
Perustason sote-palvelujen 
yhteensovittamisella enemmän monialaista 
palvelujen käyttöä, mutta varhemmin? 

Tarkastelimme julkisten sote-palvelujen käytön monialaisuutta ja palvelujen käytön 
laskennallisia kustannuksia vuonna 2017 laajasta yksilötason rekisteriaineistosta. Tarkastelu oli 
osa valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamaa Paljon palveluita 
tarvitsevien tunnistaminen (PAPATA)-hanketta (1). Käytimme THL:en Korvauskriteerit ja 
maakuntien arviointi –hankkeessa koottua tutkimusaineistoa niiltä osin kun hankkeeseen saatu 
sosiaalihuollon avopalvelujen käyttötiedot (Helsingin ja Oulun kaupungit, Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (pois lukien Lahti ja Heinola), N=1 
048 180) (2,3).     

Suurimmalla osalla kontakti perusterveydenhuollon 
avohoitoon  

Vuoden aikana kontakti johonkin perusterveydenhuollon avohoidon palveluun oli yli 70 
prosentilla koko tarkastellusta väestöstä, ja korkeimmassa kustannuskymmenyksessä (kattaen 
noin 80 % laskennallisista kustannuksista) reilulla 90 prosentilla. Palveluja oli usein käytetty 
vähintään kahdesta palveluryhmästä (kuva 1), yleisimpänä yhdistelmänä 
perusterveydenhuollon avohoito ja somaattinen erikoissairaanhoito (koko väestö 25 %, korkein 
kymmenys 29 %).  



 

Kuva 1. Henkilöiden käyttämien palveluryhmien  lukumäärien osuudet palvelujen käytön 
kustannusten mukaan järjestetyissä väestökymmenyksissä (N=1 048 180). 
 Palveluryhmät: Perusterveydenhuollon avohoidon vastaanottopalvelut (pois lukien 
mielenterveys- ja päihdepalvelut), Somaattinen erikoissairaanhoito, Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut (pth, psykiatrinen esh), Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelut, 
Sosiaalihuollon avopalvelut, Sosiaalihuollon laitospalvelut, Ikääntyneiden palvelut. 

Sote-palvelujen yhteensovittaminen yksi tulevaisuuden sote-
keskuksen tavoitteista  

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmalla tavoitellaan uudenlaista sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamista (4,5). Potilas/asiakas saisi kaikki tarvitsemansa 
perustason sote-palvelut yhdestä paikasta ja moniammatillisessa tiimissä toimiva 
vastuutyöntekijä ohjaisi potilasta/asiakasta asiantuntijoiden välillä. Uudenlaisella toiminnalla 
voi olla erilaisia vaikutuksia eri potilas-/asiakasryhmien (mm. ikä, sairaudet, sosioekonominen 
asema) palvelukokonaisuuksiin ja -ketjuihin, ja eritoten lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.  

Monitahoiset ongelmat haltuun varhemmin? 

Esimerkkinä käytännön integraatiosta hankejohtaja Anu Niemi (THL) esittää mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen kytkemisen vahvemmin osaksi erikoissairaanhoidon tukemia perustason 



palveluja (5). Rekisteriaineistossamme mielenterveys- ja päihdepalveluja (pth, psykiatrinen esh) 
oli korkeimmassa kustannuskymmenyksessä käyttänyt 25 prosenttia (koko tarkastellussa 
väestössä 6 %). Alueilta saatujen aineistojen perusteella sosiaalihuollon avohoidon palveluja oli 
käyttänyt yli kolmannes (koko väestössä 9 %). Korkein kustannuskymmenys sisälsi 
kaikenikäisiä, ja mahdollisuudet tavoitellulle tiiviimmälle sote-yhteistyölle ja palvelujen ehkä 
varhaisemmallekin yhteensovittamiselle näyttäisivät näin katsoen lupaavalta. 
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