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Arvioinnin taustaa 

Arvioinnin taustaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi vuosittain sote-palvelujen järjestämistä maan eri alueilla.  Arvi-
ointi tehdään sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta, mutta arvioinnin kohteet perustuvat sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön. 

Arvioinnin sisältö muodostuu suoriutumisen ulottuvuuksista, joita tänä vuonna tehdyissä arvioinneissa 
ovat olleet palvelujen yhdenvertainen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja integraatio sekä 
rahoitus ja kustannukset. Erityisesti arvioitiin palvelujen saatavuutta, integraatiota ja kustannusvaikuttavaa 
toteuttamista. Arvioinnissa on vertailtu sairaanhoitopiirien alueilla kuntien ja kuntayhtymien järjestämiä 
sosiaali- ja terveyspalveluja sekä verrattu niiden toteutumista muun maan tilanteeseen. Lisäksi on lyhyesti 
kuvattu erikoissairaanhoidon erityisvastuualueen (erva) toimintaympäristöä sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen tarvetta. 

Arvioinnin tietolähteet monipuolisia 
THL on koonnut arvioinnissa käytetyn tietopohjan ns. KUVA-indikaattoreista. Indikaattorien taustatiedot, 
viimeisimmät arvot ja arvojen kehitys alueittain ovat avoimesti tarkasteltavissa THL:n Tietoikkunassa (www. 
thl.fi/tietoikkuna). 

Arvioinnin tietolähteinä edellä mainittujen KUVA-indikaattoreiden lisäksi käytettiin THL:n, sosiaali- ja ter-
veysministeriön sekä valtiovarainministeriön kokoamaa dokumenttiaineistoa alueiden suunnitelmista, hal-
linnosta ja toimintatavoista. Materiaalina hyödynnettiin lisäksi alueiden toimijoiden omia aineistoja sekä 
valvontaviranomaisten raportteja. THL:n asiantuntijat olivat arvioinnin eri vaiheissa yhteydessä alueiden 
yhteyshenkilöiden ja muiden toimijoiden kanssa. 

Arvioinnissa käytettiin kansallisia tietolähteitä, jotka kattavat pääosin kaikki arvioidut alueet. Arviointi koh-
distuu vuoteen 2018. Pieni osa tiedoista on vuodelta 2017 tai sitä vanhempia. Tuoreimmat arvioinnissa 
käytetyt tiedot ovat tulleet indikaattoreihin 12.9.2019. Poikkeuksena ovat tiedot nettokäyttökustannuksista 
ja väestöennusteesta. 

Kaikkia arvioinnin kannalta tärkeitä tietoja ei koota kansallisesti vertailukelpoisella tavalla, tai niiden käyttö 
ei ole ollut lainsäädännön vuoksi mahdollista. Katvealueita on erityisesti sosiaalipalvelujen tietopohjassa. 

Arviointi tukee ohjausta ja kehittämistyötä 
THL:n arviointitoiminnon tavoitteena on, että asiantuntija-arvioinnit tukevat paitsi ministeriöiden ohjausteh-
tävää myös alueiden omaa muutos- ja kehittämistyötä. 

Kiitämme lämpimästi alueen yhdyshenkilöitä ja muita arviointiin osallistuneita sekä Valviran, aluehallintovi-
rastojen ja THL:n asiantuntijoita yhteistyöstä sote-järjestämistehtävän onnistumisen arvioinnissa. 

Helsingissä 10.12.2019 

Nina Knape Pekka Rissanen 
Arviointipäällikkö Tietoylijohtaja 
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1. Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset 

1 Väestötekijät ja järjestämistehtävän 
yleiset edellytykset 

1.1 Väestö ja elinolot 

Alueen perustiedot 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) 
erityisvastuualueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan, 
Helsingin ja Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-
Hämeen sairaanhoitopiirit. Kymenlaakso on pinta-
alaltaan maan kolmanneksi pienin ja Etelä-Karjala 
maan neljänneksi pienin sairaanhoitopiiri. Väestön 
tiheys on alueen sairaanhoitopiireissä keskimää-
räistä suurempi. Helsingin ja Uudenmaan väestön 
tiheys on moninkertainen muuhun maahan verrat-
tuna. Alueella asuu noin 1,7 miljoonaa asukasta, yli 
30 prosenttia koko maan väestöstä. 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson väestö on viime 
vuosina vähentynyt selvästi ja väestömäärän vähen-
tymisen ennustetaan jatkuvan huomattavana myös 
tulevina vuosina. Tilastokeskuksen uusimman väes-
töennusteen mukaan väestö vähenee vuoteen 2030 
mennessä Etelä-Karjalassa seitsemän ja Kymenlaak-
sossa 10 prosenttia. Päijät-Hämeessä väestömäärän 
ennustetaan pienenevän neljä prosenttia vuoteen 
2030 mennessä. Helsingin ja Uudenmaan alueen 
väestömäärä on kasvanut 9,1 prosenttia vuodesta 
2010. Vuoteen 2030 mennessä alueen väkiluvun 
ennustetaan kasvavan noin yhdeksän prosenttia eli 
1,8 miljoonaan asukkaaseen. Ennusteen mukaan 
väestönkasvu ja samalla palvelutarve keskittyy 
entistä enemmän alueen suurimpiin kaupunkeihin. 
Helsingin, Vantaan ja Espoon yhteenlaskettu ennus-
tettu asukasmäärä kasvaa 13 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä, mikä vastaa 1,3 miljoonaa asu-
kasta. Vuoteen 2040 mennessä Helsingin ja Uuden-
maan alueen väestönkasvun ennustetaan keskitty-
vän entistä enemmän alueen kolmeen suurimpaan 
kaupunkiin (19 %, koko Helsingin ja Uudenmaan 
alue 14 %). 

Väestön ikä- ja perherakenne sekä asuminen 
Etelä-Karjalassa syntyvyys oli vuonna 2017 toiseksi 
ja Kymenlaaksossa maan kolmanneksi pienintä. 
0–17-vuotiaiden osuus väestöstä on maan kolman-
neksi pienin Etelä-Karjalassa ja neljänneksi pienin 
Kymenlaaksossa. Päijät-Hämeessä vastaavan ikä-

luokan osuus on myös pienempi kuin maassa kes-
kimäärin. 

65 vuotta täyttäneitä on kyseisillä alueilla maan 
keskitasoa enemmän. Ikääntyneiden osuus kasvaa 
edelleen ja ylittää 30 prosenttia vuoteen 2030 men-
nessä kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin alueella. 
Helsingin ja Uudenmaan alueella 65 vuotta täyttä-
neiden väestöosuus on maan pienin ja väestöllinen 
huoltosuhde maan matalin. Ikääntyneiden väestö-
osuuden ennustetaan jäävän kasvusta huolimatta 
maan pienimmäksi myös tulevina vuosina. 

HYKS-erityisvastuualueella joka neljäs lapsi-
perhe on yhden vanhemman perheitä. Yhden van-
hemman perheiden osuudet ovat Kymenlaaksossa 
ja Päijät-Hämeessä maan suurimpia. Ulkona, tila-
päissuojissa, yömajoissa tms. asuvia asunnottomia 
on väestömäärään suhteutettuna maan eniten Hel-
singin ja Uudenmaan alueella. 

Väestön kielirakenne 
Helsingin ja Uudenmaan alueella on väestömäärään 
suhteutettuna maan eniten ulkomaalaistaustaisia 
asukkaita. Myös alueen kielirakenne on monipuoli-
nen. Ruotsinkielisen väestön osuus alueen väestöstä 
on maan kolmanneksi suurin (8 %). Muuta kuin suo-
mea, ruotsia ja saamea äidinkielenään puhuvien 
osuus väestöstä (13 %) on maan suurin. 

Helsingin seudun 14 kunnan alueella äidinkie-
leltään vieraskielisen väestön määrän ja osuuden 
ennustetaan kasvavan edelleen tulevina vuosina 
nopeasti. Seudulla ennustetaan asuvan noin 360 
000 vieraskielistä tai taustaltaan ulkomaalaista 
henkilöä vuonna 2030. Väestöosuus kasvaa siten 
nykyisestä noin 14 prosentista 22 prosenttiin koko 
väestöstä. Vieraskielisen väestön määrän ja osuu-
den kasvu painottuvat alueen kolmeen suurimpaan 
kaupunkiin. 

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa muuta kuin 
suomea, ruotsia ja saamea äidinkielenään puhuvia 
on neljänneksi ja viidenneksi eniten maassa. 

Väestön työllisyys ja sosioekonominen asema 
Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-
Hämeessä työvoiman ulkopuolella olevia ja työttö-
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1. Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset 

miä on työllisiin nähden maan keskitasoa selvästi 
enemmän. Kymenlaaksossa väestön koulutustaso 
on koulutuksen pituudella mitattuna maan kol-
manneksi matalin. Työttömyys ja rakennetyöttö-
myys ovat alueella maan toiseksi suurimmat. Kou-
lutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden 
osuus on niin ikään maan toiseksi suurin, samoin 
18–24-vuotiaiden nuorisotyöttömyys. 

Päijät-Hämeessä työttömyys on maan kolman-
neksi suurinta ja pitkäaikaistyöttömien osuus työt-
tömistä maan suurin. Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneiden 17–24-vuotiaiden osuus on maan kol-
manneksi suurin, samoin 18–24-vuotiaiden nuoriso-
työttömyys. 

Helsingin ja Uudenmaan alueella väestön kou-
lutustaso ja sosioekonominen asema ovat monilla 
mittareilla tarkasteltuna maan korkeimpia. Talou-
dellinen huoltosuhde on maan matalin. Alueen 
väestö on kuitenkin heterogeenistä, sillä esimerkiksi 

tuloerojen suuruutta kuvaava Gini-kerroin on Hel-
singin ja Uudenmaan alueella maan korkein. Kou-
lutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden 
osuus on maan suurin. Myös pitkäaikaistyöttömien 
osuus työttömistä on keskimääräistä suurempi. 

Väestön sairastavuus 
Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-
Hämeessä väestön terveydentila on eri mittareilla 
tarkasteltuna keskimääräistä heikompi. THL:n ikä-
vakioimaton sairastavuusindeksi on kyseisillä alu-
eilla maan keskiarvoa korkeampi. Keskimääräistä 
hieman suurempi erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
oikeutettujen osuus alueilla heijastaa osaltaan väes-
tön sairastavuutta. 

Helsingin ja Uudenmaan alueella väestön ter-
veydentila on valtakunnallisesti vertailtuna hyvä. 
THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi on alu-
eella Manner-Suomen matalin (76,8), joskin vaihtelu 

Taulukko 1. Perustietoja alueesta. 

Helsinki ja 
Uusimaa 

Etelä-
Karjala 

Kymen 
laakso 

Päijät 
Häme Koko maa (vaihteluväli) 

Alueen perustiedot 

Pinta-ala, km² 15 707 6 872 6 768 7 294 390 908 (5 708 - 91 736) 

Väestö 31.12. 1 667 203 128 756 166 623 211 215 5 517 919 (41 060 - 1 667 203) 

Väestöennuste 2030 1 822 810 119 419 149 736 203 009 5 566 685 (34 428 - 1 822 810) 

Väestöntiheys, asukkaita/km² 190,5 24,2 36,5 34,9 18,2 (1,4 - 190,5) 

Väestön ikä- ja perherakenne sekä asuminen 

Syntyvyys (Yleinen hedelmällisyysluku)* 42,7 37,8 39,2 42,3 44,5 (36,5 - 55,5) 

0 - 17-vuotiaat, % väestöstä 19,8 16,5 16,7 17,9 19,2 (15,1 - 23,4) 

65 vuotta täyttäneet, % väestöstä 17,3 26,8 27,3 26,0 21,8 (17,3 - 31,8) 

65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, 20,9 32,5 34,3 31,6 26,3 (20,9 - 40,8)väestöennuste 2030 

Huoltosuhde, demografinen 51,4 67,6 69,2 68,8 60,8 (51,4 - 78,0) 

Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä 24,4 23,9 25,6 25,0 22,5 (15,4 - 25,6) 

Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta 1,8 0,2 0,3 0,1 0,9 (0,1 - 1,8) 
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1. Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset 

Väestön kielirakenne 

Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä 31.12.* 8 0,2 0,8 0,4 5,2 (0,1 - 49,8) 

Ulkomaalaistaustaiset / 1 000 asukasta 135,4 63,3 62,4 53 73 (22,6 - 135,4) 

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 126,9 59,4 60,3 48,8 67,7 (20,4 - 126,9)1 000 asukasta* 

Väestön työllisyys/työttömyys ja sosioekonominen asema 

Koulutustasomittain* 414 332 321 326 369 (315 - 414) 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuoti- 10,3 6,2 9,7 9,6 8,1 (5,6 - 10,3)aat, % vastaavanikäisestä väestöstä* 

Työlliset, % väestöstä* 46,9 38,4 37,5 39,0 42,2 (35,9 - 46,9) 

Työttömät, % työvoimasta 8,7 11,6 12,6 12,5 9,7 (6,5 - 13,9) 

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 32,8 26,6 31,1 35,7 29,8 (16,1 - 35,7) 

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), 4,1 5,8 6,5 6,4 4,6 (3,1 - 7,0)% 15 - 64-vuotiaista 

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta 8,6 17,2 19,5 17,2 12,3 (7,7 - 19,8)työvoimasta 

Taloudellinen huoltosuhde (Elatussuhde)* 113,3 160,7 166,5 156,5 136,8 (113,3 - 178,6) 

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot* 30,5 25,1 24,5 25,9 27,7 (23,4 - 30,5) 

Kunnan yleinen pienituloisuusaste* 9,7 15,4 14,6 14,4 12,8 (9,7 - 18,1) 

Väestön sairastavuus 

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioimaton** 76,8 105,5 111,1 111,1 100 (76,8-136,3) 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, 20,4 27,6 29,3 26,7 25,4 (20,4 - 33,8)% väestöstä 

Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 5873 6916 7243 7127 6 321 (5 149-7 720)0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta* 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat, 4 6,5 7,8 6,4 5,9 (4,0 - 9,2)% 16 - 64-vuotiaista 

*2017, **2016 
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1. Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset 

kuntien välillä on suurta (Kauniainen 61,2 – Hanko 
110,7). Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 
osuus on maan pienin, samoin työkyvyttömyyselä-
kettä saavien 16–64-vuotiaiden osuus suhteessa 
vastaavanikäiseen väestöön. Väkilukuun suhteutet-
tuna alueen alle 80-vuotiailla oli ennenaikaisten 
kuolemien vuoksi menetettyjä elinvuosia maan kol-
manneksi vähiten. 

1.2 Valmius ja järjestämissopimus 
HYKS-erityisvastuualueella on voimassa terveyden-
huoltolain ja valtioneuvoston asetuksen mukainen 
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä terveydenhuol-
lon järjestämissuunnitelma on laadittu vuosille 
2016–2018. HUS-sairaanhoitoalueiden terveyden-
huollon järjestämissuunnitelmat on laadittu eripi-
tuisille ajanjaksoille seuraavasti: HYKS-sairaanhoi-
toalue 2018–2020, Itä-Uudenmaan sairaanhoitoalue 
2018–2021, Keski-Uusimaa 2018–2022, Lohjan sai-
raanhoitoalue 2017–2020 ja Länsi-Uusimaa 2018– 
2021. Kymenlaaksossa terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelma on laadittu vuosille 2013–2016 ja 
Päijät-Hämeessä vuosille 2014–2017. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
päivystysjärjestelyt 
HYKS-erityisvastuualueen järjestämissopimuksen 
mukaan erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut 
tuotetaan ympärivuorokautisesti kahdessatoista 
yhteispäivystyspisteessä, HYKS:n erikoissairaan-
hoidon neljässä erillisessä somaattisten alojen 
päivystyspisteessä sekä psykiatrian erikoisalan päi-
vystyspisteissä ja lisäksi psykiatrian erillisissä päi-
vystävissä sairaaloissa. Laajan ympärivuorokautisen 
päivystyksen sairaaloissa tarjotaan myös sosiaali-
päivystystä ja hammaslääkäripäivystys. 

Ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys on 
vähintään yhdessä toimipisteessä HYKS-erityisvas-
tuualueen kaikissa sairaanhoitopiireissä. 

Ensihoidon järjestäminen 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hallinnoi 
HYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskusta. 

Etelä-Karjalassa ensihoito järjestetään kuntayh-
tymän omana tuotantona. Ensihoito on yhdistetty 
osaksi Eksoten Akuuttisairaalan päivystyksen palve-
luja. Yhteistyötä tehdään pelastuslaitoksen kanssa 

muun muassa kotona asumisen turvallisuusasi-
oissa. Ensihoitoa (kotihoitoa ja päivystystä) tukee 
kaksi yhden hengen päivystysyksikköä, jotka liikku-
vat koko alueella. 

Uudellamaalla ensihoito on järjestetty pelas-
tuslaitoksen ja yksityisten sairaankuljetusyritysten 
kanssa yhteistyössä tai alueen omana toimintana. 
Ensihoitoyksikön toiminta jakaantuu kolmeen pää-
alueeseen: ympärivuorokautiseen lääkäriambulans-
sitoimintaan sekä ensihoidon hallintopalveluihin ja 
toimintaan sekä Meilahden sairaalan päivystyspoli-
klinikalla että Töölön sairaalan teho-osastolla. Ensi-
hoitoyksikön tehtäviin kuuluu myös suuronnetto-
muusvalmiuden ylläpito ja kehittäminen. 

Kymenlaaksossa ensihoito ja päivystys muodos-
tavat yhteisen palvelualueen. Ensihoito tuotetaan 
pääosin kuntayhtymän omana toimintana, kuiten-
kin yhteistyössä pelastuslaitoksen ja yksityisten 
palveluntuottajien kanssa. Pelastuslaitoksen lisäksi 
ensivastetoimintaan osallistuvat Puolustusvoimat, 
Rajavartiolaitos ja Meripelastusyhdistys. Säännöl-
linen lääkäriyksikkötoiminta aloitetaan loppuvuo-
desta 2019. 

Päijät-Hämeessä ensihoito on liitetty osaksi 
alueen akuuttisairaanhoitoa ja päivystyspalveluja. 
Ensihoito- ja päivystyskeskus Akuutti 24 toimii Päi-
jät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä. 

Valmiussuunnitelma 
HYKS-erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimus sisältää suunnitelman terve-
ydenhuollon poikkeustilanteisiin (ruuhkatilanne, 
suuronnettomuudet, yhteiskunnan häiriötilanne ja 
varsinaiset poikkeusolot). 

1.3 ICT-ratkaisut 
HYKS-erityisvastuualueella on käytössä useita asi-
akas- ja potilastietojärjestelmiä (taulukko 2). Yhte-
näisiä potilas- ja asiakastietojärjestelmiä oli vuonna 
2018 käytössä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa 
ja Päijät-Hämeessä. Yhtenäiset potilas- ja asiakas-
tietojärjestelmät voivat helpottaa toiminnallista 
integraatiota ja edistää toiminnan kustannusvaikut-
tavuutta. Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sairaan-
hoitopiireissä asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
toiminnassa on ollut kuitenkin merkittäviäkin haas-
teita, jotka ovat heijastuneet päivittäiseen toimin-
taan, raportointiin ja asiakaslaskutukseen. Vuo-
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1. Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset 

denvaihteessa 2019 aloittaneessa Kymsotessa on 
ollut alkuvaiheessa vastaavan tyyppisiä haasteita 
erityisesti tilastoinnissa, mutta ongelmat ovat mer-
kittävässä määrin korjaantuneet syyskuussa tehdyn 
versiopäivityksen myötä. 

Espoo ja kaikki alueen sairaanhoitopiirit ovat 
mukana valtakunnallisessa julkisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen UNA-yhteistyöhankkeessa. 

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan, Helsin-
gin, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisten, Tuusu-
lan ja Keravan yhteisessä Apotti- (Asiakas- ja POTi-
lasTIetojärjestelmä) muutoshankkeessa kehitetään 
alueellisesti yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tietojärjestelmää. Apotti-järjestelmän ensim-
mäinen käyttöönotto tapahtui marraskuussa 2018 
HUS Peijaksen sairaalassa. Käyttö on laajentunut 
toukokuussa 2019 Vantaalla suurimpaan osaan ter-
veys- ja perhepalveluja sekä vanhuspalveluja. Seu-
raavat käyttöönotot jatkuvat vaiheistetusti HUSissa 
sekä hankkeessa mukana olevissa kunnissa vuosien 
2019–2020 aikana. Uuden potilastietojärjestelmän 
käyttöönoton vaiheistuksesta huolimatta on esiinty-
nyt ongelmia, jotka ovat liittyneet erityisesti Apotin 
lääkeosioon, mistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto Valvira on saanut monta vaarata-
pahtumasta kertovaa poikkeamisilmoitusta. 

1.4 Henkilöstö 

Etelä-Karjalassa Eksoten palveluksessa oli vuoden 
2018 lopussa yhteensä 5 165 henkilöä, 50 vähem-
män kuin vuotta aikaisemmin. Henkilötyövuosia 
tehtiin 4 881, missä kasvua oli 102 henkilötyövuotta 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (6,4 
%) kasvoi edellisestä vuodesta hieman. Työnhaki-
joita avointa tehtävää kohti (8,1) oli edellistä vuotta 
vähemmän (11,8 hakijaa). Lääkärin paikkaa haki 
keskimäärin yksi hakija tehtävää kohti. 

Eksoten hallitus on lokakuussa 2019 päättänyt 
yt-neuvottelujen aloittamisesta. Talouden tasapai-
nottamistarve on noin 9 miljoonaa euroa. 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalve-
lujen kuntayhtymän Carean erikoissairaanhoidon 
ja sosiaalipalvelujen sekä Kymenlaakson kuntien 
sosiaalitoimen ja terveydenhuoltopalvelujen hen-
kilöstö siirtyi 1.1.2019 aloittaneeseen Kymsoteen. 
Kymsoten mukaan tammikuussa 2019 sen palveluk-
sessa oli 6 433 työntekijää. 

Kesällä 2019 koko Kymsoten henkilöstöä (6 639 
työntekijää) koskevissa yt-neuvotteluissa haettiin 25 
miljoonan euron edestä talouden sopeutustoimen-
piteitä. Neuvottelujen tuloksena Kymsote vähentää 
429 työntekijää vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Taulukko 2. Käytössä olevat potilas- ja asiakastietojärjestelmät. 

Alue  Kuntia Apotti- tai UNA-
hankkeessa 
mukana 

Sosiaalihuolto Perusterveydenhuolto Suun 
terveydenhuolto 

Erikois 
sairaan 
hoito 

Helsinki ja 
Uusimaa 

24 Apotti-hanke* 
UNA (shp ja Espoo) 

Abilita 
Effica/Lifecare 

Effica/Lifecare 

Graafinen Finstar (GFS) 
Effica/Lifecare 

Mediatri 
Uranus 

ProConsona Mediatri WinHit 
Pegasos 

Etelä-Karjala 9 UNA Effica Effica Effica Effica 

Kymenlaakso 6 UNA Effica/Lifecare Effica/Lifecare Effica/Lifecare Effica/ 
Lifecare 

Päijät-Häme 12 UNA Effica/Lifecare Effica/Lifecare Effica/Lifecare Effica/ 
Lifecare WinHit 

yhteensä 51 4 3 4 3 2 

*HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava 
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1. Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset 

Päijät-Hämeessä hyvinvointiyhtymän toiminta-
kertomuksen mukaan sen palveluksessa oli vuoden 
2018 lopussa yhteensä 7 079 henkilöä. Henkilötyö-
vuosina määrä oli 6 613. Vuotta aikaisemmin vas-
taavat luvut olivat 7 302 henkilöä ja 6 664 henkilö-
työvuotta. Henkilöstön lähtövaihtuvuus on hieman 
noussut, 5,2 prosenttiin. 

Kesällä 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
koko henkilöstöä koskevissa yt-neuvotteluissa haet-
tiin säästöjä, joiden tavoitteena oli tasapainottaa 
taloutta 15 miljoonaa euroa sekä vuonna 2020 että 
2021. Lokakuussa 2019 päättyneiden yt-neuvotte-
luiden tuloksena yhtymän käyttämää henkilötyö-
panosta vähennetään 250 henkilötyövuoden verran. 

Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa kunnallista 
henkilöstöä oli vuoden 2018 lopussa vajaat 600 ja 
Sysmässä 9. 

Uudellamaalla koko sairaanhoitopiirialueen 
kunnallisen henkilöstön määrä oli vuoden 2018 

lopussa noin 60 000 työntekijää. Helsingin yliopis-
tollisessa sairaalassa (HUS) työskenteli vuoden 2018 
lopussa yhteensä 24 936 työntekijää, 2,5 prosenttia 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilötyövuo-
sia HUS:ssa tehtiin 20 390 eli 4,4 prosenttia enem-
män kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2018 eläk-
keelle jäi 516 työntekijää. Vakituisen henkilöstön 
kokonaisvaihtuvuus oli 7,9 prosenttia ja vaihtuvuus 
ilman eläkkeelle siirtyneitä 5,1 prosenttia. 

Työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin poh-
jautuvan Ammattibarometrin mukaan maaliskuussa 
2019 pulaa oli kaikilla alueilla erityisesti yleis- ja 
erikoislääkäreistä, ylilääkäreistä, sosiaalityön eri-
tyisasiantuntijoista, puheterapeuteista ja kuulon-
tutkijoista. Kaikilla alueilla oli pulaa myös hammas-
lääkäreistä, sairaanhoitajista, terveydenhoitajista, 
lähihoitajista, psykologeista ja röntgenhoitajista. 
Uudellamaalla oli pulaa myös osastonhoitajista 
sekä sosiaalialan ohjaajista ja neuvojista. 

KUVIO 1. Peruspalvelujen järjestämismallit alueen kunnissa vuonna 2018. 

kuntayhtymä koko sote 

kuntayhtymä terv.huolto ja yksittäisiä sos.palveluja 

kuntayhtymä vain terv.huolto 

vastuukuntamalli koko sote 

vastuukuntamalli terv.huolto ja yksittäisiä sos.palveluja 

vastuukuntamalli vain terv.huolto 

kunta, koko sote 

Kartassa esitetään tietoja peruspalvelujen järjestämismalleista alueen eri kunnissa. Tiedot perustuvat Kuntaliiton aineistoihin. 
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2 Helsinki ja Uusimaa 

2.1 Asiantuntija-arvio 

Väestön ja vieraskielisten määrän kasvu painottuu alueen kolmeen suurimpaan kaupunkiin 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue muodostuu 24 kunnasta, joissa asuu 1,7 miljoonaa asukasta. 
Väestönkasvu on muuta maata voimakkaampaa ja painottuu kolmeen suurimpaan kaupunkiin. Ulkomaa-
laistaustaisen ja vieraskielisen väestön osuus on maan suurin. Pääkaupunkiseudun tulevien vuosien väes-
tönkasvu perustuu nykyistä vahvemmin äidinkieleltään vieraskielisen väestön suurentumiseen. Asunnotto-
muutta on maan eniten. 

Väestöllinen huoltosuhde on maan matalin, mutta 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus kasvaa tulevina 
vuosina. Ruotsinkielisen väestön osuus vaihtelee kunnissa suuresti, osuus on suurin Raaseporissa (65 %). 
Koulutus- ja toimeentulotaso on alueella keskimäärin maan paras, mutta tuloerot ovat maan suurimpia. 
Työllisten määrä on maan suurin, mutta pitkäaikaistyöttömiä on työttömistä keskimääräistä enemmän. Kou-
lutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria on maan eniten. 

Sairastavuus on alueella maan pienintä, ja väestön hyvinvointi ja terveys sekä elintavat vaikuttavatkin 
kokonaisuutena maan parhaimmilta. Nuorilla pahoinvointi on keskimääräistä yleisempää, ja huumekokeiluja 
on kaikilla kouluasteilla maan eniten. Alkoholin liikakäyttö on ikääntyneillä maan suurinta. 

Keusote integroinut alueen kuntien sote-peruspalvelut 
Vuonna 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut järjesti omana toimintana 14 kuntaa. Keski-Uuden-
maan sote-kuntayhtymä (Keusote) on vastannut vuoden 2019 alusta alkaen sote-palvelujen järjestämi-
sen lisäksi myös palvelujen tuotannosta alueensa kuuden kunnan asukkaille. Lisäksi alueella toimii kaksi 
yhteistoiminta-aluetta. Erikoissairaanhoidosta vastaava HUS on jaettu HYKS:n, Hyvinkään, Lohjan, Länsi-
Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueisiin. 

Toiminnalliseen integraatioon liittyvää työtä on tehty asiakas- ja palveluohjauksen sekä asiakassegmen-
toinnin saralla. Laajenevasti käyttöön otettavalla Apotti-potilastietojärjestelmällä luodaan myös edellytyksiä 
toiminnallisen integraation vahvistamiselle. 

Palvelujen monipuolinen tarjonta lisää valinnan mahdollisuuksia 
Perusterveydenhuollon väestöllinen peittävyys on maan matalin ja lääkärikäyntejä on suhteellisesti vähän, 
mikä kertoo alueen hyvästä työterveyshuollon ja yksityisten palvelujen tarjonnasta. Kokonaisuutena perus-
terveydenhuollon avohoidon käyntien väestösuhteutettu määrä on maan suurimpien joukossa. Suun terve-
ydenhuollossa terveyskeskuspalveluja käytetään suhteellisesti vähän ja käynnit painottuvat keskimääräistä 
useammin yksityiselle sektorille. Yhdenvertaisessa saatavuudessa on haasteita, sillä perusterveydenhuollon 
lääkärille ja hammaslääkärille pääsy vaihtelee suuresti alueen eri kuntien välillä. 

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa avohoitokäyntejä ja vuodeosastohoidon käyttöä on väestöön suh-
teutettuna maan vähiten, mutta kuntien väliset erot ovat suuria. Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon 
saatavuudessa on ollut lainvastaisia viiveitä. Päivystyksen käyttö ei poikkea muusta maasta; käynnit painot-
tuvat itäisen ja läntisen Uudenmaan alueille. Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset ovat asukasta 
kohden maan matalimmat, mutta ne ovat alueen sisällä esimerkiksi Raaseporissa yli 50 prosenttia Espoota 
suuremmat. Vuonna 2017 somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioitu käyttö ja kustannukset 
olivat Helsingin ja Uudenmaan sisällä korkeimmat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella. 

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien terveydenhuollon palvelujen saatavuudessa ja henkilöstöresurs-
seissa on alueen sisäistä vaihtelua, mutta kaikilla kouluasteilla maan maan suurimpien joukkoon kuuluva 
osa oppilaista kertoi ongelmista kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsyssä. Somaattisen erikoissairaan-
hoidon alle 18-vuotiaita potilaita, hoitopäiviä ja avohoitokäyntejä on suhteellisesti maan vähiten. Lasten- ja 
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nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä on hieman keskimääräistä enemmän, mutta psykiatrista vuodeosasto-
hoitoa käytetään vähän. Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat alueen kunnissa vaihtelevasti 
lainmukaisessa määräajassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus on alueella maan keskitasoa, 
mutta lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat maan toiseksi korkeimmat. 
Lastensuojelussa työskentelevien pätevien sosiaalityöntekijöiden puutteesta on raportoitu Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle. 

Mielenterveyden avohoitokäyntejä on perusterveydenhuollossa vähän, mutta erikoissairaanhoidossa 
keskimääräistä enemmän. Psykiatrian laitoshoidon työikäisiä potilaita on suhteellisesti vähän. Kelan kun-
toutusterapiaa saavia on keskimääräistä enemmän. Psykiatristen kuntoutuskotipalvelujen käyttö on muuhun 
maahan verrattuna pientä, mikä viittaa vahvistamismahdollisuuksiin. Päihdepalvelujen tarjonta on moni-
puolista, ja huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteitä on tarjolla kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. 
Terveysneuvontapisteissä asioineiden asiakkaiden määrä on väestöön suhteutettuna maan suurimpia. 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa on purettu ja autetun asumisen palveluja lisätty. Kansallisten tavoittei-
den mukaisesti myös ikääntyneiden palvelurakennetta on kevennetty laitoshoitoa purkamalla. Tehostetun 
palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuudet ovat maan pienim-
pien joukossa. Säännöllisen kotihoidon painopiste on palveluja vähän tai kohtalaisesti tarvitsevissa asiak-
kaissa. Omaishoidon tuella hoidettavien ja tukipalveluja saaneiden osuudet ovat myös maan matalimpien 
joukossa. Kotihoidon kehittämiselle ja tehostamiselle näyttäisi olevan tarvetta, kun huomioidaan ikäänty-
neiden määrän kasvu tulevina vuosina. Myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota 
alueen kotihoidon saatavuuden puutteisiin, mutta myös yksityisten palveluntuottajien toiminnan lukuisiin 
lainvastaisuuksiin. 

Sote-kustannusten kasvuennuste maan suurin 
Helsingin ja Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kas-
voivat edellisvuodesta noin prosentin ja olivat maan matalimmat. Asukaskohtaiset kustannukset olivat 
alueella ilman tarvevakiointia keskimäärin 13 prosenttia maan keskiarvoa pienemmät, mutta toisaalta esi-
merkiksi Hangossa ja Raaseporissa yli 10 prosenttia maan keskiarvoa suuremmat. Tarvevakioituina Helsingin 
ja Uudenmaan alueen sote-kustannukset olivat vuonna 2017 maan keskitasoa; tarvevakioidut menot olivat 
pienimmät Pornaisissa ja suurimmat Hangossa. Tulevina vuosina sote-kustannusten kasvupaine on sekä 
koko väestön että ikääntyneiden määrän kasvun vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 
maan suurinta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannusten kasvuennuste vuoteen 2030 mennessä 
on noin 27 prosenttia, ja kasvu painottuu muuta maata voimakkaammin ikääntyneiden palveluihin. 

Tulevien vuosien kustannusten kasvupaineita lisäävät myös käynnissä olevat ja suunnitellut investoinnit. 
Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 rakennettavan Siltasairaalan kustannusarvio on 295 miljoonaa 
euroa. HUS ja Helsingin kaupunki ovat myös laatineet suunnitelmaa Laakson sairaala-alueen uudesta yhteis-
sairaalasta, jonne keskitettäisiin alueen vaativa psykiatrinen osastohoito vuoteen 2025 mennessä. Syksyllä 
2018 valmistuneen lastensairaalan kustannusarvio oli noin 180 miljoonaa euroa. 

Muuhun Suomeen verrattuna alueen talous on heikentymisestään huolimatta edelleen vahva, mutta 
taloudellinen kantokyky vaihtelee suuresti kuntien välillä. Espoon, Helsingin ja Kauniaisten asukaskohtaiset 
verotulot ja vuosikate ovat maan korkeimpia. Uudenmaan reuna-alueilla on sen sijaan asukasmäärältään pie-
nehköjä kuntia, missä kasvavien sote-kustannusten rahoitusmahdollisuuksia vaikeuttaa verotulojen heikko 
kehitys väestön vähentyessä ja ikääntyessä. 
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2.2 Toimintaympäristö 

H elsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri (HUS) on 24 kunnan muodostama 
1,7 miljoonan asukkaan alue. Väkiluku 
vaihtelee Helsingin 648 000:sta Lapin-

järven 2 700:aan. Väestö kasvaa muuta maata voi-
makkaammin, mutta tulevien vuosien väestönkasvu 
keskittyy entistä vahvemmin alueen kolmeen suu-
rimpaan kaupunkiin. Äidinkieleltään vieraskielisen 
väestön määrä ja osuus väestöstä kasvavat erityi-
sesti Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä, missä vie-
raskielisten väestöosuuden ennustetaan kohoavan 

KUVIO 2. Alueiden väliset erot sairasta 
vuudessa. 
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THL:n sairastavuusindeksi kuvaa alueiden väestön 
sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Mitä pienempi 
luku on, sitä terveempi on alueen väestö. Indeksi kokoaa tiedot 
seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Ikävakioimaton 
indeksi kuvaa alueen todellista sairaustaakkaa. 

nykyisestä 15–18 prosentista 22–29 prosenttiin vuo-
teen 2030 mennessä. 

Kuntien ruotsinkielisen väestön osuus vaihte-
lee suuresti (1–65 %). Väestöllinen huoltosuhde on 
maan matalin, mutta 65 vuotta täyttäneiden väes-
töosuus vaihtelee kunnissa (15–31 %). Asunnotto-
muutta on erityisesti Helsingissä. 

Väestön sairastavuus on vähäistä. Sosioekono-
miset erot ovat suuria alueen kuntien välillä, mutta 
myös kuntien sisällä. Koulutusmahdollisuuksista 
huolimatta koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 
nuorten osuus on maan suurin. 

Järjestäminen ja palveluverkko 
Vuonna 2018 sosiaali- ja terveydenhuollon perus-
palvelut järjesti omana toimintana 14 kuntaa. Vas-
tuukuntamallilla toimivan yhteistoiminta-alueen 
muodostivat Loviisa ja Lapinjärvi. Perusturvakun-
tayhtymä Karviainen järjesti Vihdin ja Karkkilan 
väestön sote-palvelut. Keski-Uudenmaan sote-kun-
tayhtymä on vastannut vuoden 2019 alusta alkaen 
sote-palvelujen järjestämisen lisäksi myös palve-
lujen tuotannosta alueensa kuuden kunnan asuk-
kaille. 

Erikoissairaanhoidosta vastaava HUS on jaettu 
HYKS:n, Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja 
Porvoon sairaanhoitoalueisiin. Raaseporin sairaala 
on ollut 1.1.2018 alkaen HYKS:n tulosyksikkö. 

HYKS vastaa harvinaisten sairauksien ja vaativaa 
hoitoa tarvitsevien potilaiden hoidosta erityisvas-
tuualueellaan ja joissain sairauksissa myös koko 
maassa. 

Helsingin kaupungilla on omaa erikoissairaan-
hoitoa, muun muassa mielenterveys- ja päihdepal-
veluja. 

Investoinnit 
Syksyllä 2018 valmistuneen lastensairaalan kustan-
nusarvio oli noin 180 miljoonaa euroa. HUS:n raken-
nusinvestointien kokonaissumma oli 102,4 miljoo-
naa euroa vuonna 2018. Pääosa suurista hankkeista 
oli Meilahden, Jorvin ja Hyvinkään sairaala-alueilla. 
Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 raken-
nettavan Siltasairaalan kustannusarvio on 295 mil-
joonaa euroa. 
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KUVIO 3. Julkisesti järjestettyjen terveyspalvelujen palveluverkko vuonna 2018. 

Yliopistollinen sairaala 

Keskussairaala 

Sairaala 

Psykiatrinen sairaala 
Terveysasema ja vuodeosasto 
Terveysasema ja vuodeosasto (ulk.) 

Terveysasema tai -piste 
Terveysasema tai -piste (ulk.) 

Terveysasema tai -piste (VV) 

15 min ajoaikavyöhyke 

30 min ajoaikavyöhyke 

Julkisesti järjestetyt terveyspalvelut on jaoteltu sairaala- ja terveysasematyypeittäin. Terveysasemat on jaoteltu lisäksi alueen 
itse tuottamiin, ulkoistettuihin (ulk) tai palvelusetelikokeilun kautta asukkaan vapaasti valittavissa (vv) oleviin toimipisteisiin. 
Vaaleammat vyöhykkeet kartassa kuvaavat lähimmän ympärivuorokautisen päivystyksen maantieteellistä saavutettavuutta. 

Vantaan Katriinan sairaalan peruskorjaus (11 HUS ja Helsingin kaupunki ovat laatineet suun-
milj. euroa) valmistui vuonna 2018. Yli 10 miljoonan nitelmaa Laakson sairaala-alueen uudesta yhteis-
euron poikkeuslupia on myönnetty myös sosiaali- sairaalasta, jonne keskitettäisiin alueen vaativa psy-
huollon uudisrakennus- ja peruskorjausinvestoin- kiatrinen osastohoito vuoteen 2025 mennessä. 
teihin. 
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-26,4 % 

-7,7 % 

+14,9 % 
+6,9 % 

-13 % 
Ero koko maahan 

2.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset 

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat nousseet pro-
sentin edellisvuodesta. Samaan aikaan muuta maata vahvempi kuntien taloustilanne on 
heikentynyt. Vuonna 2017 tarvevakioidut menot olivat maan keskitasoa, mutta erot kun-
tien ja sairaanhoitoalueiden välillä olivat suuret. Ennusteen mukaan alueen väestömäärä 
kasvaa ja ikääntyy muuta maata nopeammin vuoteen 2030 mennessä, minkä vuoksi sote-
kustannusten kasvuennuste, 27 prosenttia, on maan suurin. 

KUVIO 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja alueen ero maan 
keski-arvoon 2018. 

+5,7 % 

-29,6 % 

Kotihoito Erikoissairaanhoito 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusterveydenhuollon avohoito 

Vammaisten palvelut Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito 

Päihdehuollon erityispalvelut 
Suun terveydenhuolto 

Muu sosiaali- ja terveystoiminta 
Ikääntyneiden palvelut 

Maan keskiarvo 

Kuviossa esitetään kustannusten jakauma tehtävittäin. Jos alueen menot ovat maan keskiarvoa suuremmat, kuvion 
tehtäväkohtainen osa ylittää katkoviivalla kuvatun maan keskiarvon. Ero maan keskiarvoon on kuvattu myös prosentteina. 

Tehtäväkohtaisen osuuden leveys kuvaa suhteellista osuutta kaikista sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista. 

Tehtäväkohtaisen osuuden etäisyys keskipisteestä kuvaa sen suhteellista sijoittumista alueiden välisessä vertailussa. 
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-Uudenmaan kuntien talous keskimääräistä 
vahvempi, mutta reuna-alueiden pienissä 
kunnissa talouden tila usein haastavampi 
Helsingin ja Uudenmaan alueen kuntien (24) talous 
heikkeni edellisvuodesta koko maan kehityksen 
suuntaisesti. Tilikauden tulokset asukasta kohti oli-
vat alijäämäisiä noin puolessa alueen kunnista. 

Verotulot asukasta kohti laskivat edelliseen vuo-
teen verrattuna 58 prosentissa alueen kunnista. 
Kuntien tuloveroprosentit vaihtelivat 17 prosentin 
(Kauniainen) ja 22 prosentin (Raasepori) välillä. 

Muuhun Suomeen verrattuna alueen talous oli 
kuitenkin edelleen vahva. Uudenmaan alueen kun-
tien keskimääräiset verotulot ja tulorahoituksen 
riittävyyttä kuvaava vuosikate asukasta kohti olivat 
maan suurimpia, vaikka vuosikate heikkeni lähes 
kaikissa alueen kunnissa. 

Taloudellinen kantokyky vaihteli kuitenkin suu-
resti alueen kuntien välillä. Pääkaupunkiseudun 
kaupunkien (Espoo, Helsinki, Kauniainen) asu-
kaskohtaiset verotulot ja vuosikate olivat maan 
korkeimpia. Erityisesti Uudenmaan reuna-alueilla 
on sen sijaan asukasmäärältään pienehköjä kun-
tia, missä verotulojen kehitys oli heikkoa väestön 
vähentyessä ja ikääntyessä. Asukaskohtainen vuo-
sikate oli negatiivinen Askolassa, Lapinjärvellä ja 
Loviisassa. Vuosikate riitti kattamaan poistot kym-
menessä kunnassa. 

Konsernitilinpäätöksen1 perusteella Lapinjärven 
talous täyttää lähtökohtaisesti kuntarakennelain 56 
a §:n tarkoittaman harkinnanvaraisen yhdistymis-
avustuksen ehdot (Valtiovarainministeriö, muis-
tio 31.5.2019). Kunnan toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen mukaan vuoden 2018 alijäämäistä 
tulosta selittää erityisesti se, että yhteistoiminta-
alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset 
olivat talousarviota suuremmat. 

Taloudellisen kantokyvyn vahvistamiseksi vuo-
delle 2019 Kirkkonummi nosti tuloveroprosenttiaan 
0,25 ja Askola 0,75 prosenttiyksikköä. 

KUVIO 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve
vakioitujen menojen indeksi 2017. 
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Tarvevakioinnilla tarkoitetaan alueen asukkaiden palvelu-
tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden huomioimista. Maan keskiarvo 
on luku 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta prosenttia 
alueen tarvevakioidut menot olivat maan keskiarvoa suuremmat. 

Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokäyttökustannusten kasvu maltillista, 
mutta kuntien välillä suuria eroja 
Alueen kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokäyt-
tökustannukset olivat yhteensä 4,8 miljardia euroa 
(2 888 euroa / asukas). Asukaskohtaiset nettokäyt-
tökustannukset kasvoivat 1,2 prosenttia edellisvuo-
desta (koko maassa 2,8 %) ja olivat maan matalim-
mat. Kustannusten erot alueen kuntien välillä olivat 
suuria; vaihtelua oli Pornaisten 2 446 eurosta Han-
gon 3 960 euroon asukasta kohti. 

90 100 110

1 Kuntalain 114 §:n mukaan kuntien tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntakonserni sisältää kunnan 
oman organisaation, mukaan lukien kunnan liikelaitokset, sekä eri yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama 
määräysvalta. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi suhteellisella yhdistelyllä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä, ja siinä 
otetaan huomioon kunnan osakkuusyhteisöt. Vuodesta 2017 lähtien kriisikuntamenettely on perustunut kunnan taseeseen kertyneen 
alijäämän lisäksi myös kuntakonserneja koskeviin tietoihin kuntalain 118 §:n kriteerien mukaisesti. 
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Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökus-
tannuksista suhteellisesti suurin osuus muodos-
tui erikoissairaanhoidosta (37 %). Alueen ikära-
kennetta heijastaen ikääntyneiden palvelujen 
(12 %) ja kotihoidon (4,8 %) osuudet olivat koko-
naiskustannuksista maan pienimmät. Peruster-
veydenhuollon avohoidon osuus oli kymmenen 
prosenttia. Lastensuojelun sekä muiden lasten, 
nuorten ja perheiden avopalvelujen osuus (9 %) 
kokonaiskustannuksista oli maan suurin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tarvevakioidut menot suurimmat Länsi-
Uudenmaan sairaanhoitoalueella 
Vuonna 2017 koko maan sosiaali- ja terveyden-
huollon nettomenot olivat keskimäärin 3 100 
euroa asukasta kohti. Helsingin ja Uudenmaan 
alueella nämä menot olivat 2 717 euroa asu-
kasta kohti, mikä oli 12 prosenttia vähemmän 
kuin maassa keskimäärin. Alueen väestön palve-
lutarve oli 12 prosenttia pienempi kuin maassa 
keskimäärin, mutta tarvevakioidut menot2 maan 
keskitasoa. 

Alueen kunnissa väestön palvelutarve oli 
matalimmillaan 19 prosenttia pienempi (Espoo 
ja Pornainen) ja suurimmillaan 13 prosenttia 
suurempi (Lapinjärvi) kuin maassa keskimää-
rin. Tarvevakioidut sosiaali- ja terveydenhuol-
lon menot olivat matalimmat Pornaisissa, 14 
prosenttia keskimääräistä pienemmät. Alueen 
suurimmat tarvevakioidut menot olivat Han-
gossa, 15 prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
sairaanhoitoalueilla palvelutarve oli pienimmil-
lään 14 prosenttia pienempi (HYKS) ja suurim-
millaan 2 prosenttia suurempi (Länsi-Uusimaa) 
kuin maassa keskimäärin. Sosiaali- ja terveyden-
huollon tarvevakioidut menot olivat matalimmat 
Porvoon alueella, kolme prosenttia keskimää-
räistä pienemmät. Suurimmat tarvevakioidut 
menot, kahdeksan prosenttia suuremmat kuin 

2 Tarvevakioitujen menojen laskennassa käytetyt sosiaali- ja 
terveydenhuollon nettomenot eivät sisällä ympäristötervey-
denhuoltoa eivätkä ns. muuta sosiaali- ja terveystoimintaa. 
Lisäksi kotihoidon osalta arvioidaan ainoastaan yli 65-vuo-
tiaiden kustannukset. Tarvetekijöinä on huomioitu ikä- ja 
sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. 

KUVIO 6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reaali
kustannusten ennuste. 
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0 
2017 2030 

Perusterveydenhuollon Mielenterveys- ja
avohoito päihdepalvelut 
Perusterveydenhuollon Vammaisten palvelut
vuodeosastohoito 
Suun Ikääntyneiden
terveydenhuolto palvelut 
Somaattinen Lastensuojelun laitos-
erikoissairaanhoito ja perhehoito 
Erikoissairaanhoidon ja Aikuisten 
perusterveydenhuollon sosiaalipalvelut 
päivystys 

Tehtäväkohtainen viiva kuvaa reaalikustannusten muutosta vuosien 
2017 ja 2030 välillä. Osassa tehtävistä on lisäksi merkitty kustannusten 
prosentuaalinen muutos. Tiedot perustuvat THL:n tuottamaan 
alueellistettuun sosiaalimenojen ennustemalliin. 
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maassa keskimäärin, olivat Länsi-Uudenmaan sai-
raanhoitoalueella. 

Ikääntyneiden palvelujen kustannusten 
kasvuennuste vuoteen 2030 mennessä lähes 
70 prosenttia 
THL:n ennustelaskelmien mukaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen vuotuiset kustannukset kasvavat 
eniten alueilla, joissa väestönkasvu on koko maata 
suurempaa ja joihin väestö keskittyy. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kustannusten kasvuvauhtiin vaikut-
tavat sekä väestörakenteen kehitys että palvelujen 
kustannusrakenteen erot lähtötilanteessa. 

Uudenmaan väestö kasvaa ennusteen mukaan 
vuoteen 2030 mennessä noin kymmenen prosenttia 
(koko maassa +1,0 %). 65 vuotta täyttäneen väestön 

ennustetaan kasvavan alueella vastaavalla ajanjak-
solla 35 prosenttia (koko maassa 24 %). 

Väestörakenteen muutoksen perusteella Uuden-
maan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten 
reaalikasvuksi ennakoidaan vuosina 2017–2030 
keskimäärin 1,8 prosenttia vuodessa (koko maassa 
1,2 %). Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kus-
tannusten kokonaiskasvun ennuste vuoteen 2030 
mennessä on noin 27 prosenttia (koko maassa 
17 %). Ikääntyneiden palvelujen kustannusten 
ennustetaan kasvavan eniten, 69 prosenttia (koko 
maassa 50 %). Toiseksi eniten kasvua ennustetaan 
perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon menoi-
hin (59 %, koko maassa 40 %). Somaattisen erikois-
sairaanhoidon kustannusten ennustetaan kasvavan 
20 prosenttia (koko maassa 11 %). 
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2.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ovat moninaisia ja järjestöjen roo-
li on suuri. Alueen väestön hyvinvointi ja terveys ovat kokonaisuutena maan parhaimpia, 
mutta väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat suuria. Nuorilla pahoinvointi 
on keskimääräistä yleisempää. Alueen väestön elintavat ovat maan terveimpiä, mutta 
nuorilla on maan eniten huumekokeiluja kaikilla kouluasteilla. Ikääntyneillä alkoholin 
liikakäyttö on maan suurinta. 

Alueen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen rakenteet moninaisia 
Alueen hyte-toiminnan strategisesta suunnittelusta 
ja kehittämisestä vastaavat kuntien hyvinvointi-
koordinaattorit sekä HUS:n perusterveydenhuollon 
yksikössä toimiva kolmihenkinen hyte-tiimi. Kyse-
lyn mukaan 86 prosentissa vastanneista alueen 
kunnista on nimetty hyte-asioiden koordinoinnista 
vastaava henkilö. Hyten strategista roolia ja raken-
teita on pohdittu myös osana sote- ja maakuntauu-
distusta. 

Alueen kuntien monialaisissa hyte-
rakenteissa paljon hyvää, kehittämistä 
tarvitaan edelleen 
HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö on laatinut 
alueellisen hyvinvointikertomuksen vuonna 2016. 
Laajan hyvinvointikertomuksen ovat hyväksyneet 
kaikki vastanneiden kuntien valtuustot. Kunnista 
76 prosenttia on raportoinut valtuustolle väestö-
ryhmien välisiä terveyseroja ja 90 prosenttia kertoi 
verkkosivuillaan osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksista. Paikallisen turvallisuussuunni-
telman toimenpiteistä oli päätetty kolmen kunnan 
hyvinvointiryhmässä. 

Liikuntaa järjestettiin liikuntaseuratoiminnan 
ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille 82 prosen-
tissa kuntia. Liikuntaneuvontaa järjestää 87 pro-
senttia alueen kunnista, ja 78 prosenttia raportoi 
ohjaavansa sosiaali- ja terveyspalveluista asiakkaita 
liikuntaneuvontaan. 

Hallinnonalojen yhteisiä rakenteita tai toiminta-
malleja, joissa käsitellään hyvinvointia ja terveyttä 
edistävää kulttuuritoimintaa, on 43 prosentissa alu-
een kunnista. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
järjestöyhteistyö monialaista 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 
on myöntänyt alueella rahoitusta muun muassa 
lapsiperheiden vanhempien ja maahanmuuttaja-
äitien osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistami-
seen (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uuden-
maan piiri) sekä erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen 
ja nuorten naisten matalan kynnyksen toimintaan 
(Loisto Setlementti ry), moniongelmaisten matalan 
kynnyksen päiväkeskustoimintaan (Sininauhasää-
tiö) ja psyykkisesti sairastuneiden osallisuuden ja 
arkielämän taitojen lisäämiseen (Mielenterveysyh-
distys Helmi ry). 

Aikuisväestön koettu hyvinvointi maan 
parhaimpia – nuorilla henkinen pahoinvointi 
yleistä 
Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista kohtalaista tai 
vaikeaa ahdistuneisuutta kokevia oli maan eniten. 

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 20–64-vuoti-
aiden osuus (69 %) oli maan suurin. Aikuisväestöstä 
18 prosenttia, maan pienin osuus, uskoi, että ei 
todennäköisesti jaksa työskennellä vanhuuseläke-
ikään saakka. Vammojen ja myrkytysten vuoksi sai-
raalassa hoidettuja miehiä oli suhteessa 25–64-vuo-
tiaisiin maan toiseksi vähiten. 

65 vuotta täyttäneistä elämänlaatunsa hyväksi 
tuntevien osuus (54 %) oli maan kolmanneksi suu-
rin. Arkitoimissa suuria vaikeuksia kokevia 75 vuotta 
täyttäneitä oli alueella lähes maan keskitasoa vas-
taavasti. 
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Väestön terveellisiä elintapoja varjostavat 
nuorten huumekokeilut ja ikääntyneiden 
alkoholinkäyttö 
Vapaa-ajalla hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 
tunnin viikossa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. 
luokan oppilaiden osuus oli vuonna 2017 maan 
kolmanneksi pienin ja ylipainoisten (BMI ≥ 25 kg/ 
m2) osuus maan toiseksi pienin. Niukasti kasviksia 
syövien osuus oli alueella maan pienin. Yläkoulu-
ikäisten päivittäinen tupakkatuotteiden (savuke 
tai nuuska) tai sähkösavukkeiden käyttö oli maan 
pienintä. Laittomia huumeita kokeilleiden osuus oli 
kaikilla kouluasteilla (yläkoulu, lukio, ammatillinen 
oppilaitos) maan suurin. 

Päivittäin tupakoivien 20–64-vuotiaiden osuus 
oli maan kolmanneksi pienin. Alkoholin liikakäyttöä 

(AUDIT-C) esiintyi aikuisväestössä keskimääräistä 
vähemmän. Kasviksia ja hedelmiä käytti ravitse-
mussuositusten mukaan kolmannes alueen väes-
töstä, mikä on maan suurin osuus. Lihavien (BMI ≥ 
30 kg/m2) osuus aikuisväestöstä oli maan pienin. 

65 vuotta täyttäneessä väestössä alkoholia liikaa 
käyttäviä (36 %) oli maan eniten. Vastaavan ikäluo-
kan alkoholikuolleisuus on myös hieman keskimää-
räistä suurempaa. 

Alueella on käynnissä monia kuntien johdolla 
edistettäviä hyte-kehittämishankkeita sekä HUS:n 
perusterveydenhuollon yksikön johtama tupa-
koimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistämi-
seen, osallisuuden vahvistamiseen, terveyserojen 
kaventamiseen sekä kaatumisen ehkäisyyn kohdis-
tuva ”Hyvä kierre” -projekti. 

KUVIO 7. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia muutostekijöitä. 
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Väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat monet sekä pienet että laajat muutostekijät aina yksilön 
elintavoista maailmanpolitiikkaan.* 

*Mukaillen Palosuo ym. 2004. Kokemuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. 
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2.5 Terveydensuojelu 

Rokotusohjelma ei ole toteutunut koko alueella kansallisten tavoitteiden mukaisesti. 
Bakteerilääkkeiden käyttö on sen sijaan vähentynyt ja antibioottiripulia on verrattain 
vähän. Uusien C-hepatiitti-infektioiden määrä on pysynyt viime vuosina melko vakaana. 
Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteissä asioineiden asiakkaiden määrä on väes-
töön suhteutettuna maan suurimpia. Erikoissairaanhoidon toimintayksikköjen hoitajien ja 
lääkärien influenssarokotuskattavuus on maan korkeimpia. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotusten 
kattavuudessa suuria eroja 
Kaudella 2017–2018 lähes puolet 65 vuotta täyt-
täneistä sai influenssarokotuksen, mikä on alle 
Eurooppa-neuvoston asettaman 75 prosentin tavoi-
tetason. Rokotuskattavuus on noussut noin kuusi 
prosenttiyksikköä kauteen 2014–2015 verrattuna. 

Vuonna 2015 syntyneistä lapsista vähintään 
yhden viitosrokotteen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta, hinkuyskää, poliota ja Hib-bakteerin aiheut-
tamia tauteja vastaan on saanut yli 98 prosenttia. 
Koko kolmen annoksen rokotussarjan toteutumisen 
kattavuus on aloituskattavuutta lähes 10 prosent-
tiyksikköä matalampi, mikä viittaa puutteisiin roko-
tustoiminnassa. 

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteen 
(MPR) ensimmäisen annoksen 11–24 kuukauden 
iässä saaneita lapsia on hieman maan keskiarvoa 
vähemmän. Rokotuskattavuus on jäänyt jo usean 
vuoden ajan alle 95 prosentin rajan, jolloin tautien 
leviämisriski voi kasvaa. 

Tytöistä 65 prosenttia on saanut usealta eri syö-
vältä suojaavat HPV-rokotukset rokotusohjelman 
suositusten mukaisesti. Kattavuus on maan nel-
jänneksi korkein, ja se jää vain 5 prosenttiyksikköä 
maan korkeimmasta kattavuudesta (70 %, Pohjois-
Savo). 

Tehosterokotuksen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta ja hinkuyskää vastaan saaneiden 14–16-vuoti-
aiden osuus on maan toiseksi matalin (85 %). Kou-
lulaisten rokotuksiin on syytä kiinnittää huomiota. 

Alueen kattavuusluvut voivat olla aliarvioituja 
rokotusten toteuttamiseen, kirjaamiseen tai tiedon-
siirtoon liittyvien puutteiden vuoksi. 

Terveysneuvontapisteiden käyttö aktiivista 
Uusia C-hepatiitti-infektioita oli väestöön suhteutet-
tuna hieman keskimääräistä enemmän. Niiden 
määrä on pysynyt viime vuosina samalla tasolla 
huumeidenkäytön kasvusta huolimatta. Ruiskuhuu-
meiden välityksellä tarttuneita C-hepatiitti-infekti-
oita oli maan keskitasoa vastaavasti. Huumeiden-
käyttäjien terveysneuvontapisteissä asioi vuonna 
2017 väestöön suhteutettuna maan suurimpien 
joukossa oleva määrä asiakkaita. 

Bakteerilääkkeiden käyttö vähentynyt, 
antibioottiripulin esiintyvyys maan 
matalimpia 
Clostridium difficile -ripulitapauksia oli väestöön 

suhteutettuna maan kolmanneksi vähiten. Antibi-
oottien (J01, bakteerilääkkeet) vuosikulutus asu-
kasta kohti on pienentynyt kolmen viime vuoden 
aikana, ja se on tällä hetkellä maan keskitasoa. 

Erikoissairaanhoidossa hoitohenkilökunnan 
influenssarokotuskattavuus kansallista 
kärkeä 
Erikoissairaanhoidon toimintayksikköjen hoitohen-
kilökunnan eli hoitajien ja lääkärien influenssaro-
kotuskattavuus oli maan suurimpia (yli 95 %, koko 
maan keskiarvo 87 %). Käsihuuhdetta käytettiin 
somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 
maan keskitason verran. Erikoissairaanhoidon toi-
mintayksiköissä hygieniahoitajien määrä suhteessa 
vuodepaikkojen määrään oli sairaanhoitopiirien 
keskiarvon mukainen. 
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2.6 Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito 

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa avohoitokäyntejä ja vuodeosastohoidon käyttöä on 
väestöön suhteutettuna maan vähiten. Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon saata-
vuudessa on ollut lainvastaisia viiveitä. Päivystyskäyntejä on maan keskitason mukaises-
ti; väestöön suhteutettuna käynnit painottuvat itäisen ja läntisen Uudenmaan alueille. 
Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset ovat asukasta kohden maan matalimmat. 
Vuonna 2017 somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioitu käyttö ja kustan-
nukset olivat korkeimmat Länsi-Uudellamaalla, missä ne olivat myös koko maan keskiar-
voa suuremmat. 

