
 
 

Koronaepidemian vaikutuk-
set hyvinvointiin, palveluihin 
ja talouteen 
 

 

THL:n seurantaraportti, viikot 33–34 / 2021, 
1.9.2021 

THL seuraa tiiviisti epidemiatilanteen kehittymistä. Uusien koronavirustapausten määrät ovat kas-

vaneet useina peräkkäisinä viikkoina. Epidemia leviää edelleen nuorten aikuisten keskuudessa. 

Sairaalahoidon tarve on kasvussa. 

Lisää koronaepidemian tilannekatsauksessa 

Lisää voimassa olevista rajoituksista valtioneuvoston verkkosivuilla 

Tässä seurantaraportissa kerrotaan: 

• Kriisipuhelimen yhteydenotoissa selvää kasvua koronaepidemian aikana – nuorten aikuisten 

tilanne huolestuttaa 

• Reilu kolmasosa huolissaan terveydenhuoltojärjestelmän kyvystä hoitaa sairatapaukset 

• Reilu 60 prosenttia huolissaan läheisen sairastumisesta koronaan 

• Kaksi kolmesta arvioi viranomaisviestinnän luotettavuuden hyväksi tai melko hyväksi 

• Työttömyys 

• Koronaneuvonnan yhteydenotot vähentyneet selvästi heinäkuun jälkeen 

• Päihdetyön palvelujen saatavuus ja henkilöstön riittävyys perusterveydenhuollossa ja sosiaali-

huollossa 

• Perusterveydenhuollon koronarokotukset, testaukset ja tartunnanjäljitys 

• Perusterveydenhuollon rajat ylittävän matkustajaliikenteen palvelujen saatavuus ja henkilös-

tön riittävyys 

• Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit perusterveydenhuollossa koronaepidemiaa edeltävällä tasolla 

• Perhesuunnittelu- tai ehkäisyneuvolan käyntivolyymit koronaepidemiaa edeltävällä tasolla 

• Myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät koronaepidemiaa edeltävällä tasolla 

• Kasvatus- ja perheneuvolan käyntimäärät hyvin ennustettavat vuosina 2019–2021 

• Lastentautien erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneet vuosina 2007–2021 

• Lastenneurologian erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneet vuosina 2007–2021 

• Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneet vuosina 2007–2021 

• Lähes 90 prosenttia etä- ja 60 prosenttia fyysisistä asioinneista 7 vrk:ssa perusterveydenhuol-

lossa vuosina 2019–2021 

• Koronavilkku on ollut käytössä vuoden 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
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Viikkoraportin tietoja julkaistaan myös verkkosivulla: thl.fi/koronanvaikutukset 

Katso aiemmat seurantaraportit täältä 

 
 
 
Viikkoraportin ovat toimittaneet: 
 

Juha Honkatukia, tutkimuspäällikkö, THL 

Vuokko Härmä, erikoissuunnittelija, THL 

Merita Jokela, erikoistutkija, THL 

Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, THL 

Laura Kestilä, tutkimuspäällikkö, THL 

Pekka Rissanen, tietoylijohtaja, THL 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@thl.fi. 

  

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/koronan-vaikutukset-yhteiskuntaan-ja-palveluihin
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052038462
mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
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Väestön terveys, hyvinvointi ja elinolot 

Kriisipuhelimen yhteydenotoissa selvää kasvua koronaepi-
demian aikana – nuorten aikuisten tilanne huolestuttaa 

Susanna Winter ja Laura Kestilä 

 

Mieli ry:n ylläpitämään Kriisipuhelimeen on tullut vuonna 2021 tähän mennessä jo lähes 200 000 

yhteydenottoa, mikä on merkittävästi enemmän kuin vastaavaan aikaan kuin vuonna 2020 ja eten-

kin ennen koronaepidemiaa vuonna 2019. Heinäkuussa 2021 Kriisipuhelimeen tuli lähes 28 800 

soittoa, mikä tarkoittaa yli 900 soittoyritystä vuorokaudessa. Vastattujen puheluiden määrä on 

kesän loma-aikana pystytty pitämään keskimääräisellä kuukausitasolla. 

