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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.

Eija Rintala
Arviointipäällikkö

Pekka Rissanen 
Tietoylijohtaja

Helsingissä 10.12.2019
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1 Väestötekijät ja järjestämistehtävän  
yleiset edellytykset 

1.1 Väestö ja elinolot 

Alueen kuntaprofiilit vaihtelevia
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-
alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-
Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit. Sairaan-
hoitopiirien jäsenkuntien muodostamista alueista 
käytetään tässä raportissa jatkossa käsitteitä Etelä-
Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Kuntia alu-
eella on 52.

Kanta-Häme ja Pirkanmaa kuuluvat maan 
tiheimmin asuttuihin alueisiin. Kanta-Häme on 
alueista pinta-alaltaan pienin. Erityisvastuualueen 
sisällä kuntakoot vaihtelevat. Väestömäärältään 
alueen pienimmässä kunnassa asukkaita (keskivä-
kiluku v. 2018) oli 1 302 ja suurimmassa 233 546.

Erilaisia järjestämismalleja
Kymmenen kuntaa järjestää kaikki sote-palvelunsa 
itse, 16 kuntaa järjestää ne kuntayhtymämallilla ja 
17 kuntaa vastuukuntamallilla. Viisi kuntaa järjes-
tää kuntayhtymämallilla kaikki terveydenhuollon 
palvelunsa sekä yksittäisiä sosiaalipalveluja. Kaksi 
kuntaa on mukana vastuukuntajärjestelyssä, johon 
kuuluvat kaikki terveyspalvelut ja yksittäisiä sosiaa-
lipalveluja. Kaksi kuntaa on mukana vastuukunta-
järjestelyssä, jonka vastuulla ovat vain terveyspal-
velut.

Väestötappiokuntia ja kasvukeskuksia
Pirkanmaa on maan toiseksi runsasväkisin alue, ja 
väestön ennustetaan kasvavan siellä Uudenmaan 
jälkeen eniten vuoteen 2030 mennessä. Kanta-
Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla väestön ennus-
tetaan vähenevän enemmän kuin maassa keski-
määrin. Väestön väheneminen on näillä kahdella 
alueella mediaanin tuntumassa. Kuntien välillä erot 
väestömuutoksissa ovat koko erityisvastuualueella 
selkeitä.

Lapsia syntyy ja väestö ikääntyy
Etelä-Pohjanmaalla syntyvyys on maan neljänneksi 
korkein. Alle 18-vuotiaita on alueella vastaavasti 
maan neljänneksi eniten. Kanta-Hämeessä synty-

vyys on maan neljänneksi vähäisintä, mutta alle 
18-vuotiaiden osuus väestöstä on kuitenkin lähellä 
maan keskiarvoa. Pirkanmaa sijoittuu maan keski-
tasolle niin syntyvyydessä (v. 2017) kuin alle 18-vuo-
tiaiden osuudessa väestöstä (v. 2018). Kuten koko 
maassa, näilläkin alueilla väestön ikääntyminen 
lisää palvelutarvetta. Ikääntymisen vauhti vaihtelee 
kunnittain.

Pirkanmaalla on sataa 15–64-vuotiasta kohden 
lähes saman verran alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta 
täyttäneitä kuin maassa keskimäärin, Kanta-
Hämeessä jonkin verran yli keskiarvon ja Etelä-
Pohjanmaalla selvästi yli keskiarvon (väestöllinen 
huoltosuhde v. 2018).

Yhden vanhemman perheiden osuus lapsiper-
heistä on Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä lähellä 
maan keskiarvoa, mutta Etelä-Pohjanmaalla sel-
västi alle sen; osuus on maan alueista kolmanneksi 
pienin (v. 2017). Ruotsinkielisen väestön osuus on 
koko erva-alueella vähäinen ja selvästi vähäisempi 
kuin maassa keskimäärin. Ulkomaalaistaustaisten 
osuus on Etelä-Pohjanmaalla maan pienin.

Koulutus ja työllisyys tuovat elinvoimaa 
Pirkanmaalla väestön koulutustaso on Uudenmaan 
jälkeen maan toiseksi korkein. Etelä-Pohjanmaalla 
ja Kanta-Hämeessä koulutustaso on alle maan kes-
kiarvon, mutta alueiden vertailussa Kanta-Häme 
sijoittuu kuitenkin keskivaiheille. Koulutuksen 
ulkopuolelle jääneiden 17–24-vuotiaiden osuus 
väestöstä on Etelä-Pohjanmaalla kuitenkin maan 
toiseksi pienin, Pirkanmaallakin alle keskiarvon ja 
Kanta-Hämeessä maan keskiarvon tuntumassa (v. 
2017).

Työttömien osuus työvoimasta on Etelä-Poh-
janmaalla maan toiseksi pienin, Kanta-Hämeessä 
keskiarvoa pienempi ja Pirkanmaalla keskiarvon 
tuntumassa. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti 
työllistyvien osuudet työttömistä ovat Etelä-Poh-
janmaalla maan pienimmät, Kanta-Hämeessä ja 
Pirkanmaalla lähellä maan keskiarvoa. Nuoriso-
työttömien osuus nuorten ikäluokasta on Etelä-
Pohjanmaalla jonkin verran alle keskiarvon, Kanta-
Hämeessä ja Pirkanmaalla keskiarvon tuntumassa 
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(v. 2018). Viime vuosina työllisyystilanteen kehitys 
on näillä alueilla ollut positiivinen.

Pirkanmaalla tuloerot ovat maan kolmanneksi 
suurimmat. Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme sijoit-
tuvat mediaania pienempien tuloerojen alueisiin. 
Pienituloisia on Kanta-Hämeessä maan toiseksi 
vähiten. Myös Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa kuu-
luvat tällä mittarilla seitsemän parhaan alueen jouk-
koon (v. 2017).

Sairastavuus vaihtelee kunnittain
Ennen 80:aa ikävuotta tapahtuneiden kuolemien 
takia menetettiin elinvuosia Etelä-Pohjanmaalla, 
Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla lähes saman ver-
ran kuin maassa keskimäärin.

THL:n ikävakioidun (päivitetty 25.6.2019) sairas-
tavuusindeksin mukaan Kanta-Hämeessä ja Pirkan-
maalla sairastetaan maan keskiarvoa vähemmän, 
mutta Etelä-Pohjanmaalla keskiarvoa enemmän. 
Koko maan sairastavuusindeksi on 100, ja Etelä-
Pohjanmaan kunnissa ikävakioitu sairastavuusin-
deksi on 96–121,7, Kanta-Hämeessä 77,2–106,3 ja 
Pirkanmaalla 82,8–115,2. Ikävakioitu sairastavuus-
indeksi havainnollistaa alueiden välisiä eroja ilman 
ikärakenteen vaikutusta.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäi-
sistä on Pirkanmaalla hieman keskiarvon alapuo-
lella ja Kanta-Hämeessä hieman sen yläpuolella. 
Nämä alueet sijoittuvat alueiden vertailussa kuiten-
kin viiden parhaiten voivan alueen joukkoon. Etelä-
Pohjanmaa sijoittuu alueiden välisessä vertailussa 
keskitason huonommalle puolelle (v. 2017).

Taulukko 1. Perustietoja alueesta.

Pirkanmaa Etelä- 
Pohjanmaa

Kanta-
Häme Koko maa (vaihteluväli)

Alueen perustiedot

Pinta-ala, km² 17 010 14 356 5 708 390 908 (5 708 - 91 736)

Väestö 31.12. 535 044 194 316 171 364 5 517 919 (41 060 - 1 667 203)

Väestöennuste 2030 552 705 182 632 160 969 5 566 685 (34 428 - 1 822 810)

Väestöntiheys, asukkaita/km² 37,0 14,1 33,0 18,2 (1,4 - 190,5)

Väestön ikä- ja perherakenne sekä asuminen

Syntyvyys (Yleinen hedelmällisyysluku)* 42,6 50,1 40,4 44,5 (36,5 - 55,5)

0 - 17-vuotiaat, % väestöstä 19,0 20,3 18,9 19,2 (15,1 - 23,4)

65 vuotta täyttäneet, % väestöstä 21,7 24,7 24,6 21,8 (17,3 - 31,8)

65 vuotta täyttäneet, % väestöstä,  
väestöennuste 2030 25,5 30,6 31,6 26,3 (20,9 - 40,8)

Huoltosuhde, demografinen 60,2 70,9 67,2 60,8 (51,4 - 78,0)

Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä 22,4 18,9 22,9 22,5 (15,4 - 25,6)

Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta 0,6 0,1 0,7 0,9 (0,1 - 1,8)
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Väestön kielirakenne

Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä 31.12.* 0,4 0,3 0,4 5,2 (0,1 - 49,8)

Ulkomaalaistaustaiset / 1 000 asukasta 47,8 22,6 41,5 73 (22,6 - 135,4)

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 
1 000 asukasta* 45,7 20,4 40,2 67,7 (20,4 - 126,9)

Väestön työllisyys/työttömyys ja sosioekonominen asema

Koulutustasomittain* 378 324 338 369 (315 - 414)

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

Työlliset, % väestöstä* 41,8 40,3 41,2 42,2 (35,9 - 46,9)

Työttömät, % työvoimasta 9,6 7,3 8,9 9,7 (6,5 - 13,9)

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 30,4 16,1 29,6 29,8 (16,1 - 35,7)

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

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta  
työvoimasta 13,1 11,8 13,2 12,3 (7,7 - 19,8)

Taloudellinen huoltosuhde (Elatussuhde)* 139,0 147,9 142,5 136,8 (113,3 - 178,6)

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot* 26,7 24,6 24,9 27,7 (23,4 - 30,5)

Kunnan yleinen pienituloisuusaste* 13,5 13,5 11,8 12,8 (9,7 - 18,1)

Väestön sairastavuus

THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioimaton** 97,5 112,1 101,3 100 (76,8-136,3)

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja,  
% väestöstä 25,3 29,1 27,4 25,4 (20,4 - 33,8)

Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 
vuotta / 100 000 asukasta* 6160 5986 6208 6 321 (5 149-7 720)

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

*2017, **2016
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1.2 Valmius ja järjestämissopimus

Erikoissairaanhoidon järjestämisen 
sopimuskumppaneissa muutoksia
Järjestämissopimus on vahvistettu 16.10.2012, jol-
loin mukana olivat vielä Vaasan sairaanhoitopiiri ja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymä. Sopimus päivitettiin vuonna 2017. Siinä 
sopijaosapuolina ovat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-
Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit.

Sopimuksen aiheita ovat mm. kuntoutus, tukipalve-
lut, tutkimus ja kehittämistyö, koulutus, tieto, hankin-
nat, laatu ja potilasturvallisuus, erikoisalat (työnjako), 
hoitomenetelmien arviointi ja valmiussuunnittelu.

Koko alueen yhteistyössä näkyi keskittämisase-
tus ja sote-uudistukseen valmistautuminen. Koska 
kansallisesti esitettyjä yhteistyöalueita ei perus-
tettu, voimassa olevaa järjestämissopimusta pää-
tettiin päivittää.

Yhteistyötä tukipalveluissa
Fimlab Oy tuotti kaikki laboratoriopalvelut Kanta-
Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoito-
piireille sekä patologian palveluja Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirille. Kuvantamispalveluissa Taysin 
kuvantamisliikelaitoksella on konsultaatiosopimus 
erityisvastuualueen keskussairaaloiden kanssa.

Uuden sukupolven asiakas- ja potilastietojär-
jestelmäkokonaisuuden hankinnan valmistelu on 
käynnistynyt. Tietoturvallisten etälausuntoyhteyk-
sien rakentamista ja konsultaatiopalvelujen järjestä-
mistä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin 
välillä on viety eteenpäin.

Koko alueen yhteisten hankintojen toteuttajana 
toimi kolmatta vuotta Tuomi Logistiikka. Vuoden 
2018 aikana saatettiin vireille 12 tarjouspyyntöä. 
Sopimustoimittajia yhteishankintayksiköllä oli vuo-
den päättyessä 109. Yhteishankinnoilla alueella 
arvioitiin saadun 1,31 miljoonan euron säästöt.

Kehittäjäkumppanit paikallistasolta
Alueen sairaalat tekivät tiivistä yhteistyötä yliopis-
ton ja alueiden ammattikorkeakoulujen kanssa. 
Vuonna 2018 valmistui erityisvastuualueen yhteis-
työnä mm. lääketieteen erikoistumisopintojen 
uudenlainen toimintamalli, luotiin kouluttajalääkä-
rien toimenkuva ja käynnistettiin koulutus.

Järjestämissopimuksen arviointiraportissa 
todetaan, että Seinäjoen keskussairaalan yhteis-
työ Taysin ja muiden Suomen sairaaloiden kanssa 
monikeskustutkimuksissa on vilkasta. Erityisvastuu-
aluetasoinen konkreettinen yhteinen kehittämistyö 
todettiin järjestämissopimuksen arvioinnissa satun-
naiseksi. Kehittämiskumppaneina toimivat pääasi-
allisesti paikalliset toimijat.

Terveydenhuoltolaki muutti 
päivystysjärjestelyjä
Terveydenhuoltolain muutoksessa Etelä-Pohjan-
maan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien vastuuksi 
määriteltiin pitää yllä laajaa ympärivuorokautista 
päivystysvalmiutta. Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piirin tehtäväksi tuli pitää yllä ympärivuorokautista 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystystä. Laajan ympärivuorokautisen päi-
vystyksen yksiköitä ovat Tampereen yliopistollinen 
sairaala ja Seinäjoen keskussairaala. Kanta-Hämeen 
keskussairaalassa toimii ympärivuorokautinen 
yhteispäivystysyksikkö. Perusterveydenhuollon kii-
revastaanotoissa on alueella erilaisia järjestelyjä.

Sosiaalipäivystys
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystysalueeseen kuu-
luvat kaikki Etelä-Pohjanmaan 17 kuntaa. Vastuu-
kuntana toimii Seinäjoki. Kanta-Hämeen 11 kunnan 
sosiaalipäivystyksen vastuukuntana toimii Hämeen-
linna. Pirkanmaalla Tampereen sosiaalipäivystys 
vastaa alueen 22 kunnan sosiaalipäivystyksestä.

Ensihoidon järjestäminen
Erityisvastuualueen ensihoitokeskus toimii Tam-
pereella, joka on myös erityisvastuualueen lääkä-
rihelikopterin asemapaikka. Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä ensihoito on järjestetty sai-
raanhoitopiirin omana toimintana. Valtioneuvoston 
päätöksen mukaisesti Seinäjoelle sijoitettiin lääkä-
rihelikopteri. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä 
ensihoito on järjestetty yhteistyössä pelastustoimen 
kanssa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Ensihoi-
tokeskus koordinoi alueen sairaalan ulkopuolisen 
ensihoidon palvelutuotantoa, tuottaa sairaanhoito-
piirin alueen ensihoidon kenttäjohtotoiminnot sekä 
vastaa alueen lääkärihelikopteritoiminnasta.
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Valmiussuunnittelua yhtenäistetty
Valmiussuunnittelun ohjausryhmä linjaa ja ohjeis-
taa valmiussuunnittelua ja huolehtii yhteistyöstä 
Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten kanssa. 
Tavoitteena on yhtenäistää valmiussuunnittelua ja 
jakaa hyviä käytäntöjä koko ERVA-alueella.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 
ei ole integroitua valmiussuunnitelmaa, joka sisäl-
täisi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon 
ja sosiaalitoimen. Sairaanhoitopiirin suuronnetto-
muussuunnitelma on päivitetty 30.6.2017. Sairaan-
hoitopiirissä on lisäksi helmikuussa 2019 hyväksytty 
valmiussuunnitelma influenssaepidemiaa varten. 
Tässä suunnitelmassa viitataan alueellisiin, terveys-
keskusten ja yhteistoiminta-alueiden omiin varautu-
missuunnitelmiin.

Kanta-Hämeen valmiussuunnittelusta ei ole 
tietoa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tervey-
denhuollon poikkeus- ja häiriötilanteita varten val-
miussuunnitelma, joka on yhteinen alueen kuntien 
kanssa (sisältää perusterveydenhuollon ja sosiaa-
lipalvelut). Tuorein valmiussuunnitelma on hyväk-
sytty helmikuussa 2018.

Taulukko 2. Käytössä olevat potilas- ja asiakastietojärjestelmät

Alue  Kuntia Apotti- tai UNA-
hankkeessa 
mukana

Sosiaalihuolto Perusterveyden-
huolto

Suun  
terveydenhuolto

Erikois- 
sairaan- 
hoito 

Pirkanmaa 23 UNA Effica
ProConsona

Effica
Lifecare
Mediatri
Pegasos

Lifecare
Mediatri
WinHit

Uranus

Etelä- 
Pohjanmaa

18 UNA Abilita
Effica
ProConsona

Effica Effica Effica

Kanta-Häme 11 UNA Effica
ProConsona

Effica 
Lifecare

Effica
Lifecare

Effica

yhteensä 52 3 3 4 4 2

Uuden sukupolven asiakas-  
ja potilastieto järjestelmä-
kokonaisuuden hankinta 
käynnistetty

1.3 ICT-ratkaisut

Etelä-Pohjanmaalla Effica-
potilastietojärjestelmä

Alueella on myös yhteinen röntgen- ja laboratorio-
järjestelmä. Vuoden 2018 alussa alueella oli käy-
tössä 733 ICT-järjestelmää tai niiden eri versiota. 
Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 29.1.2019, että 
sairaanhoitopiiri osallistuu UNA Oy:n kautta orga-
nisoitavaan maakunnallisen asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmän hankintaan. Samassa yhteydessä 
päätettiin käynnistää yhteistyöneuvottelut alueen 
kuntien kanssa niiden sitoutumisesta yhteiseen 
hankintaan. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
koko alueen sosiaalihuollon asiakastietojärjestel-
mät.

Kanta-Hämekin kohti yhteisiä järjestelmiä
Kanta-Hämeessä sairaanhoitopiiri ja kaikki alueen 
terveyskeskukset sekä ikääntyneiden kotihoito ja 
ympärivuorokautinen hoiva käyttävät Effica-poti-
lastietojärjestelmää. Sen päivitys Lifecare-versioon 
tehtiin maaliskuussa 2019. Forssan seudun hyvin-
vointikuntayhtymän siirtyminen yhteiseen potilas-
tietojärjestelmään viivästyi loppuvuodesta 2018. 



THL – Päätösten tueksi 9/2019 11

1. Väestötekijät ja järjestämistehtävän yleiset edellytykset

Kuluvana vuonna 2019 alueen tavoitteena oli yhte-
näistää myös kuntien sosiaalipalvelujen järjestel-
mät. Myös Kanta-Hämeessä sairaanhoitopiirin hal-
litus päätti 19.2.2019, että se osallistuu UNA Oy:n 
kautta organisoitavaan hankeyhteistyöhön ja pyy-
tää alueen kuntia ja kuntayhtymiä käsittelemään 
hankintayhteistyöhön sitoutumista.

Pirkanmaalla hajanainen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien kokonaisuus 
Eri sovelluksia on alueella käytössä vähintään 150. 
Potilas- ja asiakastietojärjestelmien kehittämiseen 
perustettiin maakuntavalmistelun aikana UNA Oy. 

Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 
21.1.2019, että sairaanhoitopiiri osallistuu UNA Oy:n 
kautta organisoitavaan maakunnalliseen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankintaan ja että sairaan-
hoitopiiri käynnistää neuvottelut alueen kuntien 
sitoutumisesta siihen. Kanta-Häme arvioi, että maa-
kuntaan olisi siirtynyt noin 6000 työntekijää.

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.

1.4 Henkilöstö

Maakuntaan siirtyviä työvuosia arvioitiin
Etelä-Pohjanmaan kunnissa, yhteistoiminta-alueilla 
ja kuntayhtymissä vakinaisen sote-henkilöstön hen-
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kilötyövuosia oli syksyllä 2018 noin 7 000 ja määrä-
aikaisia noin 1 200. Pirkanmaalla arvioitiin syksyllä 
2018, että maakuntaan olisi siirtynyt noin 20 000 
henkilötyövuotta.

Sote-ammattilaisista pulaa  
muun maan tapaan
TE-toimiston ammattibarometrin mukaan Etelä-
Pohjanmaalla oli maaliskuussa 2019 pulaa 
seuraavista ammattilaisista: hammaslääkärit, 
kodinhoitajat, kuulontutkijat ja puheterapeutit, 
lähihoitajat, psykologit, röntgenhoitajat, sairaanhoi-
tajat ja terveydenhoitajat, sosiaalityön erityisasian-
tuntijat, yleislääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat, 
ylilääkärit ja erikoislääkärit. Henkilöstön saatavuus 
on alueen oman arvion mukaan vaikeutunut kesän 
2019 aikana. Alueellinen ammatillinen lähihoitaja-
koulutus on käynnistetty.

Kanta-Hämeessä (sisältää myös Päijät-Hämeen) 
samaan aikaan pulaa oli seuraavista ammattilai-
sista: hammaslääkärit, kuulontutkijat ja puhete-
rapeutit, lähihoitajat, psykologit, röntgenhoitajat, 
sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, sosiaalityön 
erityisasiantuntijat, suuhygienistit, yleislääkärit, 
ylilääkärit ja erikoislääkärit. Osaajien puute ei alu-
eella sen oman arvion mukaan poikkea koko maan 
tilanteesta.

Pirkanmaalla pulaa oli maaliskuussa 2019 seu-
raavista ammattilaisista: farmaseutit, hammaslää-
kärit, kodinhoitajat, kuulontutkijat ja puheterapeu-
tit, lähihoitajat, röntgenhoitajat, sairaanhoitajat ja 
terveydenhoitajat, sosiaalityön erityisasiantuntijat, 
suuhygienistit, yleislääkärit, ylihoitajat ja osaston-
hoitajat, ylilääkärit ja erikoislääkärit.

1.5 Ajankohtaista

Tähtisairaala-yhteistyö etenee
Tähtisairaala-hanke on Etelä-Pohjanmaan, Kanta-
Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien tuotan-
non ja kehittämisen yhteistyöhön liittyvä selvitys. 
Yhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan asiakkaille 
ja potilaille parempaa palvelujen saatavuutta sekä 
konkreettisia hyötyjä ammattilaisille ja omistajille.

Yhteistyön rakenteellisia vaihtoehtoja ovat lii-
kelaitos, osuuskunta ja osakeyhtiö. Vuoden 2019 
alussa perustettiin Tays Alustayhtiö, jonka tehtä-
vänä on yhteistyön jatkosuunnittelu. Tavoitteeksi 
on asetettu yhteinen organisaatio, joka perustuu 
ammattimaiseen johtamiseen ja matalaan hie-
rarkiaan. Yhteiset ICT-järjestelmät ja tukipalvelut 
on todettu välttämättömiksi. Tavoitteena on, että 
kaikki kolme sairaanhoitopiiriä päättävät syys-
kuussa 2019 yhteisen toiminnan ”Tähtisairaalan” 
tarkemmasta muodosta.
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2 Pirkanmaa

2.1 Asiantuntija-arvio

A lueella toimii 15 sote-palvelujen järjestäjää. Pirkanmaa päätti 23.8.2019, että toistaiseksi ei ryh-
dytä rakentamaan sote-kuntayhtymää. Valmistelua jatketaan kuntavetoisesti toiminnan uudis-
tamisen kautta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat edellisestä 
vuodesta saman verran kuin koko maassa. Samaan aikaan alueen kuntien talous heikkeni. Vuonna 2017 tar-
vevakioidut nettomenot olivat prosentin suuremmat kuin maassa keskimäärin. Ennusteen mukaan vuoteen 
2030 mennessä väestö kasvaa alueella koko maata enemmän, minkä vuoksi sote-kustannusten kasvuennuste 
on koko maata jyrkempi.

Väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve oli alueella prosentin koko maata pienempi. Väestön palve-
lutarpeissa ja kustannuksissa alueen sisäiset erot ovat selviä. Myös palvelujen saatavuudessa ja käytössä 
esiintyy kauttaaltaan eroja, mikä viittaa alueellisesti yhtenäisempien palvelujen tarpeeseen, jotta yhdenver-
taisuus toteutuisi.

Perusterveydenhuollon lääkärille pitkiä odotusaikoja maan kolmanneksi vähiten
Pitkien odotusaikojen vähäisyydestä huolimatta reilussa puolessa käynneistä vastaanottoaika lääkärin kii-
reettömälle käynnille venyi yli viikon päähän. Lääkäripula on vähäistä, mikä on voinut jättää ammattilaisten 
työnjaon arvioinnin ja sähköisen asioinnin mahdollisuudet täysimittaisesti käyttämättä. Perusterveydenhuol-
lon laitoshoidon vähäinen käyttö näkyi sen kustannustasossa.

Somaattisen erikoissairaanhoidon odotusajat maan lyhimpiä  
– päivystyskäyntejä koko maata vähemmän
Lähetteiden perusteella erikoissairaanhoidon tarve ei poikennut muusta maasta, mutta avohoitoa käytettiin 
koko maata vähemmän. Avohoidon vähäisemmässä käytössä näkyy todennäköisesti alueen hyvä yksityisen 
hoidon tarjonta. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon vähäinen käyttö ei näkynyt koko maasta poik-
keavana erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttönä.

Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset olivat asukasta kohti koko maata suuremmat, ja ne myös 
kasvoivat vuodesta 2015 koko maata jyrkemmin. Vuonna 2017 erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivaki-
oidut laskennalliset kustannukset olivat vajaan prosentin pienemmät kuin maassa keskimäärin. Samaan 
aikaan ikä- ja sukupuolivakioitu palvelujen käyttö oli kolme prosenttia pienempää kuin maassa keskimäärin.

Yksityisen hammashoidon runsas käyttö näkyy kunnallisen suun terveydenhuollon 
matalampina kustannuksina
Kunnallisia hammaslääkäripalveluja pidettiin riittämättöminä maan toiseksi eniten, vaikka hammaslääkärin 
kiireettömän käynnin odotusaika ei poikennutkaan koko maan tilanteesta. Yksityisessä hammashoidossa 
käytiin maan kolmanneksi eniten.

Lasten, nuorten ja perheiden perus- ja erityistason palvelujen integraatio vaatii tarkastelua
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon palveluihin panostaminen kertoo pyrkimyksestä siirtää paino-
pistettä peruspalveluihin ja varhaiseen tukeen. Näyttäisikin siltä, että peruspalveluihin panostamalla olisi 
lastensuojelun tarpeen ja kustannusten kasvuun pystytty vaikuttamaan. Riittämättömät perheen aikuisten 
varhaisen tuen palvelut saattavat kuitenkin olla ainakin osittain edelleen kasvaneiden lastensuojelukustan-
nusten taustalla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteyttä perheen aikuisten palveluihin näyttäisi 
olevan tarpeen arvioida.
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Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen riittämättömyydestä näkyi signaaleja. Lasten- ja nuorisopsy-
kiatrian avohoitokäyntejä tehtiin vähemmän kuin koko maassa, ja lastenpsykiatrian hoidon odotusaika oli 
maan pisimpiä.

Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli 0–17-vuotiailla koko maata vähemmän, mutta 
vuodeosastohoitopäiviä koko maata enemmän. Samaan aikaan päivystykseen palasi 48 tunnin sisällä kes-
kimääräistä suurempi osuus alle 18-vuotiaista. Alueella on selkeästi tarpeen arvioida palveluketjujen toimi-
vuutta ja perus- ja erityispalvelujen integraatiota.

Työttömien palvelujen asiakasohjauksessa ja integraatiossa onnistuttu – paikalliset 
toimintamallit tarkasteluun
Työttömien aktivointiaste oli maan parhaimpia, minkä perusteella työllistymistä edistävät palvelut on sovi-
tettu yhteen paremmin kuin koko maassa. Työttömät kävivät myös koko maata aktiivisemmin terveystarkas-
tuksissa. Erot alueen sisällä olivat kuitenkin erittäin suuria. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa näkyy vuosina 
2015–2018 selvä laskeva suunta. Se voi positiivisen työllisyyskehityksen rinnalla kertoa onnistuneesta monia-
laisten palvelujen yhteensovittamisesta.

Työikäisten psykososiaalisten palvelujen riittävyys tarkasteluun
Perus- ja työterveyshuollon mielenterveyspalvelujen suuremmasta tarpeesta kertoo psyykkisesti kuormit-
tuneiden osuus, joka oli maan toiseksi suurin. Samaan viittaa mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa 
saaneiden työikäisten määrä. Suuremmasta palvelujen tarpeesta huolimatta psykiatrian avohoitokäyntejä 
tehtiin koko maata vähemmän. Yksityiset palvelut näyttävät täydentäneen ainakin osittain julkisia palveluja. 
Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa sai sekä nuorista että työikäisistä maan toiseksi suurin osuus.