Erikoissairaanhoidon kiireettömän 
hoidon lähetteiden käsittelyajoissa 

KUVIO 8. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja suku 
puolivakioidut kustannukset ja käyttö 2017. 

ja hoitoon pääsyssä lainvastaisia 
ylityksiä 
Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoi-
don odotusajan mediaani oli vuoden 2018 
lopussa 39 vuorokautta (alueiden vaihte-
luväli 32–55 vrk). Erikoissairaanhoitoa yli 
kuusi kuukautta odottaneita suhteessa 
alueen väestöön oli maan kolmanneksi 
eniten. Erikoissairaanhoitoon saapuneiden 
ei-päivystyksellisten lähetteiden lakisää-
teinen kolmen viikon käsittelyaika ylittyi 
1,5 prosentissa lähetteistä, mikä on maan 
kolmanneksi suurin osuus. Kiireettömään 
erikoissairaanhoitoon saapuu keskimäärin 
0,2 lähetettä asukasta kohti. 

Täysi-ikäisessä väestössä somaattisen 
erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli 
maan vähiten (1,2 käyntiä / asukas, koko 
maassa 1,6). Käyntimäärät vaihtelevat 
Espoon 1,1 käynnistä Raaseporin 1,8 käyn-
tiin asukasta kohti. Vuodeosastopotilaita 
oli vuonna 2017 alueen 18 vuotta täyttä-
neeseen väestöön suhteutettuna maan 
vähiten, samoin hoitojaksoja. 

Erikoissairaanhoidon päivystyksen 
käyttö ei poikkea muusta maasta, käynnit 
painottuvat itäisen ja läntisen Uudenmaan 
alueille. Erikoissairaanhoidon päivystys-
käyntien määrä on kolmen viime vuoden 
aikana hieman noussut. Erikoissairaanhoi-
don päivystyksessä hoidetuista ja kotiute-
tuista täysi-ikäisistä potilaista päivystyk-
seen 48 tunnin sisällä palaavien osuus oli 
maan keskiarvoa suurempi (18 %, koko 
maassa 16 %). Erikoissairaanhoidon päi-
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Kuvio kertoo, miten alueiden somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö 
ja kustannukset suhteutuvat maan keskiarvoon kun alueiden ikä- ja 
sukupuolirakenteen erot huomioidaan. 

Koko maan luku on 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta 
prosenttia alueen somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö tai 
kustannukset olivat maan keskiarvoa suuremmat. 
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vystyksessä hoidetuista potilaista maan neljänneksi 
pienin osuus (67 %, koko maassa 76 %) hoidettiin 
ilman siirtoa vuodeosastolle. 

Hoidon laatua ja potilasturvallisuutta 
kuvaavien hoitojaksoihin liittyvien 
komplikaatioiden osuus maan pienimpiä 
Päiväkirurgian täysi-ikäisiä potilaita oli vastaa-
vanikäiseen väestöön suhteutettuna maan toiseksi 
vähiten. Kaihileikkauksia ja lonkan kokotekonivelen 
ensileikkauksia tehtiin vähän. Vuonna 2017 sepel-
valtimoiden pallolaajennuksia tehtiin myös väes-
töön suhteutettuna vähän. Kyseisten leikkausten 
lukumäärissä heijastuu alueen keskimääräistä nuo-
rempi ikärakenne ja pieni sairastavuus. 

Erikoissairaanhoidon laatua ja potilasturval-
lisuutta kuvaavien hoitojaksoihin liittyvien komp-
likaatioiden osuus oli maan kolmanneksi pienin. 
Potilasvahinkoja ei esiintynyt vuonna 2017 poik-
keavasti muihin alueisiin verrattuna.* Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto on saanut ilmoituksia Espoon 
synnytyssairaalan (HUS) kätilöiden toimenkuvan 
muutoksiin ja resursseihin liittyvistä seikoista, joi-
den on arvioitu vaarantavan potilasturvallisuutta. 

Ensihoidon vaativissa tehtävissä 
taajamien ulkopuolella asuvien potilaiden 
tavoittamisaika maan lyhyimpiä 
Ensihoitotehtäviä oli asukkaita kohti maan vähi-
ten, mutta neliökilometriä kohden sen sijaan sel-
västi maan eniten. Ydintaajamissa korkeariskisiksi 
arvioiduissa A-kiireellisyysluokan tehtävissä ensi-
hoidon tavoittamisajan mediaani oli hieman keski-
määräistä pidempi. Muissa taajamissa ensihoidon 
tavoittamisajan mediaani oli hieman alle maan kes-
kitason. Taajaman ulkopuolisilla asutuilla alueilla 
tavoittamisajan mediaani oli maan toiseksi lyhin. 

Erikoissairaanhoidon kustannuksissa 
heijastuvat kuntien asukkaiden erot 
palvelutarpeissa 
Asukaskohtaiset erikoissairaanhoidon nettokäyt-
tökustannukset (1 081 euroa / asukas) olivat maan 
matalimmat, 13 prosenttia pienemmät kuin maassa 
keskimäärin. Kustannukset vaihtelivat Espoon 953 
eurosta Raaseporin 1 474 euroon asukasta kohti. 
Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset 
ovat pysyneet alueella vuodesta 2015 alkaen lähes 
samalla tasolla. 

Vuonna 2017 somaattisen erikoissairaanhoidon 
ikä- ja sukupuolivakioidut laskennalliset kustan-
nukset olivat alueella kuusi prosenttia pienemmät 
kuin maassa keskimäärin. Somaattisen erikoissai-
raanhoidon palveluja käytettiin ikä- ja sukupuoli-
vakioiduilla alueellisilla episodeilla tarkasteltuna 
kahdeksan prosenttia vähemmän kuin keskimäärin 
maassa. Alueen sisäiset erot olivat kuitenkin suu-
ret. Somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja 
käytettiin asukasta kohti vähiten HYKS-sairaanhoi-
toalueen kunnissa, 11 prosenttia vähemmän kuin 
maassa keskimäärin. Vastaavat laskennalliset kus-
tannukset olivat kuusi prosenttia pienemmät kuin 
maassa keskimäärin. Sen sijaan Länsi-Uudenmaan 
alueella somaattisen erikoissairaanhoidon palve-
luja käytettiin yhdeksän prosenttia enemmän kuin 
maassa keskimäärin ja vastaavat kustannukset oli-
vat kahdeksan prosenttia suuremmat kuin keski-
määrin maassa. Somaattisen erikoissairaanhoidon 
tuottavuutta sairaala-, alue- ja erikoisalatasolla on 
kuvattu tarkemmin THL:n julkaisussa Sairaaloiden 
tuottavuus 2017. 

*Alueiden välistä vertailua vaikeuttavat komplikaatioiden erilaiset kirjaamistavat ja erot potilaiden neuvonnassa vahinkoilmoitusten 
tekoon. 
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2.7 Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon väestöllinen peittävyys on Helsingin ja Uudenmaan alueella maan 
pienin ja lääkärikäyntejä on suhteellisesti vähän, mikä kertoo hyvästä työterveyshuollon 
ja yksityisten palvelujen tarjonnasta. Perusterveydenhuollossa lääkärille pääsy vaihtelee 
suuresti alueen eri kuntien välillä. Avosairaanhoidon lääkärin vastaanottokäyntien kirjaa-
misaste on maan parhaimpia. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon käyttö on vä-
estöön suhteutettuna vähäistä. Perusterveydenhuollon avohoidon ja vuodeosastohoidon 
asukaskohtaiset kustannukset ovat maan matalimpien joukossa, mutta kuntakohtaiset 
erot ovat jopa moninkertaisia. 

Perusterveydenhuollon väestöllinen 
peittävyys maan pienin 
Alueen väestöstä 70 prosenttia, maan pienin osuus, 
oli terveyskeskuksen asiakkaana vuonna 2018. Toi-
saalta palveluntuottajille tehtyyn kyselyyn perustu-
van arvion mukaan työterveyshuollon palveluja voi 
käyttää noin 70 prosenttia alueen 16–64-vuotiaista, 
mikä on maan suurin osuus. 

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntien 
väestöön suhteutettu kokonaismäärä oli maan 
suurimpien joukossa. Perusterveydenhuollon avo-
hoidon lääkärikäyntejä oli sen sijaan väestöön suh-
teutettuna maan neljänneksi vähiten, myös kaikki 
yhteystavat huomioitaessa. Lääkärikäyntien määrä 
asukasta kohti vaihteli 15–64-vuotiaiden ikäryh-
mässä Raaseporin 0,5 käynnin ja Mäntsälän 1,1 

käynnin välillä. 65 vuotta täyttäneessä väestössä 
vastaava vaihteluväli oli selvästi suurempi, Raase-
porin 0,7 käynnistä Nurmijärven 2,4 käyntiin. 

Sähköisten asiointikäyntien (myös puhelinvas-
taanotot) osuus avohoidon käynneistä oli lähes 
alueiden keskitasoa. Perusterveydenhuollon 
avohoidon hoitajakäyntien suhde lääkärikäyn-
tien lukumäärään (1,6) oli hieman keskimääräistä 
pienempi. Lääkäriliiton vuosittaisen selvityksen 
mukaan Uudellamaalla on terveyskeskuslääkäreitä 
väestömäärään suhteutettuna selvästi keskimää-
räistä vähemmän. Terveyskeskusten lääkärivaje oli 
vuonna 2018 alueella 5,3 prosenttia, kasvua edellis-
vuodesta oli vajaa prosentti. 

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 
potilaita oli väestöön suhteutettuna maan kolman-

HUS Koko maa HUS Koko maa 

Lääkärin vastaanoton 
käyntisyy, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Erityiskorvausoikeus 
% väestöstä 

Taulukko 3. Käyntisyiden kirjausaste ja erityiskorvausoikeus sairausryhmittäin. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 14,6 ** 16,4 

Verenkiertoelinten sairaudet 9,1 10,5 

Verenpainetauti (25 vuotta täyttäneistä) 4,3 4,7 6,9 ** 10,3 

Tapaturma 7,0 6,7 

Ylähengitysteiden akuutti infektio 5,3 4,8 

Diabetes 3,1 3,3 5,0 ** 6,3 

Astma 1,3 1,4 3,9 ** 4,9 

Keuhkoahtaumatauti (ikävakioitu) 0,4 0,5 4,2 4,8 

Dementia 0,2 0,4 

*maan suurin osuus **maan pienin osuus 
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neksi vähiten ja hoitopäiviä oli myös keskimääräistä 
vähemmän. 

Rintasyövän seulontaan osallistuneiden osuus 
kutsutuista oli vuonna 2017 selvästi maan pienin (75 
%). Toisaalta hoitotulokset rintasyövässä olivat hie-
man paremmat kuin maassa keskimäärin. 

Käyntisyiden kirjaamisaste avosairaanhoidon 
lääkärin vastaanotolla maan parhaimpia 
Alueen väestöstä 46 prosenttia, maan pienimpiin 
kuuluva osuus, on käynyt perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon vastaanotolla. Lääkärillä käynnin 
syyn kirjaamisaste oli maan toiseksi korkein (85 %), 
käyntisyistä yleisimpiä olivat tuki- ja liikuntaelinsai-
raudet (15 %). 

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä oli 
väestöön suhteutettuna maan keskiarvoa vas-
taavasti, mutta kuntakohtaiset erot olivat erit-
täin suuria. Perusterveydenhuollon päivystys-
käyntien määrä kääntyi kasvuun vuonna 2018. 

Palvelujen valinnan mahdollisuudet 
hyvät, mutta organisaatioiden välisessä 
tiedonvaihdossa edelleen kehitettävää 
Lokakuussa 2018 yli viikon kuluttua hoidon tar-
peen arvioinnista toteutuneiden perustervey-
denhuollon avosairaanhoidon kiireettömien 
lääkärikäyntien osuus oli maan neljänneksi 
suurin (63 %, koko maassa 56 %). Vaihteluväli 
Uudenmaan kuntien välillä oli kuitenkin suuri 
(Siuntiossa 23 %, Karkkilassa 90 %). Lainvas-
taisten, yli kolmen kuukauden kuluttua toteu-
tuneiden käyntien osuus oli keskimääräistä 
pienempi (1,1 %, koko maassa 2,7 %); ylityk-
siä oli alueen kahdessa suuressa kaupungissa 
(Espoo ja Porvoo). 

FinSote-kyselyn perusteella maan suurin 
osuus vastaajista sanoi voivansa valita lää-
kärin ja hoitajan. Terveysaseman katsoi voi-
vansa valita alueen asukkaista 78 prosenttia 
(koko maassa 64 %). Asiakasmaksujen koettiin 
kuitenkin olevan keskimääräistä useammin 
esteenä terveyspalvelujen saamiselle. 

Potilastietojärjestelmät lääkärin työväli-
neenä -kyselytutkimuksen mukaan vuonna 
2017 organisaatioiden välisen tiedonvaihdon 
toimivaksi kokeneiden lääkäreiden osuus oli 
Uudellamaalla vielä koko maan tasoakin mata-
lampi (2,8 %, koko maassa 4,2 %) 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
kustannukset matalat, mutta kuntien välillä 
jopa kaksinkertaisia eroja 
Perusterveydenhuollon avohoidon nettokäyttökus-
tannukset asukasta kohti (302 euroa / asukas) olivat 
maan toiseksi matalimmat, mutta vaihtelivat Hel-
singin 240 eurosta Raaseporin ja Hyvinkään lähes 
500 euroon asukasta kohti. Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoidon asukaskohtaiset kustannukset 
olivat maan pienimmät. Sairausvakuutuksen kor-
vaamien lääkkeiden asukaskohtaiset kokonaiskus-
tannukset olivat myös maan pienimmät (307 euroa 
/ asukas, koko maassa 362 euroa / asukas), mutta 
kustannukset vaihtelivat Espoon 271 eurosta Kark-
kilan 476 euroon asukasta kohti. 

KUVIO 9. Alueiden väliset erot käyntisyiden 
kirjaamisessa 2017 ja 2018. 
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2.8 Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuollossa terveyskeskuspalvelujen käyttö on vähäistä ja käynnit painot-
tuvat keskimääräistä enemmän yksityiselle sektorille. Kelan korvaamat yksityisen ham-
mashoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat maan suurimpien joukossa. Perustervey-
denhuollon kiireettömälle hammaslääkärille pääsy vaihtelee suuresti alueen eri kuntien 
välillä. 

Suun terveydenhuollon käyntien painopiste 
keskimääräistä enemmän yksityisellä 
sektorilla 
Suun terveydenhuollon potilaita oli terveyskeskuk-
sissa väestöön suhteutettuna maan kolmanneksi 
vähiten ja myös käyntejä oli keskimääräistä vähem-
män. Kelan korvaamia yksityisen hammashoidon 
hammaslääkäri- ja suuhygienistikäyntejä oli suh-
teessa täysi-ikäiseen väestöön maan neljänneksi 
eniten, vaikka käyntien väestösuhteutettu määrä 
on viime vuosina vähentynyt. 

Perusterveydenhuollon kiireettömälle 
hammaslääkärikäynnille pääsyssä suuria 
kuntakohtaisia eroja 
Lokakuussa 2018 kiireettömistä perusterveyden-
huollon hammaslääkärikäynneistä 48 prosenttia 
(koko maassa 45 %) toteutui yli kolmen viikon kulut-
tua hoidon tarpeen arvioinnista. Alueen kuntien 
sisällä vaihteluväli oli Raaseporin 92 prosenttiin. 
Helsingissä kiireettömän hammaslääkärin vastaan-
otolle pääsyssä oli viiveitä toiseksi eniten (75 %). 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa Helsingin 
kaupungin suun terveydenhuollon potilastietojär-
jestelmän käyttöönoton aiheuttaneen ongelmia 
sekä yhteydensaannissa että kiireettömän hoidon 
toteutumisessa. 

Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys-
kyselyissä palvelun toteutuminen kohtuullisessa 
ajassa, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon 
ja asiakaspalvelu koettiin alueella hyväksi. FinSote-
tutkimuksen mukaan keskimääräistä harvempi 
hammaslääkäripalveluja tarvinnut kertoi ham-
maslääkäripalveluiden saannissa tai riittävyydessä 
olleen puutteita. 

Terveystarkastuksessa käyneillä lapsilla 
suun terveys hyvällä tasolla 
Uudellamaalla sekä ala- ja yläkouluikäiset että 
aikuisväestö harjasivat hampaitaan suosituksen 
mukaisesti vähintään kahdesti vuorokaudessa par-
haiten maassa. 

Suun terveystarkastuksessa käyneistä 12-vuo-
tiaista hieman maan keskitasoa useampi oli ter-
vehampainen.* Tervehampaisten lasten osuus on 
noussut kolmen vuoden ajan. Reikiintyneiden, 
paikattujen ja poistettujen hampaiden lukumäärää 
kuvaava DMF-indeksi oli 12-vuotiailla maan neljän-
neksi matalin. Kariesta oli keskimääräistä harvem-
malla (4,1 %, koko maassa 4,9 %). Oikomishoitoa 
käyttäneiden 12-vuotiaiden osuus oli maan neljän-
neksi suurin (34 %, koko maassa 31 %). 

Asiakkaita, joilla ei ole hoidon tarvetta reikiin-
tymisen tai ienhoidon vuoksi, oli enemmän kuin 
maassa keskimäärin (70 %, koko maassa 65 %), 
mutta osuus vaihteli kunnittain erittäin paljon 
(Askolassa 41 % ja Inkoossa 95 %). Suun tervey-
denhuollon 18 vuotta täyttäneiden asiakkaiden ien-
taskujen tilaa kuvaava CPI-indeksien keskiarvo oli 
maan keskitason tuntumassa. 

Yksityisen sektorin merkitys suun 
terveydenhuollon kustannuksissa 
keskimääräistä suurempi 
Asukaskohtaiset suun terveydenhuollon nettokäyt-
tökustannukset olivat maan keskitasoa (82 euroa / 
asukas). Potilasta kohden laskettuna kustannukset 
olivat hieman keskimääräistä korkeammat. Saira-
usvakuutuskorvauksen piirissä olevat yksityisen 
hammashoidon asukaskohtaiset kustannukset oli-
vat supistumisesta huolimatta maan toiseksi suu-
rimmat (72 euroa / asukas, koko maassa 63 euroa). 

*Kunnat lähettävät 12-vuotiaita terveystarkastuksiin eri perustein, mikä on vertailussa otettava huomioon. 
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2.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelutarve on alueella eriytynyttä. Lasten ja nuorten en-
naltaehkäisevien terveydenhuollon palvelujen saatavuudessa ja henkilöstöresursseissa on 
alueen sisäistä vaihtelua, mutta kaikilla kouluasteilla maan suurimpien joukkoon kuuluva 
osa oppilaista raportoi kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsyssä olevan ongelmia. 
Somaattisessa erikoissairaanhoidossa potilaita, hoitopäiviä ja avohoitokäyntejä on suh-
teellisesti maan vähiten. Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä on hieman kes-
kimääräistä enemmän, psykiatrista vuodeosastohoitoa käytetään vähän. Lastensuojelun 
laitos- ja perhehoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat maan toiseksi korkeimmat. 

Lasten, nuorten ja perheiden väestöosuuden ennustetaan kasvavan Helsingin 

palvelutarpeissa suuria eroja seudulla (14 kuntaa) 18 prosentista 26 prosenttiin ja 
Helsingin ja Uudenmaan alueella alle 18-vuotiai- 7–15-vuotiaiden ikäluokassa 14 prosentista 27 pro-
den väestöosuus (19,8 %) oli keskimääräistä suu- senttiin vuoteen 2030 mennessä. 
rempi. Äidinkieleltään vieraskielisen alaikäisen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarve on 
väestön määrä ja osuus väestöstä jatkavat kasvu- alueella eriytynyttä. Yhden vanhemman perheitä on 
aan. 0–6-vuotiaiden ikäryhmässä vieraskielisten paljon, ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saanei-

KUVIO 10. Lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden sekä kiireellisesti sijoitettuna olleiden 
osuudet alueella ja koko maassa. 

Kiireellisesti vuoden aikana 
sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, Lastensuojelun uudet avohuollon 0-17-vuotiaat asiakkaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä.  % vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Vasen kuvio esittää kiireellisesti vuoden aikana sijoittettujen lasten prosentuaaliset osuudet vuosina 2008, 2013 ja 2018 sekä osuuden 
muutossuunnan. Oikea kuvio esittää lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden osuudet vuosina 2008–2018. Tulkinnassa 
tulee huomioida, että uuden sosiaalihuoltolain yhteydessä (1.4.2015) lastensuojelun avohuollon asiakkuus määriteltiin alkamaan 
vasta mikäli lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen todetaan lastensuojelutarve. Aiemmin asiakkuus alkoi päätöksestä aloittaa 
lastensuojelutarpeen selvitys. 
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den lapsiperheiden osuus on maan suurin. Lapsista 
pienituloisiin perheisiin kuului vuonna 2017 kuiten-
kin maan pienin osuus. 

Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista kohtalaista 
tai vaikeaa ahdistuneisuutta sekä itsensä yksinäi-
seksi kokevien osuudet olivat maan suurimpia. Las-
tensuojeluilmoituksia tehtiin 0–17-vuotiaista lähes 
maan keskitasoa vastaavasti; niiden määrä on 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen 
käyttö avohoitopainotteista 
Lastenpsykiatrian avohoidon käyntejä oli 0–12-vuo-
tiailla keskimääräistä enemmän, mutta laitoshoidon 
potilaiden määrä oli vastaavasti maan kolmanneksi 
pienin. Avohoidon käyntejä nuorisopsykiatriassa 

kasvanut vuosittain. 
Nuorten elintavat olivat maan terveimpiä, 

KUVIO 11. Lasten ja  perheiden avopalvelujen ja las 
tensuojelun nettokäyttökustannukset vuonna 2018. 

mutta itse ilmoitettujen huumekokeilujen osuudet 
olivat maan suurimpia kaikilla kouluasteilla. 

Ennaltaehkäisevien terveydenhuollon 
palvelujen saatavuudessa ja henkilös-
töresursoinnissa suurta vaihtelua 
Kouluterveydenhuollon käyntejä oli suh-
teessa 7–18-vuotiaaseen väestöön hieman 
keskimääräistä vähemmän, mutta ne vaihte-
livat paljon: Nurmijärven 1,6 käynnistä Raase-
porin 3,5 käyntiin. Kaikilla kouluasteilla maan 
suurimpien joukkoon kuuluva osa oppilaista 
kertoi kouluterveydenhoitajan vastaanotolle 
pääsyssä olevan ongelmia. Lastenneuvola-
käyntien 0–7-vuotiaisiin suhteutettu määrä 
oli maan neljänneksi suurin, ja vaihtelua oli 
Siuntion 2,6 käynnistä Lapinjärven 4,2 käyn-
tiin. Kasvatus- ja perheneuvoloiden lapsiasi-
akkaiden osuus alueen 0–21-vuotiaista oli 
maan neljänneksi pienin (2,1 %, koko maassa 
3,0 %). Alueen 15–44-vuotiaisiin naisiin suh-
teutettuja käyntejä äitiysneuvolassa sekä 
16–25-vuotiaisiin suhteutettuja käyntejä opis-
keluterveydenhuollossa oli keskimääräistä 
vähemmän. Terveydenhoitajamitoitus oli 
lähes suositusten mukainen äitiys- ja lasten-
neuvolassa. Lisäksi lukioissa oli psykologeja 
hyvin oppilasmäärään nähden. Koulu- ja opis-
keluterveydenhuollossa lääkäriresurssit eivät 
sen sijaan olleet suositusten mukaisia. 

Somaattisen erikoissairaanhoidon 
käyttö maan pienintä 
Somaattisen erikoissairaanhoidon vuode-
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Muiden lasten ja perheiden avopalvelujen nettokäyttökustannukset 

osastohoidossa 0–17-vuotiaita potilaita ja 
hoitopäiviä oli vastaavanikäiseen väestöön 
suhteutettuna maan vähiten. Avohoitokäyn-
tejä somaattisessa erikoissairaanhoidossa oli 
vastaavassa ikäryhmässä myös maan vähiten. 

Kuviossa asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset esitetään 
summautuvasti. Kuvio kertoo sekä kustannusten jakautumisesta eri 
palvelutyyppien kesken että yhteenlaskettujen kustannusten eroista 
alueiden välillä. Tulkinnassa tulee huomioida alueiden väliset erot 
väestön ikärakenteessa. 
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(13–17-vuotiaat) oli hieman keskimääräistä enem-
män, mutta laitoshoidon potilaiden määrä oli maan 
neljänneksi pienin. Odotusajan mediaani sekä las-
tenpsykiatriaan että nuorisopsykiatriaan oli vuo-
den 2018 lopussa 27 vuorokautta. Kelan korvaamaa 
kuntoutuspsykoterapiaa sai 16–24-vuotiaista maan 
keskitasoa useampi. 

Alueen 0–17-vuotiaita oli maan keskiarvon 
mukaisesti sekä lastensuojelun avohuollon asiak-
kaina että sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Suhteelli-
sesti eniten kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 
Hangossa ja Hyvinkäällä (2,3 %). Lapsia sijoitettiin 
suosituksista poiketen hieman enemmän laitoksiin 
(35 %) kuin perheisiin (34 %). Kiireellisesti vuoden 
aikana sijoitettuja lapsia ja nuoria oli hieman maan 
keskitasoa enemmän. 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit käyn-
nistyivät seitsemässä arkipäivässä 99 prosentissa 
vireille tulleista lastensuojeluasioista (kuntien 
vaihteluväli 92–100 %). Palvelutarpeen arviointien 
valmistuminen ylitti 1,5 prosentissa lakisääteisen 
kolmen kuukauden määräajan (kuntien vaihteluväli 

77-100 %). Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on 
tullut ilmoituksia suurten kaupunkien lastensuoje-
lupalveluiden riittämättömyydestä ja lainvastaisesta 
tilanteesta, joka johtuu sosiaalityöntekijöiden puut-
teesta. Lisäksi on esitetty epäilyjä sijaisten epäpäte-
vyydestä. 

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon 
kasvavat asukaskohtaiset kustannukset 
maan toiseksi suurimmat 
Lastensuojelun asukaskohtaiset avohuoltopalvelu-
jen nettokäyttökustannukset (53 euroa / asukas) oli-
vat lähellä maan keskitasoa. Laitos- ja perhehoidon 
nettokäyttökustannukset asukasta kohti (156 euroa 
/ asukas) olivat sen sijaan maan toiseksi suurimmat, 
ja viime vuosina ne ovat olleet selkeässä kasvussa. 
Alueen kuntien erot asukaskohtaisissa kustannuk-
sissa olivat kuitenkin erittäin suuret (Pornaisissa 31 
euroa / asukas ja Hyvinkäällä 242 euroa / asukas). 
Muiden kuin edellä mainittujen lasten ja perheiden 
avopalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset olivat lähellä maan keskitasoa. 



THL – Päätösten tueksi 6/2019 31 

2. Helsinki ja Uusimaa

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

    

 

 

0 
0 

------0- --0 
------0---------0 
---------0-- -0 
--------0------0 

-------0---0 
-----------0-----0 
----------0-----0 
--0 ---------0 
---------------- ---G 
0-------------0 
--------0----0 
- 0-----------0 
----------0-0 
--------0- - --0 
----------0-- -0 
-----0------0 
----0---------0 
------0-0 

2.10 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut 

Eri toimeentulotukien saajia on väestöön suhteutettuna keskimääräistä enemmän. Mielen-
terveyden avohoitokäyntejä on perusterveydenhuollossa vähän, mutta erikoissairaanhoi-
dossa keskimääräistä enemmän. Psykiatrian laitoshoidon työikäisiä potilaita on suhteelli-
sesti vähän. Psykiatristen kuntoutuskotipalvelujen käyttö on muuhun maahan verrattuna 
pientä, joten tämän vahvistamisella voisi olla mahdollista vähentää sairaalapalvelujen 
käyttöä. Päihdepalvelujen tarjonta on monipuolista, ja huumeiden käyttäjien terveysneu-
vontapisteitä on tarjolla kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. 

KUVIO 12. Päihdehuollon asiakkaat ja potilaat 
eri palveluissa alueittain vuonna 2018. 
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vuodeosastoilla hoidetut potilaat 

Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa. 

Palvelutarpeita määrittelevät alueen sisäinen 
ja väestöryhmien välinen eriytyminen 
Syrjäytymisriskissä olevia 18–24-vuotiaita nuoria oli 
vuonna 2017 maan toiseksi vähiten. Alueen keski-
määräistä paremmasta työllisyystilanteesta huoli-
matta perustoimeentulotukea saaneita 25–64-vuo-
tiaita oli maan toiseksi eniten (9,3 %, koko maassa 
7,9 %) ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 
vastaavanikäisistä maan eniten (3,4 %) yhdessä Päi-
jät-Hämeen kanssa. Asunnottomia oli maan eniten 
alueen suurimpiin kaupunkeihin painottuen. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia oli sekä 
16–24-vuotiaiden että 25–64-vuotiaiden ikäryh-
missä maan vähiten. Mielenterveysperusteisesti 
sairauspäivärahaa saaneiden osuudet olivat maan 
pienimpien joukossa. Erityiskorvattaviin lääkkei-
siin psykoosin vuoksi oikeutettuja oli maan toiseksi 
vähiten. Bentsodiatsepiinien käyttö asukasta kohti 
oli maan toiseksi pienintä. Itsemurhakuolleisuus oli 
alueen väestöön suhteutettuna maan kolmanneksi 
pienintä. Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneita 
(15 %) oli 20–64-vuotiaista kuitenkin maan eniten. 

Alkoholijuomia myytiin keskimääräistä vähem-
män. Alkoholin liikakäyttö (AUDIT-C) oli maan ylei-
sintä alueen 65 vuotta täyttäneillä, mikä näkyy 
myös kohonneena alkoholikuolleisuutena. Poliisin 
tietoon tulleita huumausainerikoksia oli väestöön 
suhteutettuna maan kolmanneksi eniten. THL:n 
jätevesitutkimuksen mukaan Helsingin ja Espoon 
jätevesilaitosten alueella stimulanttien pitoisuus on 
maan korkeimpia. Huumeiden saatavuudesta alu-
eella kertoo se, että huumeita kokeilleiden nuorten 
määrä oli kaikilla kouluasteilla maan suurin. Huu-
meiden käytön lisääntymisestä huolimatta uusien 
C-hepatiittitartuntojen määrä ei ole kasvanut. 



THL – Päätösten tueksi 6/2019 32 

2. Helsinki ja Uusimaa

 

   

 
 

 
 

   

    
 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

+ + 

+ + 

0 
+ O + 

f ,.__---~-------------

Täydentävää ja ehkäisevää 
toimeentulotukea myönnetään 

KUVIO 13. Rakennetyöttömyys ja aktivointiaste 2018. 

keskimääräistä enemmän 
Rakenne-

Lokakuussa 2018 kuntiin osoitetut toi- työttömyys 
meentulotukihakemukset käsiteltiin 10 
98-prosenttisesti lakisääteisessä mää-
räajassa. Kuntien myöntämää täydentä-
vää toimeentulotukea saaneiden osuus 
oli maan suurimpien joukossa. Ehkäise- 8 
vää toimeentulotukea sai hieman kes-
kimääräistä useampi. Keskimääräistä 
suuremmat täydentävän ja ehkäisevän 
toimeentulotuen saajien määrät ker-

6tonevat sekä alueen keskimääräistä 
suuremmista asuinkustannuksista että 
panostuksesta syrjäytymisen ehkäisyyn. 
Työttömien aktivointiaste (31 %) oli hie-
man alle maan keskiarvon, kuten myös 4 

alueen rakennetyöttömyys. Uudenmaan 
alueella aktivointiaste on korkein Hyvin-
käällä (40 %). Perusterveydenhuollossa 
työttömille tehtyjä terveystarkastuksia 
oli maan kolmanneksi vähiten. 0 

0 

Työllistymistä tukevien palvelujen 
asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set (100 euroa / asukas) olivat hieman maan kes-
kitasoa suuremmat. Kunnan osarahoittama työ-
markkinatuki asukasta kohden oli hieman maan 
keskiarvoa suurempi. Myönnetyn perustoimeentu-
lotuen suuruus asukasta kohti oli maan suurin (184 
euroa / asukas, koko maassa 134 euroa). 

Perustason mielenterveyskäyntejä 
vähän, erikoissairaanhoidon psykiatrisia 
avohoitokäyntejä keskimääräistä enemmän 
Perusterveydenhuollossa oli mielenterveysperus-
teisia avohoitokäyntejä sekä lääkärille että muun 
ammattiryhmän edustajalle väestöön suhteutet-
tuna maan toiseksi vähiten. Erikoissairaanhoidon 
psykiatrisia avohoitokäyntejä oli alueen 18 vuotta 
täyttäneeseen väestöön suhteutettuna keskimää-
räistä enemmän. 

Psykiatrian laitoshoidon työikäisiä potilaita oli 
vähän, mutta hoitopäiviä oli maan keskitasoa vas-
taavasti. Psykiatrista pitkäaikaista hoitoa yli kolme 
kuukautta saaneita potilaita oli suhteellisesti saman 
verran kuin maassa keskimäärin. Psykiatrisissa kun-
toutuskodeissa vuonna 2017 ympärivuorokautisesti 

Koko maa 

Helsinki ja Uusimaa 

30 % 35 % 40 % 45 % 
Aktivointiaste 

asuvia mielenterveysongelmaisia asukkaita oli väes-
töön suhteutettuna maan vähiten. Ei-ympärivuoro-
kautisesti asuvia oli myös suhteellisesti keskimää-
räistä vähemmän. 

Tahdosta riippumattomia hoitojaksoja 
maan toiseksi vähiten 
Tahdosta riippumattomia hoitojaksoja oli väestöön 
suhteutettuna maan toiseksi vähiten. Pakkotoimien 
käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa oli vuonna 
2017 maan keskitasoa. 

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa saa-
neita 16–24-vuotiaita oli maan keskitasoa enem-
män. 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä osuus oli maan 
kolmanneksi suurin. Kuntoutusterapiaa saaneiden 
määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Kelan 
korvaamia yksityispsykiatriakäyntejä oli väestöön 
suhteutettuna maan vähiten. 

Päihdeongelmien hoitoon tarjolla 
monipuolisia palveluja 
Päihteiden vuoksi vuodeosastoilla ja laitoksessa 
hoidettuja potilaita oli asukaslukuun suhteutet-
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tuna keskimääräistä vähemmän. Päihdehuollon 
avopalveluissa ja asumispalveluissa asiakkaita oli 
lähes maan keskitasoa vastaavasti. Päihdehuollon 
erityispalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökus-
tannukset (41 euroa / asukas) olivat alueella maan 
neljänneksi suurimmat. 

Pääkaupunkiseudulla on monipuolisesti tarjolla 
huumeongelmaisille suunnattuja palveluja. Esimer-
kiksi huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteitä 
on tarjolla kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. 
Matalakynnyksisillä palveluilla tavoitetaan muuten 
vaikeasti tavoitettavat ryhmät. 



THL – Päätösten tueksi 6/2019 34 

2. Helsinki ja Uusimaa

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
      

 

      

 

-0 ---- -0 
------0 --- 0 
------- -0---0 
------0- 0 
--0------0 

- -0----0 ----------0 
- -0----------00 
-------------0-0 

-0-- 0--------------0 
- 0------------0 

- -0- - - - -0-- - -- - - - - - -0 
-----0--------0 
---------------- -0 
---------0-- -0 
-- 0- -- -0 

---- --0------ -0 
-0-- 0------------ 0 
-0- --------0 
---0------0 

0--- -0----------0 

0 0 0 

2.11 Vammaisten palvelut 

Vammaisetuuksia saavia on väestöön suhteutettuna vähän. Kehitysvammaisten laitoshoi-
toa on purettu ja autetun asumisen palveluja lisätty. Vammaispalvelulain mukaisia kulje-
tuspalvelujen saajia on väestöön suhteutettuna keskimääräistä vähemmän; sosiaalihuol-
tolain mukaisten kuljetuspalvelujen saajia on maan keskitasoa vastaavasti, vaikka saajien 
määrä on viime vuosina pienentynyt. 

Vammaisetuuksia saavia suhteessa 
väestöön vähän 
Alueen alle 16-vuotiaat saivat vammaisille ja pitkä-
aikaissairaille myönnettävää korotettua tai ylintä 
vammaistukea maan kolmanneksi vähiten, mutta 
16 vuotta täyttäneet maan keskitasoa vastaavasti. 
Eläkkeensaajien korotetun tai ylimmän hoitotuen 
16–64-vuotiaita saajia oli maan vähiten. 

Vammaisuuden perusteella etuuksia saavia oli 
väestöön suhteutettuna maan vähiten. 

Kehitysvammaisten laitoshoidon 
purku heijastuu autetun asumisen 
palvelujen kasvussa 
Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaita oli 
väestöön suhteutettuna vähän. Vuonna 2017 kehi-
tysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen asiak-
kaita oli maan toiseksi vähiten. Autetun asumisen 
palveluissa asiakkaita oli muuhun maahan verrat-
tuna vähän, vaikka asiakkaiden määrä on väestöön 
suhteutettuna kasvanut useiden vuosien ajan. 

Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita 
oli vuonna 2017 väestöön suhteutettuna hieman 
vähemmän kuin maassa keskimäärin. Järjestäjät 
ovat onnistuneet purkamaan laitoshoitoa vuodesta 
2009 lähtien enemmän kuin maassa keskimäärin 
(71 %, koko maassa 68 %). 

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja 
saaneita aikaisempaa vähemmän 
Vammaispalvelulain perusteella järjestettyjen kul-
jetuspalvelun saajia on keskimääräistä vähemmän. 
Ikääntyneiden osuus vaikeavammaisten kuljetus-
palveluissa oli keskimääräistä suurempi. 

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettyjä kul-
jetuspalveluja saavia oli väestöön suhteutettuna 
maan keskitasoa vastaavasti, mutta saajien määrä 
on vähentynyt 17 prosenttia vuodesta 2015 (koko 
maassa -10 %). 

Kehitysvammaisten autetun asumisen 
kustannukset kasvaneet laitoshoidon 
purkamisen myötä 
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja talou-
dellisten tukitoimien menot olivat lähellä maan kes-
kitasoa. Kuljetuspalvelujen kustannukset vammais-
palvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten 

KUVIO 14. Kehitysvammaisten laitos- ja 
asumispalvelujen asiakkaat 2017. 
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Kehitysvammaisten Kehitysvammaisten Kehitysvammalai-
tuetun ja ohjatun autetun asumisen tosten pitkäaikais-
asumisen asiakkaat asiakkaat asiakkaat 

Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa. 
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tukitoimien kustannuksista olivat maan suurimpien 
joukossa. 

Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asu-
mispalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset olivat muuhun maahan verrattuna matalat, 

vaikka kustannukset ovat viime vuosina laitoshoi-
don purkamisen myötä kasvaneet. Vammaisten lai-
toshoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set ovat pienentyneet, ja ovat pienemmät kuin 
maassa keskimäärin. 
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2.12 Ikääntyneiden palvelut 

Alueen 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on maan pienin. Palvelurakennetta on ke-
vennetty laitoshoitoa purkamalla. Tehostetun palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon 
75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuudet ovat maan pienimpien joukossa. Säännölli-
sen kotihoidon painopiste on palveluja vähän tai kohtalaisesti tarvitsevissa asiakkaissa. 
Omaishoidon tuella hoidettavien ja tukipalveluja saaneiden osuudet ovat myös maan 
pienimpien joukossa. 

Ikääntyneiden väestöosuudet suurimpia 
itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla 
75 vuotta täyttäneiden väestöosuus (7 %) oli maan 
pienin; osuus vaihteli Espoon 5,7 prosentista Lapin-
järven 13 prosenttiin. Ikääntyneiden väestöosuudet 
olivat suurimpia alueen itäisillä ja läntisillä reuna-
alueilla. 75 vuotta täyttäneistä asui kotona 92 pro-
senttia, mutta alueen strategisena pitkän aikavälin 
tavoitteena on nostaa osuus 95 prosenttiin. Yksin 
asuvia ikääntyneistä oli keskimääräistä useampi ja 
muistiaan huonona pitävien osuus oli maan suu-
rimpien joukossa. 

Toimeentulotukea saaneita 65 vuotta täyttäneitä 
oli maan eniten. Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, 
lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutu-
neita oli vastaavanikäisistä maan vähiten. 

Omaishoidon tuella hoidettavien osuus oli maan 
toiseksi pienin (3,6 %) ja myös tukipalveluja saanei-
den asiakkaiden osuus oli maan pienimpiä. Korotet-
tua tai ylintä hoitotukea saavia eläkeläisiä oli alueen 
väestöön suhteutettuna maan vähiten. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevia 75 
vuotta täyttäneitä vähän 
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevia oli 75 vuotta 
täyttäneistä maan kolmanneksi vähiten; osuus 
vaihteli Kauniaisten 4,6 prosentista Askolan 17,1 
prosenttiin. Kotihoidon painopiste on vähän tai 
kohtalaisesti palveluja käyttävissä asiakkaissa. Asi-
akkaita, joiden luona käydään yli 3 kertaa päivässä 
tai useammin oli keskimääräistä selvästi vähem-
män. 

Vanhuspalvelujen tila -kyselyn mukaan kotihoi-
don yksiköistä noin 78 prosentissa (koko maassa 
67 %) on saatavilla yöaikainen palvelu sekä arkena 
että viikonloppuna ja 93 prosentissa (koko maassa 
70 %) tukena toimii erillinen kotisairaala. Osuudet 
ovat maan suurimpien joukossa. 

Kotihoitoa teknologiaa hyödyntäen 
Kotihoidon henkilöstön osuus ikääntyneiden pal-
velujen henkilöstöstä on viime vuosina kasvanut 
hieman, mutta se on edelleen alle maan keskiarvon 
(36 %). Etäkotihoito on käytössä muun muassa Hel-
singissä ja Espoossa. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on todennut 
alueella olevan puutteita sekä kotihoidon saatavuu-
dessa että asiakkaan palvelujen toteutumisessa pal-
velusuunnitelman mukaisesti. Kunnallisessa toimin-
nassa on myös ilmennyt tilanteita, joissa kunta ei ole 
palveluja ostaessaan varmistanut toiminnan vastaa-
van lainmukaisia velvoitteita henkilöstön kelpoisuuk-
sien osalta. Alueen yksityisten palveluntuottajien toi-
minnasta on raportoitu lukuisia lainvastaisuuksia. 

Vuonna 2017 vanhainkodeissa tai pitkäaikai-
sessa laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden 
asiakkaiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli 
1,4 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen vastaa-
van ikäluokan asiakkaiden osuus oli maan toiseksi 
pienin (6,5 %); osuus vaihteli Pornaisten 2,1 prosen-
tista Järvenpään 9,7 prosenttiin. Alueen pitkän aika-
välin tavoitteena on laskea tehostetun palveluasu-
misen piirissä olevien 75-vuotiaiden osuus viiteen 
prosenttiin. 

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa 
kansallisesti vertailtuna vähän 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon poti-
laita oli alueen väestöön suhteutettuna maan 
kolmanneksi vähiten, ja hoitopäiviä on myös kes-
kimääräistä vähemmän. Ikääntyneiden päivystys-
käynnit suhteessa vastaavanikäiseen väestöön ovat 
perusterveydenhuollossa vähentyneet ja erikois-
sairaanhoidossa hieman kasvaneet. Somaattisen 
vuodeosastohoidon käyttö on ikääntyneillä maan 
keskitasoa. Psykiatrian laitoshoidossa 65 vuotta 
täyttäneiden potilaiden ja hoitopäivien määrät ovat 
pienentyneet, ja ne ovat maan keskitasoa. 
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KUVIO 15. Ikääntyneiden palvelurakenne ja -kattavuus 75 vuotta täyttäneillä suhteessa vastaavan 
ikäiseen väestöön 2017. 

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan suhteellisen osuudet Omaishoidon tuen suhteellinen osuus 
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Vasen kuvio esittää kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan prosentuaaliset osuudet summautuvasti. Tiedot ovat 
poikkileikkaustietoja. Oikealla olevassa kuviossa esitetään vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden hoidettavien osuus 
prosentteina. Omaishoitajien osuus on vuoden kertymätieto. 

Ikääntyneiden hoivapalvelujen kustannusten 
kuntakohtaiset erot suuria 
Kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set (137 euroa / asukas, koko maassa 187 euroa) oli-
vat maan matalimmat. Ikääntyneiden ympärivuo-
rokautisen hoivan asumispalvelujen kustannukset 
(214 euroa / asukas, koko maassa 309 euroa) ovat 
kasvaneet hieman viime vuosina, mutta ne ovat 
edelleen maan matalimpia. Suurimmat kotihoidon 
ja ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen 
asukaskohtaiset kustannukset painottuivat kuntiin, 
missä 75 vuotta täyttäneiden väestöosuudet olivat 

alueen suurimpia (Hanko, Loviisa). Ikääntyneiden 
laitoshoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat 
jatkaneet vähenemistään laitoshoidon purun ete-
nemisen myötä, alueen asukaskohtaiset kustannuk-
set olivat suurimmillaan 404 euroa (Askola). Muiden 
kuin edellä mainittujen ikääntyneiden palvelujen 
nettokäyttökustannukset olivat asukasta kohti pie-
nehköt muuhun maahan verrattuna. 
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3 Etelä-Karjala 

3.1 Asiantuntija-arvio 

Alueen suuri ikääntyneiden osuus nostaa palvelujen tarvetta 
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri on yhdeksän kunnan muodostama noin 129 000 asukkaan alue. Väestön 
ikärakenne on vanhuspainotteinen. 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus on suuri, ja syntyvyys on maan mata-
limpia. Alueen väestö vähenee voimakkaasti ja on keskimääräistä heikommin koulutettua. Yhden vanhem-
man perheitä on paljon, ja pienituloisuus on yleistä. Syrjäytymisriskissä olevia nuoria on verrattain paljon. 
Ulkomaalaistaustaisia ja vieraskielisiä on keskimääräistä enemmän. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä elintavat näyttävät kokonaisuutena muuta maata paremmilta, mutta 
huumekokeilut ovat nuorilla yleisiä. Aikuisväestön hyvinvointi ja elintavat vaikuttavat nuoria ikäluokkia hei-
kommilta. Ikääntyneillä alkoholin liikakäyttö on yleistä ja alkoholikuolleisuus suurta. Sairastavuus on hieman 
suurempaa kuin maassa keskimäärin, mutta sepelvaltimotautia sairastetaan paljon. 

Etelä-Karjalassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ovat kehittyneitä ja hyte-aktiivisuus on 
esimerkillisen monialaista. Alueellisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaa Eksote. 

Eksotella lähes 10 vuoden kokemus maakunnallisesta sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut on vuodesta 2010 alkaen 
tuottanut Eksote, jonka noin sata toimipistettä ovat kotikunnasta riippumatta kaikkien eteläkarjalaisten 
käytössä. Palvelukokonaisuuksia on integroitu yhteisiin tiloihin, ja yhtenäisiä toimintamalleja on kehitetty. 
Lisäksi liikkuvia palveluja on kehitetty osaksi palveluverkkoa. Yksi uusimmista liikkuvista palveluista on 
perhepalvelujen ja koulun yhteinen Taho-auto koulupudokkaiden saamiseksi takaisin kouluun tai hoitoon 
jo varhaisessa vaiheessa. Toiminnallinen integraatio näkyy myös esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalve-
luissa, missä erikoislääkärijohtoiset hoitoprosessit on integroitu osaksi perustason palveluja. Käytössä oleva 
yhteinen potilastietojärjestelmä luo myös perusedellytyksiä toiminnallisen integraation vahvistamiselle. 

Painopiste perustason palveluissa, sähköisiä ja liikkuvia palveluja 
kehitetty osaksi palveluverkkoa 
Perusterveydenhuollossa lääkäripula heikentää palvelujen saatavuutta. Asiointi sähköisesti tai puhelimella 
on maan yleisintä; sähköisten ja liikkuvien palvelujen kehittämiseen osaksi palveluverkkoa onkin panostettu 
esimerkillisesti. Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä on väestöön suhteutettuna maan eniten, mutta 
alueen ajanvarausjärjestelyjen vuoksi käynnit sisältävät osin myös kiireettömiä käyntejä. Rokotusohjelman 
mukaisten rokotusten kattavuus on nuorilla ja ikääntyneillä maan korkeimpia. Perusterveydenhuollon vuo-
deosastohoidon potilaita ja hoitojaksoja on väestöön suhteutettuna vähän, mutta keskimääräinen hoitoaika 
on maan pisin. 

Suun terveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Palvelujen saa-
tavuuden arviointia vaikeuttaa alueen tietojärjestelmäongelmat, jotka haastavat sekä perusterveydenhuol-
lon että suun terveydenhuollon hoitoonpääsytietojen luotettavuutta. Alueen väestön omissa kokemuksissa 
hammaslääkäripalvelujen saatavuus ja riittävyys näyttävät kuitenkin hyviltä. 

Erikoissairaanhoidossa kiireettömään hoitoon pääsee hyvin; odotusajan mediaani on ollut toistuvasti 
maan lyhimpiä. Erikoissairaanhoidossa päivystyskäyntejä on keskimääräistä vähemmän, mutta päivystyk-
seen palaavien osuus on suuri. Tämä voi kertoa päivystyksen lääkäripulasta ja henkilöstön vaihtuvuudesta, 
mutta myös palveluketjujen toimivuudesta ja kirjauskäytännöistä. Infektioiden torjunnan näkökulmasta 
huomioita kiinnittää hoitajien ja lääkärien kansallisesti matala influenssarokotuskattavuus ja käsihuuhteen 
kulutus. Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2015 keskimääräistä 
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nopeammin. Väestön suuren palvelutarpeen lisäksi kustannusten kasvua saattaa selittää myös palvelujen 
integraatioon liittyvät Eksoten ratkaisut sairaalapaikkojen hyödyntämiseksi. 

Lasten ja nuorten psykiatrian avohoidon käyntejä on muuhun maahan verrattuna paljon. Psykiatrisista 
kuntoutuspalveluista on heikon tarjonnan takia pulaa. Lastensuojelu on avohuoltopainotteista. Avohuollon 
asiakkaiden osuus on maan suurimpien joukossa ja vastaavasti kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on maan 
vähiten. 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut on, erikoislääkärijohtoiset hoitoprosessit mukaan lukien, onnistuttu 
integroimaan osaksi perustason palveluja. Perusterveydenhuollossa mielenterveysperusteisia käyntejä on 
väestöön suhteutettuna paljon ja vastaavasti erikoissairaanhoidossa psykiatrian avohoitokäyntejä on vähän, 
laitoshoidon hoitopäivien lisäksi. Päihdehuollon erityispalvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat maan 
matalimmat. Huumeiden käytön kasvaessa ongelmakäyttäjien palveluja tarvitaan alueella. Huolestuttavaa 
on, että uusia C-hepatiitti-infektioita on väestöön suhteutettuna huomattavan paljon ja ruiskuhuumeiden 
välityksellä tapahtuvat tartunnat yleisiä. 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa on purettu alueella keskimääräistä nopeammin. Ohjatun ja tuetun asu-
misen asiakkaita on väestöön suhteutettuna keskimääräistä enemmän. Huomionarvoista on myös, että 
sosiaalihuoltolain perusteella kuljetuspalveluja saaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2015. 

Ikääntyneiden palvelurakennetta on kevennetty laitoshoitoa ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoi-
toa purkamalla. Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden osuus on maan pienin. Säännöllisen kotihoidon 
asiakkaiden määrä ei ole viime vuosina suurentunut, mutta käyntimäärät ja hoitoisuus ovat kasvaneet. Pal-
jon apua tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden osuus on maan suurimpia. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt 
huomiota kotihoidon saatavuuden ja riittävyyden puutteisiin, myös tehostetun palveluasumisen palvelujen 
riittävyydessä on raportoitu olevan haasteita. Kotihoidon palvelujen keskeisiin epäkohtiin on alueella tartuttu 
ja esimerkiksi kotihoidon henkilöstöä on vahvistettu. 

Kuntien heikentynyt talous vaikeuttaa kasvavien sote-kustannusten rahoitusmahdollisuuksia 
Etelä-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat edel-
lisvuodesta 1,5 prosenttia eli hieman alle maan keskiarvon. Kustannukset olivat ilman tarvevakiointia vajaat 
seitsemän prosenttia maan keskiarvoa suuremmat. Tarvevakioituina asukaskohtaiset kustannukset olivat 
vuonna 2017 maan kolmanneksi matalimmat, neljä prosenttia alle maan keskiarvon. Ennakoidun väestöke-
hityksen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannusten kasvuennuste vuoteen 2030 men-
nessä on noin yhdeksän prosenttia, ja kasvu painottuu ikääntyneiden palveluihin. 

Vaikka alueella ei ole käynnissä merkittäviä rakennus- ja saneerausinvestointeja, eivät sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kustannukset ole riittävällä tasolla suhteessa kuntien rahoituskykyyn alueella, missä väestö 
vähenee ja verotulot pienenevät. Etelä-Karjalan kuntien talous heikkeni vuonna 2018 koko maan kehityksen 
suuntaisesti, ja tilikauden tulokset asukasta kohti olivat alijäämäisiä kahta kuntaa lukuun ottamatta. Nega-
tiivinen vuosikate kirjattiin kahdessa kunnassa. Lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi alueiden kunnissa on 
käynnistetty säästöohjelmien suunnittelua sekä korotettu muun muassa tulo- ja kiinteistöveroprosentteja. 
Eksotessa on aloitettu syksyllä 2019 yt-neuvottelut, joissa haetaan yhdeksän miljoonan euron edestä talou-
den sopeutustoimenpiteitä. 
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3.2 Toimintaympäristö 

E telä-Karjalan sairaanhoitopiiri on yhdek-
sän kunnan muodostama noin 129 000 
asukkaan alue. Asutus keskittyy Lappeen-
rannan ja Imatran seudulle. 

Alueen väestö vähenee ja ikääntyy, 65 vuotta 
täyttäneiden osuus on suuri monissa kunnissa 
(23–38 %, koko maassa 26 %). Syntyvyys on maan 
toiseksi pienintä. Väestölliset huoltosuhteet ovat 
korkeimpia Parikkalassa (95) ja Savitaipaleella (94). 

KUVIO 2. Alueiden väliset erot sairasta-
vuudessa. 
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THL:n sairastavuusindeksi kuvaa alueiden väestön 
sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Mitä pienempi 
luku on, sitä terveempi on alueen väestö. Indeksi kokoaa tiedot 
seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Ikävakioimaton 
indeksi kuvaa alueen todellista sairaustaakkaa. 

Pienituloisuus ja matala koulutus ovat yleisiä. 
Nuorisotyöttömyys on useassa kunnassa yli 20 pro-
senttia (koko maassa 12 %). Ulkomaalaistaustainen 
väestö keskittyy Lappeenrantaan ja Imatralle. Yhden 
vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä on 
suurin Imatralla (29 %). 

Sairastavuus on keskimääräistä hieman suurem-
paa. Sepelvaltimotauti on alueella yleistä. 

Järjestäminen ja palveluverkko 
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä 
erikoissairaanhoidon palvelut on tuottanut vuo-
desta 2010 alkaen Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-
veyspiiri Eksote. Eksotessa on noin sata sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimipistettä, jotka ovat kotikun-
nasta riippumatta kaikkien eteläkarjalaisten käy-
tössä. Terveys- ja hyvinvointiasemia alueella on 
12 (kuvio 3). Etelä-Karjalan keskussairaala on yksi 
maan laajan päivystyksen sairaaloista. Perustervey-
denhuollon tasoisessa Honkaharjun sairaalassa hoi-
detaan lyhytaikaista kuntoutusta vaativia potilaita. 
Liikkuvia palveluja, kuten laboratorioauto ”Malla” 
sekä sairaanhoitajan vastaanottoauto ja suun ter-
veydenhuollon yksikkö ”Mallu”, on kehitetty osaksi 
palveluverkkoa. Yksi uusimmista liikkuvista palve-
luista on perhepalvelujen ja koulun yhteinen Taho-
auto koulupudokkaiden saamiseksi takaisin kou-
luun tai hoitoon jo varhaisessa vaiheessa. 

Eksote on solminut Terveystalon kanssa ostopal-
velusopimuksen ajanjaksolle 28.11.2017–31.8.2021 
Etelä-Karjalan yhteispäivystyksen yleislääkäripalve-
luista sekä ajanjaksolle 1.1.2017–31.12.2020 Etelä-
Karjalan keskussairaalan päivystyksen yleislääkäri-
palveluista. 

Eksoten kuvantamis- ja laboratoriopalvelut siir-
tyvät liikkeenluovutuksena Helsingin yliopistollisen 
sairaalan HUSlabille vuoden 2019 lopussa. 

Investoinnit 
Etelä-Karjalan keskussairaala-alueella tehtiin vuo-
sina 2017–2018 noin 70 miljoonan euron investoin-
nit. Eksoten tilinpäätöksen mukaan investointeihin 
käytettiin vuonna 2018 kaikkiaan yhteensä 20,1 mil-
joonaa euroa. 
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KUVIO 3. Julkisesti järjestettyjen terveyspalvelujen palveluverkko vuonna 2018. 

Yliopistollinen sairaala 

Keskussairaala 

Sairaala 

Psykiatrinen sairaala 
Terveysasema ja vuodeosasto 
Terveysasema ja vuodeosasto (ulk.) 

Terveysasema tai -piste 
Terveysasema tai -piste (ulk.) 

Terveysasema tai -piste (VV) 

15 min ajoaikavyöhyke 

30 min ajoaikavyöhyke 

Julkisesti järjestetyt terveyspalvelut on jaoteltu sairaala- ja terveysasematyypeittäin. Terveysasemat on jaoteltu lisäksi alueen 
itse tuottamiin, ulkoistettuihin (ulk) tai palvelusetelikokeilun kautta asukkaan vapaasti valittavissa (vv) oleviin toimipisteisiin. 
Vaaleammat vyöhykkeet kartassa kuvaavat lähimmän ympärivuorokautisen päivystyksen maantieteellistä saavutettavuutta. 
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-14,4% 

-67,9 % 
+19,1 % 

-21,8 % 

+6,6 % 
Ero koko maahan 

3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset 

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat nousseet (1,5 
%) koko maata maltillisemmin edellisvuodesta. Samaan aikaan alueen kuntien talous on 
heikentynyt. Vuonna 2017 tarvevakioidut menot olivat neljä prosenttia pienemmät kuin 
maassa keskimäärin. Ennusteen mukaan alueen väestö vähenee, mutta ikääntyy muuta 
maata hitaammin vuoteen 2030 mennessä, minkä vuoksi sote-kustannusten kasvuennuste 
on keskimääräistä pienempi. 

KUVIO 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja alueen ero maan 
keski-arvoon 2018. 

+30,0 % 

Kotihoito Erikoissairaanhoito 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusterveydenhuollon avohoito 

Vammaisten palvelut Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito 

Päihdehuollon erityispalvelut 
Suun terveydenhuolto 

Muu sosiaali- ja terveystoiminta 
Ikääntyneiden palvelut 

Maan keskiarvo 

Kuviossa esitetään kustannusten jakauma tehtävittäin. Jos alueen menot ovat maan keskiarvoa suuremmat, kuvion 
tehtäväkohtainen osa ylittää katkoviivalla kuvatun maan keskiarvon. Ero maan keskiarvoon on kuvattu myös prosentteina. 

Tehtäväkohtaisen osuuden leveys kuvaa suhteellista osuutta kaikista sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista. 

Tehtäväkohtaisen osuuden etäisyys keskipisteestä kuvaa sen suhteellista sijoittumista alueiden välisessä vertailussa. 
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Alueen kuntien heikentynyt taloudellinen 
kantokyky haastaa sote-palvelujen 
rahoitusmahdollisuutta 
Etelä-Karjalan kuntien (9) talous heikkeni vuonna 
2018 koko maan kehityksen suuntaisesti. Tilikauden 
tulokset asukasta kohti ovat alijäämäisiä Parikkalaa 
ja Ruokolahtea lukuun ottamatta. 

Kuntien verotulojen kehitys on heikentynyt. 
Verotulot asukasta kohti vähenivät edelliseen vuo-
teen verrattuna seitsemässä kunnassa. Kokonai-
suutena verorahoitus asukasta kohti laski kuudessa 
ja nousi kolmessa kunnassa. Kuntien tuloveropro-
sentit vaihtelivat 19,5 prosentin (Parikkala) ja 21,5 
prosentin (Savitaipale) välillä. 

Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate 
asukasta kohti heikkeni kahta kuntaa lukuun otta-
matta. Negatiivinen vuosikate kirjattiin Lemillä ja 
Luumäellä. 

Vuonna 2018 vuosikate riitti kattamaan poistot 
kahdessa kunnassa, vuotta aikaisemmin seitse-
mässä kunnassa. Vuosikate–poistot-mittari oli maan 
heikoimpia Lemillä, jonka toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen mukaan alijäämäistä tulosta selittä-
vät erityisesti Eksoten tasauslasku vuosilta 2016– 
2018 ja varauma Eksoten alijäämään. 

Konsernitilinpäätöksen1perusteella Lemin 
talous täyttää lähtökohtaisesti kuntarakennelain 56 
a §:n tarkoittaman harkinnanvaraisen yhdistymis-
avustuksen ehdot (Valtiovarainministeriö, muistio 
31.5.2019).

Taloudellisen kantokyvyn vahvistamiseksi vuo-
delle 2019 Taipalsaari nosti tuloveroprosenttiaan 
20,5 prosentista 21 prosenttiin. Lisäksi Taipalsaari, 
Lappeenranta ja Imatra nostivat yleistä kiinteistöve-
roprosenttiaan, Imatra maan korkeimmaksi (1,90). 
Taipalsaaren kunta on laatinut alkuvuodesta 2019 
myös noin 300 000 euron säästöohjelman, jossa toi-
met kohdentuvat eri toimialoille. 

Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokäyttökustannusten kasvu maltillista 
Etelä-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
nettokäyttökustannukset olivat yhteensä 455,4 mil-
joonaa euroa (3 537 euroa / asukas). Asukaskohtai-

KUVIO 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve
vakioitujen menojen indeksi 2017. 
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Tarvevakioinnilla tarkoitetaan alueen asukkaiden palvelu-
tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden huomioimista. Maan keskiarvo 
on luku 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta prosenttia 
alueen tarvevakioidut menot olivat maan keskiarvoa suuremmat. 

set kustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia edellis-
vuodesta (koko maassa 2,8 %). Erot olivat alueen 
kuntien välillä suuria ja vaihtelivat Taipalsaaren 2 
985 eurosta Parikkalan 4 510 euroon. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimen netto-
käyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus 
muodostui erikoissairaanhoidosta (40 %, koko 
maassa 38 %). Toiseksi eniten kustannuksia koh-
dentui ikääntyneiden palveluihin (14 %). Peruster-
veydenhuollon avohoidon osuus oli 11 prosenttia ja 
vuodeosastohoidon kolme prosenttia. 

90 100 110

1 Kuntalain 114 §:n mukaan kuntien tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntakonserni sisältää kunnan 
oman organisaation, mukaan lukien kunnan liikelaitokset, sekä eri yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama 
määräysvalta. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi suhteellisella yhdistelyllä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä, ja siinä 
otetaan huomioon kunnan osakkuusyhteisöt. Vuodesta 2017 lähtien kriisikuntamenettely on perustunut kunnan taseeseen kertyneen 
alijäämän lisäksi myös kuntakonserneja koskeviin tietoihin kuntalain 118 §:n kriteerien mukaisesti. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tarvevakioidut menot maan 
pienimpien joukossa 
Vuonna 2017 koko maan sosiaali- ja terveyden-
huollon nettomenot olivat keskimäärin 3 100 
euroa asukasta kohti. Etelä-Karjalassa nämä oli-
vat 3 300 euroa asukasta kohti, mikä oli kuusi 
prosenttia enemmän kuin maassa keskimäärin. 
Alueen väestön palvelutarve oli kuitenkin 11 pro-
senttia keskimääräistä suurempi. Tarvevakioidut 
menot2 olivat neljä prosenttia matalammat kuin 
maassa keskimäärin. Tarvevakioituina menot 
olivat maan kolmanneksi pienimmät yhdessä 
Keski-Suomen, Kymenlaakson ja Pohjois-Poh-
janmaan kanssa. Toisaalta esimerkiksi Etelä-
Suomen aluehallintovirasto on todennut ikään-
tyneiden kotihoidon palvelujen saatavuudessa 
ja riittävyydessä olevan haasteita suhteessa pal-
velutarpeeseen. Perusterveydenhuollossa on 
ollut myös usean vuoden ajan lääkäripulaa. Ole-
tettavasti nämä palvelujen saatavuuteen liittyvät 
haasteet madaltavat myös alueen sote-menoja. 

Etelä-Karjalan kunnissa väestön palvelu-
tarve oli matalimmillaan yhdeksän prosent-
tia pienempi (Taipalsaari) ja suurimmillaan 48 
prosenttia suurempi (Rautjärvi) kuin maassa 
keskimäärin. Tarvevakioidut sosiaali- ja tervey-
denhuollon menot olivat matalimmat Imatralla, 
16 prosenttia keskimääräistä pienemmät. Alu-
een suurimmat tarvevakioidut menot olivat Tai-
palsaaressa, kuusi prosenttia suuremmat kuin 
maassa keskimäärin. 

Tulevina vuosina kustannusten kasvun 
painopiste ikääntyneiden palveluissa 
THL:n ennustelaskelmien mukaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen vuotuiset kustannukset kas-
vavat eniten alueilla, joissa väestönkasvu on 
koko maata suurempaa ja joihin väestö keskit-
tyy. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten 
kasvuvauhtiin vaikuttavat sekä väestörakenteen 
kehitys että palvelujen kustannusrakenteen erot 
lähtötilanteessa. 

2 Tarvevakioitujen menojen laskennassa käytetyt sosiaali- ja 
terveydenhuollon nettomenot eivät sisällä ympäristötervey-
denhuoltoa eivätkä ns. muuta sosiaali- ja terveystoimintaa. 
Lisäksi kotihoidon osalta arvioidaan ainoastaan yli 65-vuo-
tiaiden kustannukset. Tarvetekijöinä on huomioitu ikä- ja 
sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. 

KUVIO 6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reaali
kustannusten ennuste. 

milj. € 
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160 Somaattinen 
erikoissairaanhoito 
+2,0 % 

Ikääntyneiden
palvelut 
+35,3 % 
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0 
2017 2030 

Perusterveydenhuollon Mielenterveys- ja
avohoito päihdepalvelut 
Perusterveydenhuollon Vammaisten palvelut
vuodeosastohoito 
Suun Ikääntyneiden
terveydenhuolto palvelut 
Somaattinen Lastensuojelun laitos-
erikoissairaanhoito ja perhehoito 
Erikoissairaanhoidon ja Aikuisten 
perusterveydenhuollon sosiaalipalvelut 
päivystys 

Tehtäväkohtainen viiva kuvaa reaalikustannusten muutosta vuosien 
2017 ja 2030 välillä. Osassa tehtävistä on lisäksi merkitty kustannusten 
prosentuaalinen muutos. Tiedot perustuvat THL:n tuottamaan 
alueellistettuun sosiaalimenojen ennustemalliin. 
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Etelä-Karjalan väestö vähenee ennusteen 
mukaan vuoteen 2030 mennessä kahdeksan pro-
senttia (koko maassa +1,0 %). 65 vuotta täyttäneen 
väestön ennustetaan kasvavan alueella vastaavalla 
ajanjaksolla noin 15 prosenttia (koko maassa 24 %). 

Väestörakenteen muutoksen perusteella Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus-
ten reaalikasvuksi ennakoidaan vuosina 2017–2030 
keskimäärin 0,6 prosenttia vuodessa (koko maassa 

1,2 %). Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten 
kokonaiskasvun ennuste vuoteen 2030 mennessä 
on noin yhdeksän prosenttia (koko maassa 17 %). 
Ikääntyneiden palvelujen kustannusten ennuste-
taan kasvavan vuoteen 2030 mennessä eniten, 35 
prosenttia (koko maassa 50 %). Toiseksi eniten 
kasvua ennustetaan perusterveydenhuollon vuode-
osastohoidon menoihin (29 %, koko maassa 40 %). 
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3.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ovat kehittyneet ja aktiivisuus on 
esimerkillisen monialaista. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila sekä elintavat ovat muuta 
maata parempia. Huumekokeilut ovat kuitenkin lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. 
ja 2. luokan oppilailla maan suurimpien joukossa. Työikäisillä sekä ikääntyneillä hyvin-
voinnin tila ja elintavat vaikuttavat nuoria ikäluokkia heikommilta. Ikääntyneillä alkoholin 
liikakäyttö on yleistä ja alkoholikuolleisuus suurta. 

Kehittyneet hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen rakenteet yhteistyön perustana 
Etelä-Karjalan tiedonannon mukaan alueen kaik-
kiin kuntiin on nimetty hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen (hyte) koordinoinnista vastaava henkilö 
sekä hyvinvointitiimi. Alueellisesta hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisestä vastaa Eksote, jossa toimii 
myös alueellinen hyvinvointikoordinaattori. Hyvin-
vointityötä tehdään alueellisesti kuntien hyvinvoin-
titiimien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa monialaisessa hyte-verkostossa. Alueelle 
on nimetty maakunnallinen hyvinvointityöryhmä. 
Hyten strategisia tavoitteita ja rakenteita on poh-
dittu myös osana sote- ja maakuntauudistusta. 

Alueen hyte-aktiivisuus esimerkillistä, 
kehittämistäkin tarvitaan edelleen 
Alueellinen hyvinvointikertomus on laadittu vuo-
delta 2018. Laajan hyvinvointikertomuksen ovat 
hyväksyneet kaikki alueen kuntien valtuustot. Val-
taosa kunnista on raportoinut myös väestöryhmien 
välisiä terveyseroja ja 89 prosenttia kertoi verkko-
sivuillaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdol-
lisuuksista. Paikallisen turvallisuussuunnitelman 
toimenpiteistä on päätetty kahden kunnan hyvin-
vointiryhmässä. 

Kunnista 78 prosenttia järjestää kohdennettuja 
liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuo-
lella oleville lapsille ja nuorille. Vertaisohjaajien 
ohjaamaa välituntiliikuntaa on kaikissa maakunnan 
peruskouluissa. Työikäisille suunnattua liikuntaneu-
vontaa järjestetään kaikissa kunnissa, ja Eksoten 
kaikilla hyvinvointiasemilla on tarjolla hyvinvointi-
valmennusta. Kaikki kunnat myös ohjaavat sosiaali- 
ja terveyspalveluista asiakkaita liikuntaneuvontaan. 

Hallinnonalojen yhteisiä rakenteita tai toiminta-
malleja, joissa käsitellään hyvinvointia ja terveyttä 

edistävää kulttuuritoimintaa, on joka viidennessä 
alueen kunnassa. Vuonna 2018 valmistunut kult-
tuurihyvinvointisuunnitelma on hyväksytty kaikissa 
alueen kunnissa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
järjestöyhteistyö aktiivista 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 
on myöntänyt alueella rahoitusta muun muassa 
ikäihmisten ystäväpiiritoimintaan ja toimintakyvyn 
edistämiseen (Vanhustyön keskusliitto ry), lapsi-
perheiden vanhempien ja maahanmuuttajaäitien 
osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistamiseen 
(Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry) 
sekä ero- ja uusperheiden ja monikulttuuristen per-
heiden tukemiseen (Etelä-Karjalan perhetyön kehit-
tämisyhdistys ry). 

Nuorten kokema hyvinvointi ja terveydentila 
valtakunnan kärkeä – aikuisväestön 
hyvinvointi haastaa 
Vuonna 2017 peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 
maan toiseksi pienin osuus tunsi terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi. Kohtalaista tai vai-
keaa ahdistuneisuutta kokevien osuus (11 %) oli 
maan pienimpien joukossa. Koulukiusattuna vähin-
tään kerran viikossa olleita oppilaita oli myös keski-
määräistä vähemmän. 

Alueen 20–64-vuotiaista 61 prosenttia piti elä-
mänlaatuaan hyvänä, mutta keskimääräistä use-
ampi (28 %, koko maassa 23 %) uskoi, että ei toden-
näköisesti jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään 
saakka. 

65 vuotta täyttäneistä elämänlaatunsa hyväksi 
tunsi keskimääräistä hieman useampi. Arkitoimissa 
suuria vaikeuksia kokevien 75 vuotta täyttäneiden 
osuus oli maan toiseksi pienin. 
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Nuorten elintavat kehittyneet suotuisasti 
– aikuisväestössä monia terveyden 
riskitekijöitä 
Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden humalaha-
kuinen juominen sekä päivittäinen tupakkatuot-
teiden (savuke tai nuuska) tai sähkösavukkeiden 
käyttö olivat maan pienimpien joukossa. Laitto-
mia huumeita kokeilleiden osuudet olivat lukion ja 
ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskeli-
joilla maan suurimpien joukossa. 

20–64-vuotiaiden ikäryhmässä päivittäinen 
tupakointi (17 %) oli maan toiseksi yleisintä. Alko-
holin liikakäyttö (AUDIT-C) ja vapaa-ajan liikunnan 
harrastamattomuus olivat myös keskimääräistä 
yleisempiä. Lihavien (BMI ≥ 30 kg/m2) osuus (24 %) 
alueen aikuisväestöstä oli maan toiseksi suurin. 

65 vuotta täyttäneistä alkoholia liikaa käyttävien 
osuus (35 %) oli maan kolmanneksi suurin. Alko-
holikuolleisuus on sekä koko alueen väestössä että 
65 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä maan toiseksi 
suurinta. 

KUVIO 7. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia muutostekijöitä. 

Yksilö 

Elintavat 
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tavat Sosiaaliset suhteet 

Ru
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nto

Vesi- ja jätehuolto Koulutus Neljäs sektori
Verotus 

As
un
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uut rakennukset Järjestöt Yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne

Ym
päristö 

Tu
rv

al
lis

uu
s

Toim
eentulo Sosiaaliturva Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työeläm
ä 

Ilm
asto

Kulttuuri Politiikkatoimet Maailmantalous Teknologia
Luonto 

Väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat monet sekä pienet että laajat muutostekijät aina yksilön 
elintavoista maailmanpolitiikkaan.* 

*Mukaillen Palosuo ym. 2004. Kokemuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. 
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3.5 Terveydensuojelu 

Rokotusohjelman mukaisten rokotusten kattavuus on nuorilla ja ikääntyneillä keskimää-
räistä parempi. Pikkulasten heikentynyt rokotuskattavuus viittaa puutteisiin rokotusten 
toteuttamisessa, rokotusten kirjaamisessa tai tiedonsiirrossa. Uusia C-hepatiitti-infektioita 
on väestöön suhteutettuna huomattavan paljon, ja ruiskuhuumeiden välityksellä tapahtu-
vat tartunnat ovat yleisiä. Erikoissairaanhoidon toimintayksikköjen hoitajien ja lääkärien 
influenssarokotuskattavuus on maan matalimpia, samoin käsihuuhteen kulutus. 

Kansallisen rokotusohjelman mukaisten 
lasten rokotteiden kattavuudessa 
parantamisen varaa 
Kaudella 2017–2018 Etelä-Karjalan 65 vuotta täyt-
täneistä 57 prosenttia sai influenssarokotuksen. 
Rokotuskattavuus on maan korkein, mutta alle 
Eurooppa-neuvoston asettaman 75 prosentin tavoi-
tetason. Rokotuskattavuus on parantunut alueella 
noin kuusi prosenttiyksikköä kaudesta 2014–2015. 

Vuonna 2015 syntyneistä lapsista vähintään 
yhden viitosrokotteen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta, hinkuyskää, poliota ja Hib-bakteerin aiheut-
tamia tauteja vastaan on saanut lähes 99 prosenttia. 
Koko kolmen annoksen rokotussarjan toteutumisen 
kattavuus on sen sijaan 11 prosenttiyksikköä mata-
lampi. Tämä viittaa puutteisiin rokotusten toteut-
tamisessa, rokotusten kirjaamisessa tai tiedonsiir-
rossa. 

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteen 
ensimmäisen annoksen 11–24 kuukauden iässä saa-
neiden lasten osuus on 92 prosenttia, mikä poik-
keaa aikaisempien vuosien tasosta. Ongelma tie-
donsiirrossa selittää poikkeamaa. 

Tytöistä 66 prosenttia on saanut usealta eri syö-
vältä suojaavat HPV-rokotukset rokotusohjelman 
suositusten mukaisesti. Kattavuus on maan kolman-
neksi korkein, ja se jää vain neljä prosenttiyksikköä 
maan korkeimmasta kattavuudesta (70 %, Pohjois-
Savo). 

Tehosterokotuksen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta ja hinkuyskää vastaan saaneiden 14–16-vuo-
tiaiden osuus on maan korkein (94 %, koko maassa 
87 %). 

Maksatulehduksia paljon, ruiskuhuumeiden 
välityksellä tapahtuvat tartunnat yleisiä 
Uusia C-hepatiitti-infektioita oli Etelä-Karjalassa 
väestöön suhteutettuna maan toiseksi eniten. Ruis-
kuhuumeiden välityksellä tarttuneiden infektioiden 
osuus oli maan neljänneksi suurin. Huumeidenkäyt-
täjille suunnattu terveysneuvontapiste toimii Lap-
peenrannassa. 

Clostridium difficile -ripulitapauksia ei ollut 
alueella poikkeavasti. Antibioottien (J01, bakteeri-
lääkkeet) vuosikulutus asukasta kohti ylitti hieman 
maan keskiarvon. Perusterveydenhuollossa mikro-
bilääkehoitoa käytettiin epäspesifiseen ylähengitys-
tieinfektioon keskimääräistä enemmän (9,1 %, koko 
maassa 7,6 %). 

Erikoissairaanhoidon infektioiden 
torjuntatyössä käsihuuhteen käytössä 
parantamisen varaa 
Etelä-Karjalan erikoissairaanhoidon toimintayksik-
köjen hoitohenkilökunnan eli hoitajien ja lääkärien 
influenssarokotuskattavuus oli maan matalimpia 

(86 %). Käsihuuhteen kulutus somaattisen erikois-
sairaanhoidon vuodeosastoilla oli myös maan mata-
limpia. Erikoissairaanhoidon toimintayksiköissä oli 
hygieniahoitajien määrä suhteutettuna vuodepaik-
kojen määrään sen sijaan maan suurimpia. 
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3.6 Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito 

Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien väestöön suhteutettu määrä ja vuo-
deosastohoidon käyttö ovat lähellä maan keskitasoa. Erikoissairaanhoidon kiireettömään 
hoitoon pääsy on maan kärkeä. Päivystyskäyntejä on keskimääräistä vähemmän, mutta 
päivystykseen palaavien osuus on maan toiseksi suurin. Erikoissairaanhoidon asukaskoh-
taiset nettokäyttökustannukset ovat maan keskitasoa suuremmat, ja ne ovat kasvaneet 
vuodesta 2015 selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin. 

Erikoissairaanhoidossa kiireettömään 
hoitoon pääsy maan kärkeä, päivystykseen 
palaavien osuus suuri 
Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon odo-
tusajan mediaani oli Etelä-Karjalassa vuoden 2018 
lopussa maan lyhin (32 vrk). Erikoissairaanhoitoa yli 
kuusi kuukautta odottaneita ei muusta maasta poi-
keten ollut lainkaan. Erikoissairaanhoidon lähetteet 
on käsitelty lain mukaisesti kolmen viikon kuluessa 
saapumisesta. Kiireettömään erikoissairaanhoitoon 
saapuu keskimäärin 0,3 lähetettä asukasta kohti. 

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli väes-
töön suhteutettuna keskimääräistä vähemmän, 
vaikka määrä onkin noussut kahden viime vuoden 
aikana. Vuonna 2017 hieman maan keskiarvoa pie-
nempi osa erikoissairaanhoidon hoitojaksoista alkoi 
päivystyksenä. 

Erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetuista 
ja kotiutetuista täysi-ikäisistä potilaista päivystyk-
seen 48 tunnin sisällä palaavien osuus oli maan 
toiseksi suurin (20 %, koko maassa 16 %). Osuus 
on laskenut 2,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto totesi lääkäripu-
lan aiheuttaneen ruuhkautumista ja muita ongelmia 
Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksessä. 

Etelä-Karjalan täysi-ikäisessä väestössä somaat-
tisen erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä 
oli alueiden keskitasoa. Vastaavassa ikäluokassa 
myös vuodeosastopotilaiden, -hoitojaksojen ja -hoi-
topäivien suhteelliset määrät olivat lähellä maan 
keskitasoa. 

Kaihileikkausten suuri määrä heijastelee 
ikääntyneen väestön tyypillisiä sairauksia 
Päiväkirurgisten täysi-ikäisten potilaiden määrä 
suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön oli alu-
eiden keskitasoa. Kaihileikkauksia tehtiin väestöön 
suhteutettuna maan kolmanneksi eniten, mikä hei-
jastelee alueen ikärakennetta. Vuonna 2017 sepel-
valtimoiden pallolaajennuksia oli väestöön suh-
teutettuna myös keskimääräistä enemmän. Lonkan 
kokotekonivelen ensileikkauksia ei sen sijaan tehty 
muuhun maahan verrattuna poikkeavasti. Lonkan 
kokotekonivelen ensileikkausten määrä on hieman 
vähentynyt kahden edellisen vuoden aikana. 

Etelä-Karjalan sairaaloissa hoidettiin maan 
vähiten muiden alueiden potilaita. Etelä-Karjalan 
keskussairaala onkin pyrkinyt etsimään yhteistyö-
mahdollisuuksia muun muassa Venäjältä ulkomaa-
laisten synnyttäjien saamiseksi alueelle. 

Erikoissairaanhoidon laatua ja potilasturvalli-
suutta kuvaavia hoitojaksoihin liittyviä komplikaa-
tioita oli hieman keskimääräistä enemmän, mutta 
potilasvahinkoja ei ollut vuonna 2017 poikkeavasti 
muihin alueisiin verrattuna. * 

Ensihoidon vaativissa tehtävissä potilaiden 
tavoittamisaika keskimääräistä pidempi 
Ensihoitotehtäviä oli asukkaita kohti lähes maan 
keskitason mukaisesti. Ensihoitotehtäviä oli kuiten-
kin neliökilometriä kohden keskimääräistä enem-
män. Ydintaajamissa korkeariskisiksi arvioiduissa 
A-kiireellisyysluokan tehtävissä ensihoidon tavoit-

*Alueiden välistä vertailua vaikeuttavat komplikaatioiden erilaiset kirjaamistavat ja erot potilaiden neuvonnassa vahinkoilmoitusten 
tekoon. 
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tamisajan mediaani oli maan pisin, 6,4 
minuuttia (koko maassa 5,3). Muissa taa-

KUVIO 8. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja suku 
puolivakioidut kustannukset ja käyttö 2017. 

jamissa ja taajaman ulkopuolisilla alueilla 
ensihoidon tavoittamisajan mediaani oli 
yli maan keskitason. Eksotessa on aloitettu 
myös ensihoitolääkärien päivystys- ja kon-
sultaatiotuki liikkuville palveluille. 

Erikoissairaanhoidon kustannuksissa 
heijastuu väestön suuri palvelutarve 
Etelä-Karjalassa erikoissairaanhoidon asu-
kaskohtaiset nettokäyttökustannukset (1 
403 euroa / asukas) olivat 12 prosenttia 
suuremmat kuin maassa keskimäärin. Kus-
tannukset vaihtelevat Lemin 1 155 eurosta 
Luumäen 1 653 euroon asukasta kohti. 
Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kus-
tannukset ovat kasvaneet Etelä-Karjalassa 
vuodesta 2015 enemmän kuin maassa kes-
kimäärin (13 %, koko maassa 3,3 %). 

Vuonna 2017 somaattisen erikoissai-
raanhoidon ikä- ja sukupuolivakioidut las-
kennalliset kustannukset olivat alueella 2,4 
prosenttia suuremmat kuin maassa keski-
määrin. Somaattisen erikoissairaanhoidon 
palveluja käytettiin ikä- ja sukupuolivaki-
oiduilla alueellisilla episodeilla tarkastel-
tuna vajaan prosentin vähemmän kuin 
keskimäärin maassa. Somaattisen erikois-
sairaanhoidon tuottavuutta sairaala-, alue- 
ja erikoisalatasolla on kuvattu tarkemmin 
THL:n julkaisussa Sairaaloiden tuottavuus 
2017. 
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Kuvio kertoo, miten alueiden somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö 
ja kustannukset suhteutuvat maan keskiarvoon kun alueiden ikä- ja 
sukupuolirakenteen erot huomioidaan. 

Koko maan luku on 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta 
prosenttia alueen somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö tai 
kustannukset olivat maan keskiarvoa suuremmat. 
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3.7 Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollossa lääkäripula vaikeuttaa palvelujen saatavuutta. Asiointi sähköi-
sesti tai puhelimella on maan yleisintä; sähköisten ja liikkuvien palvelujen kehittämiseen 
osaksi palveluverkkoa onkin panostettu esimerkillisesti. Perusterveydenhuollon päivystys-
käyntejä on väestöön suhteutettuna maan eniten. Tietojärjestelmäongelmat heikentävät 
hoitoonpääsytietojen luotettavuutta. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaita 
ja hoitojaksoja on väestöön suhteutettuna vähän, mutta keskimääräinen hoitoaika on 
maan pisin. 

Sähköisten asiointikäyntien osuus avohoidon 
käynneistä maan suurin 
Alueen väestöstä 78 prosenttia oli terveyskeskuk-
sen asiakkaana vuonna 2018. Palveluntuottajille 
tehtyyn Työterveyslaitoksen kyselyyn perustuvan 
arvion mukaan työterveyshuollon palveluja voi 
käyttää noin 48 prosenttia (koko maassa 56 %) alu-
een 16–64-vuotiaista. 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyn-
tejä oli väestöön suhteutettuna alueiden keskitason 
mukaisesti, mutta kaikki yhteystavat huomioituna 
keskimääräistä enemmän. Asiointi sähköisesti tai 
puhelimella oli maan yleisintä. Terveyskeskuslää-
kärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käynei-
den osuus oli maan neljänneksi suurin. Peruster-
veydenhuollon avohoidon hoitajakäyntien suhde 

lääkärikäyntien lukumäärään (1,7) edustaa maan 
keskiarvoa. 

Alueen väestöstä 52 prosenttia oli käynyt avo-
sairaanhoidon vastaanotolla. Lääkärillä käynnin syy 
on kirjattu keskimääräistä paremmin (78 %, koko 
maassa 72 %). Kirjatuista käyntisyistä yleisimpiä oli-
vat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (19 %). 

Kuntoutuspalvelujen kehittämiseen 
panostettu esimerkillisesti 
Perusterveydenhuollon fysioterapiakäyntejä oli 
suhteessa väestöön maan kolmanneksi eniten, 
käyntien määrä on kasvanut 59 prosenttia vuodesta 
2015. Eksotessa on pyritty lisäämään muun muassa 
kotikuntoutusta ja panostettu palvelutarpeen arvi-
ointiin ICF-viitekehystä hyödyntämällä. 

Lääkärin vastaanoton 
käyntisyy, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Erityiskorvausoikeus 
% väestöstä 

Taulukko 3. Käyntisyiden kirjausaste ja erityiskorvausoikeus sairausryhmittäin. 

Etelä-Karjala Koko maa Etelä-Karjala Koko maa 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 18,8 16,4 

Verenkiertoelinten sairaudet 9,6 10,5 

Verenpainetauti (25 vuotta täyttäneistä) 3,6 4,7 9,5 10,3 

Tapaturma 6,1 6,7 

Ylähengitysteiden akuutti infektio 4,1 4,8 

Diabetes 3 3,3 6,9 6,3 

Astma 1,2 1,4 5,6 4,9 

Keuhkoahtaumatauti (ikävakioitu) 0,5 0,5 5,2 4,8 

Dementia 0,6 0,4 
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Perusterveydenhuollossa lääkäripulaa, 
päivystyskäyntejä runsaasti 
Lääkäriliiton selvityksen mukaan alueella oli ter-
veyskeskuslääkäreitä väestöön suhteutettuna maan 
neljänneksi vähiten. Lääkärivaje (14,9 %) oli vuonna 
2018 maan neljänneksi suurin ja se on kasvanut 6,3 
prosenttiyksikköä edellisvuodesta, toiseksi eniten 
maassa. 

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä oli 
väestöön suhteutettuna maan eniten. Päivystys-
käyntejä oli asukkaita kohden jopa lähes kolmin-
kertaisesti maan keskiarvoon verrattuna. Alueen 
oman tiedonannon mukaan päivystyskäyntien suuri 
määrä keskuskaupunkien ympäristökunnissa liittyy 
pieneen ajanvarauskapasiteettiin. Valmius kiirevas-
taanotolle on koko päivän ja myös kiireettömiä asi-
oita hoidetaan tarvittaessa kiireajoilla. 

on huomattavan paljon lääkäripalveluja tarvinneita 
asukkaita, joiden mukaan palvelujen saannissa tai 
riittävyydessä on ollut ongelmia. Alueen terveys-
palveluja käyttäneistä 47 prosentilla on ollut myön-
teinen asiakaskokemus ja 50 prosentilla on koke-
muksia sujuvasta palvelusta. Osuudet ovat maan 
pienimpien joukossa. 

Vuodeosastohoidon kustannuksissa kuntien 
välillä moninkertaisia eroja 
Perusterveydenhuollon avohoidon nettokäyttökus-
tannukset asukasta kohti (393 euroa / asukas) olivat 
lähellä maan keskitasoa. Vuodeosastohoidon asu-
kaskohtaiset kustannukset (122 euroa / asukas) oli-
vat maan toiseksi pienimmät, mutta ne vaihtelevat 

Perusterveydenhuollon vuodeosasto-
hoidon potilaat ja hoitopäivät ovat väestöön 
suhteutettuna vähentyneet viime vuosina. 
Väestöön suhteutettuna vuodeosastohoidon 
potilaita ja hoitojaksoja oli maan neljänneksi 
vähiten. Keskimääräinen hoitoaika oli maan 
pisin ja kaksinkertainen maan keskiarvoon 
verrattuna. 

Tietojärjestelmäongelmat heikentävät 
hoitoonpääsytietojen luotettavuutta 
Eksoten THL:ään toimittamien tietojen 
mukaan lokakuussa 2018 perusterveydenhuol-
lon avosairaanhoidon kiireetön lääkärikäynti 
toteutui yli viikon kuluttua hoidon tarpeen 
arvioinnista 68 prosentissa (koko maassa 56 
%). Yli kolmessa kuukaudessa toteutuneiden 
käyntien osuus oli maan suurimpia (9,4 %, 
koko maassa 2,7 %). Eksoten syyskuussa 2019 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antaman 
selvityksen mukaan luvut ovat virheellisiä ja 
johtuvat tietojärjestelmäongelmista. Alueen 
tiedonannon mukaan Eksotessa potilas voi 
valita asiointiaan varten minkä tahansa alueen 
terveys- ja hyvinvointiasemista, jolloin hoi-
don saatavuuden aikarajoissa on aina tarjolla 
aikoja joillakin asemilla. 

Lääkärikäynnille pääsyä on kuitenkin ole-
tettavasti vaikeuttanut Eksoten hallituksen 
loppuvuoteen 2018 ajoittamat säästötoimet 
ja ostolääkäreiden hankinnan supistaminen. 
Myös FinSote-tutkimuksen mukaan alueella 

KUVIO 9. Alueiden väliset erot käyntisyiden 
kirjaamisessa 2017 ja 2018. 
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Lappeenrannan 80 eurosta Parikkalan 436 euroon olivat lähellä maan keskitasoa, mutta ne ovat kasva-
asukasta kohti. Sairausvakuutuksen korvaamien neet vuodesta 2015 hieman enemmän kuin maassa 
lääkkeiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset keskimäärin. 
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3.8 Suun terveydenhuolto 

Alueen väestön suun terveydessä on parantamisen varaa. Suun terveydenhuollon käynnit 
ovat vähentyneet sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Samalla suun terveydenhuol-
lon asukaskohtaiset kustannukset ovat pienentyneet hieman, ja ne ovat maan keskitasoa. 
Tietojärjestelmäongelmat haastavat suun terveydenhuollon hoitoonpääsytietojen luotet-
tavuutta. 

Suun terveydenhuollon käynnit vähentyneet 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla 
Suun terveydenhuollon potilaita ja käyntejä terve-
yskeskuksissa oli lähes maan keskitason mukaisesti. 
Viime vuosina potilaiden suhteellinen määrä on hie-
man kasvanut, mutta käyntien määrä on vähenty-
nyt. Asiakkaita, joilla oli yli viisi suun terveydenhuol-
lon käyntiä vuodessa, oli keskimääräistä enemmän. 

Kelan korvaamia yksityisen hammashoidon 
hammaslääkäri- ja suuhygienistikäyntejä oli alueen 
18 vuotta täyttäneillä keskimääräistä vähemmän, ja 
käyntien määrä on viime vuosina pienentynyt. 

Eksoten THL:ään toimittamien tietojen mukaan 
lokakuussa 2018 kiireettömistä perusterveyden-
huollon hammaslääkärikäynneistä 56 prosent-
tia (koko maassa 45 %) toteutui yli kolmen viikon 
kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista. Eksoten Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle antaman selvityksen 
mukaan hoitoonpääsytiedot ovat virheellisiä ja joh-
tuvat tietojärjestelmäongelmista. FinSote-tutkimuk-
sen mukaan hammaslääkäripalveluja tarvinneita 
henkilöitä, joiden mukaan palvelujen saannissa tai 
riittävyydessä on puutteita, oli maan vähiten (14 %, 
koko maassa 19 %). 

Suun terveydessä parannettavaa 
Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokan oppi-
laista hampaitaan harvemmin kuin kahdesti päi-
vässä harjaavia (39 %) oli maan toiseksi vähiten. 

Suun terveystarkastuksessa käyneistä 12-vuoti-
aista tervehampaisia oli hieman maan keskitasoa 
vähemmän,* ja osuus on pienentynyt edellisestä 
vuodesta. Reikiintyneiden, paikattujen ja poistettu-
jen hampaiden lukumäärää kuvaava DMF-indeksi oli 
12-vuotiailla lähellä maan keskiarvoa. Lapsia, joilla 
on runsaasti kariesta, oli keskimääräistä enemmän. 

Asiakkaita, joilla ei ole hoidon tarvetta reikiin-
tymisen tai ienhoidon vuoksi, oli maan toiseksi 
vähiten, mutta osuus vaihteli kunnittain paljon 
(Parikkalassa 25 % ja Lappeenrannassa 52 %). 
Aikuisasiakkaiden ientaskujen tilaa kuvaava CPI-
indeksien keskiarvo oli maan keskitasoa suurempi. 

Suun terveydenhuollon kustannukset 
pienentyneet käyntimäärien vähentymisen 
myötä 
Alueella sekä asukas- että asiakaskohtaiset suun 
terveydenhuollon nettokäyttökustannukset olivat 
maan keskitasoa, ja ne ovat laskeneet hieman kah-
den viime vuoden aikana. Sairausvakuutuskorvauk-
sen piirissä olevat yksityisen hammashoidon asu-
kaskohtaiset kustannukset (50 euroa / asukas) olivat 
alueiden keskitasoa. 

*Kunnat lähettävät 12-vuotiaita terveystarkastuksiin eri perustein, mikä on vertailussa otettava huomioon. 
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HUOM! Otsikko? 
Kuvio 11. LNP-kuvio: Lavaastensuojelun  uudet avohuollon asiakkaat ja kiireellisesti sijoitetut 

 

 

 
 

 
      

 

 

3.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

Opiskeluterveydenhuollossa käyntejä on suhteellisesti enemmän ja lastenneuvolassa 
vähemmän kuin maassa keskimäärin. Somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö on lähes 
koko maan tasoa vastaavaa. Psykiatriassa lasten ja nuorten avohoidon käyntejä on muu-
hun maahan verrattuna verrattain paljon. Psykiatrisista kuntoutuspalveluista on pulaa. 
Lastensuojelu on avohuoltopainotteista, ja avohuollon asiakkaiden osuus alle 18-vuotiais-
ta on maan kolmanneksi suurin. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on vastaavanikäisiin 
suhteutettuna maan vähiten. 

Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista maan Lapsia ja nuoria yhä vähemmän, mutta heillä 
toiseksi pienin osuus tunsi kohtalaista tai vaikeaa menee keskimääräistä paremmin 

Etelä-Karjalassa syntyvyys ja alle 18-vuotiaiden ahdistuneisuutta ja piti terveydentilaansa keskin-
väestöosuus olivat maan pienimpien joukossa. kertaisena tai heikkona. Alueen nuorten elintavat 
0–17-vuotiaiden väestöosuus on pienentynyt alu- ovat selvästi keskimääräistä terveemmät. 
eella tasaisesti jo parin vuosikymmenen ajan. 

KUVIO 10. Lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden sekä kiireellisesti sijoitettuna olleiden 
osuudet alueella ja koko maassa. 

Kiireellisesti vuoden aikana 
sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, Lastensuojelun uudet avohuollon 0-17-vuotiaat asiakkaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä.  % vastaavanikäisestä väestöstä. 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

Koko maa 
Koko maa 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Etelä-Karjala 

Etelä-
Karjala 

Lastensuojelulaki ja sosiaali-
huoltolaki muuttuivat 1.4.2015 
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Vasen kuvio esittää kiireellisesti vuoden aikana sijoittettujen lasten prosentuaaliset osuudet vuosina 2008, 2013 ja 2018 sekä osuuden 
muutossuunnan. Oikea kuvio esittää lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden osuudet vuosina 2008–2018. Tulkinnassa 
tulee huomioida, että uuden sosiaalihuoltolain yhteydessä (1.4.2015) lastensuojelun avohuollon asiakkuus määriteltiin alkamaan 
vasta mikäli lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen todetaan lastensuojelutarve. Aiemmin asiakkuus alkoi päätöksestä aloittaa 
lastensuojelutarpeen selvitys. 
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Ennaltaehkäisevien perustason palvelujen 
henkilöstöresursseissa vaihtelua 
Käyntejä kouluterveydenhuollossa oli lähes maan 
keskitasoa vastaavasti, mutta lastenneuvolassa 
keskimääräistä vähemmän. Kasvatus- ja perhe-
neuvontapalvelut on integroitu perhepalvelujen 
kokonaisuuteen, jossa perheneuvontaa annetaan 
laaja-alaisesti sosiaalityön, psykologian ja lää-

hoidossa nuorten kuntoutuksen kehittäminen koe-
taan kiireelliseksi kehittämisalueeksi, jota kuitenkin 
vaikeuttaa heikko palvelujen tarjonta ja kuntoutus-
paikkojen puute. 

ketieteen asiantuntijoiden kanssa. Opiskelu-
terveydenhuollossa (16–25-vuotiaat) käytiin 

KUVIO 11. Lasten ja  perheiden avopalvelujen ja las 
tensuojelun nettokäyttökustannukset vuonna 2018. 

keskimääräistä enemmän. Käyntejä äitiys-
neuvolassa oli maan vähiten. Terveydenhoi-
tajamitoitukset täyttävät suositukset äitiys- ja 
lastenneuvolassa. Peruskoulun 8. ja 9. luokan 
oppilaista maan kolmanneksi suurin osuus 
raportoi vaikeuksista päästä kouluterveyden-
hoitajalle vuonna 2017. Lisäksi lukioissa oli 
psykologeja vähän oppilasmäärään nähden. 
Lääkäriresurssit ovat koulu- ja opiskelutervey-
denhuollossa maan parhaimpien joukossa. 

Somaattisen erikoissairaanhoidon vuode-
osastohoidossa 0–17-vuotiaita potilaita ja hoi-
topäiviä oli vastaavanikäiseen väestöön suh-
teutettuna lähes maan keskitasoa vastaavasti; 
myös avohoitokäyntien osuus somaattisessa 
erikoissairaanhoidossa oli samassa ikäryh-
mässä maan keskiarvon tuntumassa. 

Lasten ja nuorten psykiatrisen 
kuntoutuksen saatavuudessa haasteita 
Lastenpsykiatrian avohoidon käyntien määrä 
oli 0–12-vuotiailla maan kolmanneksi suu-
rin, mutta laitoshoidossa olevien potilaiden 
määrä oli maan pienin. Avohoidon käyntien 
määrä nuorisopsykiatriassa (13–17-vuotiaat) 
oli maan toiseksi suurin, mutta laitoshoidon 
potilaita oli hieman maan keskitasoa vähem-
män. Psykiatrista hoitoa odottaneiden lasten 

0 100 200 300
ja nuorten odotusajan mediaani oli keskimää-

euroa/asukas
räistä lyhyempi, lastenpsykiatriaan 21 vuoro-

Lastensuojelun avohuoltopalvelujen nettokäyttökustannukset
kautta ja nuorisopsykiatriaan 14 vuorokautta. 

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokäyttökustannuksetKelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa 
saaneiden 16–24-vuotiaiden osuus oli maan Muiden lasten ja perheiden avopalvelujen nettokäyttökustannukset 

pienimpiä. 
Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huo-

miota toistuviin yhteydenottoihin, joiden Kuviossa asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset esitetään 
summautuvasti. Kuvio kertoo sekä kustannusten jakautumisesta eri aiheena on psykiatrisessa hoidossa olevien 
palvelutyyppien kesken että yhteenlaskettujen kustannusten eroista 

lasten tarve saada jatkokuntoutusta. Alueen alueiden välillä. Tulkinnassa tulee huomioida alueiden väliset erot 
oman tiedonannon mukaan psykiatrisessa väestön ikärakenteessa. 
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Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 
osuus maan pienin 
Lastensuojelupalvelut näyttävät toimivilta, ja niissä 
panostetaan ennaltaehkäiseviin toimiin. Sosiaali-
huoltolain mukaisia kodin- ja lastenhoitopalveluja 
saaneiden perheiden osuus lapsiperheistä oli maan 
keskitasoa. Lastensuojelun avohuollon asiakkuuk-
sien määrä suhteessa 0–17-vuotiaisiin oli maan kol-
manneksi suurin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
0–17-vuotiaiden lasten osuus vastaavanikäisistä 
oli maan pienin (0,8 %, koko maassa 1,5 %). Lap-
sia sijoitetaan suositusten mukaisesti suhteellisesti 
enemmän perheisiin kuin laitoksiin. Kiireellisesti 
sijoitettujen lasten osuus oli maan pienin yhdessä 
Keski-Pohjanmaan kanssa, ja osuus on pysynyt 
viime vuodet samalla tasolla. 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit toteu-
tuivat alueella hyvin. Palvelutarpeen arvioinnit 

käynnistyivät lakisääteisessä seitsemässä arkipäi-
vässä, ja ne valmistuivat kolmen kuukauden mää-
räajassa. 

Lastensuojelun avo- ja laitoshoito-
kustannukset maan matalimpien joukossa 
Lastensuojelun asukaskohtaiset avohuoltopalve-
lujen nettokäyttökustannukset (20 euroa / asukas) 
olivat maan matalimmat ja laitos- ja perhehoidon 
kustannukset (103 euroa / asukas) maan toiseksi 
matalimmat. Vastoin kansallista kehitystä Etelä-
Karjalan laitos- ja perhehoidon asukaskohtaiset net-
tokäyttökustannukset ovat viime vuosina hieman 
pienentyneet. Lasten ja perheiden muiden avopal-
velujen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
olivat sen sijaan selvästi maan suurimmat. Nämä 
kustannukset ovat asukasta kohden olleet usean 
vuoden ajan selvästi maan keskitasoa korkeammat. 
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3.10 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut, erikoislääkärijohtoiset hoitoprosessit mukaan lukien, 
on integroitu osaksi perustason palveluja. Perusterveydenhuollossa mielenterveysperus-
teisten avohoitokäyntien määrä on väestöön suhteutettuna maan suurimpien joukossa. 
Erikoissairaanhoidossa psykiatrian väestöön suhteutettuja avohoitokäyntejä on vastaavas-
ti maan toiseksi vähiten ja laitoshoidossa hoitopäiviä on vähän. Päihdehuollon erityispal-
velujen asukaskohtaiset kustannukset ovat maan matalimmat. Työttömien aktivointiaste 
on noussut edellisvuodesta koko maan kehityksen mukaisesti. 

Palvelujen tarvetta nostavat matala koulutus 
ja elintapoihin liittyvät riskitekijät 
Etelä-Karjalassa työttömyys oli keskimääräistä ylei-
sempää ja syrjäytymisriskissä olevia 18–24-vuotiaita 
nuoria oli vuonna 2017 keskimääräistä enemmän. 

Mielenterveysperusteisesti alkaneita osasairaus-
päivärahakausia oli alueen 18 vuotta täyttäneessä 
väestössä hieman keskimääräistä vähemmän. Sai-
rauspäivärahaa mielenterveysperusteisesti saaneita 
18–24-vuotiaita oli maan vähiten, 25–64-vuotiailla 
osuus oli hieman maan keskiarvoa pienempi. Psyyk-
kisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (11 %) 
oli maan pienimpien joukossa. 

Alkoholijuomia myytiin selvästi enemmän kuin 
maassa keskimäärin. Imatralla alkoholijuomien 
myynti oli 15 vuotta täyttäneeseen väestöön suh-
teutettuna lähes 50 prosenttia suurempaa kuin 
maassa keskimäärin. Alkoholin liikakäyttö (AUDIT-
C) on keskimääräistä yleisempää ja alkoholikuollei-
suus oli maan toiseksi suurinta. Itsemurhakuollei-
suus oli myös alueella keskimääräistä suurempaa. 
Poliisin tietoon tulleita huumausainerikoksia oli 
sen sijaan alueella väestöön suhteutettuna maan 
kolmanneksi vähiten. THL:n suurten kaupunkien 
jätevesitutkimuksen mukaan Lappeenrannan 
jätevesilaitoksen alueella amfetamiinin ja ekstaa-
sin pitoisuudet ovat nousseet vuosien 2014–2018 
aikana. Amfetamiinin pitoisuus on samalla tasolla 
kuin Turussa ja Tampereella. Huumeiden lisään-
tyvästä käytöstä kertoo myös uusien C-hepatiitti-
infektioiden määrä, joka oli väestöön suhteutettuna 
maan toiseksi suurin. 

Työttömien aktivointiaste noussut koko 
maan kehityksen mukaisesti 
Kuntiin osoitetut toimeentulotukihakemukset 
käsiteltiin lokakuussa 2018 lähes 99-prosenttisesti 
lakisääteisessä määräajassa. Kuntien myöntämää 

täydentävää toimeentulotukea saaneita oli keski-
määräistä vähemmän. Ehkäisevää toimeentulo-
tukea saaneiden osuus oli maan keskitasoa. Työt-
tömien aktivointiaste (31 %) oli hieman alle maan 

KUVIO 12. Päihdehuollon asiakkaat ja potilaat 
eri palveluissa alueittain vuonna 2018. 
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Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa. 
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keskiarvon, mutta se on noussut 4,1 pro-
senttiyksikköä edellisvuodesta. Alueen 

KUVIO 13. Rakennetyöttömyys ja aktivointiaste 2018. 

oman tiedonannon mukaan työttömien 
Rakenne-

terveystarkastuksia tehdään sekä työllis- työttömyys 
tymistä edistävissä monialaisissa palve- 10 
luissa (TYP) että perusterveydenhuollon 
hyvinvointiasemilla, mutta terveystar-
kastusten määrästä ei ole luotettavaa 
tietoa. 8 

Työllistymistä tukevien palvelujen 
asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set (107 euroa / asukas) olivat maan 
neljänneksi suurimmat. Nämä kustan-

6nukset ovat moninkertaistuneet kahden 
viime vuoden aikana. Kunnan osarahoit-
tama työmarkkinatuki asukasta kohti oli 
maan keskitasoa. Perustoimeentulotuen 
määrä asukasta kohti oli hieman maan 4 

keskiarvoa pienempi. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
integroitu osaksi perustason 
palveluja 0 

0 

Perusterveydenhuollossa oli maan toi-
seksi eniten sekä mielenterveyden lää-
kärikäyntejä että käyntejä muiden ammattiryhmien 
edustajien luona. Erikoissairaanhoidossa psykiat-
rian käyntejä oli sen sijaan alueen 18 vuotta täyt-
täneeseen väestöön suhteutettuna maan toiseksi 
vähiten. Luvut heijastelevat Eksoten palveluraken-
netta, jossa mielenterveys- ja päihdepalvelut, eri-
koislääkärijohtoiset hoitoprosessit mukaan lukien, 
on integroitu osaksi perustason palveluja. 

Aikuisväestössä psykiatrian laitoshoidon hoito-
päivien määrä on maan pienimpien joukossa. Psy-
kiatrista pitkäaikaista hoitoa yli kolme kuukautta 
saaneita potilaita oli väestöön suhteutettuna maan 
vähiten. Psykiatrisissa kuntoutuskodeissa vuonna 
2017 ympärivuorokautisesti asuvia mielenterveys-
ongelmaisia asukkaita oli väestöön suhteutettuna 
maan kolmanneksi vähiten, ei-ympärivuorokauti-
sesti asuvia oli sen sijaan maan neljänneksi eniten. 

Tahdosta riippumattoman hoidon käyttö psyki-
atrisessa sairaalahoidossa oli vuonna 2017 saman-
laista kuin muualla maassa, mutta pakkotoimien 
käyttö oli maan kolmanneksi vähäisintä. Skitsofr-
eniaa ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairasta-

Etelä-Karja

Kok

la 

o maa 

30 % 35 % 40 % 45 % 
Aktivointiaste 

villa vuodeosastohoidon uusiutuminen kuukauden 
sisällä oli keskimääräistä harvinaisempaa. Bentso-
diatsepiinejä käytettiin asukasta kohti keskimää-
räistä vähemmän, ja käyttö on edelleen pienentynyt 
viime vuosina. 

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa saa-
neiden osuus 16–24-vuotiaista oli maan kolman-
neksi pienin, mutta 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä 
osuus oli lähellä maan keskitasoa. 

Päihteiden vuoksi vuodeosastoilla hoidettuja 
potilaita oli asukaslukuun suhteutettuna maan nel-
jänneksi vähiten. Päihdehuollon avopalveluissa asi-
akkaita oli suhteellisesti hieman maan keskiarvoa 
ylittävä määrä, samoin kuin päihdehuollon laitok-
sissa hoidettuja. Päihdehuollon asumispalveluissa 
oli asiakkaita väestöön suhteutettuna maan keski-
arvoa vastaavasti. Päihdehuollon erityispalvelujen 
asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset (11 euroa 
/ asukas) olivat maan matalimmat. 

Huumeiden käytön kasvaessa ongelmakäyttä-
jien palveluja tarvitaan alueella. 
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3.11 Vammaisten palvelut 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa on purettu alueella keskimääräistä nopeammin. Autetun 
asumisen palvelujen asiakkaita on maan keskitasoa vastaavasti, mutta ohjatun ja tuetun 
asumisen asiakkaita on väestöön suhteutettuna keskimääräistä enemmän. Sosiaalihuol-
tolain perusteella kuljetuspalveluja saaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 
2015, ja se on suurempi kuin maassa keskimäärin. 

Vammaistukea saavia suhteellisen vähän 
Alueen alle 16-vuotiaat saivat korotettua tai ylintä 
vammaistukea ikäluokastaan maan toiseksi vähiten. 
Vastaavaa tukea saaneiden 16 vuotta täyttäneiden 
osuus oli myös maan pienimpien joukossa. 

Kehitysvammalaitoksissa 
pitkäaikaisasiakkaita keskimääräistä 
vähemmän jo vuosien ajan 
Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaita oli 
väestöön suhteutettuna maan vähiten. Vuonna 2017 
kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen asi-
akkaita oli keskimääräistä enemmän. Ympärivuo-
rokautista palvelua kuvaavan autetun asumisen 
palveluissa asiakkaita oli lähes maan keskiarvoa 
vastaavasti. 

Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita oli 
vuonna 2017 väestöön suhteutettuna keskimääräistä 
vähemmän. Järjestäjä on onnistunut purkamaan lai-
toshoitoa, joka on ollut Etelä-Karjalassa maan keski-
tasoa pienempää jo kymmenen vuoden ajan. 

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetus-
palvelujen saajien määrä on kasvanut 
Vammaispalvelulain perusteella järjestettyjä kuljetus-
palveluja sai väestöön suhteutettuna keskimääräistä 
hieman harvempi. Saajien määrä oli pienentynyt 
edellisvuodesta. Ikääntyneiden osuus vaikeavam-
maisten kuljetuspalveluissa on maan kolmanneksi 
pienin. 

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettyjä kulje-
tuspalveluja sai väestöön suhteutettuna keskimää-
räistä useampi. Saajien väestösuhteutettu määrä on 
yli kaksinkertaistunut vuodesta 2015. 

Vammaispalvelujen asukaskohtaiset 
kustannukset keskimääräistä pienemmät 
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja talo-

matta. Kuljetuspalvelujen kustannukset vammais-
palvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten 
tukitoimien kustannuksista olivat hieman keskimää-
räistä pienemmät. 

Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asu-
mispalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset vastasivat maan keskitasoa. Vammaisten 
laitoshoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset olivat laitoshoidon purkamisen myötä kes-
kimääräistä selvästi pienemmät. 

KUVIO 14. Kehitysvammaisten laitos- ja 
asumispalvelujen asiakkaat 2017. 
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udellisten tukitoimien menot olivat keskimääräistä Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
hieman pienemmät viime vuosien kasvusta huoli- asiakasmäärää palvelussa. 
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3.12 Ikääntyneiden palvelut 

Alueen 75 vuotta täyttäneiden väestöosuus on suuri ja kotona asuvia on suhteellises-
ti maan eniten. Omaishoidon tuella hoidettavien osuus ylittää valtakunnallisen viiden 
prosentin tavoitetason. Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden osuus on maan pienin. 
Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita on hieman keskimääräistä enem-
män. Asiakkaiden käyntimäärät ja hoitoisuus ovat kasvaneet; paljon apua tarvitsevien ko-
tihoidon asiakkaiden osuus on maan suurimpia. Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä 
on alueen 75 vuotta täyttäneillä maan eniten. 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden 
hoitoisuus kasvanut 
75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on maan 
suurimpien joukossa ja kotona asuvia (94 %) oli 
maan eniten. Omaishoidon tuella hoidettavia oli 5,7 
prosenttia ja tukipalveluja saavien osuus oli suuri 
(30 %, koko maassa 19 %). 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevia 75 vuotta 
täyttäneitä asiakkaita oli hieman maan keskiarvoa 
enemmän. Asiakkaiden käyntimäärät ja hoitoisuus 
ovat kasvaneet. Asiakkaita, joiden luona käydään 
2–3 kertaa päivässä, oli lähes maan keskitason ver-
ran. Asiakkaita, joiden luona käydään vähintään 
kolme kertaa päivässä, oli maan toiseksi eniten 
(27 %, koko maassa 17 %). Asiakkaiden palvelutar-
peen arviointiin kehitetty RAI-järjestelmä on käy-
tössä kaikissa alueen kunnissa. 

Alueen oman tiedonannon mukaan kotihoidon 
yöhoitoa on tarjolla jokaisessa kunnassa ja ympä-
rivuorokautista kotisairaalatoimintaa vastaavaa 
toimintaa koko alueella toteuttaa tehostettu koti-
sairaanhoito (Tehosa), joka on Eksoten liikkuva hoi-
toyksikkö. 

Alueen 75 vuotta täyttäneessä väestössä moni-
lääkittyjen osuus oli vuonna 2017 maan pienin ja 
iäkkäille sopimattomia lääkkeitä käytti keskimää-
räistä hieman harvempi. 

Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistettu 
Kotihoidon henkilöstön osuus ikääntyneiden palve-
lujen henkilöstöstä oli maan toiseksi suurin (46 %, 
koko maassa 36 %). Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto on kuitenkin raportoinut puutteista sekä koti-
hoidon saatavuudessa että riittävyydessä. Alueen 
oman tiedonannon mukaan kotihoidon henkilöstöä 
on vahvistettu vuoden 2019 aikana, mutta avoinna 
olleiden paikkojen täyttämistä ovat hidastaneet 
henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet. 

Tehostetun palveluasumisen 75 vuotta 
täyttäneiden asiakkaiden osuus maan pienin 
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
olevia 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita oli vuonna 
2017 keskimääräistä vähemmän. Ikääntyneiden 
tehostetun palveluasumisen vastaavan ikäluokan 
asiakkaiden osuus oli maan pienin (5,7 %). Alueen 
ikääntyneiden palvelutarve huomioiden Etelä-
Suomen aluehallintovirasto on havainnut puutteita 
tehostetun palveluasumisen riittävyydessä. Taval-
lisen palveluasumisen asukkaiden osuus 75 vuotta 
täyttäneistä oli maan suurin (1,7 %, koko maassa 
0,8 %). 

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä 75 
vuotta täyttäneillä maan eniten 
Alueen 75 vuotta täyttäneillä oli perusterveyden-
huollossa raportoituja päivystyskäyntejä maan eni-
ten. Erikoissairaanhoidossa päivystyskäyntejä oli 
keskimääräistä vähemmän. 

Väestöön suhteutettuna perusterveydenhuol-
lon vuodeosastohoidon potilaiden määrä oli maan 
neljänneksi pienin ja hoitopäivät ovat vähentyneet 
kolmanneksella vuodesta 2015. Ikääntyneiden 
somaattinen laitoshoito ei poikkea muusta maasta. 
Psykiatrian laitoshoidossa 65 vuotta täyttäneiden 
potilaiden määrä oli maan keskitasoa, mutta hoito-
päiviä heillä oli maan vähiten. Alueen oman tiedon-
annon mukaan erikoissairaanhoidossa hoidetaan 
osin potilaita, jotka muualla hoidetaan perustervey-
denhuollossa. Tämä johtuu alueen perusterveyden-
huollon lääkäripulasta ja siitä, että pienen väestö-
määrän alueella sairaalapaikkoja ei voida määrittää 
minimiin, jotta toiminta säilyisi joustavana. 



THL – Päätösten tueksi 6/2019 62 

3. Etelä-Karjala

 

  

 

 

 

 

 

■ -· -■ 1 

■ 

1 
■ 1 

■ -· -· -· 1 
1 

1 
1 

1 

-■ 1 -· -■ 

KUVIO 15. Ikääntyneiden palvelurakenne ja -kattavuus 75 vuotta täyttäneillä suhteessa vastaavan 
ikäiseen väestöön 2017. 
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Vasen kuvio esittää kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan prosentuaaliset osuudet summautuvasti. Tiedot ovat 
poikkileikkaustietoja. Oikealla olevassa kuviossa esitetään vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden hoidettavien osuus 
prosentteina. Omaishoitajien osuus on vuoden kertymätieto. 

Kotihoidon asukaskohtaiset kustannukset 
keskimääräistä suuremmat 
Kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set (243 euroa / asukas) olivat 30 prosenttia suurem-
mat kuin maassa keskimäärin, vaikka kustannukset 
ovat vähentyneet lievästi vuodesta 2015. Ikääntynei-
den ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen 
kustannukset (300 euroa / asukas) olivat vastaavasti 
keskimääräistä hieman pienemmät. Vuosina 2015– 
2016 ympärivuorokautisen hoivan asukaskohtaiset 

kustannukset kasvoivat voimakkaasti, mutta ne 
ovat sen jälkeen pysyneet samalla tasolla. Ikäänty-
neiden laitoshoidon asukaskohtaiset kustannukset 
olivat selvästi valtakunnan keskitasoa pienemmät. 
Muiden kuin edellä mainittujen ikääntyneiden pal-
velujen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
olivat maan kolmanneksi suurimmat. Nämä kustan-
nukset sisältävät muun muassa omaishoidon tuet ja 
ei-ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut. 
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4 Kymenlaakso 

4.1 Asiantuntija-arvio 

Palvelujen tarve suurta kaikissa ikäryhmissä 
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on kuuden kunnan muodostama 167 000 asukkaan alue. Alueen palvelujen 
tarve on monella mittarilla arvioituna suurta ja myös monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön 
tarve on suuri. Väestön ikärakenne on vanhuspainotteinen. 65 vuotta täyttäneiden väestöosuus on maan 
suurimpien joukossa ja syntyvyys on maan matalimpia. Alueen väestö vähenee voimakkaasti ja on keski-
määräistä heikommin koulutettua. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria aikuisia on paljon ja syrjäyty-
misriskissä olevien nuorten osuus on suuri. Yhden vanhemman perheitä on suhteellisesti maan eniten, ja 
pienituloisuus on yleistä. Alueen työttömyys on monimuotoista, ja siinä korostuvat korkea työttömyysaste 
sekä rakenne- ja nuorisotyöttömyys. Vieraskielisen väestön osuus on maan suurimpien joukossa. 

Väestön pahoinvointi on yleistä, ja epäterveitä elintapoja on kasautunut kaikkiin ikäryhmiin. Sairastavuus 
on keskimääräistä suurempaa, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveysongelmat ovat 
yleisiä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtynyt Kymsotelle 1.1.2019 
Vuonna 2018 Kymenlaaksossa neljä kuntaa järjesti sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut asukkailleen. 
Vastuukuntamallilla toimivan Kaakon kaksikko -yhteistoiminta-alueen muodostivat Miehikkälä ja Virolahti. 
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea vastasi alueen erikoissairaanhoidosta 
ja erityishuollosta 31.12.2018 asti. Vuoden 2019 alusta Kymsote on järjestänyt alueen kaikki sote-palvelut. 
Pyhtään perustason sosiaali- ja terveyspalvelut on kokonaisulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalle. Hal-
linnollisen integraation myötä Kymsoten alkuvaiheen keskeisiä tavoitteita ovat olleet alueen toimintakäytän-
töjen yhtenäistäminen, henkilöresurssien käytön tehostaminen sekä palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden 
edistäminen. Käytössä oleva yhteinen potilastietojärjestelmä luo myös perusedellytyksiä toiminnallisen 
integraation vahvistamiselle. 

Lääkäripula vaikeuttaa palvelujen saantia 
Perusterveydenhuollon väestöllinen peittävyys on maan matalimpia ja palvelujen saatavuudessa on lää-
käripulasta johtuvia ongelmia. Lääkärivajeen vuoksi avohoidossa painottuvat muuta maata enemmän hoi-
tajakäynnit. Asiointi sähköisesti tai puhelimella on yleistä. Vuodeosastohoidon potilaita ja hoitopäiviä on 
suhteellisesti maan vähiten. Bentsodiatsepiinien ja antibioottien suhteellinen kulutus on alueella maan suu-
rinta, mikä antaa viitteitä hoitokäytäntöjen arvioinnin tarpeesta. Suun terveydenhuollossa asukaskohtaiset 
kustannukset ovat maan matalimmat, mutta kiireettömälle hammalääkärin vastaanotolle pääsee muuhun 
maahan verrattuna hyvin. 