 

Kuvio: Soittoyritysten lukumäärä Kriisipuhelimeen kuukausittain vuosina 2019–2021 (30.8.2021 men-

nessä). Lähde: Mieli ry. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

 

Erityisesti nuorten aikuisten kanssa käytyjen keskustelujen määrä on lisääntynyt koronaepidemian 

aikana selvästi. Vuonna 2020 alle 30-vuotiaiden kanssa käytyjä keskusteluja oli lähes 10 000, ja 

vuonna 2021 elokuun loppuun mennessä jo noin 6500. 
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Kuvio: Alle 30-vuotiaiden henkilöiden kanssa käydyt keskustelut Kriisipuhelimessa (24/7) vuosina 

2013–2021(30.8.2021 mennessä). Lähde: Mieli ry. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

 

Yleisin Kriisipuhelimessa käydyn keskustelun syy on ollut koronaepidemian aikana paha olo. 

Toiseksi eniten ihmiset ovat soittaneet ihmissuhdeongelmien, erityisesti parisuhteisiin liittyvien 

tilanteiden, takia. Myös työhön, opiskeluun ja asumiseen liittyvät arjessa selviytymisen vaikeudet 

kuormittavat soittajia entistä enemmän. Yksinäisyyden takia Kriisipuhelimeen soittavien määrä on 

noussut maltillisesti. Yksinäisyyttä on kaikissa ikäryhmissä, ja se kytkeytyy usein koronaepidemi-

aan. 

Kuluneena kesänä erityisesti nuorten itsetuhoisuus on noussut esiin Kriisipuhelimessa. Akuutista 

itsetuhoisuudesta puhuvat nyt 18–40-vuotiaat nuoret aikuiset, sekä naiset että miehet. Viime vuo-

den kesällä itsetuhoisuudesta soittivat eniten 18–29-vuotiaat naiset ja miehistä 51–63-vuotiaat. 

Lisätietoa: Mieli ry:n uutinen. 

Reilu kolmasosa huolissaan terveydenhuoltojärjestelmän ky-
vystä hoitaa sairastapaukset 

Vesa Jormanainen ja Laura Kestilä 

 

Elokuun alussa reilu kolmannes Tilastokeskuksen Kansalaispulssiin vastanneista oli huolissaan 

terveydenhuoltojärjestelmän kyvystä hoitaa sairastapaukset. Osuus on selvästi suurempi kuin en-

nen kesälomakautta: esimerkiksi viikolla 26 näin arvioi reilu neljännes vastaajista. Vajaa viidennes 

vastaajista oli elokuun alussa huolissaan siitä, saisiko hän tarvitsemaansa hoitoa sairauteen, joka ei 

liity koronaan. 

https://mieli.fi/itsetuhoiset-nuoret-ja-avunsaannin-vaikeus-huolettavat-kriisipuhelimessa/
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Kuvio: Terveydenhuoltojärjestelmän kyvystä hoitaa sairaustapaukset, saako vastaajan läheiset tai 

vastaaja itse tarvitsemansa hoidon sairauteen, joka ei liity koronaan. Huolestuneiden osuudet (pro-

senttia) kalenteriviikoittain vuosina 2020 ja 2021. Lähde: Valtioneuvoston kanslia ja Tilastokeskus, 

Kansalaispulssin puhelinhaastattelut. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

Reilu 60 prosenttia huolissaan läheisen sairastumisesta koro-
naan 

Vesa Jormanainen ja Laura Kestilä 

 

Tilastokeskuksen toteuttaman Kansalaispulssin tulosten mukaan elokuun alkupuolella reilu 60 

prosenttia kyselyyn vastanneista oli huolissaan läheisensä sairastumisesta koronatautiin. Selvästi 

pienempi osuus oli huolissaan omasta sairastumisestaan; huolta tästä raportoi vain reilu kolmaosa 

vastaajista. Osuudet ovat hieman suurempia kuin ennen kesälomakautta. 