Hoitokäytäntöjen kehittämiselle tarvetta
Vaikka vakavien mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys oli koko maan tasoa, pakkotoimia psykiatrisessa sai-
raalahoidossa käytettiin toiseksi eniten ja merkittävästi enemmän kuin maassa keskimäärin. Skitsofreniaa 
sairastavilla hoito uusiutui myös useammin kuin koko maassa. Nämä havainnot voivat kertoa tarpeesta 
kehittää avohoitoa, vahvistaa avohoidon resursseja, parantaa hoidon integraatiota ja kehittää sairaalahoidon 
hoitokäytäntöjä.

Päihdepalvelujen rakenteessa kevennettävää – huumehoitoa kehitetty tarvetta vastaavasti
Päihdehuollon avohoidossa asiakkaita oli suhteellisesti vähemmän kuin koko maassa, mutta laitoshoitoa 
käytettiin melko paljon. Sekä päihdehuollon avohoidon että laitospalvelujen käyttö ovat viime vuosina sel-
västi vähentyneet.

Huumeita on alueella lisääntyvästi myös jätevesitutkimusten mukaan, ja onkin ollut perustelua kehit-
tää huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapalveluja. Terveysneuvontapisteissä asioinnin perusteella huu-
meidenkäyttäjien varhaisen tuen palvelujen saatavuus on maan parhaimpia. Asiointi lisääntyi selvästi vuo-
sina 2016–2017. Kasvua selittää pitkälti asioinnin lisääntyminen Tampereella, jossa hoitoon hakeutumisen 
kynnystä on madallettu.

Kehitysvammaisten asumisen rakennetta on kevennetty – kuljetuspalveluissa painopiste 
vaikeavammaisten kuljetuksissa
Vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden osuus oli maan pienimpiä. Kymmenen viime 
vuoden aikana laitoshoitoa on kansallisen tavoitteen mukaisesti vähennetty lähes 80 prosenttia. Samaan 
aikaan koko maassa laitoshoidon osuus on vähentynyt 70 prosenttia. Alueen oman arvion mukaan laitoshoi-
don kustannuksissa näkyy paljon apua tarvitsevien asiakkaiden avopalvelujen puute, minkä vuoksi laitos-
hoitoa ei ole voitu kokonaan purkaa.
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Palvelujen piirissä olevien perusteella kuljetuspalvelujen painopiste on alueella vaikeavammaisten kul-
jetuspalveluissa. Ikääntyneiden riittämättömiä sosiaalihuoltolain kuljetuksia on mahdollisesti korvattu vai-
keavammaisten kuljetuspalveluilla.

Ikääntyneiden palveluissa alueen sisällä yhdenvertainen saatavuus ei toteudu ja 
palvelurakenteessa on kevennettävää
Erot omaishoidontuen käytössä ja kotihoidon kattavuudessa alueen sisällä, käyntimäärien rajoittaminen ja 
intensiivistä kotihoitoa saavien vähäisempi osuus kertovat kotihoidon kehittämisen tarpeesta yhdenvertaisen 
saatavuuden toteutumiseksi ja palvelurakenteen keventämiseksi. Laitoshoito rasittaa edelleen palveluraken-
netta.

Kotihoidon nettokäyttökustannukset olivat asukasta kohti maan kolmanneksi pienemmät ja kahdeksan 
prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. Ne myös kasvoivat koko maata loivemmin. Ikääntyneiden 
palvelujen henkilöstöstä kotihoidon henkilöstöä oli vähemmän kuin koko maassa. Nämäkin havainnot viit-
taavat siihen, että kotihoitoa on kohdennettu muuta maata enemmän pienemmän palvelutarpeen asiak-
kaille. Kotihoidon kustannusten koko maata vähäisempi kasvu voi johtua alueen ikärakenteesta, mutta se voi 
kertoa myös tarpeesta vahvistaa kotiin vietäviä palveluja.

Ikääntyneiden päivystyskäynneissä saattaa näkyä kotihoidon tukiverkoston puutteita – 
ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integraatio tarkasteluun
Yöaikaista kotihoitoa oli tarjolla koko maata vähemmän, eikä kotisairaalatoimintaa ollut yhtä kattavasti tar-
jolla kuin koko maassa. Mutta niiden kotihoidon yksiköiden osuus, joiden tukena toimi ympärivuorokautinen 
lääkärikonsultaatio, oli koko maata suurempi. Tämä ei kuitenkaan näytä vähentäneen ikääntyneiden perus-
terveydenhuollon päivystyskäyntejä.

Alueella voi olla tarpeen arvioida terveyspalvelujen ja ikääntyneiden palvelujen yhteisiä toimintamalleja 
ja kykyä vastata pitkäaikaisasiakkaiden hoidon tarpeeseen akuuteissa tilanteissa ilman siirtoa päivystykseen. 
Puutteet näiden palvelujen integraatiossa eivät kuitenkaan näkyneet perusterveydenhuollon vuodeosas-
tohoidon käytössä. Sen sijaan erikoissairaanhoidossa vuodeosastopäiviä kertyi 75 vuotta täyttäneille koko 
maata enemmän, mikä voi kertoa perusterveydenhuollon kyvyttömyydestä ottaa ikääntyviä jatkohoidon 
tai kuntoutuksen piiriin. Alue itse arvioi erikoissairaanhoidon pitkien hoitojaksojen kertovan pidemmällä 
tähtäyksellä paremmasta vaikuttavuudesta, sillä osastojaksolla ikääntyneen toimintakykyyn panostetaan.
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2.2 Toimintaympäristö

Maan toiseksi runsasväkisin sairaanhoitopiiri Pirkanmaa muodostuu 23 jäsenkunnasta. 
Alueen väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 535 044. Väestönkasvu keskittyy Tampereelle ja 
sen kehyskuntiin. Väestöennusteen mukaan väestö kasvaa vuoteen 2030 mennessä koko 
alueella reilulla kolmella prosentilla ja olisi tuolloin 552 705. Tamperetta ja sen kehyskun-
tia lukuun ottamatta väestö kuitenkin vähenee alueen kunnissa.

KUVIO 2. Alueiden väliset erot sairasta- 
vuu dessa.

100
koko maa

140
indeksi

Helsinki ja Uusimaa

Etelä-Karjala
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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.

Elinvoimaa ja kasvukipuja
Vuoden 2018 keskiväkiluvun mukaan Pirkanmaan 
pienimmässä kunnassa asukkaita oli 1 894 ja suu-
rimmassa 233 546. Vaikka koko alueen ikäraken-
teessa painottuvat tällä hetkellä nuoret ja työikäi-
set, ikääntyminen alkaa alueella kiihtyä. Ennusteen 
mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa vuo-

teen 2030 mennessä noin neljännekseen. 75 vuotta 
täyttäneiden osuuden kasvu on koko maata loivem-
paa. Tampereen seudun ulkopuolella kunnat ovat jo 
nyt vanhusvoittoisia.

Väestön koulutustaso on korkea ja taloudellinen 
tilanne muuhun maahan verrattuna hyvä. Toimeen-
tulotuen käytön perusteella taloudelliset ongelmat 
kasautuvat nuorille aikuisille ja lapsiperheille. Työl-
lisyystilanne on hyvä, mutta alueella on myös melko 
suuri pitkäaikaistyöttömien joukko, erityisesti alu-
een keskuskaupungissa. Pirkanmaalla sairastetaan 
myös hieman keskimääräistä vähemmän (kuvio 2).

Sote-järjestelyissä vastuukuntamalli suosittu
Alueella toimii 15 sote-palvelujen järjestäjää. Alu-
een 23 kunnasta 17 on mukana vastuukuntajärjes-
telyissä. Kunnista kuusi järjestää kaikki sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut itse. Pirkanmaa päätti 
23.8.2019, että toistaiseksi ei ryhdytä rakentamaan 
sote-kuntayhtymää. Valmistelua jatketaan kuntave-
toisesti toiminnan uudistamisen kautta.

Maakuntavalmistelun aikana Pirkanmaalla val-
misteltiin palveluverkon rationalisointia yhdessä 
liikkuvien palvelujen kanssa. Liikkuvia palveluja on 
jo nyt mm. suun terveydenhoidossa sekä palvelu-
asumisyksiköissä.

Uusia tiloja sekä perus- että erityispalveluille
Mittavimmat uudistamishankkeet ovat käynnissä 
Tays Keskussairaalassa. Vuonna 2018 otettiin käyt-
töön Tays Sydänsairaalan tilat, ja valmistumassa on 
kliinistä isotooppilääketiedettä ja hematologiaa var-
ten rakennus. Alueelle valmistui syksyllä 2019 lasten 
ja nuorten sairaala, uusi pääsisäänkäynti ja maan-
alainen pysäköintihalli. Tammikuussa 2020 ote-
taan käyttöön D-rakennuksen loput tilat raskaana 
olevien, synnyttäjien ja vastasyntyneiden hoitoon, 
tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien hoitoon sekä 
verisuonikirurgiaa, toimenpideradiologiaa ja väline-
huoltoa varten. Pitkäniemen sairaalaan valmistuu 
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tammikuussa 2020 kehitysvammahuollon terapia-
rakennus. Psykiatrialle rakennetaan tilat Tays Kes-
kussairaalan alueelle vuoden 2023 loppuun men-
nessä, ja vastaavasti toiminta loppuu Pitkäniemen 
sairaalasta. Hatanpään sairaalan tiloista luopumista 
arvioidaan.

Vuosien 2016–2019 aikana suurimmat rakennu-
sinvestointeja koskevat poikkeusluvat kohdistui-
vat Valkeakosken terveyskeskuksen vuodeosaston 
uudisrakennukseen (11 milj. euroa), Taysin (kliininen 
hematologia ja isotooppilääketiede) laajennukseen 

(26 milj. euroa), Akaan hyvinvointikeskukseen (11 
milj. euroa), Hämeenkyrön tehostetun palveluasumi-
sen peruskorjaukseen (5 milj. euroa), Taysin keskus-
varaston peruskorjaukseen (11 milj. euroa), Taysin 
kehitysvammahuollon terapiatiloihin (6 milj. euroa) 
ja Nokian hyvinvointikeskuksen uudisrakennukseen 
(20 milj. euroa). Marraskuussa 2019 on ministeriöiden 
lupakäsittelyssä Kaupin kampuksen yliopistollinen 
kehityshyvinvointikeskus, joka on osa Tampereen 
kaupungin palvelutuotantoa (26 milj. euroa).

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.

KUVIO 3. Julkisesti järjestettyjen terveyspalvelujen palveluverkko vuonna 2018.
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Pirkanmaalla sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoi-
vat edellisestä vuodesta saman verran kuin koko maassa, 2,8 prosenttia. Samaan aikaan 
alueen kuntien talous heikkeni. Vuonna 2017 tarvevakioidut nettomenot olivat prosentin 
suuremmat kuin maassa keskimäärin. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä väestö 
kasvaa alueella koko maata enemmän, minkä vuoksi sote-kustannusten kasvuennuste on 
koko maata jyrkempi. Väestö ikääntyy alueella koko maan tahtia.

2.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset

KUVIO 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja alueen ero maan  
keski-arvoon 2018.
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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 rahoitusta
Pirkanmaan kuntien talous heikkeni vuonna 2018 
koko maan kehityksen suuntaisesti. Kunnista enem-
mistön tilikauden tulos oli asukasta kohti alijäämäi-
nen. Alueen kuntien verotulojen kehitys heikkeni. 
Alueen kunnista enemmistön verotulot asukasta 
kohti vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tulo-
veroprosentit olivat 19,75–22,00.

Enemmistö alueen kunnista sai edellistä vuotta 
vähemmän valtionosuutta asukasta kohden, mutta 
ei niin selkeä enemmistö kuin erityisvastuualueen 
muilla alueilla. Verorahoitus yhteensä asukasta koh-
den laski myös suurimmalla osalla alueen kunnista. 
Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate asu-
kasta kohti heikkeni edellisestä vuodesta selvällä 
enemmistöllä alueen kunnista.

Väestönkasvu heijastuu sosiaali- ja 
terveystoimen kustannusten kasvupaineena
Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen asu-
kaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat 3 294 
euroa asukasta kohden (koko maassa 3 319 euroa 
/ asukas). Noin prosentin maan keskiarvoa pie-
nemmät asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset  
kasvoivat koko maan tapaan 2,8 prosenttia edellis-
vuodesta. Alueen kuntien nettokäyttökustannusten 
vaihteluväli oli 2 623–4 654 euroa asukasta kohden.

Pirkanmaan sosiaali- ja terveystoimen netto-
käyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus 
muodostui erikoissairaanhoidosta (40 %). Toiseksi 
eniten kustannuksia kohdentui ikääntyneiden pal-
veluihin (14 %). Perusterveydenhuollon avohoidon 
osuus oli noin 11 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut 
menot maan keskiarvon tuntumassa
Vuonna 2017 koko maan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon nettomenot olivat keskimäärin 3 100 euroa ja 
Pirkanmaalla 3 103 euroa asukasta kohti. Alueen 
väestön palvelutarve oli myös maan keskiarvon tun-
tumassa, prosentin keskimääräistä pienempi. Tar-
vevakioidut menot1 olivat Pirkanmaalla prosentin 
suuremmat kuin maassa keskimäärin.

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.

Pirkanmaan kunnissa väestön palvelutarpeessa 
oli erittäin suuri hajonta. Palvelutarve oli matalim-
millaan 19 prosenttia pienempi ja suurimmillaan 
41 prosenttia suurempi kuin maassa keskimäärin. 
Alueen pienimmät tarvevakioidut sosiaali- ja ter-
veydenhuollon menot olivat kymmenen prosenttia 
keskimääräistä matalammat ja alueen suurimmat 
yhdeksän prosenttia korkeammat kuin maassa kes-
kimäärin.

1 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.
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Tulevina vuosina kustannusten kasvun 
painopiste ikääntyneiden palveluissa 
– kokonaisuutena kustannusten kasvu 
hieman koko maata jyrkempää
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.

Pirkanmaan väestö kasvaa ennusteen 
mukaan vuoteen 2030 mennessä neljällä pro-
sentilla (koko maassa + 1,0 %). 65 vuotta täyt-
täneen väestön ennustetaan kasvavan alueella 
vastaavalla ajanjaksolla koko maan tapaan 24 
prosenttia.

Väestörakenteen muutoksen perusteella 
Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen reaa-
likasvuksi ennakoidaan vuosina 2017–2030 kes-
kimäärin 1,4 prosenttia vuodessa (koko maassa 
1,2 %). Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannusten kokonaiskasvun ennuste vuoteen 
2030 mennessä on noin 19 prosenttia (koko 
maassa 17 %). Ikääntyneiden palvelujen kus-
tannusten ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 
mennessä eniten, koko maan tapaan 50 prosent-
tia. Toiseksi eniten kasvua ennustetaan perus-
terveydenhuollon vuodeosastohoidon menoi-
hin, 41 prosenttia (koko maassa 40 %).

KUVIO 6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reaali-
kustannusten ennuste.
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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.



THL – Päätösten tueksi 9/2019 21

2. Pirkanmaa

2.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pirkanmaalla on käytössä alueelliset hyte-rakenteet ja kuntien yhteiset toimintamallit. 
Alueen kunnat ovat hyte-aktiivisia ja kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijöitä. Alueen väestö-
ryhmistä eniten hyvinvointiongelmia on työikäisillä.

Alueelliset hyte-rakenteet ja toimintamallit
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) koko 
alueen tasoisesta työstä vastaa Pirkanmaan sairaan-
hoitopiiri, ja sitä ohjaa alueellinen hyvinvointisuun-
nitelma. Koko alueen hyvinvoinnin tilasta rapor-
toidaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa. 
Nimetty ylilääkäri toimii hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen koordinaattorina. Alueella toimii myös 
eri organisaation asiantuntijoista koostuva monia-
lainen hyte-verkosto. Kuntien hyvinvointikoordi-
naattoreilla on myös oma verkosto. (Lähde: Kysely 
maakuntien valmistelijoille, maaliskuu 2019)

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvoin-
tisuunnitelma (2017–2020) tukee Pirkanmaan 
alueellisen hyvinvointikertomuksen (2017–2020) 
toimeenpanoa, kuten myös aiemmat Pirkanmaan 
alueellinen ravitsemussuunnitelma (2011) ja ter-
veysliikuntasuunnitelma (2014) Terveysliikunta-
suunnitelman toimeenpano ei kuitenkaan näytä 
saaneen alueen työikäisiä liikkeelle.

Valvontaviranomainen nosti arvioinnissaan 
esiin puutteet terveydenhuoltolain edellyttämässä 
kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä, 
mutta antoi positiivista palautetta siitä, että ter-
veydenhuollon järjestämissuunnitelma huomioi 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvin. EVA-
menettelystä on alueella pidetty vuoden 2019 
aikana koulutuksia ja työpajoja. EVA-menettely on 
vuoden 2020 yksi perusterveydenhuollon yksikön 
painopistealueista.

Aktiivisia hyte-kuntia – kulttuurihyvinvoinnin 
edelläkävijöitä
Pirkanmaalla on koko maata vähemmän kuntia, 
joissa ei ole nimettyä hyte-koordinaattoria. Kaikissa 
kunnissa on kunnan valtuuston hyväksymä hyvin-
vointikertomus. Vain kahdessa kunnassa väestöryh-
mien välisten terveyserojen raportointi kunnanval-
tuustolle puuttuu.

Paikallinen turvallisuussuunnitelma on käsitelty 
koko maata useammin kuntien hyvinvointiryh-
missä. Asukkaiden osallistumiskeinot on kuvattu 
kunnan verkkosivuilla myös koko maata useam-
min. Alueen kunnissa toimii koko maata useammin 
vakiintuneita hallinnonalojen yhteisiä rakenteita ja 
toimintamalleja, joissa käsitellään hyvinvointia ja 
terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa.

Työikäisillä hyvinvointihaasteita 
väestöryhmistä eniten
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien työikäisten 
osuus oli koko maata pienempi. Keskimääräistä hie-
man useampi työikäinen uskoi, ettei todennäköi-
sesti jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. 
Pirkanmaa on suunnittelemassa sote-keskus-kehit-
tämisohjelmaan henkilökohtaisen osaamisen kehit-
tymisen suunnitelmaa (HOKS).

Kuntien ja koko alueen aktiivisesta hyte-toi-
minnasta huolimatta työikäisten keskimääräisistä 
elintavoista poikkesi selvästi vapaa-ajan liikunta: lii-
kuntaa jätti harrastamatta maan suurin osuus työ-
ikäisistä. Tämä viestii tarpeesta arvioida uudelleen 
hyvinvointityön suuntaamista.

Maan keskiarvoa enemmän oli myös 75 vuotta 
täyttäneitä, joilla oli arkitoimissa vähintään suuria 
vaikeuksia.

Hyte-järjestöyhteistyö näyttää aktiiviselta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta 
(STEA) haettujen ja saatujen avustusten ja niiden 
yhteydessä kuvattujen järjestöjen hankkeiden 
perusteella järjestötoiminta ja kuntien yhteistyö 
näyttävät aktiivisilta. Avustuksilla tuettua toimintaa 
on kohdennettu monipuolisesti eri väestöryhmille. 
Useissa järjestöjen hankkeissa tavoitteena on ollut 
omatoimisuus ja osallisuus.
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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

Rokotusohjelman toteuttamisessa on Pirkanmaalla puutteita. Hygieniatoimet näyttävät 
riittäviltä.

6 5 vuotta täyttäneiden influenssaroko-
tuskattavuus oli maan keskitasoa vähän 
matalampi ja jäi selvästi alle Eurooppa-
neuvoston asettaman tavoitteen. Vii-

dessä vuodessa kattavuus on kuitenkin noussut 
koko maata jyrkemmin.

Pikkulasten rokotusten laadukkaassa toteutta-
misessa oli puutteita. Näyttää siltä, että rokotussar-
jat käynnistetään koko maan tapaan, mutta niiden 
toteuttaminen jää kesken. Kyseessä voi myös olla 
ongelmia kirjaamisessa tai tiedonsiirrossa.

Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suo-
jaavan MPR-rokotteen ensimmäisen annoksen kat-
tavuus jäi myös hieman alle kansallisen tavoitteen. 
Tyttöjen HPV-rokotuskattavuus on hieman maan 
keskitasoa matalampi ja jää kauas maan parhaim-
masta kattavuudesta. Myös kurkkumätä-, jäykkä-
kouristus- ja hinkuyskärokotteen heikko rokotuskat-
tavuus viittaa puutteisiin kouluikäisten rokotusten 
toteuttamisessa.

Clostridium difficile -ripulitapauksia maan 
vähiten
Hygieniatoimien riittävyydestä sekä hoitolaitoshygi-
eniaan ja lääkekäytön ohjaukseen panostamisesta 
kertoo se, että Clostridium difficile -ripulitapauksia 
oli maan vähiten. Antibioottien (J01, bakteerilääk-
keet) vuosikulutus tuhatta asukasta kohden oli hie-
man koko maata vähäisempää, eikä epäspesifiin 
hengitystieinfektioon määrättyjen antibioottien 
käyttö poikennut muusta maasta.

Vaikka hygieniahoitajien määrä vuodepaikkaa 
kohden oli hieman koko maata pienempi, käsi-
huuhdetta kulutettiin somaattisilla vuodeosastoilla 
koko maata enemmän. Myös erikoissairaanhoidon 
hoitohenkilökunnan influenssarokotuskattavuus oli 
suurempi kuin muualla maassa.
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2.6 Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito

Pirkanmaalla somaattisen erikoissairaanhoidon odotusajat ovat maan lyhimpiä. Päivystys-
tä ja avohoitoa käytettiin koko maata vähemmän, mutta vuodeosastohoitoa muun maan 
tapaan. Tays-erityisvastuualueella ollaan selvittämässä laajempaa koko alueen kattavaa 
yhdeksän sairaalan yhteistyötä ns. Tähtisairaala-hankkeessa.

Viiden sairaalan verkosto
Pirkanmaan sairaalaverkko muodostuu 
viidestä sairaalasta: Tampereen yliopistol-
linen sairaala (Tays), Tays Pitkäniemi, Tays 
Hatanpää, Tays Sastamala ja Tays Valkea-
koski. Tays on yksi maan kahdestatoista 
laajan päivystyksen sairaalasta. Sillä on yli-
opistosairaalana erityisvelvoitteita erityis-
vastuualueen ja myös koko maan puitteissa 
keskittämisasetuksen mukaisesti. Taysin 
synnytyssairaala on pääkaupunkiseudun 
sairaaloiden jälkeen Suomen suosituin 
synnytyssairaala. Vauvoja syntyy vuosittain 
noin viisituhatta.

Tays Hatanpää on ollut vuoden 2018 
alusta alkaen osa Tampereen yliopistollista 
sairaalaa. Sairaalassa hoidetaan eri eri-
koisalojen potilaita sekä polikliinisesti että 
vuodeosastoilla. Tays Hatanpää tarjoaa 
erityisesti kiireetöntä erikoissairaanhoi-
toa, vuodeosastohoitoa vaativaa kirurgiaa, 
päiväkirurgiaa ja kotisairaalatoimintaa. 
Sairaala toimii kahdessa rakennuksessa. 
Kirurgia, sisätaudit, infektiotaudit ja yleis-
lääketiede sijaitsevat Hatanpään kantasai-
raalassa. Neurologia ja geriatria toimivat 
Hatanpään puistosairaalassa. Tays Hatan-
pään sairaalan tulevaisuutta ollaan arvioi-
massa.

Tays Valkeakosken sairaalassa hoi-
detaan useiden eri erikoisalojen potilaita 
yhteistyössä Tays Keskussairaalan kanssa. 
Sairaalassa on polikliinistä hoitoa ja vuo-
deosastohoitoa, ja siellä tehdään päiväki-
rurgisia ja lyhytjälkihoitoisia leikkauksia. 
Tays Valkeakoski vastaa myös Pirkanmaan 
eteläisten kuntien erikoissairaanhoidon 
päivystyksestä sekä perusterveydenhuol-
lon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

KUVIO 8. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja suku-
puolivakioidut kustannukset ja käyttö 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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Tays Sastamalassa hoidetaan useiden eri erikois-
alojen potilaita yhteistyössä Tays Keskussairaalan ja 
Tays Hatanpään kanssa. Sairaalassa on polikliinistä 
hoitoa, osastohoitoa ja kuntoutusta.

Nokialla sijaitsevassa Tays Pitkäniemessä hoi-
detaan valtaosa Tampereen yliopistollisen sai-
raalan psykiatrisista potilaista. Sairaala vastaa 
psykiatrisesta päivystyksestä, vuodeosasto- ja 
poliklinikkahoidosta sekä terapiapalveluista. Sai-
raalassa hoidetaan aikuisia ja nuoria. Lasten psy-
kiatriset tutkimukset ja hoito on keskitetty Tays 
Keskussairaalaan Tampereelle. Yli 80 prosenttia 
aikuispotilaista tulee hoitoon päivystyspotilaina, ja 
sairaalahoito kestää yleensä 2–3 viikkoa. Sairaansi-
joja sairaalassa on noin 200.

Tays-erityisvastuualueella ollaan selvittämässä 
laajempaa sairaalaverkon yhteistyötä ns. Tähtisai-
raala-hankeen kautta. Koko erityisvastuualueella on 
kaikkiaan yhdeksän sairaalaa.

Hoidon odotusajat maan lyhyimpiä
Hoidon odotusajat olivat maan lyhyimpiä sekä Pir-
kanmaalla että koko erityisvastuualueella. Lähet-
teitä hoitoon tuli muun maan tapaan. Hoitoa yli 
puoli vuotta odottaneita oli vuoden lopussa hieman 
vähemmän kuin maassa keskimäärin. Viiveitä lähet-
teiden käsittelyssä oli vähemmän kuin koko maassa.

Avohoitoa vähän – vuodeosastohoitoa muun 
maan tapaan
Päivystyskäyntejä tehtiin erikoissairaanhoitoon 
vähemmän kuin maassa keskimäärin (2018), mutta 
päivystyksenä alkaneita hoitojaksoja oli muun 
maan tapaan (vuonna 2017). 75 vuotta täyttäneillä 
erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli myös 
muun maan tapaan.

Avohoitokäyntejä asukasta kohden tehtiin maan 
kolmanneksi vähiten. Vuodeosastohoidon käyttö ei 
sen sijaan poikennut koko maan tilanteesta, kun sitä 
arvioitiin palvelujen piirissä olleilla (vuonna 2017) ja 
hoitojaksoilla. Lonkan kokotekonivelen ensileikka-
uksia tehtiin enemmän kuin maassa keskimäärin, 
vaikka 65 vuotta täyttäneitä oli muun maan tapaan. 
Epäselväksi jäi, onko luvuissa mukana potilaan 
vapaan valinnan leikkaukset. Coxan tuotannosta yli 
kolmannes tulee muualta maasta.

Kirurgisen tai muun lääketieteellisen hoidon 
komplikaatioita oli maan neljänneksi eniten. Rat-
kaistuja ja korvattuja potilasvahinkoja oli vuonna 
2017 kuitenkin maan toiseksi vähiten.*

Ensihoitotehtäviä asukasta kohden vähän
Ensihoitotehtäviä tehtiin asukasta kohden maan 
kolmanneksi vähiten, mutta neliökilometriä kohden 
jonkin verran enemmän kuin koko maassa. Ensihoi-
don (A-kiireellisyys) tavoittamisaika ei poikennut 
koko maasta taajamassa eikä sen ulkopuolella.

Asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
kasvaneet koko maata jyrkemmin
Vuonna 2018 erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset (1 301 euroa / asukas) oli-
vat noin neljä prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin, ja ne kasvoivat vuodesta 2015 noin 11 
prosenttia (koko maassa noin 3 %).

Vuonna 2017 somaattisen erikoissairaanhoidon 
ikä- ja sukupuolivakioidut laskennalliset kustannuk-
set olivat vajaan prosentin pienemmät kuin maassa 
keskimäärin (kuvio 8). Samaan aikaan ikä- ja suku-
puolivakioitu palvelujen käyttö oli kolme prosenttia 
pienempää kuin maassa keskimäärin. Somaattisen 
erikoissairaanhoidon tuottavuutta sairaala-, alue- ja 
erikoisalatasolla on kuvattu tarkemmin THL:n jul-
kaisussa Sairaaloiden tuottavuus 2017. 