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa vuodeosastohoitoa on käytetty muuhun maahan verrattuna melko 
vähän. Käytön vähäisyyttä selittänee erityisesti alueen lääkäripula ja siihen liittyvät osastojen väliaikaiset 
sulkemiset. Erikoissairaanhoidon lähetteiden käsittelyajoissa ja kirurgian erikoisalan hoitoonpääsyssä on 
ollut hoitotakuulainsäädännön vastaisia viiveitä, joita aluehallintovirasto on valvonut aktiivisesti. Erikoissai-
raanhoidon päivystyskäynnit ovat vähentyneet, mutta päivystykseen palataan keskimääräistä useammin. 
Kymsoten perustamisen alkuvaiheessa päivystys on välillä ruuhkautunut. Päivystyksen ongelmat voivat 
kertoa lääkäripulasta ja henkilöstön vaihtuvuudesta, mutta myös uuden organisaation alkuvaiheen toimin-
nallisista haasteista. 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian laitoshoidon potilaita on suhteellisesti paljon. Lastensuojelun palvelutar-
peen arvioinneissa on ollut viiveitä, kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on suhteellisesti maan eniten ja 
toistuvasti sijoitettuja lapsia paljon. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asukaskohtaiset kustannukset 
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ovat kasvaneet usean vuoden ajan, ja ne ovat maan korkeimpien joukossa. Lasten, nuorten ja perheiden 
moninaiset ongelmat kertovatkin varhaisemman vaiheen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen tarpeesta, 
jotta raskaiden ja kalliiden palvelujen käytöltä voitaisiin välttyä. 

Mielenterveysperusteisia perusterveydenhuollon avohoitokäyntejä on kansallisesti vertailtuna suhteelli-
sen paljon. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon käyttö on laitoshoitopainotteista, väestöön suhteutettuja psy-
kiatrian avohoitokäyntejä on maan vähiten. Psykiatrian laitoshoidossa keskimääräinen hoitoaika on maan 
pisimpiä, mikä antaa viitteitä tarpeesta arvioida nykyisiä hoitokäytäntöjä sekä hoitoketjujen toimivuutta 
perustason ja erityistason palvelujen välillä. 

Päihdepalveluja käytetään paljon, mikä on suhteessa palvelutarpeeseen. Päihdepalvelujen käytön pai-
nopiste on korjaavissa laitos- ja asumispalveluissa, mikä näkyy myös maan suurimpina asukaskohtaisina 
päihdehuollon erityispalvelujen kustannuksina. Alueen huumeongelman vuoksi on tarpeen kiinnittää huomi-
ota riittäviin ja monipuolisiin huumeidenkäyttäjien palveluihin sekä ehkäisevään päihdetyöhön. Järjestäjän 
onnistumisesta kertoo se, että huumeongelman laajuudesta huolimatta ruiskuhuumeiden välityksellä tart-
tuneita C-hepatiitti-infektioita on maan toiseksi vähiten. 

Vaikean rakenteellisen työttömyyden vuoksi työttömille suunnattujen palvelujen yhteensovittamisessa 
on edelleen vahvistamistarpeita. 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa on purettu keskimääräistä nopeammin. Autetun asumisen palvelujen 
asiakkaiden määrä on kasvanut, ja ohjatun ja tuetun asumisen asiakkaita on väestöön suhteutettuna keski-
määräistä enemmän. Huomionarvoista on, että sosiaalihuoltolain perusteella kuljetuspalveluja saaneiden 
määrä on puolittunut vuodesta 2015. 

Ikääntyneiden laitoshoitoa on onnistuttu purkamaan kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Tehostetun 
palveluasumisen asiakkaita 75 vuotta täyttäneistä on sen sijaan maan eniten, ja se näkyy maan suurimpina 
asukaskohtaisina kustannuksina. Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus on 
maan toiseksi pienin, mikä näyttäisi kertovan palvelurakenteen keventämismahdollisuudesta kotiin annet-
tavia tukipalveluja vahvistamalla. Ikääntyneiden suuren perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrän 
perusteella alueella vaikuttaisi olevan tarvetta vahvistaa myös kotihoidon tukiverkostoa kuten ympärivuoro-
kautisten lääkärikonsultaatiopalvelujen saatavuutta. 

Kuntien heikentynyt talous vaikeuttaa investointien ja ikääntyvän väestön 
sote-kustannusten rahoitusmahdollisuuksia 
Kymenlaakson kuntien sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat edel-
lisvuodesta vajaat seitsemän prosenttia eli selvästi maan keskitasoa enemmän. Kustannukset olivat ilman 
tarvevakiointia 18 prosenttia maan keskiarvoa suuremmat. Tarvevakioituina nämä olivat vuonna 2017 maan 
kolmanneksi matalimmat, neljä prosenttia alle maan keskiarvon. Ennakoidun väestökehityksen perusteella 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvuennuste vuoteen 2030 mennessä on noin seitsemän pro-
senttia, ja kasvu painottuu ikääntyneiden palveluihin. Tulevien vuosien kustannusten kasvupaineita lisäävät 
myös käynnissä olevat Kymenlaakson keskussairaalan ja Kouvolan Ratamo-keskuksen rakennus- ja sanee-
raushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio on yli 200 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset eivät ole olleet riittävällä tasolla suhteessa kuntien rahoitus-
kykyyn alueella, jossa väestö vähenee ja verotulot pienenevät. Kymenlaakson kuntien talous heikkeni vuonna 
2018 koko maan kehityksen suuntaisesti, ja tilikauden tulokset asukasta kohti olivat alijäämäisiä yhtä kuntaa 
lukuun ottamatta. Alueen toisessa keskuskaupungissa Kouvolassa on kuluneen vuoden aikana toteutettu 
yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Myös Kymsotessa on käyty vuoden 2019 aikana laaja-alaiset 
yt-neuvottelut. Talouden sopeutustoimenpiteitä on haettu 25 miljoonan euron edestä. 
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4.2 Toimintaympäristö 

Palvelutarve 
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on kuuden kunnan 
muodostama 167 000 asukkaan alue. Asutus ja pal-
velut keskittyvät Kouvolan ja Kotkan seudulle. 

Alueen väestö vähenee ja ikääntyy, 65 vuotta 
täyttäneiden osuus on suuri monissa kunnissa 
(26–37 %, koko maassa 26 %). Syntyvyys on maan 
matalimpia. Väestöllinen huoltosuhde on korkein 
Miehikkälässä (89). 

KUVIO 2. Alueiden väliset erot sairasta-
vuudessa. 
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THL:n sairastavuusindeksi kuvaa alueiden väestön 
sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Mitä pienempi 
luku on, sitä terveempi on alueen väestö. Indeksi kokoaa tiedot 
seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Ikävakioimaton 
indeksi kuvaa alueen todellista sairaustaakkaa. 

Työttömyys on valtakunnallisesti suurta. Eri-
tyisesti Kotkan seudulla on runsaasti nuoriso- ja 
rakennetyöttömyyttä sekä koulutuksen ulkopuo-
lelle jääneitä nuoria. Ulkomaalaistaustainen väestö 
keskittyy Kotkan seudulle. Yksinhuoltajaperheiden 
osuus on maan suurin ja painottuu Kotkan ja Kou-
volan alueilla. 

Sairastavuus on keskimääräistä suurempaa, eri-
tyisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä syöpätau-
dit ovat yleisiä. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeu-
tettujen osuus on suurehko, Miehikkälässä jopa 36 
prosenttia alueen väestöstä (koko maa 25 %). 

Järjestäminen ja palveluverkko 
Vuonna 2018 Kymenlaaksossa neljä kuntaa järjesti 
sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut asuk-
kailleen. Vastuukuntamallilla toimivan Kaakon 
kaksikko -yhteistoiminta-alueen muodostivat Mie-
hikkälä (isäntäkunta) ja Virolahti. Kymenlaakson 
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
Carea vastasi alueen erikoissairaanhoidosta ja eri-
tyishuollosta 31.12.2018 asti. 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä (Kymsote) on järjestänyt 1.1.2019 
alkaen alueen kaikki sote-palvelut. Pyhtään perus-
tason sosiaali- ja terveyspalvelut on kokonaisulkois-
tettu yksityiselle palveluntuottajalle vuoden 2024 
loppuun asti. 

Alueella on 14 terveysasemaa tai hyvinvoin-
tipistettä (kuvio 2). Kotkassa sijaitseva Kymen-
laakson keskussairaala on ympärivuorokautisen 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystyksen sairaala. Careaan 1.1.2018 lii-
tetty Pohjois-Kymen sairaala Kouvolassa jatkaa eri-
koislääkärijohtoisena terveyskeskussairaalana. 

Investoinnit 
Carealle on myönnetty keväällä 2017 poikkeuslupa 
terveydenhuollon uudisrakennukselle (Ratamo-
keskus Kouvolaan), terveydenhuollon lisäraken-
nukselle (Kymenlaakson keskussairaalan ydintoi-
minnot) sekä keskussairaalan peruskorjaukselle. 
Rakennusinvestoinnin kokonaisarvo on 217 mil-
joonaa euroa, josta Ratamo-keskuksen osuus on 62 
miljoonaa euroa. 
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KUVIO 3. Julkisesti järjestettyjen terveyspalvelujen palveluverkko vuonna 2018. 

Yliopistollinen sairaala 

Keskussairaala 

Sairaala 

Psykiatrinen sairaala 
Terveysasema ja vuodeosasto 
Terveysasema ja vuodeosasto (ulk.) 

Terveysasema tai -piste 
Terveysasema tai -piste (ulk.) 

Terveysasema tai -piste (VV) 

15 min ajoaikavyöhyke 

30 min ajoaikavyöhyke 

Julkisesti järjestetyt terveyspalvelut on jaoteltu sairaala- ja terveysasematyypeittäin. Terveysasemat on jaoteltu lisäksi alueen 
itse tuottamiin, ulkoistettuihin (ulk) tai palvelusetelikokeilun kautta asukkaan vapaasti valittavissa (vv) oleviin toimipisteisiin. 
Vaaleammat vyöhykkeet kartassa kuvaavat lähimmän ympärivuorokautisen päivystyksen maantieteellistä saavutettavuutta. 
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+11,9 % 

+18,3 % 

-12,1 % 

+37,5 % 

+24,4 % 

+10,0 % 

+23,2 % 

+38,3 % 
+23,1 % 

+18 % 
Ero koko maahan 

4.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset 

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat nousseet seitse-
män prosenttia edellisvuodesta. Samaan aikaan alueen kuntien talous on heikentynyt. Vuon-
na 2017 tarvevakioidut menot olivat neljä prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Ennusteen mukaan väestö vähenee, mutta ikääntyy muuta maata hitaammin vuoteen 2030 
mennessä, minkä vuoksi sote-kustannusten kasvuennuste on keskimääräistä pienempi. 

Kuntien heikentynyt taloudellinen kuntien tilikauden tulokset asukasta kohti olivat 
kantokyky haastaa sote-palvelujen alijäämäisiä Haminaa lukuun ottamatta. Vuotta 
rahoitusmahdollisuuksia aikaisemmin tilikauden tulos oli alijäämäinen aino-
Kymenlaakson kuntien (6) talous heikkeni vuonna astaan yhdessä kunnassa. 
2018 koko maan kehityksen suuntaisesti. Alueen 

KUVIO 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja alueen ero maan 
keski-arvoon 2018. 

+7,9 % 

Kotihoito Erikoissairaanhoito 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusterveydenhuollon avohoito 

Vammaisten palvelut Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito 

Päihdehuollon erityispalvelut 
Suun terveydenhuolto 

Muu sosiaali- ja terveystoiminta 
Ikääntyneiden palvelut 

Maan keskiarvo 

Kuviossa esitetään kustannusten jakauma tehtävittäin. Jos alueen menot ovat maan keskiarvoa suuremmat, kuvion 
tehtäväkohtainen osa ylittää katkoviivalla kuvatun maan keskiarvon. Ero maan keskiarvoon on kuvattu myös prosentteina. 

Tehtäväkohtaisen osuuden leveys kuvaa suhteellista osuutta kaikista sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista. 

Tehtäväkohtaisen osuuden etäisyys keskipisteestä kuvaa sen suhteellista sijoittumista alueiden välisessä vertailussa. 
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-Alueen kuntien verotulojen kehitys on heikenty-
nyt. Verotulot asukasta kohti vähenivät edelliseen 
vuoteen verrattuna viidessä kunnassa. Kokonai-
suutena verorahoitus eli verotulot ja valtionosuus 
asukasta kohti heikkeni alueella Kotkaa lukuun 
ottamatta. Kuntien tuloveroprosentit vaihtelivat 20 
prosentin (Miehikkälä ja Virolahti) ja 21,5 prosentin 
(Kotka) välillä. 

Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosi-
kate asukasta kohti heikkeni selvästi vuonna 2018 
Kymenlaakson kaikissa kunnissa. Negatiivinen vuo-
sikate kirjattiin Kouvolassa. 

Vuosikate riitti kattamaan poistot alueella aino-
astaan yhdessä kunnassa. Vuotta aikaisemmin vuo-
sikate kattoi poistot viidessä kunnassa. Kouvolassa 
vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja myöskään 
vuonna 2017 ja kaupunki toteuttikin alkukesästä 
2019 yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. 
Taloudellisen kantokyvyn vahvistamiseksi vuodelle 
2019 Miehikkälä ja Virolahti nostivat tuloveropro-
senttiaan 0,5 prosenttiyksikköä. 

Väestön suuri palvelutarve heijastuu 
kasvavina sosiaali- ja terveystoimen 
kustannuksina 
Kymenlaakson kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
nettokäyttökustannukset olivat yhteensä 652,7 mil-
joonaa euroa (3 917 euroa / asukas). Asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset kasvoivat 6,7 prosenttia 
edellisvuodesta (koko maassa 2,8 %). Alueen kun-
tien välillä sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökus-
tannusten erot olivat suuria; vaihtelua oli Virolahden 
3 396 eurosta Kotkan 4 129 euroon asukasta kohti. 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustan-
nuksista suhteellisesti suurin osuus muodostui 
erikoissairaanhoidosta (36 %, koko maassa 38 %), 
mikä oli maan pienimpiä osuuksia. Ikääntyneiden 
palveluihin kohdentui kustannuksia (16 %) maan 
kolmanneksi eniten. Perusterveydenhuollon avo-
hoidon osuus oli 11 prosenttia. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut 
menot maan pienimpien joukossa 
Vuonna 2017 koko maan sosiaali- ja terveyden-
huollon nettomenot olivat keskimäärin 3 100 euroa 

KUVIO 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve
vakioitujen menojen indeksi 2017. 

Helsinki ja Uusimaa 

Etelä-Karjala 

Kymenlaakso 

Päijät-Häme 

Keski-Suomi 

Itä-Savo 

Etelä-Savo 

Pohjois-Karjala 

Pohjois-Savo 

Keski-Pohjanmaa 

Lappi 

Pohjois-Pohjanmaa 

Kainuu 

Länsi-Pohja 

Pirkanmaa 

Kanta-Häme 

Etelä-Pohjanmaa 
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koko maa indeksi 

Tarvevakioinnilla tarkoitetaan alueen asukkaiden palvelu-
tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden huomioimista. Maan keskiarvo 
on luku 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta prosenttia 
alueen tarvevakioidut menot olivat maan keskiarvoa suuremmat. 

asukasta kohti. Kymenlaaksossa nämä olivat 3 380 
euroa asukasta kohti, mikä oli yhdeksän prosenttia 
enemmän kuin maassa keskimäärin. Alueen väestön 
palvelutarve oli kuitenkin 14 prosenttia keskimää-
räistä suurempi. Tarvevakioidut menot1 olivat neljä 
prosenttia matalammat kuin maassa keskimäärin. 
Tarvevakioituna menot olivat maan kolmanneksi 
matalimmat yhdessä Etelä-Karjalan, Keski-Suomen 
ja Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Kymenlaakson kun-
nissa väestön palvelutarve oli matalimmillaan kaksi 
prosenttia (Pyhtää ja Virolahti) ja suurimmillaan 
51 prosenttia suurempi (Miehikkälä) kuin maassa 

90 100 110

  Tarvevakioitujen menojen laskennassa käytetyt sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot eivät sisällä ympäristöterveydenhuoltoa 
eivätkä ns. muuta sosiaali- ja terveystoimintaa. Lisäksi kotihoidon osalta arvioidaan ainoastaan yli 65-vuotiaiden kustannukset. Tarve-
tekijöinä on huomioitu ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. 

1
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keskimäärin. Tarvevakioidut sosiaali- ja terve-
ydenhuollon menot olivat Miehikkälässä koko 
maan pienimmät, 24 prosenttia keskimääräistä 
pienemmät. Alueen suurimmat tarvevakioidut 
menot Haminassa olivat maan keskitasoa. 

Kymenlaakson korkean työttömyyden ja 
ikääntyneen väestön vuoksi palveluja käyttä-
vät ohjautunevat keskimääräistä enemmän 
työterveyshuollon palvelujen sijasta julkisiin 
palveluihin. Toisaalta esimerkiksi peruster-
veydenhuollon lääkäripula ja Etelä-Suomen 
aluehallintovirastonkin raportoimat puutteet 
vanhusten asumispalvelujen henkilöstön riit-
tävyydessä heikentävät palvelujen saatavuutta 
suhteessa väestön palvelutarpeeseen. Samalla 
nämä palvelujen saatavuuteen liittyvät haasteet 
madaltanevat alueen sote-menoja, mutta voivat 
johtaa myös epätarkoituksenmukaisten palvelu-
jen käyttöön. 

Tulevina vuosina kustannusten kasvun 
painopiste ikääntyneiden palveluissa 
THL:n ennustelaskelmien mukaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen vuotuiset kustannukset kas-
vavat eniten alueilla, joissa väestönkasvu on 
koko maata suurempaa ja joihin väestö keskit-
tyy. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten 
kasvuvauhtiin vaikuttavat sekä väestörakenteen 
kehitys että palvelujen kustannusrakenteen erot 
lähtötilanteessa. 

Kymenlaakson väestö vähenee ennusteen 
mukaan vuoteen 2030 mennessä 11 prosentilla 
(koko maassa +1,0 %). 65 vuotta täyttäneen 
väestön ennustetaan kasvavan alueella vas-
taavalla ajanjaksolla noin 15 prosenttia (koko 
maassa 24 %). 

Väestörakenteen muutoksen perusteella 
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannusten reaalikasvuksi ennakoidaan vuo-
sina 2017–2030 keskimäärin 0,5 prosenttia vuo-
dessa (koko maassa 1,2 %). Alueen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustannusten kokonaiskasvun 
ennuste vuoteen 2030 mennessä on 6,7 prosent-
tia (koko maa 17 %). Ikääntyneiden palvelujen 
kustannusten ennustetaan kasvavan vuoteen 
2030 mennessä eniten, 38 prosenttia (koko 
maassa 50 %). Toiseksi eniten kasvua ennuste-
taan perusterveydenhuollon vuodeosastohoi-
don menoihin (31 %, koko maassa 40 %). 

KUVIO 6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reaali
kustannusten ennuste. 

milj. € 
250 

Ikääntyneiden
palvelut

200 +38,4 % 

Somaattinen 
erikoissairaanhoito 
+0,8 % 

150 

100 

Perusterveyden-
huollon avohoito 

50 -3,5 % 

Perusterveyden-
huollon 
vuodeosastohoito 
+30,6 % 

0 
2017 2030 

Perusterveydenhuollon Mielenterveys- ja
avohoito päihdepalvelut 
Perusterveydenhuollon Vammaisten palvelut
vuodeosastohoito 
Suun Ikääntyneiden
terveydenhuolto palvelut 
Somaattinen Lastensuojelun laitos-
erikoissairaanhoito ja perhehoito 
Erikoissairaanhoidon ja Aikuisten 
perusterveydenhuollon sosiaalipalvelut 
päivystys 

Tehtäväkohtainen viiva kuvaa reaalikustannusten muutosta vuosien 
2017 ja 2030 välillä. Osassa tehtävistä on lisäksi merkitty kustannusten 
prosentuaalinen muutos. Tiedot perustuvat THL:n tuottamaan 
alueellistettuun sosiaalimenojen ennustemalliin. 
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4.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja toimintatapoja kehitetään osana kunti-
en ja Kymsoten välistä yhteistyötä. Lasten ja nuorten, mutta myös työikäisen väestön hyvin-
voinnin haasteet sekä kasautuneet epäterveet elintavat heijastelevat tarvetta monialaisen 
varhaisen tuen toimille ja panostusta ennaltaehkäiseviin palveluihin. Iäkkäässä väestössä 
alkoholin liikakäyttö on yleistä ja alkoholikuolleisuus on keskimääräistä suurempaa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
rakenteita uudistetaan 
Kymenlaakson alueellisesta hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisestä (hyte) on vastannut 1.1.2019 
alkaen Kymsote, jossa työskentelee hyte-työstä 
vastaava kehittämispäällikkö. Hän koordinoi alueel-
lista hyvinvointityötä eri organisaation asiantunti-
joista koostuvassa monialaisessa hyte-verkostossa 
sekä alueen kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden 
verkostossa. Kyselytutkimuksen mukaan alueen 
kaikissa kunnissa on nimetty hyte-asioiden koordi-
noinnista vastaava henkilö. 

Kuntien monialaisissa hyte-rakenteissa 
vahvuuksia, mutta kehittämistä tarvitaan 
edelleen 
Laajan hyvinvointikertomuksen on hyväksynyt 83 
prosenttia alueen kuntien valtuustoista. Puolet 
kunnista on raportoinut valtuustolle väestöryh-
mien välisiä terveyseroja. Ensimmäinen alueellinen 
hyvinvointikertomus laaditaan vuonna 2020. 

Kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksista kertoo verkkosivuillaan 67 pro-
senttia alueen kunnista. Paikallisen turvallisuus-
suunnitelman toimenpiteistä oli päätetty yhden 
kunnan hyvinvointiryhmässä. 

Kunnista 67 prosenttia järjestää kohdennettuja 
liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuo-
lella oleville lapsille ja nuorille. Liikuntaneuvontaa 
järjestetään alueen kaikissa kunnissa. 

Hallinnonalojen yhteisiä rakenteita tai toiminta-
malleja, joissa käsitellään hyvinvointia ja terveyttä 
edistävää kulttuuritoimintaa, on esimerkillisesti 83 
prosentissa alueen kunnista. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
järjestöyhteistyö laaja-alaista 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on 
myöntänyt alueella rahoitusta muun muassa mie-
lenterveys- ja päihdeongelmaisten läheisten tuke-

miseen (Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys), työikäisten yksinäisyyden torjuntaan ja 
osallisuuden vahvistamiseen (SOTEK-säätiö), ikäih-
misten ystäväpiiritoimintaan (Vanhustyön keskus-
liitto ry), vanhemmuuden vahvistamiseen ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisemiseen (Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry) ja osatyökykyis-
ten työkyvyn vahvistamiseen (Parik-säätiö). 

Alueen väestön hyvinvoinnin tila haastaa 
sote-palvelujen järjestäjää 
Vanhempien arvioimana 4. ja 5. luokan oppilaiden 
tavallisuudesta poikkeava epäsosiaalinen käytös oli 
maan toiseksi yleisintä. Peruskoulun 8. ja 9. luokan 
oppilaista koulukiusattuna vähintään kerran vii-
kossa olleiden sekä kohtalaista tai vaikeaa ahdistu-
neisuutta kokeneiden osuudet olivat maan toiseksi 
suurimpia. Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai 
huonoksi tunteneiden yläkouluikäisten osuus oli 
myös maan kolmanneksi suurin. 

Alueen 20–64-vuotiaista elämänlaatunsa hyväksi 
tuntevien osuus (58 %) oli maan pienimpiä. Vastaa-
vanikäisistä keskimääräistä useampi (28 %, koko 
maassa 23 %) uskoi, että ei todennäköisesti jaksa 
työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. Vammojen 
ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettuja miehiä 
oli suhteessa 25–64-vuotiaisiin maan kolmanneksi 
vähiten. 

Alueen 65 vuotta täyttäneistä elämänlaatunsa 
tunsi hyväksi hieman maan keskiarvoa harvempi. 
Arkitoimissa suuria vaikeuksia kokevien osuus 75 
vuotta täyttäneistä oli maan suurin. 

Kasautuneet epäterveet elintavat riski 
terveydelle ja hyvinvoinnille 
Vapaa-ajalla hengästyttävää liikuntaa korkeintaan 
tunnin viikossa harrastavia peruskoulun 8. ja 9. luo-
kan oppilaita oli vuonna 2017 maan toiseksi eniten. 
Yläkouluikäisten nuorten humalahakuinen juomi-
nen sekä päivittäinen tupakkatuotteiden (savuke tai 
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nuuska) tai sähkösavukkeiden käyttö olivat myös 
yleisempiä kuin maassa keskimäärin. Laittomia 
huumeita kokeilleiden osuus ikäluokassa (9,8 %) oli 
maan toiseksi suurin. 

20–64-vuotiaiden päivittäinen tupakointi on 
Kymenlaaksossa keskimääräistä yleisempää. Kas-
viksia ja hedelmiä käytti ravitsemussuositusten 
mukaisesti vajaa kolmannes alueen väestöstä: 

osuus on maan suurimpia. Lihavien (BMI ≥ 30 kg/ 
m2) osuus aikuisväestöstä on maan kolmanneksi 
pienin. 

Alueen ikääntyneessä, 65 vuotta täyttäneessä 
väestössä alkoholia liikaa käyttävien (AUDIT-C) 
osuus oli maan neljänneksi suurin. Vastaavan ikä-
luokan alkoholikuolleisuus on myös keskimääräistä 
selvästi suurempaa. 

KUVIO 7. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia muutostekijöitä. 

Yksilö 
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Kulttuuri Politiikkatoimet Maailmantalous Teknologia
Luonto 

Väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat monet sekä pienet että laajat muutostekijät aina yksilön 
elintavoista maailmanpolitiikkaan.* 

* Mukaillen Palosuo ym. 2004. Kokemuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. 
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4.5 Terveydensuojelu 

Rokotusohjelman mukaisten rokotusten kattavuus vaihtelee; ikääntyneiden influenssaro-
kotuskattavuus on parantunut, mutta erityisesti lapsilla rokotuskattavuudet ovat tautisuo-
jan kannalta matalahkoja. Bakteerilääkkeiden käyttö vähenee, mutta on silti maan suu-
rinta. Antibioottiripulitapaukset ovat vähentyneet viime vuosina selvästi, ja niitä on lähes 
maan keskitason mukaisesti. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden 
kattavuudessa parantamisen varaa 
Kaudella 2017–2018 hieman yli 50 prosenttia 65 
vuotta täyttäneistä sai influenssarokotuksen, mikä 

on alle Eurooppa-neuvoston asettaman 75 prosen-
tin tavoitetason. Rokotuskattavuus on noussut noin 
seitsemän prosenttiyksikköä kaudesta 2014–2015. 

Vuonna 2015 syntyneistä lapsista vähintään 
yhden viitosrokotteen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta, hinkuyskää, poliota ja Hib-bakteerin aiheutta-
mia tauteja vastaan on saanut 99 prosenttia. Vaikka 
rokotussarjat käynnistetään maan tason mukaisesti, 
koko kolmen annoksen rokotussarjan toteutuminen 
on maan heikoimpia, 13 prosenttiyksikköä käynnis-
tysvaihetta matalampi. 

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteen 
(MPR) ensimmäisen annoksen 11–24 kuukauden 
iässä saaneiden lasten osuus (93 %) on maan kes-
kitasoa vastaava. Pikkulasten rokotuskattavuudet 
poikkeavat aikaisemmasta tasosta, mikä antaa viit-
teitä puutteista lasten rokotustoiminnassa. Kyse voi 
olla myös kirjaamiseen tai tiedonsiirtoon liittyvistä 
ongelmista. 

Tytöistä 51 prosenttia on saanut usealta eri syö-
vältä suojaavat HPV-rokotukset rokotusohjelman 
suositusten mukaisesti. Rokotuskattavuus oli hyvin 
matala verrattuna Pohjois-Savoon, jonka kattavuus 
oli maan korkein (70 %). 

Tehosterokotuksen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta ja hinkuyskää vastaan saaneiden 14–16-vuoti-
aiden osuus (90 %) oli lähellä maan keskitasoa. 

Bakteerilääkkeiden kulutus maan suurinta 
vähenemisestä huolimatta 
Uusia C-hepatiitti-infektioita ilmaantui väestöön 
suhteutettuna alueiden keskitason mukaisesti. Ruis-
kuhuumeiden välityksellä tarttuneita infektioita oli 
sen sijaan maan toiseksi vähiten yhdessä Varsinais-
Suomen kanssa. Huumeidenkäyttäjille suunnattuja 
terveysneuvontapisteitä on Kotkassa ja Kouvolassa. 

Clostridium difficile -ripulitapauksia ei ollut alu-
eella poikkeavasti. Väestöön suhteutettuna ripuli-
tapausten määrä väheni yli viidenneksen vuodesta 
2015. Antibioottien (J01, bakteerilääkkeet) vuosiku-
lutus on sen sijaan ollut Kymenlaaksossa maan suu-
rinta useana vuotena, vaikka kulutus onkin vähenty-
nyt. Perusterveydenhuollossa mikrobilääkehoitoa 
käytettiin epäspesifiseen ylähengitystieinfektioon 

keskimääräistä enemmän (10,5 %, koko maassa 
7,6 %). 

Erikoissairaanhoidossa panostus 
hygieniatoimiin maan keskitasoa 
Kymenlaakson erikoissairaanhoidon toimintayksik-
köjen hoitohenkilökunnan eli hoitajien ja lääkärien 
influenssarokotuskattavuudesta ei ole tietoa. Käsi-
huuhteen kulutus somaattisen erikoissairaanhoidon 
vuodeosastoilla oli maan keskitasoa. Erikoissairaan-
hoidon toimintayksiköissä oli hygieniahoitajia suh-
teutettuna vuodepaikkojen määrään myös maan 
keskitasoa vastaavasti. 
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4.6 Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito 

Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä on koko maan tasoa vastaavasti, mut-
ta vuodeosastohoidon käyttö on pienehköä, ja sitä selittää myös alueen lääkäripula. Eri-
koissairaanhoidon lähetteiden käsittelyajoissa on ollut hoitotakuulainsäädännön vastaisia 
viiveitä. Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa ovat vähentyneet, mutta päivystykseen 
palataan keskimääräistä useammin. Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset nettokäyttö-
kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2015 hieman enemmän kuin maassa keskimäärin. 

Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon 
lähetteiden käsittelyajoissa viiveitä 
Kymenlaaksossa somaattisen erikoissairaanhoi-
don kiireettömän hoidon odotusajan mediaani oli 
30.4.2019 keskimääräistä lyhyempi (34 vrk). Vuoden 
2018 lopun tietoa ei ole käytettävissä alueen tieto-
teknisten ongelmien vuoksi. Kiireetöntä erikoissai-
raanhoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita oli vuo-
den 2018 lopussa keskimääräistä vähemmän. 

Ei-päivystyksellisten erikoissairaanhoidon lähet-
teiden käsittelyssä on ollut suhteellisesti maan 
eniten hoitotakuulainsäädännön vastaisia viiveitä. 
Lähetteen käsittelyaika ylitti 2,8 prosentissa lakisää-
teisen kolmen viikon aikarajan. 

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon saapui 
keskimäärin 0,3 lähetettä asukasta kohti. Lähete-
määrä kasvoi merkittävästi vuoden 2018 aikana, 
kun Pohjois-Kymen sairaalan anestesiaa vaativa 
leikkaustoiminta ja vuodeosastotoiminta siirtyivät 
osaksi Kymenlaakson keskussairaalan toimintaa ja 
hallinnollisesti Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosi-
aalipalvelujen kuntayhtymän Carean toiminnaksi. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto totesi Kymen-
laakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen Keskus-
sairaalan (POKS) kuvantamispalvelujen lausun-
noissa olleen viiveitä, samoin hoitoonpääsyssä 
kirurgian erikoisalalla. Tilanteiden seuranta on jat-
kunut vuonna 2019. 

Päivystyksessä ruuhkautumista toimintojen 
uudelleenorganisoinnin alkuvaiheissa 
Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli väestöön 
suhteutettuna selvästi keskimääräistä vähemmän. 
Vaikka päivystyskäynnit ovat väestöön suhteutet-
tuna vähentyneet, erikoissairaanhoidon päivys-
tyksessä hoidetuista ja kotiutetuista täysi-ikäisistä 

potilaista selvästi keskiarvoa useampi palaa päivys-
tykseen 48 tunnin sisällä (19 %, koko maassa 16 %). 

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut 
useita ilmoituksia Kymenlaakson sairaanhoitopiirin 
Carean vastuulle 1.1.2018 siirtyneen POKS:n päivys-
tystoiminnan ruuhkautumisesta alkuvaiheessa. 

Lääkäripula heijastuu somaattisen 
erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon 
saatavuuteen 
Alueen täysi-ikäisessä väestössä somaattisen eri-
koissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli maan keski-
tasoa vastaavasti, mutta hoitojaksoja ja vuodeosas-
ton hoitopäiviä oli maan toiseksi vähiten. Väestöön 
suhteutettuna hoitojaksot ja -päivät vähentyivät 
vuodesta 2017 selvästi. Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston mukaan POKS:n vuodeosastotoimintaa jou-
duttiin vuoden 2018 aikana vähentämään useiden 
kuukausien ajaksi sairaalan lääkäripulan vuoksi. 

Päiväkirurgisia täysi-ikäisiä potilaita oli maan 
keskitasoa vastaavasti. Kaihileikkauksia oli väes-
töön suhteutettuna maan neljänneksi eniten, mikä 
heijastelee alueen väestön ikärakennetta. Vuonna 
2017 sepelvaltimoiden pallolaajennusten suhteel-
linen määrä oli maan kolmanneksi suurin, vaikka 
leikkausten määrä onkin viime vuosina vähentynyt. 

Erikoissairaanhoidon laatua ja potilasturvalli-
suutta kuvaavia hoitojaksoihin liittyneitä komp-
likaatioita ei esiintynyt alueella poikkeavasti. Hoi-
tojaksoihin liittyneitä potilasvahinkoja korvattiin 
vuonna 2017 sen sijaan maan eniten. * 

Ensihoidon vaativissa tehtävissä potilaiden 
tavoittamisaika keskimääräistä pidempi 
Ensihoitotehtäviä oli asukkaita kohti hieman maan 
keskiarvoa enemmän ja neliökilometriä kohden 

*Alueiden välistä vertailua vaikeuttavat komplikaatioiden erilaiset kirjaamistavat ja erot potilaiden neuvonnassa vahinkoilmoitusten 
tekoon. 
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maan kolmanneksi eniten. Ydintaajamissa 
korkeariskisiksi arvioiduissa A-kiireellisyys-

KUVIO 8. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja suku 
puolivakioidut kustannukset ja käyttö 2017. 

luokan tehtävissä ensihoidon tavoittamis-
ajan mediaani oli hieman keskimääräistä 
pidempi. Muissa taajamissa sekä taajaman 
ulkopuolisilla asutuilla alueilla ensihoidon 
tavoittamisajan mediaani oli maan pisim-
pien joukossa. 

Erikoissairaanhoidon kustannuksissa 
heijastuu väestön suuri palvelutarve 
Kymenlaaksossa asukaskohtaiset erikois-
sairaanhoidon nettokäyttökustannukset 
(1 398 euroa / asukas) olivat 12 prosent-
tia suuremmat kuin maassa keskimäärin. 
Kustannukset vaihtelevat Virolahden 1 258 
eurosta Pyhtään 1 522 euroon asukasta 
kohti. Erikoissairaanhoidon asukaskohtai-
set kustannukset ovat kasvaneet Kymen-
laaksossa vuodesta 2015 hieman enem-
män kuin maassa keskimäärin (6,6 %, koko 
maassa 3,3 %). 

Vuonna 2017 somaattisen erikoissai-
raanhoidon ikä- ja sukupuolivakioidut 
laskennalliset kustannukset olivat Kymen-
laaksossa maan matalimmat, 12 prosent-
tia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Somaattisen erikoissairaanhoidon palve-
luja käytettiin ikä- ja sukupuolivakioiduilla 
alueellisilla episodeilla tarkasteltuna 5,5 
prosenttia vähemmän kuin keskimäärin 
maassa, ja somaattisen erikoissairaanhoi-
don käyttöindeksi olikin maan pienimpiä. 
Kymenlaakson tiedoista puuttuu kuitenkin 
Pohjois-Kymen sairaalan palvelutuotanto 
ja siitä aiheutuneet kustannukset. Somaat-
tisen erikoissairaanhoidon tuottavuutta 
sairaala-, alue- ja erikoisalatasolla on 
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Kuvio kertoo, miten alueiden somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö 
ja kustannukset suhteutuvat maan keskiarvoon kun alueiden ikä- ja 
sukupuolirakenteen erot huomioidaan. 

Koko maan luku on 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta 
prosenttia alueen somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö tai 
kustannukset olivat maan keskiarvoa suuremmat. 

kuvattu tarkemmin THL:n julkaisussa Sairaaloiden 
tuottavuus 2017. 
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4.7 Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon väestöllinen peittävyys on maan matalimpia ja palvelujen saata-
vuudessa on ollut lääkäripulasta johtuvia ongelmia. Lääkärivajeen vuoksi avohoidossa 
painottuvat muuta maata enemmän hoitajakäynnit. Asiointi sähköisesti tai puhelimella 
on yleistä. Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä on suhteellisesti paljon. Peruster-
veydenhuollon avohoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet keskimääräistä 
nopeammin. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaita ja hoitopäiviä on suh-
teellisesti maan vähiten. 

Avohoidon käyntejä ohjautuu 
lääkäripulasta johtuen hoitajille 
Kymenlaaksolaisista 75 prosenttia, maan kolman-
neksi pienin osuus, oli terveyskeskuksen asiakkaana 
vuonna 2018. Toisaalta palveluntuottajille tehtyyn 
Työterveyslaitoksen kyselyyn perustuvan arvion 
mukaan työterveyshuollon palveluja voi käyttää 
noin 60 prosenttia (koko maassa 56 %) alueen 
16–64-vuotiaista, mikä on maan suurimpia osuuk-
sia. 

Avohoidon lääkärikäyntejä oli väestöön suh-
teutettuna keskimääräistä vähemmän, mutta kaikki 
yhteystavat huomioituna käyntejä oli keskimää-
räistä enemmän. Sähköisten asiointikäyntien (myös 
puhelinvastaanottojen) osuus avohoidon käyn-

neistä oli maan suurimpien joukossa. Alueen oman 
tiedonannon mukaan puhelinpalveluun soitetaan 
runsaasti, koska lääkäriaikoja on tarpeeseen näh-
den liian vähän tarjolla. 

Perusterveydenhuollon avohoidon hoitaja-
käyntien suhde lääkärikäyntien lukumäärään (2,2) 
oli maan kolmanneksi korkein. Lääkäriliiton vuo-
sittaisen selvityksen mukaan Kymenlaaksossa on 
terveyskeskuslääkäreitä alueen väestömäärään 
suhteutettuna maan kolmanneksi vähiten. Terve-
yskeskusten lääkärivaje oli vuonna 2018 alueella 
5,8 prosenttia. Alueen oman tiedonannon mukaan 
asiakkaita ohjataan lääkärivajeen vuoksi hoitajavas-
taanotolle. 

Lääkärin vastaanoton 
käyntisyy, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Erityiskorvausoikeus 
% väestöstä 

Taulukko 3. Käyntisyiden kirjausaste ja erityiskorvausoikeus sairausryhmittäin. 

Kymenlaakso Koko maa Kymenlaakso Koko maa 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 18,0 16,4 

Verenkiertoelinten sairaudet 13,4 10,5 

Verenpainetauti (25 vuotta täyttäneistä) 7,0 4,7 12,0 10,3 

Tapaturma 5,0 6,7 

Ylähengitysteiden akuutti infektio 3,2 4,8 

Diabetes 5,2 * 3,3 7,8 6,3 

Astma 1,3 1,4 4,7 4,9 

Keuhkoahtaumatauti (ikävakioitu) 0,5 0,5 4,3 4,8 

Dementia 0,1 ** 0,4 

*maan suurin osuus **maan pienin osuus 
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Diabeteksen asianmukainen hoito perus-
terveydenhuollossa heijastuu pienentyneenä 
erikoissairaanhoidon tarpeena 
Alueen väestöstä 51 prosenttia kävi avosairaanhoi-
don vastaanotolla. Lääkärillä käynnin syy kirjattiin 
(71 %) lähes koko maan keskiarvoa vastaavasti. 
Kirjatuista käyntisyistä yleisimpiä olivat tuki- ja lii-
kuntaelinsairaudet (18 %). Diabetes oli käyntisyynä 
5,2 prosentissa käynneistä, mikä on maan suurin 
osuus. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen 
vuoksi oikeutettujen osuus alueella oli myös keski-
määräistä suurempi. Perusterveydenhuollon onnis-
tumisesta diabeteksen hoidossa kertoo se, että 15 
vuotta täyttäneiden sairaalan vuodeosaston hoi-
tojaksoista diabeteksen vuoksi hoidettavien osuus 
(vuonna 2016) oli maan toiseksi pienin. 

Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoidossa potilaita ja 
hoitopäiviä maan vähiten 
Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä oli 
maan keskitasoa selvästi enemmän, mutta 
kuntien väliset erot olivat jopa kolminkertaisia. 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 
potilaita ja hoitopäiviä oli alueella väestöön 
suhteutettuna maan vähiten. 

Lääkärin kiireettömälle avosairaanhoidon 
vastaanotolle pääsyssä viiveitä 
Lokakuussa 2018 yli viikon kuluttua hoidon tar-
peen arvioinnista toteutuneita kiireettömiä avos-
airaanhoidon lääkärikäyntejä oli keskimääräistä 
vähemmän (47 %, koko maassa 56 %). Hoitota-
kuun vastaisesti yli kolmen kuukauden kuluttua 
toteutuneiden käyntien osuus oli maan suurin 
(13 %, koko maassa 2,7 %). Maaliskuussa 2019 
yli kolmen kuukauden odotusaikoja ei enää juu-
rikaan ollut. 

FinSote-kyselyssä 47 prosenttia terveyspal-
veluja käyttäneistä kertoi asiakaskokemuksensa 
olleen myönteinen, mikä on maan pienimpien 
osuuksien joukossa. Kokemukset mahdollisuu-
desta osallistua päätöksentekoon olivat myös 
maan heikoimpien joukossa. 

Potilastietojärjestelmät lääkärin työväli-

KUVIO 9. Alueiden väliset erot käyntisyiden 
kirjaamisessa 2017 ja 2018. 
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neenä -kyselytutkimuksen mukaan vuonna 
2017 vain harva lääkäri Suomessa piti organi-
saatioiden välistä tiedonvaihtoa toimivana. 
Kymenlaaksossa tiedonvaihtoa toimivana pitä-

neiden lääkäreiden osuus oli kuitenkin maan kor-
keimpien joukossa (9,1 %, koko maassa 4,2 %). 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
kustannukset kasvaneet keskimääräistä 
nopeammin 
Perusterveydenhuollon avohoidon nettokäyttö-
kustannukset asukasta kohti olivat 18 prosenttia 
suuremmat kuin maassa keskimäärin. Viime vuo-
sina kustannusten kasvu on ollut nopeampaa kuin 
maassa keskimäärin. 

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 
asukaskohtaiset kustannukset olivat kahdeksan 
prosenttia suuremmat kuin keskimäärin maassa. 
Sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden asu-
kaskohtaiset kokonaiskustannukset (428 euroa / 
asukas) olivat maan toiseksi suurimmat. Lääkekus-
tannukset kasvoivat 2,8 prosenttia edellisvuodesta. 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien 
käyntisyiden kirjausaste, % toteutuneista vastaavista käynneistä 

2017 2018 
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4.8 Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuollon käyntejä on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla lähes maan 
keskitasoa vastaavasti. Asukaskohtaiset suun terveydenhuollon kustannukset ovat maan 
matalimmat, mutta kiireettömälle hammaslääkärin vastaanotolle pääsee muuhun maahan 
verrattuna hyvin. 

Perusterveydenhuollon kiireettömälle 
hammaslääkärikäynnille pääsee 
keskimääräistä paremmin 
Suun terveydenhuollon potilaita ja käyntejä terve-
yskeskuksissa oli lähes maan keskitason mukaisesti. 
Kelan korvaamia yksityisen hammashoidon ham-
maslääkäri- ja suuhygienistikäyntejä oli hieman kes-
kimääräistä enemmän. 

Lokakuussa 2018 kiireettömistä perustervey-
denhuollon hammaslääkärikäynneistä 30 prosent-
tia (koko maassa 45 %) toteutui yli kolmen viikon 
kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista. Osuus on 
maan toiseksi pienin. Alueen suun terveydenhuol-
lon asiakastyytyväisyyskyselyssä palvelun toteutu-
minen kohtuullisessa ajassa arvioitiin myös hyväksi. 

Lasten suun terveys keskimääräistä parempi, 
aikuisväestöllä parannettavaa 
Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokan oppi-
laat harjasivat hampaitaan vähintään kahdesti vuo-
rokaudessa harvemmin kuin maassa keskimäärin, 
tulos oli maan toiseksi heikoin. 

Tervehampaisten 12-vuotiaiden osuus (67 %) 
vastaavanikäisistä suun terveystarkastuksessa käy-

neistä oli keskimääräistä suurempi*, mutta osuus on 
pienentynyt edellisestä vuodesta. Reikiintyneiden, 
paikattujen ja poistettujen hampaiden lukumäärää 
kuvaava DMF-indeksi on 12-vuotiailla pienempi kuin 
maassa keskimäärin. Osuus lapsista, joilla on run-
saasti kariesta, on maan pienimpien joukossa. 

Alueen koko väestössä suun terveydenhuollon 
asiakkaita, joilla ei ole karieksen tai iensairauden 
hoidon tarvetta, on keskimääräistä selvästi vähem-
män (50 %, koko maassa 65 %). Suun terveyden-
huollon 18 vuotta täyttäneiden asiakkaiden ien-
taskujen tilaa kuvaava CPI-indeksien keskiarvo 
vaihtelee suuresti kuntien välillä (Miehikkälässä 1,0 
ja Kotkassa 1,9). 

Suun terveydenhuollon asukaskohtaiset 
kustannukset maan matalimmat 
Kymenlaaksossa asukaskohtaiset suun tervey-
denhuollon nettokäyttökustannukset (71 euroa / 
asukas) olivat maan matalimmat ja potilasta koh-
den laskettuna maan toiseksi matalimmat. Saira-
usvakuutuskorvauksen piirissä olevat yksityisen 
hammashoidon asukaskohtaiset kustannukset (59 
euroa) olivat lähellä maan keskitasoa. 

*Kunnat lähettävät 12-vuotiaita terveystarkastuksiin eri perustein, mikä on vertailussa otettava huomioon. 
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Kuvio 11. LNP-kuvio: Lavaastensuojelun  uudet avohuollon asiakkaat ja kiireellisesti sijoitetut 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

4.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

Alueen lasten, nuorten ja perheiden palvelutarve on suuri. Käyntejä lastenneuvolassa sekä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on keskimääräistä hieman vähemmän. Lasten- ja 
nuorisopsykiatrian laitoshoitopotilaita on suhteellisesti paljon. Lastensuojelun palvelutar-
peen arvioinneissa on ollut viiveitä, kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on suhteellisesti 
maan eniten ja toistuvasti sijoitettuja lapsia paljon. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon 
asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet usean vuoden ajan. 

Palvelujen tarve suuri Valtakunnallisesti verrattuna alueella oli pal-
Kymenlaaksossa syntyvyys ja alle 18-vuotiaiden jon peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaiden tavalli-
väestöosuus (17 %) olivat maan pienimpien jou- suudesta poikkeavaa epäsosiaalista käytöstä sekä 
kossa. 0–17-vuotiaiden väestöosuus on vähentynyt peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden kohtalaista 
jo parin vuosikymmenen ajan. tai vaikeaa ahdistuneisuutta, viikoittaista koulu-

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarve kiusaamista sekä kokemuksia keskinkertaisesta tai 
näyttää suurelta. Yhden vanhemman perheiden huonosta terveydentilasta. 
osuus (26 %) oli maan suurin. Pienituloisiin perhei- Alueen nuorilla oli monia elintapoihin liittyviä 
siin kuuluvia lapsia oli paljon, samoin toimeentulo- riskitekijöitä, esimerkiksi keskimääräistä selvästi 
tukea pitkäaikaisesti saaneita lapsiperheitä. enemmän itse ilmoitettuja huumekokeiluja. Ras-

KUVIO 10. Lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden sekä kiireellisesti sijoitettuna olleiden 
osuudet alueella ja koko maassa. 

Kiireellisesti vuoden aikana 
sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Lastensuojelulaki ja sosiaali-
huoltolaki muuttuivat 1.4.2015 

2008 2013 2018 201220112010200920082008 2009 2010 2011 2012 201720162015201420132013 2014 2015 2016 2017 20182018 

Vasen kuvio esittää kiireellisesti vuoden aikana sijoittettujen lasten prosentuaaliset osuudet vuosina 2008, 2013 ja 2018 sekä osuuden 
muutossuunnan. Oikea kuvio esittää lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden osuudet vuosina 2008–2018. Tulkinnassa 
tulee huomioida, että uuden sosiaalihuoltolain yhteydessä (1.4.2015) lastensuojelun avohuollon asiakkuus määriteltiin alkamaan 
vasta mikäli lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen todetaan lastensuojelutarve. Aiemmin asiakkuus alkoi päätöksestä aloittaa 
lastensuojelutarpeen selvitys. 
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kauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen tupa-
kointia jatkaneiden synnyttäjien osuus oli maan 
toiseksi suurin. 

Lapsia, joista on tehty lastensuojeluilmoituk-
sia, on alle 18-vuotiaaseen väestöön suhteutettuna 
maan keskitasoa vastaavasti, mutta ilmoitusten 
määrä on kasvanut viime vuosina. 

kiatriaan 17 vuorokautta ja nuorisopsykiatriaan 16 
vuorokautta. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 
maan suurin, toistuvasti sijoitettuja paljon 
Sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain 
mukaisia kodin- ja lastenhoitopalveluja saanei-

Ennaltaehkäisevien perustason 
palvelujen henkilöstöresursseissa 
vaihtelua 

KUVIO 11. Lasten ja  perheiden avopalvelujen ja las 
tensuojelun nettokäyttökustannukset vuonna 2018. 

Käyntejä lastenneuvolassa ja kouluterveyden-
huollossa oli keskimääräistä hieman vähem-
män, samoin käyntejä äitiysneuvolassa ja 
opiskeluterveydenhuollossa. Kasvatus- ja 
perheneuvoloiden lapsiasiakkaiden osuus 
suhteessa alueen 0–21-vuotiaisiin oli hieman 
keskimääräistä suurempi. Lukiolaisista maan 
suurin osuus kuvasi kouluterveydenhoitajan 
vastaanotolle pääsyssä olevan ongelmia. Ter-
veydenhoitajien mitoitussuositukset täyttyi-
vät äitiys- ja lastenneuvolassa. Koulu- ja opis-
keluterveydenhuollon lääkäriresurssit eivät 
sen sijaan ole suositusten mukaisia. 

Somaattisen erikoissairaanhoidon vuode-
osastohoidon 0–17-vuotiaiden potilaiden ja 
hoitopäivien määrät olivat maan keskitasoa. 
Alueen lapsilla ja nuorilla oli myös avohoi-
tokäyntejä somaattisessa erikoissairaanhoi-
dossa maan keskitasoa vastaavasti. Sen sijaan 
päivystykseen 48 tunnin sisällä palanneiden 
alle 18-vuotiaiden potilaiden osuus päivystyk-
sessä hoidetuista ja sieltä kotiutetuista vastaa-
vanikäisistä potilaista oli maan kolmanneksi 
suurin. 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian 
laitoshoito yleistä 

0 100 200 300Lastenpsykiatrian avohoidon käyntejä oli 
euroa/asukas

0–12-vuotiailla keskimääräistä vähemmän 
Lastensuojelun avohuoltopalvelujen nettokäyttökustannukset

vastaavanikäisiin suhteutettuna, mutta lai-
Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokäyttökustannuksettoshoidossa potilaiden määrä oli vastaavasti 

maan toiseksi suurin. Avohoidon käynnit Muiden lasten ja perheiden avopalvelujen nettokäyttökustannukset 

nuorisopsykiatriassa (13–17-vuotiaat) olivat 
lähellä maan keskitasoa, mutta laitoshoidon 
potilaita oli keskimääräistä enemmän. Psyki- Kuviossa asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset esitetään 

summautuvasti. Kuvio kertoo sekä kustannusten jakautumisesta eri atrista hoitoa odottaneiden lasten ja nuorten 
palvelutyyppien kesken että yhteenlaskettujen kustannusten eroista 

odotusajan mediaani oli vuoden 2018 lopussa alueiden välillä. Tulkinnassa tulee huomioida alueiden väliset erot 
alueella keskimääräistä lyhyempi, lastenpsy- väestön ikärakenteessa. 
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den perheiden osuudet lapsiperheistä olivat maan 
pienimpien joukossa. Lastensuojelun avohuollon 
asiakkuuksia oli alueen 0–17-vuotiailla maan kes-
kiarvon mukaisesti. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
0–17-vuotiaiden lasten osuus vastaavanikäisistä oli 
maan suurin (2 %). Toistuvasti sijoitettujen lasten 
osuus oli maan suurimpia, vaikka osuus on laskenut 
parin vuoden ajan. Lapsia sijoitettiin suositusten 
mukaisesti suhteellisesti enemmän perheisiin kuin 
laitoksiin. Aluehallintoviraston mukaan alueella 
esiintyi merkittäviä puutteita haasteellisesti oireile-
vien lasten hoidon ja kuntoutuksen järjestämisessä 
lastensuojelun sijaishuollossa (päihdekuntoutus). 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit käyn-
nistyivät seitsemässä arkipäivässä 98 prosentissa 
vireille tulleista lastensuojeluasioista. Arviointien 

valmistuminen ylitti 10 prosentissa lakisääteisen 
kolmen kuukauden määräajan. 

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon 
kustannukset jatkaneet kasvua 
Lastensuojelun asukaskohtaiset avohuoltopalve-
lujen nettokäyttökustannukset (49 euroa / asukas) 
olivat maan keskitasoa. Laitos- ja perhehoidon asu-
kaskohtaiset nettokäyttökustannukset (150 euroa / 
asukas) olivat maan neljänneksi suurimmat, ja ne 
ovat kasvaneet usean vuoden ajan. Kustannukset 
kasvoivat asukasta kohti noin 10 prosenttia edel-
lisvuodesta, enemmän kuin maassa keskimäärin 
(6,8 %). Lasten ja perheiden muiden avopalvelujen 
nettokäyttökustannukset (70 euroa / asukas) olivat 
maan toiseksi suurimmat. 
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4.10 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut 

Aikuisväestön palvelujen tarvetta nostavat keskimääräistä suurempi päihteiden käyttö, 
työttömyys, pienituloisuus sekä mielenterveyden ongelmat. Päihde- ja mielenterveys-
palveluissa on laitospainotteisuutta, mikä heijastuu myös kustannuksissa. Päihdehuollon 
erityispalvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat maan suurimmat. Psykiatrian laitos-
hoidossa potilaita on maan keskitason mukaisesti, mutta keskimääräinen hoitoaika on 
maan toiseksi pisin. Vaikean rakenteellisen työttömyyden vuoksi työttömille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamisessa näyttäisi olevan myös edelleen vahvistamistarpeita. 

Palvelujen tarve suurta, nuorten aikuisten 
tilanne erityisen vaikea 
Alueen aikuisväestön työttömyys oli maan suurimpia 
ja syrjäytymisriskissä olevia 18–24-vuotiaita oli maan 
eniten (24 %, koko maassa 17 %). Perustoimeentu-
lotukea saaneita 18–24-vuotiaita oli maan kolman-
neksi eniten, ja heistä toimeentulotukea pitkäaikai-
sesti saaneiden osuus oli maan toiseksi suurin. Yhden 
vanhemman perheiden osuus oli maan suurin. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöi-
den vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia oli 
16–24-vuotiaiden ikäryhmässä maan toiseksi eni-
ten. Saajia oli myös 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä 
keskimääräistä enemmän. Mielenterveysperustei-
sesti alkaneita osasairauspäivärahakausia oli alu-
een 18 vuotta täyttäneessä väestössä maan toiseksi 
vähiten. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivära-
haa saaneita 25–64-vuotiaita oli maan keskitason 
mukaisesti, 18–24-vuotiailla osuus oli hieman maan 
keskiarvoa pienempi. Bentsodiatsepiinien käyttö 
asukasta kohti oli maan suurinta. 

Alkoholijuomia myytiin keskimääräistä enemmän 
erityisesti alueen keskuskaupungeissa Kouvolassa ja 
Kotkassa. Alkoholin liikakäyttö (AUDIT-C) oli 65 vuotta 
täyttäneessä väestössä maan neljänneksi yleisintä, ja 
alkoholikuolleisuus suurehkoa. Poliisin tietoon tul-
leita huumausainerikoksia oli melko vähän, vaikka 
esimerkiksi THL:n suurten kaupunkien jätevesitutki-
muksen mukaan Kouvola ja Kotka kuuluvat huumei-
den, erityisesti amfetamiinin käytön kärkikaupunkei-
hin. Huumeiden saatavuudesta alueella voi kertoa 
myös se, että peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 
huumeita kokeilleiden osuus oli suuri. 

Työttömille suunnattujen palvelujen 
yhteensovittamisen vahvistamiselle tarvetta 
Kuntiin osoitettujen toimeentulotukihakemusten 
käsittely toteutui lokakuussa 2018 noin 98-pro-

senttisesti lakisääteisessä määräajassa. Kuntien 
myöntämää täydentävää toimeentulotukea saavia 
oli maan toiseksi eniten. Ehkäisevää toimeentulo-
tukea saaneita oli hieman keskimääräistä vähem-

KUVIO 12. Päihdehuollon asiakkaat ja potilaat 
eri palveluissa alueittain vuonna 2018. 
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Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa. 
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män. Työttömien aktivointiaste (32 %) oli 
hieman alle maan keskiarvon, vaikka se on 
noussut 3,9 prosenttiyksikköä edellisvuo-
desta. Aktivointiaste oli matalahko alueen 
korkeaan rakennetyöttömyyteen nähden. 
Työttömille tehtyjä terveystarkastuksia oli 
suhteessa alueen työttömiin maan toiseksi 
vähiten. 

Työllistymistä tukevien palvelujen asu-
kaskohtaiset nettokäyttökustannukset oli-
vat maan suurimmat (127 euroa / asukas, 
koko maassa 90 euroa), ja ne olivat nous-
seet edellisvuodesta 41 prosenttia. Kunnan 
osarahoittama työmarkkinatuki oli maan 
kolmanneksi suurin (94 euroa / asukas, 
koko maassa 72 euroa). 

Psykiatrisessa laitoshoidossa pitkiä 
hoitojaksoja 
Perusterveydenhuollossa mielenterveys-
perusteisten avohoitokäyntien määrä väes-

KUVIO 13. Rakennetyöttömyys ja aktivointiaste 2018. 
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Koko maa 

töön suhteutettuna oli maan suurimpien 
joukossa; lääkärikäyntien määrä oli maan 
suurin ja muiden ammattiryhmien käyntien määrä 
neljänneksi suurin. Erikoissairaanhoidossa psykiat-
risia käyntejä oli vuonna 2017 maan vähiten. Alueen 
oman tiedonannon mukaan vuonna 2018 kuntien 
omana toimintana tuotettu psykiatrinen erikoissai-
raanhoito kirjattiin perusterveydenhuoltoon. 

0 

Psykiatrian laitoshoidon potilaita oli väestöön 
suhteutettuna lähes maan keskitasoa vastaavasti, 
mutta hoitopäivien määrä oli maan suurimpien jou-
kossa. Keskimääräinen hoitoaika oli maan toiseksi 
pisin (46 vrk, koko maassa 27 vrk). Psykiatrisissa 
kuntoutuskodeissa vuonna 2017 ympärivuorokau-
tisesti asuneita mielenterveysongelmaisia asukkaita 
oli väestöön suhteutettuna maan neljänneksi eni-
ten, ei-ympärivuorokautisesti asuvia oli sen sijaan 
maan neljänneksi vähiten. 

Tahdosta riippumattomia hoitojaksoja 
keskimääräistä enemmän 
Tahdosta riippumattomia hoitojaksoja oli Kymen-
laaksossa väestöön suhteutettuna maan kolman-
neksi eniten yhdessä Päijät-Hämeen kanssa, vaikka 
psykoosien määrä edustaa maan keskitasoa. Pak-
kotoimia psykiatrisessa sairaalahoidossa käytettiin 

30 % 35 % 40 % 45 % 
Aktivointiaste 

vuonna 2017 vähemmän kuin maassa keskimää-
rin. Vuodeosastohoidon uusiutuminen kuukauden 
sisällä oli skitsofreniaa sairastavilla maan vähäi-
sintä ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla 
maan neljänneksi vähäisintä. 

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa saa-
neiden 16–24-vuotiaiden osuus oli maan keskita-
soa, mutta 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä osuus oli 
maan neljänneksi pienin. 