 

Kuvio: Huolissaan läheisten ja omasta sairastumisesta koronatautiin sekä huolissaan muiden tartut-

tamisesta oireettomana koronataudin kantajana olleet vastaajat (prosenttia) kalenteriviikoittain 

vuosina 2020 ja 2021. Lähde: Valtioneuvoston kanslia ja Tilastokeskus, Kansalaispulssin puhelinhaas-

tattelut. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 



 

  

  
 
 

6 
 

 

Kaksi kolmesta arvioi viranomaisviestinnän luotettavuuden 
hyväksi tai melko hyväksi 

Vesa Jormanainen ja Laura Kestilä 

 

Tilastokeskuksen Kansalaispulssiin elokuun alussa vastanneet kokevat viranomaisten viestinnän 

avoimuuden ja luotettavuuden suurin piirtein samalla tavoin kuin ennen kesälomakautta. Viestin-

nän luotettavuuden arvioi melko hyväksi tai hyväksi noin kaksi kolmasosaa vastaajista ja avoimuu-

den ja tasapuolisuuden hieman reilu puolet vastaajista. 

 

Kuvio: Melko hyvin tai hyvin (prosenttia) viranomaisten viestinnän kokeneet ominaisuuksien luotetta-

vuus, tasapuolisuus ja avoimuus suhteen kalenteriviikoittain vuosina 2020 ja 2021. Lähde: Valtioneu-

voston kanslia ja Tilastokeskus, Kansalaispulssin puhelinhaastattelut. Päivitetty verkkosivuille 

1.9.2021. 

 

Viranomaisten viestinnän oikeellisuuden arvioi hyväksi tai melko hyväksi noin 60 prosenttia vastaa-

jista ja osuus on samalla tasolla kuin ennen kesälomakautta. Sen sijaan viestinnän reagoinnin no-

peutta hyvänä tai melko hyvänä pitävien osuus laskenut: kun viikolla 26 näin koki vastaajista noin 

puolet, oli osuus viikolla 31 elokuun alussa noin 40 prosenttia. Viranomaisviestinnän selkeys on 

samalla tasolla kuin ennen kesälomakautta: vajaa puolet vastaajista pitää sitä hyvänä tai melko 

hyvänä. 
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Kuvio: Melko hyvin tai hyvin (prosenttia) viranomaisten viestinnän kokeneet ominaisuuksien oikeelli-

suus, selkeys ja reagoinnin nopeus suhteen kalenteriviikoittain vuosina 2020 ja 2021. Lähde: Valtio-

neuvoston kanslia ja Tilastokeskus, Kansalaispulssin puhelinhaastattelut. Päivitetty verkkosivuille 

1.9.2021. 

Työttömyys 

Juha Honkatukia 

 

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kevään ja kesän aikana kaikkiaan noin yli kahdellasadalla 

tuhannella. Vuoden 2020 loppua kohden lukumäärä laski selvästi, mutta vuoden lopulla työttömien 

työnhakijoiden määrä oli vielä alun toistasataatuhatta alkuvuotta korkeampi. Työttömyys laski 

edelleen tammi- huhtikuussa 2021, mutta helmi-maaliskuussa lasku pysähtyi ja vuoden takaiseen 

verrattuna työttömien lukumäärä oli heinäkuussa noin 70 000 korkeampi. 

 

 

Kuvio: Työttömät työnhakijat ikäryhmittäin ja kuukausittain vuosina 2020 ja 2021. Lähde: TEM, työn-

välitystilasto. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Kuvassa 2 tarkastellaan työttömien työnhakijoiden määrän kehitystä miesten ja naisten osalta. 

Vuoden 2020 kevään aikana työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi naisten osalta noin 99 000:lla 

ja miesten noin 83 000:lla. Tämä selittynee lomautusten ja työttömyyden kohdistumisena suhteelli-

sesti naisvaltaisemmille (palvelu)aloille. Suhteellisestikin kasvu oli naisten ryhmässä suurempi, 

koska naisten osuus työttömistä työnhakijoista oli vuoden 2020 alussa pienempi. Vuoden loppuun 

mennessä suhteellisesti erot kaventuivat. Vuoden 2021 heinäkuussa työttömien miesten lukumäärä 

oli noin 23 000 ja naisten 47 000 korkeampi kuin vuoden 2020 alussa. 