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

Pirkanmaalla avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle on pitkiä odotusaikoja maan kol-
manneksi vähiten, mistä huolimatta reilussa puolessa käynneistä vastaanottoaika venyy 
yli viikon päähän. Näyttää siltä, että ammattilaisten työnjakoa tarkastelemalla ja sähköistä 
asiointia lisäämällä palvelujen saatavuutta olisi mahdollista parantaa. Perusterveyden-
huollon laitoshoitoa käytettiin alueella koko maata vähemmän.

Palvelujen käyttöä muun maan tapaan
Palvelujen piirissä olleiden perusteella perustervey-
denhuollon avohoidon palveluja käytettiin maan 
toiseksi eniten. Avohoidossa (sisältää myös esim. 
neuvolat, kotihoidon ym.) lääkärikäyntejä tehtiin 
koko maata vähemmän, mutta avosairaanhoidossa 
enemmän. Jos huomioidaan myös puhelimella ja 
sähköisesti asiointi, lääkärikäyntejä tehtiin vähem-
män kuin maassa keskimäärin, mikä voi viitata mah-
dollisuuteen lisätä sähköisen asioinnin osuutta.

Terveyskeskusten johtaville lääkäreille tehdyn 
kyselyn perusteella Pirkanmaa kuuluu alueisiin, 
joissa lääkäripula on vähäistä. Alueen oman arvion 
mukaan lääkärisijaisten saanti on kuitenkin ajoit-
tain vaikeaa. Avohoidon hoitaja- ja lääkärikäyntien 
suhde ei poikennut koko maasta paljoa. Fysiotera-
pian käyntejä tehtiin hieman enemmän kuin muu-
alla maassa.

Työterveyshuollon palvelujen piiriin kuuluvien 
työikäisten osuus oli koko maan tasoa. Pirkan-
maalla työterveyshuollon palvelut on lähes koko-
naan ulkoistettu.

Ammattilaisten työnjako tarkasteluun
Sairastavuusindeksin perusteella alueella sairaste-
taan hieman koko maata vähemmän. Lääkkeiden 
erityiskorvausoikeuksien perusteella sairastavuus 
oli koko maan tasoista. Kansansairauksien hoito vai-
kutti lääkärin avosairaanhoidon käyntisyiden perus-
teella samanlaiselta kuin muualla maassa.

Ylähengitysteiden akuuttien infektioiden osuus 
lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyistä 
oli maan toiseksi suurin, mikä voi kertoa tarpeesta 
siirtää painopistettä kansansairauksien suuntaan 
mm. ammattilaisten työnjakoa muuttamalla. Epä-
spesifiin hengitystieinfektioon antibiootteja määrät-
tiin kuitenkin muun maan tapaan.

Taulukko 3. Käyntisyiden kirjausaste ja erityiskorvausoikeus sairausryhmittäin.

Lääkärin vastaanoton 
käyntisyy, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Erityiskorvausoikeus
% väestöstä

Pirkanmaa Koko maa Pirkanmaa Koko maa

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 15,5 16,4

Verenkiertoelinten sairaudet 11,4 10,5

Tapaturma 6,8 6,7

Ylähengitysteiden akuutti infektio 5,4 4,8

Verenpainetauti (25 vuotta täyttäneet) 4,9 4,7 10,8 10,3

Diabetes 3,7 3,3 6,5 6,3

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

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

Dementia 0,4 0,4
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Päivystyskäynnit ja yli kymmenen kertaa vuo-
dessa terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käynnit 
eivät poikenneet muusta maasta.

Ammattilaisten työnjakoa ja organisaatioiden 
välistä yhteistyötä hankaloittaa alueen oman arvion 
mukaan se, että Pirkanmaalla on 64 eri asiakas- ja 
potilastietojärjestelmää.

Pitkiä odotusaikoja maan  
kolmanneksi vähiten
Avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käyn-
nin odotusaika venyi yli viikoksi hieman koko 
maata harvemmin. Tästä huolimatta reilussa 
puolessa (52 %) käynneistä vastaanottoaika 
meni yli viikon päähän. Yli kolmeen kuukau-
teen odotusaika viivästyi yhteydenotosta sel-
västi harvemmin kuin muualla maassa.

Riittämättömästi oman kokemuksensa 
mukaan lääkärin ja hoitajan vastaanottopalve-
luita saaneita oli alueella muun maan tapaan, 
ja terveyspalveluissa asiointia piti sujuvana 
sama määrä kuin muuallakin maassa, vaikka 
heitä olikin maan neljänneksi eniten.

Perusterveydenhuollon laitoshoidon 
vähäinen käyttö näkyy sen 
kustannustasossa
Perusterveydenhuollon avohoidon (ei ham-
mashoito) asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset (374 euroa / asukas) olivat kaksi pro-
senttia suuremmat kuin maassa keskimäärin, 
ja ne pysyivät vuoteen 2015 nähden ennallaan 
(kasvua koko maassa noin 2 %).

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoi-
don asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
(134 euroa / asukas) olivat maan neljänneksi 
pienimmät ja 14 prosenttia pienemmät kuin 
maassa keskimäärin. Nämä kustannukset 
vähenivät vuodesta 2015 noin kymmenen 
prosenttia (koko maassa 12 %). Kustannusta-
soa selittänee se, että perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoidossa potilaita hoidettiin koko 
maata vähemmän ja hoitopäiviä kertyi myös 

koko maata vähemmän. Vähäinen perusterveyden-
huollon vuodeosastohoidon käyttö voi kertoa myös 
kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden kyvystä hoi-
taa asiakkaat ilman siirtämistä osastohoitoon.

Korvattujen lääkkeiden asukaskohtaiset kustan-
nukset (365 euroa / asukas) olivat noin prosentin 
suuremmat kuin maassa keskimäärin, ja ne kasvoi-
vat vuodesta 2015 muun maan tapaan noin kaksi 
prosenttia.

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

Maan toiseksi suurin määrä asiakkaita ei tunne saavansa riittävästi hammaslääkäripalve-
luja, vaikka hammaslääkärin kiireettömän käynnin odotusaika ei poikkea koko maasta. 
Yksityistä hammashoitoa käytetäänkin alueella runsaasti.

Yksityisen hammashoidon käyntejä 
maan kolmanneksi eniten – kokemusta 
riittämättömistä terveyskeskuksen hammas-
lääkäripalveluista maan toiseksi eniten
Terveyskeskusten suun terveydenhuollon palvelu-
jen käyttäjiä oli alueella muun maan tapaan, mutta 
käyntejä heille kertyi enemmän kuin maassa keski-
määrin. Käyntimäärät ovat kahdeksan viime vuoden 
aikana lisääntyneet yhdeksän prosenttia. Samaan 
aikaan käynnit vähenivät koko maassa reilun pro-
sentin. Kelan korvaamat yksityisen hammashoidon 
käynnit vähenivät tuona aikana muun maan tapaan 
vajaat kaksikymmentä prosenttia.

Palvelujen saatavuus ei hammaslääkärin kiireet-
tömän käynnin odotusajan perusteella poikennut 
koko maasta. Vajaa puolet (47 %) käynneistä meni 
hoidontarpeen arvioinnista yli kolmen viikon pää-
hän (koko maassa 45 %). Hammaslääkäripalveluja 
riittämättömästi oman kokemuksensa mukaan saa-
neita oli palveluja tarvinneista kuitenkin maan toi-
seksi eniten. 

Kolmessa vuodessa kunnallisten  
hammaslääkäripalvelujen saatavuus 
heikentyikin koko maata jyrkemmin.

Yksityisen hammashoidon käyttö voi korreloida 
julkisen hammaslääkäripalvelun riittämättömyyden 
kanssa, mutta kertoo todennäköisesti myös yksityis-
ten palvelujen paremmasta tarjonnasta alueella. 
Yksityisen hammashoidon asukaskohtaiset kustan-
nukset ja korvaukset olivatkin maan suurimpien 
joukossa.

Valvontaviranomaisen arvion mukaan osassa 
alueen kunnista hammaslääkärin vastaanotolle ei 
ole päässyt hoitotakuun mukaisesti eikä välitön 
yhteydensaanti ole toteutunut.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän suun 
hoidon kohdentaminen tarkasteluun
Lukiolaisia lukuun ottamatta muut luokkaryhmät 
pesivät hampaansa selvästi koko maan keskimäärää 
harvemmin (vuonna 2017). Vaikka tervehampaisten 
osuus 12-vuotiaista suun terveystarkastuksessa 
käyneistä kasvoi muuta maata enemmän, heitä oli 
vuonna 2018 saman verran kuin maassa keskimää-
rin; kariesta heillä oli enemmän kuin maassa keski-
määrin.*

Yksityisten palvelujen runsas käyttö näkyy 
kustannustasossa
Niitä suun terveydenhuollon aikuisia asiakkaita, 
joilla oli yli viisi käyntiä vuodessa, oli maan kol-
manneksi eniten. Tämä voi kertoa koko maata suu-
remmasta palvelujen ja resurssien tarpeesta, mutta 
mahdollisesti myös puutteista hoitoprosesseissa.

Kunnallisen suun terveydenhuollon asukaskoh-
taiset nettokäyttökustannukset (77 euroa / asukas) 
olivat viisi prosenttia ja potilaskohtaiset seitsemän 
prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Vuodesta 2015 asukaskohtaiset nettokäyttökus-
tannukset vähenivät kahdeksan prosenttia (koko 
maassa noin 1 %). Yksityisen hoidon runsas käyttö 
lienee vaikuttanut tähän. Yksityisen hoidon asukas-
kohtaiset kustannukset ja korvaukset olivat suurem-
mat kuin maassa keskimäärin.

*Kunnat lähettävät 12-vuotiaita terveystarkastuksiin eri perustein, mikä on vertailussa otettava huomioon.



THL – Päätösten tueksi 9/2019 29

2. Pirkanmaa

2.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Palvelujen tarpeessa ja saatavuudessa on alueen sisällä selviä eroja. Lasten ja nuorten 
mielenterveyspalvelujen riittävyyden ja perus- ja erityispalvelujen integraation arviointi 
ja yhteyden varmistaminen perheen aikuisten palveluihin näyttäisi olevan tarpeen. Las-
tenpsykiatrian hoidon odotusaika oli maan pisimpiä. Riittämättömät perheen aikuisten 
varhaisen tuen palvelut saattavat olla ainakin osittain edelleen kasvaneiden lastensuojelu-
kustannusten taustalla.

Palvelujen tarve muun maan tasoa
Perhekeskuksen, opiskeluhuollon sekä lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelujen tarve ei poikkea 
koko maasta, kun sitä arvioidaan syntyvyydellä, pal-
velujen piirissä olevien väestöosuuksilla sekä lasten 
ja nuorten kokemuksella terveydentilasta ja sosiaa-
lisista ongelmista.

Niiden lasten osuus, joista oli tehty lastensuo-
jeluilmoitus, oli muun maan tasoa, mutta alueen 

sisällä erot olivat isoja. Tämä voi viitata tarpeeseen 
arvioida paikallisesti sote-toimintojen sisäisiä ja 
soten ja kunnan muiden toimialojen yhteistyökäy-
täntöjä.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja kiireel-
listen huostaanottojen perusteella perheiden tar-
peisiin on pystytty vastaamaan koko maan tapaan. 
Perhesijoitukset olivat laitossijoituksia yleisempiä, 
vaikka teini-ikäisiä oli sijoitetuista eniten.

KUVIO 10. Lastensuojelun uusien avohuollon asiakkaiden sekä kiireellisesti sijoitettuna 
olleiden osuudet alueella ja koko maassa. 
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Kiireellisesti vuoden aikana 
sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä.

Lastensuojelulaki ja sosiaali-
huoltolaki muuttuivat 1.4.2015

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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Palvelujen saatavuuskaan ei  
eroa muusta maasta
Terveydenhoitajamitoitusten ja neuvolakäyntien 
perusteella neuvolapalvelujen saatavuus oli samalla 
tasolla kuin koko maassa. Henkilöstömitoitusten ja 
käyntimäärien kuntakohtaisten isojen erojen perus-
teella palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei alu-
een sisällä toteudu.

KUVIO 11. Lasten ja perheiden avopalvelujen ja lasten-
suojelun nettokäyttökustannukset vuonna 2018.
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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.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen katta-
vuustietojen perusteella niiden saatavuus ei muusta 
maasta poikennut. Perhekeskuspalveluista vain kas-
vatus- ja perheneuvonnan palveluja käytetään koko 
maata enemmän.

Lukiolaiset asioivat kuraattorilla  
maan vähiten.

Opiskeluhuollossa asioinnin yleisyydessä 
alue poikkesi selvästi koko maasta vain siinä, 
että lukiolaiset käyvät harvoin kuraattorin 
luona.

Koululääkärimitoituksesta annettu suo-
situs toteutuu koko maassa vain yhdellä 
alueella ja vastaava suositus opiskelutervey-
denhuollosta vain kahdella alueella. Koululää-
käreiden osalta tilanne vastasi Pirkanmaalla 
koko maata, mutta opiskeluterveydenhuol-
lossa lääkärimitoitus oli koko maata parempi. 
Perusterveydenhuollossa opiskeluhuollon 
lääkärikäyntejä tehtiinkin maan eniten. Alu-
een sisällä lääkärimitoituksissa oli valtavia 
eroja, eikä alueen sisäinen yhdenvertaisuus 
palvelujen saatavuudessa näytä tällä perus-
teella toteutuvan.

Mielenterveyspalvelujen saatavuudesta 
erisuuntaisia viestejä
Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoitokäyn-
tejä tehtiin jonkin verran vähemmän kuin 
koko maassa. Samaan aikaan perustasolla 
kasvatus- ja perheneuvonnan palvelujen 
käyttö oli jonkin verran koko maata yleisem-
pää ja psykoterapian saatavuus oli sen piirissä 
olevien nuorten perusteella maan toiseksi 
parhain. Alueen sisällä kasvatus- ja perheneu-
vonnan palveluja tarjotaan eri-ikäisten lasten 
perheille vaihtelevasti, mikä myös kertoo saa-
tavuuden eroista. Lastenpsykiatrian hoidon 
odotusaika oli vuoden lopussa maan pisim-
piä.

Perus- ja erityispalvelujen integraatio 
tarkasteluun
Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoi-
tokäyntejä oli 0–17-vuotiailla koko maata 
vähemmän, mutta vuodeosastohoitopäiviä 
koko maata enemmän. Kun samaan aikaan 
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päivystykseen palasi 48 tunnin sisällä siellä hoide-
tuista ja sieltä kotiutetuista alle 18-vuotiaista koko 
maata suurempi osuus, alueella voi olla tarpeen 
arvioida palveluketjujen toimivuutta sekä perus- ja 
erityispalvelujen integraatiota. Yksityisten palvelu-
jen puuttuvat käyttötiedot voisivat täydentää koko-
naiskuvaa.

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit 
käynnistettiin ja saatiin valmiiksi määrä
ajassa muun maan tapaan. 

Valvontaviranomaisen arvioinnin perusteella 
osassa alueen kuntia on kuitenkin ongelmia sosiaa-
lihuoltolain ja lastensuojelulain rajapinnalla eivätkä 
lapset ole oikeiden palvelujen piirissä. Lastensuo-
jelulain velvoitteet eivät valvontaviranomaisen 
mukaan kaikilta osin täyty eikä palveluja ole kaikilta 
osin riittävästi saatavilla.

Kiireellisten sijoitusten ja uusien lastensuoje-
lun avohuollon asiakkaiden kehityksen perusteella 
Pirkanmaalla on pystytty vastaamaan perheiden 
palvelujen tarpeisiin muun maan tapaan. Uusia las-
tensuojelun avohuollon asiakkaita on koko maata 
vähemmän, mikä voi kuitenkin kertoa alueen muuta 
maata varhaisemmasta panostuksesta perheiden 
tarpeisiin (kuvio 10).

Koko perheen palvelujen integraatio 
tarkasteluun − peruspalveluihin 
panostaminen näkyy kustannustasossa
Vuoden 2017 arvioinnissa nousivat esiin riittämät-
tömät aikuisten varhaisen tuen psykososiaaliset 
palvelut. Myös vuodelta 2018 näyttäisi löytyvän 
havaintoja siitä, ettei aikuisten päihde- ja mielen-

terveyspalvelujen saatavuus vastaisi täysin niiden 
tarvetta.

Lasten ja perheiden sosiaalihuollon palveluihin 
panostaminen kertoo pyrkimyksestä siirtää paino-
pistettä perheiden peruspalveluihin ja varhaiseen 
tukeen. Näyttäisikin siltä, että peruspalveluihin 
panostamalla olisi pystytty vaikuttamaan lastensuo-
jelun tarpeen ja kustannusten kasvuun. 

Riittämättömät perheen aikuisten varhaisen 
tuen palvelut saattavat kuitenkin olla  
ainakin osittain edelleen kasvaneiden  
lastensuojelukustannusten taustalla.

Muiden lasten ja perheiden sosiaalihuollon 
avopalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökus-
tannukset (64 euroa / asukas) olivat 19 prosenttia 
suuremmat kuin maassa keskimäärin, ja ne olivat 
kasvaneet kolmessa vuodessa 32 prosenttia (koko 
maassa 31 %). Näiden kustannusten vertailukelpoi-
suutta heikentävät niiden alueittain epäyhtenäiset 
sisällöt.

Lastensuojelun avohuoltopalvelujen asukaskoh-
taiset nettokäyttökustannukset (48 euroa / asukas) 
olivat viisi prosenttia pienemmät kuin maassa kes-
kimäärin; kasvua oli ollut kaksi prosenttia kolmessa 
vuodessa (koko maassa 10 %).

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asukas-
kohtaiset nettokäyttökustannukset (135 euroa / 
asukas) olivat noin neljä prosenttia pienemmät 
kuin maassa keskimäärin, ja kustannukset olivat 
kasvaneet 11 prosenttia kolmessa vuodessa (koko 
maassa 13 %). Perhesijoitusten laitossijoituksia suu-
rempi osuus näkynee lastensuojelun kustannusta-
sossa.
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Pirkanmaalla työllistymistä edistävät palvelut on sovitettu yhteen keskimääräistä parem-
min. Aikuisten perustason mielenterveyspalveluille on tarvetta koko maata enemmän, ja 
näyttäisi siltä, että avohoidon riittävyyttä ja avo- ja sairaalahoidon integraatiota on alueen 
sisällä tarpeen arvioida. Koko maata suurempi tarve on myös huumehoidolle, jossa alueel-
la onkin otettu paljon kehitysaskeleita.

V akavien mielenterveyshäiriöiden perus-
teella palvelujen tarve oli samanlainen 
kuin muualla maassa. Itsemurhakuollei-
suus oli maan toiseksi pienintä. Perus- 

ja työterveyshuollon mielenterveyspalvelujen suu-

remmasta tarpeesta kertoo kuitenkin psyykkisesti 
kuormittuneiden osuus, joka oli maan toiseksi suu-
rin. Samaan viittaa mielenterveysperusteisesti sai-
rauspäivärahaa saaneiden työikäisten määrä.

Alkoholin myyntitilastojen ja alkoholia liikaa 
käyttävien osuuden perusteella päihde- ja riippu-
vuusongelmiin liittyvä palvelun tarve ei poikennut 
maan tasosta, mutta huumeiden käyttäjien palvelu-
jen tarve näytti keskitasoa suuremmalta.

Avopalvelujen saatavuus ja päihdepalvelujen 
rakenne tarkasteluun
Avohoitokäyntien vähäisyys viittaa siihen, ettei 
julkisten palvelujen saatavuus vastaisi kokonaan 
niiden tarvetta. Yksityispsykiatriakäyntejä tehtiin 
kuitenkin muun maan tapaan. Koko maata parem-
masta psykoterapian saatavuudesta kertoo se, 
että Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa sai 
sekä nuorista että työikäisistä maan toiseksi suurin 
osuus.

Päihdehuollon avohoidossa asiakkaita oli 
vähemmän, mutta laitoshoidossa ja asumispalve-
luissa hieman enemmän kuin koko maassa. Päih-
dehuollon avohoidon käyttö samoin kuin päihde-
huollon laitospalvelujen käyttö ovat viime vuosina 
selvästi vähentyneet. Päihdehuollon asumispalve-
luiden käytössä ei aivan vastaavanlaista vähenty-
mistä ole nähtävissä, vaikka suunta onkin ollut las-
keva. Asunnottomien yksin asuvien ja tilapäisissä 
yömajoissa tms. olevien määrä näyttää parin vuo-
den takaisesta tilanteesta vähentyneen, joten asu-
misen osalta päihdeongelmaisten tilannetta lienee 
saatu kehitettyä. 

Avo ja laitoshoidon suhdetta voisi alueella 
arvioida ja avopalveluja mahdollisesti  
monipuolistaa.

Lukiolaisten ja toisen asteen opiskelijoiden 
laittomien huumeiden kokeilu oli alueella maan 

2.10 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat

 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 
 vuodeosastoilla hoidetut potilaat
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KUVIO 12. Päihdehuollon asiakkaat ja potilaat 
eri palveluissa alueittain vuonna 2018.

Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa.
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toiseksi yleisintä (vuonna 2017). Uusien 
hepatiitti-C-tartuntojen vuosittainen 
määrä on pysynyt aika tasaisena. Jäte-
vesitutkimusten mukaan Tampereen 
jätevesilaitoksen alueella stimulanttien 
pitoisuus jätevesissä on kasvanut vuo-
sina 2014–2018. Alueella on huumeita, ja 
on ollut perustelua kehittää myös huu-
meiden käyttäjien terveysneuvontapal-
veluja.

Huumeiden käyttäjien terveysneu-
vontapisteissä asioinnin perusteella 
varhaisen tuen palvelujen saatavuus on 
maan parhaimpia. Asiointi lisääntyi sel-
västi vuosina 2016–2017. Kasvua selittää 
pitkälti asioinnin lisääntyminen Tampe-
reella, jossa hoitoon hakeutumisen kyn-
nystä on madallettu. Tampere kilpailutti 
huumehoidon palvelut vuoden 2017 
alusta alkaen vaikuttavuusperusteisesti. 
Tällöin perustettiin mm. toinen terveys-
neuvontapiste. Palvelun tarpeessa olevia 
tavoitetaan myös liikkuvalla autolla.

Toimeentulotuen tarpeessa eroja − 
pakkotoimia sairaalahoidossa maan toiseksi 
eniten
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuor-
ten osuus on supistunut muun maan tapaan kahden 
viime vuoden ajan. Tilanne on päinvastainen työ-
ikäisten kohdalla. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea 
saaneiden 25–64-vuotiaiden osuus on kahden viime 
vuoden ajan sekä Pirkanmaalla että koko maassa 
kasvanut.

Vaikka vakavien mielenterveyshäiriöiden määrä 
on koko maan tasoa, pakkotoimia psykiatrisessa 
sairaalahoidossa käytettiin toiseksi eniten ja merkit-
tävästi enemmän kuin maassa keskimäärin. Tämä 
voi kertoa tarpeesta kehittää avohoitoa, vahvistaa 
avohoidon resursseja, parantaa hoidon integraa-
tiota ja kehittää sairaalahoidon hoitokäytäntöjä.

Valvontaviranomainen havaitsi päihde- ja mie-
lenterveyspalvelujen niukat henkilöstöresurssit ja 
sosiaalihuoltolain edellyttämän omatyöntekijän 
puuttumisen.

Työttömien palvelujen integraatiossa 
onnistuttu − sairaala- ja avohoidon 
yhteensovittamiselle tarvetta
Pirkanmaalla aktiivisten työvoimapoliittisten pal-
velujen piirissä oli työttömistä työnhakijoista maan 
kolmanneksi suurin osuus. Työttömien aktivointi-
aste oli maan parhaimpia, minkä perusteella työllis-
tymistä edistävien palvelujen yhteensovittaminen 
on toteutettu paremmin kuin koko maassa. Myös 
työttömien osallistuminen terveystarkastukseen oli 
koko maata parempi. Tältä osin asiakasohjaus näyt-
tää toimivalta. Erot alueen sisällä olivat kuitenkin 
erittäin suuria sekä aktivoinnissa että terveystar-
kastuksiin osallistumisessa, mikä kertoo kuntakoh-
taisten toimintamallien eroista ja eroista palvelujen 
saatavuudessa.

Skitsofreniaa sairastavilla hoito uusiutui useam-
min kuin koko maassa. Vuodeosastohoitojen uusiu-
tumisen yleisyys viittaa ongelmiin sairaala- ja avo-
hoidon integraatiossa. On myös mahdollista, että 
havainto liittyy sairaalahoidon resursseihin ja liian 
varhaiseen kotiuttamiseen. Kaksisuuntaista mie-
lialahäiriötä sairastavien hoito uusiutui kuitenkin 
muun maan tapaan.

Aktivointiaste

Rakenne-
työttömyys

4

6

8

10

30 % 35 % 40 % 45 %0
0

Koko maa
Pirkanmaa

KUVIO 13. Rakennetyöttömyys ja aktivointiaste 2018.
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Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee 
− päihdepalvelujen laitoshoito näkyy 
kustannustasossa
Kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea (73 
euroa / asukas) maksettiin saman verran kuin koko 
maassa, mutta kuntien välillä erot olivat suuria. 
Vuosina 2015–2018 maksuosuudessa näkyy selvä 
laskeva suunta (- 14 %). Se voi kertoa onnistuneesta 
monialaisten palvelujen yhteensovittamisesta posi-
tiivisen työllisyyskehityksen rinnalla. Suuret erot 
työmarkkinatuen kuntaosuudessa kuntien välillä 

kertovat työllisyystilanteen lisäksi todennäköisesti 
eroista siinä, kuinka aktiivisesti kunnat ohjaavat 
työttömiä sekä järjestävät ja organisoivat työlli-
syyttä ja työkykyä edistäviä palveluita.

Päihdehuollon erityispalvelujen asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset (40 euroa / asukas) olivat 
12 prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin, 
ja ne ovat pysyneet kolme vuotta koko maan tapaan 
lähes ennallaan. Päihdehuollon laitoshoitoa käytet-
tiin melko paljon.



THL – Päätösten tueksi 9/2019 35

2. Pirkanmaa

Kehitysvammaisten asumisen rakennetta on Pirkanmaalla kevennetty, mikä näkyy kustan-
nustasossa. Kuljetuspalvelujen saatavuus alueen sisällä ei ole yhdenvertaista.
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Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa.

KUVIO 14. Kehitysvammaisten laitos- ja  
asumispalvelujen asiakkaat 2017.

V aikeavammaisten palveluasumisen 
piirissä olevien asiakkaiden osuus oli 
maan pienimpiä. Ympärivuorokautista 
palvelua kuvaavan autetun asumisen 

palveluissa asiakkaita oli muuhun maahan verrat-
tuna kaikkein vähiten, mutta heidän määränsä oli 
kuitenkin noin puolet suurempi kuin kevyemmissä 
asumispalveluissa.

Alueen oman arvion mukaan erilaisiin ympäri-
vuorokautisiin asumispalveluihin on jonoa. Lähi-
vuosina alueelle on valmistumassa vammaisten 
ympärivuorokautista asumista tarjoavia yksiköitä. 
Asumispalvelujen tarvetta on alueen oman arvioin-
nin perusteella myös erittäin vaikeahoitoisilla asiak-
kailla, joita on edelleen laitoshoidossa.

Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita 
oli muun maan tapaan. Kymmenen viime vuo-
den aikana laitoshoitoa on kansallisen tavoitteen 
mukaisesti vähennetty lähes 80 prosenttia. Samaan 
aikaan koko maassa laitoshoidon osuus on vähen-
tynyt 70 prosenttia.

Valvontaviranomainen näkee laatupuutteita
Valvontaviranomaisen mukaan vammaispalvelun 
ja lastensuojelun yhteistyö ontuu ja sekä vammais-
palvelua että lastensuojelua tarvitsevat lapset, 
nuoret ja perheet jäävät osin vaille oikea-aikaisia ja 
oikean muotoisia palveluja. Valvontaviranomaisen 
mukaan myöskään vammaispalvelun sosiaalityön-
tekijän palveluja ei ole riittävästi saatavilla, oma-
työntekijöitä ei ole, sosiaalityön asiantuntemus on 
ohutta ja hakemusten käsittelyajat pitkiä. Alue itse 
arvioi näissä havainnoissa olevan kuntakohtaisia 
suuria eroja. Ratkaisuja sosiaalityöntekijöiden rek-
rytointihaasteisiin on etsitty muun muassa sosi-
aalityön ja sosiaaliohjauksen työnjakoa selkiyttä-
mällä.