Päihdehuollon laitoshoidossa 
paljon asiakkaita 
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 
vuodeosastoilla hoidettuja potilaita oli asukaslu-
kuun suhteutettuna maan toiseksi vähiten. Päihde-
huollon laitoshoidossa ja myös avopalveluissa asi-
akkaiden määrät olivat maan suurimpien joukossa. 
Päihdehuollon asumispalveluissa oli asiakkaita väes-
töön suhteutettuna maan toiseksi eniten. Päihde-
huollon erityispalvelujen asukaskohtaiset nettokäyt-
tökustannukset (49 euroa / asukas, koko maassa 36 
euroa) olivat maan suurimmat, mikä heijastelee sekä 
alueen päihdeongelmaa että palvelurakennetta. 
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4.11 Vammaisten palvelut 

Vammaisten laitoshoitoa on purettu alueella keskimääräistä nopeammin, ja autetun asu-
misen palvelujen asiakkaiden määrä on kasvanut. Kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun 
asumisen asiakkaita on väestöön suhteutettuna keskimääräistä enemmän. Sosiaalihuol-
tolain perusteella kuljetuspalveluja saaneiden määrä on sen sijaan puolittunut vuodesta 
2015. 

A lueen alle 16-vuotiaat saivat vammai-
sille ja pitkäaikaissairaille myönnettä-
vää korotettua tai ylintä vammaistukea 
maan keskitasoa vastaavasti, mutta 16 

vuotta täyttäneet maan kolmanneksi vähiten. 

Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 
heijastuu autetun asumisen palvelujen 
kasvussa 
Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaita oli 
väestöön suhteutettuna maan keskitasoa enem-
män. Asiakkaiden määrä on noussut vuodesta 2015 
enemmän kuin maassa keskimäärin (57 %, koko 
maassa 18 %). 

Vuonna 2017 kehitysvammaisten ohjatun ja tue-
tun asumisen asiakkaita oli väestöön suhteutettuna 
keskimääräistä selvästi enemmän. Asiakkaiden 
määrän suhteellinen kasvu on taittunut lievään las-
kuun vuoden 2015 jälkeen. 

Autetun asumisen palveluissa asiakkaita oli 
maan keskitasoa vastaavasti. Väestöön suhteutet-
tuna asiakkaiden määrä on kasvanut vuodesta 2015 
noin 10 prosenttia. 

Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita oli 
vuonna 2017 väestöön suhteutettuna saman verran 
kuin maassa keskimäärin. Järjestäjät ovat onnistu-
neet purkamaan laitoshoitoa vuodesta 2009 lähtien 
enemmän kuin maassa keskimäärin (77 %, koko 
maassa 68 %). 

Sosiaalihuoltolain mukaisten 
kuljetuspalvelujen saajien määrä on 
vähentynyt 
Vammaispalvelulain perusteella järjestettyjen kul-
jetuspalvelujen saajia oli hieman keskimääräistä 
enemmän. Ikääntyneiden osuus vaikeavammaisten 
kuljetuspalveluissa oli maan keskitasoa. 

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettyjä kul-
jetuspalveluja sai väestöön suhteutettuna keski-
määräistä harvempi. Saajien väestösuhteutettu 

määrä on puolittunut vuodesta 2015 (koko maassa 
-10 %). 

Kehitysvammaisten kasvava autetun 
asumisen palvelujen käyttö näkyy 
kustannuksissa 
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja talou-
dellisten tukitoimien menot olivat lähellä maan kes-

KUVIO 14. Kehitysvammaisten laitos- ja 
asumispalvelujen asiakkaat 2017. 
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Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa. 
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 kitasoa, samoin kuljetuspalvelujen osuus vammais-

palvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten 
tukitoimien kustannuksista. 

Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asu-
mispalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset (154 euroa / asukas) olivat lähellä maan kes-

kitasoa, ja ne ovat myös hieman kasvaneet viime 
vuosina. Vammaisten laitoshoidon asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset ovat laitoshoidon purka-
misen myötä vähentyneet ja edustavat maan kes-
kitasoa. 
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4.12 Ikääntyneiden palvelut 

Alueen 75 vuotta täyttäneiden väestöosuus on suuri ja palvelurakenne raskas, vaikka 
ikääntyneiden laitoshoitoa ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa on purettu. 
Tehostetun palveluasumisen asiakkaita 75 vuotta täyttäneistä on maan eniten, ja se näkyy 
maan suurimpina asukaskohtaisina kustannuksina. Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta 
täyttäneiden asiakkaiden osuus on sen sijaan maan toiseksi pienin. 75 vuotta täyttäneillä 
perusterveydenhuollon päivystyskäynnit ovat kasvaneet viime vuosina selvästi, ja niitä on 
maan kolmanneksi eniten. 

Ikääntyneiden palvelutarve suuri 
Kymenlaaksossa 75 vuotta täyttäneiden väestö-
osuus on suuri. Vastaavanikäiseen väestöön suh-
teutettuna yksin asuvia oli maan kolmanneksi eni-
ten. Ikääntyneiden toimeentuloon liittyvät haasteet 
ovat suuria. 65 vuotta täyttäneiden toimeentulotu-
kea saaneiden osuus (2,2 %) oli maan toiseksi suu-
rin. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta 
täyttäneitä asiakkaita maan toiseksi vähiten 
Alueen 75 vuotta täyttäneistä kotona asui 89 pro-
senttia; osuus on maan pienin. Omaishoidon tuella 
hoidettavia oli 4,5 prosenttia. Tukipalveluja saa-
neita 75 vuotta täyttäneitä oli maan vähiten. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevia 75 vuotta 
täyttäneitä asiakkaita oli maan toiseksi vähiten (8,7 
%, koko maassa 11 %). Asiakkaita, joiden luona 
käydään 2–3 kertaa päivässä, oli maan keskita-
soa enemmän. Asiakkaita, joiden luona käydään 
vähintään kolme kertaa päivässä, oli sen sijaan vain 
vähän. 

Kotihoidon henkilöstön osuus ikääntyneiden 
palvelujen henkilöstöstä (28 %) oli Kymenlaaksossa 
maan pienin yhdessä Keski-Suomen alueen kanssa. 

Vanhuspalvelujen tila -kyselyn mukaan koti-
hoidon yksiköistä noin 69 prosentissa oli saatavilla 
yöaikainen palvelu sekä arkena että viikonloppuna. 
Kotihoidon yksiköitä, joissa lääkehoidon kokonais-
arviointi tehdään lähes kaikille säännöllisen koti-
hoidon asiakkaille vähintään puolivuosittain, oli 
maan vähiten. Koko Kymenlaakson 75 vuotta täyt-
täneessä väestössä monilääkittyjä oli vuonna 2017 
keskimääräistä enemmän. Iäkkäille sopimattomia 
lääkkeitä käyttäneiden osuus oli maan toiseksi suu-
rin (24 %, koko maassa 22 %). Kyselyn mukaan ravit-
semustilan arviointi toteutuu kotihoidon yksiköissä 

heikosti, ja myös ympärivuorokautisten lääkäri-
konsultaatioiden saatavuus kotihoidon yksiköiden 
tueksi on maan heikoimpia. 

Tehostetun palveluasumisen piirissä 75 
vuotta täyttäneitä asiakkaita maan eniten 
Laitoshoidon purku on edennyt suunnitelmallisesti. 
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
olevia 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita suhteessa 
vastaavan ikäiseen väestöön oli vuonna 2017 kes-
kimääräistä vähemmän. Ikääntyneiden tehostetun 
palveluasumisen asiakkaiden osuus vastaavanikäi-
sestä väestöstä oli maan suurin (9,8 %, koko maassa 
7,5 %) ja tavallisen palveluasumisen asukkaiden 
osuus maan toiseksi suurin (1,5 %, koko maassa 
0,8 %). Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan 
alueen vanhusten asumispalveluissa on esiintynyt 
puutteita henkilöstön riittävyydessä, osaamisessa 
ja rakenteessa. Vanhusten asumispalveluja on alue-
hallintoviraston mukaan tuotettu myös eri nimik-
keillä, jolloin palvelujen sisältö ja sen edellyttämät 
resurssit ovat jääneet epäselviksi. 

Perusterveydenhuollossa vuodeosastohoitoa 
vähennetty, päivystyskäyntien määrä maan 
suurimpia 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon poti-
laita ja hoitopäiviä oli väestöön suhteutettuna maan 
vähiten. Hoitopäivien määrä on vähentynyt 82 pro-
senttia vuodesta 2015. Erityisen paljon hoitopäivät 
vähenivät vuosien 2017–2018 aikana. 

75 vuotta täyttäneillä oli perusterveydenhuol-
lon päivystyskäyntejä maan kolmanneksi eniten, ja 
käynnit ovat kasvaneet viime vuosina selvästi. Eri-
koissairaanhoidossa päivystyskäyntejä oli sen sijaan 
selvästi keskimääräistä vähemmän. Somaattisessa 
erikoissairaanhoidossa 75 vuotta täyttäneitä vuo-
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KUVIO 15. Ikääntyneiden palvelurakenne ja -kattavuus 75 vuotta täyttäneillä suhteessa vastaavan 
ikäiseen väestöön 2017. 

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan suhteellisen osuudet Omaishoidon tuen suhteellinen osuus 
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Vasen kuvio esittää kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan prosentuaaliset osuudet summautuvasti. Tiedot ovat 
poikkileikkaustietoja. Oikealla olevassa kuviossa esitetään vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden hoidettavien osuus 
prosentteina. Omaishoitajien osuus on vuoden kertymätieto. 

depotilaita oli maan keskitason mukaisesti, mutta 
hoitopäiviä heillä oli maan vähiten. Psykiatrian lai-
toshoidossa olevien 65 vuotta täyttäneiden potilai-
den määrä on kasvanut viime vuosina. Samanikäi-
siä psykiatrian potilaita oli keskimääräistä hieman 
enemmän ja hoitopäiviä maan kolmanneksi eniten. 

Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen 
suuri käyttö heijastuu maan suurimpina ja 
kasvavina kustannuksina 
Kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set (232 euroa / asukas) olivat alueiden keskitasoa, 
ja ne ovat kasvaneet vuodesta 2015 enemmän kuin 
maassa keskimäärin (17 %, koko maassa 9,6 %). 

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumis-
palvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set (486 euroa / asukas) olivat maan korkeimmat, 
57 prosenttia suuremmat kuin keskimäärin maassa. 
Asukaskohtaiset ympärivuorokautisen hoivan kus-
tannukset ovat kasvaneet vuodesta 2015 noin 17 
prosenttia (koko maassa 18 %). Ikääntyneiden lai-
toshoidon maan keskitasoa edustavat kustannukset 
ovat laitoshoidon purkamisen vuoksi pienentyneet 
viime vuosina. Maan keskitasoa edustavien, muiden 
kuin edellä mainittujen ikääntyneiden palvelujen 
nettokäyttökustannukset ovat pienentyneet 20 pro-
senttia vuodesta 2017. 
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5 Päijät-Häme 

5.1 Asiantuntija-arvio 

Palvelujen tarve suurta, merkkejä ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta 
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on 12 kunnan muodostama 211 000 asukkaan alue. Alueen palvelujen tarve 
on monella mittarilla arvioituna suurta ja myös monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tarve 
on suuri. Alueen väestö vähenee ja ikääntyy. Väestöllinen huoltosuhde on keskimääräistä korkeampi, ja 65 
vuotta täyttäneiden väestöosuus kasvaa tulevina vuosina. Nuorisotyöttömyys ja työikäisen väestön raken-
teellinen työttömyys ovat pienentyneet, mutta ne ovat pysyneet keskimääräistä korkeammalla tasolla. Pit-
käaikaistyöttömien osuus työttömistä on maan suurin. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria on paljon, 
ja yhden vanhemman perheiden sekä toimeentulotukea saavien osuudet ovat maan suurimpien joukossa. 
Erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointi on yleistä ja huumekokeilut kaikilla kouluasteilla maan suurimpien 
joukossa. Lapsia, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, on suhteellisesti maan eniten. Työikäisten miesten 
alkoholin liikakulutus on maan yleisintä ja alkoholikuolleisuus suurta. Sairastavuus on suurempaa kuin 
maassa keskimäärin. Aivoverisuonisairaudet ja mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä parin vuoden kokemus sote-palvelujen 
järjestämisvastuusta 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on tuottanut vuodesta 2017 alkaen erikoissairaanhoidon ja ensihoidon 
palvelut 12 jäsenkunnalle sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut 10 kunnalle Heinolaa ja Sysmää 
lukuun ottamatta. Sysmä on ulkoistanut sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut yksityiselle palvelun-
tuottajalle, ja Heinola järjestää vastaavat palvelut omana toimintana. 

Toiminnallista integraatiota on edistetty muun muassa liittämällä ensihoito osaksi Päijät-Hämeen kes-
kussairaalan akuuttisairaanhoitoa ja päivystyspalveluja. Ikääntyneiden asiakasohjausta on kehitetty. Integ-
raation edistämistä tavoitellaan myös asiakkaiden palveluketjuja kehittämällä. Käytössä oleva yhteinen poti-
lastietojärjestelmä luo edellytyksiä toiminnalliselle integraatiolle, kun tietojärjestelmän ongelmat saadaan 
hallintaan. 

Ennaltaehkäisevien perustason palvelujen vahvistamiselle tarvetta 
Perusterveydenhuollon väestöllinen peittävyys on maan suurimpia. Avohoidon käyntejä on väestöön suh-
teutettuna maan eniten, mutta sähköinen asiointi on verrattain vähäistä. Tämä viittaa mahdollisuuksiin 
hyödyntää digitaalisia palveluja nykyistä vahvemmin. Avohoidon lääkärikäynnit ovat kaksinkertaistuneet 
vuodesta 2016, ja käyntejä on väestöön suhteutettuna maan eniten. Terveyskeskuslääkäreitä on väestöön 
suhteutettuna maan vähiten, mutta lääkärille pääsee kiireettömän asian vuoksi lain mukaisessa määräajassa. 

Suun terveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, mutta ham-
maslääkäripalvelujen saatavuudessa ei ilmene huolestuttavaa poikkeamaa. Terveyskeskuksissa suun terve-
ydenhuollon potilaita ja käyntejä on väestöön suhteutettuna maan vähiten, mitä selittänee myös alueella 
laajassa käytössä oleva ”kerralla kuntoon” -toimintamalli. 

Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä on muuhun maahan verrattuna paljon, ja kiireettö-
mään hoitoon odotetaan keskimääräistä pidempään. Päiväkirurgisten potilaiden määrä on maan suurimpien 
joukossa. Päivystyskäyntejä on väestöön suhteutettuna paljon, mutta onnistumisesta kertoo se, että eri-
koissairaanhoidon päivystykseen palataan harvoin. Kokonaisuutena erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset 
kustannukset ovat maan matalimpien joukossa. 

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien terveydenhuollon palvelujen käyttö on monilta osin kansallisesti 
vertailtuna vähäistä, mutta somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon käyntejä on selvästi enemmän kuin 
maassa keskimäärin. Lasten perustason mielenterveyspalvelujen saatavuuden puutteellisuuteen viittaa las-
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tenpsykiatrian avohoidon käyntien maan toiseksi suurin osuus 0–12-vuotiaiden ikäryhmässä. Alueen lasten 
ja nuorten moninaiset ongelmat huomioiden huolestuttavaa on myös lastensuojelun avohuollon asiakkuuk-
sien pienentyminen, ja maan pienin osuus. Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen puutteet sekä 
haasteet palvelujen yhteensovittamisessa ovat oletettavasti osasyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 
määrän kasvuun. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat maan suurim-
mat. 

Päihdeongelmaisten hoidossa painottuvat korjaavat päihdepalvelut, päihdehuollon avopalveluissa asi-
akkaiden osuus on maan pienin. Terveysneuvontapisteessä asioidaan aktiivisesti, mikä on linjassa alueen 
huumeiden käytön kanssa. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tahdosta riippumattomia hoitojaksoja on 
keskimääräistä selvästi enemmän, mutta pakkotoimien käyttö on maan pienintä. Kasvavasta kehityksestään 
huolimatta maan matalimpiin kuuluva työttömien aktivointiaste ja alueen korkea rakenteellinen työttömyys 
viittaavat palvelujen vahvemman yhteensovittamisen tarpeeseen. 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa on onnistuttu purkamaan kansallisten tavoitteiden suuntaisesti. Myös 
autetun asumisen palveluissa asiakkaiden määrä on pienentynyt, ja asiakkaiden kasvun painopiste on ohja-
tun ja tuetun asumisen palveluissa. Huomion arvoista on, että sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuolto-
lain perusteella järjestettyjen kuljetuspalvelujen saajien määrä on pienentynyt viime vuosina selvästi. 

Ikääntyneiden palveluissa järjestäjän onnistumisesta kertoo se, että sosiaalihuoltolain mukainen lai-
toshoito on kansallisten tavoitteiden mukaisesti purettu. Perusterveydenhuollon vuodeosastojen pitkäai-
kaishoidossa on vielä pienehkö määrä ikääntyneitä. Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta 
täyttäneiden asiakkaiden osuus on kasvanut vuodesta 2015 hieman maan keskiarvoa nopeammin. Vaikka 
säännöllisen kotihoidon henkilöstöä on vahvistettu, on ikääntyneiden säännöllisen kotihoidon palveluja 
saavien asiakkaiden osuus maan pienin. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti paljon apua tarvitseviin asiakkai-
siin. Omaishoidon tuella hoidettavia ikääntyneitä on maan vähiten. Kotihoidon, kevyempien varhaisen tuen 
palvelujen sekä omaishoidon vahvistamiselle näyttäisikin olevan tarvetta. 

Kuntien heikentynyt talous johtanut sopeutustoimiin 
Päijät-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat edel-
lisvuodesta reilun kolme prosenttia, hieman maan keskiarvoa enemmän. Kustannukset olivat ilman tarveva-
kiointia noin kaksi prosenttia maan keskiarvoa suuremmat. Tarvevakioituina nämä olivat vuonna 2017 maan 
toiseksi matalimmat, kuusi prosenttia alle maan keskiarvon. Ennakoidun väestökehityksen perusteella sosi-
aali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvuennuste vuoteen 2030 mennessä on noin 14 prosenttia, ja kasvu 
painottuu ikääntyneiden palveluihin. Tulevien vuosien kustannusten kasvupaineita lisää käynnissä oleva 
Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakennushanke, jonka kokonaiskustannusarvio on 97 miljoonaa euroa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset eivät kuitenkaan ole olleet riittävällä tasolla suhteessa kun-
tien rahoituskykyyn alueella, missä väestö vähenee ja verotulot pienenevät. Päijät-Hämeen kuntien talous 
heikkeni vuonna 2018 koko maan kehityksen suuntaisesti, ja tilikauden tulokset olivat asukasta kohti alijää-
mäisiä valtaosassa alueen kunnista. Vuosikate riitti kattamaan poistot vain joka kolmannessa kunnassa. Myös 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on käyty vuoden 2019 aikana laaja-alaiset yt-neuvottelut talouden 
tasapainottamiseksi. Tavoitteena on tasapainottaa taloutta 15 miljoonaa euroa sekä vuonna 2020 että 2021. 
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5.2 Toimintaympäristö 

P äijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on 12 
kunnan muodostama noin 211 000 asuk-
kaan alue, jonka keskuskaupunki on 
Lahti. Alueen väestö ikääntyy. 65 vuotta 

täyttäneiden osuus on suuri monissa kunnissa 
(23–41 %, koko maassa 26 %). Ikääntyneiden osuus 
ja väestöllinen huoltosuhde (100) on korkein Sys-
mässä. 

Ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy Lahden 
alueelle. Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiper-
heistä on maan toiseksi suurin ja painottuu erityi-
sesti Hartolaan ja Lahteen. 

KUVIO 2. Alueiden väliset erot sairasta-
vuudessa. 
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THL:n sairastavuusindeksi kuvaa alueiden väestön 
sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Mitä pienempi 
luku on, sitä terveempi on alueen väestö. Indeksi kokoaa tiedot 
seitsemästä vakavasta sairausryhmästä. Ikävakioimaton 
indeksi kuvaa alueen todellista sairaustaakkaa. 

Nuorisotyöttömyys ja työikäisen väestön raken-
teellinen työttömyys ovat viime vuosina pienenty-
neet koko maan kehityksen suuntaisesti, mutta ne 
ovat pysyneet keskimääräistä korkeammalla tasolla. 
Työttömyyttä on erityisesti Lahdessa ja Heinolassa. 
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on alueella 
maan suurin (36 %, koko maassa 30 %), mikä heijas-
tellee myös teollisuuden työpaikkojen vähentymistä 
alueella. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuor-
ten osuus on ollut valtakunnallisesti suuri usean 
vuoden ajan. 

Sairastavuus on suurempaa kuin maassa kes-
kimäärin. Erityisesti aivoverisuonisairaudet sekä 
mielenterveyteen liittyvät sairaudet ovat keskimää-
räistä yleisempiä. 

Järjestäminen ja palveluverkko 
Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä tuottaa 
erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut 12 
jäsenkunnalle sekä sosiaali- ja perusterveydenhuol-
lon palvelut 10 kunnalle Heinolaa ja Sysmää lukuun 
ottamatta. 

Sysmä on ulkoistanut sosiaali- ja terveydenhuol-
lon peruspalvelut yksityiselle palveluntuottajalle 
kymmenvuotisella (+ 10 vuotta) sopimuksella. Hei-
nola järjestää perustason sosiaali- ja terveyspalve-
lut omana toimintana. 

Alueella on 20 terveysasemaa tai hyvinvointi-
pistettä (kuvio 3). Päijät-Hämeen keskussairaala on 
yksi maan laajan päivystyksen sairaaloista. 

Investoinnit 
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 47 miljoonan 
euron poikkeusluvan vuonna 2016 Lahden kaupun-
ginsairaalan muuttamiseksi pääterveysasemaksi. Se 
valmistui vuonna 2018. Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymä sai toukokuussa 2018 poikkeusluvan kes-
kussairaalan uudisrakennuksen rakennusinvestoin-
tiin, jonka kustannukset ovat 97 miljoonaa euroa. 
Hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen mukaan 
sen investointimenot olivat vuonna 2018 yhteensä 
14,1 miljoonaa euroa. 
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KUVIO 3. Julkisesti järjestettyjen terveyspalvelujen palveluverkko vuonna 2018. 

Yliopistollinen sairaala 
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Terveysasema tai -piste 
Terveysasema tai -piste (ulk.) 

Terveysasema tai -piste (VV) 

15 min ajoaikavyöhyke 

30 min ajoaikavyöhyke 

Julkisesti järjestetyt terveyspalvelut on jaoteltu sairaala- ja terveysasematyypeittäin. Terveysasemat on jaoteltu lisäksi alueen 
itse tuottamiin, ulkoistettuihin (ulk) tai palvelusetelikokeilun kautta asukkaan vapaasti valittavissa (vv) oleviin toimipisteisiin. 
Vaaleammat vyöhykkeet kartassa kuvaavat lähimmän ympärivuorokautisen päivystyksen maantieteellistä saavutettavuutta. 
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-3,9 % 

+6,6 % 

+0,7 % 

-8,5 % 

+17,9 % 

+13,6 % 

-10,1 % 

+9,0 % 

+26,6 % 

+1,9 % 
Ero koko maahan 

5.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset 

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat nousseet kolme 
prosenttia edellisvuodesta. Samaan aikaan alueen kuntien talous on heikentynyt. Vuonna 
2017 tarvevakioidut menot olivat kuusi prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Ennusteen mukaan väestö vähenee, mutta ikääntyy muuta maata hieman hitaammin vuo-
teen 2030 mennessä. Sote-kustannusten kokonaiskasvun ennuste on hieman keskimää-
räistä pienempi, mutta ikääntyneiden palveluissa ennuste on keskimääräistä suurempi. 

KUVIO 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja alueen ero maan 
keski-arvoon 2018. 

+23,8 % 

Kotihoito Erikoissairaanhoito 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perusterveydenhuollon avohoito 

Vammaisten palvelut Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito 

Päihdehuollon erityispalvelut 
Suun terveydenhuolto 

Muu sosiaali- ja terveystoiminta 
Ikääntyneiden palvelut 

Maan keskiarvo 

Kuviossa esitetään kustannusten jakauma tehtävittäin. Jos alueen menot ovat maan keskiarvoa suuremmat, kuvion 
tehtäväkohtainen osa ylittää katkoviivalla kuvatun maan keskiarvon. Ero maan keskiarvoon on kuvattu myös prosentteina. 

Tehtäväkohtaisen osuuden leveys kuvaa suhteellista osuutta kaikista sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista. 

Tehtäväkohtaisen osuuden etäisyys keskipisteestä kuvaa sen suhteellista sijoittumista alueiden välisessä vertailussa. 
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Kuntien heikentynyt talous haastaa sote-
palvelujen rahoitusmahdollisuutta 
Päijät-Hämeen kuntien (12) talous heikkeni vuonna 
2018 koko maan kehityksen suuntaisesti. Alueen 
kuntien tilikauden tulokset asukasta kohti olivat ali-
jäämäisiä kahdeksassa kunnassa. 

Alueen kuntien verotulojen kehitys on heikenty-
nyt. Verotulot asukasta kohti vähenivät edelliseen 
vuoteen verrattuna kahdeksassa kunnassa. Kuntien 
tuloveroprosentit vaihtelivat 19 prosentin (Sysmä) 
ja 21,75 prosentin (Kärkölä) välillä. Alueen keskus-
kaupunki Lahti korotti vuodelle 2018 sekä tulo- että 
kiinteistöveroprosenttia, mikä turvasi verotulojen 
kasvun. 

Alueen viidessä kunnassa vähenivät sekä vero-
tulot että valtionosuudet. Kokonaisuutena verora-
hoitus asukasta kohti laski seitsemässä kunnassa ja 
nousi viidessä kunnassa. 

Vuosikate asukasta kohti on heikentynyt lähes 
kaikissa kunnissa ja riitti kattamaan poistot neljässä 
kunnassa. Vuotta aikaisemmin vuosikate kattoi 
poistot yhtä kuntaa lukuun ottamatta. Pukkilassa 
vuosikate–poistot-mittari oli Manner-Suomen hei-
koimpia. Kunnan toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen mukaan alijäämäistä tulosta selittävät eri-
tyisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten 
ylitys suhteessa budjettiin sekä ennakoitua pienem-
mät verotulot. 

Konsernitilinpäätöksen1perusteella Hartolan 
talous täyttää lähtökohtaisesti kuntarakennelain 56 
a §:n tarkoittaman harkinnanvaraisen yhdistymis-
avustuksen ehdot (Valtiovarainministeriö, muistio 
31.5.2019).

Taloudellisen kantokyvyn vahvistamiseksi Kär-
kölä nosti vuodelle 2019 tuloveroprosenttiaan 0,25 
prosenttiyksikköä. Lisäksi Orimattila ja Iitti nostivat 
yleistä kiinteistöveroprosenttiaan. 

Sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa 
erikoissairaanhoidon osuus maan pienimpiä 
Päijät-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
nettokäyttökustannukset olivat yhteensä 714,2 mil-
joonaa euroa (3 381 euroa / asukas). Vajaat kaksi 
prosenttia maan keskiarvoa suuremmat asukaskoh-

KUVIO 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarve
vakioitujen menojen indeksi 2017. 
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Tarvevakioinnilla tarkoitetaan alueen asukkaiden palvelu-
tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden huomioimista. Maan keskiarvo 
on luku 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta prosenttia 
alueen tarvevakioidut menot olivat maan keskiarvoa suuremmat. 

taiset nettokäyttökustannukset (kuvio 4) kasvoivat 
3,4 prosenttia edellisvuodesta (koko maassa 2,8 %). 
Alueen kuntien välillä kustannusten erot olivat suu-
ria; vaihtelua oli Hollolan 3 070 eurosta Hartolan 4 
775 euroon asukasta kohti. 

Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustan-
nuksista suhteellisesti suurin osuus muodostui 
erikoissairaanhoidosta (36 %, koko maassa 38 %), 
mikä oli maan pienimpiä osuuksia. Toiseksi eniten 
kustannuksia kohdentui ikääntyneiden palveluihin 
ja perusterveydenhuollon avohoitoon (12 %). Las-

90 100 110

1 Kuntalain 114 §:n mukaan kuntien tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntakonserni sisältää kunnan 
oman organisaation, mukaan lukien kunnan liikelaitokset, sekä eri yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) tarkoittama 
määräysvalta. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi suhteellisella yhdistelyllä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä, ja siinä 
otetaan huomioon kunnan osakkuusyhteisöt. Vuodesta 2017 lähtien kriisikuntamenettely on perustunut kunnan taseeseen kertyneen 
alijäämän lisäksi myös kuntakonserneja koskeviin tietoihin kuntalain 118 §:n kriteerien mukaisesti. 



THL – Päätösten tueksi 6/2019 93 

5. Päijät-Häme

                             

 
 

 

 

 
 
 
 

     

      
 
 

 

 
 

 

 
 

   

-

()---------.ÅI =-Q 

Q---Q 

-0, -0, 

-0, -0, 

-0, -0, 

-0, -0, 

-0, -0, 

tensuojelun sekä muiden lasten, nuorten ja per-
heiden avopalvelujen osuus (8,2 %) kokonais-
kustannuksista oli maan kolmanneksi suurin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tarvevakioidut menot maan toiseksi 
pienimmät 
Vuonna 2017 koko maan sosiaali- ja terveyden-
huollon nettomenot olivat keskimäärin 3 100 
euroa asukasta kohti. Päijät-Hämeessä nämä 
olivat 3 142 euroa asukasta kohti, mikä oli pro-
sentin enemmän kuin maassa keskimäärin. 
Alueen väestön palvelutarve oli seitsemän pro-
senttia keskimääräistä suurempi. Tarvevakioidut 
menot2 olivat maan toiseksi matalimmat, kuusi 
prosenttia pienemmät kuin maassa keskimää-
rin. Alueella on kuitenkin esimerkiksi Etelä-Suo-
men aluehallintoviraston mukaan ikääntyneiden 
kotihoidon palvelujen saatavuudessa puutteita 
suhteessa väestön tarpeisiin. Nämä palvelujen 
saatavuuteen liittyvät haasteet madaltanevat 
alueen sote-menoja, mutta voivat johtaa myös 
epätarkoituksenmukaisten palvelujen käyttöön. 

Päijät-Hämeen kunnissa väestön palvelu-
tarve oli matalimmillaan kuusi prosenttia pie-
nempi (Pukkila) ja suurimmillaan 40 prosenttia 
suurempi (Padasjoki ja Sysmä) kuin maassa kes-
kimäärin. Tarvevakioidut sosiaali- ja terveyden-
huollon menot olivat matalimmat Lahdessa ja 
Sysmässä, kahdeksan prosenttia keskimääräistä 
pienemmät. Alueen suurimmat tarvevakioidut 
menot olivat Myrskylässä, 13 prosenttia suurem-
mat kuin maassa keskimäärin. 

Tulevina vuosina kustannusten kasvun 
painopiste ikääntyneiden palveluissa 
THL:n ennustelaskelmien mukaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustannukset kasvavat eni-
ten alueilla, joissa väestönkasvu on koko maata 
suurempaa ja joihin väestö keskittyy. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustannusten kasvuvauhtiin 
vaikuttavat sekä väestörakenteen kehitys että 

2 Tarvevakioitujen menojen laskennassa käytetyt sosiaali- ja 
terveydenhuollon nettomenot eivät sisällä ympäristötervey-
denhuoltoa eivätkä ns. muuta sosiaali- ja terveystoimintaa. 
Lisäksi kotihoidon osalta arvioidaan ainoastaan yli 65-vuo-
tiaiden kustannukset. Tarvetekijöinä on huomioitu ikä- ja 
sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. 

KUVIO 6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reaali
kustannusten ennuste. 

milj. € 
250 

200 

150 

100 
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0 
2017 

Perusterveydenhuollon
avohoito 
Perusterveydenhuollon
vuodeosastohoito 
Suun 
terveydenhuolto 
Somaattinen 
erikoissairaanhoito 
Erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon 
päivystys 

Somaattinen 
erikoissairaanhoito 
+6,5 % 

Ikääntyneiden
palvelut 
+55,2 % 

Perusterveyden-
huollon avohoito 
+3,0 % 

Perusterveyden-
huollon 
vuodeosastohoito 
+40,7 % 

2030 

Mielenterveys- ja
päihdepalvelut 
Vammaisten palvelut 

Ikääntyneiden
palvelut 
Lastensuojelun laitos-
ja perhehoito 
Aikuisten 
sosiaalipalvelut 

Tehtäväkohtainen viiva kuvaa reaalikustannusten muutosta vuosien 
2017 ja 2030 välillä. Osassa tehtävistä on lisäksi merkitty kustannusten 
prosentuaalinen muutos. Tiedot perustuvat THL:n tuottamaan 
alueellistettuun sosiaalimenojen ennustemalliin. 
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palvelujen kustannusrakenteen erot lähtötilan-
teessa. 

Päijät-Hämeen väestö vähenee ennusteen 
mukaan vuoteen 2030 mennessä neljällä prosentilla 
(koko maassa +1,0 %). 65 vuotta täyttäneen väestön 
ennustetaan kasvavan alueella vastaavalla ajanjak-
solla 19 prosenttia (koko maassa 24 %). 

Väestörakenteen muutoksen perusteella Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus-

ten reaalikasvuksi ennakoidaan vuosina 2017–2030 
keskimäärin yksi prosentti vuodessa (koko maassa 
1,2 %). Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kus-
tannusten kokonaiskasvun ennuste vuoteen 2030 
mennessä on noin 14 prosenttia (koko maassa 
17 %). Ikääntyneiden palvelujen kustannusten 
ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä eni-
ten, 55 prosenttia (koko maassa 50 %). 
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5.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Päijät-Hämeen kunnat ja hyvinvointiyhtymä kehittävät alueen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen rakenteita ja toimintatapoja. Huumeidenkäyttö on kaikilla kouluasteilla maan 
suurimpien joukossa ja miesten alkoholin liikakulutus maan yleisintä. Erityisesti lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin haasteet heijastelevat tarvetta monialaisen varhaisen tuen toimille 
ja panostusta ennaltaehkäiseviin palveluihin. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
rakenteita ja toimintamalleja kehitetään 
Hyte-toiminnan järjestämisestä vastaavat ensisijai-
sesti alueen kunnat. Kyselytutkimusten mukaan alu-
een kaikissa kunnissa on nimetty hyvinvointikoor-
dinaattori. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
tuottaa hyte-työtä tukevia palveluja ja yhtymässä 
toimii myös alueellinen hyvinvointikoordinaattori. 
Hyte on kirjattu osaksi yhtymän järjestämissuunni-
telmaa, ja hyten strategista roolia ja rakenteita on 
pohdittu myös osana sote- ja maakuntauudistusta. 
Hyvinvointityötä tehdään alueellisesti eri organisaa-
tioiden asiantuntijoista koostuvassa monialaisessa 
hyte-verkostossa. 

Alueen kuntien monialaisissa hyte-
rakenteissa on vahvuuksia, mutta 
vahvistamismahdollisuuksia löytyy edelleen 
Alueellista hyvinvointikertomusta ei ole tehty, mutta 
terveydenhuoltolain edellyttämän laajan hyvin-
vointikertomuksen on hyväksynyt 92 prosenttia 
alueen kuntien valtuustoista. Valtaosa kunnista on 
raportoinut valtuustolle väestöryhmien välisiä ter-
veyseroja ja 58 prosenttia kertoi verkkosivuillaan 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. 
Paikallisen turvallisuussuunnitelman toimenpiteistä 
oli päätetty yhden kunnan hyvinvointiryhmässä. 

Kunnat järjestävät yhtä lukuun ottamatta koh-
dennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan 
ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. Kaikki kun-
nat raportoivat ohjaavansa sosiaali- ja terveyspalve-
luista asiakkaita liikuntaneuvontaan, jota kunnissa 
järjestetään. 

Hallinnonalojen yhteisiä rakenteita tai toiminta-
malleja, joissa käsitellään hyvinvointia ja terveyttä 
edistävää kulttuuritoimintaa, on joka neljännessä 
kunnassa. 

Aktiivista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen järjestöyhteistyötä 
Alueen järjestöyhteistyötä kuvaa muun muassa 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), 
joka on myöntänyt rahoitusta esimerkiksi ikäihmis-
ten ystäväpiiritoimintaan (Vanhustyön keskusliitto 
ry) ja omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen 
(Päijät-Hämeen omaishoitajat ry), nuorten arjenhal-
linnan ja osallisuuden edistämiseen (Avain-säätiö), 
perheen jaksamisen tukemiseen (Lahden Diakoni-
asäätiö) sekä mielenterveyskuntoutujien aktivointiin 
(Päijät-Hämeen mielenterveystyön tuki Miete ry). 

Lasten ja nuorten hyvinvointi haastaa myös 
sote-palvelujen järjestäjää 
Vanhempien arvioimana 4. ja 5. luokan oppilaiden 
tavallisuudesta poikkeavaa epäsosiaalista käytöstä 
oli keskimääräistä enemmän. Peruskoulun 8. ja 9. 
luokan oppilailla kokemukset kohtalaisesta tai vai-
keasta ahdistuneisuudesta olivat yleisiä. 

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevia 20–64-vuoti-
aita oli alueiden mediaanitasoa enemmän ja keski-
määräistä pienempi osuus ikäluokasta uskoi, että ei 
todennäköisesti jaksa työskennellä vanhuuseläke-
ikään saakka. 

65 vuotta täyttäneistä elämänlaatunsa hyväksi 
tuntevia oli vähemmän kuin maassa keskimäärin. 
Arkitoimissa suuria vaikeuksia kokevia 75 vuotta 
täyttäneitä oli alueella keskimääräistä enemmän. 

Nuorten huumekokeilut ja miesten alkoholin 
liikakäyttö maan kärkeä 
Päijät-Hämeessä ylipainoisia (BMI ≥ 25 kg/m2) perus-
koulun 8. ja 9. luokan oppilaita oli vuonna 2017 
maan kolmanneksi vähiten. Yläasteikäisten nuorten 
humalahakuinen juominen ja päivittäinen tupakka-
tuotteiden (savuke tai nuuska) tai sähkösavukkei-
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den käyttö olivat lähes maan keskiarvon mukaisia. 
Laittomia huumeita kokeilleiden osuus oli kaikilla 
kouluasteen tasoilla (yläkoulu, lukio, ammatillinen 
oppilaitos) maan kolmanneksi suurinta. Nuorten 
huumeongelmien ennaltaehkäisemiseksi Päijät-
Hämeessä on käynnistetty Huumeeton Maakunta 
-yhteistyöhanke, jossa hyödynnetään Islannin koke-
muksia ennaltaehkäisevästä työstä. 

Päivittäin tupakoivia 20–64-vuotiaita oli 17 pro-
senttia (koko maassa 14 %). Alkoholin liikakäyttö 

(AUDIT-C) oli 20–64-vuotiailla miehillä maan suu-
rinta. Aikuisväestön lihavuus (BMI ≥ 30 kg/m2) oli 
keskimääräistä yleisempää. 

Ikääntyneessä, 65 vuotta täyttäneessä väestössä 
alkoholia liikaa käyttäviä oli lähes maan keskitason 
mukaisesti. Alkoholikuolleisuus oli sekä alueen 
koko väestöön että 65 vuotta täyttäneiden ikäryh-
mään suhteutettuna maan suurimpien joukossa. 

KUVIO 7. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia muutostekijöitä. 
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Luonto 

Väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat monet sekä pienet että laajat muutostekijät aina yksilön 
elintavoista maailmanpolitiikkaan.* 

* Mukaillen Palosuo ym. 2004. Kokemuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. 
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5.5 Terveydensuojelu 

Rokotusohjelman mukaisten rokotusten kattavuus on keskimääräistä heikompi. Bakteeri-
lääkkeiden kulutus on vähentynyt usean vuoden ajan. Myös antibioottiripulien määrä on 
pienentynyt. Terveysneuvontapisteessä asioidaan aktiivisesti. Uusia C-hepatiitti-infektioita 
on keskimääräistä enemmän, mutta ruiskuhuumeiden välityksellä tapahtuneita tartuntoja 
on vähemmän kuin maassa keskimäärin. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden 
kattavuudessa parannettavaa 
Kaudella 2017–2018 Päijät-Hämeen 65 vuotta täyttä-
neistä 53 prosenttia sai influenssarokotuksen, mikä 
on alle Eurooppa-neuvoston asettaman 75 prosen-
tin tavoitetason. Rokotuskattavuus on kasvanut 
alueella noin yhdeksän prosenttiyksikköä kauteen 
2014–2015 verrattuna. 

Vuonna 2015 syntyneistä lapsista vähintään 
yhden viitosrokotteen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta, hinkuyskää, poliota ja Hib-bakteerin aiheut-
tamia tauteja vastaan on saanut 96 prosenttia, mikä 
on maan matalimpia kattavuuksia. Koko kolmen 
annoksen rokotussarjan toteutumisen kattavuus on 
selvästi maan matalin ja aloituskattavuutta 15 pro-
senttiyksikköä matalampi. 

Tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteen 
(MPR) ensimmäisen annoksen 11–24 kuukauden 
iässä saaneiden lasten osuus on 86 prosenttia, mikä 
on maan heikoin kattavuus. Rokotuskattavuus on 
jäänyt vuosittain alle 95 prosentin, jolloin tautien 
leviämisriski voi kasvaa. 

Tytöistä 50 prosenttia on saanut usealta eri syö-
vältä suojaavat HPV-rokotukset rokotusohjelman 
suositusten mukaisesti. Rokotuskattavuus on hyvin 
matala verrattuna Pohjois-Savoon, jonka kattavuus 
on maan korkein (70 %). 

Tehosterokotuksen kurkkumätää, jäykkäkouris-
tusta ja hinkuyskää vastaan saaneita 14–16-vuoti-
aita on selvästi maan vähiten (68 %, koko maassa 
87 %). 

Näyttää siltä, että rokotteiden kattavuutta on ali-
arvioitu. Alueen oman tiedonannon mukaan kyse 
on uuden tietojärjestelmän käyttöönottoon liitty-
vistä ongelmista, mutta luvut antavat viitteitä myös 
kirjaamiseen liittyvistä ongelmista ja mahdollisista 
puutteista lasten rokotustoiminnassa. 

Terveysneuvontapisteessä asiointi aktiivista 
Uusia C-hepatiitti-infektioita oli väestöön suhteutet-
tuna hieman maan keskiarvoa enemmän. Ruisku-
huumeiden välityksellä tarttuneiden infektioiden 
osuus oli sen sijaan selvästi pienempi kuin maassa 
keskimäärin. Vuonna 2017 huumeidenkäyttäjien 
terveysneuvontapisteissä asioi väestöön suhteutet-
tuna maan suurimpiin kuuluva määrä asiakkaita. 

Bakteerilääkkeiden kulutus pienentynyt ja 
antibioottiripulit vähentyneet 
Clostridium difficile -ripulitapauksia ei ollut alueella 

poikkeavasti. Väestöön suhteutettuna ripulitapaus-
ten määrä väheni yli 20 prosenttia vuodesta 2015. 
Antibioottien (J01, bakteerilääkkeet) vuosikulutus 
on alueella vähentynyt usean vuoden ajan, ja se on 
pienempää kuin maassa keskimäärin. Perustervey-
denhuollon potilaista, joiden käyntisyyksi oli kirjattu 
epäspesifinen ylähengitystieinfektio, 5,8 prosentille 
määrättiin antibiootteja. Osuus on maan pienimpiä, 
ja se on laskenut huomattavasti edellisvuodesta. 

Erikoissairaanhoidossa panostus 
hygieniatoimiin maan keskitasoa 
Päijät-Hämeen erikoissairaanhoidon hoitohen-
kilökunnan eli hoitajien ja lääkärien influenssa-
rokotuskattavuus (90 %) oli sairaanhoitopiirien 
keskitasoa. Käsihuuhdetta käytettiin somaattisen 
erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hieman maan 
keskiarvoa enemmän. Erikoissairaanhoidon toi-
mintayksiköissä hygieniahoitajien määrä suhteessa 
vuodepaikkojen määrään oli sairaanhoitopiirien 
keskiarvon mukainen. 
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5.6 Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito 

Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä on täysi-ikäiseen väestöön suhteutet-
tuna maan neljänneksi eniten. Kiireettömään hoitoon odotetaan keskimääräistä pidem-
pään. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä on väestöön suhteutettuna maan kolman-
neksi eniten, mutta päivystykseen palataan harvoin. Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset 
kustannukset ovat maan matalimpien joukossa. Ensihoidossa potilaat tavoitetaan keski-
määräistä nopeammin. 

Kiireettömän hoidon odotusaika 
keskimääräistä pidempi 
Erikoissairaanhoidossa kiireettömän hoidon odo-
tusajan mediaani oli Päijät-Hämeessä vuoden 2018 
lopussa keskimääräistä pidempi (46 vrk, vaihteluväli 
alueilla 32–55 vrk). Erikoissairaanhoitoa yli kuusi 
kuukautta odottaneiden määrä suhteessa alueen 
väestöön oli sen sijaan maan pienimpiä. Erikois-
sairaanhoitoon saapuneiden ei-päivystyksellisten 
lähetteiden lakisääteinen kolmen viikon käsittely-
aika ylittyi 1,2 prosentissa lähetteistä, hieman use-
ammin kuin maassa keskimäärin. Kiireettömään 
erikoissairaanhoitoon saapuu keskimäärin 0,2 lähe-
tettä asukasta kohti. 

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli 
väestöön suhteutettuna maan kolmanneksi eniten. 
Päivystyskäynteihin sisältyy alueen oman tiedonan-
non mukaan kaikki Päijät-Hämeen keskussairaalan 
yhteydessä toimivan Akuutti24:n yhteispäivystyksen 
käynnit. Vuonna 2017 päivystyksenä alkaneita eri-
koissairaanhoidon hoitojaksoja oli maan kolman-
neksi eniten (52 %, koko maassa 47 %). 

Alueen täysi-ikäisessä väestössä somaattisen 
erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä oli 
maan neljänneksi suurin. Vastaavassa ikäluokassa 
vuodeosastopotilaita (vuonna 2017) ja hoitojaksoja 
oli keskimääräistä hieman enemmän, mutta vuo-
deosastohoitopäiviä lähes maan keskitason mukai-
sesti. 

Päiväkirurgisten täysi-ikäisten potilaiden määrä 
suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön oli 
maan neljänneksi suurin. Kaihileikkauksia tehtiin 
keskimääräistä enemmän. Lonkan kokotekonivelen 
ensileikkauksia oli sen sijaan maan toiseksi vähiten. 
Alueen oman tiedonannon mukaan Päijät-Hämeen 
keskussairaalan leikkaussaleja on ollut tilapäisesti 

poissa käytöstä, mikä on oletettavasti myös heijas-
tunut leikkausten määrään. 

Erikoissairaanhoidon päivystykseen 
palaavien osuus maan toiseksi pienin 
Erikoissairaanhoidon laatua ja potilasturvallisuutta 
kuvaavia hoitojaksoihin liittyviä komplikaatioita oli 
hieman keskimääräistä vähemmän, mutta potilas-
vahinkoja oli vuonna 2017 keskimääräistä enem-
män.* 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä kirjat-
tiin vuonna 2018 yhteensä 11 107 hoitoon liitty-
vää vaaratapahtumailmoitusta, joista kahdeksasta 
suoritettiin vakavan vaaratapahtuman tutkinta. 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston arvion mukaan 
hyvinvointiyhtymän potilastietojärjestelmän laajat 
häiriöt ovat vaarantaneet potilasturvallisuutta. 

Erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetuista 
ja kotiutetuista täysi-ikäisistä potilaista päivystyk-
seen 48 tunnin sisällä palaavien osuus oli maan 
toiseksi pienin (7,2 %, koko maassa 16 %). Erikois-
sairaanhoidon päivystyksessä hoidetuista potilaista 
maan suurin osuus (94 %, koko maassa 76 %) hoi-
dettiin ilman siirtoa vuodeosastolle. 

Ensihoidon vaativissakin tehtävissä 
potilaiden tavoittamisaika keskimääräistä 
lyhyempi 
Päijät-Hämeessä ensihoitotehtäviä oli asukkaita 
kohti lähes maan keskitason mukaisesti. Ensihoi-
totehtävien määrä neliökilometriä kohden oli kui-
tenkin maan toiseksi suurin. Korkeariskisiksi arvioi-
duissa A-kiireellisyysluokan tehtävissä ensihoidon 
potilaiden tavoittamisajan mediaani oli hieman koko 
maan mediaanitasoa lyhyempi sekä eri taajama-alu-
eilla että taajaman ulkopuolisilla asutuilla alueilla. 

*Alueiden välistä vertailua vaikeuttavat komplikaatioiden erilaiset kirjaamistavat ja erot potilaiden neuvonnassa vahinkoilmoitusten 
tekoon. 
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Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset 
kustannukset maan kolmanneksi 

KUVIO 8. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja suku 
puolivakioidut kustannukset ja käyttö 2017. 

pienimmät 
Asukaskohtaiset erikoissairaanhoidon net-
tokäyttökustannukset (1 200 euroa / asu-
kas) olivat maan kolmanneksi pienimmät, 
3,9 prosenttia matalammat kuin maassa 
keskimäärin. Kustannukset vaihtelivat Asik-
kalan 1 101 eurosta Sysmän 1 568 euroon 
asukasta kohti. Erikoissairaanhoidon asu-
kaskohtaiset kustannukset olivat kasvaneet 
Päijät-Hämeessä vuodesta 2015 hieman 
enemmän kuin maassa keskimäärin (6,3 %, 
koko maassa 3,3 %). 

Vuonna 2017 somaattisen erikoissai-
raanhoidon ikä- ja sukupuolivakioidut las-
kennalliset kustannukset olivat alueella 4,8 
prosenttia pienemmät kuin maassa keski-
määrin. Somaattisen erikoissairaanhoidon 
palveluja käytettiin ikä- ja sukupuolivakioi-
duilla alueellisilla episodeilla tarkasteltuna 
6,1 prosenttia enemmän kuin keskimäärin 
maassa. Somaattisen erikoissairaanhoidon 
tuottavuutta sairaala-, alue- ja erikoisala-
tasolla on kuvattu tarkemmin THL:n julkai-
sussa Sairaaloiden tuottavuus 2017. 
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Kuvio kertoo, miten alueiden somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö 
ja kustannukset suhteutuvat maan keskiarvoon kun alueiden ikä- ja 
sukupuolirakenteen erot huomioidaan. 

Koko maan luku on 100. Tämän ylittävä luku kertoo, kuinka monta 
prosenttia alueen somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö tai 
kustannukset olivat maan keskiarvoa suuremmat. 
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5.7 Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon väestöllinen peittävyys on maan toiseksi suurin. Avohoidon lääkä-
rikäyntejä on väestöön suhteutettuna maan eniten ja lääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa 
vuodessa käyneiden osuus on maan suurin. Sähköinen asiointi on verrattain vähäistä. 
Terveyskeskuslääkäreitä on väestöön suhteutettuna maan vähiten, mutta kiireettömään 
hoitoon pääsee lain mukaisessa kolmen kuukauden määräajassa. Perusterveydenhuollon 
vuodeosastojen pitkäaikaishoito on lähes purettu. 

A lueen väestöstä 83 prosenttia, maan 
toiseksi suurin osuus, oli terveyskeskuk-
sen asiakkaana vuonna 2018. Osuus on 
kasvanut 10 prosenttiyksikköä vuodesta 

2015. Palveluntuottajille tehtyyn kyselyyn perustu-
van arvion mukaan työterveyshuollon palveluja voi 
käyttää 46 prosenttia (koko maassa 56 %) alueen 
16–64-vuotiaista, mikä on maan pienimpiä osuuksia. 

Avohoidossa lääkärikäynnit painottuvat 
Avohoidon käyntejä oli väestöön suhteutettuna 
maan eniten, mutta asiointi sähköisesti tai puheli-
mella oli maan neljänneksi pienintä. Avohoidon lää-
kärikäyntejä oli maan eniten (1,9 käyntiä / asukas); 
käyntien määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 
2016. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 
kertaa vuodessa käyneiden osuus (3,5 %) oli maan 
suurin. Osuus on moninkertaistunut vuodesta 2016. 

Hoitajakäyntien suhde lääkärikäyntien lukumää-
rään (1,4) oli maan matalin yhdessä Pohjois-Savon 
ja Keski-Suomen kanssa. FinSote-kyselytutkimuk-
sen mukaan palveluja tarvinneista 12 prosenttia, 
maan kolmanneksi suurin osuus, ei ollut saanut 
hoitajan vastaanottopalveluja riittävästi. 

Lääkäriliiton selvityksen mukaan alueella oli ter-
veyskeskuslääkäreitä maan vähiten (5,52 / 10 000 
asukasta). Terveyskeskusten lääkärivaje oli 5,6 pro-
senttia vuonna 2018; lääkärivaje kasvoi vajaan pro-
senttiyksikön edellisvuodesta. 

Alueen väestöstä puolet kävi avosairaanhoidon 
vastaanotolla. Lääkärillä käynnin syyt kirjattiin edel-
lisvuotta ja myös maan keskiarvoa paremmin (79 %, 
koko maassa 72 %). Kirjatuista käyntisyistä yleisim-
piä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (19 %). 

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien (myös 
yhteispäivystys) määrä oli väestöön suhteutettuna 

Lääkärin vastaanoton 
käyntisyy, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Erityiskorvausoikeus 
% väestöstä 

Taulukko 3. Käyntisyiden kirjausaste ja erityiskorvausoikeus sairausryhmittäin. 

Päijät-Häme Koko maa Päijät-Häme Koko maa 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 18,5 16,4 

Verenkiertoelinten sairaudet 11,3 10,5 

Verenpainetauti (25 vuotta täyttäneistä) 4,9 4,7 10 10,3 

Tapaturma 6,7 6,7 

Ylähengitysteiden akuutti infektio 4,3 4,8 

Diabetes 3,8 3,3 6,3 6,3 

Astma 1,3 1,4 4,7 4,9 

Keuhkoahtaumatauti (ikävakioitu) 0,6 0,5 4,4 4,8 

Dementia 0,3 0,4 
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maan neljänneksi pienin. Alueen oman tie-
donannon mukaan kaikki Päijät-Hämeen kes-

KUVIO 9. Alueiden väliset erot käyntisyiden 
kirjaamisessa 2017 ja 2018. 

kussairaalan yhteydessä toimivan Akuutti24:n 
yhteispäivystyksen käynnit kirjautuvat erikois-
sairaanhoitoon. 

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoi-
dossa oli potilaita väestöön suhteutettuna 
keskimääräistä vähemmän. Potilaiden määrä 
väheni erityisesti vuosien 2016–2017 aikana, 
jolloin perusterveydenhuollon vuodeosasto-
jen pitkäaikaishoitoa purettiin alueella voi-
makkaasti. Perusterveydenhuollon vuode-
osastohoidon hoitopäivät ovat vähentyneet ja 
lähestyneet maan keskiarvoa. Väestöön suh-
teutettuna vuodeosastohoidon hoitojaksoja 
oli selvästi keskimääräistä vähemmän, mutta 
hoitojaksojen keskimääräinen hoitoaika oli 
maan kolmanneksi pisin (20 vrk, koko maassa 
13 vrk). 

Lokakuussa 2018 yli 60 prosenttia pääsi 
lääkärin vastaanotolle viikossa 
Lokakuussa 2018 yli viikon kuluttua hoidon 
tarpeen arvioinnista toteutuneita kiireettömiä 
avosairaanhoidon lääkärikäyntejä oli keski-
määräistä vähemmän (38 %, koko maassa 56 
%). Yli kolmen kuukauden kuluttua toteutunei-
den käyntien osuus oli maan pienimpiä (0,3 %, 
koko maassa 2,7 %). 

Perusterveydenhuollon avohoidon 
kustannukset kasvaneet keskimääräistä 
enemmän 
Perusterveydenhuollon avohoidon asukaskoh-
taiset nettokäyttökustannukset (390 euroa / asukas) 
olivat lähellä maan keskitasoa, mutta ne ovat kas-
vaneet vuodesta 2015 keskimääräistä enemmän (14 
%, koko maassa 2,1 %). Vuodeosastohoidon asukas-
kohtaiset kustannukset olivat 24 prosenttia suurem-
mat kuin maassa keskimäärin. Vuodeosastohoidon 

Helsinki ja Uusimaa 

Etelä-Karjala 

Kymenlaakso 

Päijät-Häme 

Keski-Suomi 

Itä-Savo 

Etelä-Savo 

Pohjois-Karjala 

Pohjois-Savo 

Keski-Pohjanmaa 

Lappi 

Pohjois-Pohjanmaa 

Kainuu 

Länsi-Pohja 

Pirkanmaa 

Kanta-Häme 

Etelä-Pohjanmaa 

Vaasa 

Varsinais-Suomi 

Satakunta 

KY
S 

H
YK

S
O

YS
TA

YS
TY

KS
 

0 20 40 60 80 100 % 

Koko maan keskiarvo 2018 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien 
käyntisyiden kirjausaste, % toteutuneista vastaavista käynneistä 

2017 2018 

asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat 
alueen kunnista suurimmat väestörakenteeltaan 
vanhuspainotteisissa Padasjoella ja Sysmässä. Sai-
rausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden kokonais-
kustannukset (394 euroa / asukas) olivat alueiden 
keskitasoa. 
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5.8 Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet sekä julkisella että yksityisellä sektorilla; 
terveyskeskuksissa potilaita ja käyntejä on väestöön suhteutettuna maan vähiten. Kiireet-
tömälle hammaslääkärin vastaanottokäynnille pääsi lokakuussa 2018 kuitenkin paremmin 
kuin maassa keskimäärin. Potilaskohtaiset suun terveydenhuollon nettokäyttökustannuk-
set ovat maan suurimpien joukossa, mutta väestöön suhteutettuna maan keskitasoa. 

Suun terveydenhuollon käynnit vähentyneet 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla 
Suun terveydenhuollon potilaita ja käyntejä ter-
veyskeskuksissa oli väestöön suhteutettuna maan 
vähiten, ja käynnit ovat viime vuosina vähentyneet. 
Alueen oman tiedonannon mukaan asiaa selittää 
vahva panostus ”kerralla kuntoon” -toimintatapaan. 
Asiakkaita, joilla oli yli viisi suun terveydenhuollon 
käyntiä vuodessa, oli maan toiseksi vähiten. Kelan 
korvaamia yksityisen hammashoidon hammaslää-
käri- ja suuhygienistikäyntejä oli alueen 18 vuotta 
täyttäneillä hieman keskimääräistä enemmän, 
vaikka väestöön suhteutetut käynnit ovat kolmen 
viime vuoden aikana vähentyneet. 

Hammaslääkärikäynnille pääsyssä viiveitä 
keskimääräistä vähemmän 
Lokakuussa 2018 kiireettömistä perusterveyden-
huollon hammaslääkärikäynneistä 36 prosenttia 
(koko maassa 45 %) toteutui yli kolmen viikon kulut-
tua hoidon tarpeen arvioinnista. Asiakastyytyväi-
syyskyselyjen mukaan kokemukset palvelun toteu-
tumisesta kohtuullisessa ajassa, mahdollisuudesta 
osallistua päätöksentekoon ja asiakaspalvelusta oli-
vat maan parhaimpien joukossa. FinSote-tutkimuk-
sen mukaan hammaslääkäripalveluja tarvinneista 
kuitenkin maan suurimpiin kuuluva osuus ilmoitti 
puutteista hammaslääkäripalvelujen saannissa tai 
riittävyydessä (23 %, koko maassa 19 %). 

Terveystarkastuksessa käyneillä lapsilla 
parantamisen varaa suun terveydessä 
Suun terveystarkastuksessa käyneistä 12-vuotiaista 
keskimääräistä harvempi oli tervehampainen (54 
%, koko maassa 62 %)* ja osuus on pienentynyt 
edellisestä vuodesta. Reikiintyneiden, paikattujen 
ja poistettujen hampaiden lukumäärää kuvaava 
DMF-indeksi oli 12-vuotiailla hieman maan keskita-
soa heikompi. Lapsia, joilla on runsaasti kariesta, on 
maan toiseksi eniten. 

Kunnissa on hyvin eri määrät asiakkaita, joilla 
ei ole hoidon tarvetta reikiintymisen tai ienhoidon 
takia. Suun terveydenhuollon aikuisasiakkaiden 
ientaskujen tilaa kuvaava CPI-indeksien keskiarvo 
on maan keskitason tuntumassa. 

Suun terveydenhuollon asukaskohtaiset 
kustannukset lähellä maan keskitasoa 
Päijät-Hämeessä asukaskohtaiset suun terveyden-
huollon nettokäyttökustannukset (82 euroa) olivat 
maan keskitasoa, mutta potilasta kohden lasket-
tuna maan neljänneksi suurimmat. Potilaskohtaiset 
kustannukset nousivat 17 prosenttia vuodesta 2017. 
Sairausvakuutuskorvauksen piirissä olevat yksityi-
sen hammashoidon kustannukset (63 euroa / asu-
kas) olivat maan keskitasoa. 

* Kunnat lähettävät 12-vuotiaita terveystarkastuksiin eri perustein, mikä on vertailussa otettava huomioon. 
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HUOM! Otsikko? 
Kuvio 11. LNP-kuvio: Lavaastensuojelun  uudet avohuollon asiakkaat ja kiireellisesti sijoitetut 

 

 

  
 
 
 

 

5.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelutarve on suuri, mutta ennaltaehkäisevien perustason 
palvelujen käyttö on monissa palveluissa kansallisesti vertailtuna pientä. Erikoisairaanhoi-
don avohoitokäyntejä on sen sijaan keskimääräistä selvästi enemmän. Lastenpsykiatrian 
avohoidon käyntien osuus 0–12-vuotiaiden ikäryhmässä on maan toiseksi suurin. Lasten-
suojelun avohuollon asiakkaiden osuus on maan pienin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
lasten osuus on sen sijaan suurentunut, ja asukaskohtaiset laitos- ja perhehoidon kustan-
nukset ovat maan korkeimmat. 