 

 

Kuvio: Työttömät työnhakijat sukupuolen mukaan kuukausittain vuosina 2020 ja 2021. Lähde: TEM, 

työnvälitystilasto. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

 

Kuvaan 3 on koottu työttömien työnhakijoiden määrän muutos eri ikäryhmissä. Lisäksi siinä on 

kuvattu pitkäaikaistyöttömien määrän muutos. Kuvasta näkyy, kuinka työttömien työnhakijoiden 

määrä väheni syys-marraskuulla 2020 mutta nousi sitten joulukuussa. Alkuvuodesta 2021 työttö-

mien määrä taas laski hieman. Pitkäaikaistyöttömien määrä sen sijaan on ollut kasvussa koko alku-

vuoden ja oli heinäkuussa noin 50 000 suurempi kuin vuoden 2020 alussa. 
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Kuvio: Työttömien työnhakijoiden lukumäärien muutokset vuoden 2020 tammikuuhun verrattuna. 

Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

 

Kuvissa 4 ja 5 kuvataan miesten ja naisten työttömyysastetta eri ikäryhmissä. Kaikkein nuorimpien 

ja toisaalta vanhimpien ikäryhmien työttömyysaste on molemmilla sukupuolilla keskimääräistä 

korkeampi, mutta naisten työttömyysaste on useimpina kuukausina ollut miesten vastaavaa alem-

pi. Työttömyysaste aleni useimmissa ikäluokissa kesä-heinäkuussa 2021. 

 

 

Kuvio: Miesten työttömyys (prosenttia) ikäryhmittäin ja kuukausittain vuosina 2020 ja 2021. Lähde: 

Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Kuvio: Naisten työttömyys (prosenttia) ikäryhmittäin ja kuukausittain vuosina 2020 ja 2021. Lähde: 

Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Väestön neuvonta ja ohjaus 

Koronaneuvonnan yhteydenotot vähentyneet heinäkuun jäl-
keen 

Marko Lähteenmäki, Minna Kuitunen, Anna-Leena Lohiniva ja Laura Kestilä 

Suomalaisten yhteydenotot Digi- ja väestöviraston koronaneuvontaan ovat vähentyneet elokuussa 

tasaisesti heinäkuun jälkeen. Kun yhteydenottoja oli vielä heinäkuun viimeisellä viikolla (viikko 30) 

yli 3000, oli niitä viikolla 34 reilut 1900. 

Kuukausittain tarkasteltuna yhteydenottojen määrä oli maaliskuussa 2021 yhteensä yli 10 000, 

huhtikuussa reilu 7600 ja toukokuussa noin 7000. Kesäkuussa määrä nousi lähes 11 000 yhteydenot-

toon ja heinäkuussa niitä oli jo yli 14 000. Elokuussa määrä on vähentynyt selvästi: 28.8. mennessä 

yhteydenottoja on ollut yhteensä reilu 9300. 

 

Kuvio: Yhteydenottojen lukumäärä Digi- ja väestöviraston koronaneuvontaan viikoittain vuosina 2020 

ja 2021. Lähde: Digi- ja väestövirasto. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

 

Kysyttyjä asioita viikoilla 33–34 ovat olleet mm. seuraavat: 

• Yleistä Koronasta; immuniteetti, itämisaika, oireet, tämänhetkiset rajoitukset, rajoitukset alu-

eittain, eri maiden rajoitukset, tilastotietoa, ilmaantuvuusluvut, turvavälit, viruksen säilyminen 

pinnoilla 

• Altistuminen; toimintaohjeita, ei ole saanut terveydenhuollolta ohjeita 

• Rokotukset; ajanvaraus, missä rokotetaan, mikä rokote, rokotustodistus, EU-todistus, mahdol-

liset haittavaikutukset, miten toimitaan rokotuksen jälkeen, rokotuksesta tulevat oireet, lasten 

rokotukset 

• Omakanta; testin tulos ei näy, rokotukset eivät näy, tiedot ovat väärin, ei pääse Omakantaan (ei 

pankkitunnuksia) 

