
 
 

Koronaepidemian vaikutuk-
set hyvinvointiin, palveluihin 
ja talouteen 
 

 

THL:n seurantaraportti, viikot 35–36 / 2021, 
15.9.2021 

 

THL seuraa rokotusten etenemistä ja rokotuskattavuuden kehittymistä, epidemian ja koronavirus-

tapausten lisäksi. 

Lisää koronaepidemian tilannekatsauksessa 

Lisää voimassa olevista rajoituksista valtioneuvoston verkkosivuilla 

Tässä seurantaraportissa kerrotaan: 

Väestön terveys, hyvinvointi ja elinolot 

• Yhteydenotot koronaneuvontaan kääntyivät laskutrendille 

Teema: mielenterveys 

• Perusterveydenhuollon mielenterveystyön käynnit vuosina 2018–2021 

• Perusterveydenhuollon päihdetyön käynnit vuosina 2018–2021 

• Perusterveydenhuollon mielenterveystyön käynnit vuosina 2018–2021 

• Perusterveydenhuollon mielenterveyden palvelujen saatavuus ja henkilöstön riittä-
vyys 2020–2021 

• Perusterveydenhuollon päihdetyön palvelujen saatavuus ja henkilöstön riittävyys 
2020–2021 

• Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelut perusterveydenhuollossa ja eri-
koissairaanhoidossa 

• Erikoissairaanhoidon psykiatrian erikoisalan henkilöstön riittävyys poliklinikoilla ja 
vuodeosastoilla 

• Erikoissairaanhoidon hoitoon odottavat psykiatrian erikoisalalla vuosina 2007–2021 

• Erikoissairaanhoidon hoitoon odottavat nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisalalla vuo-
sina 2007–2021 

 

 

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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Muut palvelut 

• Yksityisen terveydenhuollon etäkäynnit nousutrendille kesän jälkeen 

• Koronaepidemia toi esiin henkilökohtaiseen tapaamiseen liittyvän palvelun vähenemi-
sen 

Etuudet 

• Työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajien määrä laski hieman, perustoi-
meentulotuen ratkaisut tehty pääosin määräajassa 

Lääkinnälliset tuotteet ja laitteet, sovellukset ja rokotteet 

• Omaolon koronaviruksen oirearvioissa käännös laskutrendille 

Vaikutukset kansantalouteen 

• Suomen talous jatkaa toipumistaan koronakeväästä 

 

 

 

 

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 neuvonta ja ohjaus 

Yhteydenotot koronaneuvontaan kääntyivät laskutrendille 

Marko Lähteenmäki, Minna Kuitunen, Anna-Leena Lohiniva ja Vesa Jormanainen 

 

Suomalaisten yhteydenotot Digi- ja väestöviraston koronaneuvontaan lähtivät viikkotasolla lasku-

trendille elokuussa. Sama toistuu myös kuukausittaisissa havainnoissa. 

 

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

ja 2021. Lähde: Digi- ja väestövirasto. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

 

Kuvio: Yhteydenottojen lukumäärä Digi- ja väestöviraston koronaneuvontaan kuukausittain vuosina 

2020 ja 2021. Lähde: Digi- ja väestövirasto. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Kysyttyjä asioita viikoilla 35–36 ovat olleet mm. seuraavat: 

• Yleistä Koronasta: itämisaika, rajoitukset alueittain, eri maiden rajoitukset, tilastotietoa, viruk-

sen säilyminen pinnoilla, vasta-ainetestit, tartuntatautipäiväraha, kolmas rokote, immuniteetti 