Palvelujen tarve suuri, alueen lapsista Peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaiden tavalli-
lastensuojeluilmoituksia maan eniten suudesta poikkeavaa epäsosiaalista käytöstä esiin-
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarve on tyi paljon ja itse ilmoitetut huumekokeilut olivat 
suuri. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä on paljon. kaikilla kouluasteilla maan suurimpien joukossa. 
Yhden vanhemman perheiden sekä toimeentulotu- Raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen 
kea pitkäaikaisesti saaneiden lapsiperheiden osuu- tupakointia jatkavien synnyttäjien osuus oli myös 
det olivat maan toiseksi suurimpia. maan suurimpien joukossa. 

KUVIO 10. Lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden sekä kiireellisesti sijoitettuna olleiden 
osuudet alueella ja koko maassa. 

Kiireellisesti vuoden aikana 
sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, Lastensuojelun uudet avohuollon 0-17-vuotiaat asiakkaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä.  % vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Vasen kuvio esittää kiireellisesti vuoden aikana sijoittettujen lasten prosentuaaliset osuudet vuosina 2008, 2013 ja 2018 sekä osuuden 
muutossuunnan. Oikea kuvio esittää lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden osuudet vuosina 2008–2018. Tulkinnassa 
tulee huomioida, että uuden sosiaalihuoltolain yhteydessä (1.4.2015) lastensuojelun avohuollon asiakkuus määriteltiin alkamaan 
vasta mikäli lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen todetaan lastensuojelutarve. Aiemmin asiakkuus alkoi päätöksestä aloittaa 
lastensuojelutarpeen selvitys. 
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0–17-vuotiaita lapsia, joista on tehty lastensuo-
jeluilmoitus, oli vastaavan ikäiseen väestöön suh-
teutettuna maan eniten (9,4 %, koko maassa 7,5 %). 
Osuus on kasvanut vuodesta 2015 keskimääräistä 
enemmän. 

osuus päivystyksessä hoidetuista ja sieltä kotiute-
tuista vastaavanikäisistä oli pieni. 

Lastenpsykiatrian avohoidon käyntien määrä 
0–12-vuotiailla oli maan toiseksi suurin vastaa-
vanikäisiin suhteutettuna. Laitoshoidossa saman-

Ennaltaehkäisevien terveydenhuollon 
palvelujen käyttö valtakunnallisesti 
vertailtuna pientä 
Perusterveydenhuollon lastenneuvolakäyn-
tejä oli 0–7-vuotiaiden määrään suhteutet-
tuna maan kolmanneksi vähiten ja koulu-
terveydenhuollon käyntejä suhteutettuna 
7–18-vuotiaisiin maan toiseksi vähiten.* Kas-
vatus- ja perheneuvoloissa oli lapsiasiakkaita 
(0–21-vuotiaita) maan kolmanneksi vähiten 
(1,4 %, koko maassa 3,0 %). Osuus on pie-
nentynyt kolmessa vuodessa selvästi. Alueen 
oman tiedonannon mukaan perheneuvo-
lassa on ollut resurssivajetta ja henkilöstön 
vaihtuvuutta. Opiskeluterveydenhuollossa 
käyntejä oli suhteessa 16–25-vuotiaisiin maan 
vähiten. Äitiysneuvolakäyntejä oli sen sijaan 
15–44-vuotiaisiin naisiin suhteutettuna maan 
keskitason mukaisesti. Alueen oman tiedon-
annon mukaan äitiysneuvolakäynnit toteutui-
vat lähes täysin neuvolatoimintaa koskevan 
asetuksen runko-ohjelman mukaisesti. 

Hoitajamitoitus oli suositusten mukainen 
sekä äitiys- että lastenneuvolassa. Opiske-
luterveydenhuollon lääkäriresurssit olivat 
maan kolmanneksi pienimmät. Koulutervey-
denhuollossakaan lääkäriresurssit eivät olleet 
suositusten mukaisia. 

Lapsilla ja nuorilla erikoissairaanhoidon 
avohoitokäyntejä keskimääräistä 
enemmän 
0–17-vuotiailla somaattisen erikoissairaan-
hoidon avohoitokäyntejä oli selvästi keski-
määräistä enemmän. Somaattisessa vuode-
osastohoidossa 0–17-vuotiaita potilaita oli 
keskitason mukaisesti, mutta hoitopäiviä oli 
enemmän. Päivystykseen 48 tunnin sisällä 
palanneiden alle 18-vuotiaiden potilaiden 

KUVIO 11. Lasten ja  perheiden avopalvelujen ja las 
tensuojelun nettokäyttökustannukset vuonna 2018. 
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Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokäyttökustannukset 

Muiden lasten ja perheiden avopalvelujen nettokäyttökustannukset 

Kuviossa asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset esitetään 
summautuvasti. Kuvio kertoo sekä kustannusten jakautumisesta eri 
palvelutyyppien kesken että yhteenlaskettujen kustannusten eroista 
alueiden välillä. Tulkinnassa tulee huomioida alueiden väliset erot 
väestön ikärakenteessa. 

*Alueen oman tiedonannon mukaan tiedot voivat olla tie-
tojärjestelmän ongelmien vuoksi aliarvioituja. 
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ikäisten potilaiden määrä oli maan toiseksi pienin. 
Alueen oman tiedonannon mukaan erityisesti lasten 
perustason mielenterveyspalvelujen saatavuus on 
puutteellista. Lastenpsykiatrian avohoitoa on sen 
sijaan vahvistettu samalla kun lastenpsykiatrinen 
osastohoito on lopetettu. Nuorisopsykiatriassa 
avohoidon käynnit (13–17-vuotiaat) olivat lähellä 
maan keskitasoa, mutta laitoshoidon potilaita oli 
keskimääräistä hieman enemmän. Kiireetöntä psy-
kiatrista hoitoa odottaneiden lasten odotusajan 
mediaani oli vuoden 2018 lopussa keskimääräistä 
lyhyempi, 20 vuorokautta. Vastaava odotusajan 
mediaani nuorisopsykiatriassa oli 28 vuorokautta. 

Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden 
osuus maan pienin 
Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia oli suh-
teellisesti maan vähiten, ja ne ovat viime vuosina 
vähentyneet selvästi. Alueen oman tiedonannon 
mukaan sosiaalityöntekijävaje on heikentänyt pal-
velujen saatavuutta. Kodin ulkopuolelle sijoitettu-
jen 0–17-vuotiaiden lasten osuus on viime vuosina 
kasvanut, ja se on lähellä maan keskitasoa. Lapsia 
sijoitetaan suhteellisesti yhtä paljon perheisiin ja 
laitoksiin. 

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit käyn-
nistyivät lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä 
ja valmistuivat 99-prosenttisesti kolmen kuukauden 
määräajassa. 

Lastensuojelun laitoshoidon asukaskohtaiset 
kustannukset maan suurimmat 
Lastensuojelun avohuoltopalvelujen nettokäyttö-
kustannukset (32 euroa / asukas) olivat maan toi-
seksi matalimmat ja heijastelevat maan pienintä 
avohuollon asiakkuuksien määrää. Kustannukset 
vähenivät vuonna 2018 noin 30 prosenttia edellis-
vuodesta. Laitos- ja perhehoidon nettokäyttökustan-
nukset (185 euroa / asukas) olivat Päijät-Hämeessä 
selvästi maan korkeimmat. Ne kasvoivat 17 pro-
senttia edellisvuodesta, enemmän kuin maassa 
keskimäärin (6,8 %). Lasten ja perheiden muiden 
avopalvelujen nettokäyttökustannukset olivat asu-
kasta kohti keskimääräistä suuremmat, ja ne olivat 
kasvaneet selvästi edellisvuodesta. 
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5.10 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut 

Aikuisväestön mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen tarve on suuri. Psykiatrisessa 
erikoissairaanhoidossa tahdosta riippumattomia hoitojaksoja on keskimääräistä selvästi 
enemmän, mutta pakkotoimien käyttö on maan pienintä. Päihdeongelmaisten hoidossa 
painottuvat korjaavat päihdepalvelut, päihdehuollon avopalveluissa asiakkaiden osuus on 
maan pienin. Matala työttömien aktivointiaste ja alueen korkea rakenne- ja nuorisotyöttö-
myys viittaavat palvelujen vahvemman yhteensovittamisen tarpeeseen. 

Aikuisilla palvelujen tarve suurta, nuorten 
aikuisten tilanne erityisen vaikea 
Päijät-Hämeessä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 
17–24-vuotiaita on paljon ja myös syrjäytymis-
riskissä olevia nuoria aikuisia on keskimääräistä 
enemmän. Yhden vanhemman perheiden osuus on 
suuri. Perustoimeentulotukea saaneita oli väestöön 
suhteutettuna maan eniten, samoin toimeentulotu-
kea pitkäaikaisesti saaneita. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden 
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia oli lähes 
maan keskitasoa vastaavasti. Mielenterveysperus-
teisesti alkaneita osasairauspäivärahakausia oli 
aikuisväestössä hieman keskimääräistä vähemmän. 
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saa-
neita 18–24-vuotiaita oli maan keskitason mukai-
sesti, mutta 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä osuus 
oli maan toiseksi pienin. Psyykkisesti merkittävästi 
kuormittuneita oli 20–64-vuotiaissa vähän (11 %). 

Alkoholijuomia myytiin enemmän kuin maassa 
keskimäärin. Alkoholin liikakäyttö (AUDIT-C) on 
alueen 20–64-vuotiailla miehillä maan suurinta ja 
alkoholikuolleisuus on maan suurimpien joukossa. 
Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten 
määrä ei sen sijaan korostu, vaikka THL:n suurten 
kaupunkien jätevesitutkimuksen mukaan Lahti kuu-
luu stimulanttien, erityisesti amfetamiinin käytön 
kärkikaupunkeihin. Huumeiden saatavuudesta alu-
eella kertoo se, että huumeita kokeilleiden nuorten 
määrä oli kaikilla kouluasteen tasoilla maan suurim-
pien joukossa. 

Työttömien aktivointiaste matala, 
ennaltaehkäisevää toimeentulotukea 
saaneiden osuus suuri 
Kuntiin osoitetut toimeentulotukihakemukset 
käsiteltiin lokakuussa 2018 lähes 99-prosenttisesti 
lakisääteisessä määräajassa. Kuntien myöntämää 
täydentävää toimeentulotukea saaneita 18–24-vuo-

tiaita oli hieman enemmän ja 25–64-vuotiaita hie-
man vähemmän kuin maassa keskimäärin. Ehkäi-
sevää toimeentulotukea saaneiden osuudet olivat 
molemmissa ikäryhmissä maan toiseksi suurimpia. 
Työttömien aktivointiaste (28 %) oli maan kolman-

KUVIO 12. Päihdehuollon asiakkaat ja potilaat 
eri palveluissa alueittain vuonna 2018. 
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Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa. 
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neksi matalin. Aktivointiaste oli matala 
suhteessa alueen rakennetyöttömyy-

KUVIO 13. Rakennetyöttömyys ja aktivointiaste 2018. 

teen, joka oli maan kolmanneksi suurin 
(6,4 %, koko maassa 4,6 %). Perustervey-
denhuollossa työttömien terveystarkas-
tuksia tehtiin hieman maan keskiarvoa 
enemmän. 

Työllistymistä tukevien palvelujen 
nettokäyttökustannukset (124 euroa / 
asukas) olivat maan toiseksi suurimmat, 
ja ne heijastelevat alueen työttömyys-
tilannetta. Kunnan osarahoittama työ-
markkinatuki oli maan suurin (101 euroa 
/ asukas). Perustoimeentulotuen määrä 
asukasta kohti oli maan suurimpia. 

Tahdosta riippumattomia 
hoitojaksoja keskimääräistä 
enemmän, mutta pakkotoimien 
käyttö maan pienintä 
Perusterveydenhuollossa mielenter-
veysperusteisia avohoitokäyntejä oli 
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väestöön suhteutettuna lähes maan kes-
kiarvon mukaisesti. Erikoissairaanhoi-
don psykiatrisia käyntejä oli 18 vuotta 
täyttäneillä myös maan keskitason mukaisesti. 
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivien määrä oli 
18–24-vuotiailla maan suurimpia, mutta 25–64-vuo-
tiaassa väestössä maan keskitasoa. Psykiatrista 
pitkäaikaista hoitoa yli kolme kuukautta saaneiden 
potilaiden määrä oli väestöön suhteutettuna lähellä 
maan keskitasoa. Psykiatrisissa kuntoutuskodeissa 
vuonna 2017 ympärivuorokautisesti asuvia mielen-
terveysongelmaisia asukkaita oli lähes maan keski-
tason mukaisesti, ei-ympärivuorokautisesti asuvia 
oli keskimääräistä hieman enemmän. 

0 

Tahdosta riippumattomia hoitojaksoja oli väes-
töön suhteutettuna maan kolmanneksi eniten 
yhdessä Kymenlaakson kanssa, vaikka psykoosien 
esiintyvyys oli lähellä maan keskitasoa. Pakkotoi-
mien käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa oli 
vuonna 2017 maan pienintä. Skitsofreniaa ja kaksi-
suuntaista mielialahäiriötä sairastavilla vuodeosas-
tohoidon uusiutuminen kuukauden sisällä oli lähellä 
maan keskitasoa. Bentsodiatsepiineja käytettiin asu-
kasta kohti keskimääräistä enemmän, mutta käyttö 
on ollut viime vuosina laskusuunnassa. 

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa saa-
neita oli sekä 16–24-vuotiaiden että 25–64-vuotiai-

30 % 35 % 40 % 45 % 
Aktivointiaste 

den ikäryhmässä maan keskiarvoa vähemmän. Kun-
toutuspsykoterapiaa saaneiden määrä suhteessa 
alueen väestöön on kuitenkin kasvanut tasaisesti 
viime vuosina. Kelan korvaamia yksityispsykiatria-
käyntejä oli maan keskitason mukaisesti. 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaiden 
osuus maan pienin 
Päihteiden vuoksi päihdehuollon laitoksissa sekä 
sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 
hoidettuja potilaita oli hieman maan keskiarvoa 
enemmän. Päihdehuollon avopalveluissa asiak-
kaita oli väestöön suhteutettuna maan vähiten. 
Päihdehuollon asumispalveluissa olevien asiakkai-
den osuus oli sen sijaan maan suurimpien joukossa. 
Päihdehuollon erityispalvelujen nettokäyttökustan-
nukset (39 euroa / asukas) olivat alueella hieman 
maan keskiarvoa suuremmat. 

Pistämällä huumeita käyttävien terveysneuvon-
nan asiakasmäärät ja uusien todettujen C-hepa-
tiittitartuntojen määrä näyttävät pysyneen viime 
vuosina vakaalla tasolla. Näitä ja muita huumeiden-
käyttäjien hoitopalveluita on tarpeellista vahvistaa 
huumetilanteen muutosten myötä. 
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5.11 Vammaisten palvelut 

Vammaisetuuksia saa väestöön suhteutettuna keskimääräistä harvempi. Kehitysvam-
maisten laitoshoitoa on onnistuttu purkamaan. Autetun asumisen palvelujen asiakkaiden 
määrä on myös pienentynyt, ja painopiste on keskimääräistä enemmän ohjatun ja tuetun 
asumisen palveluissa. Sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain perusteella järjes-
tettyjen kuljetuspalvelujen saajien määrä on pienentynyt. 

Vammaisetuuksia saavia suhteellisen vähän 
Alueen alle 16-vuotiaat saivat vastaavanikäisiin suh-
teutettuna korotettua tai ylintä vammaistukea har-
vemmin kuin maassa keskimäärin. Vastaavaa tukea 
saaneiden 16 vuotta täyttäneiden osuus oli maan 
toiseksi pienin. Eläkkeensaajien korotetun tai ylim-
män hoitotuen 16–64-vuotiaiden saajien määrä oli 
maan kolmanneksi pienin. 

Vammaisuuden perusteella etuuksia saavia oli 
väestöön suhteutettuna vähän. Vammaisille myön-

KUVIO 14. Kehitysvammaisten laitos- ja 
asumispalvelujen asiakkaat 2017. 
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nettyjen palvelujen ja tukien määrä oli myös keski-
määräistä pienempi. 

Vammaispalvelujen painopiste siirtynyt 
kevyempiin palveluihin 
Vaikeavammaisten palveluasumisessa oli asiakkaita 
väestöön suhteutettuna maan keskitason mukaisesti. 

Vuonna 2017 kehitysvammaisten ohjatussa ja 
tuetussa asumisessa oli asiakkaita keskimääräistä 
enemmän. Autetun asumisen palveluissa asiakkaita 
oli vähän ja asiakasmäärä on pienentynyt edelli-
sestä vuodesta selvästi. 

Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita 
oli vuonna 2017 väestöön suhteutettuna maan toi-
seksi vähiten. Järjestäjä on onnistunut purkamaan 
laitoshoitoa vuodesta 2009 lähtien enemmän kuin 
maassa keskimäärin (91 %, koko maassa 68 %). 

Kuljetuspalvelun saajien määrä pienentynyt 
Vammaispalvelulain perusteella järjestettyjen kulje-
tuspalvelun saajien väestöön suhteutettu määrä on 
pienentynyt viime vuosina selvästi. Tästä huolimatta 
palveluja saavia oli maan keskitasoa vastaavasti. 

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettyjä kulje-
tuspalveluja saavia oli väestöön suhteutettuna maan 
kolmanneksi vähiten. Saajien määrä on vähentynyt 
noin 80 prosenttia vuodesta 2015 (koko maa -10 %). 

Vammaispalvelujen asukaskohtaiset 
kustannukset maltillisia 
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja talou-
dellisten tukitoimien menot olivat maan matalim-
mat. Niihin kuuluvien kuljetuspalvelujen kustannuk-
set olivat maan keskitasoa. 

Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asu-
mispalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökus-
tannukset olivat maan keskitason tuntumassa. 
Vammaisten laitoshoidon asukaskohtaiset netto-

Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua käyttökustannukset olivat laitoshoidon purkamisen 
asiakasmäärää palvelussa. vuoksi maan matalimpia ja lähes loppuneet. 
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5.12 Ikääntyneiden palvelut 

Omaishoidon tuella hoidettavien ikääntyneiden osuus on maan pienin. Sosiaalihuoltolain 
mukainen laitoshoito on purettu. Perusterveydenhuollon vuodeosastojen pitkäaikaishoi-
dossa on pienehkö määrä ikääntyneitä. Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 
vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus on kasvanut vuodesta 2015 hieman maan keski-
arvoa nopeammin. Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus on 
maan pienin, ja hoito painottuu paljon apua tarvitseviin asiakkaisiin. 

Yksin asuvia 75 vuotta täyttäneitä 
maan eniten 
Alueen 75 vuotta täyttäneiden väestöosuus oli kes-
kimääräistä suurempi, ja yksin asuvia (50 %) ikä-
ryhmästä oli maan eniten. Rahanpuutteen vuoksi 
ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä joutui tin-
kimään maan isoin osa 65 vuotta täyttäneistä. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä maan 
vähiten 75 vuotta täyttäneitä 
Tukipalveluja saaneita 75 vuotta täyttäneitä asi-
akkaita oli maan toiseksi vähiten ja omaishoidon 
tuella hoidettavia oli maan vähiten (3,3 %). Osuus 
väheni 1,1 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä oli maan pie-
nin osuus 75 vuotta täyttäneistä (7,5 %). Asiakkaita, 
joiden luona käydään 2–3 kertaa päivässä, oli maan 
eniten (28 %, koko maassa 20 %), ja sellaisia, joiden 
luona käydään vähintään kolme kertaa päivässä, oli 
myös runsaasti (26 %, koko maassa 17 %). Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymä on kehittänyt asiakas-
ohjausta, mikä heijastunee siinä, että kotihoidossa 
hoidetaan paljon apua tarvitsevia iäkkäitä. Tavoit-
teena on edelleen kotiin vietävien palvelujen vahvis-
taminen erityisesti kotihoidossa, kuntoutuksen arvi-
oinnissa ja palliatiivisessa hoidossa. Asiakkaiden 
palvelutarpeen arviointiin kehitetty RAI-järjestelmä 
on käytössä kaikissa alueen kunnissa. 

Vanhuspalvelujen tila -kyselyn mukaan alu-
eella on lähes kattava kotisairaalaverkosto ja kes-
kivertoa enemmän kotihoidon yksiköitä, joissa on 
mahdollista saada lääkärikonsultaatiota ympäri-
vuorokautisesti. Kotihoidon yksiköistä reilussa puo-
lessa oli saatavilla yöaikainen palvelu sekä arkena 
että viikonloppuna. Vajaassa puolessa kotihoidon 
yksiköistä (47 %, koko maassa 36 %) lääkehoidon 
kokonaisarviointi tehtiin säännöllisen kotihoidon 
asiakkaille vähintään puolivuosittain. Kotihoidon 

asiakkaiden ravitsemustilan systemaattisen arvi-
oinnin kattavuus oli kyselyn mukaan maan suurin. 

Kotihoidon ja kevyempien 
palveluvaihtoehtojen kehittämiselle ja 
vahvistamiselle tarvetta 
Kotihoidon henkilöstön osuus ikääntyneiden pal-
velujen henkilöstöstä (34 %, koko maassa 36 %) on 
kasvanut, mutta on edelleen maan keskiarvoa pie-
nempi. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan 
on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kunnalli-
sen kotihoidon palveluihin järjestetään tarvetta vas-
taava henkilöstö, koska pitkään jatkunut puutteel-
linen tilanne on vaarantanut asiakasturvallisuutta. 

Sosiaalihuoltolain mukainen ikääntyneiden lai-
toshoito on purettu kansallisten tavoitteiden mukai-
sesti. Perusterveydenhuollon vuodeosastojen pit-
käaikaishoidossa on pienehkö määrä ikääntyneitä, 
mikä selittänee hoitojaksojen maan kolmanneksi 
pisimpiä hoitoaikoja. Laitoshoidon asiakkaita on 
oletettavasti ohjautunut ikääntyneiden tehostetun 
palveluasumisen piiriin, sillä 75 vuotta täyttäneiden 
asiakkaiden osuus on kasvanut vuodesta 2015 hie-
man maan keskiarvoa nopeammin. 

Alueen 65 vuotta täyttäneillä maan 
eniten perusterveydenhuollon avohoidon 
lääkärikäyntejä 
Alueen 65 vuotta täyttäneillä on perusterveyden-
huollon avohoidon lääkärikäyntejä vastaavanikäi-
seen väestöön suhteutettuna maan eniten. Perus-
terveydenhuollon päivystyskäyntejä oli alueen 75 
vuotta täyttäneillä maan toiseksi vähiten. Vastaa-
vasti erikoissairaanhoidossa ikääntyneet käyttivät 
päivystystä maan kolmanneksi eniten. Alueen oman 
tiedonannon mukaan Päijät-Hämeen keskussairaa-
lan yhteispäivystyksen kaikki käynnit kirjautuvat 
erikoissairaanhoitoon. 
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KUVIO 15. Ikääntyneiden palvelurakenne ja -kattavuus 75 vuotta täyttäneillä suhteessa vastaavan 
ikäiseen väestöön 2017. 

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan suhteellisen osuudet Omaishoidon tuen suhteellinen osuus 
Säännöllisen 
kotihoidon 
piirissä olevien 
osuus 

Tehostetun 
palveluasumisen 
asiakkaiden osuus 

Laitoshoidossa 
olevien osuus 

Omaishoidon tuella 
hoidettavien osuus 

Etelä-Karjala 
H

YK
S Helsinki ja Uusimaa 

Kymenlaakso 
Päijät-Häme 

KY
S

Etelä-Savo 
Itä-Savo 
Keski-Suomi 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Savo 

O
YS

Kainuu 
Keski-Pohjanmaa 
Lappi 
Länsi-Pohja 
Pohjois-Pohjanmaa 

TA
YS

Etelä-Pohjanmaa 
Kanta-Häme 
Pirkanmaa 

TY
KS

 Satakunta 
Vaasa 
Varsinais-Suomi 

0 % 10 % 20 % 30 % 0 % 10 % 20 % 30 % 

Vasen kuvio esittää kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan prosentuaaliset osuudet summautuvasti. Tiedot ovat 
poikkileikkaustietoja. Oikealla olevassa kuviossa esitetään vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden hoidettavien osuus 
prosentteina. Omaishoitajien osuus on vuoden kertymätieto. 

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa 75 vuotta 
täyttäneitä vuodepotilaita oli hieman keskimää-
räistä enemmän, mutta hoitopäiviä vähemmän kuin 
keskimäärin. Psykiatrian laitoshoidossa 65 vuotta 
täyttäneitä potilaita oli väestöön suhteutettuna 
maan toiseksi vähiten, ja myös hoitopäiviä oli kan-
sallisesti vertailtuna vähän. 

Kotihoidon asukaskohtaiset kustannukset 
kasvaneet kolmanneksen edellisvuodesta 
Kotihoidon nettokäyttökustannukset (220 euroa / 
asukas) kasvoivat 31 prosenttia edellisvuodesta ja 
ylittivät hieman maan keskiarvon. Keskimääräistä 
suuremmat ikääntyneiden ympärivuorokautisen 
hoivan asumispalvelujen (tehostetun palveluasu-
misen) kustannukset (365 euroa / asukas) ovat kas-
vaneet, mutta kasvu on loiventunut vuoden 2017 
jälkeen. Ikääntyneiden laitoshoidon kustannukset 
ovat käytännössä loppuneet. 
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6 Helsingfors och Nyland 

6.1 Expertutvärdering 

Befolkningstillväxten och det ökande antalet personer som talar 
ett främmande språk koncentreras till de tre största städerna i området 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område består av 24 kommuner med 1,7 miljoner invånare. 
Befolkningstillväxten är större än i de övriga delarna av landet och koncentreras till de tre största städerna. 
Andelen invånare med utländsk bakgrund och ett främmande språk som modersmål är störst i hela landet. 
De kommande årens befolkningstillväxt i huvudstadsregionen kommer att bero mer än nyförtiden på att den 
andel av befolkningen som har ett främmande språk som modersmål ökar. Området har mest bostadslöshet 
i hela landet. 

Den demografiska försörjningskvoten är lägst i landet, men andelen invånare som fyllt 65 år kommer 
att öka under de kommande åren. Den svenskspråkiga befolkningens andel varierar stort mellan olika kom-
muner, Raseborg (65 %) har den största andelen. Området har i genomsnitt landets bästa utbildnings- och 
utkomstnivå, men inkomstskillnaderna är störst i landet. Antalet sysselsatta är störst i landet, men andelen 
långtidsarbetslösa av de arbetslösa är i området större än genomsnittet. Området har mest unga som har 
hamnat utanför utbildning. 

Sjukligheten är bland de lägsta i landet, och det verkar också som om befolkningens välfärd och hälsa 
samt levnadsvanor i det stora hela hör till de bästa i landet. Illamående bland unga är vanligare än genom-
snittet, och på alla skolstadier förekommer mer experiment med droger än i resten av landet. Överkonsum-
tionen av alkohol bland äldre personer hör till de största i landet. 

Keusote har integrerat basservicen inom social- och 
hälsovården i kommunerna i området 
År 2018 ordnade 14 kommuner basservice inom social- och hälsovården inom ramen för den egna verksam-
heten. Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård (Keusote) har sedan början av 2019 ansvarat 
för såväl ordnandet av social- och hälsovårdstjänster som för produktionen av tjänster för invånarna i de sex 
kommunerna i området. I området finns dessutom två samarbetsområden. HNS som ansvarar för den speci-
aliserade sjukvården indelas i HUCS, Hyvinge, Lojo, Västra Nylands och Borgå sjukvårdsområden. 

Vad gäller den funktionella integrationen har man arbetat med klient- och servicestyrning och klientseg-
mentering. Patientdatasystemet Apotti som ska tas i bruk i omfattande utsträckning skapar också förutsätt-
ningar för att stärka den funktionella integrationen. 

Det mångsidiga utbudet av tjänster ökar valmöjligheterna 
Primärvårdens demografiska täckning är lägst i landet och det görs förhållandevis få läkarbesök, vilket 
tyder på att området har ett bra utbud av företagshälsovård och privata tjänster. Som helhet hör antalet 
besök inom primärvårdens öppenvård i förhållande till invånarantalet till de största i landet. Inom mun- och 
tandvården används hälsovårdscentralernas tjänster i förhållandevis liten grad och det görs fler besök än 
genomsnittet inom den privata sektorn. I området finns utmaningar vad gäller lika tillgång till tjänster efter-
som möjligheten att få besöka en läkare och tandläkare inom primärvården varierar stort mellan de olika 
kommunerna i området. 

Inom den specialiserade somatiska sjukvården är antalet öppenvårdsbesök och användningen av vårdav-
delningar lägst i landet i förhållande till befolkningsmängden, men det förekommer stora skillnader mellan 
kommunerna. Det har förekommit lagstridiga fördröjningar vad gäller tillgången till icke-brådskande speciali-
serad sjukvård. Användningen av jouren avviker inte från det övriga landet; besöken koncentreras till de östra 
och västra delarna av Nyland. Nettodriftskostnaderna per invånare för den specialiserade sjukvården är lägst 
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i landet, men de varierar stort inom området – till exempel är kostnaderna i Raseborg över 50 procent högre 
än i Esbo. År 2017 var den ålders- och könsstandardiserade användningen och de ålders- och könsstandardi-
serade kostnaderna för den specialiserade somatiska sjukvården inom Helsingfors och Nyland högst i Västra 
Nylands sjukvårdsområde. 

Inom området förekommer variationer vad gäller tillgången till tjänster och personalresurser inom den 
förebyggande hälso- och sjukvården för barn och unga, men på alla skolstadier hörde andelen unga som 
uppgav att det är svårt att få träffa skolhälsovårdaren till de största i landet. Antalet patienter under 18 år, 
vårddagar och öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska sjukvården är proportionellt sett minst 
i landet. Det görs aningen fler öppenvårdsbesök inom barn- och ungdomspsykiatrin än genomsnittligt, men 
psykiatriska vårdavdelningar används i liten utsträckning. Bedömningarna av servicebehovet inom barnskyd-
det blir i varierande grad färdiga inom den lagstadgade tidsfristen i kommunerna i området. Andelen barn 
som placerats utanför hemmet ligger på landets medelnivå, men kostnaderna för barnskyddets institutions- 
och familjevård per invånare är näst högst i landet. Bristen på behöriga socialarbetare inom barnskyddet har 
rapporterats till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Inom primärvården görs få besök inom mentalvårdens öppenvård, men fler besök än genomsnittligt inom 

den specialiserade sjukvården. Det finns förhållandevis få patienter i arbetsför ålder inom den psykiatriska 
institutionsvården. Fler personer än genomsnittet får Fpa:s rehabiliteringsterapi. Anlitandet av tjänster som 
tillhandahålls av psykiatriska rehabiliteringshem är ringa i jämförelse med resten av landet, vilket tyder på 
möjligheter till förbättring. Utbudet av missbrukartjänster är mångsidigt och hälsorådgivningspunkter för 
drogmissbrukare erbjuds i alla kommuner i huvudstadsregionen. Antalet klienter som besöker hälsorådgiv-
ningspunkterna hör till de största i landet i förhållande till befolkningsmängden. 

Institutionsvården för personer med utvecklingsstörning har avvecklats och man har i stället satsat på 
tjänster för assisterat boende. Man har också, i enlighet med de nationella målen, luckrat upp servicestruktu-
ren för äldre personer genom att avveckla institutionsvården. Andelarna 75 år fyllda klienter på serviceboen-
den med heldygnsomsorg och som regelbundet får hemvård hör till de lägsta i landet. Inom den regelbundna 
hemvården ligger tyngdpunkten på klienter som behöver tjänster lite eller medelmåttigt. Andelarna personer 
som vårdas genom stöd för närståendevård och som fått stödtjänster hör också till de lägsta i landet. Med 
tanke på att antalet äldre personer kommer att öka under de kommande åren verkar det finnas ett behov av 
att utveckla och effektivisera hemvården. Också Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fäst uppmärk-
samhet vid såväl bristerna i tillgången till hemvård i området som vid den långa raden lagstridigheter vad 
gäller privata serviceproducenters verksamhet. 

Prognosen för de ökade social- och hälsovårdskostnaderna störst i landet 
Nettodriftskostnaderna per invånare för social- och hälsovården i Helsingfors och kommunerna i Nyland 

ökade med cirka en procent jämfört med föregående år och var lägst i hela landet. Kostnaderna per invånare 
var, utan behovsstandardisering, i genomsnitt 13 procent lägre än landets genomsnitt, men å andra sidan 
var de i till exempel Hangö och Raseborg över tio procent högre än genomsnittet. De behovsstandardiserade 
kostnaderna för social- och hälsovården i området Helsingfors och Nyland låg 2017 på landets medelnivå; de 
behovsstandardiserade utgifterna var lägst i Borgnäs och högst i Hangö. Under de kommande åren kommer 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område att utsättas för det största kostnadstrycket i landet till 
följd av ökade social- och hälsovårdskostnader på grund av att såväl hela befolkningen som antalet äldre 
personer ökar. Prognosen vad gäller ökningen av de totala kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster 
fram till 2030 är cirka 27 procent, och ökningen koncentreras i högre grad än i resten av landet till tjänsterna 
för äldre. 

Under de kommande åren kommer kostnadstrycket också att öka till följd av pågående och planerade 
investeringar. Kostnaderna för Brosjukhuset som byggs på Mejlans campus under 2018–2022 uppskattas 
uppgå till 295 miljoner euro. HNS och Helsingfors stad har också gjort upp en plan för ett nytt samsjukhus på 
Dals sjukhusområde. Planen är att koncentrera områdets krävande psykiatriska avdelningsvård till samsjuk-
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huset före 2025. Kostnaderna för barnsjukhuset som stod färdigt hösten 2018 uppgick till cirka 180 miljoner 
euro. 

Även om områdets ekonomi blivit svagare är den fortfarande stark jämfört med resten av Finland, men 
den ekonomiska bärkraften varierar stort mellan olika kommuner. Esbo, Helsingfors och Grankulla har lan-
dets högsta årsbidrag och skatteinkomster per invånare. I Nylands randområden finns dock till invånarantalet 
ganska små kommuner vars möjligheter att finansiera de ökande social- och hälsovårdskostnaderna försvå-
ras av skatteinkomsternas svaga utveckling på grund av att befolkningen minskar och åldrar. 
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6.2 Verksamhetskontext 

H elsingfors och Nylands sjukvårdsdist-
rikt (HNS) är ett område som består 
av 24 kommuner och 1,7 miljoner 
invånare. Folkmängden i kommunerna 

varierar från Helsingfors 648 000 invånare till Lapp-
träsks 2 700 invånare. Befolkningen ökar kraftigare 
än i resten av landet, men de kommande årens 
befolkningstillväxt kommer i högre grad än tidi-
gare att koncentreras till de tre största städerna i 
området. Antalet personer som talar ett främmande 
språk som modersmål och deras andel av befolk-
ningen ökar i synnerhet i Vanda, Esbo och Helsing-
fors, där andelen personer som talar ett främmande 

FIGUR 2. Skillnader i sjuklighet mellan 
områdena. 
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THL:s sjuklighetsindex beskriver sjukligheten bland 
befolkningen i kommuner och områden i förhållande till nivån 
i hela landet. Ju lägre index, desto friskare är befolkningen 
i området. Indexet innehåller uppgifter om sju allvarliga 
sjukdomsgrupper. Det icke-åldersstandardiserade indexet 
beskriver den verkliga sjukdomsbördan i området. 

språk förutspås öka från nuvarande 15–18 procent 
till 22–29 procent före 2030. 

Den svenskspråkiga befolkningens andel varie-
rar dock stort (1–65 %). Den demografiska försörj-
ningskvoten är lägst i landet, men andelen invånare 
som fyllt 65 år varierar i kommunerna (15–31 %). I 
synnerhet i Helsingfors förekommer bostadslöshet. 

Befolkningens sjuklighet ligger på en låg nivå. 
Det förekommer stora socioekonomiska skillnader 
såväl mellan som inom kommunerna i området. 
Trots de goda utbildningsmöjligheterna är andelen 
unga utanför utbildning störst i landet. 

Ordnande och servicenät 
År 2018 ordnade 14 kommuner basservice inom 
social- och hälsovården inom ramen för den egna 
verksamheten. Lovisa och Lappträsk hade bildat ett 
samarbetsområde som fungerar enligt ansvarskom-
munmodellen. Samkommunen för grundtrygghet 
Karviainen ordnade social- och hälsovårdstjäns-
ter för invånarna i Vichtis och Högfors. Mellersta 
Nylands samkommun för social- och hälsovård har 
sedan början av 2019 ansvarat för såväl ordnandet 
av social- och hälsovårdstjänster som för produktio-
nen av tjänster för invånarna i de sex kommunerna 
i området. 

HNS som ansvarar för den specialiserade sjuk-
vården indelas i HUCS, Hyvinge, Lojo, Västra Nylands 
och Borgå sjukvårdsområden. Raseborgs sjukhus är 
sedan 1 januari 2018 en resultatenhet inom HUCS. 

HUCS har ansvaret för krävande vård och 
behandling av sällsynta sjukdomar inom HUCS spe-
cialupptagningsområde och i vissa fall i hela landet. 

Helsingfors stad har sin egen specialiserade 
sjukvård, bland annat mentalvårds- och missbru-
kartjänster. 

Investeringar 
Kostnaderna för barnsjukhuset som stod färdigt 
hösten 2018 uppgick till cirka 180 miljoner euro. Den 
totala summan av HNS byggnadsinvesteringar upp-
gick till 102,4 miljoner euro 2018. Största delen av 
de stora projekten genomfördes på Mejlans, Jorvs 
och Hyvinge sjukhusområden. Kostnaderna för 
Brosjukhuset som byggs på Mejlans campus under 
2018–2022 uppskattas uppgå till 295 miljoner euro. 
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FIGUR 3. Servicenätverk för hälsovårdstjänster som anordnas i offentlig regi 2018. 
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Sjukhus Terveysasema tai -piste (VV)Hälsostation eller hälsovårdsenhet (fv) 
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Hälsostation och vårdavdelning (entr.) 

De hälsovårdstjänster som anordnas i offentlig regi är indelade i sjukhus- och hälsostationtyper. Hälsostationerna är även indelade 
iverksamhetsställen som distriktet själva tillhandahåller, som man lägger ut på entreprenad (entr.) eller som kan väljas fritt av 
invånarna via försöket med servicesedlar (fv). De ljusare zonerna på kartan visar den geografska tillgängligheten till närmaste 
dygnet-runt-jour. 

Ombyggnaden av Katrine sjukhus i Vanda (11 HNS och Helsingfors stad har gjort upp en plan 
miljoner euro) blev färdig 2018. Det har också bevil- för ett nytt samsjukhus på Dals sjukhusområde. Pla-
jats undantagstillstånd för över 10 miljoner euro för nen är att koncentrera områdets krävande psykia-
nybyggnads- och ombyggnadsinvesteringar inom triska avdelningsvård till samsjukhuset före 2025. 
socialvården. 
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6.3 Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader 

Nettodriftskostnaderna per invånare för social- och hälsovården har ökat med en procent 
sedan året innan. Samtidigt har kommunernas ekonomiska situation, som är starkare än i 
resten av landet, blivit svagare. År 2017 låg de behovsstandardiserade utgifterna på landets 
medelnivå, men det förekom stora skillnader mellan kommunerna och sjukvårdsområde-
na. Enligt prognosen kommer områdets befolkning att öka och åldras snabbare än i resten 
av landet fram till 2030, och därför är prognosen för hur social- och hälsovårdskostnaderna 
kommer att öka, 27 procent, störst i landet. 

FIGUR 4. Fördelning av nettodriftskostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet i distriktet och 
skillnaden jämfört med genomsnittet i landet 2018. 
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Figuren visar fördelningen av kostnaderna uppgiftsvis. Om områdets utgifter är större än genomsnittet i landet överskrider den 
uppgiftsvisa delen i fguren genomsnittet i landet, som visas med en streckad linje. Skillnaden jämfört med genomsnittet i landet visas 
även i procent. 

Den uppgiftsvisa andelens bredd visar den relativa andelen för alla social- och hälsovårdens nettodriftskostnader. 

Den uppgiftsvisa andelens avstånd från mittpunkten visar dess relativa placering i en jämförelse mellan områdena. 
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Kommunerna i Nyland har en starkare 
ekonomi än genomsnittet, men den 
ekonomiska situationen är ofta mer 
utmanande i de små kommunerna i 
randområdena 
Ekonomin i kommunerna i Helsingfors och Nylands 
område (24) blev sämre jämfört med året innan. 
Utvecklingen var densamma i hela landet. Resul-
taten av redovisningsperioden per invånare uppvi-
sade underskott i ungefär hälften av kommunerna 

i området. 
I 58 procent av kommunerna minskade skatte-

inkomsterna per invånare jämfört med föregående 
år. Kommunernas inkomstskatteprocenter varie-
rade mellan 17 procent (Grankulla) och 22 procent 
(Raseborg). 

Områdets ekonomi var dock fortsättningsvis 
stark jämfört med övriga Finland. Årsbidraget per 
invånare som beskriver de genomsnittliga skattein-
komsterna och inkomstfinansieringens tillräcklighet 
hörde till de största i landet även om årsbidraget 
försämrades i nästan alla kommuner i området. 

Den ekonomiska bärkraften varierade emeller-
tid stort mellan olika kommuner. Årsbidraget och 
skatteinkomsterna per invånare i städerna i huvud-
stadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla) hörde 
till de största i landet. Däremot finns det i synner-
het i Nylands randområden kommuner med ett lågt 
invånarantal där skatteinkomsternas utveckling var 
svag på grund av att befolkningen minskar och åld-
ras. Årsbidraget per invånare var negativt i Askola, 
Lappträsk och Lovisa. Årsbidraget var tillräckligt för 
att täcka avskrivningarna i tio kommuner. 

På basis av koncernbokslutet1 uppfyller Lapp-
träsks ekonomi i princip villkoren för det samman-
slagningsunderstöd enligt prövning som avses i 
56 a § i kommunstrukturlagen (finansministeriet, 
promemoria 31.5.2019). Enligt kommunens verk-
samhetsberättelse och bokslut förklaras underskot-
tet 2018 i synnerhet av att kostnaderna för samar-
betsområdets social- och hälsotjänster var högre än 
i budgeten. 

FIGUR 5. Index för behovsstandardiserade 
utgifter inom social- och hälsovården 2017. 
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Med behovsstandardiserade utgifter avses hänsyn till faktorer 
som påverkar servicebehovet av invånarna i området. Landets 
medelvärde är 100. En högre siffra anger hur många procent 
högre områdets behovsstandardiserade utgifter var än 
genomsnittet för hela landet. 

För att stärka den ekonomiska bärkraften för 
2019 höjde Kyrkslätt sin inkomstskatteprocent med 
0,25 och Askola med 0,75 procentenheter. 

Nettodriftskostnaderna för social- och 
hälsovården ökade måttligt, stora skillnader 
mellan kommunerna 
Nettodriftskostnaderna för social- och hälsovård 

i kommunerna i området uppgick till samman-
lagt 4,8 miljarder euro (2 888 euro/invånare). Net-

80 90 100 110

1 Enligt 114 § i kommunallagen ska kommunerna upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. En kommunkoncern omfattar 
kommunens egen organisation, inklusive kommunens affärsverk, samt olika sammanslutningar där kommunen har bestämmande 
inflytande enligt bokföringslagen (1336/1997). Med koncernbokslutet sammanställs dessutom genom proportionell sammanställning 
de samkommuner kommunen är medlem i, och i bokslutet beaktas även kommunens intressesammanslutningar. Sedan 2017 har 
kriskommunförfarandet grundat sig på såväl underskottet i kommunens balansräkning som på uppgifter om kommunkoncerner enligt 
kriterierna i 118 § i kommunallagen. 
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todriftskostnaderna per invånare ökade med 
1,2 procent jämfört med året innan (2,8 % i hela 
landet) och var lägst i landet. Det förekom stora 
skillnader i kostnaderna mellan kommunerna i 
området; från 2 446 euro per invånare i Borgnäs 
till 3 960 euro per invånare i Hangö. 

En förhållandevis stor andel av nettodrifts-
kostnaderna för social- och hälsovården bestod 
av specialiserad sjukvård (37 %). De andelar av 
de totala kostnaderna som uppstod inom tjäns-
terna för äldre (12 %) och hemvården (4,8 %) 
– och som återspeglar områdets åldersstruk-
tur – var minst i landet. Primärvårdens öppen-
vård orsakade tio procent av kostnaderna. Av 
de totala kostnaderna utgjorde barnskyddets 
öppenvårdstjänster samt andra öppna tjänster 
för barn, unga och familjer 9 procent, vilket var 
den största andelen i hela landet. 

De behovsstandardiserade utgifterna för 
social- och hälsovården störst i Västra 
Nylands sjukvårdsområde 
År 2017 var social- och hälsovårdens nettoutgif-
ter i genomsnitt 3 100 euro per invånare i hela 
landet. I området Helsingfors och Nyland upp-
gick utgifterna till 2 717 euro per invånare, vilket 
var 12 procent mindre än i landet i genomsnitt. 
Servicebehovet för befolkningen i området var 
12 procent lägre än landets genomsnitt, men de 
behovsstandardiserade utgifterna2 låg på lan-
dets medelnivå. 

Befolkningens servicebehov var som minst 
19 procent lägre (Esbo och Borgnäs) och som 
störst 13 procent högre (Lappträsk) än i lan-
det i genomsnitt. De behovsstandardiserade 
utgifterna för social- och hälsovården var lägst 
i Borgnäs, 14 procent lägre än genomsnittet, 
medan Hangö med sina 15 procent över landets 
genomsnitt hade de högsta behovsstandardise-
rade utgifterna per invånare. 

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikts sjukvårdsområden var servicebehovet 

2 De nettoutgifter för social- och hälsovården som använts för 
att beräkna de behovsstandardiserade utgifterna inkluderar 
varken miljö- och hälsoskydd eller övrig social- och hälso-
vårdsverksamhet. Inom hemvården utvärderas dessutom 
endast kostnaderna för personer över 65 år. Behovsfakto-
rerna som beaktats är ålders- och könsstruktur, sjuklighet 
och socioekonomisk ställning. 

FIGUR 6. Prognos för de reella kostnaderna för 
social- och hälsovårdstjänster. 
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Det uppgiftsvisa strecket visar förändringar i de reella kostnaderna 
mellan 2017 och 2030. För en del av uppgifterna har man dessutom 
angett den procentuella förändringen för kostnaderna. Uppgifterna 
bygger på THL:s regionaliserade prognosmodell över sociala utgifter. 
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som lägst 14 procent mindre (HUCS) och som högst 
två procent större (Västra Nyland) än landets med-
elnivå. De behovsstandardiserade utgifterna för 
social- och hälsovården var lägst i Borgå sjukvård-
område, tre procent lägre än genomsnittet, medan 
Västra Nylands sjukvårdsområde med sina åtta pro-
cent högre än genomsnittet hade de högsta behovs-
standardiserade utgifterna. 

Kostnaderna för tjänsterna för äldre 
förutspås öka med nästan 70 procent före 
2030 
Enligt THL:s prognoskalkyler kommer de årliga 
kostnaderna för social- och hälsotjänsterna att öka 
mest i de områden där befolkningen ökar mer än 
i hela landet och dit befolkningen koncentreras. 
Tillväxttakten för kostnaderna för social- och hälso-
tjänsterna påverkas av såväl befolkningsstrukturens 
utveckling som av skillnaderna i kostnadsstrukturen 
för tjänsterna i utgångsläget. 

Enligt prognosen kommer befolkningen i Nyland 
att öka med cirka tio procent före 2030 (+1,0 % i hela 
landet). Under samma tidsperiod förutspås andelen 
65 år fyllda öka med 35 procent i området (24 % i 
hela landet). 

Baserat på förändringarna i befolkningsstruktu-
ren förväntas den reala tillväxten för Nylands social-
och hälsotjänster uppgå till i genomsnitt 1,8 procent 
per år mellan 2017 och 2030 (1,2 % i hela landet). 
Kostnaderna för områdets social- och hälsotjänster 
förutspås öka med totalt cirka 27 procent före 2030 
(17 % i hela landet). Kostnaderna för tjänsterna för 
äldre förväntas öka mest, med 69 procent (50 % i 
hela landet). Den näst största utgiftsökningen för-
utspås inom primärvårdens vårdavdelningar (59 %, 
40 % i hela landet), medan kostnaderna för den 
specialiserade somatiska sjukvården förväntas öka 
med 20 procent (11 % i hela landet). 
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6.4 Främjande av hälsa och välfärd 

Området har mångsidiga strukturer för att främja välfärd och hälsa och organisationer spe-
lar en stor roll. Befolkningens välfärd och hälsa är i det stora hela bland de bästa i landet, 
men det förekommer stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Unga mår sämre 
än genomsnittet. Befolkningens levnadsvanor hör till de sundaste i landet, men ungdomar 
på alla skolstadier experimenterar mest med droger. Äldre överkonsumerar mest alkohol i 
hela landet. 

Mångsidiga strukturer för att främja hälsa 
och välfärd i området 
Kommunernas välfärdskoordinatorer samt ett tre 
personers team för främjande av hälsa och välfärd 
vid HNS enhet för primärvård ansvarar för den stra-
tegiska planeringen och utvecklandet av verksam-
heten för främjande av hälsa och välfärd i områ-
det. En enkät visar att 86 procent av de kommuner 
i området som besvarat enkäten utsett en person 
som ansvarar för att koordinera frågor kring främ-
jande av hälsa och välfärd. Den strategiska roll som 
verksamheten för främjande av hälsa och välfärd 
har och verksamhetens strukturer har också dryftats 

som en del av social- och hälsovårdsreformen och 
landskapsreformen. 

Många bra element i kommunernas 
multiprofessionella strukturer för 
verksamhet för främjande av hälsa och 
välfärd, utveckling behövs fortfarande 
HNS enhet för primärvård utarbetade en regional 
välfärdsberättelse 2016. Fullmäktige i alla kommu-
ner som besvarat enkäten har godkänt den omfat-
tande välfärdsberättelsen. Sammanlagt 76 procent 
av kommunerna hade rapporterat om hälsoskill-
naderna mellan olika befolkningsgrupper till full-
mäktige och 90 procent hade informerat om möj-
ligheterna att delta och påverka på sin webbplats. 
Tre kommuner hade fattat beslut om åtgärder inom 
ramen för den lokala säkerhetsplanen. 

I 82 procent av kommunerna ordnades idrott 
och motion för barn och unga som inte var med-
lemmar i någon idrotts- och motionsförening. 
Totalt 87 procent av kommunerna i området ordnar 
motionsrådgivning och 78 procent rapporterade att 
de hänvisat klienter från social- och hälsotjänsterna 
till motionsrådgivningen. 

I 43 procent av områdets kommuner finns struk-
turer eller verksamhetsmodeller som är gemen-

samma för olika förvaltningsområden och inom 
vilka man behandlar kulturell verksamhet som 
främjar välfärd och hälsa. 

Multiprofessionellt organisationssamarbete 
för att främja hälsa och välfärd 
Social- och hälsoorganisationernas understödscen-
tral (STEA) har i området beviljat finansiering bland 
annat för att stärka delaktigheten och föräldraska-
pet för föräldrar i barnfamiljer och invandrarmam-
mor (Mannerheims Barnskyddsförbund, Nylands 
distrikt) samt för verksamhet med låg tröskel för 
flickor och unga kvinnor som behöver särskilt stöd 
(föreningen Loisto Setlementti ry), dagcenterverk-
samhet med låg tröskel för personer med många 
olika problem (stiftelsen Sininauhasäätiö) och för 
att stärka delaktigheten och vardagliga färdigheter 
för personer med psykiska sjukdomar (föreningen 
Mielenterveysyhdistys HELMI ry). 

Det upplevda välbefinnandet bland den 
vuxna befolkningen hör till de bästa i landet – 
psykiskt illamående vanligt bland unga 
Elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan led mer 
av måttlig eller svår ångest än någon annanstans i 
hela landet. 

Andelen 20–64-åringar som upplever sig ha en 
god livskvalitet var störst i landet (69 %). Totalt 
18 procent av den vuxna befolkningen, den minsta 
andelen i landet, trodde att de sannolikt inte kom-
mer att orka arbeta ända tills de får ålderspension. 
Antalet män som vårdades på sjukhus på grund av 
skador och förgiftningar var i förhållande till antalet 
25– 64-åringar näst lägst i landet. 

Andelen 65 år fyllda personer som upplevde 
sig ha en god livskvalitet (54 %) var tredje störst i 
landet. Färre 75 år fyllda personer än genomsnit-
tet upplevde sig ha stora svårigheter att klara av de 
dagliga sysslorna. 
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Befolkningens sunda levnadsvanor skuggas 
av ungdomarnas experimenterande med 
droger och de äldres alkoholkonsumtion 
Andelen elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan 
som på fritiden motionerar högst en timme per 
vecka så att de blir andfådda var 2017 tredje minst i 
landet medan andelen överviktiga elever (BMI ≥ 25 
kg/m2) var näst minst i landet. Andelen elever som 
äter knappt med grönsaker var lägst i hela landet. 
Andelen högstadieelever som dagligen använder 
tobaksprodukter (cigaretter eller snus) eller e-ciga-
retter var bland de minsta i landet. Däremot hade 
området på alla skolstadier den största andelen 
ungdomar (högstadiet, gymnasiet, yrkesläroinstitu-
tioner) som provat på olagliga droger. 

Andelen 20–64-åringar som röker dagligen var 
tredje lägst i landet. Överdriven alkoholkonsumtion 
(AUDIT-C) förekom bland områdets vuxna befolk-

ning i mindre utsträckning än genomsnittligt. En 
knapp tredjedel av befolkningen åt grönsaker och 
frukter enligt näringsrekommendationerna, vilket 
är den största andelen i landet. Andelen med fetma 
(BMI ≥ 30 kg/m2) bland den vuxna befolkningen var 
den minsta i landet. 

Andelen 65 år fyllda invånare som drack för 
mycket alkohol (36 %) var större än någon annan-
stans i landet. Alkoholdödligheten bland samma 
åldersgrupp är också en aning högre än genom-
snittligt. 

I området pågår många projekt för att utveckla 
verksamheten för främjande av hälsa och välfärd 
och som stöds av kommunernas ledning samt det 
av HNS enhet för primärvård ledda projektet ”Hyvä 
kierre” (God spiral) för att främja rökfrihet och nikot-
infrihet, stärka delaktigheten, minska hälsoskillna-
derna och minska antalet fall. 
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FIGUR 7. Förändringsfaktorer som påverkar hälsa och välbefinnande. 

Befolkningens välbefnnande, hälsa och säkerhet påverkas av många förändringsfaktorer, både små och stora, alltifrån individens 
levnadsvanor till världspolitiken.* 

*Modifierad äfter Palosuo ym. 2004. Kokemuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. 
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6.5 Hälsoskydd 

Vaccinationsprogrammet har inte genomförts enligt de nationella målen i hela området. 
Däremot har användningen av antibakteriella läkemedel minskat och antibiotikadiarré 
förekommer i förhållandevis liten utsträckning. Antalet nya hepatit C-infektioner har hållits 
på en ganska stabil nivå under de senaste åren. Antalet klienter som besöker hälsorådgiv-
ningspunkterna för drogmissbrukare hör till de största i landet i förhållande till befolk-
ningsmängden. Influensavaccinationstäckningen bland vårdare och läkare vid verksam-
hetsenheter för specialiserad sjukvård hör till de högsta i landet. 

Stora skillnader i täckningen av vaccin enligt 
det nationella vaccinationsprogrammet 
Under säsongen 2017–2018 fick nästan hälften av 

alla personer som fyllt 65 år influensavaccin, vilket 
ligger under Europeiska rådets målnivå på 75 pro-
cent. Vaccinationstäckningen har ökat med ungefär 
sex procentenheter jämfört med säsongen 2014– 
2015. 

Av de barn som föddes 2015 fick över 98 procent 
minst en dos av det femvalenta vaccin som skyddar 
mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och sjukdo-
mar orsakade av Hib-bakterier. Andelen barn som 
fått hela vaccinationsserien på tre doser var dock 
nästan tio procentenheter lägre, vilket tyder på bris-
ter i vaccinationsverksamheten. 

Andelen barn som fått den första dosen vaccin 
mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) i 11–24 
månaders ålder är aningen lägre än landets genom-
snitt. Vaccinationstäckningen har redan i flera år 
varit under gränsen på 95 procent, vilket innebär att 
risken för att sjukdomarna sprids kan öka. 

Totalt 65 procent av flickorna har fått HPV-vac-
cin som skyddar mot flera olika typer av cancer i 
enlighet med rekommendationerna i vaccinations-
programmet. Täckningen var fjärde högst i landet 
och ligger endast fem procentenheter under landets 
högsta täckning (70 % i Norra Savolax). 

Andelen 14–16-åringar som fått boostervaccin 
mot difteri, stelkramp och kikhosta var näst lägst i 
landet (85 %). Det är skäl att fästa uppmärksamhet 
vid vaccineringen av skolelever. 

Täckningssiffrorna kan vara underskattade på 

grund av brister med anknytning till genomförande 
och dokumentation av vaccinationer eller överfö-
ring av uppgifter om dessa. 

Hälsorådgivningspunkterna används aktivt 
I området upptäcktes aningen fler nya hepatit 
C-infektioner i proportion till antalet invånare än 
genomsnittligt. Antalet nya infektioner har under de 
senaste åren hållits på samma nivå trots att använd-
ningen av droger har ökat. Antalet hepatit C-infek-
tioner som smittat genom injicerade droger låg på 
landets medelnivå. Antalet klienter i proportion till 
invånarantalet som besökte hälsorådgivningspunk-
terna för drogmissbrukare hörde till de största i lan-
det 2017. 

Användningen av antibakteriella 
läkemedel har minskat, förekomsten av 
antibiotikadiarré bland de lägsta i landet 
Området hade tredje minst fall av Clostridium dif-
ficile-diarré i förhållande till befolkningsmängden. 
Den årliga förbrukningen av antibiotika (J01, anti-
bakteriella läkemedel) per invånare har minskat 
under de tre senaste åren och ligger för närvarande 
på landets medelnivå. 

Influensavaccinationstäckningen bland 
vårdpersonal inom den specialiserade 
sjukvården i den nationella toppen 
Influensavaccinationstäckningen bland vårdperso-
nalen, det vil säga vårdare och läkare, vid verksam-
hetsenheter för specialiserad sjukvård var bland 
de högsta i landet (över 95 %, hela landets medel-
värde 87 %). Handdesinfektionsmedel användes på 
samma nivå som landets medelvärde på vårdavdel-
ningar inom den specialiserade somatiska sjukvår-
den. Även antalet hygienskötare vid verksamhet-
senheterna för specialiserad sjukvård i förhållande 
till antalet bäddplatser låg på sjukvårdsdistriktens 
medelnivå. 
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6.6 Specialiserad somatisk sjukvård och prehospital akutsjukvård 

I jämförelse med resten av landet har området det lägsta antalet öppenvårdsbesök och 
anlitar i minst utsträckning vårdavdelningar inom den specialiserade somatiska sjukvår-
den i förhållande till befolkningen. Det har förekommit lagstridiga fördröjningar vad gäller 
tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. Antalet jourbesök ligger på landets 
medelnivå – i förhållande till befolkningen koncentreras besöken till de östra och västra 
områdena i Nyland. Nettodriftskostnaderna för den specialiserade sjukvården per invånare 
var de lägsta i landet. År 2017 var den ålders- och könsstandardiserade användningen och 
de ålders- och könsstandardiserade kostnaderna för den specialiserade somatiska sjukvår-
den högst i Västra Nyland, där de även var högre än i landet i genomsnitt. 

Lagstridiga överskridningar av tidsfristen för 
behandling av remisser och tillgång till vård 
i fråga om icke-brådskande specialiserad 
sjukvård 
Medianen för hur länge man fick vänta på icke-
brådskande specialiserad sjukvård var 39 dygn i 
slutet av 2018 (områdenas variationsintervall 32–55 
dygn). Området kom på tredje plats vad gäller anta-
let personer som hade väntat på specialiserad sjuk-
vård i mer än sex månader i förhållande till områ-
dets befolkning. Den lagstadgade behandlingstiden 
på tre veckor för icke-jourmässiga remisser som 
inkommit till den specialiserade sjukvården över-
skreds för 1,5 procent av remisserna, vilket är den 
tredje största andelen i landet. Den icke-brådskande 
specialiserade sjukvården får i genomsnitt 0,2 
remisser per invånare. 

Den myndiga delen av befolkningen gjorde det 
lägsta antalet öppenvårdsbesök inom den specia-
liserade somatiska sjukvården (1,2 besök/invånare, 
1,6 i hela landet). Antalet besök varierade från 1,1 
besök per invånare i Esbo till 1,8 besök i Raseborg. 
År 2017 var antalet patienter på vårdavdelningar och 
likaså antalet vårdperioder i förhållande till antalet 
18 år fyllda invånare lägst i landet. 

Användningen av den specialiserade sjukvår-
dens jour avviker inte från det övriga landet, besö-
ken koncentreras till de östra och västra delarna av 
Nyland. Antalet jourbesök inom den specialiserade 
sjukvården har stigit en aning under de tre senaste 
åren. Andelen myndiga patienter som vårdats vid 

och utskrivits från den specialiserade sjukvårdens 
jour och sedan återvänt till jouren inom 48 timmar 
var större än landets genomsnitt (18 %, 16 % i hela 
landet). Andelen patienter som vårdats vid den spe-
cialiserade sjukvårdens jour utan att flyttas till en 

vårdavdelning var fjärde minst i landet (67 %, 76 % 
i hela landet). 