• Lapsen sairastuminen 

• Karanteeniohjeet, lasten koronarajoitukset 

• Eristys, miten toimitaan, pituus 
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• Koronatestit; ajanvaraus, ei ole saanut testitulosta, lasten testaus 

• Maskit 

• Yksityistilaisuudet, juhlien järjestäminen 

• Tapahtumien järjestäminen, ravintolarajoitukset 

• Koronavilkku: Miten sovellus toimii, altistusilmoitus – miten toimia 

• Matkustaminen ja maahantulo; siihen liittyvät rajoitukset, rokotustodistus, rajan ylitys, tes-

taukset, testaukset lentokentällä, lentoyhtiöiden vaatimukset, kohdemaan rajoitukset, matkus-

taminen rokotettuna 
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Palvelut 

Päihdetyön palvelujen saatavuus ja henkilöstön riittävyys pe-
rusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa 

Vesa Jormanainen, Marko Grönholm ja Pekka Rissanen 

 

Kysyimme palvelujen järjestäjiltä ensimmäisen kerran yhtä aikaa perusterveydenhuollossa ja sosi-

aalihuollossa päihdetyön palvelujen saatavuudesta ja henkilöstön riittävyydestä. Tulosten mukaan 

valtaosa palvelujen järjestäjistä arvioi tilanteen hyväksi tai kohtalaiseksi, mutta myös huolestutta-

via ja vaikeutuneita tilanteita raportoitiin perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa. 

 

Kuvio: Perusterveydenhuollon (PTH) ja sosiaalihuollon (SOS) päihdetyön palvelujen saatavuus ja hen-

kilöstön riittävyys viikolla 33 (16.–22.8.2021). Palvelujen järjestäjät arvioivat palvelujen saatavuutta ja 

henkilöstön riittävyyttä "liikennevaloilla" (hyvä, kohtalainen, huolestuttava ja vaikeutunut). Osuudet 

on laskettu luvuista, jotka on saatu vähentämällä kaikista vastauksista "en osaa sanoa" ja tyhjät 

vastaukset. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

Perusterveydenhuollon koronarokotukset, testaukset ja tar-
tunnanjäljitys 

Vesa Jormanainen, Marko Grönholm ja Pekka Rissanen 

 

Kysyimme palvelujen järjestäjiltä ensimmäisen kerran koronavirusrokotusten, -testien ja tartunnan-

jäljityksen palvelujen saatavuudesta ja henkilöstön riittävyydestä. Tulosten mukaan valtaosa palve-

lujen järjestäjistä arvioi tilanteen hyväksi tai kohtalaiseksi, mutta erityisesti tartunnanjäljityksessä 

raportoitiin merkittävä määrä huolestuttavia ja vaikeutuneita tilanteita. 
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Kuvio: Perusterveydenhuollon koronavirusrokotusten, testausten ja tartunnanjäljityksen palvelujen 

saatavuus ja henkilöstön riittävyys viikolla 33 (16.–22.8.2021). Palvelujen järjestäjät arvioivat palvelu-

jen saatavuutta ja henkilöstön riittävyyttä "liikennevaloilla" (hyvä, kohtalainen, huolestuttava ja vai-

keutunut). Osuudet on laskettu luvuista, jotka on saatu vähentämällä kaikista vastauksista "en osaa 

sanoa" ja tyhjät vastaukset. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

Perusterveydenhuollon rajat ylittävän matkustajaliikenteen 
palvelujen saatavuus ja henkilöstön riittävyys 

Vesa Jormanainen, Marko Grönholm ja Pekka Rissanen 

 

Kysyimme palvelujen järjestäjiltä ensimmäisen kerran rajat ylittävän matkustajaliikenteen palvelu-

jen saatavuudesta ja henkilöstön riittävyydestä. Tulosten mukaan valtaosa palvelujen järjestäjistä 

arvioi tilanteen hyväksi tai kohtalaiseksi, mutta erityisesti henkilöstön riittävyyden suhteen rapor-

toitiin huolestuttavia ja vaikeutuneita tilanteita. 