Kuljetuspalvelujen painopiste 
vaikeavammaisten palveluissa
Palvelujen piirissä olevien perusteella kuljetuspal-
velujen painopiste oli vaikeavammaisten kuljetus-
palveluissa. Ikääntyneiden riittämättömiä sosiaa-

2.11 Vammaisten palvelut

lihuoltolain kuljetuksia on mahdollisesti korvattu 
vaikeavammaisten kuljetuspalveluilla. Kuljetuspal-
velujen kustannukset vammaispalvelulain mukais-
ten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kus-
tannuksista olivat viisi prosenttia suuremmat kuin 
maassa keskimäärin.

Alueen sisällä kuntakohtaiset erot kuljetuspalve-
lujen saajissa olivat erittäin suuria, eikä näytä, että 
alueen sisällä kuljetuspalvelujen saatavuus olisi 
yhdenvertaista. Alueen oman arvion mukaan tämä 
koskee myös joukkoliikennettä ja joukkoliikenteen 
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esteettömyyttä. Kokonaisuudistus liikkumisen tuen 
palveluihin koetaan alueella tarpeelliseksi.

Vammaisten kaikkien palvelujen 
asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
yhdeksän prosenttia koko maata pienemmät
Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan netto-
käyttökustannukset (103 euroa / asukas) olivat 27 
prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin, ja 
ne olivat kasvaneet kolmessa vuodessa 17 prosent-
tia (koko maassa 15 %). Vammaisten laitoshoidon 
vastaavat kustannukset (29 euroa / asukas) olivat 

31 prosenttia suuremmat kuin koko maassa, ja 
ne olivat vähentyneet kolmessa vuodessa 20 pro-
senttia (koko maassa 24 %). Alueen oman arvion 
mukaan laitoshoidon kustannuksissa näkyy paljon 
apua tarvitsevien asiakkaiden avopalvelujen puute, 
minkä vuoksi laitoshoitoa ei ole voitu purkaa. Mui-
den asiakkaiden laitoshoito on alueen oman arvion 
mukaan purettu. Vammaisten muiden palvelujen 
nettokäyttökustannukset (183 euroa / asukas) oli-
vat koko maan tasoa, ja ne olivat kasvaneet kol-
men edellisen vuoden aikana 29 prosenttia (koko 
maassa 16 %).
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Erot omaishoidontuen käytössä ja kotihoidon kattavuudessa alueen sisällä, käyntimäärien 
rajoittaminen ja intensiivistä kotihoitoa saavien vähäisempi osuus kertovat Pirkanmaan 
kotihoidon kehittämisen tarpeesta yhdenvertaisen saatavuuden toteutumiseksi ja palve-
lurakenteen keventämiseksi. Ikääntyneiden päivystyskäyntien määrässä saattaa näkyä 
kotihoidon tukiverkoston puutteet. Laitoshoito rasittaa edelleen palvelurakennetta.

Omaishoidossa alue kuromassa muuta 
maata kiinni
Omaishoidon tukea maksetaan edelleen huomat-
tavasti harvemmin kuin maassa keskimäärin. Vuo-
sina 2015–2018 alue on kuitenkin kuronut kiinni 
koko maan tasoa. Näyttää siltä, että omaishoidon 
tuen myöntämiskriteerit vaihtelevat kunnittain eikä 
yhdenvertaisuus alueen sisällä toteudu. Alueen 
oman arvion mukaan vaihtelua alueen sisällä on 
erityisesti omaishoidon tukipalkkioissa.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta 
täyttäneitä lähes muun maan tapaan
Alueen sisällä erot kotihoidon kattavuudessa olivat 
suuria. Valvontaviranomaisen mukaan kotihoito ei 
kaikilta osin pysty vastaamaan palvelujen tarpee-
seen. Kunnat ovat rajoittaneet kotihoidon käynti-
määriä haja-asutusalueilla, eikä palvelujen yhden-
vertainen saatavuus tältä osin toteudu.

Kotihoitoa 2–3 kertaa tai yli kolme kertaa päi-
vässä saavia oli hieman koko maata vähemmän. 
Kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannuk-
set asukasta kohden olivatkin maan kolmanneksi 
pienemmät ja kahdeksan prosenttia pienemmät 
kuin maassa keskimäärin. Ikääntyneiden palvelu-
jen henkilöstöstä kotihoidon henkilöstöä (32 %) oli 
myös koko maata (36 %) vähemmän, mikä tukee 
sitä havaintoa, että palveluja olisi kohdennettu 
muuta maata enemmän pienemmän palvelutar-
peen asiakkaille.

Yöaikaista kotihoitoa tarjolla koko maata 
vähemmän – kotisairaalatoimintaa ei 
myöskään aivan yhtä kattavasti tarjolla kuin 
koko maassa
Kotihoidon yksiköiden osuus, joiden tukena toimi 
ympärivuorokautinen lääkärikonsultaatio, oli koko 
maata suurempi (THL, Vanhuspalvelujen tila -tut-
kimus). Tämä ei näytä vähentäneen ikääntyneiden 
perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä. Niitä 

tehtiin hieman enemmän kuin koko maassa ja 
selvästi enemmän kuin päivystyskäyntejä erikois-
sairaanhoitoon. Alueella voi olla tarpeen arvioida 
terveyspalvelujen ja kotihoidon sekä myös terveys-
palvelujen ja tehostetun palveluasumisen yksiköi-
den yhteisiä toimintamalleja ja kykyä vastata pitkä-
aikaisasiakkaiden hoidon tarpeeseen ilman siirtoa 
päivystykseen.

Palvelurakenteessa kevennettävää – 
valvontaviranomainen näkee laatupuutteita
Valvontaviranomaisen arvion mukaan potilaiden pit-
kään jatkunut hoito vuodeosastojen ylipaikoilla ker-
too riittämättömistä vuodeosastohoidon tai tehoste-
tun palveluasumisen paikoista tai molemmista. Tätä 
havaintoa tukee se, että tehostetun palveluasumisen 
piirissä 75 vuotta täyttäneitä oli hieman koko maata 
vähemmän. Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa terveyskeskuksissa 75 vuotta täyttä-
neitä oli maan toiseksi eniten, mutta erot maan eri 
alueiden välillä olivat pieniä (vuonna 2017).

Valvontaviranomaisen arvion mukaan tehostet-
tua palveluasumista tuotetaan minimihenkilöstöllä 
ja henkilöstön osaamisessa on asiakasturvallisuutta 
vaarantavia puutteita. Puutteita on myös henkilös-
tön psykogeriatrisessa osaamisessa, ja yksiköt ovat 
haastavasti käyttäytyville muistisairaille liian isoja. 
Nämä havainnot voivat olla osaltaan ikääntyneiden 
koko maata runsaampien päivystyskäyntien taus-
talla.

Perus- ja erityispalvelujen 
yhteistyökäytännöt ja työnjako tarkasteluun
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa (ei 
ikärajaa) potilaita hoidettiin hieman vähemmän 
kuin maassa keskimäärin. Hoitopäiviä kertyi myös 
vähemmän kuin maassa keskimäärin. Erikoissai-
raanhoidossa vuodeosastopäiviä kertyi 75 vuotta 
täyttäneille kuitenkin maan toiseksi eniten ja sel-
västi enemmän kuin maassa keskimäärin. Tämä voi 

2.12 Ikääntyneiden palvelut
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KUVIO 15. Ikääntyneiden palvelurakenne ja -kattavuus 75 vuotta täyttäneillä suhteessa vastaavan 
ikäiseen väestöön 2017.

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.

kertoa myös perusterveydenhuollon kyvyttömyy-
destä ottaa ikääntyviä jatkohoidon tai kuntoutuk-
sen piiriin. Alue itse kertoi pidempien hoitojaksojen 
paremmasta vaikuttavuudesta, kun erikoissairaan-
hoidon osastojaksolla ikääntyneen toimintakykyyn 
panostetaan. Taysissä onkin otettu käyttöön ns. 
TOIMIA-malli. Kaikkien 75 vuotta täyttäneiden toi-
mintakyky arvioidaan.

Psykiatrian laitoshoidossa 65 vuotta täyttäneitä 
oli maan eniten ja lähes kaksi kertaa enemmän kuin 
maassa keskimäärin. Psykiatrian hoitopäiviä tälle 
ikäryhmälle kertyi maan eniten ja lähes kaksi kertaa 
enemmän kuin alueella, jolla niitä oli toiseksi eni-
ten. Tämä kertoo tarpeesta arvioida perus- ja erityis-
palveluiden yhteistyökäytäntöjä ja ammattilaisten 
työnjakoa.

Kotihoidon asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset maan pienimpiä ja 
kasvu koko maata loivempaa
Kotihoidon nettokäyttökustannukset (173 euroa 
/ asukas) olivat maan kolmanneksi pienimmät ja 

kahdeksan prosenttia koko maata pienemmät. Kus-
tannukset kasvoivat kolmessa vuodessa vain kaksi 
prosenttia (koko maassa 10 %). Kotihoidon kustan-
nusten koko maata vähäisempi kasvu voi johtua 
alueen ikärakenteesta, mutta se voi kertoa myös 
tarpeesta vahvistaa kotiin vietäviä palveluja.

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen net-
tokäyttökustannukset (298 euroa / asukas) olivat 
maan viidenneksi pienimmät ja neljä prosenttia 
pienemmät kuin maassa keskimäärin. Tämän pal-
velun piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuus 
oli myös koko maata pienempi. Vuosina 2015–2018 
tehostetun palveluasumisen kustannukset kasvoi-
vat 22 prosenttia (koko maassa 18 %).

Laitoshoito rasittaa edelleen Pirkanmaan pal-
velurakennetta. Laitoshoidossa olleiden osuus oli 
maan toiseksi suurin. Ikääntyneiden laitospalve-
lujen nettokäyttökustannukset (70 euroa / asukas) 
olivat kuusi prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin, mutta kolmessa vuodessa ne olivat 
vähentyneet 44 prosenttia (koko maassa 36 %).
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3 Etelä-Pohjanmaa

3.1 Asiantuntija-arvio

E telä-Pohjanmaalla toimii yhdeksän sote-palvelujen järjestäjää. Koko alueen kuntayhtymämallia 
koskeva selvitys on meneillään.

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat kasvaneet edellisestä 
vuodesta koko maata jyrkemmin. Samaan aikaan alueen kuntien talous on heikentynyt. Vuonna 

2017 tarvevakioidut nettomenot olivat kuitenkin kolme prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä väestö vähenee alueella koko maata jyrkemmin, mutta ikääntyy 
loivemmin, minkä vuoksi sote-kustannusten kasvuennuste on koko maata maltillisempi.

Alueen väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve oli 13 prosenttia koko maata suurempi. Väestön pal-
velutarpeissa ja kustannuksissa alueen sisäiset erot olivat erittäin suuria. Myös palvelujen saatavuudessa ja 
käytössä esiintyy kauttaaltaan eroja, mikä viittaa tarpeeseen alueellisesti yhtenäisemmille palveluille, jotta 
yhdenvertaisuus toteutuisi.

Perusterveydenhuoltoa käytetään paljon – perus- ja erityistason integraatio näyttää toimivalta
Perusterveydenhuollon palveluja, myös suun terveydenhuoltoa, käytetään Etelä-Pohjanmaalla maan eniten. 
Lääkäripulasta huolimatta lääkäri- ja hammaslääkärikäyntejä tehtiin paljon ja palvelujen saatavuuteen oltiin 
tyytyväisiä, vaikka puolet käynneistä meni yli viikon päähän.

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli kymmenen kertaa vuodessa käyneitä oli maan toiseksi eniten. 
Tämä voi kertoa tarpeesta arvioida lääkäreiden ja muiden ammattilaisten työnjakoa ja muiden peruspalve-
lujen saatavuutta. Avosairaanhoidon lääkärikäyntien käyntisyyt voivat viitata tarpeeseen kohdentaa lääkäri-
palveluja vahvemmin kansansairauksiin.

Vähäiset päivystyskäynnit kääntymässä kasvuun
Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä tehtiin maan kolmanneksi vähiten ja lähes kolme kertaa vähem-
män kuin maassa keskimäärin. Näyttäisi siltä, että väestön palvelutarpeisiin olisi vastattu tarpeen mukaisesti 
eikä päivystyspalveluille olisi tarvetta muun maan tapaan. Vuoden 2019 alussa käynnistynyt yhteispäivystys 
Seinäjoen keskussairaalassa on kuitenkin kääntänyt päivystyskäyntien määrän selvään kasvuun.

Laaja ja kattava perusterveydenhuollon vuodeosastohoito mahdollistanut 
erikoissairaanhoidon vuodepaikkojen vähentämisen
Hoidon odotusajan ja lähetteiden käsittelyn perusteella somaattisen erikoissairaanhoidon saatavuus on 
maan parhaita. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitopäiviä kertyi alueella maan keskitasoa selvästi 
vähemmän.

Perusterveydenhuollon osastojaksojen määrä oli yli kaksinkertainen maan keskiarvoon nähden. Potilaita 
hoidettiin vuodeosastohoidossa maan toiseksi eniten, ja hoitopäiviäkin kertyi enemmän kuin koko maassa. 
Kattava perusterveydenhuollon vuodeosastohoito näkyykin kustannustasossa. Nettokäyttökustannukset 
olivat 14 prosenttia suuremmat asukasta kohti kuin maassa keskimäärin. Vuodesta 2015 nämä kustannukset 
ovat kuitenkin vähentyneet 21 prosenttia, mikä todennäköisesti liittyy ikääntyneiden palvelujen rakenne-
muutokseen.
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Perhekeskuksen palvelujen saatavuus näyttää hyvältä − alueen sisällä saatavuus ei ole 
yhdenvertaista 
Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelujen ja erityispalvelujen integraatiossa on otettu edistysaskeleita, 
ja perheiden varhaisen tuen palveluja on vahvistettu. Peruspalveluihin panostaminen näytti vähentäneen 
erityis- ja vaativan tason palvelujen tarvetta. Lastensuojeluilmoituksia ja kodin ulkopuolelle sijoituksia tehtiin 
koko maata vähemmän.

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat määräajassa maan heikoiten. Alueella arvioidaan, 
että taustalla on asiantuntijoiden perusteellisen palvelutarpeen arvioinnin malli. Uusien lastensuojelun avo-
huollon asiakkaiden vähenevä suunta kertookin siitä, että perheiden tarpeisiin olisi pystytty vastaamaan jo 
peruspalveluilla.

Aikuisten palveluista signaaleja onnistuneesta palvelujen yhteensovittamisesta −  
myös matalan kynnyksen palvelujen puutteesta
Työllistymistä edistävien palvelujen yhteensovittamisessa on onnistuttu koko maata paremmin. Työttömien 
aktiivisuus terveystarkastukseen osallistumisessa parani kolmessa vuodessa yli kymmenen prosenttiyksik-
köä.

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen palvelut näyttävät vähäisiltä, ja laitoshoitoa käy-
tetään edelleen koko maata enemmän. Erityisesti nuorten ikäryhmällä psykiatrian hoitojaksoja ja hoitopäiviä 
oli koko maata enemmän.

Päihteiden vuoksi laitoksessa hoidettujen osuus kaksinkertaistui vuosina 2017–2018. Huumeidenkäyttä-
jien matalan kynnyksen palvelut näyttävät riittämättömiltä.

Psykiatrisen vuodeosastohoidon uusiutuminen viittaa ongelmiin sairaala- ja avohoidon integraatiossa. 
On myös mahdollista, että havainto liittyy sairaalahoidon resursseihin, liian varhaiseen kotiuttamiseen ja 
kapeaan palvelurakenteeseen, jossa kotiin vietävät palvelut puuttuvat.

Vammaisten palvelujen raskas rakenne näkyy kustannustasossa
Näyttää siltä, että alueelta puuttuu vammaisten kotiin tarjottavia kevyempiä ja asumisen välimuotoisia palve-
luja, minkä vuoksi palvelurakenne ei kevene, vaikka asumisen järjestelyjä onkin kevennetty. Kymmenen viime 
vuoden aikana laitoshoitoa on vähennetty 53 prosenttia. Samaan aikaan koko maassa laitoshoidon osuus on 
pienentynyt 70 prosenttia. Vammaisten sekä ympärivuorokautisen hoivan että laitoshoidon asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset olivat selvästi koko maata suuremmat.

Kuljetuspalvelujen käytössä erot kunnittain olivat erittäin suuria, eikä näytä siltä, että palvelujen yhden-
vertainen saatavuus alueen sisällä toteutuisi. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset olivat niukkoja.

Ikääntyneille kattavasti kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista –  
alueen sisällä palvelujen käytössä eroja
Omaishoidontuki on selkeä osa palvelujärjestelmää. Alueella toimii kattava kotihoito, mutta sitä ei ole koh-
dennettu painotetusti paljon palveluja tarvitseville. Tämä näkyy tehostetun palveluasumisen suuressa käy-
tössä ja kustannustasossa. Kotihoidon tukiverkostoa on mahdollisuus vahvistaa toimintakykyä ylläpitävillä 
palveluilla, ympärivuorokautisella lääkärin konsultaatiolla ja kotisairaalalla, jotta kotona asumisen mahdol-
lisuudet vahvistuvat.

Kattava kotihoito, jota on tarjolla myös yöaikaan, ja palvelun kohdentaminen myös vähäisemmän pal-
velutarpeen asiakkaille saattavat näkyä ikääntyneiden päivystyskäyntien vähäisyydessä. Kotihoidon muuta 
maata huonompi mahdollisuus konsultoida lääkäriä yöaikaan ei sen sijaan näytä lisänneen päivystyskäyn-
tejä.

Kattavan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen nettokäyttökustannukset olivat asukasta kohti sel-
västi koko maata suuremmat, ja ne kasvoivat kolmessa vuodessa koko maata jyrkemmin. Ikääntyneiden 
laitoshoidon purku näkyy todennäköisesti tehostetun palveluasumisen kustannustasossa.
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3.2 Toimintaympäristö

E telä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri muo-
dostuu 18 kunnasta. Alueen väkiluku oli 
vuoden 2018 lopussa 194 316. Ennusteen 
mukaan väestö vähenee alueella kuudella 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä, ja väkimäärä 
olisi tuolloin 182 632.

Lapsia syntyy – väestö ikääntyy – 
väestönkasvu hiipuu
Vuoden 2018 keskiväkiluvun mukaan alueen pie-
nimmässä kunnassa asukkaita oli 1 302 ja suurim-
massa 62 982. Seinäjoen suhteellinen väestönkasvu 

on ollut viime vuodet nopeaa, maakuntakeskuksista 
toiseksi nopeinta. Muissa alueen kunnissa väestö-
määrä pääsääntöisesti pienenee, vaikka syntyvyys 
on maan neljänneksi korkeinta. Huoltosuhteessa 
näkyy työikäisen väestön vähäisyys.

Muun maan tapaan ikääntyminen näkyy palve-
lutarpeessa. Lähes neljännes väestöstä on täyttä-
nyt 65 vuotta. Ennusteen mukaan 65 vuotta täyttä-
neiden osuus kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 
kolmannekseen. 75 vuotta täyttäneiden osuus väes-
töstä kasvaa vuoteen 2030 mennessä koko maan 
tahtiin.

Etelä-Pohjanmaalla sairastetaan jonkin verran 
keskimääräistä enemmän (kuvio 2). Sairastavuu-
dessa kunnittaiset erot ovat selkeitä. Työllisyys on 
alueen vahvuus, mutta työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevia on keskimääräistä enemmän.

Sote-palvelujen järjestämisessä suositaan 
kuntayhtymämallia
Alueella toimii yhdeksän sote-palvelujen järjestäjää. 
Kuntayhtymäjärjestelyissä oli vuonna 2018 mukana 
13 kuntaa. Yksi kunnista järjesti kaikki sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut itse. Vastuukuntajärjes-
telyissä oli mukana neljä kuntaa. Koko alueen kun-
tayhtymämallia koskeva selvitys on meneillään.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa 
keskeisiä koko alueen yhteisiä kehittämisen koh-
teita olivat päivystys, kiirevastaanotto, Päivystysapu 
116117 -palvelu sekä terveyskeskusten brändäys. 
Syksyn 2019 päivityksen yhteydessä suunnitelmaan 
sisällytetään myös ikääntyneiden palvelut.

Rakennustoiminta vilkasta
Uusi tehohoidon ja valvonnan yksikkö ja F-raken-
nuksen laajennus otettiin käyttöön vuonna 2018. 
Vuosina 2016–2019 suurimmat rakennusinvestoin-
teja koskevat poikkeusluvat kohdistuivat psykiat-
rian uudisrakennukseen (70 milj. euroa), lasten ja 
nuorten poliklinikan ja radiologian peruskorjauk-
seen (9 milj. euroa), keskussairaalan B-osan uudis-
rakennukseen ja vuodeosaston peruskorjaukseen 
(noin 22 milj. euroa) sekä Eskoon sosiaalipalvelujen 
tuki- ja osaamiskeskuksen uudisrakennukseen ja 
terapiatalon peruskorjaukseen (noin 13 milj. euroa). 
Lasten ja nuorten poliklinikan ja radiologian perus-
korjausta ei kuitenkaan toteuteta.

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.

KUVIO 2. Alueiden väliset erot sairasta- 
vuu dessa.
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Vapaaehtoisen kuntayhtymän  
valmistelua jatketaan
Alueella valmistellaan vapaaehtoista kuntayhtymää 
siten, että se voisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 
alussa. Kuntayhtymä kattaisi sosiaali- ja terveyden-
huollon peruspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. 

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon Etelä-Pohjanmaan 
palvelujen ja pelastuslaitoksen palvelujen sijoittu-
mista vapaaehtoiseen kuntayhtymään selvitetään 
erikseen. Asiaa vamistellaan kuntien rahoittamassa 
projektissa, jota hallinnoi Seinäjoen kaupunki.

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.

KUVIO 3. Julkisesti järjestettyjen terveyspalvelujen palveluverkko vuonna 2018.
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Etelä-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 3,6 prosenttia (koko maassa 2,8 %). Samaan aikaan 
alueen kuntien talous on heikentynyt. Vuonna 2017 tarvevakioidut nettomenot olivat 
kolme prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 
mennessä väestö vähenee alueella koko maata jyrkemmin, mutta ikääntyy loivemmin, 
minkä vuoksi sote-kustannusten kasvuennuste on koko maata maltillisempi.

+10,2 %

+10,2 % +6,7 %

+20,6%

+24,3 %

-4,4 %

+19,6%

-46,5%
-38,8 %

+14,4 %

+8,9 %
Ero koko maahan

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon avohoito

Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito

Suun terveydenhuolto

Ikääntyneiden palvelut

Kotihoito

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Vammaisten palvelut

Päihdehuollon erityispalvelut

Muu sosiaali- ja terveystoiminta

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.

3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset

KUVIO 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja alueen ero maan  
keski-arvoon 2018.
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Kuntien heikentynyt talous haastaa  
sote-palvelujen rahoitusta
Etelä-Pohjanmaan kuntien talous heikkeni vuonna 
2018 koko maan kehityksen suuntaisesti. Kunnista 
enemmistön tilikauden tulos asukasta kohti oli ali-
jäämäinen. Alueen kuntien verotulojen kehitys heik-
keni. Verotulot asukasta kohti laskivat edelliseen 
vuoteen verrattuna kahta kuntaa lukuun ottamatta. 
Tuloveroprosentit olivat 20,75–22,5.

Edelliseen vuoteen verrattuna kahdeksan kun-
taa sai enemmän ja yhdeksän kuntaa vähemmän 
valtionosuutta asukasta kohden laskettuna. Yhden 
kunnan valtionosuus asukasta kohden pysyi ennal-
laan. Neljää kuntaa lukuun ottamatta verorahoitus 
yhteensä asukasta kohden väheni. Tulorahoituksen 
riittävyyttä kuvaava vuosikate asukasta kohti heik-
keni edellisestä vuodesta yhtä kuntaa lukuun otta-
matta.

Väestön palvelutarve heijastuu sosiaali- ja 
terveystoimen kustannusten kasvupaineena
Etelä-Pohjanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoi-
men asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset oli-
vat 3 613 euroa asukasta kohti (koko maassa 3 319 
euroa / asukas). Noin yhdeksän prosenttia maan 
keskiarvoa suuremmat asukaskohtaiset nettokäyt-
tökustannukset kasvoivat 3,6 prosenttia edellisvuo-
desta. Alueen kuntien välillä nettokäyttökustannus-
ten erot olivat erittäin suuria; vaihteluväli oli 3 099–5 
112 euroa asukasta kohti.

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystoimen 
nettokäyttökustannuksista suhteellisesti suurin 
osuus muodostui erikoissairaanhoidosta (38 %). 
Toiseksi eniten kustannuksia kohdentui ikääntynei-
den palveluihin (15 %). Vammaisten palvelujen ja 
perusterveydenhuollon avohoidon osuudet olivat 
noin 11 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut 
menot keskimääräistä pienemmät
Vuonna 2017 koko maan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon nettomenot olivat keskimäärin 3 100 euroa asu-
kasta kohti. Etelä-Pohjanmaalla nämä olivat 3 371 
euroa asukasta kohti, mikä oli yhdeksän prosenttia 
enemmän kuin maassa keskimäärin. Alueen väes-

tön palvelutarve oli kuitenkin 13 prosenttia keski-
määräistä suurempi. Tarvevakioidut menot1 olivat 
kolme prosenttia pienemmät kuin maassa keski-
määrin.

Etelä-Pohjanmaan kunnissa väestön palvelu-
tarve oli matalimmillaan kaksi prosenttia pienempi 
ja suurimmillaan 53 prosenttia suurempi kuin 
maassa keskimäärin. Alueen pienimmät tarvevaki-
oidut sosiaali- ja terveydenhuollon menot olivat 13 
prosenttia keskimääräistä matalammat ja alueen 
suurimmat menot olivat kaksi prosenttia keskimää-
räistä korkeammat.

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.

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

1 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.



THL – Päätösten tueksi 9/2019 45

3. Etelä-Pohjanmaa

2017 2030

Somaattinen 
erikoissairaanhoito
+2,5 %

Perusterveyden-
huollon avohoito
-0,3 %

Ikääntyneiden
palvelut
+33,2 %

Perusterveyden-
huollon 
vuodeosastohoito
+28,2 %

milj. €

Perusterveydenhuollon  
avohoito

Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut                    

Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito                  

Vammaisten palvelut

Suun 
terveydenhuolto

Ikääntyneiden
palvelut

Somaattinen 
erikoissairaanhoito      

Lastensuojelun laitos- 
ja perhehoito

Erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon       

Aikuisten 
sosiaalipalvelut                              

päivystys

Tulevina vuosina kustannusten kasvun 
painopiste ikääntyneiden palveluissa − 
kokonaisuutena kustannusten kasvu koko 
maata loivempaa 
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.

Etelä-Pohjanmaan väestö vähenee ennus-
teen mukaan vuodesta 2017 vuoteen 2030 lähes 
seitsemällä prosentilla (koko maassa +1,0 %). 65 
vuotta täyttäneen väestön ennustetaan kasva-
van alueella vastaavalla ajanjaksolla 18 prosent-
tia (koko maassa 24 %).

Väestörakenteen muutoksen perusteella 
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
reaalikasvuksi ennakoidaan vuosina 2017–2030 
keskimäärin 0,6 prosenttia vuodessa (koko 
maassa 1,2 %). Alueen sosiaali- ja terveyspal-
velujen kustannusten kokonaiskasvun ennuste 
vuoteen 2030 mennessä on noin kahdeksan 
prosenttia (koko maassa 17 %). Ikääntyneiden 
palvelujen kustannusten ennustetaan kasvavan 
vuoteen 2030 mennessä eniten, 33 prosenttia 
(koko maassa 50 %). Toiseksi eniten kasvua 
ennustetaan perusterveydenhuollon vuodeosas-
tohoidon menoihin, jotka nousevat Etelä-Poh-
janmaalla kuitenkin koko maan kasvuvauhtia 
hitaammin (28 %, koko maassa 40 %).