• Matkustaminen ja maahantulo: siihen liittyvät rajoitukset, rajan ylitys, testaukset, kohdemaan 

rajoitukset, risteilyt, rokotettujen matkustaminen 

• Altistuminen: toimintaohjeita, ei ole saanut terveydenhuollolta ohjeita 

• Rokotukset: ajanvaraus, missä rokotetaan, mikä rokote, rokotustodistus, EU-koronatodistus, 

mahdolliset haittavaikutukset, rokotuksesta tulevat oireet, lasten rokotukset 

• Testit: missä testataan, mistä saa ajan, koska saa vastauksen 

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

pankkitunnuksia), ulkomailla saadut korona-rokotukset 

• Lapsen sairastuminen 

• Karanteeniohjeet 

• Eristys: miten toimitaan 

• Maskit ja niiden käyttö 

• Juhlien järjestäminen 

• Koronavilkku: miten sovellus toimii, altistusilmoitus (miten toimia) 
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Palvelut 

Teema: mielenterveys 

Perusterveydenhuollon mielenterveystyön käynnit vuosina 
2018–2021  

Vesa Jormanainen 

 

Avohilmo-rekisteriin kirjattujen tietojen perusteella vuoden 2020 keväällä myös mielenterveystyön 

käynnit notkahtivat ennen kesälomakautta. Pitkän ajan tarkastelussa havaitaan selvää kausivaihte-

lua. 

 

Kuvio: Julkisen perusterveydenhuollon mielenterveystyön käynnit kuukausittain vuosina 2018–2021. 

Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

Perusterveydenhuollon päihdetyön käynnit vuosina 2018–
2021  

Vesa Jormanainen 

 

Vuoden 2020 keväällä myös päihdetyön käynnit olivat pienemmät kuin edellisvuonna, mutta lähes 

samalla tasolla kuin vuonna 2018. Kuluvan vuoden aikana päihdetyön käyntimäärät ovat oleellisesti 

suuremmat kuin koronakeväänä 2020. 
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Kuvio: Julkisen perusterveydenhuollon päihdetyön käynnit kuukausittain vuosina 2018–2021. Lähde: 

THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

Perusterveydenhuollon mielenterveystyön käynnit vuosina 
2018–2021  

Vesa Jormanainen 

 

Avohilmo-rekisteriin kirjattujen tietojen perusteella sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolakäyn-

tien osalta havaitaan voimakas kausivaihtelu kohdistuen erityisesti kesälomakuukausiin. 

Kun käyntejä tarkastellaan viikoittain, vuoden 2021 aikana on palattu koronakevään 2020 jälkeen 

ennustettavaan trendiin. 

 

Kuvio: Julkisen sosiaalihuollon kasvatus- ja perheneuvolan käynnit kuukausittain vuosina 2018–2021. 

Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Kuvio: Julkisen perusterveydenhuollon mielenterveystyön käynnit viikoittain vuosina 2018–2021. Läh-

de: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

Perusterveydenhuollon mielenterveyden palvelujen saatavuus 
ja henkilöstön riittävyys 2020–2021  

Vesa Jormanainen 

 

Palvelujen järjestäjille suunnattujen sähköisten kyselyjen avulla on seurattu palvelujen saatavuutta 

sekä henkilöstön riittävyyttä joulukuusta 2020 alkaen. Palvelujen järjestäjät arvioivat tilannetta 

vastuualueellaan sovelletuilla 'liikennevaloilla' (hyvä, kohtalainen, huolestuttava, vaikeutunut). 

Perusterveydenhuollon mielenterveystyön palvelujen saatavuudessa, mutta erityisesti henkilöstön 

riippuvuudessa on aiempaa enemmän raportoitu vaikeutuneita tilanteita viimeisten arvioiden pe-

rusteella. 

 

Kuvio: Julkisen perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjien arvioima mielenterveystyön palvelujen 

saatavuus ja henkilöstön riittävyys viikoittain vuosina 2020–2021. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 

15.9.2021. 
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Perusterveydenhuollon päihdetyön palvelujen saatavuus ja 
henkilöstön riittävyys 2020–2021  

Vesa Jormanainen 

 

Perusterveydenhuollon päihdetyön palvelujen saatavuudessa, mutta erityisesti henkilöstön riippu-

vuudessa on aiempaa enemmän raportoitu vaikeutuneita tilanteita viimeisten arvioiden perusteel-

la. 