 

Kuvio: Perusterveydenhuollon rajat ylittävän matkustajaliikenteen palvelujen saatavuus ja henkilös-

tön riittävyys viikolla 33 (16.–22.8.2021). Palvelujen järjestäjät arvioivat palvelujen saatavuutta ja 

henkilöstön riittävyyttä "liikennevaloilla" (hyvä, kohtalainen, huolestuttava ja vaikeutunut). Osuudet 

on laskettu luvuista, jotka on saatu vähentämällä kaikista vastauksista "en osaa sanoa" ja tyhjät 

vastaukset. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit perusterveydenhuollossa ko-
ronaepidemiaa edeltävällä tasolla 

Päivi Lindberg ja Vesa Jormanainen 

 

Kuvio: Perusterveydenhuollon äitiysneuvolan käynnit kalenteriviikoittain vuosina 2019–2021. Lähde: 

THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

 

Kuvio: Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit kalenteriviikoittain vuosina 2019–2021. Lähde: 

THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Perhesuunnittelu- tai ehkäisyneuvolan käyntivolyymit ko-
ronaepidemiaa edeltävällä tasolla 

Päivi Lindberg ja Vesa Jormanainen 

 

Kuvio: Perusterveydenhuollon perhesuunnittelun tai ehkäisyneuvolan käynnit kalenteriviikoittain 

vuosina 2019–2021. Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

Myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käyntimäärät ko-
ronaepidemiaa edeltävällä tasolla 

Päivi Lindberg ja Vesa Jormanainen 

 

Kuvio: Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit kalenteriviikoittain vuosina 2019–2021. 

Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Kuvio: Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon käynnit kalenteriviikoittain vuosina 2019–

2021. Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

Kasvatus- ja perheneuvolan käyntimäärät hyvin ennustettavat 
vuosina 2019–2021 

Päivi Lindberg ja Vesa Jormanainen 

 

Kuvio: Sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolan käynnit kalenteriviikoittain vuosina 2019–2021. 

Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Lastentautien erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneet vuo-
sina 2007–2021 

Vesa Jormanainen 

 

Erikoissairaanhoidon lastentaudeille hoitoa jonottaneiden lukumäärät on kuvattu kolmessa kuvios-

sa: hoitoon 1–90 vrk, 91–180 ja yli 180 vrk jonottaneiden lukumäärät. Koronaepidemiavuosien aika-

na erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneiden lukumäärät ovat erityisen paljon lisääntyneet vä-

hintään 91 vrk hoitoon odottaneiden osalta. 

 

Kuvio: Lastentautien erikoisalan hoitoon 1–90 vuorokautta odottaneet vuosina 2007–2021. Ennen 

vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 kuukauden lopussa. 

Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Kuvio: Lastentautien erikoisalan hoitoon 91–180 vuorokautta odottaneet vuosina 2007–2021. En-

nen vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 kuukauden lo-

pussa. Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021.  

 

Kuvio: Lastentautien erikoisalan hoitoon yli 180 vuorokautta odottaneet vuosina 2007–2021. Ennen 

vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 kuukauden lopussa. 

Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 
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Lastenneurologian erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneet 
vuosina 2007–2021 

Vesa Jormanainen 

 

Erikoissairaanhoidon lastenneurologialle hoitoa jonottaneiden lukumäärät on kuvattu kolmessa 

kuviossa: hoitoon 1–90 vrk, 91–180 ja yli 180 vrk jonottaneiden lukumäärät. Koronaepidemiavuo-

sien aikana erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneiden lukumäärät lisääntyivät kaikissa luokissa. 

 

Kuvio: Lastenneurologian erikoisalan hoitoon 1–90 vuorokautta odottaneet vuosina 2007–2021. 

Ennen vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 kuukauden 

lopussa. Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021.  
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Kuvio: Lastenneurologian erikoisalan hoitoon 91–180 vuorokautta odottaneet vuosina 2007–2021. 