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

KUVIO 6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reaali-
kustannusten ennuste.
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Etelä-Pohjanmaalla ei ole alueellisia hyte-rakenteita. Perusterveydenhuollon yksikkö Aksi-
la toimii alueellisena terveyden edistämisen ja elintapaohjauksen asiantuntijayksikkönä. 
Alueen kunnissa hytelle löytyy vastuutaho. Kunnat laativat laajan hyvinvointikertomuksen 
kerran valtuustokaudessa. Ylipaino on lasten ja nuorten hyvinvointiongelma. 65 vuotta 
täyttäneet ovat tyytyväisiä elämäänsä.

H yvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
(hyte) vastuutahoa ei alueella ole mää-
ritelty eikä alueellista hyvinvointikoor-
dinaattoria ole. Hyte ei sisälly alueen 

strategisiin suunnitelmiin. Alueella ei toimi eri orga-
nisaation asiantuntijoista koostuvaa monialaista 
hyte-verkostoa. Alueen kuntien hyte-yhdyshenki-
löillä ei ole omaa verkostoa.

Valvontaviranomainen nosti arvioinnissaan 
esiin puutteet terveydenhuoltolain edellyttämässä 
EVA-menettelyssä (ennakkovaikutusten arviointi). 
Menettely ei ole juurtunut kuntien päätöksente-
koon, eikä terveydenhuollon järjestämissuunni-
telmassa ole huomioitu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen näkökulmaa.

Alueen kunnissa on hieman koko maata useam-
min hyte-koordinaattori tai -suunnittelija. Väestön 
hyvinvointieroista raportoidaan koko maan tapaan 
kunnanvaltuustoille. Alue kuuluu niihin kymmeneen 
alueeseen, joissa jokainen kunta laatii laajan hyvin-
vointikertomuksen kerran valtuustokaudessa.

Muun maan tapaan noin viidenneksessä kun-
nista paikallisesta turvallisuussuunnitelmasta on 
keskusteltu ja toimenpiteistä päätetty. Asukkai-
den osallistumiskeinot ovat kuntien verkkosivuilla 
kuvattuina koko maata harvemmin.

Järjestöt hyte-aktiivisia
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta 
(STEA) haettujen ja saatujen avustusten sekä niiden 
yhteydessä kuvattujen hankkeiden perusteella jär-
jestötoiminta ja kuntien yhteistyö näyttivät aktiivi-
silta. Avustuksilla rahoitettua toimintaa kohdennet-
tiin monipuolisesti eri väestöryhmille (mm. lapset 
ja nuoret, päihdeongelmaiset, maahanmuuttajat, 
vammaiset, ikääntyneet, muistisairaat, omaishoi-
tajat).

3.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella lapsilla 
ja nuorilla vähemmän mahdollisuuksia
Alueen kunnissa järjestettiin kohdennettuja liik-
kumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella 
oleville lapsille ja nuorille koko maata selvästi har-
vemmin ja maan toiseksi vähiten, vaikka ylipaino on 
yleistä. Liikuntaneuvontaa alueen kunnissa järjes-
tettiin kuitenkin muun maan tapaan. Kuntien sosi-
aali- ja terveyspalveluista asiakkaita ohjattiin liikun-
taneuvontaan hieman koko maata yleisemmin.

Lapsilla on ystäviä – iäkkäät kokevat 
elämänsä laadukkaaksi
Lasten ja työikäisten kokema hyvinvointi, osallisuus 
ja terveydentila eivät poikenneet muusta maasta 
kokonaisuutena. Alueen lapset kokivat yksinäisyyttä 
hieman koko maata vähemmän.

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevia 65 vuotta täyt-
täneitä oli maassa eniten Kanta-Hämeen ohella. 
Arkitoimissa suuria vaikeuksia kokevia 75 vuotta 
täyttäneitä oli muun maan tapaan.

Nuoret syövät kasviksia maan vähiten – 
ylipaino yleistä
Niukasti hedelmiä, marjoja ja kasviksia syövien 8. 
ja 9. luokan oppilaiden osuus oli maan suurin, ja 
oppilaiden ylipaino oli maan toiseksi yleisintä. Tämä 
ikäluokka harrasti myös hieman koko maata vähem-
män hengästyttävää vapaa-ajan liikuntaa.

Laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden 
8. ja 9. luokan oppilaiden osuus oli maan pienin, 
mutta tosi humalassa vähintään kerran kuukau-
dessa olevia oppilaita oli muun maan tapaan.

Nuorista poiketen kasviksia ja hedelmiä ravit-
semussuositusten mukaisesti syöviä työikäisiä oli 
kuten muualla maassa.

Alkoholia liikaa käyttäviä työikäisiä ja 65 vuotta 
täyttäneitä oli maan vähimpien joukossa. 65 vuotta 
täyttäneiden alkoholikuolleisuus olikin maan kol-
manneksi matalin.
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KUVIO 7. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia muutostekijöitä.

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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Rokotusohjelman toteuttamisessa on Etelä-Pohjanmaalla puutteita. C-hepatiittia on vä-
hän, ja huumeilmiö on vielä piilossa.

6 5 vuotta täyttäneiden influenssaroko-
tuskattavuus oli maan matalimpia ja jäi 
kauas Eurooppa-neuvoston tavoitteesta. 
Viiden vuoden ajan rokotuskattavuus on 

vaihdellut, mutta kokonaisuutena se on kasvusuun-
taista.

Pikkulasten rokotusten toteuttamisessa on puut-
teita. Näyttää siltä, että rokotussarjat käynnistetään 
koko maata paremmin, mutta niitä ei saateta lop-
puun. Kyseessä voivat olla myös kirjaamisen tai tie-
donsiirron ongelmat.

Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suo-
jaavan MPR-rokotteen sekä ensimmäisen että toi-
sen annoksen kattavuus on kansallisen tavoitteen 
mukainen ja koko maata parempi.

Kouluikäisten rokotuskattavuudet viittaavat 
puutteisiin rokotustoiminnassa. Tyttöjen HPV-roko-
tuskattavuus on maan keskitasoa matalampi ja jää 
kauas maan parhaimmasta kattavuudesta. Kurkku-
mätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotteen saa-
neiden kouluikäisten osuus on jonkin verran maan 
keskitasoa parempi, mutta ei vielä riittävän hyvä.

C-hepatiitti-infektioita maan toiseksi vähiten
C-hepatiitti-infektioita oli yli puolet vähemmän kuin 
maassa keskimäärin. Ruiskuhuumeen kautta saa-
tuja infektioita oli maan vähiten. C-hepatiitti-infek-
tioita, joiden tartuntatapa on tuntematon, oli myös 
koko maata vähemmän.

Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapistei-
den asiakkaita oli vuonna 2017 maan kolmanneksi 
vähiten. Poliisin tietoon tulleet kaikki huumausai-
nerikokset olivat kuitenkin koko maan tasoa, mikä 
selittyy keskitasoa useammilla huumausaineiden 
käyttörikoksilla. Seinäjoen jätevesitutkimuksen 
tulokset kertovatkin vielä piilossa olevasta huu-
mausaineilmiöstä. Näyttää siltä, että huumeiden-
käyttäjien terveysneuvontapalvelujen lisäämiselle 
on alueella tarvetta.

Hygieniatoimissa parannettavaa
Koko maata vähäisemmästä hygieniatoimiin ja hoi-
tolaitoshygieniaan panostamisesta kertoo se, että 
Clostridium difficile -ripulitapauksia oli selvästi 
koko maata enemmän. Antibioottien (J01, baktee-
rilääkkeet) vuosikulutus tuhatta asukasta kohden 
oli kuitenkin lähellä koko maan tasoa. Tämä voi ker-
toa koko maan tasoisesta lääkekäytön ohjauksesta. 
Epäspesifiseen ylähengitystieinfektioon antibiootti-
hoitoa saaneiden osuus oli maan pienin.

Hoitohenkilökunta ottaa rokotuksia mutta 
käyttää käsihuuhdetta vähän
Erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan influens-
sarokotuskattavuus oli koko maata suurempi, mutta 
käsihuuhdekulutus somaattisilla vuodeosastoilla oli 
maan pienimpiä. Hygieniahoitajien määrä oli kui-
tenkin koko maan tasoa.

3.5 Terveydensuojelu
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Erikoissairaanhoidon palvelut on keskitetty Seinäjoen keskussairaalaan. Niiden saatavuus 
on maan parhaita, ja niitä käytetään muun maan tapaan. Päivystyskäyntien määrä on läh-
tenyt nopeaan kasvuun yhteispäivystyksen käynnistymisen jälkeen. Erikoissairaanhoidon 
vuodepaikkojen vähentämisen on mahdollistanut muun muassa kattava perusterveyden-
huollon vuodeosastohoito.

S airaanhoitopiirin alueella toimii yksi sai-
raala, Seinäjoen keskussairaala, joka on 
yksi maan kahdestatoista laajan päivys-
tyksen sairaalasta. Psykiatrian avohoito-

palveluja ja sairaanhoidon tukipalveluja tuotetaan 
eri puolilla maakuntaa. Muutoin toiminta on keski-
tetty keskussairaalan yhteyteen. Sairaala toimii syn-
nytyssairaalana. Synnytyksiä on vuosittain noin 1 
600 (vuoden 2019 arvio, joka on noin 400 pienempi 
kuin vuoden 2018 synnytysten määrä).

Yhteispäivystys käynnistyi Seinäjoen keskussai-
raalassa vuoden 2019 alussa. Alueen oman arvion 
mukaan päivystyskäyntien määrä on lähtenyt nope-
aan kasvuun yhteispäivystyksen käynnistymisen 
myötä.

Hoidon saatavuus maan parhaita
Erikoissairaanhoitoon saapuneiden lähetteiden 
perusteella hoidon kysyntä ei poikennut koko maan 
tilanteesta. Somaattisen hoidon odotusajan medi-
aanin, hoitoa yli puoli vuotta odottaneiden määrän 
ja lähetteiden käsittelyn viivästymisen perusteella 
erikoissairaanhoidon saatavuus oli alueella maan 
parhaita.

Somaattisen hoidon käyttö ei suuresti koko 
maasta poikkea – kaihi- ja lonkkaleikkauksia 
koko maata enemmän
Päivystyskäyntejä erikoissairaanhoitoon tehtiin 
vähemmän kuin maassa keskimäärin. Myös 75 
vuotta täyttäneillä päivystyskäyntejä oli hieman 
koko maata vähemmän. Päivystyksenä alkaneita 
hoitojaksoja ei kuitenkaan ollut muusta maasta 
poikkeavasti (vuonna 2017).

3.6 Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito

Aikuisten somaattisen hoidon käyttö ei avo-
hoitokäynneillä, hoitojaksojen määrillä ja vuode-
osastohoidon piirissä olleiden määrällä arvioituna 
poikennut muusta maasta. Alueen oman arvion 
mukaan somaattisen hoidon vuodeosastopäivät 
ovat vähentyneet selvästi viime vuodet. Indikaatto-
reiden mukaan näin näyttääkin olevan, kuten koko 
maassa.

Kaihileikkauksia tehtiin alueella kuitenkin enem-
män ja lonkan kokotekonivelen ensileikkauksia 
selvästi enemmän kuin koko maassa. Väestön ikä-
rakennetta mukaillen lonkkaleikkausten määrä oli 
koko erityisvastuualueella samankaltainen.

Kirurgisen tai muun lääketieteellisen hoidon 
komplikaatioita pääsääntöisesti muuta 
maata vähemmän
Erot komplikaatioiden määrässä olivat alueiden 
välillä pieniä. Ratkaistuja ja korvattuja potilasva-
hinkoja oli alueella vuonna 2017 poikkeuksellisesti 
koko maan tapaan. Muina vuosina niitä näyttää 
olleen muuta maata vähemmän, myös vuonna 
2018.*

Päivystykseen 48 tunnin sisällä palanneita aikui-
sia potilaita oli vähemmän kuin maassa keskimää-
rin.

Ensihoitotehtävien runsaus ei näy palvelun 
viiveenä
Ensihoitotehtäviä asukkaita kohden oli alueella 
enemmän kuin maassa keskimäärin ja myös enem-
män kuin erityisvastuualueen muilla alueilla. Ensi-
hoidon (A-kiireellisyys) tavoittamisajan mediaani 
minuutteina sekä ydintaajamassa, muussa taa-
jamassa että taajaman ulkopuolella oli kuitenkin 
maan lyhyimpiä.

*Alueiden välistä vertailua vaikeuttavat komplikaatioiden erilaiset kirjaamistavat ja erot potilaiden neuvonnassa vahinkoilmoitusten 
tekoon.
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Nettokäyttökustannusten kasvu koko 
maata suurempaa
Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset (1 376 euroa / 
asukas) olivat kymmenen prosenttia suu-
remmat kuin maassa keskimäärin (2018), 
ja ne kasvoivat vuodesta 2015 noin kuusi 
prosenttia (koko maassa noin 3 %).

Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- 
ja sukupuolivakioidut laskennalliset kus-
tannukset (kuvio 8) olivat noin prosentin 
suuremmat kuin maassa keskimäärin ja 
ikä- ja sukupuolivakioitu käyttö noin kaksi 
prosenttia pienempää kuin maassa kes-
kimäärin (vuonna 2017). Somaattisen eri-
koissairaanhoidon tuottavuutta sairaala-, 
alue- ja erikoisalatasolla on kuvattu tar-
kemmin THL:n julkaisussa Sairaaloiden 
tuottavuus 2017.
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KUVIO 8. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja suku-
puolivakioidut kustannukset ja käyttö 2017.

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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Perusterveydenhuollon palveluja käytetään alueella maan eniten. Kansansairaudet 
eivät yleisyydestään huolimatta painotu lääkärikäyntien syissä. Alueen ominaispiirre 
on perusterveydenhuollon laaja vuodeosastotoiminta, joka on mahdollistanut 
erikoissairaanhoidon vuodepaikkojen vähentämisen.

P erusterveydenhuollon palveluja käytetään 
maan eniten, jos sitä mitataan palvelujen 
piirissä olleilla. Sairastavuusindeksi kertoo 
koko maata suuremmasta sairastavuu-

desta. Työterveyshuollon palvelujen piiriin kuuluvien 
työikäisten osuus oli maan suurimpia. Kunnallisen 
perusterveydenhuollon työterveyshuollon lääkäri-
käyntejä tehtiin työikäisiä kohden maan eniten.

Terveyskeskusten johtaville lääkäreille tehdyn 
kyselyn mukaan lääkärivaje on koko maata suu-
rempaa. Tämä ei kuitenkaan näy lääkärikäynneissä, 
joita oli paljon. Hoitajakäyntejä tehtiin sen sijaan 
vähän. Seinäjokea lukuun ottamatta yksityislääkäri-
tarjonta on alueella vähäistä.

Kohdentuvatko lääkärikäynnit oikein − 
kansansairauksien hoitoon panostaminen ei 
näy lääkärikäynneissä
Lääkkeiden erityiskorvattavuudella mitatusta ylei-
syydestä huolimatta kansansairaudet olivat lääkärin 
vastaanoton käyntisyynä koko maata selvästi har-

3.7 Perusterveydenhuolto

vinaisempia. Ylähengitysteiden akuutti infektio oli 
käyntisyynä maan yleisin. Epäspesifiseen ylähengi-
tystieinfektioon antibioottihoitoa saaneiden osuus 
oli kuitenkin maan pienin.

Tapaturman vuoksi lääkärikäyntejä tehtiin maan 
toiseksi eniten. Myös vuoden 2016 tapaturmain-
deksi kertoo koko maata yleisemmistä sairaalahoi-
toa vaatineista tapaturmista.

Dementian vuoksi lääkärikäyntejä tehtiin maan 
kolmanneksi eniten. Vuodelta 2015 oleva ikävaki-
oimaton dementiaindeksi oli maan kolmanneksi 
korkein ja ikävakioimattomana viidenneksi korkein. 
Dementian yleisyys voi osaltaan selittää alueen 
muuta maata suurempaa tehostetun palveluasumi-
sen käyttöä (ks. ikääntyneiden palvelut).

Alueen 15 vuotta täyttäneistä keskimääräistä 
suuremmalla osalla oli sairaalan hoitojakson syynä 
astma, keuhkoahtauma tai diabetes. Näiden saira-
uksien vuoksi ei kuitenkaan käyty usein lääkärin 
avovastaanotolla. Tämä voi kertoa osaltaan kansan-
sairauksien riittämättömästä avohoidosta.

Lääkärin vastaanoton  
käyntisyy, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Erityiskorvausoikeus
% väestöstä

Etelä-Pohjanmaa Koko maa Etelä-Pohjanmaa Koko maa

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 15,1 16,4

Verenkiertoelinten sairaudet 10,1 10,5

Verenpainetauti (25 vuotta täyttäneet) 3,5 4,7 13 10,3

Tapaturma 9,2* 6,7

Ylähengitysteiden akuutti infektio 5,7* 4,8

Diabetes 2,1 3,3 7,8 6,3

Astma 1,1** 1,4 5,3 4,9

Keuhkoahtaumatauti (ikävakioitu) 0,6 0,5 5,1 4,8

Dementia 0,8 0,4

*maan suurin osuus  **maan pienin osuus

Taulukko 3. Käyntisyiden kirjausaste ja erityiskorvausoikeus sairausryhmittäin.
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KUVIO 9. Alueiden väliset erot käyntisyiden  
kirjaamisessa 2017 ja 2018.

Usein lääkärissä kävijöitä paljon – 
päivystyskäyntejä vähän
Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli kymmenen 
kertaa vuodessa käyneitä oli maan toiseksi eniten. 
Tämä kertoo tarpeesta arvioida lääkäreiden ja mui-
den ammattilaisten työnjakoa ja muiden peruspal-
velujen saatavuutta.

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä teh-
tiin kuitenkin maan kolmanneksi vähiten ja lähes 
kolme kertaa vähemmän kuin maassa keskimäärin. 
Näyttäisi siltä, että väestön palvelutarpeisiin vasta-
taan tarpeen mukaisesti eikä päivystyspalveluille 
olisi tarvetta muun maan tapaan. Vuoden 2019 
alussa käynnistynyt yhteispäivystys on kuitenkin 
alueen oman arvion mukaan kääntänyt päivystys-
käyntien määrän selvään kasvuun.

Pitkittynyt hoitoonpääsy ei tuonut 
kokemusta riittämättömistä 
lääkäripalveluista
Avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käyn-
nin odotusaika oli yli seitsemän päivää hieman 
harvemmin kuin maassa keskimäärin, mutta 
puolet (50 %) käynneistä meni yli viikon päähän. 
Kiireettömän käynnin odotusaika oli yli kolme 
kuukautta yhteydenotosta useammin kuin 
maassa keskimäärin. Tästä huolimatta FinSote-
tutkimuksen mukaan lääkäripalveluja tarvin-
neista maan toiseksi harvin piti näitä palveluja 
riittämättöminä.

Vuodeosaston suuri käyttö näkyy 
kustannuksissa – asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset kuitenkin 
pienentyneet jyrkästi
Perusterveydenhuollon avohoidon (ei ham-
mashoito) asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset (404 euroa / asukas) olivat 10 prosenttia 
suuremmat kuin maassa keskimäärin. Vuodesta 
2015 nämä kustannukset ovat kasvaneet vajaan 
prosentin (koko maassa 2 %).

Korvattujen lääkkeiden kustannukset asu-
kasta kohden (391 euroa / asukas) olivat neljä 
prosenttia koko maata suuremmat. Nämä kus-
tannukset ovat kasvaneet vuodesta 2015 noin 
neljä prosenttia (koko maassa noin 2 %).

Etelä-Pohjanmaan ominaispiirre on perus-
terveydenhuollon laaja vuodeosastotoiminta. 
Sairaansijoja oli sairaanhoitopiirin alueella 

vuonna 2019 kaikkiaan 815, ja niistä yli puolet (53 %) 
oli perusterveydenhuollossa. Vuonna 2018 perus-
terveydenhuollon vuodeosastohoitojaksojen määrä 
oli yli kaksinkertainen maan keskiarvoon nähden. 
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitopäiviä kertyi 
maan keskitasoa selvästi vähemmän. Alueen oman 
arvion mukaan perusterveydenhuollon vuodeosas-
topaikat ovat mahdollistaneet erikoissairaanhoidon 
vuodepaikkojen vähentämisen ja perusterveyden-
huollon osastolla potilaita hoidetaan kattavasti.

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon 
nettokäyttökustannukset asukasta kohden (178 
euroa / asukas) olivat 14 prosenttia suuremmat kuin 
maassa keskimäärin. Perusterveydenhuollon vuo-
deosastohoidossa hoidettiin potilaita maan toiseksi 
eniten ja hoitopäiviäkin kertyi enemmän kuin koko 
maassa. Vuodesta 2015 nämä kustannukset ovat 
laskeneet 21 prosenttia (koko maassa 12 %).
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Kunnallisen suun terveydenhuollon käyttäjiä oli Etelä-Pohjanmaalla väestöön suhteuttaen 
maan eniten ja käyntejäkin neljänneksi eniten. Palvelujen saatavuuteen oltiin tyytyväisiä. 
Ennaltaehkäisevän työn tulokset eivät olleet hyviä.

*Kunnat lähettävät 12-vuotiaita terveystarkastuksiin eri perustein, mikä on vertailussa otettava huomioon.

P alvelujen saatavuus ei poikennut muun 
maan tilanteesta kiireettömälle ham-
maslääkäriajalle pääsyn perusteella. 
Lähes puolet käynneistä (48 %) meni 

yli kolmen viikon päähän hoidontarpeen arvioin-
nista (koko maassa 45 %). Kolmen viime vuoden 
aikana kiireettömän hammaslääkäriajan saatavuus 
on heikentynyt koko maata enemmän. FinSote-
tutkimuksen mukaan alueella oli kuitenkin maan 
toiseksi vähiten sellaisia hammaslääkäripalveluja 
tarvinneita, joiden mielestä hammaslääkäripalvelu-
jen saannissa tai riittävyydessä on puutteita.

Kelan korvaamia aikuisten käyntejä yksityi-
sessä hammashoidossa tehtiin vähemmän kuin 
koko maassa keskimäärin. Kahdeksan viime vuo-
den aikana niiden määrä on vähentynyt kolme pro-
senttiyksikköä (koko maassa 18 prosenttiyksikköä). 
Samaan aikaan kunnallisen suun terveydenhuollon 
käynnit ovat kasvaneet yli viisi prosenttiyksikköä 
(koko maassa vähentyneet reilun prosenttiyksikön).

Niitä kunnallisen suun terveydenhuollon aikui-
sia asiakkaita, joilla oli yli viisi käyntiä vuodessa, oli 
muun maan tapaan. Karies- ja ienhoidon tarvetta 
esiintyi alueen aikuisilla hieman enemmän kuin 
maassa keskimäärin.

Ennaltaehkäisevästä työstä huonot tulokset
Kouluterveyskyselyyn (2017) vastanneista luokka-
ryhmistä jokaisessa hampaiden harjaustiheys vas-
tasi maan heikoiten suositusta. Tervehampaisia 
12-vuotiaita suhteessa vastaavanikäisiin suun ter-
veystarkastuksessa käyneisiin oli vähemmän kuin 
koko maassa keskimäärin. Näiden lasten osuuden 
muutos on koko maan suunnasta poiketen ollut lie-
västi negatiivinen. Myös reikiintyneiden, paikattu-
jen ja poistettujen hampaiden lukumäärää kuvaava 
DMF-indeksi oli 12-vuotiailla maan huonoimpia.*

Oikomishoidossa käyneiden osuus 12-vuotiaista 
suun terveydenhuollossa käyneistä oli maan pienin.

Potilaskohtaiset kustannukset  
koko maata pienemmät
Kunnallisen suun terveydenhuollon asukaskohtai-
set nettokäyttökustannukset (87 euroa / asukas) oli-
vat seitsemän prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin. Sen sijaan potilaskohtaiset nettokäyt-
tökustannukset olivat yhdeksän prosenttia pie-
nemmät kuin koko maassa. Vähäisempää käyttöä 
mukaillen sekä yksityisen hammashoidon asukas-
kohtaiset kustannukset että korvaukset olivat pie-
nemmät kuin maassa keskimäärin.

3.8 Suun terveydenhuolto



THL – Päätösten tueksi 9/2019 54

3. Etelä-Pohjanmaa

Perhekeskuksen palvelujen saatavuus näyttää hyvältä, mutta alueen sisällä se ei toteudu 
yhdenvertaisesti. Peruspalvelujen ja erityispalvelujen integraatiossa on otettu edistysaske-
leita, ja perheiden varhaisen tuen palveluihin on panostettu.
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Lastensuojelun uudet avohuollon 0-17-vuotiaat asiakkaat,
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Kuvio 11. LNP-kuvio: Lavaastensuojelun  uudet avohuollon asiakkaat ja kiireellisesti sijoitetut 

Kiireellisesti vuoden aikana 
sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä.

Lastensuojelulaki ja sosiaali-
huoltolaki muuttuivat 1.4.2015

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.

H enkilöstömitoitusten ja käyntimäärien 
perusteella äitiys- ja lastenneuvola-
palvelujen saatavuus on koko maata 
parempi.

Opiskeluhuollon terveydenhoitajalla ja kuraat-
torilla asioinnin yleisyys kertoo hyvästä palvelujen 
saatavuudesta, mutta koululääkäriresurssit kerto-
vat koko maata huonommasta saatavuudesta eikä 
resursointi vastaa suosituksia. Tästä huolimatta 
perusterveydenhuollossa koululääkärikäyntejä teh-
tiin muun maan tapaan, mutta opiskeluterveyden-
huollossa selvästi vähemmän, mitä alueen lääkäri-
pula voi selittää.

3.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Psykologilla asioinnin vähäisyys ja lukion psy-
kologimitoitus kertovat saatavuuden ongelmista. 
Psykologipulasta kertoo myös TE-toimiston ammat-
tibarometri. Alueen oman arvion mukaan erityis-
työntekijöiden pula on suurimmillaan puhetera-
peuttien kohdalla.

Panostus sosiaalihuoltolain mukaisiin 
palveluihin näkyy palvelutarpeen 
vähenemisenä lasten kasvaessa
Pienten lasten vanhemmat kokivat tuen tarvetta 
maan kolmanneksi eniten (THL, LTH-tutkimus), 
mutta alakouluikäisten vanhemmat kolmanneksi 

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

vähiten. Näyttääkin siltä, että alueen palvelujärjes-
telmä olisi pystynyt vastaamaan perheiden tarpei-
siin. Siihen viittaa myös oppilaiden kokemus mie-
lialaan liittyvistä ongelmista, joita oli koko maata 
vähemmän.

Alle 18-vuotiaita oli kasvatus- ja perheneuvon-
nan asiakkuudessa maan eniten (135 / 1 000 vastaa-
vanikäistä, koko maassa 69 / 1 000 vastaavanikäistä) 
ja perhetyössä lapsiperheistä toiseksi eniten 
(5 %, koko maassa 3,1 %). Mutta kodin- ja 
lastenhoitopalvelujen saatavuus näyttää sen 
piirissä olleiden lapsiperheiden (1,4 %, koko 
maassa 2,3 %) perusteella heikommalta kuin 
koko maassa.

Peruspalvelujen ja erityispalvelujen 
integraatio kehittyy toimivaan suuntaan 
− vaatii vielä huomiota
Erityis- ja vaativan tason palvelujen tarve 
näyttää koko maata pienemmältä. Peruspal-
veluissa on pystytty vastaamaan perheiden 
palvelutarpeisiin muuta maata paremmin. 
Alueella arvioidaan peruspalvelujen ja nuo-
risopsykiatrian yhteisten, jo pitkään toimi-
neiden konsultaatiokäytäntöjen tukeneen 
peruspalveluja ja vähentäneen tarvetta eri-
tyispalveluille.

Avohoitokäyntien perusteella lasten 
somaattisen hoidon käyttö oli selvästi vähäi-
sempää kuin koko maassa, mutta alueen 
sisällä erot olivat isoja; samoin eroja oli 
vuodeosastohoidon käytössä. Nuoremman 
ikäluokan (0–6-vuotiaiden) perusterveyden-
huoltokäyntejä tehtiin selvästi enemmän kuin 
maassa keskimäärin. Tämä voi kertoa koko 
maata paremmasta peruspalvelujen saata-
vuudesta, mutta myös perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon toimivista konsultaa-
tiokäytännöistä, joissa alueen oman arvion 
mukaan on edelleen kehitettävää.

Lastensuojeluilmoituksia ja sijoituksia 
tehtiin koko maata vähemmän.