 

Kuvio: Julkisen perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjien arvioima päihdetyön palvelujen saata-

vuus ja henkilöstön riittävyys viikoittain vuosina 2020–2021. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 

15.9.2021. 

Lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelut peruster-
veydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa  

Vesa Jormanainen 

 

Syksyllä 2021 palvelujen järjestäjiä on pyydetty arvioimaan myös lasten, nuorten ja aikuisten mie-

lenterveyspalvelujen tarvetta sekä pääsyä erikoissairaanhoidon palveluihin ja niiden riittävyyttä. 

Arviointi on tehty nimenomaan perusterveydenhuollon näkökulmasta. 

Kaikissa kolmessa todetaan vaihtelua kahden ensimmäisen mittauskerran osalta. 

 

Kuvio: Lasten tarvitsemat mielenterveyspalvelut perusterveydenhuollossa sekä pääsy erikoissairaan-

hoidon palveluihin ja niiden riittävyys viikoilla 33 ja 35 palvelujen järjestäjien arvioimana vuonna 2021. 

Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Kuvio: Nuorten tarvitsemat mielenterveyspalvelut perusterveydenhuollossa sekä pääsy erikoissai-

raanhoidon palveluihin ja niiden riittävyys viikoilla 33 ja 35 palvelujen järjestäjien arvioimana vuonna 

2021. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

 

Kuvio: Aikuisten tarvitsemat mielenterveyspalvelut perusterveydenhuollossa sekä pääsy erikoissai-

raanhoidon palveluihin ja niiden riittävyys viikoilla 33 ja 35 palvelujen järjestäjien arvioimana vuonna 

2021. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

Erikoissairaanhoidon psykiatrian erikoisalan henkilöstön riit-
tävyys poliklinikoilla ja vuodeosastolla  

Vesa Jormanainen 

 

Joulukuusta 2020 alkaen erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäjät ovat arvioineet psykiatrian 

henkilöstön riittävyyttä poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. 

 

Kuvio: Erikoissairaanhoidon psykiatrian erikoisalan poliklinikoiden henkilöstön riittävyys palvelujen 

järjestäjien arvioimana viikoittain vuosina 2020–2021. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Kuvio: Erikoissairaanhoidon psykiatrian erikoisalan vuodeosastojen henkilöstön riittävyys palvelujen 

järjestäjien arvioimana viikoittain vuosina 2020–2021. Lähde: THL. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

Erikoissairaanhoidon hoitoon odottavat psykiatrian erikois-
alalla vuosina 2007–2021  

Vesa Jormanainen 

 

Erikoissairaanhoitoon psykiatrian hoitoa odottavien määrä on kasvanut vuodesta 2007 alkaen. 

Alle 90 vrk hoitoa odottavien lukumäärä kasvoi erityisen paljon vuoden 2020 aikana. Erityisesti hoi-

toa 90–180 vrk sekä yli 180 vrk odottaneiden lukumäärät ovat merkittävässä nousutrendissä. 

 

Kuvio: Psykiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoon 1–90 vrk odottavien lukumäärä vuosina 2007–

2021 (31.12.2007–31.7.2021). Lähde: THL, erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilastot. Päivitetty 

verkkosivuille 15.9.2021. 
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Kuvio: Psykiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoon 91–180 vrk odottavien lukumäärä vuosina 2007–

2021 (31.12.2007–31.7.2021). Lähde: THL, erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilastot. Päivitetty 

verkkosivuille 15.9.2021. 

 

Kuvio: Psykiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoon yli 180 vrk odottavien lukumäärä vuosina 2007–

2021 (31.12.2007–31.7.2021). Lähde: THL, erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilastot. Päivitetty 

verkkosivuille 15.9.2021. 