Andelen komplikationer i samband med 
vårdperioder som beskriver vårdens kvalitet 
och patientsäkerheten var bland de lägsta i 
landet 
Området hade det näst lägsta antalet myndiga 
patienter inom dagkirurgin i förhållande till befolk-
ningen i samma ålder. Det utfördes få starropera-
tioner och primära operationer av total höftleds-
protes. År 2017 utfördes också få ballongvidgningar 
av kranskärl i förhållande till befolkningen. Antalet 
operationer i fråga återspeglar det faktum att områ-
det har en yngre åldersstruktur än genomsnittet och 
låg sjuklighet. 

Andelen komplikationer i samband med vård-
perioder – en indikator som beskriver vårdens 
kvalitet och patientsäkerheten – var tredje lägst 
i landet. Antalet patientskador avvek inte från de 
övriga områdena 2017.* Regionförvaltningsverket i 
Södra Finland har fått anmälningar om faktorer som 
anknyter till resurserna och förändringar i barnmor-
skornas arbetsbild vid förlossningssjukhuset i Esbo 
(HNS). Dessa faktorer har bedömts äventyra patient-
säkerheten. 

*Jämförelsen mellan de olika områdena försvåras på grund av olika sätt att dokumentera komplikationer och skillnader i vägledningen 
av patienter gällande skadeanmälningar. 
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Bland de kortaste tiderna i landet för 
att nå patienter utanför tätorterna 

FIGUR 8. Ålders- och könsdifferentierade kostnader för 
och användning av specialiserad somatisk sjukvård 2017. 
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vid krävande uppdrag inom den 
prehospitala akutsjukvården 
Antalet uppdrag inom den prehospitala 
akutsjukvården var lägsta per invånare, 
mer klart flest per kvadratkilometer. I fråga 
om uppdrag i angelägenhetsklass A som 
bedömts som högriskuppdrag i centralor-
ter var medianen för den tid det tog för den 
prehospitala akutsjukvården att nå patien-
ten aningen längre än medeltalet. I andra 
tätorter hölls medianen för den tid det tar 
att nå patienterna i ett uppdrag aningen 
under landets medelnivå. I bebodda områ-
den utanför tätorter var medianen för den 
tid det tar att nå patienterna näst lägst i 
landet. 

Kostnaderna för den specialiserade 
sjukvården återspeglar skillnaderna i 
kommuninvånarnas servicebehov 
Nettodriftskostnaderna för den speciali-
serade sjukvården (1081 euro(invånare) 
var de lägsta i landet, 13 procent lägre än 
i landet i genomsnitt. Kostnaderna varie-
rade från 953 euro per invånare i Esbo till 
1 474 euro i Raseborg. Kostnaderna för den 
specialiserade sjukvården per invånare 800 90 100 110
har i Nyland hållits på ungefär samma nivå hela landet 
sedan 2015.

 Standardiserade kostnader Standardiserad användning
År 2017 var de ålders- och könsstan-

dardiserade kalkylerade kostnaderna för I fguren visas det hur användningen av och kostnaderna för specialiserad 
den specialiserade somatiska sjukvården somatisk sjukvård förhåller sig till genomsnittet i landet med hänsyn till 

skillnader i ålders- och könsstrukturen i områdena. sex procent lägre än i landet i genomsnitt. 
Siffran för hela landet är 100. En högre siffra anger hur många procent Den specialiserade somatiska sjukvårdens 
högre invånarnas användning av eller kostnaderna för tjänster inom den 

tjänster användes, granskat i ålders- och specialiserade somatiska vården var än genomsnittet för hela landet. 
könsstandardiserade regionala episoder, i 
åtta procent mindre grad än i landet i genomsnitt. specialiserade somatiska sjukvården i Västra Nyland 
Det förekom emellertid stora skillnader inom områ- i nio procent högre grad än i landet i genomsnitt 
det. Den specialiserade somatiska sjukvårdens och de motsvarande kostnaderna var åtta procent 
tjänster anlitades per invånare minst i kommunerna högre än landets genomsnitt. Den specialiserade 
inom HUCS sjukvårdsområde, elva procent mindre somatiska sjukvårdens produktivitet på sjukhus-, 
än i landet i genomsnitt. De motsvarande kalkyle- områdes- och specialitetsnivå beskrivs närmare i 
rade kostnaderna var sex procent lägre än landets THL:s publikation om sjukhusens produktivitet 2017 
genomsnitt. Däremot användes tjänsterna inom den (Sairaaloiden tuottavuus 2017). 
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6.7 Primärvård 

Primärvårdens demografiska täckning är i området Helsingfors och Nyland lägst i landet 
och det görs förhållandevis få läkarbesök, vilket tyder på att området har ett bra utbud av 
företagshälsovård och privata tjänster. Tillgången till läkare inom primärvården varierar 
stort mellan de olika kommunerna i området. Graden av dokumentation av läkarbesök 
inom den öppna sjukvården hör till de bästa i landet. Primärvårdens avdelningsvård 
anlitas i liten utsträckning i förhållande till befolkningen. Kostnaderna för primärvårdens 
öppenvård och avdelningsvård per invånare hör till de lägsta i landet, men skillnaderna 
mellan kommunerna är till och med mångdubbla. 

Primärvårdens demografiska täckning lägst 
i landet 
År 2018 var 70 procent av områdets invånare, den 
lägsta andelen i landet, klienter vid hälsovårdscen-
tralen. Å andra sidan visar en bedömning baserad 
på en enkät till serviceproducenter att cirka 70 pro-
cent av områdets 16–64-åringar kan utnyttja före-
tagshälsovårdens tjänster, vilket är den största 
andelen i landet. 

Det totala antalet besök inom primärvårdens 
öppenvård i förhållande till befolkningen hörde till 
de högsta i landet. Däremot var antalet läkarbe-
sök inom primärvärdens öppenvård i förhållande 
till befolkningen fjärde lägst i landet, också då alla 
kontaktsätt beaktas. Antalet läkarbesök per invå-
nare i åldersgruppen 15–64 år varierade mellan 0,5 

besök i Raseborg och 1,1 besök i Mäntsälä. I ålders-
gruppen 65 år fyllda var motsvarande variationsin-
tervall klart större – från 0,7 besök i Raseborg till 2,4 
besök i Nurmijärvi. 

Andelen besök som uträttades elektroniskt (även 
telefonmottagningar) av besöken inom öppenvår-
den låg nästan på områdenas medelnivå. Antalet 
besök hos sjukskötare inom primärvårdens öppen-
vård i förhållande till antalet läkarbesök (1,6) var 
aningen lägre än medelnivån. Enligt en årlig utred-
ning som Finlands Läkarförbund genomfört finns 

det i Nyland klart färre hälsovårdscentralläkare i 
proportion till befolkningsmängden än genomsnit-
tet. Hälsovårdscentralernas läkarbrist låg 2018 på 
5,3 procent i området, och denna siffra hade stigit 
med en knapp procent sedan året innan. 

HNS Hela landet HNS Hela landet 

Besöksorsak i % av de 
registrerade besöken 
på läkarmottagning 

Rättigheter till 
specialersättning i % 

av befolkningen 

Tabell 3. Registrering av besöksorsaker och rättigheter till specialersättning enligt sjukdomsgrupp. 

Muskuloskeletala sjukdomar 14,6 ** 16,4 

Sjukdomar i cirkulationsorganen 9,1 10,5 

Blodtryckssjukdom (personer som fyllt 25 år) 4,3 4,7 6,9 ** 10,3 

Olycksfall 7,0 6,7 

Akut infektion i övre luftvägarna 5,3 4,8 

Diabetes 3,1 3,3 5,0 ** 6,3 

Astma 1,3 1,4 3,9 ** 4,9 

Obstruktiv lungsjukdom (åldersstandardiserat) 0,4 0,5 4,2 4,8 

Demens 0,2 0,4 

*Minsta andelen i landet ** Näst minsta andelen i landet 
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Primärvårdens vårdavdelningar hade tredje 
minst patienter i proportion till befolkningen och 
även antalet vårddagar låg under genomsnittet. 

Andelen personer som deltog i screeningen för 
bröstcancer av dem som fått kallelse var 2017 den 
överlägset lägsta i landet (75 %). Å andra sidan var 
vårdresultaten vid bröstcancer aningen bättre än i 
landet i genomsnitt. 

Graden av dokumentation av orsaker till 
läkarbesök inom den öppna sjukvården 
bland de bästa i landet 
Totalt 46 procent av områdets befolkning, bland de 
lägsta andelarna i landet, har besökt en mottagning 
inom primärvårdens öppenvård. Graden av doku-
mentation av orsaken till läkarbesök var näst högst 
i landet (85 %) och de vanligaste orsakerna var sjuk-
domar i stöd- och rörelseorganen (15 %). 

Antalet jourbesök inom primärvården låg i pro-
portion till befolkningen på landets medelnivå, men 
det förekom mycket stora skillnader mellan kom-
munerna. Antalet jourbesök inom primärvården 
började öka 2018. 

Goda möjligheter att välja tjänster, men 
fortfarande finns utrymme för förbättring 
vad gäller informationsutbyte mellan 
organisationer 
I oktober 2018 var andelen icke-brådskande läkar-
besök inom primärvårdens öppna sjukvård som 
genomförts efter mer än en vecka fjärde störst i lan-
det (63 %, 56 % i hela landet). Variationsintervallet 
mellan kommunerna i Nyland var dock stort (23 % i 
Sjundeå, 90 % i Högfors). Andelen besök som, i strid 
mot lagen, genomförts efter mer än tre månader 
var mindre än genomsnittligt (1,1 %, 2,7 % i hela 
landet); överskridningar av tidsfristen förekom i två 
stora städer i området (Esbo och Borgå). 

Enligt enkäten FinSote uppgav den största ande-
len i landet att de kunde välja läkare och vårdare. 
Totalt 78 procent av områdets invånare ansåg att de 
kunde välja hälsostation (64 % i hela landet). Klient-
avgifterna upplevdes dock oftare än genomsnittligt 
utgöra ett hinder för att få hälsotjänster. 

Enligt enkätundersökningen om patientdatasys-
tem som läkarens arbetsredskap (Potilastietojär-
jestelmät lääkärin työvälineenä) 2017 var andelen 
läkare som upplevde att informationsutbytet mel-
lan organisationer fungerade lägre i Nyland jämfört 

med nivån för hela landet (2,8 %, 4,2 % i hela lan-
det). 

Kostnaderna för primärvårdens öppenvård 
låga, men skillnaderna mellan kommunerna 
till och med dubbla 
Nettodriftskostnaderna för primärvårdens öppen-
vård per invånare (302 euro/invånare) var de näst 
lägsta i landet, men kostnaderna varierade från 240 
euro per invånare i Helsingfors till nästan 500 euro 
i Raseborg och Hyvinge. Kostnaderna för primär-
vårdens vårdavdelningar per invånare var de lägsta 
i landet. Även de totala kostnaderna per invånare 
för läkemedel som ersätts av sjukförsäkringen var 
lägst i landet (307 euro/invånare, 362 euro/invånare 
i hela landet), men kostnaderna varierade från 271 
euro per invånare i Esbo till 476 euro per invånare i 
Högfors. 

FIGUR 9. Skillnader i registrering av besöksor 
saker mellan områdena 2017 och 2018. 
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6.8 Mun- och tandvård 

Inom mun- och tandvården används hälsovårdscentralernas tjänster i liten grad och 
det görs fler besök än genomsnittet inom den privata sektorn. De kostnader per invå-
nare för privat tandvård som ersätts av Fpa hör till de största i Finland. Tillgången till 
icke-brådskande tandläkarvård inom primärvården varierar stort mellan de olika kommu-
nerna i området. 

Besöken inom mun- och tandvården 
koncentreras i större utsträckning än 
genomsnittligt till den privata sektorn 
Mun- och tandvården vid hälsovårdscentralerna 
hade tredje minst patienter i proportion till befolk-
ningen och även antalet besök låg under genom-
snittet. Området hade fjärde flest Fpa-ersatta besök 
hos tandläkare och munhygienister inom den pri-
vata tandvården i förhållande till antalet myndiga 
invånare, även om antalet besök i förhållande till 
befolkningen har minskat under de senaste åren. 

Stora skillnader mellan kommunerna 
vad gäller tillgången till icke-brådskande 
tandläkarvård inom primärvården 
I oktober 2018 genomfördes 48 procent av de icke-
brådskande tandläkarbesöken inom primärvården 
(45 % i hela landet) efter mer än tre veckor efter 
bedömningen av vårdbehovet. Siffrorna varierade 

mellan kommunerna från tolv procent i Tusby till 
92 procent i Raseborg. I Helsingfors fick man vänta 
näst längst på icke-brådskande tandvård (75 %). 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland konstate-
rar att införandet av patientdatasystemet inom Hel-
singfors stads mun- och tandvård har medfört pro-
blem både i fråga om hur lätt det är att ta kontakt 
och när icke-brådskande vård genomförs. 

En enkät om klientnöjdheten inom mun- och 
tandvården visade att man upplevde att man fick 

service inom rimlig tid, gavs möjlighet att delta 
i beslutsfattandet och att klientservicen var bra. 
Enligt undersökningen FinSote uppgav färre perso-
ner som behövt tandläkartjänster än genomsnittligt 
att det fanns brister vad gäller tillgången till tandlä-
kartjänster eller tjänsternas tillräcklighet. 

Mun- och tandhälsan på bra nivå bland barn 
som genomgått en hälsoundersökning 
I Nyland var såväl elever i låg- och högstadieåldern 
som vuxna bäst i landet på att borsta sina tänder 
minst två gånger per dygn i enlighet med rekom-
mendationen. 

Aningen fler av de 12-åringar som genomgått 
en kontroll av munhälsan hade friska tänder än 
genomsnittet i landet.* Andelen barn med friska 
tänder har ökat under de senaste tre åren. DMF-in-
dexet som beskriver antalet kariesangripna, lagade 
eller avlägsnade tänder var det fjärde lägsta i lan-
det. Färre barn än genomsnittligt hade karies (4,1 %, 
4,9 % i hela landet). Andelen 12-åringar som fått 
ortodontisk behandling var fjärde störst i landet 
(34 %, 31 % i hela landet). 

Det fanns fler klienter än genomsnittligt som inte 

behövde karies- eller tandköttsvård (70 %, 65 % i 
hela landet), men andelen varierade i mycket hög 
grad mellan olika kommuner (41 % i Askola och 
95 % i Ingå). Medelvärdet för CPI-index som beskri-
ver tandköttsfickornas tillstånd låg ungefär på lan-
dets medelnivå bland 18 år fyllda klienter inom 
mun- och tandvården. 

Den privata sektorn spelar en större roll än 
genomsnittligt i fråga om kostnader för mun- 
och tandvården 
Nettodriftskostnaderna för mun- och tandvården 

per invånare låg på landets medelnivå (82 euro/ 
invånare). Beräknat per patient var kostnaderna 
aningen högre än genomsnittligt. Kostnaderna för 
privat tandvård inom ramen för sjukförsäkringser-
sättningen var näst störst i landet trots att de hade 
minskat (72 euro/invånare, 63 euro i hela landet). 

*Kommunerna hänvisar 12-åringar till hälsoundersökningar på olika grunder, vilket bör beaktas i jämförelsen. 
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6.9 Tjänster för barn, unga och familjer 

Barns, ungas och familjers servicebehov är differentierat i området. Inom området före-
kommer variationer vad gäller tillgången till tjänster och personalresurser inom den före-
byggande hälso- och sjukvården för barn och unga, men på alla skolstadier hörde andelen 
unga som uppgav att det är svårt att få träffa skolhälsovårdaren till de största i landet. 
Antalet patienter, vårddagar och öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska 
sjukvården är proportionellt sett minst i landet. Det görs aningen fler öppenvårdsbesök 
inom barn- och ungdomspsykiatrin än genomsnittligt, och den psykiatriska avdelningsvår-
den används i liten utsträckning. Kostnaderna per invånare för barnskyddets institutions- 
och familjevård var näst högst i landet. 

Stora skillnader i barns, ungas och familjers befolkningen fortsätter att öka. I Helsingforsregio-
servicebehov nen (14 kommuner) förutspås andelen barn i ålders-
Andelen personer under 18 år (19,8 %) var större än gruppen 0–6 år som talar ett främmande språk att 
genomsnittligt i Helsingfors och Nyland sjukvårds- öka från 18 procent till 26 procent och i åldersgrup-
distrikts område. Antalet invånare som har ett främ- pen 7–15 år från 14 procent till 27 procent före 2030. 
mande språk som modersmål och deras andel av 

FIGUR 10. Nya klienter hos barnskyddets öppenvård samt andelen i brådskande ordning placerade 
barn i området och i hela landet. 

Antalet barn i åldrarna 0–17 år 
som placerats i brådskande Nya klienter i åldrarna 0–17 år inom barnskyddets öppenvård, 
ordning, % av befolkningen i % av befolkningen i samma ålder. 
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Figuren till vänster visar de procentuella andelarna i brådskande ordning placerade barn 2008, 2013 och 2018 samt i vilken riktning 
andelen går. Figuren till höger visar andelen nya klienter hos barnskyddets öppenvård 2008–2018. I tolkningen bör man ta i beaktande 
att i samband med den nya socialvårdslagen (1.4.2015) förordades det att en klientrelation inom barnskyddets öppenvård först skulle 
börja om man konstaterade att det fanns ett barnskyddsbehov efter en utredning av behovet av barnskydd. Tidigare inleddes en 
klientrelation efter ett beslut om att påbörja en bedömning av barnskyddsbehovet. 
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Barns, ungas och familjers servicebehov är 
mycket differentierat i området. Det finns många 

familjer med en förälder och andelen barnfamiljer 
som fått utkomststöd under en lång tid är störst i 
landet. År 2017 hade området dock den minsta 
andelen barn som hörde till familjer med låga 
inkomster. 

Andelarna elever i årskurserna 8 och 9 i grund-
skolan som upplever måttlig eller svår ångest samt 
som känner sig ensamma var bland de största i lan-
det. Antalet barnskyddsanmälningar gällande 
0–17-åringar låg ungefär på landets medel-
nivå; antalet har ökat varje år. 

Ungdomarna hade de sundaste levnadsva-
norna i landet, men andelen unga som själva 
uppgett att de experimenterat med droger var 
bland landets största på alla skolstadier. 

Stor variation i tillgången till och 
fördelningen av personalresurser inom 
förebyggande tjänster i hälsovården 
I området gjordes aningen färre besök hos 
skolhälsovården i förhållande till antalet invå-
nare i åldern 7–18 år, men antalet varierade 
mycket: från 1,6 besök i Nurmijärvi till 3,5 
besök i Raseborg. Det proportionella antalet 
besök på barnrådgivningen bland 0–7-åringar 
var fjärde störst i landet, och antalet besök 
varierade från 2,6 i Sjundeå till 4,2 i Lappträsk. 
Andelen barnklienter vid fostrings- och famil-
jerådgivningarna av områdets 0–21-åringar var 
fjärde minst i landet (2,1 %, 3,0 % i hela landet). 
Antalet besök hos mödrarådgivningen i förhål-
lande till områdets kvinnor i åldern 15–44 år 
samt antalet besök hos studerandehälsovår-
den i förhållande till antalet 16–25-åringar var 
lägre än genomsnittet. Dimensioneringen av 
hälsovårdare på mödra- och barnrådgivningen 
var nästan förenlig med rekommendationerna. 
Dessutom hade gymnasierna tillräckligt med 
psykologer med tanke på antalet studerande. 
Däremot var läkarresurserna inom skol- och 
studerandehälsovården inte förenliga med 
rekommendationerna. 

Landets minsta användning av 
specialiserad somatisk sjukvård 
Antalet patienter i åldern 0–17 år och vårdda-
gar inom den specialiserade somatiska sjuk-

vårdens avdelningsvård var proportionellt sett lägst 
i landet. Samma åldersgrupp gjorde också minst 
öppenvårdsbesök inom den specialiserade soma-
tiska sjukvården. 

Betoning på öppenvård inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 
Barn i åldern 0–12 år gjorde fler besök inom den 

barnpsykiatriska öppenvården än genomsnittligt, 
men samtidigt var antalet patienter inom institu-

FIGUR 11. Nettodriftskostnaderna för öppenvården 
för barn och familjer och barnskyddet 2018. 
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I fguren visas de summerade nettodriftskostnaderna per invånare. 
Figuren visar både fördelningen av kostnaderna mellan olika servicetyper 
och skillnaderna i de sammanlagda kostnaderna mellan områdena. 
I tolkningen bör man ta hänsyn till skillnaderna i befolkningens 
åldersstruktur mellan områdena. 
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tionsvården tredje lägst i landet. Antalet besök inom 
den ungdomspsykiatriska öppenvården (13–17 år) 
var aningen fler än genomsnittligt, men samtidigt 
var antalet patienter inom institutionsvården fjärde 
lägst i landet. I slutet av 2018 var medianen för vän-
tetiden till såväl barnpsykiatrin som ungdomspsyki-
atrin 27 dygn. Fler 16–24-åringar än genomsnittligt 
fick rehabiliteringspsykoterapi som ersattes av Fpa. 

Antalet 0–17-åringar som var klienter inom barn-
skyddets öppenvård eller placerats utanför hemmet 
låg på landets medelnivå. Proportionellt sett hade 
flest barn placerats utanför hemmet i Hangö och 

Hyvinge (2,3 %). Till skillnad från vad som fastställts 
i rekommendationerna placerades aningen fler barn 

på institution (35 %) än i familjer (34 %). Antalet 
barn och unga som placerats brådskande under året 
var aningen fler än medelvärdet för landet. 

För 99 procent av de barnskyddsärenden som 
anhängiggjorts inleddes bedömningarna av ser-
vicebehovet inom barnskyddet inom sju vardagar 
(kommunernas variationsintervall 92–100 %). I 
1,5 procent av fallen överskreds den lagstadgade 
tidsfristen på tre månader innan bedömningen 

av servicebehovet var färdig (variationsintervall 
77–100 %). Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
har fått anmälningar om att barnskyddstjänsterna 
i stora städer är otillräckliga och att situationen är 
lagstridig på grund av bristen på socialarbetare. 
Dessutom har det framförts misstankar om obehö-
riga vikarier. 

De ökande kostnaderna per invånare för 
barnskyddets institutions- och familjevård 
var näst högst i landet 
Nettodriftskostnaderna för barnskyddets öppen-
vårdstjänster (53 euro/invånare) låg nästan på 
landets medelnivå. Däremot var nettodriftskost-
naderna för institutions- och familjevården (156 
euro/invånare) näst störst i landet, och de har ökat 
tydligt under de senaste åren. Det förekom dock 
mycket stora skillnader mellan olika kommuners 
kostnader per invånare (i Borgnäs 31 euro/invånare 
och i Hyvinge 242 euro/invånare). Övriga än ovan 
nämnda nettodriftskostnader för öppenvårdstjäns-
ter för barn och familjer låg i närheten av landets 
medelnivå. 
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6.10 Mentalvårds- och missbrukartjänster och socialservice för vuxna 

Proportionellt sett får fler personer än genomsnittligt olika typer av utkomststöd i områ-
det. Inom primärvården görs få besök inom mentalvårdens öppenvård, men fler besök än 
genomsnittligt inom den specialiserade sjukvården. Det finns förhållandevis få patienter 
i arbetsför ålder inom den psykiatriska institutionsvården. Psykiatriska rehabiliterings-
hem används i liten grad jämfört med i resten av landet, och därmed skulle man genom 
att använda dessa mer kunna minska anlitandet av sjukhustjänster. Utbudet av missbru-
kartjänster är mångsidigt och hälsorådgivningspunkter för drogmissbrukare erbjuds i alla 
kommuner i huvudstadsregionen. 

Skillnader inom området och mellan 
olika befolkningsgrupper fastställer 
servicebehoven 
År 2017 hade området näst minst ungdomar i åldern 
18–24 år som löpte risk för marginalisering. Trots att 
sysselsättningssituationen i området var bättre än 
genomsnittligt var andelen personer i åldern 25–64 
år som fått grundläggande utkomststöd näst störst 
i landet (9,3 %, 7,9 % i hela landet) och området 
hade också, tillsammans med Päijänne-Tavastland, 
den största andelen personer i samma ålder som 
fått utkomststöd under en lång tid (3,4 %). Området 
hade det största antalet bostadslösa, och dessa kon-
centrerades till de största städerna. 

Andelen personer som fått sjuk- eller inva-
lidpension på grund av psykiska problem och 
beteendestörningar var lägst i landet bland såväl 
16–24-åringar som 25–64-åringar. Andelarna per-
soner som fått sjukdagpenning på grund av psy-
kisk ohälsa var bland de lägsta i landet. Området 
det näst minsta antalet personer som hade rätt till 
specialersättning för läkemedel mot psykos. Också 
användningen av bensodiapeziner per invånare 
var näst minst i landet. Självmordsdödligheten var 
i förhållande till invånarantalet den tredje lägsta 
i landet. Däremot hade området flest personer i 
åldern 20–64 år som upplever stor psykisk belast-
ning (15 %). 

Det såldes färre alkoholhaltiga drycker än i 
landet i genomsnitt. Alkohol överkonsumerades 
(AUDIT-C) mer bland områdets 65 år fyllda befolk-
ning än bland motsvarande befolkning någon 
annanstans i landet, vilket även syns i form av en 
förhöjd alkoholdödlighet. Antalet narkotikabrott 
som kom till polisens kännedom var det tredje hög-
sta i landet sett till invånarantalet i området. THL:s 

FIGUR 12. Klienter och patienter inom olika 
missbrukartjänster områdesvis 2018. 
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 Patienter som vårdats på sjukhusens och hälsocentralernas
 vårdavdelningar på grund av missbruk 

Det utmärkta avståndet på vertikalaxeln visar antalet klienter 
i tjänsten i förhållande till befolkningen. 
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avloppsvattenundersökning visade att 
halterna av stimulantia var bland landets 

FIGUR 13. Strukturell arbetslöshet och aktiveringsgrad 
2018. 

högsta i områdena för Helsingfors och 
Strukturell 

Esbo avloppsreningsverk. Det faktum att arbetslöshet 
antalet ungdomar som provat på droger 10 
var störst i landet på alla skolstadier visar 
att det finns tillgång till droger i området. 
Trots den ökade användningen av droger 
har antalet nya hepatit C-infektioner inte 8 
ökat. 

Kompletterande och förebyggande 
utkomststöd beviljas i större 

6utsträckning än genomsnittligt 
I oktober 2018 behandlades 98 procent 
av de ansökningar om utkomststöd som 
inkommit till kommunerna inom den 

4lagstadgade tidsfristen. Andelen perso-
ner som fått kompletterande utkomst-
stöd av kommunerna hörde till de största 
i landet. Aningen fler än genomsnittligt 
fick förebyggande utkomststöd. Det fak-
tum att fler personer än genomsnittligt 
fick kompletterande och förebyggande 

0 

utkomststöd torde vittna om att områ-
det har högre bostadskostnader än genomsnittligt 
och att man satsat på att förebygga marginalise-
ring. Aktiveringsgraden bland arbetslösa (31 %) låg 
aningen under landets medelvärde, vilket även den 
strukturella arbetslösheten gjorde. Hyvinge (40 %) 
har den högsta aktiveringsgraden i Nyland. Inom 
primärvården gjordes tredje minst hälsoundersök-
ningar för arbetslösa. 

Nettodriftskostnaderna för tjänster som stödjer 
sysselsättningen (100 euro/invånare) var aningen 
högre än landets genomsnitt. Arbetsmarknadsstö-
det som kommunen delfinansierar var per invånare 
aningen högre än genomsnittet i landet. Storleken 
på det grundläggande utkomststöd som beviljats 
var per invånare störst i landet (184 euro/invånare, 
134 euro i hela landet). 

Få mentalvårdsbesök på basnivå, fler 
psykiatriska öppenvårdsbesök inom den 
specialiserade sjukvården än genomsnittligt 
Inom primärvården gjordes näst minst öppen-
vårdsbesök hos såväl läkare som representanter för 
övriga yrkesgrupper med anledning av den psykiska 
hälsan i förhållande till befolkningen. Det gjorde fler 

psykiatriska öppenvårdsbesök inom den speciali-
serade sjukvården i förhållande till områdets 18 år 
fyllda befolkning än genomsnittligt. 

Antalet patienter i arbetsför ålder som fick psy-
kiatrisk institutionsvård var ringa, men antalet vård-
dagar motsvarade medelvärdet för landet. Antalet 
patienter som fått långvarig psykiatrisk vård i mer 
än tre månader låg proportionellt sett på samma 
nivå som i landet i genomsnitt. År 2017 hade områ-
det i förhållande till befolkningen det lägsta antalet 
personer med psykiska problem som bodde dygnet 
runt på psykiatriska rehabiliteringshem. Även anta-
let personer bodde på dylika hem men inte dygnet 
runt var proportionellt sett färre än genomsnittligt. 

Det näst minsta antalet vårdperioder 
oberoende av patientens vilja 
Området hade i förhållande till befolkningen det 
näst lägsta antalet vårdperioder oberoende av 
patientens vilja. År 2017 låg användningen av 
tvångsåtgärder inom den psykiatriska sjukhusvår-
den på landets medelnivå. 

Fler 16–24-åringar än genomsnittligt hade fått 
rehabiliteringspsykoterapi som ersatts av Fpa. I 

Hela landet 

0 
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och Nyland 
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åldersgruppen 25–64 år var denna andel tredje 
störst i landet. Antalet personer som fått rehabilite-
ringsterapi har ökat stadigt under de senaste åren. I 
förhållande till befolkningen gjordes minst Fpa-er-
satta besök inom den privata psykiatriska vården. 

Mångsidiga tjänster för att behandla 
missbruksproblem 
Antalet patienter som vårdats på vårdavdelningar 
och institutioner på grund av alkohol och droger 
var i förhållande till invånarantalet färre än genom-

snittligt. Antalet klienter inom missbrukarvårdens 
öppenvård och boendetjänster motsvarade nästan 
landets medelnivå. Nettodriftskostnaderna för miss-
brukarvårdens specialtjänster (41 euro/invånare) 
var fjärde störst i landet. 

I huvudstaden finns ett mångsidigt utbud av 
tjänster för personer med drogproblem. Till exem-
pel erbjuds hälsorådgivningspunkter för drogmiss-
brukare i alla kommuner i huvudstadsregionen. 
Tack vare tjänster med låg tröskel nås grupper som 
annars är svåra att nå. 
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6.11 Tjänster för personer med funktionsnedsättning 

Antalet personer som får handikappförmåner är få i förhållande till befolkningen. Anstalts-
vården för personer med utvecklingsstörning har avvecklats och man har i stället satsat 
på tjänster för assisterat boende. Färre personer än genomsnittligt får färdtjänster enligt 
handikappservicelagen och antalet personer som får färdtjänst enligt socialvårdslagen 
motsvarar landets medelnivå, även om antalet har minskat under de senaste åren. 

Antalet personer som får handikappförmåner 
är få i förhållande till befolkningen 
I området var antalet barn under 16 år som fick han-
dikappbidrag med förhöjt eller högsta belopp, som 
beviljas personer med funktionsnedsättning eller 
långtidssjukdom, tredje minst i landet, men bland 
16 år fyllda låg antalet på landets medelnivå. Anta-
let 16–64-åringar som fick vårdbidrag med förhöjt 
eller högsta belopp för pensionstagare var lägst i 
landet. 

I förhållande till befolkningen hade området lan-
dets lägsta antal personer som fick förmåner med 

anledning av funktionsnedsättning. 

Avvecklandet av institutionsvården 
för personer med utvecklingsstörning 
återspeglas i det ökande antalet tjänster för 
assisterat boende 
Antalet klienter vid serviceboenden för personer 
med grav funktionsnedsättning var lågt i förhål-
lande till befolkningen. År 2017 hade området näst 
minst klienter inom styrda boenden och stödboen-
den för personer med utvecklingsstörning. Antalet 
klienter inom tjänsterna för assisterat boende var 
litet i jämförelse med resten av landet även om 
antalet klienter i förhållande till befolkningen har 
ökat under flera års tid. 

År 2017 fanns det i förhållande till invånaranta-
let aningen färre långtidsklienter på institutioner 
för personer med utvecklingsstörning än i landet i 
genomsnitt. Man hade sedan 2009 lyckats avveckla 
institutionsvården i större utsträckning än i landet i 
genomsnitt (71 %, 68 % i hela landet). 

Färre personer än tidigare fick färdtjänster 
enligt socialvårdslagen 
Antalet personer som fick färdtjänster som ordna-
des med stöd av handikappservicelagen var mindre 
än genomsnittligt. Andelen äldre personer som fick 

färdtjänster för personer med grav funktionsned-
sättning var större än genomsnittet. 

Andelen personer som fick färdtjänster som ord-
nades med stöd av socialvårdslagen motsvarade 
landets medelnivå, men dessa klienters andel har 
minskat med 17 procent sedan 2015 (-10 % i hela 
landet). 

FIGUR 14. Klienter inom institutionsvård och 
boendeservice för personer med utvecklings 
störning 2017. 
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Det utmärkta avståndet på vertikalaxeln visar antalet klienter 
i tjänsten i förhållande till befolkningen. 
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Kostnaderna för assisterat boende för 
personer med utvecklingsstörning har 
ökat till följd av att institutionsvården har 
avvecklats 
Utgifterna för tjänster och ekonomiska stödåtgär-
der i enlighet med handikappservicelagen låg nära 
medelnivån i Finland. Färdtjänstkostnadernas andel 
av kostnaderna för tjänster och ekonomiska stödåt-
gärder enligt handikappservicelagen hörde till de 
största i landet. 

Nettodriftskostnaderna per invånare för boen-
detjänster med heldygnsomsorg för personer med 
funktionsnedsättning var låga i jämförelse med 
resten av landet, även om kostnaderna under de 
senaste åren har ökat till följd av att institutions-
vården har avvecklats. Nettodriftskostnaderna per 
invånare för institutionsvård för personer med funk-
tionsnedsättning har minskat och är lägre än i lan-
det i genomsnitt. 
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6.12 Tjänster för äldre 

Området har landets minsta andel personer som fyllt 75 år. Servicestrukturen har luckrats 
upp genom att institutionsvården avvecklats. Andelarna 75 år fyllda klienter på servicebo-
enden med heldygnsomsorg och som regelbundet får hemvård hör till de lägsta i landet. 
Inom den regelbundna hemvården ligger tyngdpunkten på klienter som behöver tjänster 
lite eller medelmåttigt. Andelarna personer som vårdas genom stöd för närståendevård 
och som fått stödtjänster hör också till de minsta i landet. 

Andelen äldre personer störst i de östra och 
västra delarna av Nyland 
Området hade den lägsta andelen personer som 
fyllt 75 år (7 %) i hela landet; andelen varierade från 
5,7 procent i Esbo till 13 procent i Lappträsk. De äld-
res andel av befolkningen var störst i de östra och 
västra randområdena. Totalt 92 procent av dem som 
fyllt 75 år bodde hemma, men områdets strategiska 
mål på lång sikt är att höja denna andel till 95 pro-
cent. Fler äldre än genomsnittligt bodde ensamma 
och andelen äldre som upplevde att de hade dåligt 
minne var bland de största i landet. 

Antalet 65 år fyllda personer som fått utkomst-
stöd var störst i hela landet medan antalet personer 
i samma ålder som på grund av brist på pengar fått 
göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök var 
minst i landet. 

Andelen personer som vårdas med stöd för när-
ståendevård var näst lägst i landet (3,6 %) och likaså 
hörde andelen klienter som fått stödtjänster till lan-
dets lägsta. Antalet pensionärer som fick vårdbidrag 

med förhöjt eller högsta belopp var i förhållande till 
områdets befolkning lägst i landet. 

Få 75 år fyllda personer omfattades av 
regelbunden hemvård, tyngdpunkten på 
personer som anlitar få tjänster 
Området hade landets tredje minsta andel 75 år 
fyllda personer som får regelbunden hemvård; 
andelen varierade från 4,6 procent i Grankulla till 
17,1 procent i Askola. Tyngdpunkten i hemvården 
låg på klienter som anlitar tjänster lite eller medel-
måttigt. Antalet klienter som besökts mer än tre 
gånger per dag var tydligt lägre än genomsnittet. 

Enligt enkäten Situationen inom äldreomsorgen 
tillhandahåller cirka 78 procent av enheterna för 
hemvård (67 % i hela landet) tjänster nattetid såväl 
på vardagar som på veckoslut medan 93 procent 

(70 % i hela landet) har ett separat hemsjukhus som 
stöd. Dessa andelar är de största i landet. 

Hemvård med hjälp av teknik 
Hemvårdspersonalens andel av personalen inom 
tjänsterna för äldre har under de senaste åren ökat 
en aning, men ligger fortsättningsvis under landets 
medelvärde (36 %). Distanshemvård tillämpas i 
bland annat Helsingfors och Esbo. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 
konstaterat att det i området förekommer brister 
gällande såväl tillgången till hemvård som genom-
förandet av klientens service enligt serviceplanen. 
Inom den kommunala verksamheten har det dess-
utom uppdagats situationer där kommunen då den 
köpt tjänster inte har kontrollerat att verksamheten 
motsvarar skyldigheterna i lagen i fråga om perso-
nalens behörighet. Det har rapporterats om många 
lagstridigheter inom de privata serviceproducenter-
nas verksamhet i området. 

År 2017 bodde 1,4 procent av personerna som 
fyllt 75 år i området på äldreboende eller inom lång-
varig institutionsvård. Andelen personer i samma 
åldersgrupp som bodde på serviceboende med hel-
dygnsomsorg var näst minst i landet (6,5 %); andelen 
varierade från 2,1 procent i Borgnäs till 9,7 procent i 
Träskända. Områdets långsiktiga mål är att minska 
andelen 75-åringar eller äldre som bor på servicebo-
ende med heldygnsomsorg till fem procent. 

Primärvårdens avdelningsvård används lite 
i en nationell jämförelse 
Primärvårdens vårdavdelningar hade tredje minst 
patienter i proportion till befolkningen och även 
antalet vårddagar ligger under genomsnittet. 
Antalet jourbesök av äldre personer i förhållande 
till befolkningen i samma ålder har minskat inom 
primärvården och ökat en aning inom den speci-
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FIGUR 15. Servicestruktur och -omfattning personer som fyllt 75 år i förhållande till befolkningen 
i samma ålder 2017. 
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Figuren till vänster visar de procentuella andelarna summerat för hemvård och beredskapen för omsorg dygnet runt. Uppgifterna är 
tvärsnittsdata. I fguren till höger visas andelen som får stöd för närståendevård under året i procent. Andelen närståendevårdare är 
ackumulerade uppgifter för året. 

aliserade sjukvården. Användningen av somatisk 
avdelningsvård bland äldre ligger nära landets 
genomsnittliga användning. Inom den psykiatriska 
institutionsvården har antalet 65 år fyllda patienter 
och vårddagar minskat och ligger på landets med-
elnivå. 

Stora skillnader mellan kommunerna 
gällande kostnaderna för omsorgstjänster för 
äldre 
Nettodriftskostnaderna för hemvården (137 euro/ 
invånare, 187 euro i hela landet) hörde till de lägsta 
i hela landet. Kostnaderna för boendeservice med 

dygnetruntomsorg för äldre (214 euro/invånare, 
309 euro i hela landet) har ökat en aning under de 
senaste åren, men hör fortfarande till de lägsta i lan-
det. De kommuner där andelen 75 år fyllda bland 
befolkningen var störst (Hangö, Lovisa) hade också 
de högsta kostnaderna per invånare för hemvård 
och boendeservice med dygnetruntomsorg. Kost-
naderna för institutionsvård för äldre har fortsatt att 
minska i takt med att institutionsvården avvecklas, 
och områdets kostnader var som högst 404 euro/ 
invånare (Askola). Nettodriftskostnaderna för övriga 

än ovan nämnda tjänster för äldre var ganska små i 
jämförelse med resten av landet. 
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7 Kymmenedalen 

7.1 Expertutvärdering 

Stort servicebehov i alla åldersgrupper 
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt är ett område som består av sex kommuner och 167 000 invånare. Det 
finns många indikatorer som visar att servicebehovet är stort i området och det är även behovet av multi-
professionellt arbete för att främja hälsan och välfärden. Den äldre befolkningen framhävs i befolkningens 
åldersstruktur. Andelen personer som fyllt 65 år hör till de största i landet medan nativiteten hör till landets 
lägsta. Områdets befolkning minskar kraftigt och är sämre utbildad än genomsnittet. Det finns många unga 
vuxna utanför utbildning och andelen marginaliseras är stor. Det finns flest familjer med endast en förälder i 
hela landet och det är vanligt att man har låga inkomster. Arbetslösheten i området är mångformig och den 
höga graden av arbetslöshet samt den strukturella arbetslösheten och arbetslösheten bland unga framhävs. 
Andelen invånare som talar ett främmande språk hör till de största i landet. 

Det är vanligt att invånarna mår dåligt och har osunda levnadsvanor, som har hopats i alla åldersgrupper. 
Sjukligheten är högre än genomsnittligt och i synnerhet sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt psykiska 
problem är allmänna. 

Ansvaret för att ordna social- och hälsotjänster överfördes till Kymsote 1.1.2019 
År 2018 ordnade fyra kommuner i Kymmenedalen socialservice och primärvårdstjänster för sina invånare. 
Miehikkälä och Virolahti bildade ett samarbetsområde, Kaakon kaksikko, som fungerade enligt ansvarskom-
munmodellen. Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen Carea ansvarade för den 
specialiserade sjukvården och specialomsorgen för områdets invånare fram till den 31 december 2018. Från 
början av 2019 har Kymsote ordnat all social- och hälsovård i området. Pyttis social- och hälsotjänster på 
basnivå har helt och hållet utkontrakterats till en privat serviceproducent. Till följd av den administrativa 
integrationen har Kymsotes centrala mål i det inledande skedet varit att förenhetliga verksamhetspraxisen 
i området, effektivisera användningen av personalresurserna och främja en jämlik tillgång till tjänster. Det 
gemensamma patientdatasystem som används skapar också grundläggande förutsättningar för att stärka 
den funktionella integrationen. 

Läkarbristen försämrar tillgången till tjänster 
Primärvårdens demografiska täckning hör till de lägsta i landet och vad gäller tillgången till tjänster före-
kommer problem på grund av läkarbrist. På grund av läkarbristen framhävs besök hos sjukskötare i större 
utsträckning än i resten av landet. Det är vanligt att uträtta ärenden elektroniskt eller per telefon. Antalet 
patienter och vårddagar på vårdavdelningar är proportionellt sett lägst i landet. Den proportionella förbruk-
ningen av bensodiazeptiner och antibiotika är störst i landet, vilket ger antydningar om att vårdpraxisen 
behöver bedömas. Kostnaderna per invånare för munhälsovård är lägst i landet, men tillgången till icke-
brådskande tandläkarvård är god jämfört med övriga delar av landet. 

Inom den specialiserade somatiska sjukvården har avdelningsvård använts ganska lite i jämförelse med 
resten av landet. Den ringa användningen torde i synnerhet förklaras av att det råder läkarbrist i området och 
att avdelningar på grund av detta varit tillfälligt stängda. Det har förekommit fördröjningar som strider mot 
lagstiftningen om vårdgaranti vad gäller tiden för behandling av remisser till den specialiserade sjukvården 
och tillgången till kirurgisk vård, och regionförvaltningsverket har aktivt övervakat dessa. Antalet jourbesök 
inom den specialiserade sjukvården har minskat, men man återvänder oftare än genomsnittligt till jouren. I 
det första skedet efter att Kymsote grundats bildades ibland köer på jouren. Problemen vid jouren kan bero 
på läkarbrist och cirkulation av personal, men även på att den nya organisationen hade funktionella utma-
ningar i det inledande skedet. 
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Det finns förhållandevis många patienter inom barn- och ungdomspsykiatrins institutionsvård. Det 
har förekommit fördröjningar i bedömningarna av servicebehovet inom barnskyddet, antalet barn som 
placerats utanför hemmet är proportionellt sett störst i landet och det finns många barn som placerats 

upprepade gånger. Kostnaderna för barnskyddets institutions- och familjevård har ökat under flera års tid 

och hör till de högsta i landet. De mångahanda problem som förekommer bland barn, unga och familjer 
vittnar om ett behov av stöd i ett tidigare skede och förebyggande tjänster så att tunga och dyra tjänster 
kan undvikas. 

I en nationell jämförelse görs förhållandevis många öppenvårdsbesök inom primärvården med anledning 
av den psykiska hälsan. Inom den psykiatriska specialiserade sjukvården ligger tyngdpunkten på institutions-
vård, det görs minst besök inom den psykiatriska öppenvården i hela landet i förhållande till befolkningen. 
Den genomsnittliga vårdtiden inom den psykiatriska institutionsvården hör till de längsta i landet, vilket tyder 
på att det finns ett behov av att bedöma den nuvarande vårdpraxisen och hur vårdkedjorna fungerar mellan 
basnivån och den specialiserade nivån. 

Missbrukartjänster anlitas i stor utsträckning, vilket är proportionellt med servicebehovet. Tyngdpunkten 
i missbrukartjänsterna ligger på korrigerande institutions- och boendetjänster, vilket även syns i form av lan-
dets högsta kostnader för specialiserade tjänster inom missbrukarvården, räknat per invånare. På grund av 
drogproblemen i området behöver man fästa uppmärksamhet vid att tjänsterna för missdrogmissbrukare är 
tillräckliga och mångsidiga samt vid förebyggande missbrukararbete. Det faktum att antalet hepatit C-infek-
tioner som smittats genom injicerade droger trots det omfattande drogproblemet är näst lägst i landet vittnar 
om att man lyckats med detta. 

På grund av den svåra strukturella arbetslösheten finns det fortsättningsvis behov av att förbättra sam-
ordningen av tjänsterna för arbetslösa. 

Institutionsvården för personer med utvecklingsstörning har avvecklats snabbare än genomsnittligt. 
Antalet klienter inom tjänsterna för assisterat boende har ökat, och i förhållande till befolkningen finns fler 
klienter än genomsnittligt inom styrda boenden och stödboenden. Det är värt att notera att antalet klienter 
som fick färdtjänster med stöd av socialvårdslagen har halverats sedan 2015. 

Man har lyckats avveckla institutionsvården för äldre i enlighet med de nationella målen. Däremot är 
andelen 75 år och äldre som bor på serviceboenden med heldygnsomsorg högst i landet, vilket syns i form 
av landets högsta kostnader per invånare. Andelen 75 år fyllda klienter som får regelbunden hemvård är näst 
minst i landet, vilket tyder på att det vore möjligt att lätta på servicestrukturen genom att förbättra stödtjäns-
terna i hemmet. Med tanke på det stora antalet äldre personer som besöker primärvårdens jour verkar det 
finnas ett behov av att stärka också hemvårdens stödnät, såsom tillgången till läkarkonsultationstjänster 
dygnet runt. 

Kommunernas försvagade ekonomi försämrar möjligheterna att finansiera investeringar och 
social- och hälsovårdskostnaderna för den äldre befolkningen 
Nettodriftskostnaderna per invånare för social- och hälsovården i kommunerna i Kymmenedalen ökade 

med knappt sju procent jämfört med året innan, det vill säga klart mer än landets medelvärde. Kostnaderna 
utan behovsstandardisering var 18 procent större än landets genomsnittsvärde. De behovsstandardiserade 
kostnaderna var 2017 tredje lägst i landet, fyra procent under landets medelvärde. På basis av prognosen 
för befolkningsutvecklingen kommer kostnaderna för social- och hälsotjänsterna att öka med ungefär sju 
procent fram till 2030, och den största tillväxten sker inom tjänsterna för äldre. Under de kommande åren 
kommer kostnadstrycket också att öka till följd av de pågående bygg- och saneringsprojekten vid Kymmen-
edalens centralsjukhus och Ratamokeskus i Kouvola. Kostnaderna för dessa beräknas uppgå till över 200 
miljoner euro. 

Kostnaderna för social- och hälsotjänsterna har inte varit i balans med kommunernas finansieringsför-
måga eftersom det är fråga om ett område där befolkningen åldras och skatteinkomsterna minskar. År 2018 
försämrades ekonomin i kommunerna i Kymmenedalen precis som i resten av landet, och redovisningspe-
riodens resultat per invånare uppvisade underskott i alla kommuner förutom en. I områdets ena centralstad 
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Kouvola har under det gångna året förts samarbetsförhandlingar för att få ekonomin i balans. Också inom 
Kymsote har det under 2019 förts omfattande samarbetsförhandlingar. Genom åtgärder för att anpassa eko-
nomin eftersträvas inbesparingar på 25 miljoner euro. 
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7.2 Verksamhetskontext 

Servicebehov 
Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt är ett område 
som består av sex kommuner och 167 000 invånare. 
Bosättningen och servicen koncentreras till Kou-
vola- och Kotkaregionerna. 

Områdets befolkning minskar och åldras, ande-
len personer som fyllt 65 år är stor i många kommu-
ner (26–37 %, 26 % i hela landet). Nativiteten hör till 
de lägsta i landet. Den demografiska försörjnings-
kvoten är högst i Miehikkälä (89). 

Arbetslösheten är hög i en nationell jämförelse. 
I synnerhet i Kotkaregionen är ungdomsarbetslös-
heten och den strukturella arbetslösheten utbredd 

FIGUR 2. Skillnader i sjuklighet mellan 
områdena. 
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hela landet index 

THL:s sjuklighetsindex beskriver sjukligheten bland 
befolkningen i kommuner och områden i förhållande till nivån 
i hela landet. Ju lägre index, desto friskare är befolkningen 
i området. Indexet innehåller uppgifter om sju allvarliga 
sjukdomsgrupper. Det icke-åldersstandardiserade indexet 
beskriver den verkliga sjukdomsbördan i området. 

och där finns många ungdomar utanför utbildning. 
Befolkning med utländsk bakgrund koncentreras 
till Kotkaregionen. Andelen familjer med endast en 
vårdnadshavare är störst i landet och dessa koncen-
treras till Kotka- och Kouvolaområdet. 

Sjukligheten är högre än genomsnittligt och 
i synnerhet sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
samt cancersjukdomar är allmänna. En ganska stor 
andel av befolkningen har rätt till specialersatta 
läkemedel, i Miehikkälä är andelen så hög som 
36 procent av områdets befolkning (25 % i hela lan-
det). 

Ordnande och servicenät 
År 2018 ordnade fyra kommuner i Kymmeneda-
len socialservice och primärvårdstjänster för sina 
invånare. Miehikkälä (värdkommun) och Virolahti 
bildade ett samarbetsområde, Kaakon kaksikko, 
som fungerade enligt ansvarskommunmodellen. 
Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i 
Kymmenedalen Carea ansvarade för den specialise-
rade sjukvården och specialomsorgen för områdets 
invånare fram till den 31 december 2018. 

Från och med den 1 januari 2019 har samkom-
munen för social- och hälsovårdstjänster i Kym-
menedalen (Kymsote) ordnat alla social- och häl-
sotjänster i området. Pyttis social- och hälsotjänster 
på basnivå har helt och hållet utkontrakterats till en 
privat serviceproducent till slutet av 2024. 

I området finns 14 hälsostationer eller välfärd-
smottagningar (figur 2). Kymmenedalens central-
sjukhus i Kotka har samjour dygnet runt för primär-
vården och den specialiserade sjukvården. Norra 
Kymmene sjukhus i Kouvola som anslöts till Carea 
den 1 januari 2018 fortsätter sin verksamhet som 
specialistlett hälsocentralssjukhus. 

Investeringar 
Våren 2017 beviljades Carea undantag för ett 
nybygge inom hälso- och sjukvården (Ratamo-cen-
tret i Kouvola), en tillbyggnad inom hälso- och sjuk-
vården (kärnverksamheten vid Kymmenedalens 
centralsjukhus) och en ombyggnad av centralsjuk-
huset. Byggnadsinvesteringens sammanlagda värde 
är 217 miljoner euro, varav Ratamo-centrets andel 
är 62 miljoner euro. 
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FIGUR 3. Servicenätverk för hälsovårdstjänster som anordnas i offentlig regi 2018. 
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De hälsovårdstjänster som anordnas i offentlig regi är indelade i sjukhus- och hälsostationtyper. Hälsostationerna är även indelade 
iverksamhetsställen som distriktet själva tillhandahåller, som man lägger ut på entreprenad (entr.) eller som kan väljas fritt av 
invånarna via försöket med servicesedlar (fv). De ljusare zonerna på kartan visar den geografska tillgängligheten till närmaste 
dygnet-runt-jour. 
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7.3 Social- och hälsovårdens finansiering och kostnader 

Nettodriftskostnaderna per invånare för social- och hälsovården har ökat med sju procent 
sedan året innan. Under samma tid har ekonomin i områdets kommuner försämrats. År 
2017 var de behovsstandardiserade utgifterna fyra procent högre än i landet i genomsnitt. 
Enligt prognosen kommer områdets befolkning att minska och åldras långsammare än i 
resten av landet fram till 2030, och därför är prognosen för hur social- och hälsovårdskost-
naderna kommer att öka mindre än genomsnittligt. 

FIGUR 4. Fördelning av nettodriftskostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet i distriktet och 
skillnaden jämfört med genomsnittet i landet 2018. 
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Äldreomsorg 
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Figuren visar fördelningen av kostnaderna uppgiftsvis. Om områdets utgifter är större än genomsnittet i landet överskrider den 
uppgiftsvisa delen i fguren genomsnittet i landet, som visas med en streckad linje. Skillnaden jämfört med genomsnittet i landet visas 
även i procent. 

Den uppgiftsvisa andelens bredd visar den relativa andelen för alla social- och hälsovårdens nettodriftskostnader. 

Den uppgiftsvisa andelens avstånd från mittpunkten visar dess relativa placering i en jämförelse mellan områdena. 
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Kommunernas försämrade ekonomiska 
bärförmåga en utmaning för möjligheterna 
att finansiera social- och hälsotjänsterna 
Precis som i resten av landet fick kommunerna i 
Kymmenedalen (6) sämre ekonomi 2018. Resultaten 
av kommunernas redovisningsperioder uppvisade 
underskott i alla kommuner utom Fredrikshamn. Ett 
år tidigare hade endast en kommun uppvisat under-
skott. 

Skatteinkomsterna har utvecklats i en negativ 
riktning i kommunerna. I fem kommuner mins-
kade skatteinkomsterna per invånare jämfört med 
föregående år. Helhetsmässigt minskade skattefi-
nansieringen, det vill säga skatteinkomsterna och 
statsandelen per invånare, i alla kommuner för-
utom Kotka. Kommunernas inkomstskatteprocenter 
varierade från 20 procent (Miehikkälä och Virolahti) 
till 21,5 procent (Kotka). 

År 2018 försämrades årsbidraget som beskriver 
inkomstfinansieringens tillräcklighet per invånare 

avsevärt i alla områdets kommuner i Kymmeneda-
len. I Kouvola registrerades ett negativt årsbidrag. 

Årsbidraget räckte till för att täcka avskrivning-
arna i endast en kommun. Ett år tidigare täckte års-
bidraget avskrivningarna i fem kommuner. I Kou-
vola räckte årsbidraget inte heller 2017 till för att 
täcka avskrivningarna och staden förde i början av 
sommaren 2019 samarbetsförhandlingar för att få 
ekonomin i balans. För att stärka den ekonomiska 
bärkraften höjde Miehikkälä och Virolahti sina 
inkomstskatteprocenter med 0,5 procentenheter 
för 2019. 

Befolkningens stora servicebehov 
återspeglas i de ökade kostnaderna för 
social- och hälsovården 
Nettodriftskostnaderna för social- och hälsovården 
i kommunerna i Kymmenedalen uppgick till sam-
manlagt 652,7 miljoner euro (3 917 euro/invånare). 
Nettodriftskostnaderna per invånare ökade med 6,7 
procent jämfört med året innan (2,8 % i hela landet). 
Det förekom stora skillnader mellan de olika kom-
munernas nettodriftskostnader för social- och häl-
sovården – från 3 396 euro per invånare i Virolahti 
till 4 129 euro i Kotka. 

Den specialiserade sjukvården stod proportio-
nellt sett för den största andelen av nettodriftskost-

FIGUR 5. Index för behovsstandardiserade 
utgifter inom social- och hälsovården 2017. 
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Med behovsstandardiserade utgifter avses hänsyn till faktorer 
som påverkar servicebehovet av invånarna i området. Landets 
medelvärde är 100. En högre siffra anger hur många procent 
högre områdets behovsstandardiserade utgifter var än 
genomsnittet för hela landet. 

naderna för social- och hälsovården (36 %, i hela 
landet 38 %), vilket hörde till de minsta i landet. 
Tjänsterna för äldre (16 %) orsakade tredje mest 
kostnader i hela landet. Primärvårdens öppenvård 
stod för elva procent av kostnaderna. 

De behovsstandardiserade utgifterna för 
social- och hälsovård bland de minsta i 
landet 
År 2017 var social- och hälsovårdens nettoutgifter 
i genomsnitt 3 100 euro per invånare i hela landet. 
I Kymmenedalen uppgick utgifterna till 3 380 euro 
per invånare, vilket var nio procent mer än i landet i 
genomsnitt. Områdets befolknings servicebehov var 
dock 14 procent högre än genomsnittet. De behovs-
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standardiserade utgifterna1 var fyra procent 
lägre än i landet i genomsnitt. Kymmenedalen 
hade tillsammans med Södra Karelen, Meller-
sta Finland och Norra Österbotten de tredje läg-
sta behovsstandardiserade utgifterna i landet. I 
kommunerna i Kymmenedalen var befolkning-
ens servicebehov som minst två procent lägre 
(Pyttis och Virolahti) och som störst 51 procent 
högre (Miehikkälä) än i landet i genomsnitt. De 
behovsstandardiserade utgifterna för social- och 

hälsovården var i Miehikkälä lägst i hela landet, 
24 procent lägre än genomsnittet, Fredrikshamn 
hade de största behovsstandardiserade utgif-
terna i området och dessa låg på landets med-
elnivå. 

Till följd av den höga arbetslösheten och 
den gamla befolkningen anlitar personer som 
behöver tjänster i högre grad än genomsnittligt 
de offentliga tjänsterna i stället för företagshäl-
sovården. Å andra sidan försämrar till exempel 
läkarbristen inom primärvården och de brister 
som Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
rapporterat om gällande personalens tillräck-
lighet inom boendeservicen för äldre tillgången 
till tjänster i förhållande till befolkningens ser-
vicebehov. Samtidigt som dessa utmaningar 
med anknytning till tillgången till tjänster torde 
minska utgifterna för social- och hälsovården, 
kan de även leda till att oändamålsenliga tjäns-
ter används. 

Tyngdpunkt på tjänsterna för äldre i de 
kommande årens kostnadsökning 
Enligt THL:s prognoskalkyler kommer de årliga 
kostnaderna för social- och hälsotjänsterna att 
öka mest i de områden där befolkningen ökar 
mer än i hela landet och dit befolkningen kon-
centreras. Tillväxttakten för kostnaderna för 
social- och hälsotjänsterna påverkas av såväl 
befolkningsstrukturens utveckling som av skill-
naderna i kostnadsstrukturen för tjänsterna i 
utgångsläget. 

1 De nettoutgifter för social- och hälsovården som använts för 
att beräkna de behovsstandardiserade utgifterna inkluderar 
varken miljö- och hälsoskydd eller övrig social- och hälso-
vårdsverksamhet. Inom hemvården utvärderas dessutom 
endast kostnaderna för personer över 65 år. Behovsfakto-
rerna som beaktats är ålders- och könsstruktur, sjuklighet 
och socioekonomisk ställning. 

FIGUR 6. Prognos för de reella kostnaderna för 
social- och hälsovårdstjänster. 
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Det uppgiftsvisa strecket visar förändringar i de reella kostnaderna 
mellan 2017 och 2030. För en del av uppgifterna har man dessutom 
angett den procentuella förändringen för kostnaderna. Uppgifterna 
bygger på THL:s regionaliserade prognosmodell över sociala utgifter. 
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Enligt prognosen kommer befolkningen i Kym-
menedalen att minska med cirka elva procent före 
2030 (+1,0 % i hela landet). Under samma tidsperiod 
förutspås andelen 65 år fyllda öka med cirka 15 pro-
cent i området (24 % i hela landet). 

Baserat på förändringarna i befolkningsstruktu-
ren förväntas den reala tillväxten för Kymmeneda-
lens social- och hälsotjänster uppgå till i genomsnitt 

0,5 procent per år mellan 2017 och 2030 (1,2 % i hela 
landet). Kostnaderna för områdets social- och häl-
sovårdstjänster förutspås öka med totalt 6,7 procent 
före 2030 (17 % i hela landet). Kostnaderna för tjäns-
terna för äldre förväntas öka mest, med 38 procent 
(50 % i hela landet) fram till 2030. Den näst största 
utgiftsökningen förutspås inom primärvårdens 
vårdavdelningar (31 %, 40 % i hela landet). 
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7.4 Främjande av hälsa och välfärd 

Strukturerna och verksamhetssätten för främjande av hälsa och välfärd utvecklas inom ra-
men för samarbetet mellan kommunerna och Kymsote. Utmaningarna kring välfärden för 
såväl barn och unga som för befolkningen i arbetsför ålder samt de osunda levnadsvanor 
som hopats återspeglar ett behov av åtgärder för att ge multiprofessionellt stöd i ett tidigt 
skede och av satsning på förebyggande tjänster. Det är allmänt att den äldre befolkningen 
överkonsumerar alkohol och alkoholdödligheten är högre än genomsnittligt. 