Lastensuojeluilmoitusten ja sijoitusten 
koko maata pienempi osuus myös kertoo 
siitä, että peruspalveluissa perheiden palvelu-
tarpeisiin on pystytty vastaamaan koko maata 
paremmin. Perhekeskuksen palvelujen hyvä 

saatavuus tukee tätä havaintoa. Alueella arvioidaan 
perheiden lähiyhteisön tuen toimivuuden näkyvän 
vähäisempänä lastensuojelun tarpeena.

Lastensuojeluilmoitusten isot erot kuntien välillä 
voivat kertoa tarpeesta arvioida paikallisia yhteis-
työkäytäntöjä sote-toimintojen sisällä sekä soten ja 
kunnan muiden peruspalvelujen välillä.

KUVIO 11. Lasten ja perheiden avopalvelujen ja lasten-
suojelun nettokäyttökustannukset vuonna 2018.
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Vaikka lastensuojelun palvelutarpeen arvioin-
nit käynnistettiin määräajassa muun maan tapaan, 
ne valmistuivat määräajassa selvästi heikommin 
kuin maassa keskimäärin. Tilanne oli tältä osin 
maan huonoin. Alueella arvioitiin, että taustalla 
on asiantuntijoiden perusteellinen palvelutarpeen 
arvioinnin malli. Uusien lastensuojelun avohuollon 
asiakkaiden väheneminen kertoo myös siitä, että 
perheiden tarpeisiin olisi pystytty vastaamaan jo 
peruspalveluilla (kuvio 10).

Palvelujen painopiste viestii 
palvelujärjestelmän toimivuudesta 
kustannusten kasvusta huolimatta
Palvelujärjestelmän toimivuudesta kertovat perus-
palvelujen hyvä saatavuus ja erityispalvelujen koko 
maata vähäisempi tarve. Panostus sosiaalihuol-
tolain mukaisiin palveluihin viestii pyrkimyksestä 
siirtää painopistettä lasten ja perheiden varhaisen 
vaiheen palveluihin. Alue itse kertoo jo Kaste-hank-

keessa kehitetystä perhetyöstä ja koulujen mie-
lenterveystuesta, joilla erityispalvelujen tarve on 
vähentynyt.

Muiden lasten ja perheiden sosiaalihuollon 
avopalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustan-
nukset (47 euroa / asukas) olivat 12 prosenttia pie-
nemmät kuin maassa keskimäärin, ja ne kasvoivat 
kolmessa vuodessa 88 prosenttia (koko maassa 31 
%). Näiden kustannusten vertailukelpoisuutta hei-
kentävät niiden alueittain epäyhtenäiset sisällöt.

Lastensuojelun avohuoltopalvelujen asukaskoh-
taiset nettokäyttökustannukset (51 euroa / asukas) 
olivat prosentin suuremmat kuin maassa keskimää-
rin, ja ne vähenivät noin kolme prosenttia kolmessa 
vuodessa (koko maassa kasvua 10 %).

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asukas-
kohtaiset nettokäyttökustannukset (136 euroa / 
asukas) olivat noin neljä prosenttia pienemmät kuin 
maassa keskimäärin, mutta ne kasvoivat kolmessa 
vuodessa 36 prosenttia (koko maassa 13 %).
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Työllistymistä edistävien palvelujen yhteensovittamisessa on onnistuttu muuta maata pa-
remmin. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen palvelut näyttävät vähäi-
siltä, ja laitoshoitoa käytetään edelleen koko maata enemmän.

Hyvinvointia alueen elinvoimasta – 
edistämiselle kuitenkin tarvetta
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuor-
ten osuus on neljässä vuodessa vähentynyt alueella 
selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin, vaikka 
tarve pitkäaikaiselle toimeentulotuelle oli jo lähtöti-
lanteessa vähäisempi. 25–64-vuotiaiden pitkäaikai-

sesti toimeentulotukea saaneiden osuus on viimei-
set neljä vuotta pysynyt ennallaan, kun se on koko 
maassa selvästi kasvanut. Hyvä työllisyys on tuonut 
alueelle elinvoimaa.

Psyykkisen kuormittuneisuuden, mielenter-
veysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden ja 
vakavien mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden 
perusteella sekä perus- ja työterveyshuollon mie-
lenterveyspalvelujen että psykiatrisen erikoissai-
raanhoidon ja mielenterveyskuntoutujien palvelu-
jen tarve oli lähellä muun maan tasoa.

Alkoholin myyntitilastojen, alkoholia liikaa käyt-
tävien, huumeiden käytön ja uusien hepatiitti-C-
pistoinfektioiden perusteella päihde- ja riippuvuus-
ongelmiin liittyvän hoidon tarve oli vähäisempää 
kuin koko maassa. Poliisin tietoon tulleet kaikki 
huumausainerikokset olivat kuitenkin koko maan 
tasoa, mikä selittyy keskitasoa useammilla huu-
mausaineiden käyttörikoksilla.

Seinäjoen jätevesitutkimuksen tulokset kertovat 
vielä piilossa olevasta huumausaineilmiöstä. Amfe-
tamiinin ja ekstaasin käyttö oli lähes samalla tasolla 
kuin Tampereella, jossa on selkeästi enemmän kehi-
tetty huumeidenkäyttäjien palveluja.

Valvontaviranomainen kiinnitti huomiota mie-
lenterveys- ja päihdekuntoutujilta puuttuviin päi-
vätoimintapalveluihin, asumispalveluyksiköiden 
henkilöstömitoitukseen sekä kuntouttavan hoidon 
ja sosiaalityön palvelujen puutteisiin.

Laitoshoitoa psykiatriassa ja 
päihdepalveluissa koko maata enemmän
Avohoidon mielenterveyspalvelujen ja psykiatrian 
avohoidon käytön perusteella palvelujen saatavuus 
oli koko maan tasoa. Avohoidosta poiketen laitos-
hoidon käyttö oli koko maata yleisempää, erityisesti 
nuorten ikäryhmässä. Pakkotoimia psykiatrisessa 
sairaalahoidossa käytettiin alueista vähimpien jou-
kossa. Alueen oman arvion mukaan psykiatrian 
vuodepaikkoja on vähennetty vuosien saatossa ja 
palvelua on tietoisesti kehitetty avohoidon suun-
taan.

3.10 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat

 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 
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KUVIO 12. Päihdehuollon asiakkaat ja potilaat 
eri palveluissa alueittain vuonna 2018.

Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa.
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Psykoterapian saatavuudessa on 
haasteita ja yksityisten palvelujen 
tarjonta on vähäistä.

Kuntoutuspsykoterapian vähäinen 
käyttö viittaa psykoterapian saatavuuden 
ongelmiin. Kelan korvaamia yksityispsy-
kiatrikäyntejä tehtiin myös maan keskiar-
voa selvästi vähemmän. Yksityispsykiatrien 
määrä vaihtelee maan sisällä. Yksityispsy-
kiatrian vähäinen käyttö ei kuitenkaan 
näkynyt kunnallisen psykiatrisen erikois-
sairaanhoidon avohoidon suurempana 
käyttönä.

Huumeidenkäyttäjien matalan kynnyk-
sen palvelut näyttävät vähäisiltä. Nuorten 
huumeidenkäyttö ja huumeidenkäyttäjien 
terveysneuvontapisteissä asiointi olivat 
muuta maata jonkin verran vähäisem-
piä. Päihdepalvelujen avohoidon käyttö 
ei muulta osin poikennut maan tasosta. 
Päihteiden vuoksi laitoksessa hoidettujen 
osuus kaksinkertaistui vuosina 2017–2018.

Alkoholikuolleisuus oli jonkin verran matalampi 
kuin koko maassa, 65 vuotta täyttäneillä maan kol-
manneksi alhaisin.

Palvelujen yhteensovittamisesta signaaleja – 
alueen sisällä yhdenvertaisuus ei toteudu
Työttömien aktivointiasteen perusteella työllis-
tymistä edistävien palvelujen yhteensovittami-
sessa on onnistuttu koko maata paremmin (kuva 
x). Työttömiä ohjataan terveystarkastuksiin myös 
koko maata paremmin. Tarkastuksiin osallistumi-
nen vaihtelee kunnittain paljon, mutta koko alueen 
tasolla terveystarkastuksiin osallistuneita oli maan 
eniten. Kolmessa vuodessa osallistumisaktiivisuus 
on parantunut yli kymmenen prosenttiyksikköä. 
Työttömistä työnhakijoista maan neljänneksi suu-
rin osa oli aktiivisten työvoimapoliittisten palvelu-
jen piirissä.

Sairaala ja avohoidon integraatiossa  
näyttää olevan ongelmia.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien 
vuodeosastohoidon uusiutumisen kaksinkertais-
tuminen vuosina 2017–2018 viittaa ongelmiin sai-
raala- ja avohoidon integraatiossa. Havainto voi 

liittyä myös sairaalahoidon resursseihin, liian var-
haiseen kotiuttamiseen ja kapeaan palveluraken-
teeseen, jossa kotiin vietävät palvelut puuttuvat.

Palvelujärjestelmän toimivuus kaipaa 
matalan kynnyksen palveluja
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki (40 euroa / 
asiakas) oli maan pienimpiä. Erot kuntien välillä oli-
vat suuria, mikä kertonee työllisyystilanteen lisäksi 
eroista kunnan aktiivisuudessa työttömien ohjaa-
misessa, työllisyyttä ja työkykyä edistävissä palve-
luissa ja niiden integraatiossa.

Valvontaviranomainen kiinnitti huomiota puut-
tuviin sosiaalityön palveluihin. Näyttääkin siltä, että 
matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalve-
lujen lisäksi alueella olisi haasteita työikäisten sosi-
aalipalvelujen saatavuudessa.

Asukaslukuun suhteutetut päihdehuollon eri-
tyispalvelujen nettokäyttökustannukset (19 euroa 
/ asukas) olivat maan kolmanneksi pienimmät ja 
47 prosenttia pienemmät kuin maassa keskimää-
rin, mutta ne olivat kolmen edellisen vuoden aikana 
kasvaneet 12 prosenttia (koko maassa laskua noin 
1 %). Vaikka palvelujen tarve on koko maata vähäi-
sempää, näin matalat kustannukset voivat kertoa 
palvelujen puuttumisesta.
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KUVIO 13. Rakennetyöttömyys ja aktivointiaste 2018.
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Kehitysvammaisten asumisen järjestelyjä on kevennetty. Kustannustaso kertoo edelleen 
raskaasta palvelurakenteesta.
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Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa.

KUVIO 14. Kehitysvammaisten laitos- ja  
asumispalvelujen asiakkaat 2017.

V aikeavammaisten palveluasumisen pii-
rissä oli asiakkaita maan kolmanneksi 
eniten. Ympärivuorokautista palvelua 
kuvaavan autetun asumisen palveluis-

sakin asiakkaita oli enemmän kuin muualla maassa. 
Asiakkaiden määrä oli yli kolme kertaa suurempi 
kuin kevyemmissä asumispalveluissa.

Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita oli 
selvästi enemmän kuin koko maassa. Alueen aino-
assa kehitysvammaisten pitkäaikaista laitoshoitoa 
tarjoavassa yksikössä oman alueen asiakkaita oli 
alueen tietojen mukaan seitsemän. Yksikkö tarjoaa 
tätä palvelua myös alueen ulkopuolelle, ja on epä-
selvää, minkä alueen asiakkaiksi ulkopuolelta tul-
leet ovat kirjautuneet.

Kehitysvammaisten asumiseen liittyvien palve-
lujen rakenne näyttää kuitenkin raskaalta. Taustalla 
voi olla myös kotiin tarjottavien ja kevyempien pal-
velujen riittämättömyys.

Sosiaalihuoltolain mukaiset  
kuljetukset niukkoja
Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen 
saajia oli noin puolet vähemmän kuin koko maassa 
keskimäärin. 65 vuotta täyttäneitä oli vaikeavam-
maisten kuljetuspalvelujen asiakkaina vähemmän 
kuin maassa keskimäärin. Näyttäisi siis siltä, ettei 
vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuksilla ole kor-
vattu sosiaalihuoltolain mukaisia niukkoja kuljetus-
palveluja. Kuljetuspalvelujen suhteen erot kunnit-
tain olivat erittäin suuria.

Raskas palvelurakenne näkyy kustannus-
tasossa – kaikkien vammaisten palvelujen 
asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset  
20 prosenttia koko maata suuremmat
Kotiin vietävien ja asumisen välimuotoisten palve-
lujen puuttuminen näkyy vammaisten palvelujen 
kustannustasossa. Vammaisten ympärivuorokauti-
sen hoivan nettokäyttökustannukset (179 euroa / 
asukas) olivat 28 prosenttia suuremmat kuin koko 

3.11 Vammaisten palvelut

maassa, ja ne kasvoivat kolmessa vuodessa 27 pro-
senttia (koko maassa 15 %).

Vammaisten laitoshoidon nettokäyttökustan-
nukset (35 euroa / asukas) olivat 57 prosenttia suu-
remmat kuin koko maassa. Kehitysvammalaitos-
ten asiakkaita olikin selvästi enemmän kuin koko 
maassa, mutta alueen oma tilastointi kertoo, että 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa kehitysvammaisia 
oli vain seitsemän. Epäselväksi jäi, kirjautuvatko 
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alueen ulkopuoliset laitoshoidon asiakkaat alueen 
asiakkaiksi.

Muiden vammaisten palvelujen nettokäyttö-
kustannukset (198 euroa / asukas) olivat yhdeksän 
prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin. 

Kuljetuspalvelujen osuus vammaispalvelujen ja 
taloudellisten tukitoimien kustannuksista oli kah-
deksan prosenttia suurempi kuin maassa keskimää-
rin.
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Omaishoidontuki on selkeä osa ikääntyneiden palvelujärjestelmää, ja alueella toimii kat-
tava kotihoito, mutta sitä ei ole kohdennettu selkeästi raskashoitoisiin asiakkaisiin. Tämä 
näkyy tehostetun palveluasumisen suuressa käytössä ja kustannustasossa. Sähköisesti 
ikääntyneiden ikäluokka asioi sosiaali- ja terveyspalveluissa maan toiseksi vähiten.

O maishoidontukea maksetaan koko 
maata huomattavasti enemmän. Vuo-
desta 2015 tukea saaneiden osuus on 
paremmasta lähtötilanteesta huoli-

matta kasvanut koko maata jyrkemmin. Omaishoi-
dontuen myöntämiskriteerit näyttäisivät kuitenkin 
vaihtelevan kunnittain, eikä yhdenvertaisuus alueen 
sisällä toteudu.

Kotihoitoa kattavasti kaikenkuntoisille – 
alueen sisäiset erot suuria
75 vuotta täyttäneitä oli säännöllisen kotihoidon pii-
rissä maan toiseksi eniten ja selvästi enemmän kuin 
koko maassa. Tämä näkyy selvästi suuremmissa 
kotihoidon kustannuksissa. Kotihoidon kattavuu-
dessa oli kuitenkin selkeitä eroja alueen sisällä. Koti-
hoito kohdentuu koko maata enemmän myös niille 
asiakkaille, joilla palvelutarve on vähäinen. Kotihoi-
don henkilöstön osuus ikääntyneiden palvelujen 
henkilöstöstä oli 34 prosenttia (koko maassa 36 %).

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä  
75 vuotta täyttäneillä yli puolet vähemmän 
kuin koko maassa
Kattava kotihoito, jota on saatavilla koko maata 
enemmän myös yöaikaan, ja palvelun kohdentami-
nen myös vähäisemmän palvelutarpeen asiakkaille 
voivat näkyä päivystyskäyntien vähäisyydessä. Koti-
hoidon muuta maata pienempi mahdollisuus kon-
sultoida lääkäriä yöaikaan ei näytä lisänneen päi-
vystyskäyntejä perusterveydenhuoltoon. Vähäisiä 
päivystyskäyntejä voi selittää myös kotihoidon ja 
perusterveydenhuollon toimiva yhteistyö.

Kotihoidon asiakkaiden säännöllinen lääkehoi-
don ja ravitsemustilan systemaattinen arviointi teh-
dään koko maata harvemmin, mikä voi kertoa tar-
peesta arvioida ja kehittää kotihoidon prosesseja. 
(THL, Vanhuspalvelujen tila -tutkimus.)

Kattavasta kotihoidosta huolimatta valvontavi-
ranomainen arvioi, ettei kotihoito kykene vastaa-
maan kaikissa kunnissa ikääntyneiden palvelujen 

tarpeeseen, ja pitää tehostetun palveluasumisen 
kriteereitä tiukkoina. Näyttää siltä, ettei kotihoitoa 
tarpeesta huolimatta kyetä lisäämään, koska osa 
resursseista menee vähäisemmän palvelutarpeen 
asiakkaille.

Tehostetun palveluasumisen piirissä 75 
vuotta täyttäneitä maan toiseksi eniten
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
terveyskeskuksissa olevien 75 vuotta täyttäneiden 
osuus oli maan pienimpiä (vuonna 2017). Näyttäisi 
siltä, että alueella olisi mahdollista vahvistaa ikään-
tyvien toimintakykyä ja kotona asumisen tukea koti-
hoitoa varhaisemmilla palveluilla niin, että kotihoi-
don palvelua voitaisiin suunnata vahvemmin paljon 
palveluja tarvitseville ja vähentää tehostetun palve-
luasumisen tarvetta.

Valvontaviranomainen arvioi tehostetun 
palveluasumisen henkilöstömitoituksen 
minimiksi – osaamisessa puutteita
75 vuotta täyttäneistä monilääkittyjä oli maan nel-
jänneksi eniten. Kirjalliset ohjeet itsemääräämis-
oikeuden rajoittamisen käytännöistä puuttuivat 
ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä koko maata 
useammin. Kotihoidon henkilöstön saattohoito-
osaaminen on lisäkoulutustarpeen perusteella koko 
maata parempi.

Nopeasti erikoissairaanhoidosta 
perusterveydenhuoltoon
Alueen 75 vuotta täyttäneillä oli muun maan tapaan 
päivystyskäyntejä erikoissairaanhoidossa, mutta 
niitä tehtiin lähes puolet enemmän kuin päivystys-
käyntejä perusterveydenhuollossa; niitä taas teh-
tiin yli puolet vähemmän kuin maassa keskimäärin. 
Kotihoidon muuta maata pienempi mahdollisuus 
konsultoida lääkäriä yöaikaan voi näkyä erikoissai-
raanhoidon päivystyskäynneissä.

Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosas-
tohoitopäiviä oli 75 vuotta täyttäneillä lähes puolet 

3.12 Ikääntyneiden palvelut
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Omaishoidon tuen suhteellinen osuusKotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan suhteellisen osuudet
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KUVIO 15. Ikääntyneiden palvelurakenne ja -kattavuus 75 vuotta täyttäneillä suhteessa vastaavan 
ikäiseen väestöön 2017.

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.

vähemmän kuin koko maassa. Näyttäisi siltä, että 
erikoissairaanhoidosta siirrytään nopeasti perus-
terveydenhuollon osastohoitoon kuntoutumaan. 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa poti-
laita hoidettiinkin maan toiseksi eniten (ei ikäraja-
usta).

Kattavat palvelut näkyvät kustannustasossa
Kotihoidon nettokäyttökustannukset (232 euroa / 
asukas) olivat 24 prosenttia koko maata suurem-
mat, ja ne kasvoivat kolmessa vuodessa 15 prosent-

tia (koko maassa 10 %). Tehostetun palveluasumi-
sen vastaavat kustannukset (445 euroa / asukas) 
olivat 44 prosenttia suuremmat kuin koko maassa, 
ja ne kasvoivat kolmessa vuodessa 24 prosenttia 
(koko maassa 18 %). Laitospalvelujen nettokäyttö-
kustannukset (23 euroa / asukas) olivat 65 prosent-
tia pienemmät kuin koko maassa, ja ne supistuivat 
kolmessa vuodessa 77 prosenttia (koko maassa 36 
%). Laitoshoidon purku näkyy tehostetun palvelu-
asumisen kustannustasossa.
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4 Kanta-Häme

4.1 Asiantuntija-arvio

K anta-Hämeessä on kahdeksan sote-palvelujen järjestäjää. Kuntayhtymää koskeva selvitys on 
meneillään.

Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset kasvoivat edellisestä 
vuodesta muun maan tapaan. Samaan aikaan alueen kuntien talous heikkeni. Ennusteen mukaan 

vuoteen 2030 mennessä väestö vähenee alueella koko maata jyrkemmin, minkä vuoksi sote-kustannusten 
kasvuennuste on koko maata loivempi.

Väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve oli kolme prosenttia koko maata suurempi, ja niiden tarveva-
kioidut menot olivat prosentin pienemmät kuin maassa keskimäärin. Väestön palvelutarpeissa ja kustannuk-
sissa alueen sisäiset erot ovat selviä. Myös palvelujen saatavuudessa ja käytössä esiintyy kauttaaltaan eroja, 
mikä viittaa alueellisesti yhtenäisempien palveluiden tarpeeseen, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi.

Sähköiset palvelut parantaneet perusterveydenhuollon palvelujen  
saatavuutta ja väestön tyytyväisyyttä
Väestö on perusterveydenhuollon palvelujen saatavuuteen koko maata tyytyväisempi. Lääkärissä käydään 
paljon, mutta vaihtoehtoisia palveluja on kehitetty. Asioita hoidetaan puhelimella ja sähköisesti. Lääkäripula 
on maan pienin. Lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika oli yli seitsemän päivää harvemmin kuin maassa 
keskimäärin, mutta noin 40 prosenttia käynneistä meni yli viikon päähän. Vaikka kiireettömän lääkärissä 
käynnin odotusaika oli yli kolme kuukautta lähes kolme kertaa useammin kuin maassa keskimäärin, riittä-
mättömästi oman kokemuksensa mukaan lääkäripalveluja saaneiden osuus oli maan pienin. Myös hoitajan 
vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus oli maan pienin.

Alue itse arvioi käytössä olevan työnjaon ja sähköisen asioinnin parantaneen palvelujärjestelmän toimi-
vuutta. Toimiva puhelinohjaus ja sähköisen asioinnin aktiivisuus ovat todennäköisesti vähentäneet tarvetta 
päivystyskäynneille. Runsaasta käytöstä huolimatta avohoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
olivat koko maata pienemmät. Kustannukset kasvoivat vuodesta 2015 koko maata loivemmin. Näyttääkin 
siltä, että alueella tehdyt muutokset ovat sekä parantaneet järjestelmän toimivuutta että pitäneet kustan-
nukset hallinnassa.

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon vähäinen käyttö näkyy kustannustasossa  
eikä ole lisännyt tarvetta erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidolle
Vuodeosastohoidon nettokäyttökustannukset olivat asukasta kohden maan kolmanneksi pienimmät ja kak-
sikymmentä prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa 
potilaita hoidettiin maan toiseksi vähiten ja hoitopäiviäkin kertyi yli puolet vähemmän kuin maassa keski-
määrin. Perustason osastohoidon vähäisyys ei näytä lisänneen erikoissairaanhoidon osastohoidon tarvetta, 
mikä osaltaan kertoo perus- ja erityistason integraation toimivuudesta.

Perus- ja erityistason integraatio näkyy vähäisinä päivystyskäynteinä, myös ikääntyneillä 
Aikuisten somaattisen hoidon avohoitokäyntejä tehtiin enemmän kuin maassa keskimäärin. Hoitoa yli puoli 
vuotta odottaneita olikin koko maata vähemmän. Vuodeosastohoidon suurempaan käyttöön avokäynnit 
eivät johtaneet. Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset olivat asukasta kohti suuremmat kuin maassa 
keskimäärin, ja ne kasvoivat vuodesta 2015 koko maata jyrkemmin. Vuonna 2017 erikoissairaanhoidon ikä- ja 
sukupuolivakioidut laskennalliset kustannukset olivat kaksi prosenttia suuremmat kuin koko maassa, mutta 
ikä- ja sukupuolivakioitu palvelujen käyttö oli samaan aikaan seitsemän prosenttia suurempaa kuin maassa 
keskimäärin.
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Suuret käyttäjä- ja käyntimäärät pidentäneet odotusaikaa hammaslääkärille – 
suuhygienistikäyntejä maan eniten
Kunnallisten hammaslääkäripalvelujen saatavuus oli koko maata huonompi, ja se on heikentynyt viime 
vuodet koko maata jyrkemmin. Suuhygienistipalvelujen hyvä saatavuus näyttäisi vaikuttaneen positiivisesti 
väestön tyytyväisyyteen.

Koko perheen peruspalvelujen vahvistamisen ja integraation tarpeesta vahvoja signaaleja
Vaikka perheiden peruspalvelujen saatavuuden ongelmia ei varsinaisesti havaittu, näyttää siltä, että perhei-
den palvelutarpeisiin ei ole täysin pystytty vastaamaan. Lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle koko maata 
yleisemmin, kiireellisiä sijoituksia on muuta maata enemmän ja lastensuojelun avohuollon uusien asiakkai-
den määrä kasvaa. Lastensuojelun avohuoltopalvelujen kustannukset olivat asukasta kohti maan suurimmat, 
ja ne kasvoivat kolmessa vuodessa huomattavasti koko maata jyrkemmin. Sijaishuollon nettokäyttökustan-
nusten pysyminen asukasta kohti kolmen vuoden ajan ennallaan voi kertoa kuitenkin siitä, että lastensuoje-
lun avopalveluihin panostamisella olisi vältytty sijaishuollolta.

Alue itse arvioi lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut riittämättömiksi. Perheen aikuisten 
päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuusongelmat voivat kertoa näiden palvelujen vahvistamisen tar-
peen lisäksi tarpeesta integroida paremmin koko perheen palvelut.

Työttömien monialaisten palvelujen integraatio ja asiakasohjaus toimivat – 
terveystarkastusten toteutuminen kuitenkin kaukana maan parhaista
Työttömien monialaisten palvelujen koko maata paremmin toimivasta integraatiosta ja asiakasohjauksesta 
kertovat koko maata korkeampi työttömien aktivointiaste, pienempi kunnan osarahoittama työmarkkinatuki 
ja sen koko maata jyrkempi laskeva suunta. Alueen positiivisella työllisyyskehityksellä on toki tähän ollut 
vaikutuksensa.

Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen varhaisen tuen palvelut  
näyttävät riittämättömiltä
Palvelujen riittämättömyydestä kertovat mielenterveyden avohoitokäyntien vähäinen määrä sekä vähäi-
nen psykoterapian ja yksityispsykiatrian palvelujen käyttö. Päihdehuollon avohoidossa asiakkaita oli myös 
vähemmän kuin maassa keskimäärin, ja määrä on ollut selvässä laskussa muutaman vuoden ajan. Päihteiden 
aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon käyntisyynä näyttävät kuitenkin 
lisääntyneen.

Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteissä asioitiin muuta maata jonkin verran vähemmän, vaikka 
poliisin tietoon tulleita huumausaineiden käyttörikoksia oli maan eniten. Jätevesitutkimuksen mukaan 
Hämeenlinnan jätevesiverkoston alueella amfetamiinin pitoisuus oli korkeammalla tasolla kuin Tampereella. 
Myös todettuja rattijuopumuksia oli selvästi koko maata enemmän. Myös nämä havainnot kertovat tarpeesta 
parantaa matalan kynnyksen palvelujen saatavuutta.

Päihdehuollon erityispalvelujen nettokäyttökustannukset olivat asukasta kohti 25 prosenttia pienemmät 
kuin maassa keskimäärin, ja ne vähenivät kolmessa vuodessa koko maata selvästi jyrkemmin. Näin matalat 
kustannukset ja niiden laskeva suunta voivat kertoa myös palveluiden puuttumisesta.

Vammaispalveluissa ja niiden kustannustasossa näkyy sosiaalihuoltolain  
palveluihin panostaminen
Sosiaalihuoltolain ensisijaisuus näkyy alueen vammaispalvelujen kustannustasossa. Kaikkien vammaisten 
palvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat selvästi koko maata pienemmät. Vaikeavam-
maisten kuljetuspalvelujen saajia oli vähemmän kuin maassa keskimäärin. Sosiaalihuoltolain mukaisten 
kuljetuspalvelujen saajia oli sen sijaan maan toiseksi eniten.
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Kehitysvammaisten laitoshoito on alueella lopetettu, mikä näkyy ympärivuorokautisen hoivan kustan-
nustasossa. Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen nettokäyttökustannukset olivat 
asukasta kohti viisi prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin.

Ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integraatio näyttää toimivalta
Ikääntyneiden palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden haasteita ovat alueen sisäiset erot kotona asumisessa, 
omaishoidontuen käytössä ja sen palkkioissa sekä kotihoidon kattavuudessa. Paljon hoivaa tarvitsevien 
osuutta kotihoidossa on mahdollista lisätä. Myös kotihoidon tukiverkostoa voidaan vahvistaa, varsinkin 
yöaikaisten palvelujen saatavuuden ja kotisairaalan osalta.

Vaikka kustannustasossakin näkyvää laitospalvelua oli edelleen koko maata enemmän, ikääntyneillä 
vuodeosastopäiviä oli vähän, mikä kertoo ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen toimivasta integraa-
tiosta. Siitä kertoo myös ikääntyneiden selvästi koko maata vähäisemmät sekä perusterveydenhuollon että 
erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit. Kotihoidon yksiköitä, joilla oli ympärivuorokautinen mahdollisuus 
konsultoida lääkäriä, oli koko maata selvästi enemmän. Tällä ratkaisulla alueella on todennäköisesti onnis-
tuttu myös vähentämään päivystyspalvelujen tarvetta.
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4.2 Toimintaympäristö

K anta-Hämeen sairaanhoitopiiri muodos-
tuu 11 jäsenkunnasta ja kolmesta seu-
tukunnasta. Alueen väkiluku oli vuoden 
2018 lopussa 171 364. Tilastokeskuk-

sen ennusteen mukaan väestö vähenee alueella 
vuoteen 2030 mennessä jonkin verran koko maata 
enemmän ja olisi tuolloin 160 696.

Syntyvyys vähäisempää – sairastavuus 
lähellä koko maata
Vuoden 2018 keskiväkiluvun mukaan Kanta-
Hämeen pienimmässä kunnassa asukkaita oli 2 263 
ja suurimmassa 67 597. Kohtalaisen tasapainoisessa 
ikärakenteessa ja kehityksessä sekä elinoloissa on 
alueen sisällä eroja. Syntyvyys on maan neljänneksi 
vähäisintä, mutta alle 18-vuotiaita on lähes muun 
maan tapaan.

Muun maan tapaan Kanta-Häme ikääntyy. Ikään-
tyneitä eli 65 vuotta täyttäneitä on väestöstä lähes 
neljännes. Väestöennusteen mukaan 65 vuotta 
täyttäneiden osuus kasvaa vuoteen 2030 mennessä 
reiluun kolmannekseen. 75 vuotta täyttäneiden 
osuuden kasvu on koko maata jyrkempää. Alueella 
sairastetaan muun maan tapaan (kuvio 2).

Sote-järjestämisessä suositaan 
kuntayhtymämallia
Sote-palvelujen järjestäjiä on alueella yhteensä kah-
deksan. Alueen 11 kunnasta kahdeksan on järjestä-
nyt sote-palvelujaan kuntayhtymämallilla – näistä 
viisi on järjestänyt kaikki sote-palvelut ja kolme 
terveydenhuollon palvelut ja yksittäisiä sosiaalipal-
veluja. Kunnista kolme järjestää kaikki sote-palve-
lut itse. Palvelujen järjestäjiä on alueella yhteensä 
yhdeksän. Kanta-Hämeen terveydenhuollon pal-
veluverkossa näkyy kolmen seudun malli (kuvio 3). 
Uutta palveluverkkoluonnosta valmisteltiin alueella 
vuosina 2016–2017. Valmistelu jäi lepäämään sote-
uudistuksen siirryttyä.

Assi-sairaalan suunnittelu käynnissä
Sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelukes-
kuksen uudisrakennus sai rakennusinvestointeja 
koskevan poikkeusluvan (noin 390 milj. euroa). Sai-
raanhoitopiirin kiinteistöjen ja maa-alueiden myyn-
tiä edistetään; tavoitteena on luopua nykyisistä 
kiinteistöistä. Hattulaan valmistuu vuoden 2019 
loppuun mennessä perusterveydenhuollon hyvin-
vointikeskus.

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.

KUVIO 2. Alueiden väliset erot sairasta- 
vuu dessa.
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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.

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
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Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
kasvoivat edellisestä vuodesta 2,7 prosenttia (koko maassa 2,8 %). Samaan aikaan alueen 
kuntien talous heikkeni. Vuonna 2017 tarvevakioidut nettomenot olivat prosentin pienem-
mät kuin maassa keskimäärin. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä väestö vähenee 
alueella koko maata jyrkemmin, minkä vuoksi sote-kustannusten kasvuennuste on koko 
maata loivempi. Väestö ikääntyy Kanta-Hämeessä samassa tahdissa kuin muu maa.

+5,1%

-1,9 %
+12,1%

+11,6%

-0,5 %

+15,9%

-14,0%

-25,4%
-5,3%

-19,6 %

+1,8 %
Ero koko maahan

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuollon avohoito

Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoito

Suun terveydenhuolto

Ikääntyneiden palvelut

Kotihoito

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Vammaisten palvelut

Päihdehuollon erityispalvelut

Muu sosiaali- ja terveystoiminta

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.

4.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus ja kustannukset

KUVIO 4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannusten jakauma ja alueen ero maan  
keski-arvoon 2018.
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Kuntien heikentynyt talous haastaa  
sote-palvelujen rahoitusta
Kanta-Hämeen kuntien talous heikkeni vuonna 
2018 koko maan kehityksen suuntaisesti. Vain alu-
een yhden kunnan tilikauden tulos oli asukasta 
kohti ylijäämäinen. Alueen kuntien verotulojen 
kehitys heikkeni. Alueen kunnista enemmistön vero-
tulot asukasta kohti vähenivät edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tuloveroprosentit olivat 20,25–21,5.

Enemmistö alueen kunnista sai edeltävää vuotta 
vähemmän valtionosuutta asukasta kohden. Verora-
hoitus yhteensä asukasta kohden laski myös alueen 
kunnista enemmistöllä. Tulorahoituksen riittävyyttä 
kuvaava vuosikate asukasta kohti heikkeni edelli-
sestä vuodesta jokaisessa alueen kunnassa.

Väestön palvelutarve heijastuu sosiaali- ja 
terveystoimen kustannusten kasvupaineena
Kanta-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat 
3 377 euroa asukasta kohden (koko maassa 3 319 
euroa / asukas). Noin kaksi prosenttia maan keski-
arvoa suuremmat asukaskohtaiset nettokäyttökus-
tannukset kasvoivat 2,7 prosenttia edellisvuodesta. 
Alueen kuntien välillä nettokäyttökustannusten erot 
eivät olleet niin suuria kuin monilla alueilla. Niiden 
vaihteluväli oli 2 800–3 796 euroa asukasta kohden.

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveystoimen net-
tokäyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus 
muodostui erikoissairaanhoidosta (39 %). Toiseksi 
eniten kustannuksia kohdentui ikääntyneiden pal-
veluihin (15 %). Perusterveydenhuollon avohoidon 
osuus oli noin 11 prosenttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut 
menot lähellä maan keskiarvoa
Vuonna 2017 koko maan sosiaali- ja terveyden-
huollon nettomenot olivat keskimäärin 3 100 euroa 
asukasta kohti. Kanta-Hämeessä nämä olivat 3 
150 euroa asukasta kohti, mikä oli kaksi prosenttia 
enemmän kuin maassa keskimäärin. Alueen väes-
tön palvelutarve oli kuitenkin kolme prosenttia kes-
kimääräistä suurempi. Tarvevakioidut menot1 olivat 
prosentin pienemmät kuin maassa keskimäärin.

Kanta-Hämeen kunnissa väestön palvelutarve 
oli matalimmillaan 12 prosenttia pienempi ja suu-
rimmillaan 17 prosenttia suurempi kuin maassa 
keskimäärin. Alueen pienimmät tarvevakioidut sosi-
aali- ja terveydenhuollon menot olivat kahdeksan 
prosenttia keskimääräistä matalammat ja alueen 
suurimmat kymmenen prosenttia korkeammat kuin 
maassa keskimäärin.

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.

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

1 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.
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2017 2030

Somaattinen 
erikoissairaanhoito
+7,5 %

Perusterveyden-
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Aikuisten 
sosiaalipalvelut                              

päivystys

Tulevina vuosina kustannusten kasvun 
painopiste ikääntyneiden palveluissa – 
kokonaisuutena kustannusten kasvu koko 
maata loivempaa
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.

Kanta-Hämeen väestö vähenee ennusteen 
mukaan vuoteen 2030 mennessä seitsemällä 
prosentilla (koko maassa + 1,0 %). 65 vuotta 
täyttäneen väestön ennustetaan kasvavan alu-
eella vastaavalla ajanjaksolla 23 prosenttia 
(koko maassa 24 %).

Väestörakenteen muutoksen perusteella 
Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
reaalikasvuksi ennakoidaan vuosina 2017–2030 
keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa (koko 
maassa 1,2 %). Alueen sosiaali- ja terveyspal-
velujen kustannusten kokonaiskasvun ennuste 
vuoteen 2030 mennessä on noin 12 prosenttia 
(koko maassa 17 %). Ikääntyneiden palvelujen 
kustannusten ennustetaan kasvavan vuoteen 
2030 mennessä eniten, 47 prosenttia (koko 
maassa 50 %). Toiseksi eniten kasvua ennus-
tetaan perusterveydenhuollon vuodeosasto-
hoidon menoihin, 41 prosenttia (koko maassa  
40 %).

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

KUVIO 6. Sosiaali- ja terveyspalvelujen reaali-
kustannusten ennuste.



THL – Päätösten tueksi 9/2019 71

4. Kanta-Häme

Kanta-Hämeessä sekä alueelliset että kunnalliset hyte-järjestelyt näyttävät puutteellisilta. 
Nuorten elintavoissa on huolenaiheita, ja työikäisten ylipaino ja tapaturmat ovat yleisiä.

H yvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
(hyte) vastuutahoa ei Kanta-Hämeessä 
ole määritelty, eikä alueella toimi alu-
eellista hyvinvointikoordinaattoria. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei ole kirjattu 
alueen strategisiin asiakirjoihin. Alueella ei myös-
kään toimi eri organisaation asiantuntijoista koos-
tuvaa monitoimialaista hyte-verkostoa eikä kuntien 
hyvinvointikoordinaattoreiden verkostoa.

Koko maata useammasta kunnasta puuttuu 
hyte-koordinaattori tai -suunnittelija ja valtuuston 
hyväksymä hyvinvointikertomus. Väestöryhmien 
välisistä terveyseroista raportoidaan kuntien val-
tuustoille myös muuta maata selvästi harvemmin. 
Kaikilla alueen kunnilla on käytössään sähköinen 
hyvinvointikertomus. Valmiudet sille luotiin edelli-
sen maakuntavalmistelun aikana.

Näyttää myös siltä, että alueen kunnissa ei olisi 
paikallisia turvallisuussuunnitelmia. Asukkaiden 
osallistumiskeinot ovat kuntien verkkosivuilla kui-
tenkin kuvattuina koko maata paremmin ja kunnissa 
on muuta maata hieman enemmän vakiintuneita 
hallinnonalojen yhteisiä rakenteita tai toiminta-
malleja, joissa käsitellään hyvinvointia ja terveyttä 
edistävää kulttuuritoimintaa. (Lähde: Kysely maa-
kuntien valmistelijoille, maaliskuu 2019.)

Nuorten elintavoissa huolenaiheita
Yläkoululaiset harrastavat koko maata harvemmin 
hengästyttävää vapaa-ajan liikuntaa, ja ikäluokan 
ylipaino on kouluterveyskyselyn (2017) mukaan 
maan kolmanneksi yleisintä. Myös niukasti hedel-
miä, marjoja ja kasviksia syöviä 8. ja 9. luokan oppi-
laita on alueella hieman koko maata enemmän.

4.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

8. ja 9. luokan oppilaiden tupakointi on koko 
maata yleisempää. Tästä ikäluokasta maan neljän-
neksi suurin osuus juo tosi humalaan vähintään 
kerran kuukaudessa. Yläkoululaiset kokevat kiusaa-
mista maan eniten.

Ylipainoisten osuus työikäisistä maan 
kolmanneksi suurin
Vaikka kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten 
mukaisesti syövien työikäisten osuus on maan toi-
seksi suurin eikä vapaa-ajan liikuntaa harrastamat-
tomien osuus poikkea muusta maasta, ylipaino on 
yleistä.

Työikäiset tupakoivat muun maan tapaan, eikä 
alkoholia liikaa käyttävien osuuskaan erotu muusta 
maasta, mutta alkoholia liikaa käyttäviä 65 vuotta 
täyttäneitä on hieman koko maata vähemmän.

Työikäisillä on sairaalahoitoa edellyttäviä vam-
moja ja myrkytyksiä selvästi koko maata enemmän.

Järjestötoiminta tukemassa omatoimisuutta 
ja osallisuutta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta 
(STEA) haettujen ja saatujen avustusten ja niiden 
yhteydessä kuvattujen järjestöjen hankkeiden 
perusteella järjestötoiminta ja kuntien yhteistyö 
näyttävät aktiivisilta. Avustuksilla tuettua toimintaa 
on kohdennettu monipuolisesti eri väestöryhmille. 
Useissa järjestöjen hankkeissa tavoitteena on ollut 
omatoimisuus ja osallisuus.
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KUVIO 7. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia muutostekijöitä.

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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Kanta-Hämeessä rokotusohjelman toteuttamisessa on puutteita. Ruiskuhuumeiden neu-
lanvaihtomahdollisuuksia on riittämättömästi. Erikoissairaanhoidon hygieniatoimissa 
näyttäisi myös olevan parannettavaa.

6 5 vuotta täyttäneiden influenssarokotus-
kattavuus oli lähellä koko maan tasoa, 
mutta jäi alle Eurooppa-neuvoston tavoit-
teen. Viisi vuotta sitten kattavuus oli alu-

eella koko maan keskitasoa selvästi korkeampi. 
Rokotuskattavuus ei ole parantunut yhtä selvästi 
kuin koko maan keskitaso.

Pikkulasten rokotusten laadukkaassa toteutta-
misessa on puutteita. Näyttää siltä, että rokotussar-
jat käynnistetään kuten koko maassa, mutta niiden 
toteuttaminen jää kesken. Kyseessä voi myös olla 
ongelmat kirjaamisessa tai tiedonsiirrossa.

Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suo-
jaavan MPR-rokotteen ensimmäisen annoksen kat-
tavuus ei toteudu kansallisen tavoitteen mukaisesti. 
Kattavuus on maan kolmanneksi pienin.

Myös tyttöjen HPV-rokotuskattavuus on maan 
keskitasoa selvästi matalampi ja jää hyvin kauas 
maan parhaimmasta kattavuudesta. Kurkkumätä-, 
jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotteen kattavuus 
kertoo siitä, että kouluikäisten rokotusten toteutta-
minen vaatii huomiota muun maan tapaan.

Riittämättömästi 
neulanvaihtomahdollisuuksia
C-hepatiitti-infektioita oli alueella hieman vähem-
män kuin maassa keskimäärin. Ruiskuhuumeen 
kautta saatuja infektioita oli enemmän kuin koko 
maassa. C-hepatiitti-infektioita, joiden tartuntatapa 
on tuntematon, oli maan kolmanneksi vähiten.

Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteiden 
asiakkaita oli vähemmän kuin maassa keskimäärin. 
Tämä ja muuta maata yleisempi ruiskuhuumeen 
kautta saatujen C-hepatiitti-infektioiden esiintyvyys 
kertovat riittämättömistä neulanvaihtomahdolli-
suuksista.

Käsihuuhdekulutus vähäistä – 
hygieniahoitajia maan vähiten
Erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan influens-
sarokotuskattavuus oli koko maata suurempi. Käsi-
huuhdetta kulutettiin somaattisilla vuodeosastoilla 
maan vähiten. Myös hygieniahoitajien määrä on eri-
koissairaanhoidossa maan pienin.

Koko maan tasoisista hygieniatoimista ja hoito-
laitoshygieniaan ja lääkekäytön ohjaukseen panos-
tamisesta kertoo kuitenkin se, että Clostridium diffi-
cile -ripulitapauksia oli alueella lähes saman verran 
kuin maassa keskimäärin eikä antibioottien (J01, 
bakteerilääkkeet) vuosikulutuskaan paljon koko 
maasta poikennut.

4.5 Terveydensuojelu
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Kanta-Hämeessä toimii kolmen seudun kolme sairaalaa: Kanta-Hämeen keskussairaala, 
keskussairaalan yksikkö Riihimäen sairaala ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
Forssan sairaala. Erikoissairaanhoitoon saapuneiden lähetteiden perusteella hoidon tarve 
ei poikkea muusta maasta. Somaattisen hoidon odotusajan mediaani oli lähellä koko maan 
tasoa. Lähetteiden käsittely viivästyi koko maata harvemmin, ja hoitoa yli puoli vuotta 
odottaneita oli koko maata vähemmän.

K anta-Hämeen keskussairaala on maan 
viidenneksi suurin ympärivuorokau-
tisesti päivystävä ei-yliopistollinen 
sairaala. Keskussairaalassa toimii eri-

koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteis-
päivystys. Keskussairaalan synnytysosastolla syntyy 
vuosittain noin 1 400 vauvaa.

Riihimäen sairaala toimii samassa kiinteistössä 
Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän 
kanssa. Kokonaisuutta kutsutaan Riihimäen sai-
raalaksi. Sairaalassa toimii mm. päiväsairaala ja 
useiden erikoisalojen poliklinikat sekä Riihimäen 
seudun terveyskeskuskuntayhtymän perustervey-
denhuollon vastaanotot, mukaan lukien kiireellisen 
hoidon yksikkö PULSSI77, joka palvelee päivittäin 
klo 8–22. Perusterveydenhuoltoon liittyvissä päivys-
tysluonteisissa sairauksissa Riihimäen seudun asuk-
kaat voivat käyttää PULSSI77:n palveluja.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän Fors-
san sairaalan päivystyksessä hoidetaan kaikkina 
vuorokauden aikoina välitöntä sairaanhoitoa tar-
vitsevat potilaat. Forssan sairaalassa toimii usean 
erityisalan poliklinikat mukaan lukien polikliinisen 
kirurgian yksikkö ja erityisalakohtaiset osastot.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä 
maan kolmanneksi vähiten
Aikuisten somaattisen hoidon avohoitokäyntejä 
tehtiin enemmän kuin maassa keskimäärin. Vuode-
osastohoidon käyttö ei poikennut keskimääräisestä, 
kun sitä mitattiin hoidon piirissä olleilla (vuonna 
2017) ja hoitojaksoilla (vuonna 2018), vaikka kaihi-
leikkauksia ja lonkan kokotekonivelen ensileikkauk-
sia tehtiinkin koko maata enemmän. 65 ja 75 vuotta 
täyttäneiden koko maata suurempi osuus selittänee 

4.6 Somaattinen erikoissairaanhoito ja ensihoito

näiden leikkausten tarvetta. 75 vuotta täyttäneillä 
erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä oli maan 
toiseksi vähiten. Päivystyksenä alkaneita hoitojak-
soja oli vuonna 2017 kuitenkin saman verran kuin 
koko maassa.

Kirurgisen tai muun lääketieteellisen hoidon 
komplikaatioita oli enemmän kuin maassa keski-
määrin. Ratkaistuja ja korvattuja potilasvahinkoja 
oli vuonna 2017 maan toiseksi eniten.* Päivystyk-
seen 48 tunnin sisällä palasi siellä hoidetuista ja 
sieltä kotiutetuista aikuisista kuitenkin maan kol-
manneksi pienin osuus.

Ensihoidon tehtäviä asukasta kohden muun 
maan tapaan
Ensihoitotehtäviä neliökilometriä kohden oli sel-
västi enemmän kuin maassa keskimäärin. Kanta-
Häme onkin alueista pinta-alaltaan pienin. Ensi-
hoidon (A-kiireellisyys) tavoittamisajan mediaani 
oli sekä ydintaajamassa että taajaman ulkopuolella 
samaa luokkaa kuin koko maassa, mutta muussa 
taajamassa maan pisin. Tätä selittävät muiden taa-
jamien hajanainen sijainti ja pitkät etäisyydet ydin-
taajamista ja ensihoidon yksiköistä.

Asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 
kasvaneet koko maata enemmän
Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset nettokäyttö-
kustannukset (1 312 euroa / asukas) olivat vuonna 
2018 noin viisi prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin, ja ne kasvoivat vuodesta 2015 noin 
yhdeksän prosenttia (koko maassa noin 3 %).

Vuonna 2017 somaattisen erikoissairaanhoidon 
ikä- ja sukupuolivakioidut laskennalliset kustan-
nukset olivat kaksi prosenttia suuremmat kuin koko 

*Alueiden välistä vertailua vaikeuttavat komplikaatioiden erilaiset kirjaamistavat ja erot potilaiden neuvonnassa vahinkoilmoitusten 
tekoon.
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maassa, mutta ikä- ja sukupuolivakioitu 
palvelujen käyttö oli samaan aikaan seit-
semän prosenttia suurempaa kuin maassa 
keskimäärin (kuvio 8). Somaattisen erikois-
sairaanhoidon tuottavuutta sairaala-, alue- 
ja erikoisalatasolla on kuvattu tarkemmin 
THL:n julkaisussa Sairaaloiden tuottavuus 
2017. 
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KUVIO 8. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja suku-
puolivakioidut kustannukset ja käyttö 2017.

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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Kanta-Hämeessä väestö on perusterveydenhuollon palvelujen saatavuuteen koko maata 
tyytyväisempi. Lääkärissä käydään paljon, mutta vaihtoehtoisia palveluja on kehitetty. 
Asioita hoidetaan puhelimella ja sähköisesti. Vuodeosastohoidon vähäinen käyttö näkyy 
sen kustannustasossa.

Lääkärikäyntejä paljon −  
lääkäripula maan pienin
Asukkaita kohden avohoidon lääkärikäyntejä (sisäl-
tää käynnit neuvoloissa, kotihoidossa ym.) tehtiin 
maan kolmanneksi eniten, mutta avohoidon hoitaja-
käyntejä suhteessa lääkärikäynteihin oli vähemmän 
kuin muualla maassa ja fysioterapian käyntejä maan 
toiseksi vähiten. Lääkäripainotteisuus tulee avosai-
raanhoidon vastaanottopalveluista, joissa voi olla 
tarpeen arvioida lääkäreiden ja muiden ammattilais-
ten välistä työnjakoa. Hämeenlinnan ja Riihimäen 
seutujen vastaanottotoiminnat ovat alueen oman 
arvion mukaan hoitajavetoisia, ja oletus on, että osa 
hoitajakäynneistä kirjautuu lääkärikäynniksi. Alu-
eella käytössä oleva fysioterapian suoravastaanotto-
toiminta ei myöskään näy käyntimäärissä.

Kirjattujen avosairaanhoidon lääkärikäyntien 
syyt eivät Kanta-Hämeessä poikenneet koko maan 
lääkärikäynneistä (taulukko 3). Tapaturmaindeksi 
(vuonna 2016) ja tapaturmat vastaanottokäynnin 

4.7 Perusterveydenhuolto

syynä kertovat, että tapaturmista johtuva hoidon 
tarve oli muuta maata suurempi. Avosairaanhoi-
don lääkärikäynnin syy oli kirjattu 70 prosentissa 
käynneistä (koko maassa 72 %). Käyntisyitä kirjat-
tiin hieman aktiivisemmin kuin edellisenä vuonna 
(kuvio 9).

Työterveyshuollon palvelujen piiriin kuuluvien 
työikäisten osuus oli pienempi kuin maassa keski-
määrin. Perusterveydenhuollon työterveyshuollon 
lääkärikäyntejä tehtiin hieman koko maata enem-
män.

Terveyskeskusten johtaville lääkäreille tehdyn 
kyselyn mukaan lääkäripula on alueella maan pie-
nin. Alueen sisällä esiintyy kuitenkin vaihtelua.

Puhelimella ja sähköisesti asiointi 
parantanut saatavuutta ja tyytyväisyyttä
Avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin 
odotusaika oli yli kolme kuukautta yhteydenotosta 
lähes kolme kertaa useammin kuin maassa keski-

Lääkärin vastaanoton 
käyntisyy, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Erityiskorvausoikeus
% väestöstä

Kanta-Häme Koko maa Kanta-Häme Koko maa

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 17 16,4

Verenkiertoelinten sairaudet 10,2 10,5

Tapaturma 7,4 6,7

Ylähengitysteiden akuutti infektio 4 4,8

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

Diabetes 3 3,3 7,2 6,3

Astma 1,4 1,4 5,5 4,9

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

Dementia 0,6 0,4

Taulukko 3. Käyntisyiden kirjausaste ja erityiskorvausoikeus sairausryhmittäin.
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KUVIO 9. Alueiden väliset erot käyntisyiden  
kirjaamisessa 2017 ja 2018.

määrin. Tästä huolimatta lääkärin vastaanottopalve-
luita riittämättömästi oman kokemuksensa mukaan 
saaneiden osuus oli maan pienin. Lääkärin kiireet-
tömän käynnin odotusaika olikin yli seitsemän päi-
vää yhteydenotosta harvemmin kuin maassa kes-
kimäärin, mutta silti noin 40 prosenttia käynneistä 
meni yli viikon päähän yhteydenotosta.

Myös sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan 
vastaanottopalveluita sai oman kokemuksensa 
mukaan riittämättömästi maan pienin osuus, vaikka 
hoitajakäyntejä tehtiin koko maata vähemmän. Alu-
een oman arvion mukaan palvelujärjestelmän toi-
mivuutta ovat parantaneet osassa aluetta käytössä 
olevat työnjakomallit, hoitajavastaanotot, fysiote-
rapian suoravastaanotot ja terveyskeskusavustajien 
toimenpidelistat, jotka eivät jostain syystä käynti-
määrissä näy.

Sähköinen asiointi oli maan toiseksi ylei-
sintä. Näyttääkin siltä, että asioita hoidetaan 
paljon puhelimella ja sähköisesti, mikä on 
todennäköisesti vaikuttanut asukkaiden tyy-
tyväisyyteen. Alueella otettiin lokakuussa 2019 
käyttöön Oma olo -palvelut, joilla sähköistä 
asiointia edelleen ja tavoitteellisesti lisätään. 
Terveysaseman palvelun sujuvaksi kokeneita 
ja palvelusta myönteisen kokemuksen saa-
neita oli alueella maan eniten.

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä 
(myös yhteispäivystyksessä) tehtiin vähem-
män kuin maassa keskimäärin, mihin on voi-
nut osaltaan olla vaikuttamassa toimiva puhe-
linohjaus ja sähköisen asioinnin aktiivisuus.

Lääkkeiden kustannukset suuria ja  
niiden kasvu jyrkkää − vuodeosasto-
hoidon vähäisyys näkyy 
kustannustasossa
Perusterveydenhuollon avohoidon (ei ham-
mashoidon) asukaskohtaiset nettokäyttökus-
tannukset (359 euroa / asukas) olivat kaksi pro-
senttia pienemmät kuin maassa keskimäärin, 
vaikka palveluja käytettiin paljon. Nämä kus-
tannukset ovat vuodesta 2015 kasvaneet noin 
prosentin (koko maassa noin 2 %). Puhelina-
sioinnin ja sähköisen asioinnin aktiivisuus on 
todennäköisesti parantanut toiminnan tuotta-
vuutta.

Korvattujen lääkkeiden asukaskohtaiset 
kustannukset (413 euroa / asukas) olivat maan 

neljänneksi suurimmat ja kahdeksan prosenttia 
suuremmat kuin maassa keskimäärin. Nämä kus-
tannukset ovat kasvaneet vuodesta 2015 noin kuusi 
prosenttia (koko maassa noin 2 %).

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon net-
tokäyttökustannukset asukasta kohden (125 euroa 
/ asukas) olivat maan kolmanneksi pienimmät ja 20 
prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Nämä kustannukset ovat vuodesta 2015 laskeneet 
noin neljä prosenttia (koko maassa noin 12 %). Kus-
tannustasoa selittänee se, että perusterveydenhuol-
lon vuodeosastohoidossa potilaita hoidettiin maan 
toiseksi vähiten ja hoitopäiviäkin kertyi yli puolet 
vähemmän kuin maassa keskimäärin.
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Kanta-Hämeessä väestö käyttää kunnallisia suun terveydenhuollon palveluja paljon. Ham-
maslääkäripalvelujen saatavuus on huonompi kuin maassa keskimäärin, ja se on heiken-
tynyt lähivuodet koko maata jyrkemmin. Suuhygienistipalvelujen hyvä saatavuus näyttäisi 
vaikuttaneen positiivisesti väestön tyytyväisyyteen.