Erikoissairaanhoidon hoitoon odottavat nuoriso- ja lastenpsy-
kiatrian erikoisalalla vuosina 2007–2021  

Vesa Jormanainen 

 

Erikoissairaanhoitoon nuoriso- ja lastenpsykiatrian hoitoa odottavien määrä on kasvanut vuodesta 

2007 alkaen. 

Kuten psykiatrian erikoisalalla, myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian hoitoa alle 90 vrk odottavien 

lukumäärä kasvoi erityisen paljon vuonna 2020. Hoitoa 90–180 vrk sekä yli 180 vrk odottaneiden 

lukumäärät ovat merkittävässä nousutrendissä. 
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Kuvio: Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoon 1–90 vrk odottavien lukumäärä 

vuosina 2007–2021 (31.12.2007–31.7.2021). Lähde: THL, erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilastot. 

Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

 

Kuvio: Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoon 91–180 vrk odottavien lukumää-

rä vuosina 2007–2021 (31.12.2007–31.7.2021). Lähde: THL, erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilas-

tot. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

 

Kuvio: Nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisalan erikoissairaanhoitoon yli 180 vrk odottavien lukumää-

rä vuosina 2007–2021 (31.12.2007–31.7.2021). Lähde: THL, erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn tilas-

tot. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Muut palvelut 

Yksityisen terveydenhuollon etäkäynnit kääntyivät noustren-
dille kesän jälkeen 

Vesa Jormanainen 

 

Kuvio: Yksityisen terveydenhuollon kahden valtakunnallisen toimijan etävastaanotot viikoittain vuosi-

na 2020–2021. Lähde: Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oy, yritysten verkkosivut. Päivitetty verk-

kosivuille 15.9.2021. 

Koronaepidemia toi esiin henkilökohtaiseen tapaamiseen liit-
tyvän palvelun vähenemisen 

Minna Kivipelto 

Koronaepidemia on vaikuttanut yleiseen sosiaalipalveluissa havaittuun kehitykseen: henkilökohtai-

seen tapaamiseen pohjautuva palvelu on vähentynyt kauttaaltaan ja etäasiointi lisääntynyt. Tässä 

tarkastellaan perusterveydenhuollossa kirjattuja avohoidon ilmoituksia (Avohilmo-rekisteri) sosiaa-

lipalvelujen käyntien näkökulmasta neljässä palvelukokonaisuudessa (kasvatus- ja perheneuvonta, 

terveyssosiaalityö, mielenterveystyö ja päihdetyö). 

Perusterveydenhuollossa työskentelevien sosiaalihuollon erityisasiantuntijoiden kirjausten perus-

teella mielenterveyden ja käyttäytymiseen liittyvien ongelmien (esim. päihteiden käyttö, erilaiset 

kriisit, mielenterveyden häiriöt ja psykiatriset sairaudet) käynnit kolminkertaistuivat koronaepide-

mian aikana. Sosiaalisten ongelmien (esim. taloudelliset ongelmat, lapseen tai perheenjäseneen 

liittyvät huolet ja ongelmat) kirjaukset puolestaan vähenivät. Vuonna 2019 peruspalveluissa kirjat-

tiin yli 100 000 käyntiä, joissa syynä olivat sosiaaliset ongelmat. Koronaepidemian alettua sosiaali-

sia ongelmia kirjattiin reilut 10 000 vähemmän kuin vuonna 2019. 

Asiakkaiden käynnit vastaanotolla ovat vähentyneet vuodesta 2019 kaikilla Avohilmo-rekisterin 

palveluntuottajilla. Vuonna 2019 rekisteröitiin 91 959 asiakaskäyntiä (noin 7600 käyntiä kuukaudes-

sa). Koronaepidemian alku näkyi vastaanottokäyntien vähenemisenä: vuonna 2020 vastaanotto-

käyntejä kirjattiin 77 852 (noin 6500 käyntiä kuukaudessa). Vuonna 2021 käyntimäärät on hieman 

noussut, mutta kuukausittainen keskiarvo (6800 käyntiä kuukaudessa) on vielä huippuvuosia pie-

nempi. 
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Kuvio: Sosiaalihuollon asiakaskäynnit vastaanotolla keskimäärin kuukaudessa vuosina 2018–2021. 

Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

 

Sosiaalialan erityisasiantuntijoiden avokäyntitilastojen mukaan asiakkaiden vastaanotolla käynnit 

vähenivät kauttaaltaan. Vaikka mielenterveyden käynnit lisääntyivät, vastaanotolla tapahtuneet 

mielenterveyteen liittyvät käynnit vähenivät. Vuonna 2020 kirjattiin yli 5000 sosiaalialan erityisasi-

antuntijan luona tapahtunutta mielenterveyssyihin liittyvää vastaanottokäyntiä käyntiä vähemmän 

kuin vuonna 2019. 

 

 

Kuvio: Sosiaalihuollon asiakaskäynnit vastaanotolla kasvatus- ja perheneuvolassa, terveyssosiaali-

työssä, mielenterveystyössä ja päihdetyössä vuosina 2019 ja 2020. Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. 

Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

 

Sosiaalihuollon erityisasiantuntijoiden kirjaama reaaliaikainen etäasiointi lisääntyi kaikilla tarkas-

telluista alueista. Eniten reaaliaikainen etäasiointi kasvoi terveyssosiaalityössä. 

 

 

Kuvio: Sosiaalihuollon erityisasiantuntijoiden kirjaamat reaaliaikaiset asioinnit kasvatus- ja perhe-

neuvolassa, terveyssosiaalityössä, mielenterveystyössä ja päihdetyössä vuosina 2019 ja 2020. Lähde: 

THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Myös ilman reaaliaikaista asiakaskontaktia toteutunut asiointi kasvoi koronaepidemian aikana. 

Esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonnassa tilastoitiin vuonna 2019 vain kymmeniä etäasiointeja, 

kun vuonna 2020 näitä asiointeja kirjattiin lähes 270 kappaletta. Tarkastelluista palvelumuodoista 

etäasiointi lisääntyi eniten terveyssosiaalityössä. 

 

 

Kuvio: Sosiaalihuollon erityisasiantuntijoiden kirjaamat asioinnit ilman asiakaskontaktia kasvatus- ja 

perheneuvolassa, terveyssosiaalityössä, mielenterveystyössä ja päihdetyössä vuosina 2019 ja 2020. 

Lähde: THL, Avohilmo-rekisteri. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Etuudet 

Työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajien määrä las-
ki hieman, perustoimeentulotuen ratkaisut tehty pääosin mää-
räajassa 

Merita Jokela 

 

Kelan koronamittarit-sivuston mukaan työttömyysturvan saajia oli elokuussa 228 885. Tuen saajien 

määrä laski edelleen, tosin nyt lasku hieman hidastui. 

Perustoimeentulotuen saajien määrä oli elokuussa 172 441, mikä oli huomattavasti aiempia kuu-

kausia pienempi. Määrän lasku johtuu pääosin veronpalautuksista. Silti tuen saajia oli vähemmän 

kuin kahtena edellisenä vuonna, vaikka veronpalautukset osuivat silloinkin elokuulle. Kelan ennus-

teiden mukaan perustoimeentulotuen saajien määrä jää vuonna 2021 pienemmäksi kuin koskaan 

sen jälkeen, kun tuen toimeenpano siirrettiin Kelaan vuonna 2017. Tukea saavista kotitalouksista 

varsinkin lapsiperheiden määrä on aiempia vuosia pienempi. 

 

Kuvio: Työttömyysturvan saajat (uudet ja aiemmin tukea saaneet) kuukausittain 1/2019–8/2021. Läh-

de: Kela. Päivitetty verkkosivulle 15.9.2021. 