Ennen vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 kuukauden 

lopussa. Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

 

Kuvio: Lastenneurologian erikoisalan hoitoon yli 180 vuorokautta odottaneet vuosina 2007–2021. 

Ennen vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 kuukauden 

lopussa. Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021.  
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Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon hoitoon jo-
nottaneet vuosina 2007–2021 

Vesa Jormanainen 

 

Erikoissairaanhoidon nuoriso- ja lastenpsykiatrialle hoitoa jonottaneiden lukumäärät on kuvattu 

kolmessa kuviossa: hoitoon 1–90 vrk, 91–180 ja yli 180 vrk jonottaneiden lukumäärät. Koronaepi-

demiavuosien aikana erikoissairaanhoidon hoitoon jonottaneiden lukumäärät ovat lisääntyneet 

kaikkien hoitoa odottaneiden osalta. 

Kuvio: Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisalojen hoitoon 1–90 vuorokautta odottaneet vuosina 

2007–2021. Ennen vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 

kuukauden lopussa. Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 

1.9.2021. 
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Kuvio: Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisalojen hoitoon 91–180 vuorokautta odottaneet vuosina 

2007–2021. Ennen vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 

kuukauden lopussa. Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 

1.9.2021. 

Kuvio: Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisalojen hoitoon yli 180 vuorokautta odottaneet vuosina 

2007–2021. Ennen vuotta 2021 tilanne kolme kertaa vuodessa (30.4., 31.8. ja 31.12.) ja vuonna 2021 

kuukauden lopussa. Lähde: THL, Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 

1.9.2021. 
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Lähes 90 prosenttia etä- ja 60 prosenttia fyysisistä asioinneis-
ta 7 vrk:ssa perusterveydenhuollossa vuosina 2019–2021 

Vesa Jormanainen 

 

Odotusaikaa perusterveydenhuollon varhaisimmasta kontaktista käyntiin selvitettiin vuosina 2019–

2021. Tarkastelu tehtiin erikseen etäasioinneille ja fyysisille asioinneille. 

Vuonna 2020 toteutui 1,36 miljoonaa (+38 prosenttia) etäasiointia enemmän kuin edellisvuonna, 

kun fyysisten asiointien lukumäärä väheni 474 000 (-17 prosenttia). 

 

 

Taulukko: Odotusaika varhaisimmasta kontaktista käyntiin etäasioinneissa ja fyysisissä asioinneissa 

perusterveydenhuollossa vuosina 2019–2021. Vuoden 2021 tiedot ajalta tammikuu-heinäkuu. Lähde: 

THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tilastot. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

Lisätietoja tilastosta 

  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avohpaasy/pthjono02/summary_tiiviste1?ammatti_0=30664&aika_0=340847&aika_1=&palvelumuoto_0=33780&yhteystapa_0=484879&mittari_0=25618
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Lääkinnälliset tuotteet ja laitteet, sovel-
lukset ja rokotteet 

Koronavilkku on ollut käytössä vuoden 

Aleksi Yrttiaho ja Vesa Jormanainen 

 

Kuvio: Koronavilkku-kokonaisuuden (käytetyt avauskoodit, sovelluksen kautta tehdyt Omaolon ko-

ronaviruksen oirearviot ja Koronavilkku-sovelluksen käyttäjien lukumäärä) sekä varmistettujen CO-

VID-19-tapausten lukumäärät kalenteriviikoittain syyskuusta 2020 alkaen. Lähde: THL, Koronavilkku-

sovelluksen viikkoraportti. Päivitetty verkkosivuille 1.9.2021. 

Lisätietoja Koronavilkun viikkoraportista 

Lue lisää Koronavilkusta THL:n tiedotteesta 

 

https://www.thl.fi/episeuranta/vilkku/koronavilkku_viikkoraportti.html
https://thl.fi/fi/-/koronavilkku-sovellus-tayttaa-vuoden-sovellus-kannattaa-edelleen-pitaa-aktiivisena?redirect=%2Ffi%2F