Strukturerna för främjande av välfärd och 
hälsa förnyas 
Kymsote hade sedan den 1 januari 2019 ansvarat 
för att främja hälsa och välfärd i Kymmenedalen. 
Kymsote har en utvecklingschef som ansvarar för 
verksamheten för främjande av hälsa och välfärd. 
Utvecklingschefen koordinerar det regionala väl-
färdsarbetet i ett multiprofessionellt nätverk som 
består av experter från olika organisationer samt 
i det nätverk som består av kommunernas väl-
färdskoordinatorer. En enkätundersökning har visat 
att alla kommuner har utsett en person som ansva-
rar för att koordinera arbetet för att främja hälsa och 
välfärd. 

Många styrkor i kommunernas 
multiprofessionella strukturer för 
verksamhet för främjande av hälsa och 
välfärd, utveckling behövs dock fortfarande 
Sammanlagt 83 procent av fullmäktige i kommu-
nerna i området har godkänt den omfattande väl-
färdsberättelsen. Hälften av kommunerna har 
rapporterat om hälsoskillnader mellan olika befolk-
ningsgrupper till fullmäktige. Den första regionala 
välfärdsberättelsen utarbetas 2020. 

Sammanlagt 67 procent av kommunerna infor-
merar om kommuninvånarnas möjligheter att delta 
och påverka på sin webbplats. En kommun hade 
fattat beslut om åtgärder inom ramen för den lokala 
säkerhetsplanen. 

I 67 procent av kommunerna ordnas riktade 
motionsgrupper för barn och unga som inte deltar i 
motions- och idrottsföreningarnas verksamhet och 
alla kommuner ordnar motionsrådgivning. 

Totalt 83 procent av områdets kommuner har 
exemplariskt strukturer eller verksamhetsmodeller 
som är gemensamma för olika förvaltningsområden 
och inom vilka man behandlar kulturell verksamhet 
som främjar välfärd och hälsa. 

Omfattande organisationssamarbete för att 
främja hälsa och välfärd 
Social- och hälsoorganisationernas understödscen-
tral (STEA) har i området beviljat finansiering bland 
annat för att stödja närstående till personer med 
mentala problem och missbruksproblem (för-
eningen Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys), förebygga ensamhet bland personer i 
arbetsför ålder och stärka delaktigheten (stiftelsen 
SOTEK), vänverksamhet för äldre personer (Cen-
tralförbundet för de gamlas väl ry), stärka föräldra-
skapet och förebygga marginalisering bland unga 
(Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry) 
och stärka arbetsförmågan bland personer som är 
partiellt arbetsföra (stiftelsen Parik). 

Situationen gällande befolkningens välfärd 
en utmaning för arrangören av social- och 
hälsovårdstjänster 
Enligt föräldrarnas uppskattningar var asocialt bete-
ende som avviker från det normala bland elever i 
årskurserna 4 och 5 näst vanligast i landet. Ande-
larna elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan som 
hade blivit mobbade i skolan minst en gång per 
vecka samt som upplevde måttlig eller svår ångest 
var näst högst i landet. Också andelen högstadieele-
ver som upplevde sitt hälsotillstånd vara medelmåt-
tigt eller dåligt var tredje störst i landet. 

Andelen personer i åldern 20–64 år som upp-
levde sig ha en god livskvalitet (58 %) hörde till de 
minsta i landet. Bland personerna i samma ålder 
trodde fler än genomsnittet (28 %, 23 % i hela lan-
det) att de sannolikt inte kommer att orka arbeta 
ända tills de får ålderspension. Antalet män som 
vårdades på sjukhus på grund av skador och för-
giftningar var i förhållande till antalet 25–64-åringar 
tredje lägst i landet. 

Bland områdets invånare som fyllt 65 år upp-
levde aningen färre än genomsnittet att de hade en 
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god livskvalitet. Andelen 75 år fyllda personer som 
upplevde att de hade stora svårigheter att klara av 
de dagliga sysslorna var störst i landet. 

Anhopningen av osunda levnadsvanor en risk 
för hälsan och välfärden 
År 2017 var andelen elever i årskurserna 8 och 9 i 
grundskolan som på fritiden motionerar högst en 
timme per vecka så att de blir andfådda näst störst i 
landet. Det var också vanligare att ungdomar i hög-
stadieåldern drack i berusningssyfte samt använde 
tobaksprodukter (cigaretter eller snus) eller e-ciga-
retter dagligen än i landet i genomsnitt. Andelen 
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unga i samma åldergrupp som provat på olagliga 
droger (9,8 %) var näst störst i landet. 

Daglig rökning bland 20–64-åringar i Kymmen-
edalen är vanligare än genomsnittligt. En knapp 
tredjedel av befolkningen åt grönsaker och frukter 
enligt näringsrekommendationerna, vilket hör till 
de största andelarna i landet. Andelen med fetma 
(BMI ≥ 30 kg/m2) bland den vuxna befolkningen var 
tredje minst i landet. 

Andelen invånare som fyllt 65 år och drack för 
mycket alkohol (AUDIT-C) var fjärde störst i landet. 
Likaså var även alkoholdödligheten bland samma 
åldersgrupp klart högre än genomsnittligt. 

FIGUR 7. Förändringsfaktorer som påverkar hälsa och välbefinnande. 

Befolkningens välbefnnande, hälsa och säkerhet påverkas av många förändringsfaktorer, både små och stora, alltifrån individens 
levnadsvanor till världspolitiken.* 

* Modifierad äfter Palosuo ym. 2004. Kokemuksia sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. 
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7.5 Hälsoskydd 

Täckningen av vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet varierar; influensavaccina-
tionstäckningen bland äldre har blivit bättre men i synnerhet vaccinationstäckningarna 
bland barn är ganska låga med tanke på sjukdomsskyddet. Förbrukningen av antibakteriel-
la läkemedel varierar, men är bland de största i landet. Antalet fall av antibiotikadiarré har 
minskat tydligt under de senaste åren och ligger nästan på landets medelnivå. 

Utrymme för förbättring i täckningen 
av vaccinationer enligt det nationella 
vaccinationsprogrammet 
Under säsongen 2017–2018 fick drygt 50 procent av 
alla personer som fyllt 65 år influensavaccin, vilket 
ligger under Europeiska rådets målnivå på 75 pro-
cent. Vaccinationstäckningen har dock ökat med 
ungefär sju procentenheter jämfört med säsongen 
2014–2015. 

Av de barn som föddes 2015 fick 99 procent 
minst en dos av det femvalenta vaccin som skyddar 
mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och sjukdo-
mar orsakade av Hib-bakterier. Även om vaccina-
tionsserierna påbörjas på samma nivå som i resten 
av landet hör andelen barn som fått hela vaccina-
tionsserien på tre doser till de minsta i landet och är 
13 procentenheter mindre än andelen barn som fått 
den första dosen. 

Andelen barn som fått den första dosen vac-
cin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) i 
11–24 månaders ålder (93 %) ligger på samma nivå 
som landets genomsnitt. Vaccinationstäckningarna 
bland små barn avviker från den tidigare nivån vilket 
antyder att det finns brister i vaccinationsverksam-
heten. Det kan också vara fråga om problem med 
dokumentationen eller informationsöverföringen. 

Totalt 51 procent av flickorna har fått HPV-vac-
cin som skyddar mot flera olika typer av cancer i 
enlighet med rekommendationerna i vaccinations-
programmet. Vaccinationstäckningen var mycket 
låg jämfört med Norra Savolax som hade landets 
högsta täckning (70 %). 

Andelen 14–16-åringar som fått boostervaccin 
mot difteri, stelkramp och kikhosta (90 %) låg nära 
landets medelnivå. 

Förbrukningen av antibakteriella läkemedel 
bland de största i landet trots att den minskat 
Det upptäcktes lika många nya hepatit C-infektio-
ner i förhållande till befolkningen som genomsnit-
tet. Området hade dock tillsammans med Egentliga 
Finland det näst lägsta antalet infektioner som smit-
tat via injicerade droger. I Kotka och Kouvola fanns 
hälsorådgivningspunkter för drogmissbrukare. 

Antalet fall av Clostridium difficile-diarré avvek 

inte från resten av landet. Antalet fall av diarré mins-
kade i förhållande till befolkningen med mer än en 
femtedel jämfört med 2015. Däremot har den årliga 
förbrukningen av antibiotika (J01, antibakteriella 
läkemedel) hört till de största i landet i flera år, trots 
att den har minskat. Inom primärvården behand-
lades ospecificerade övre luftvägsinfektioner med 

antimikrobiella läkemedel i större utsträckning än 
genomsnittligt (10,5 %, 7,6 % i hela landet). 

Satsningen på hygienåtgärder inom den 
specialiserade sjukvården på landets 
medelnivå 
Det finns inga uppgifter om influensavaccinations-
täckningen bland vårdpersonal, det vill säga skötare 
och läkare, vid verksamhetsenheter för specialise-
rad sjukvård i Kymmenedalen. Förbrukningen av 
handdesinfektionsmedel på vårdavdelningar inom 
den specialiserade somatiska sjukvården låg på lan-
dets medelnivå. Också antalet hygienskötare i för-
hållande till antalet vårdplatser motsvarade landets 
genomsnittliga nivå. 
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7.6 Specialiserad somatisk sjukvård och prehospital akutsjukvård 

Antalet öppenvårdsbesök inom den specialiserade somatiska sjukvården motsvarade 
hela landets nivå medan vårdavdelningarna utnyttjades i ganska liten utsträckning, vilket 
förklaras av läkarbristen i området. Det har förekommit fördröjningar som strider mot 
lagstiftningen om vårdgaranti vad gäller behandlingen av remisser till den specialiserade 
sjukvården. Antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården har minskat, men man 
återvänder till jouren oftare än genomsnittligt. Nettodriftskostnaderna per invånare för 
den specialiserade sjukvården hade sedan 2015 ökat en aning mer än i landet i genomsnitt. 

Fördröjningar i behandlingen av remisser till 
icke-brådskande specialiserad sjukvård 
I Kymmenedalen var medianen för hur länge man 
fick vänta på icke-brådskande specialiserad soma-
tisk sjukvård (34 dygn) kortare än genomsnittet den 
30 april 2019. På grund av informationstekniska pro-
blem finns inga uppgifter från slutet av 2018. Antalet 
personer som väntat på icke-brådskande speciali-
serad sjukvård i mer än sex månader var mindre än 
genomsnittligt i slutet av 2018. 

Vad gäller behandling av icke-brådskande 
remisser till den specialiserade sjukvården har för-
dröjningarna som strider mot lagstiftningen om 
vårdgaranti proportionellt sett varit flest i landet. 
Behandlingstiden för remisser överskred i 2,8 pro-
cent av fallen den lagstadgade tidsgränsen på tre 
veckor. 

Den icke-brådskande specialiserade sjukvården 
fick i genomsnitt 0,3 remisser per invånare. Anta-
let remisser ökade avsevärt under 2018 då opera-
tionsverksamhet som kräver anestesi och vårdav-
delningsverksamheten vid Norra Kymmene sjukhus 
överfördes till Kymmenedalens centralsjukhus och 
administrativt till samkommunen för sjukvårds- och 
socialtjänster i Kymmenedalen Carea. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland konsta-
terade att det har tagit lång tid att få utlåtanden från 
bilddiagnostiken vid Kymmenedalens centralsjuk-
hus och Norra Kymmene sjukhus (POKS), liksom att 
få vård inom specialiteten kirurgi. Man fortsatte följa 
situationen under 2019. 

Köbildning vid jouren till följd av 
omorganiseringen av verksamheten 
I förhållande till befolkningen gjordes klart färre 
jourbesök inom den specialiserade sjukvården än 
genomsnittet. Även om antalet jourbesök i förhål-
lande till befolkningen har minskat är andelen myn-
diga patienter som vårdats vid och utskrivits från 
den specialiserade sjukvårdens jour och som sedan 
återvänder till jouren inom 48 timmar klart större än 
landets medelvärde (19 %, 16 % i hela landet). 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått 
flera anmälningar om köbildning inom jourverk-
samheten vid Norra Kymmene sjukhus i samband 
med att den överfördes till Kymmenedalens sjuk-
vårdsdistrikt Careas ansvar den 1 januari 2018. 

Läkarbristen återspeglas i tillgången till 
avdelningsvård inom den specialiserade 
somatiska sjukvården 
Antalet öppenvårdsbesök inom den specialise-
rade somatiska sjukvården bland områdets vuxna 
befolkning motsvarade landets medelvärde medan 
antalet vårdperioder och vårddagar på vårdavdel-
ning var näst minst i landet. Antalet vårdperioder 
och vårddagar i proportion till invånarantalet har 
minskat avsevärt sedan 2017. Enligt en rapport från 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland var man 
under flera månader 2018 tvungen att minska verk-
samheten vid Norra Kymmene sjukhus vårdavdel-
ning på grund av läkarbrist. 

Antalet vuxna patienter inom dagkirurgin mot-
svarade landets medelnivå. Det gjordes fjärde flest 
starroperationer i landet i förhållande till områdets 
befolkning, vilket återspeglar befolkningens ålder-

*Jämförelsen mellan de olika områdena försvåras på grund av olika sätt att dokumentera komplikationer och skillnader i vägledningen 
av patienter gällande skadeanmälningar. 
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struktur. År 2017 var antalet ballongutvid-
gningar av kranskärl tredje störst i landet 

FIGUR 8. Ålders- och könsdifferentierade kostnader för 
och användning av specialiserad somatisk sjukvård 2017. 

trots att antalet operationer har minskat 
under de senaste åren. 

Antalet sådana komplikationer i sam-
band med vårdperioder som beskriver 
den specialiserade sjukvårdens kvalitet 
och patientsäkerheten avvek inte från det 
övriga landet. År 2017 ersattes däremot 
flest patientskador i samband med vårdpe-
rioder i hela landet. * 

Längre tid än genomsnittligt 
att nå patienterna vid krävande 
uppdrag inom den prehospitala 
akutsjukvården 
Den prehospitala akutsjukvården hade 
aningen fler uppdrag per invånare än 
genomsnittligt och tredje flest uppdrag räk-
nat per kvadratkilometer. I fråga om upp-
drag i angelägenhetsklass A som bedömts 
som högriskuppdrag i centralorter var 
medianen för den tid det tog för den pre-
hospitala akutsjukvården att nå patienten 
aningen längre än medeltalet. I andra tätor-
ter och bebodda områden utanför tätorter 
hörde medianen för hur länge det tog att nå 
patienten till de längsta i landet. 

Kostnaderna för den specialiserade 
sjukvården återspeglar befolkningens 
stora servicebehov 
I Kymmenedalen var nettodriftskost-
naderna per invånare för specialiserad 
sjukvård (1 398 euro/invånare) tolv pro-
cent högre än i landet i genomsnitt. Kost-
naderna varierade från 1 258 euro per 
invånare i Virolahti till 1 522 euro i Pyttis. 
Kostnaderna per invånare för den specialiserade 
sjukvården har sedan 2015 ökat en aning mer än i 
landet i genomsnitt i Kymmenedalen (6,6 %, 3,3 % 
i hela landet). 

År 2017 var de ålders- och könsstandardiserade 
kalkylerade kostnaderna för den specialiserade 
somatiska sjukvården lägst i landet, tolv procent 
lägre än i landet i genomsnitt. Den specialiserade 
somatiska sjukvårdens tjänster användes, granskat i 
ålders- och könsstandardiserade regionala episoder, 
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I fguren visas det hur användningen av och kostnaderna för specialiserad 
somatisk sjukvård förhåller sig till genomsnittet i landet med hänsyn till 
skillnader i ålders- och könsstrukturen i områdena. 

Siffran för hela landet är 100. En högre siffra anger hur många procent 
högre invånarnas användning av eller kostnaderna för tjänster inom den 
specialiserade somatiska vården var än genomsnittet för hela landet. 

i 5,5 procent mindre grad än i landet i genomsnitt 
och indexet för användningen av den specialiserad 
somatisk sjukvård var bland de minsta i landet. I 
uppgifterna för Kymmenedalen saknas dock servi-
ceproduktionen vid Norra Kymmene sjukhus och de 
kostnader den medför. Den specialiserade soma-
tiska sjukvårdens produktivitet på sjukhus-, områ-
des- och specialitetsnivå beskrivs närmare i THL:s 
publikation om sjukhusens produktivitet 2017 (Sai-
raaloiden tuottavuus 2017). 
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7.7 Primärvård 

Primärvårdens demografiska täckning hör till de lägsta i landet och vad gäller tillgången 
till tjänster har det förekommit problem på grund av läkarbrist. På grund av läkarbristen 
betonas skötarmottagningar i högre grad än inom öppenvården. Det är vanligt att uträtta 
ärenden elektroniskt eller per telefon. Primärvårdens jour besöks i förhållandevis stor ut-
sträckning. Kostnaderna per invånare för primärvårdens öppenvård har ökat snabbare än 
genomsnittligt. Antalet patienter och vårddagar på vårdavdelningar inom primärvården är 
proportionellt sett lägst i landet. 

På grund av läkarbristen får sjukskötare ta 
hand om en del av besöken inom öppenvården 
År 2018 var 75 procent av Kymmenedalens invånare, 
den tredje lägsta andelen i landet, klienter vid häl-
sovårdscentralen. Å andra sidan visar en bedöm-
ning baserad på en enkät som Arbetshälsoinstitu-
tet genomfört för serviceproducenten att cirka 60 
procent (i hela landet 56 %) av områdets invånare i 
åldern 16–64 år kan utnyttja företagshälsovårdens 
tjänster, vilket hör till de största andelarna i landet. 

Antalet läkarbesök inom öppenvården var i för-
hållande till befolkningen färre än genomsnittligt, 
men om alla kontaktsätt beaktas var besöken fler 
än genomsnittligt. Andelen besök som uträttades 
elektroniskt (även telefonmottagningar) av besö-
ken inom öppenvården hörde till de största i landet. 
Enligt områdets egna uppgifter används telefon-

tjänsten flitigt eftersom det finns för få läkartider i 
förhållande till behovet. 

Antalet besök hos sjukskötare inom primärvår-
dens öppenvård i förhållande till antalet läkarbe-
sök (2,2) var tredje högst i landet. Enligt en årlig 
utredning som Finlands Läkarförbund genomfört 
har Kymmenedalen tredje minst hälsocentralläkare 
i förhållande till områdets befolkningsmängd. År 
2018 var läkarbristen vid hälsocentralerna 5,8 pro-
cent. Enligt områdets egna uppgifter hänvisas kli-
enter till skötarmottagningar på grund av läkarbrist. 

Lämplig behandling av diabetes inom 
primärvården återspeglas i ett minskat behov 
av specialiserad sjukvård 
Totalt 51 procent av områdets invånare besökte en 
mottagning inom den öppna sjukvården. Orsaken 

Besöksorsak i % av de 
registrerade besöken 
på läkarmottagning 

Rättigheter till 
specialersättning i % 

av befolkningen 

Tabell 3. Registrering av besöksorsaker och rättigheter till specialersättning enligt sjukdomsgrupp. 

Kymmenedalen Hela landet Kymmenedalen Hela landet 

Muskuloskeletala sjukdomar 18,0 16,4 

Sjukdomar i cirkulationsorganen 13,4 10,5 

Blodtryckssjukdom (personer som fyllt 25 år) 7,0 4,7 12,0 10,3 

Olycksfall 5,0 6,7 

Akut infektion i övre luftvägarna 3,2 4,8 

Diabetes 5,2 * 3,3 7,8 6,3 

Astma 1,3 1,4 4,7 4,9 

Obstruktiv lungsjukdom (åldersstandardiserat) 0,5 0,5 4,3 4,8 

Demens 0,1 ** 0,4 

*Minsta andelen i landet ** Största andelen i landet 
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till läkarbesöket dokumenterades i ungefär samma 
utsträckning som landets medelvärde (71 %). Den 
vanligaste orsaken till besök var sjukdomar i stöd-
och rörelseorganen (18 %). Diabetes var orsaken till 
5,2 procent av besöken, vilket är den största ande-
len i landet. Också andelen personer som hade rätt 
till specialersatta läkemedel mot diabetes var större 
än genomsnittligt. Det faktum att andelen vårdpe-
rioder på sjukhusets vårdavdelning bland personer 
som fyllt 15 som genomförts på grund av diabetes 
(år 2016) var näst minst i landet är ett tecken på att 
primärvården lyckats väl med att behandla diabe-
tes. 

Antalet patienter och vårddagar på 
vårdavdelningar inom primärvården 
minst i landet 
Antalet jourbesök inom primärvården var klart fler 
än landets medelnivå, men det förekom till och med 
tredubbla skillnader mellan kommunerna. Antalet 
patienter och vårddagar på primärvårdens vårdav-
delningar var i området lägst i landet i förhållande 
till invånarantalet. 

Fördröjningar i tillgången till läkare för icke-
brådskande vård inom den öppna sjukvården 
I oktober 2018 fick 47 procent av patienterna vänta 
i mer än en vecka efter att vårdbehovet bedömts 

på att träffa en läkare inom den öppna sjukvården 
med anledning av ett icke-brådskande ärende (56 % 
i hela landet) medan tolv procent fick vänta i mer än 

tre månader, vilket strider mot vårdgarantin. Denna 
andel var den största i landet. I mars 2019 förekom 
det knappt alls längre några väntetider på mer än 
tre månader. 

I enkäten FinSote uppgav 47 procent av dem 
som anlitat hälsotjänster att de fått en positiv upp-
levelse, vilket hör till de sämsta siffrorna i landet. 
Också upplevelserna av möjligheten att delta i 
beslutsfattandet hörde till de sämsta i landet. 

Enligt en enkätundersökning om patientdatasys-
tem som läkarens arbetsredskap (Potilastietojärjes-
telmät lääkärin työvälineenä) 2017 ansåg få läkare 
i Finland att informationsutbytet mellan organisa-
tioner fungerar väl. I Kymmenedalen hörde ändå 
andelen läkare som ansåg att informationsutbytet 

fungerade väl till de högsta i landet (9,1 %, i hela 
landet 4,2 %). 

Kostnaderna för primärvårdens öppenvård 
ökat snabbare än genomsnittligt 
Nettodriftskostnaderna per invånare för primärvår-
dens öppenvård var 18 procent högre än i landet i 
genomsnitt. Under de senaste åren har kostnaderna 
ökat snabbare än genomsnittligt. 

Kostnaderna per invånare för primärvårdens 
avdelningsvård var åtta procent högre än i landet 
i genomsnitt. De totala kostnaderna för läkemedel 
som ersätts av sjukförsäkringen (428 euro/invånare) 
var näst högst i landet. Läkemedelskostnaderna 
ökade med 2,8 procent jämfört med året innan. 

FIGUR 9. Skillnader i registrering av besöksor 
saker mellan områdena 2017 och 2018. 
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7.8 Mun- och tandvård 

Antalet besök inom mun- och tandvården motsvarar såväl inom den offentliga som den 
privata sektorn landets medelnivå. Mun- och tandvården har de lägsta kostnaderna per 
invånare i landet och tillgången till tjänster är bra. 

Bättre tillgång än genomsnittligt till 
tandläkare inom primärvården för 
icke-brådskande vård 
Antalet patienter och besök inom mun- och tandvår-
den på hälsocentralerna låg nästan på landets med-
elnivå. Det gjordes aningen fler Fpa-ersatta besök 

hos tandläkare och munhygienister inom den pri-
vata tandvården än genomsnittligt. 

I oktober 2018 genomfördes 30 procent av de 
icke-brådskande tandläkarbesöken inom primär-
vården (45 % i hela landet) efter mer än tre veckor 
efter bedömningen av vårdbehovet. Denna andel 
var näst minst i landet. I en enkät om klientnöjdhe-
ten inom mun- och tandvården i området bedömde 
klienterna också att de får tjänster inom skälig tid. 

Barnens mun- och tandhälsa bättre än 
genomsnittligt, utrymme för förbättring i 
fråga om den vuxna befolkningen 
Enligt enkäten Hälsa i skolan borstade elever i års-
kurserna 8 och 9 mer sällan än i landet i genomsnitt 
sina tänder åtminstone två gånger per dygn. Resul-
tatet var näst sämst i landet. 

Andelen 12-åringar med friska tänder (67 %) av 
de barn i samma ålder som genomgått en kontroll 
av munhälsan var större än genomsnittet*, men 
andelen har minskat sedan året innan. DMF-indexet 
som beskriver antalet kariesangripna, lagade eller 
avlägsnade tänder var bland 12-åringar bättre än i 
landet i genomsnitt. Andelen barn som hade rikligt 
med karies hör till de minsta i landet. 

Bland hela befolkningen i området är andelen 
klienter inom mun- och tandvården som inte behö-
ver behandling av karies eller tandköttssjukdomar 
klart mindre än genomsnittet (50 %, 65 % i hela lan-
det). Medelvärdet för CPI-index som beskriver tand-
köttsfickornas tillstånd varierar stort mellan de olika 

kommunerna för 18 fyllda klienter inom mun- och 
tandvården (Miehikkälä 1,0 och Kotka 1,9). 

Kostnaderna per invånare för mun- och 
tandvården lägst i landet 
Nettodriftskostnaderna för mun- och tandvården i 
Kymmenedalen (71 euro/invånare) var lägst i hela 
landet och räknat per patient näst lägst i landet. 
Kostnaderna per invånare för privat tandvård som 
omfattas av sjukförsäkringsersättningen (59 euro) 
låg nära landets medelnivå. 

*Kommunerna hänvisar 12-åringar till hälsoundersökningar på olika grunder, vilket bör beaktas i jämförelsen. 
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7.9 Tjänster för barn, unga och familjer 

Barn, unga och familjer i området har ett stort servicebehov. Det görs aningen färre besök 
på barnrådgivningen samt inom skol- och studerandehälsovården än genomsnittligt. Det 
finns förhållandevis många patienter inom barn- och ungdomspsykiatrins institutionsvård. 
Det har förekommit fördröjningar i bedömningarna av servicebehovet inom barnskyddet, 
antalet barn som placerats utanför hemmet är proportionellt sett störst i landet och det 
finns många barn som placerats upprepade gånger. Kostnaderna för barnskyddets institu-
tions- och familjevård har ökat under flera års tid. 

Stort behov av tjänster som hörde till låginkomstfamiljer, likaså fanns det 
Nativiteten och andelen invånare under 18 år (17 %) många barnfamiljer som fått utkomststöd under en 
var i Kymmenedalen bland de lägsta i landet. Ande- lång tid. 
len invånare i åldern 0–17 år har redan i ett par årti- I en nationell jämförelse fanns det i området 
onden minskat. många elever i årskurserna 4 och 5 i grundskolan 

Barn, unga och familjer verkar ha ett stort behov som uppvisade asocialt beteende som avvek från 
av tjänster. Andelen familjer med endast en förälder det normala samt elever i årskurserna 8 och 9 i 
(16 %) var störst i landet. Det fanns många barn grundskolan som led av måttlig eller svår ångest, 

FIGUR 10. Nya klienter hos barnskyddets öppenvård samt andelen i brådskande ordning placerade 
barn i området och i hela landet. 

Antalet barn i åldrarna 0–17 år 
som placerats i brådskande Nya klienter i åldrarna 0–17 år inom barnskyddets öppenvård, 
ordning, % av befolkningen i % av befolkningen i samma ålder. 
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Figuren till vänster visar de procentuella andelarna i brådskande ordning placerade barn 2008, 2013 och 2018 samt i vilken riktning 
andelen går. Figuren till höger visar andelen nya klienter hos barnskyddets öppenvård 2008–2018. I tolkningen bör man ta i beaktande 
att i samband med den nya socialvårdslagen (1.4.2015) förordades det att en klientrelation inom barnskyddets öppenvård först skulle 
börja om man konstaterade att det fanns ett barnskyddsbehov efter en utredning av behovet av barnskydd. Tidigare inleddes en 
klientrelation efter ett beslut om att påbörja en bedömning av barnskyddsbehovet. 
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mobbades i skolan varje vecka samt upplevde att 
det egna hälsotillståndet var medelmåttigt eller 
dåligt. 

Ungdomarna i området uppvisade många risk-
faktorer som anknyter till levnadsvanorna, till exem-
pel var experimenterandet med droger enligt deras 
egen utsago betydligt mer utbrett än genomsnitt-
ligt. Andelen föderskor som hade fortsatt röka efter 
graviditetens första trimester var näst störst i landet. 

Andelen barn om vilka en barnskyddsanmälan 
gjorts låg i förhållande till befolkningen under 
18 år på landets genomsnittsnivå, men antalet 

FIGUR 11. Nettodriftskostnaderna för öppenvården 
för barn och familjer och barnskyddet 2018. 

inom institutionsvården näst störst i landet. Inom 
ungdomspsykiatrin (13–17-åringar) låg antalet 
öppenvårdsbesök nära landets medelnivå medan 
antalet patienter i institutionsvård var större än 
genomsnittet. I slutet av 2018 var medianen för hur 
länge barn och unga hade väntat på psykiatrisk vård 
kortare än genomsnittet – 17 dygn för barnpsykia-
trin och 16 dygn för ungdomspsykiatrin. 

anmälningar har ökat under de senaste åren. 

ÅU
CS

 
Personalresurserna inom de 
förebyggande tjänsterna på 
basnivån varierar 
Det gjordes något färre besök än genomsnitt-
ligt på barnrådgivningen och inom skolhäl-
sovården, detsamma gällde antalet besök på 
mödrarådgivningen och inom studerandehäl-
sovården. Andelen barnklienter vid fostrings- 
och familjerådgivningarna var i förhållande 
till andelen 0–21-åringar aningen större än 
genomsnittligt. Landets största andel gym-
nasiestuderande uppgav att det var proble-
matiskt att få träffa skolhälsovårdaren. Vid 
mödra- och barnrådgivningarna uppfylldes 
rekommendationerna om hälsovårdardimen-
sionering. Däremot är läkarresurserna inom 
skol- och studerandehälsovården inte fören-
liga med rekommendationerna. 

Antalet vårddagar och patienter i åldern 
0–17 år som vårdas på vårdavdelningar inom 
den specialiserade somatiska sjukvården låg 
på landets medelnivå. Också barnens och 
ungdomarnas öppenvårdsbesök inom den 
specialiserade somatiska sjukvården motsva-
rade landets genomsnittliga nivå. Däremot 
var andelen unga under 18 år av de patien-

euro/invånareter i samma ålder som vårdats vid och utskri-
Nettodri–skostnader för öppenvårdstjänster inom barnskyddetvits från jouren och sedan återvänt till jouren 
Nettodri–skostnaderna för institutions- och familjevård inom barnskyddetinom 48 timmar tredje störst i landet. 
Nettodri–skostnaderna för övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer 

Institutionsvård inom barn- och 
I fguren visas de summerade nettodriftskostnaderna per invånare. ungdompsykiatrin är vanligt 
Figuren visar både fördelningen av kostnaderna mellan olika servicetyper 

Barn i åldern 0–12 år gjorde färre besök inom och skillnaderna i de sammanlagda kostnaderna mellan områdena. 
den barnpsykiatriska öppenvården än genom- I tolkningen bör man ta hänsyn till skillnaderna i befolkningens 
snittligt och samtidigt var antalet patienter åldersstruktur mellan områdena. 
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Andelen barn som placerats utanför hemmet 
störst i landet, många barn har placerats 
upprepade gånger 
Andelen familjer av alla barnfamiljer som fått hem-
service och barnavårdsservice, både med stöd av 
socialvårdslagen och barnskyddslagen, hörde 
till de minsta i landet. Antalet klientrelationer 
inom barnskyddets öppenvård låg bland områ-
dets 0–17-åringar på landets medelnivå. Andelen 
0–17-åringar som placerats utanför hemmet av invå-
narna i samma ålder var den största i hela Finland 
(2 %). Andelen barn som upprepade gånger har pla-
cerats utanför hemmet hörde till de största i landet 
även om andelen har minskat under ett par års tid. 
Proportionellt sett placerades barn i enlighet med 
rekommendationerna oftare i familjer än på insti-
tution. Enligt regionförvaltningsverket förekom det 
i området betydande brister vad gäller ordnandet 
av vård och rehabilitering för barn med utmanande 
symtom inom barnskyddets vård utom hemmet 
(missbrukarrehabilitering). 

För 98 procent av de barnskyddsärenden som 
anhängiggjorts inleddes bedömningarna av servi-
cebehovet inom barnskyddet inom sju vardagar. I 
10 procent av fallen överskreds den lagstadgade 
tidsfristen på tre månader innan bedömningen var 
färdig. 

Kostnaderna för barnskyddets institutions- 
och familjevård fortsatte att öka 
Nettodriftskostnaderna för barnskyddets öppen-
vårdstjänster (49 euro/invånare) låg på landets 
medelnivå. Nettodriftskostnaderna för institutions- 
och familjevård (150 euro/invånare) var fjärde störst 
i landet och har ökat under flera års tid. Kostna-
derna per invånare ökade med nästan tio procent 
jämfört med året innan, mer än i landet i genomsnitt 
(6,8 %). Nettodriftskostnaderna för övriga öppna 

tjänster för barn och familjer (70 euro/invånare) var 
näst störst i landet. 
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7.10 Mentalvårds- och missbrukartjänster och socialservice för vuxna 

Den vuxna befolkningens servicebehov ökar på grund av arbetslöshet, låga inkomster och 
psykiska problem samt av att alkohol och droger används i större omfattning än genom-
snittligt. Inom missbrukar- och mentalvården framhävs institutionsvård, vilket även 
återspeglas i kostnaderna. Kostnaderna per invånare för specialtjänster inom missbrukar-
vården är de största i landet. Antalet patienter inom den psykiatriska institutionsvården 
ligger på landets medelnivå, men den genomsnittliga vårdtiden är näst längst i landet. På 
grund av den svåra strukturella arbetslösheten verkar det fortsättningsvis finnas behov av 
att förbättra samordningen av tjänsterna för arbetslösa. 

Stort servicebehov, unga vuxna i särskilt 
svår situation 
Arbetslösheten bland områdets vuxna befolk-
ning var bland de största i landet och antalet 
18–24-åringar som riskerade att marginaliseras 
flest i landet (24 %, i hela landet 17 %). Antalet 
18–24-åringar som fått grundläggande utkomststöd 
var tredje flest i landet och av dem var andelen som 
fått utkomststöd under en lång tid näst störst i lan-
det. Andelen familjer med endast en förälder var 
störst i landet. 

Andelen personer i åldersgruppen 16–24 år som 
fått sjuk- eller invalidpension på grund av psykiska 
störningar eller beteendestörningar var den näst 
största i landet. Även i åldersgruppen 25–64 år hade 
fler än genomsnittligt fått sjuk- eller invalidpension. 
Antalet perioder av partiell sjukdagpenning som 
inletts med anledning av den psykiska hälsan var 
näst minst i landet bland den 18 år fyllda befolk-
ningen. Antalet 25–64-åringar som fått sjukdagpen-
ning med anledning av den psykiska hälsan låg på 
landets medelnivå, bland 18–24-åringar var andelen 
aningen högre än genomsnittet i landet. Förbruk-
ningen av bensodiazepiner per invånare var störst 
i hela landet. 

Det såldes mer alkoholhaltiga drycker än genom-
snittligt, i synnerhet i områdets två centralstäder 
Kouvola och Kotka. Överdriven alkoholkonsumtion 
(AUDIT-C) var bland den 65 år fyllda befolkningen 
fjärde vanligast i landet och alkoholdödligheten var 
relativt hög. Polisen hade fått vetskap om ganska få 
narkotikabrott trots att till exempel THL:s avlopps-
vattenundersökning av stora städer visat att Kou-

FIGUR 12. Klienter och patienter inom olika 
missbrukartjänster områdesvis 2018. 
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/ 1000 invånare

 Klienter som vårdats på institutioner för missbrukarvård

 Patienter som vårdats på sjukhusens och hälsocentralernas
 vårdavdelningar på grund av missbruk 

Det utmärkta avståndet på vertikalaxeln visar antalet klienter 
i tjänsten i förhållande till befolkningen. 
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vola och Kotka hör till toppstäderna när 
det handlar om användning av droger, 

FIGUR 13. Strukturell arbetslöshet och aktiveringsgrad 
2018. 

i synnerhet amfetamin. Också det fak-
Strukturell 

tum att en stor andel av eleverna i års- arbetslöshet 
kurserna 8 och 9 hade provat på droger 10 
vittnar om att det finns droger i området. 

Behov av att förbättra 
samordningen av tjänster för 8 
arbetslösa 
I oktober 2018 behandlades unge-
fär 98 procent av ansökningarna om 
utkomststöd som riktades till kommu-
nerna inom utsatt tid. Antalet personer 6 

som fick kompletterande utkomststöd 

som beviljas av kommunerna var näst 
störst i landet medan antalet personer 
som fått förebyggande utkomststöd var 4 

aningen färre än genomsnittet. Aktive-
ringsgraden bland arbetslösa (32 %) låg 
aningen under landets medelnivå trots 
att den ökat med 3,9 procentenheter 
jämfört med året innan. Aktiveringsgra-
den var ganska låg med tanke på den 
höga strukturella arbetslösheten i områ-
det. Det gjordes näst minst hälsoundersökningar för 
arbetslösa i förhållande till antalet arbetslösa. 

0 

0 

Nettodriftskostnaderna för tjänster som stöd-
jer sysselsättningen var störst i landet (127 euro/ 
invånare, 90 euro/invånare i hela landet), och hade 
stigit med 41 procent jämfört med året innan. Kom-
munens delfinansierade arbetsmarknadsstöd var 
tredje störst i landet (94 euro/invånare, 72 euro i 
hela landet). 

Långa vårdperioder inom den psykiatriska 
institutionsvården 
Antalet besök inom primärvårdens öppenvård med 
anledning av den psykiska hälsan i förhållande till 
befolkningen hörde till de största i landet; antalet 
läkarbesök var störst i landet medan antalet besök 
hos övriga yrkesgrupper var fjärde störst. År 2017 
gjordes minst psykiatriska besök inom den speci-
aliserade sjukvården i hela landet. Enligt områdets 
egna uppgifter dokumenterades specialiserad psy-
kiatrisk sjukvård som producerades inom ramen för 
kommunernas egen verksamhet 2018 som en del av 
primärvården. 

Kymmenedalen 

Hela landet 

30 % 35 % 40 % 45 % 
Aktiveringsgrad 

Antalet patienter som fick psykiatrisk institu-
tionsvård låg i förhållande till befolkningen nästan 
på landets medelnivå medan antalet vårddagar 
hörde till de största i landet. Den genomsnittliga 
vårdtiden var näst längst i landet (46 dygn, i hela 
landet 27 dygn). År 2017 var antalet patienter med 
psykiska problem som bodde dygnet runt på psyki-
atriska rehabiliteringshem i förhållande till befolk-
ningen fjärde störst i landet, däremot var antalet 
personer som inte bodde på hemmen dygnet runt 
fjärde minst. 

Fler vårdperioder oberoende av patientens 
vilja än genomsnittligt 
Kymmenedalen hade tillsammans med Päijänne-Ta-
vastland i förhållande till befolkningen tredje flest 
vårdperioder som skedde oberoende av patientens 
vilja trots att antalet psykoser låg på landets med-
elnivå. År 2017 användes färre tvångsåtgärder inom 
den psykiatriska sjukvården än i landet i genom-
snitt. I fråga om patienter som led av schizofreni 
var antalet nya perioder av avdelningsvård inom en 
månad minst i landet och i fråga om bipolär sjuk-
dom fjärde minst i landet. 
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Andelen 16–24-åringar som fått rehabiliterings-

psykoterapi som ersatts av Fpa låg på landets med-
elnivå, men i åldersgruppen 25–64 år var andelen 
fjärde minst i landet. 

Många klienter inom missbrukarvårdens 
institutionsvård 
Antalet patienter som vårdades på sjukhusens och 
hälsocentralernas vårdavdelningar på grund av 
missbruk var i förhållande till invånarantalet det 

näst lägsta i landet. Antalen klienter inom missbru-
karvårdens institutionsvård och även öppenvård 
hörde dock till de största i landet. Missbrukarvår-
dens boendeservice hade i förhållande till befolk-
ningen näst flest klienter i landet. Nettodriftskost-
naderna för specialtjänster inom missbrukarvården 
(49 euro/invånare, i hela landet 36 euro) var störst i 
landet, vilket återspeglar såväl områdets missbruks-
problem som servicestruktur. 
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7.11 Tjänster för personer med funktionsnedsättning 

Institutionsvården för personer med funktionsnedsättning har i området avvecklats snabb-
are än genomsnittligt och antalet klienter som omfattas av tjänsterna för assisterat boende 
har ökat. Antalet klienter inom styrda boenden och stödboenden för personer med utveck-
lingsstörning är i förhållande till befolkningen mindre än genomsnittet. Antalet klienter 
som beviljats färdtjänster med stöd av socialvårdslagen har halverats sedan 2015. 

A ndelen 16 år fyllda personer som fick 
handikappbidrag till förhöjt eller hög-
sta belopp, som beviljas personer med 
funktionsnedsättning eller långtidssjuk-

dom, låg på landets medelnivå, medan antalet 16 
år fyllda personer som fick detta bidrag var tredje 

lägst i landet. Personer med funktionsnedsättning 
beviljades mer stöd och tjänster än genomsnittligt. 

Avvecklandet av institutionsvården 
för personer med utvecklingsstörning 
återspeglas i det ökande antalet tjänster för 
assisterat boende 
Området hade i proportion till befolkningen fler kli-
enter på serviceboende för personer med grav funk-
tionsnedsättning än landets genomsnittsnivå. Anta-
let klienter har sedan 2015 ökat i större utsträckning 
än i landet i genomsnitt (57 %, 18 % i hela landet). 

År 2017 hade området klart fler klienter inom 

styrda boenden och stödboenden för personer med 
utvecklingsstörning i förhållande till befolkningen 
än genomsnittet. Den relativa ökningen av antalet 
klienter har sedan 2015 börjat minska en aning. 

Antalet klienter inom tjänsterna för assisterat 
boende motsvarade landets medelnivå. Antalet kli-
enter i förhållande till befolkningen ökat med cirka 
tio procent sedan 2015. 

År 2017 fanns det i förhållande till invånarantalet 
ungefär lika många långtidsklienter på institutioner 
för personer med utvecklingsstörning som i landet i 
genomsnitt. Man hade sedan 2009 lyckats avveckla 
institutionsvården i större utsträckning än i landet i 
genomsnitt (77 %, 68 % i hela landet). 

Antalet personer som fick färdtjänster 
socialvårdslagen har minskat 
Antalet personer som fick färdtjänster som ordna-
des med stöd av handikappservicelagen var aningen 
fler än genomsnittligt. Andelen äldre personer som 

fick färdtjänster för personer med grav funktions-
nedsättning låg på landets medelnivå. 

Det ordnades färre färdtjänster med stöd av 
socialvårdslagen i förhållande till befolkningen än 
genomsnittligt. Antalet personer som fick tjänster 
i förhållande till befolkningen har halverats sedan 
2015 (i hela landet -10 %). 

FIGUR 14. Klienter inom institutionsvård och 
boendeservice för personer med utvecklings 
störning 2017. 
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klienter/100 000 invånare 

Klienter i stödboende Klienter i assisterat Långtidsklienter på 
och styrt boende för boende för personer institutioner för 
personer med med utvecklingsstörning personer med 
utvecklingsstörning utvecklingsstörning 

Det utmärkta avståndet på vertikalaxeln visar antalet klienter 
i tjänsten i förhållande till befolkningen. 
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Den ökade användningen av tjänster 
för assisterat boende för personer med 
utvecklingsstörning syns i kostnaderna 
Utgifterna för tjänster och ekonomiska stödåtgär-
der i enlighet med handikappservicelagen låg nära 
medelnivån i Finland, likaså färdtjänsternas andel 
av kostnaderna för tjänster och ekonomiska stödåt-
gärder i enlighet med handikappservicelagen. 

Nettodriftskostnaderna för boendeservice med 

dygnetruntomsorg för personer med funktionsned-
sättning (154 euro/invånare) var aningen större än 
landets medelvärde och har ökat en aning under de 
senaste åren. Nettodriftskostnaderna per invånare 

för institutionsvård för personer med funktionsned-
sättning har minskat i takt med att institutionsvår-
den avvecklats och ligger nära på landets medel-
nivå. 
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7.12 Tjänster för äldre 

Andelen personer som fyllt 75 år är stor i området och servicestrukturen är tung även om 
institutionsvården för äldre och primärvårdens avdelningsvård har avvecklats. Andelen 
75 år och äldre som bor på serviceboenden med heldygnsomsorg är högst i landet, vilket 
syns i form av landets högsta kostnader per invånare. Andelen 75 år fyllda klienter som får 
regelbunden hemvård är däremot näst minst i landet. Under de senaste åren har antalet 
jourbesök inom primärvården ökat tydligt bland personer som fyllt 75 år och antalet är 
tredje högst i landet. 

Stort servicebehov bland äldre 
Andelen personer som fyllt 75 år är stor i Kym-
menedalen. Andelen personer som bor ensamma i 
samma åldersgrupp var tredje störst i landet. Områ-
det har haft stora utmaningar vad gäller utkomsten 
för äldre. Andelen personer som fyllt 65 år och fått 
utkomststöd (2,2 %) var näst störst i landet. 

Näst minst klienter som fyllt 75 år fick 
regelbunden hemvård 
Sammanlagt 89 procent av områdets 75 år fyllda 
befolkning bodde hemma – andelen var minst i lan-
det. Sammanlagt 4,5 procent vårdades med stöd för 
närståendevård. Antalet 75 år fyllda personer som 
fått stödtjänster var minst i hela landet 

Andelen klienter som fyllt 75 år och som omfat-
tades av regelbunden hemvård var den näst minsta 
i landet (8,7 %, hela landet 11 %). Antalet klienter 
som besöktes 2–3 gånger per dag var större än 
genomsnittet medan antalet klienter som besöktes 
tre gånger per dag eller fler var få. 

Andelen personal inom tjänsterna för äldre som 
arbetar inom hemvården (28 %) var minst i landet i 
Kymmenedalen och Mellersta Finland. 

Enligt enkäten Situationen inom äldreomsorgen 
hade ungefär 69 procent av enheterna för hemvård 
tillgång till tjänster nattetid både på vardagar och 
veckoslut. Andelen hemvårdsenheter som gjorde 
en helhetsbedömning av läkemedelsbehandlingen 
för nästan alla klienter som får regelbunden hem-
vård minst en gång per halvår var lägst i landet. 
Andelen 75 år fyllda invånare i Kymmenedalen 
som multimedicinerar var 2017 större än genom-
snittligt. Andelen personer som använt läkemedel 
som inte lämpar sig för äldre var näst störst i landet 
(24 %, i hela landet 22 %). Enligt enkäten genomförs 
bedömningar av näringstillståndet i ringa utsträck-
ning vid enheterna för hemvård och även tillgången 

till läkarkonsultationer dygnet runt som stöd för 
hemvårdsenheterna var bland de sämsta i landet. 

Flest 75 år fyllda klienter i hela landet vid 
serviceboenden med heldygnsomsorg 
Avvecklingen av institutionsvården har framskri-
dit enligt plan. År 2017 bodde färre personer som 
fyllt 75 år än genomsnittligt på äldreboenden eller 
inom långvarig institutionsvård. Andelen klienter 
vid serviceboenden med heldygnsomsorg för äldre 
av befolkningen i samma ålder var störst i landet 
(9,8 %, i hela landet 7,5 %) och andelen klienter 
vid vanliga serviceboenden var näst störst i lan-
det (1,5 %, i hela landet 0,8 %). Enligt Regionför-
valtningsverket i Södra Finland har det i områdets 
boendetjänster för äldre förekommit brister vad 
gäller personalens tillräcklighet, kompetens och 
struktur. Enligt regionförvaltningsverket har boen-
deservice för äldre också producerats under olika 
benämningar vilket har lett till att innehållet i servi-
cen och de resurser den kräver har förblivit oklara. 

Vården på primärvårdens vårdavdelningar 
har minskat, antalet jourbesök bland de 
största i landet 
Antalet patienter och vårddagar på primärvårdens 
vårdavdelningar var lägst i landet i förhållande till 
invånarantalet. Antalet vårddagar har minskat med 
82 procent sedan 2015. Antalet vårddagar minskade 
särskilt under 2017–2018. 

Invånare som fyllt 75 år besökte primärvårdens 
jour tredje mest i landet och antalet besök har ökat 
avsevärt under de senaste åren. Däremot gjordes 
klart färre jourbesök inom den specialiserade sjuk-
vården än genomsnittet. Antalet 75 år fyllda patien-
ter som fick specialiserad somatisk sjukvård var 

förenligt med landets medelnivå, men antalet vård-
dagar var minst i landet. Antalet 65 år fyllda patien-
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FIGUR 15. Servicestruktur och -omfattning personer som fyllt 75 år i förhållande till befolkningen 
i samma ålder 2017. 

Relativa andelar för hemvård och beredskap för omsorg dygnet runt Relativ andel för stöd för närståendevård 
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Figuren till vänster visar de procentuella andelarna summerat för hemvård och beredskapen för omsorg dygnet runt. Uppgifterna är 
tvärsnittsdata. I fguren till höger visas andelen som får stöd för närståendevård under året i procent. Andelen närståendevårdare är 
ackumulerade uppgifter för året. 

ter som fick psykiatrisk vård på institution har ökat 
under de senaste åren. Antalet psykiatriska patien-
ter i samma ålder var aningen fler än genomsnittet 
och antalet vårddagar tredje flest i landet. 

Den omfattande användningen av 
omsorgstjänster dygnet runt återspeglas i 
form av stora och ökande kostnader 
Nettodriftskostnaderna för hemvården (232 euro/ 
invånare) låg på medelnivån men har sedan 2015 
ökat mer än i landet i genomsnitt (17 %, i hela landet 
9,6 %). Nettodriftskostnaderna för boendeservice 

med heldygnsomsorg för äldre (486 euro/invånare) 
var de högsta i landet, 57 procent högre än i landet i 
genomsnitt. Kostnaderna per invånare för heldygns-
omsorg har sedan 2015 ökat med cirka 17 procent (i 
hela landet 18 %). Kostnaderna för institutionsvård 
för äldre, som ligger på landets genomsnittsnivå, 
har under de senaste åren minskat i takt med att 
institutionsvården avvecklats. Nettodriftskostna-
derna för andra tjänster för äldre än de som nämnts 
ovan och som ligger på landets medelnivå har mins-
kat med 20 procent sedan 2017. 



THL – Päätösten tueksi 6/2019 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Menetelmät ja laatuseloste 

Menetelmät ja laatuseloste 

S osiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntija-
arvio perustuu sekä määrälliseen tietoon 
että laadulliseen dokumenttiaineistoon. 
Arvioinnin pääasiallisena tietolähteenä 

on käytetty Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus-
vaikuttavuusmittaristoa (KUVA). Arviointia on syven-
netty käyttämällä viranomaisten ja tutkimuslaitos-
ten selvityksiä sekä alueellisten palvelujärjestäjien 
suunnitteludokumentteja ja päätösasiakirjoja. 

Arvioitavana olevien alueiden edustajat ovat 
osallistuneet arviointiin yhteisten keskustelujen 
kautta, ja heillä on ollut mahdollisuus kommentoida 
valmistuvia tekstejä. Alueiden edustajien lisäksi 
arviointiin on välillisesti osallistunut suuri joukko 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. 

Arviointi perustuu pääsääntöisesti julkisesti ja 
avoimesti saatavilla olevaan tietoon. Mittaristoon 
kuulumattomat tietolähteet on mainittu tekstissä, 
ja niihin viitataan erillisellä lähdeviitteellä. Aineis-
tot, jotka eivät ole avoimesti saatavilla, on kuvattu 
alempana. 

Kansallinen kustannus-
vaikuttavuusmittaristo ja 
Tietoikkuna 
Kansallinen kustannusvaikuttavuusmittaristo on 
sosiaali- ja terveysministeriön sekä laajan asian-
tuntijajoukon yhteistyönä muodostama noin 540 
indikaattorin kokoelma (Hämäläinen ym. 2019). 
Kokoelmasta on tuotannossa noin 450 indikaat-
toria. Mittariston ylläpitämisestä ja kehittämisestä 
vastaa työryhmä, joka koostuu arvioinnin ja tilas-
toinnin asiantuntijoista sekä alueiden edustajista. 
Lisätietoja KUVA-indikaattoreista ja arvioinnista on 
osoitteessa thl.fi/arviointi. 

Kustannusvaikuttavuusmittariston kaikki indi-
kaattoriarvot esitetään tätä varten kehitetyssä käyt-
töliittymässä, Tietoikkunassa. Tietoikkuna poimii 
tilastopalvelu- ja indikaattoripankki Sotkanetistä 
(sotkanet.fi) kustannusvaikuttavuusmittaristoon 
kuuluvat indikaattorit alueittain. Indikaattorien 
tiedot päivittyvät ympäri vuoden sitä mukaa, kun 
aineistoja valmistuu. 

Tavoitteena on, että arvioinnissa käytetyt indi-
kaattoritiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. Vuo-
sittain päivittyvien indikaattorien viivästyminen 

johtuu usein tietojen toimitusvaikeuksista. Kyse-
lyaineistoihin perustuvat indikaattorit päivittyvät 
yleensä joka toinen vuosi. 

Yhdenmukaisen tarkastelun vuoksi Tietoikku-
nasta löytyvien indikaattorien päivittyminen on 
keskeytetty 12.9.2019, lukuun ottamatta nettokäyt-
tökustannus- ja väestöennustetietoja. Päivämäärän 
jälkeen päivittyneiden indikaattorien osalta käyte-
tään sen vuoden tietoja, jotka olivat käytettävissä 
mainittuna päivämääränä. Sotkanetiin indikaatto-
rit päivittyvät normaalisti. Indikaattoreihin tehdyt 
korjaukset muuttavat Tietoikkunassa olevia arvoja, 
mikäli ne kohdistuvat esitettävän vuoden tietoihin. 

Kustannusvaikuttavuusmittariston tietojen ajan-
tasaisuutta seurataan arvioinnissa tiiviisti ajantasai-
suusmittarin avulla. Syyskuussa 2019 noin 70 pro-
senttia indikaattorien tiedoista oli vuodelta 2018 tai 
2019. Arviointi kohdistuu vuoteen 2018, joten tavoit-
teena on käyttää mahdollisimman paljon vuoteen 
2018 kohdistuvaa tietoa. 

Julkaisemattomat lähteet 

Alueelliset sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannusennusteet 2017-2030 
Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus-
kehitystä arvioidaan SOME-mallilla, joka on THL:ssä 
alueellistettu. Arviointi kattaa keskeiset laitos- ja 
avohoidon palvelumuodot sekä perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon eri muodot. Aluei-
den kustannuskehityksen arvioinnissa on keskitytty 
väestökehityksen vaikutukseen. Malli ei huomioi 
tuottavuuden kehitystä tai inflaatiota. Laskennassa 
eri palveluista ja toimenpiteistä aiheutuvat menot 
kohdennetaan miesten ja naisten vuositasoisiin 
ikäryhmiin, jolloin väestöennusteen perusteella on 
arvioitavissa, kuinka palvelujen volyymi kehittyy 
tulevaisuudessa. Laskenta nojaa oletukseen, että 
menojen jakautuminen kunkin ikäryhmän sisällä 
säilyy nykyisen kaltaisena, mutta kun ikäryhmien 
koot muuttuvat väestöennusteen mukaisesti, myös 
palvelujen kokonaiskustannukset muuttuvat. 

Lastensuojelun avohuollon uudet asiakkaat 
Indikaattori perustuu Lastensuojelun avohuollon tie-
donkeruuseen, jossa kunnat ilmoittavat vuosittain 
uusien lastensuojeluasiakkaiden määrän. Sotkanet-
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Menetelmät ja laatuseloste 

indikaattori 1245 lastensuojelun avohuollon asiak-
kaiden kokonaismäärästä perustuu samaan tiedon-
keruuseen. Uusien asiakkaiden määrät julkaistaan 
vuosittain Lastensuojelu-tilastossa, samoin kuin 
väestösuhteutetut luvut maakunnittain. Sairaan-
hoitopiirien aluejaolla olevia lukuja ei ole saatavilla 
julkisesti, vaan luvut on toimitettu arviointiyksikölle. 

Työterveyshuollon asiakasmäärät 
Arvio asiakasmääristä perustuu Työterveyslaitoksen 
Työterveydenhuollon toiminta ja laatu Suomessa 
2018 -kyselyyn (ks. Lähteet), jossa työterveyshuol-
toa tarjoavilta toimijoilta on kysytty muun muassa 
työterveyshuollon asiakkaana olevien työnantajien 
henkilöstömääristä sekä sopimustyypeistä. Kyse-
lyyn on vastannut noin 81 prosenttia työterveys-
huoltoa tarjoavista toimijoista. Työterveyslaitos on 
toimittanut erikseen tiedot asiakasmääristä sairaan-
hoitopiirien aluejaolla. Määrät on suhteutettu alu-
een työikäiseen väestöön THL:ssä. 

Terveydenhuollon palveluverkko ja ympäri-
vuorokautisten päivystysten saavutettavuus 
THL kerää, ylläpitää ja analysoi julkisen terveyden-
huollon palveluverkkotietoa. Sairaala- ja terveys-
asematiedot on poimittu THL:n ylläpitämästä Sote-
organisaatiorekisteristä ja tarkistettu manuaalisesti 
hyödyntäen kuntien ja kuntayhtymien verkkosi-
vuja. Palveluverkkokartassa kuvataan vuoden 2018 
tilannetta. Palvelusetelikokeilun tiedot perustuvat 
sosiaali- ja terveysministeriön, kuntien ja kuntayh-
tymien sekä yksityisten terveystoimijoiden verkko-
sivuilta kerättyihin tietoihin. Ulkoistettujen toimipis-
teiden tiedot on kerätty yhdistelemällä Kuntaliiton 
selvityksen (2019) sekä kuntien, kuntayhtymien ja 
yksityisten terveyspalveluntuottajien verkkosivu-
jen tietoja. Kattavan paikkatiedon puute Suomessa 
rajoittaa toimipistetarkastelua. 

Vanhuspalvelujen tila 
Vanhuspalvelujen tila -kyselyyn pohjautuvia tie-
toja on käytetty ikääntyneiden palvelujen arvioin-
nissa. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon 
yksiköiden toimintaa koskevat tiedot on julkaistu 
THL:n tilastopalvelussa maakunnittain. Sairaan-
hoitopiirien aluejaolla olevat luvut on toimitettu 
arviointiyksikölle. Niitä ei ole julkaistu tilastopalve-
luissa, mutta ne ovat nähtävillä THL:n verkkosivuilla 
PowerPoint-esityksenä. 

RAI-arvioitujen osuus 
Indikaattori esittää RAI-välineillä arvioitujen määrän 
tuhatta vastaavanikäistä kohden (75 vuotta täyttä-
neet). Indikaattorin tiedot perustuvat THL:lle toimi-
tettuihin RAI-vertailukehittämisen tietoihin. Tiedot 
eivät ole julkisesti saatavilla, vaan indikaattoria 
voivat käyttää RAI-vertailukehittämisen kumppanit 
kirjautumalla THL:n tilastopalveluun. Aluejakoja on 
tehty neljä: asukkaiden kotikunnat, vanhuspalveluja 
järjestävät kuntayhtymät, maakunnat ja koko maa. 
Tietoja ei ole saatavilla sairaanhoitopiirien aluejaolla. 

Tietolähteiden laatuun 
liittyvät rajoitukset 
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) sekä 
Finsote-kyselytutkimusten aineistot ovat käytössä 
ainoastaan maakunnittain jaoteltuina. Sama kos-
kee myös RAI-arvioitujen osuutta. Tietoja on käy-
tetty osana arviointia, ja poikkeavista aluejaoista 
on mainittu tekstissä erikseen. Lisäksi kyselytutki-
muksissa, esimerkiksi vastausten kattavuudessa, on 
aluekohtaisia rajoitteita. Jos rajoitteet ovat merkit-
täviä, tietoja ei ole käytetty. 

Arvioinnissa on käytetty aluehallintovirastojen 
valvontahavaintoja, jos ne ovat yksilöitävissä arvi-
oitavalle alueelle. 

Hoitoilmoitusjärjestelmän kolmen rekisterin 
(sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, tervey-
denhuollon hoitoilmoitusrekisteri ja perustervey-
denhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri eli 
Avohilmo) tietojen laatu ja kattavuus vaihtelevat 
sairaanhoitopiireittäin ja alueittain. Tähän voivat 
vaikuttaa muun muassa ammattilaisten erilaiset 
kirjaamiskäytännöt sekä tekniset ongelmat tietojen 
siirrossa THL:lle. 

Myös sosiaalipalvelujen toimintatilaston luotet-
tavuuteen vaikuttaa se, kuinka täsmällisiä tietoja 
sinne on toimitettu. Joissain toimituksissa tiede-
tään olevan ristiriitoja tilastomääritelmien kanssa, 
jolloin tiedot sisältävät myös muita toimintatietoja 
ulosrajaavasta tilastomääritelmästä huolimatta. Toi-
mintatilaston luotettavuuteen vaikuttaa myös kun-
tien vastausaktiivisuus; suurten kuntien toimintatie-
tojen jättäminen ilmoittamatta vaikuttaa mittarien 
väestösuhteutettuihin lukuihin ja vääristää alueiden 
välistä vertailua. 

Tiedonkeruukohtaiset vuosittaiset laatuselos-
teet ovat saatavilla THL:n verkkosivuilla. 
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