 

Kuvio. Perustoimeentulotuen saajat (uudet ja aiemmin tukea saaneet) kuukausittain 1/2019–7/2021. 

Lähde: Kela. Päivitetty verkkosivulle 15.9.2021 

https://koronamittarit.kela.fi/
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Työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen hakemusmäärissä on ollut normaalia viikoittaista vaih-

telua. Viikoilla 35 ja 36 hakemusmäärät olivat hieman pienemmät kuin samaan aikaan kahtena 

edellisenä vuonna. 

 

Kuvio. Työttömyysturvan hakemukset viikoittain vuosina 2019–2021. Lähde: Kela. Päivitetty verkkosi-

vuille 15.9.2021. 

 

Kuvio. Perustoimeentulotuen hakemukset viikoittain vuosina 2019–2021. Lähde: Kela. Päivitetty verk-

kosivuille 15.9.2021. 

 

Perustoimeentulotuen käsittelyaikatakuu toteutui lähes kaikissa takuun piiriin kuuluvissa ratkai-

suissa. Elokuussa perustoimeentulotuen ratkaisuja tehtiin 136 505, ja näistä 500 (0,4 prosenttia) 

käsittelyaikatakuu ei toteutunut. Vuoden 2021 aikana käsittelyaikatakuu on korkeimmillaan jäänyt 

toteutumatta kolmella prosentilla (715) käsittelyaikatakuun piiriin kuuluvista ratkaisuista, mikä 

tapahtui kesäkuussa. 

Perustoimeentulotuen päätös täytyy antaa viimeistään 7 työpäivän kuluessa siitä, kun hakemus on 

saapunut Kelaan. Jos hakemus on puutteellinen, tarvittavat lisäselvitykset on pyydettävä 7 työpäi-

vän kuluessa ja hakemus on ratkaistava 7 työpäivän kuluessa lisäselvitysten saapumisesta. 
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Kuvio. Perustoimeentulotuen käsittelyaikatakuun piiriin kuuluvien ratkaisujen määrä ja keskimääräi-

nen käsittelyaika kuukausittain 2020–2021. Lähde: Kela. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 

Palvelutarveilmoitukset Kelasta kuntiin vuonna 2021 

Merita Jokela 

 

Kelasta on vuoden 2021 aikana lähetetty kuntiin 74 863 perustoimeentulotuen saajia koskevaa 

palvelutarveilmoitusta. Suurin osa (60–70 prosenttia) näistä ilmoituksista koskee täydentävän tai 

ehkäisevän toimeentulotuen hakemusta, jonka hakija voi tehdä samalla hakiessaan perustoimeen-

tulotukea. 

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksesta toimeentulotuen perusosan alentaminen lopetettiin 

väliaikaisesti kevätkesällä 2020, ja Kela jatkoi ohjeen soveltamista tammikuuhun 2021 asti. Vuonna 

2021 perusosan alentamista koskevia palvelutarveilmoituksia on lähetetty kuntaan 4451 kappalet-

ta, joista noin puolet lähetettiin maalis-huhtikuussa. Sosiaalityön tarvetta koskevia ilmoituksia on 

lähetetty vuonna 2021 kuukausittain noin 1500–2000. 

Palvelutarveilmoituksista alle 25- ja yli 25–vuotiaita koskevia työttömiä sekä maahanmuuttajia 

koskevat ilmoitukset lähetetään Kelasta kuntiin automaattisesti, kun toimeentulotukien yhtäjak-

soinen kuukausimäärä (4 kk 12 kk ja 2 kk) tulee täyteen. Nuoria, alle 25–vuotiaita työttömiä (4 kk 

toimeentulotuella) koskevia palvelutarveilmoituksia on tänä vuonna lähetetty kuntiin 5396 kappa-

letta, ja vastaavasti 25 vuotta täyttäneitä työttömiä (12 kk toimeentulotuella) 2400 kappaletta. Yli 2 

kk toimeentulotukea saaneista maahanmuuttajista ilmoituksia on lähtenyt 442 kappaletta. 