Suuret käyttäjä- ja käyntimäärät pidentäneet 
odotusaikaa hammaslääkärille – 
suuhygienistikäyntejä maan eniten
Kunnallisia suun terveydenhuollon palveluja käytet-
tiin paljon, ja käyntejä kertyi asukasta kohden maan 
eniten. Kahdeksan viime vuoden aikana käynnit 
ovat lisääntyneet yhdeksän prosenttiyksikköä, kun 
ne koko maassa ovat vähentyneet reilun prosent-
tiyksikön. Alueen aikuiset tekivät Kelan korvaamia 
yksityisen hammashoidon käyntejä muun maan 
tapaan.

Palvelujen saatavuus on hammaslääkärin kii-
reettömän käynnin odotusajan perusteella huo-
nompi kuin maassa keskimäärin, ja se on kolmessa 
vuodessa heikentynyt huomattavasti koko maata 
jyrkemmin. Hammaslääkärin kiireettömän käyn-
nin odotusaika oli yli kolme viikkoa hoidontarpeen 
arvioinnista yli puolessa (55 %) käynneistä (koko 
maassa 45 %).

FinSote-tutkimuksen mukaan niiden hammas-
lääkäripalveluja tarvinneiden henkilöiden osuus, 
jotka ilmoittivat hammaslääkäripalvelujen saan-
nissa tai riittävyydessä olleen puutteita, oli kuiten-
kin koko maan tasoa. Tyytyväisyyteen on voinut 
olla vaikuttamassa käyntimäärien perusteella koko 
maata parempi suuhygienistipalvelujen saatavuus. 
Käyntejä sekä asukasta että 18 vuotta täyttäneitä 
kohden tehtiin suuhygienistille maan eniten.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän työn 
kohdentaminen tarkasteluun
Lukiolaiset pesivät hampaansa maan parhaiten suo-
situsten mukaisesti, mutta muiden kouluterveysky-
selyyn vastanneiden luokkaryhmien hampaiden 
pesu toteutui huonommin kuin maassa keskimää-
rin, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla maan 
toiseksi huonoiten. Suun terveystarkastuksessa 
käyneistä 12-vuotiaista oli tervehampaisia kuitenkin 
lähes yhtä moni kuin muualla maassa. Koko maan 
muutoksesta poiketen näiden lasten osuus on hie-
man pienentynyt. Suun terveyden tutkimuksessa 
käyneistä 12-vuotiaista niitä, joilla oli runsaasti 
kariesta, oli selvästi enemmän kuin maassa keski-
määrin. *

Palvelujen runsas käyttö näkyy 
kustannustasossa
Alueella oli maan eniten aikuisia, joilla oli yli viisi 
käyntiä vuodessa, mikä voi kertoa muuta maata 
suuremmasta palvelujen ja resurssien tarpeesta, 
mutta mahdollisesti myös puutteista hoitoproses-
seissa.

Kunnallisen suun terveydenhuollon asukaskoh-
taiset nettokäyttökustannukset (91 euroa / asukas) 
olivat 12 prosenttia suuremmat kuin koko maassa, 
mutta vastaavat potilaskohtaiset kustannukset pro-
sentin pienemmät kuin koko maassa. Yksityisen 
hammashoidon asukaskohtaiset kustannukset ja 
korvaukset olivat samaa tasoa kuin maassa keski-
määrin, kuten yksityisten palvelujen käyttökin.

4.8 Suun terveydenhuolto

*Kunnat lähettävät 12-vuotiaita terveystarkastuksiin eri perustein, mikä on vertailussa otettava huomioon.
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Vaikka perheiden peruspalvelujen saatavuuden ongelmista ei saatu havaintoja, näyttää 
siltä, ettei perheiden palvelutarpeisiin olisi pystytty täysin vastaamaan. Lapsia sijoitetaan 
kodin ulkopuolelle koko maata enemmän, ja alue itse arvioi lasten ja nuorten perustason 
mielenterveyspalvelut riittämättömiksi. Perheen aikuisten varhaisen tuen päihde- ja mie-
lenterveyspalvelujen saatavuusongelmat voivat kertoa tarpeesta vahvistaa näitä palveluja 
ja integroida paremmin koko perheen palvelut.

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.

Perhekeskuspalvelujen saatavuudesta 
huolimatta signaaleja niiden 
riittämättömyydestä
Syntyvyyttä mukaillen äitiysneuvolan käyntejä teh-
tiin vähemmän kuin koko maassa. Lastenneuvo-
lakäyntejä tehtiin muun maan tapaan. Perhetyön, 
kotipalvelun ja kasvatus- ja perheneuvonnan saata-
vuus oli palvelujen piirissä olleiden perusteella koko 
maan tuntumassa. Vaikka perheiden peruspalvelu-
jen saatavuuden ongelmista ei saatu havaintoja, 

4.9 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

näyttää siltä, ettei perheiden palvelujen tarpeisiin 
ole täysin pystytty vastaamaan.

Peruskoululaisten ja lukiolaisten kokemuk
set terveystarkastusten laadusta olivat 
maan parhaimpia. Kiusaamiskokemuksia  
8. ja 9. luokan oppilailla oli maan eniten.

Lukiolaiset asioivat terveydenhoitajalla koko 
maata yleisemmin. Lääkärimitoituksen perusteella 

Lastensuojelun uudet avohuollon 0-17-vuotiaat asiakkaat,
 % vastaavanikäisestä väestöstä.
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Kuvio 11. LNP-kuvio: Lavaastensuojelun  uudet avohuollon asiakkaat ja kiireellisesti sijoitetut 

Kiireellisesti vuoden aikana 
sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä väestöstä.

!"#"$%&#"'

Lastensuojelulaki ja sosiaali-
huoltolaki muuttuivat 1.4.2015

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

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalve-
lujen saatavuus oli muuta maata parempi. Terve-
yskeskusten johtaville lääkäreille osoitetun kyselyn 
mukaan alueella onkin maan vähiten pulaa lääkä-
reistä. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäri-
käyntejä tehtiin kouluterveydenhuollossa muun 
maan tapaan, mutta opiskeluterveydenhuollossa 
selvästi vähemmän kuin koko maassa. Alueen oman 

arvion mukaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
resurssit ovat hyvät, mutta lasten ja nuorten mie-
lenterveyspalvelujen resurssit ovat riittämättömät.

Perus- ja erityistason palvelujen  
kokonaisuus kehittymässä
Koko maata useampi 8. ja 9. luokan oppilas oli koke-
nut saaneensa koulukuraattorilta apua ja tukea. 

Kuraattorilla asiointi suhteessa muuhun 
maahan vaihteli ikäryhmittäin. 4. ja 5. luokan 
oppilaiden asiointi oli maan vähäisintä, ylä-
koululaisten koko maan tasoista ja lukiolais-
ten koko maata yleisempää. Näyttää siltä, että 
kuraattoripalveluja on kohdennettu suurim-
massa tarpeessa oleville nuorille.

Lastenpsykiatriaan tehtiin avokäyntejä 
koko maata vähemmän, ja hoitojonot olivat 
maan lyhyimpiä. Nuorisopsykiatriaan avo-
käyntejä tehtiin koko maata enemmän. Las-
ten- ja nuorisopsykiatrian ja peruspalvelujen 
parin viime vuoden aikana kehitetyistä kon-
sultaatiokäytännöistä on alueella positiivisia 
kokemuksia. Ne ovat alueen oman arvion 
mukaan lisänneet perus- ja erityispalvelujen 
integraatiota.

Kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden nuor-
ten ikäluokka oli maan toiseksi pienin, mikä 
kertoo psykoterapian saatavuuden ongel-
mista. Sama havainto koskee alueen työikäi-
siä.

Viiden viime vuoden ajan nähtävillä ollut 
lasten somaattisen erikoissairaanhoidon avo-
hoitokäyntien koko maata suurempi kasvu voi 
kertoa tarpeesta tarkastella perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa ja 
integraatiota. Avohoitoa vahvistamalla osas-
tojaksot ovat lyhentyneet.

Hyvästä päivystyshoidon laadusta ja toi-
mivista palveluketjuista kertoo se, että alle 
18-vuotiaista päivystyksessä hoidetuista sinne 
palasi 48 tunnin sisällä maan toiseksi pienin 
osuus.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 
osuus maan suurimpia 
Forssassa ja Hämeenlinnassa lapsia sijoitettiin 
keskimääräistä enemmän kodin ulkopuolelle, 
ja se lisäsi koko alueen sijoitettujen osuutta. 
Maan runsaimpiin kuuluvat lastensuojeluil-

KUVIO 11. Lasten ja perheiden avopalvelujen ja lasten-
suojelun nettokäyttökustannukset vuonna 2018.
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moitukset voivat kertoa tarpeesta arvioida paikal-
lista sote-toimintojen sisäistä ja soten ja muiden 
kunnan toimialojen yhteistyötä. Kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen suuri määrä kertoo tarpeesta arvioida 
perheiden palvelujen kokonaisuuden toimivuutta ja 
myös integraatiota aikuisten palveluihin. Aikuisten 
palvelujen arvioinnissa havaittiin, että päihde- ja 
mielenterveysongelmien varhaisen tuen riittävyy-
dessä saattaa olla ongelmia. Alueella onkin meneil-
lään laadun ja vaikuttavuuden paranemiseen täh-
täävä lastensuojelun systeemisen toimintamallin 
koulutus. Toimintaa muutetaan lastensuojelun 
lisäksi sosiaalihuollon palveluissa. Alueen toimijoi-
den kesken on sovittu verkostomaisen perhekes-
kuksen kehitysaskeleista.

Koko perheen palvelujen integraatio 
tarkasteluun − lastensuojelun avopalvelujen 
maan suurimmat kustannukset 
Lastensuojeluilmoitusten ja kodin ulkopuolelle teh-
tyjen sijoitusten koko maata suurempi osuus kertoo 
siitä, että perheiden palvelutarpeisiin ei ole pystytty 
vastaamaan peruspalveluissa. Lastensuojelun avo-
huoltopalvelujen maan suurimmat asukaskohtaiset 

nettokäyttökustannukset ja asiakasmäärän lisään-
tyminen viittaavat myös tähän (kuviot 10, 11). 
Sijaishuollon asukaskohtaisten nettokäyttö-
kustannusten pysyminen kolmen vuoden ajan 
ennallaan osoittaa kuitenkin, että lastensuojelun 
avopalveluihin panostamisella olisi vältytty 
sijaishuollolta.

Muiden sosiaalihuollon avopalvelujen asukas-
kohtaiset nettokäyttökustannukset (63 euroa / asu-
kas) olivat 17 prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin, ja ne olivat kolmessa vuodessa kasva-
neet 29 prosenttia (koko maassa 31 %). Näiden kus-
tannusten vertailukelpoisuutta heikentävät niiden 
alueittain epäyhtenäiset sisällöt.

Lastensuojelun avohuoltopalvelujen asukas-
kohtaiset nettokäyttökustannukset (92 euroa / asu-
kas) olivat 81 prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin, ja ne olivat kasvaneet 38 prosenttia 
kolmessa vuodessa (koko maassa 10 %). Lasten-
suojelun laitos- ja perhehoidon asukaskohtaiset 
nettokäyttökustannukset (130 euroa / asukas) olivat 
noin kahdeksan prosenttia pienemmät kuin maassa 
keskimäärin. Kustannukset ovat kolmen viime vuo-
den ajan pysyneet lähes ennallaan (koko maassa 
kasvua 13 %).
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Kanta-Hämeessä työttömien monialaisten palvelujen integraatio ja asiakasohjaus toimi-
vat, mutta alueen sisällä on selviä eroja. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen varhaisen tuen 
palvelut sen sijaan näyttävät riittämättömiltä.

Palvelujen tarvetta muun maan tapaan
Pitkäaikaistyöttömyyden ja perustoimeentulotuen 
käytön perusteella aikuisten sosiaalipalvelujen 
tarve oli maan keskiarvon tuntumassa. Nuorten 
aikuisten palvelujen tarve näyttää hieman koko 
maata suuremmalta. Vakavien mielenterveyshäiri-
öiden, psyykkisen kuormittuneisuuden ja mielen-
terveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 
perusteella myöskään mielenterveyspalvelujen 
tarve ei muusta maasta poikkea.

Alkoholin myyntitilastojen ja työikäisten alkoho-
lin liikakäytön perusteella päihde- ja riippuvuuson-
gelmiin liittyvä palvelun tarve on samanlainen kuin 
maassa keskimäärin. Huumeidenkäyttöön liittyviä 
uusia hepatiitti-C-infektioita on muuta maata hie-
man vähemmän. Nuorten huumeiden kokeilu oli 
maan keskitasoa, mutta poliisin toteamia huumaus-
ainerikoksia oli selvästi keskimääräistä enemmän.

Päihde- ja mielenterveysongelmiin 
riittämättömät varhaisen vaiheen palvelut
Kuntiin osoitetut toimeentulotukihakemukset käsi-
teltiin määräajassa. Pitkäaikaisesti toimeentulotu-
kea saavien työikäisten määrään nähden täydentä-
vää toimeentulotukea maksettiin vähemmän kuin 
muualla maassa. Tämä voi kertoa pienemmän tar-
peen lisäksi muuta maata tiukemmista täydentävän 
toimeentulotuen maksukäytännöistä.

Keskimääräisestä palvelujen tarpeesta poik-
keava mielenterveyden avohoitokäyntien vähäinen 
määrä viittaa siihen, ettei palvelujen saatavuus vas-
taisi niiden tarvetta. Yksityispsykiatrian käyntejä 
oli myös muuta maata vähemmän. Psykoterapian 
muuta maata huonommasta saatavuudesta kertoo 
sekä nuoren että työikäisen väestön vähäisempi 
kuntoutuspsykoterapian käyttö.

Päihdepalvelujen rakenne tarkasteluun
Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteissä 
asioitiin muuta maata jonkin verran vähemmän. 
Alueella oli kuitenkin poliisin tietoon tulleita huu-
mausaineiden käyttörikoksia maan eniten. Vuoden 

2018 jätevesitutkimuksen mukaan Hämeenlinnan 
jätevesiverkoston alueella amfetamiinin pitoisuus 
oli korkeammalla tasolla kuin Tampereella. Myös 
todettuja rattijuopumuksia oli selvästi koko maata 
enemmän. Nämä kertovat tarpeesta lisätä matalan 
kynnyksen palvelujen saatavuutta.

4.10 Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat

 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 
 vuodeosastoilla hoidetut potilaat
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KUVIO 12. Päihdehuollon asiakkaat ja potilaat 
eri palveluissa alueittain vuonna 2018.

Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa.
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Päihdehuollon avohoidossa asiak-
kaita oli vähemmän kuin maassa kes-
kimäärin, ja määrä on ollut selvässä 
laskussa muutaman vuoden ajan. Päih-
teiden aiheuttamat ongelmat peruster-
veydenhuollon lääkärin avosairaanhoi-
don vastaanoton käyntisyynä näyttävät 
vastaavasti lisääntyneen. Alueella on 
voitu korvata päihdehuollon avohoitoa 
lisäämällä terveyskeskuksissa tehtävää 
päihdetyötä. Epäselväksi jäi, mihin ovat 
kirjautuneet esim. Hämeenlinnan päih-
depalvelujen ostot. Sairaaloiden vuo-
deosastoilla päihdesairauksien vuoksi 
hoidettujen määrä on kuitenkin pysynyt 
tasaisena, samoin päihdehuollon laitos-
hoidossa olevien osuus, joka oli koko 
maan tasoa.

Integraatiolla asiakaslähtöisyyttä
Muuta maata korkeamman työttömien 
aktivointiasteen perusteella työllisty-
mistä edistävien palvelujen yhteensovit-
tamisessa on onnistuttu keskimääräistä 
paremmin. Alueen sisällä erot aktivoin-
nissa olivat kuitenkin selviä, mikä viittaa tarpeeseen 
arvioida myös paikallista integraatiota ja asiakasoh-
jauksen toimivuutta. Tästä tarpeesta kertovat myös 
suuret kunnittaiset erot työttömien terveystarkas-
tukseen osallistumisessa.

Sekä skitsofreniaa että kaksisuuntaista mieliala-
häiriötä sairastavilla vuodeosastohoito uusiutui 30 
päivän kuluessa kotiutuksesta koko maata harvem-
min. Tämä viittaa sairaala- ja avohoidon toiminnan 
koko maata parempaan toimivuuteen. Havainnot 
voivat kertoa hoidon laadun ja asiakaslähtöisyyden 
lisäksi sairaalahoidon paremmista resursseista.

Selvästi muuta maata vähäisempi pakkotoimien 
käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa kertoo kes-
kimääräistä paremmasta hoidon laadusta. Samaan 
aikaan vakavien mielenterveyshäiriöiden esiinty-
vyys on kuitenkin muun maan tasoista.

Kustannustasossa näkyy panostus palvelujen 
integraatioon, mutta se voi kertoa myös 
palveluiden puuttumisesta
Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki (57 euroa 
/ asukas) oli pienempi kuin maassa keskimäärin, ja 
sen suunta on ollut vuodesta 2015 laskeva (-8 %, 

koko maassa -3 %). Tämä voi osaltaan kertoa työllis-
tymistä edistävien palvelujen onnistuneesta yhteen-
sovittamisesta. Viime vuosien positiivinen työlli-
syyskehitys on myös ollut tukemassa tätä muutosta.

Suuret erot työmarkkinatuen kuntaosuudessa 
alueen sisällä kertovat työllisyystilanteen lisäksi 
todennäköisesti eroista kunnan aktiivisuudessa 
työttömien ohjaamisessa sekä työllisyyttä ja työky-
kyä edistävissä palveluissa ja niiden integraatiossa.

Asukaslukuun suhteutetut päihdehuollon eri-
tyispalvelujen nettokäyttökustannukset (27 euroa 
/ asukas) olivat 25 prosenttia pienemmät kuin 
maassa keskimäärin, ja ne laskivat kolmessa vuo-
dessa 17 prosenttia (koko maassa noin 1 %). Näin 
matalat kustannukset ja niiden laskeva suunta voi-
vat kertoa myös palveluiden puuttumisesta.
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KUVIO 13. Rakennetyöttömyys ja aktivointiaste 2018.
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Kanta-Hämeen vammaispalveluissa ja niiden kustannustasossa näkyy sosiaalihuoltolain 
mukaisiin palveluihin panostaminen. Alueen sisällä palvelurakenteessa on eroja.
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Merkin etäisyys pystyakselista kuvaa väestösuhteutettua 
asiakasmäärää palvelussa.

KUVIO 14. Kehitysvammaisten laitos- ja  
asumispalvelujen asiakkaat 2017.

Kehitysvammaisten laitoshoito lopetettu
Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaita on 
Kanta-Hämeessä maan vähiten (kuvio 14). Käytän-
nössä laitoshoito on lopetettu kokonaan. Vaikea-
vammaisten palveluasumisen piirissä oli asiakkaita 
hieman vähemmän kuin koko maassa. Ympärivuo-
rokautista palvelua kuvaavan tuetun ja ohjatun 
sekä autetun asumisen palveluissa asiakkaita oli 
muuhun maahan verrattuna lähes saman verran. 
Asiakkaiden määrä oli autetun asumisen piirissä yli 
puolet suurempi kuin kevyemmissä ohjatun ja tue-
tun asumisen palveluissa.

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetus-
palvelujen saajia maan toiseksi eniten
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajia oli alu-
eella vähemmän kuin maassa keskimäärin. Sosiaa-
lihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen saajia oli 
puolestaan maan toiseksi eniten. 65 vuotta täyttä-
neitä oli vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen asi-
akkaina maan toiseksi vähiten.

Sosiaalihuoltolain ensisijaisuus näkyy  
kustannustasossa – kaikkien vammaisten  
palvelujen asukaskohtaiset nettokäyttö-
kustannukset 14 prosenttia koko maata 
pienemmät
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja talou-
dellisten tukitoimien menot asukasta kohden olivat 
maan toiseksi pienimmät ja 27 prosenttia pienem-
mät kuin maassa keskimäärin. Muiden vammaisten 
palvelujen nettokäyttökustannukset (148 euroa / 
asukas) olivat maan kolmanneksi pienimmät ja 19 
prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. 
Kolmessa vuodessa nämä kustannukset kasvoivat 
10 prosenttia (koko maassa 16 %). Kelan vammai-
suuden perusteella maksamien etuuksien saajia oli 
alueella kuitenkin saman verran kuin maassa kes-
kimäärin.

Kuljetuspalvelujen kustannukset vammaispalve-
lulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tuki-
toimien kustannuksista olivat maan pienimmät ja 
37 prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin.

4.11 Vammaisten palvelut

Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asu-
mispalvelujen nettokäyttökustannukset (147 euroa 
/ asukas) olivat viisi prosenttia suuremmat kuin 
maassa keskimäärin, ja ne pienenivät kolmessa 
vuodessa noin prosentin (koko maassa kasvua 15 
%). Käytännössä kokonaan lopetettu laitoshoito 
näkyy ympärivuorokautisen hoivan kustannusta-
sossa. Laitoshoidon kustannukset vähenivät kol-
men viimeisen vuoden aikana 67 prosenttia (koko 
maassa 24 %).
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Kanta-Hämeessä ikääntyneiden palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden haasteina ovat 
alueen sisäiset erot kotona asuvien osuudessa, omaishoidontuen käytössä ja sen palkki-
oissa sekä kotihoidon intensiteetissä. Paljon hoivaa tarvitsevien osuutta kotihoidossa on 
mahdollisuus lisätä. Myös kotihoidon tukiverkostoa on mahdollista vahvistaa, varsinkin 
yöaikaisten palvelujen saatavuutta ja kotisairaalatoimintaa. Vaikka kustannustasossakin 
näkyvää laitospalvelua on edelleen koko maata enemmän, ikääntyneillä vuodeosastopäi-
viä on vähän.

Palvelujen tarvetta ja käyttöä muun maan 
tapaan − alueen sisällä saatavuudessa eroja
75 vuotta täyttäneitä oli alueella koko maata jon-
kin verran enemmän. Kotona tämä ikäluokka asui 
muun maan tapaan. Kansallinen tavoite kotona 
asumisesta ei aivan toteutunut.

Omaishoidon, kotihoidon, säännöllisen kotihoi-
don, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon 
käyttö muistuttaa koko maan rakennetta. Kotihoi-
dossa työskentelevien osuus ikääntyneiden palve-
lujen henkilöstöstä oli 34 prosenttia (koko maassa 
36 %). Niitä säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyt-
täneitä asiakkaita, joiden luona käydään 2–3 kertaa 
päivässä, oli hieman koko maata vähemmän.

Omaishoidontuen käyttö ei ole vielä kansallisen 
suosituksen mukainen. Sen käytössä ei ole viime 
vuosina tapahtunut suurta muutosta. Omaishoi-
dontuen myöntämiskriteerit vaihtelivat kunnittain, 
eikä yhdenvertaisuus alueen sisällä tältä osin toteu-
tunut. Palvelujen erilaisesta saatavuudesta alueen 
sisällä kertoo myös isot erot kotihoidon kattavuu-
dessa kuntien välillä.

Ikääntyneiden palvelujen ja terveys-
palvelujen integraatio näyttää toimivalta
75 vuotta täyttäneillä oli sekä perusterveyden-
huollon että erikoissairaanhoidon päivystyskäyn-
tejä selvästi vähemmän kuin maassa keskimäärin. 
Perusterveydenhuoltoon päivystyskäyntejä tehtiin 
lähes puolet enemmän kuin erikoissairaanhoitoon. 
Yhteispäivystyksen vaikutus päivystyskäyntien kir-
jautumiseen Hämeenlinnan seudulla jäi osin epä-
selväksi.

Niiden kotihoidon yksiköiden osuus, joissa 
yöaikainen palvelu oli saatavana arkena ja vii-
konloppuna, oli kuitenkin samaa tasoa kuin koko 
maassa, eli ainakaan yöaikainen kotihoito ei selit-
täne päivystyskäyntien vähäisyyttä. Kotihoidon 

yksiköitä, joilla oli ympärivuorokautinen mahdolli-
suus konsultoida lääkäriä, oli koko maata selvästi 
enemmän. Tällä ratkaisulla alueella on todennäköi-
sesti onnistuttu vähentämään päivystyspalvelujen 
tarvetta.

Päivystyskäyntien perusteella näyttäisi siltä, että 
ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integ-
raatio toimii. Kotihoidon ja perusterveydenhuollon 
yhteistyöllä on todennäköisesti pystytty välttämään 
ainakin perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä ja 
vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin muutoin.

Kotihoidon asiakkaille tehtiin säännöllinen 
lääkehoidon kokonaisarviointi koko maata 
useammin.

Säännöllinen ravitsemustilan arviointi tehtiin lää-
kehoidon arvioinnista poiketen hieman koko maata 
harvemmin. Muistisairaiden hyvän hoidon kriteerien 
käyttö oli ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä 
maan vähäisimpien joukossa. Saattohoito-osaami-
sessa näytti olevan puutteita alueen ympärivuoro-
kautisen hoidon yksiköissä enemmän kuin kotihoi-
dossa. (THL, Vanhuspalvelujen tila -tutkimus.)

Ikääntyneillä vuodeosastopäiviä vähän
Ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen toi-
mivasta integraatiosta kertoo vähäisten päivystys-
käyntien lisäksi se, että perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoidossa (ei ikärajausta) potilaita hoi-
dettiin suhteellisesti maan toiseksi vähiten ja hoito-
päiviäkin kertyi yli puolet vähemmän kuin maassa 
keskimäärin. Vähäinen perusterveydenhuollon vuo-
deosastohoidon käyttö voi kertoa myös kotihoidon 
ja asumispalveluyksiköiden kyvystä hoitaa asiak-
kaat ilman siirtämistä osastohoitoon, vaikka koti-
sairaalatoimintaa alueella olikin selvästi harvemmin 
kuin koko maassa.

4.12 Ikääntyneiden palvelut
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KUVIO 15. Ikääntyneiden palvelurakenne ja -kattavuus 75 vuotta täyttäneillä suhteessa vastaavan 
ikäiseen väestöön 2017.

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.

75 vuotta täyttäneitä hoidettiin perusterveyden-
huollosta poiketen hieman koko maata enemmän 
somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosasto-
hoidossa, mutta hoitopäiviä kertyi täälläkin koko 
maata vähemmän.

Laitospalvelua vielä koko maata enemmän – 
kotihoidon kustannusten kasvu koko maata 
jyrkempää
Ei-ympärivuorokautisten asumispalvelujen, perhe-
hoidon, päivätoiminnan ja omaishoidontuen koko 
maata pienemmät kustannukset voivat kertoa mah-
dollisuudesta parantaa palvelujärjestelmän toimi-
vuutta monipuolistamalla ikääntyneiden asumisen 
mahdollisuuksia ja kotona asumisen kotihoitoa 
aikaisempaa tukea. Vaikka ikääntyneiden laitospal-
velua on koko alueella vielä koko maata enemmän, 
alueen sisällä esiintyy selviä eroja.

Kotihoidon nettokäyttökustannukset (186 euroa 
/ asukas) olivat vajaan prosentin koko maata pie-
nemmät, ja ne kasvoivat kolmessa vuodessa 22 
prosenttia (koko maassa 10 %). Tehostetun palve-
luasumisen nettokäyttökustannukset (361 euroa / 
asukas) olivat 17 prosenttia suuremmat kuin koko 
maassa, kun tämän palvelun piirissä olevia oli muun 
maan tapaan. Tehostetun palveluasumisen kustan-
nukset kasvoivat kolmessa vuodessa 24 prosenttia 
(koko maassa 18 %). Kolmen viime vuoden aikana 
75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kasvoi hie-
man koko maata jyrkemmin, mutta 85 vuotta täyttä-
neiden osuus selvästi koko maata vähemmän.

Laitospalvelujen nettokäyttökustannukset (73 
euroa / asukas) olivat 12 prosenttia koko maata suu-
remmat, mutta ne supistuivat kolmessa vuodessa 
50 prosenttia (koko maassa 36 %).
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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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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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Lähteet ja arvioinnissa käytetty tausta-aineisto

Kansalliset lähteet
Arvioinnissa käytetyn indikaattoritiedon käyttöliittymä 
Tietoikkuna www.thl.fi/tietoikkuna

Ammattibarometri. www.ammattibarometri.fi
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