 

 



 

  

  
 
 

19 
 

 

Kuvio. Kelasta kuntiin lähetettyjen ilmoitusten ja toimeentulotuen hakemusten lukumäärä ilmoitus-

tyypin mukaan. Lähde: Kela. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Lääkinnälliset tuotteet ja laitteet, sovel-
lukset ja rokotteet 

Omaolon koronaviruksen oirearvioissa käännös laskutrendille 

Vesa Jormanainen ja Leena Soininen 

 

Kuvio: Omaolon koronaviruksen oireavioiden lukumäärät, oireiset sekä terveydenhuollon päivystyk-

seen ohjatut päivittäin 16.3.2020–12.9.2021. Lähde: THL ja DigiFinland Oy. Päivitetty verkkosivuille 

15.9.2021. 
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Vaikutukset kansantalouteen 

Suomen talous jatkaa toipumistaan koronakeväästä 

Juha Honkatukia 

 

Tilastokeskus julkaisi elokuussa 2021 kansantalouden tilinpidon vuoden 2021 toisen vuosineljän-

neksen tiedot. Kansantalouden tarjontatekijöiden kasvuhajotelma vuoden 2019 viimeisestä en-

simmäisestä neljänneksestä vuoden 2020 loppuun on kuvattu kuviossa. Kansantalouden supistu-

minen keväällä 2020 johtui suurelta osin koronarajoitustien vaikutuksista yksityiseen kulutukseen 

ja vientiin. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kansantuote väheni noin 4,3 prosenttia (- 4,3 prosent-

tia) vuoden 2020 ensimmäisen ja toisen neljänneksen välillä. Yksityisen kulutuksen vaikutus tähän 

muutokseen oli noin 5,5 ja viennin noin 7 prosenttiyksikköä vuoden alusta mitattuna. 

Kolmannella neljänneksellä talouden toipuminen pääsi käyntiin, kun rajoituksia voitiin poistaa. 

Syksyllä 2020 pandemian toisen aallon hillitseminen alkoi vaatia uudelleen rajoitusten tiukentamis-

ta, mikä käänsi yksityisen kulutuksen ja investoinnit laskuun. Vuoden loppuun mennessä kansan-

tuote oli kausitasoitetun tilaston mukaan noin 1,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Vuoden 

2021 alussa edellisneljänneksen viennin kasvu notkahti, mutta toisella neljänneksellä vienti taas 

vauhdittui. Kiinteän pääoman muodostus – investoinnit – kasvoi sekin vuoden 2020 lopusta alkaen. 

Niinpä markkinahintainen kansantuote saavutti vuoden 2019 tason kuluvan vuoden toisella neljän-

nekselle. 

 

 

Kuvio: Kansantuotteen kehitys vuonna 2020. Lähde: Tilastokeskus. Päivitetty verkkosivuille 15.9.2021. 
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Kuluvana vuonna rokotteiden ja rokotusten aloittamisen myötä näyttäisi siltä, että vuonna 2021 

olisi mahdollista saada pandemian leviäminen rajoitetuksi. Rajoituksia on päästy purkamaan osit-

tain jo kesällä. Kun rajoitusten purkaminen näyttäisi olevan mahdollista syksyllä, talouden toipu-

minen voi taas vauhdittua. Kehitystä on kuvattu alla olevassa kuviossa. Kuten vuonna 2020, koti-

maiset rajoitukset osuivat ennen kaikkea yksityisiin palveluihin, mutta kotimainen kysyntä on silti 

elpymässä. Tällöin kasvua vauhdittaa työllisyyden paraneminen, ja sen myötä myös investoinnit. 

 

 

Kuvio: Kansantalouden kehitys vuosina 2020 ja 2021. Lähde: Tilastokeskus. Päivitetty verkkosivuille 

15.9.2021. 

 


