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Versiohallinta 

Versio ja julkaisuajankohta Muutokset 

v1.0,  11/2020 Ensimmäinen julkaistu versio 

 

1 Johdanto 

Hoitotakuusäännöksillä on määritelty hoitoon pääsystä, hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsyn 
enimmäisajoista ei kiireellisessä hoidossa. Säännökset tulivat voimaan 1.3.2005. Terveyskeskusten 
vastaanottotoiminnassa ilmenneiden ongelmien vuoksi kunnan velvoitetta järjestää kunnan asukkaiden 
sairaanhoito (Kansanterveyslaki 14 §) täsmennettiin nk. hoitotakuu-säännöksellä. Säännöksen mukaan 
terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi 
yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 
kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arvioita ole voitu tehdä 
ensimmäisen yhteydenoton aikana (Kansanterveyslaki 15 b §). Lisäksi säädettiin, että odotusajat tulee julkaista 
internetissä (Terveydenhuoltolaki 55 §). Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaan hoitotakuuta 
tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) 
sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. 

Vuonna 2019-2020 THL:ssä toimi työryhmä, jonka tehtävänä oli kehittää perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä 
koskevien tietojen ajantasaisuutta ja käytettävyyttä. Työryhmän valmis raportti "Hoidon saatavuuden 
arviointitietoja kehittävän työryhmän muistio" on toimitettu THL:n pääjohtajalle. 

Tämän laatuprosessin tarkoitus on kuvata tietotuotantoprosessi liittyen perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn 
seurantaan. Laatuprosessissa kuvataan, miten THL seuraa ja tarkistaa tiedon oikeellisuutta, ja miten sitä korjataan 
yhdessä palveluntuottajien kanssa. THL:n tehtävänä on tarkistaa, että palveluntuottajilta saadaan kerättyä se 
perusterveydenhuoltoon liittyvä seurantatieto, joka on heille ohjeistettu Hilmo-oppaassa. 

THL tuottaa hoitoonpääsyn toteutumisen valvontaa varten tarvittavat tiedot aluehallintovirastoille ja sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Tiedot raportoidaan terveyskeskus, terveysasema, maakunta ja 
aluehallintovirasto jaotuksella. Lisäksi tietoja raportoidaan Sotkanetissä kunta- ja sairaanhoitopiiritasolla. 
Tietosisältöä, tiedonkeruuta ja raportointia kehitetään yhteistyössä valvontaviranomaisten, tiedontuottajien ja -
käyttäjien kanssa. Tietoja voidaan käyttää myös terveyskeskusten omavalvonnassa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti hoitoonpääsytietoja on kerätty 
terveyskeskuksista vuodesta 2005 lähtien. Aluksi kyselytutkimuksena, ja vuoden 2014 jälkeen tiedot odotusajoista 
on saatu suoraan potilastietojärjestelmistä (Avohilmo) ja yhteydensaantia sekä sen odotusaikojen julkaisemista 
koskevat tiedot kerran vuodessa toteutettavasta erilliskyselystä. Erilliskyselystä saatava tieto on kokonaisarvio 
koko terveyskeskuksen tilanteesta. Perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä julkaistaan tilastoraportti kaksi kertaa 
vuodessa ja kerran kuukaudessa päivittyvät hoitoonpääsykuutiot ja -tiivisteet THL:n verkkosivuilla 

http://www.sotkanet.fi/
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa
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1.1 Tiedon oikeellisuus 

Hoitoonpääsyn seurantatietojen oikeellisuuteen vaikuttaa ensisijaisesti se, miten oikein ja yhtenevästi 
ammattilaiset kirjaavat ja tilastoivat asiakkaiden yhteydenotot. Kuinka yhteneväisesti he tekevät hoidon tarpeen 
arvion (HTA) eli arvioivat tarvitaanko hoitoa vai ei, ja jos tarvitaan, niin onko kyseessä kiireellinen vai kiireetön 
sairaanhoidollinen asia, vaikuttaa hoitoonpääsyn seurantatietoihin oleellisesti. Kiireettömät sairaanhoidolliset 
asiat kuuluvat hoitoonpääsyn seurannan piiriin. Tietojen oikeellisuuteen vaikuttaa myös se, miten 
terveyskeskusten potilastietojärjestelmistä poimiutuvat hoitoonpääsytiedot eri tietojärjestelmätoimittajien 
tietojärjestelmistä ja kuinka moitteettomasti tietojen siirto THL:ään toimii. Edellytys kansallisesti luotettaville ja 
vertailukelpoisille hoitoonpääsytiedoille on kaikkien edellä mainittujen asioiden optimaalinen toimivuus. 

1.2 Seurantapisteiden muodostuminen 

Hoitoonpääsyn seuranta perustuu asiakkaan yhteydenottoon terveydenhuoltoon, sen yhteydessä ammattilaisen 
tekemään hoidon tarpeen arviointiin, ajanvaraukseen ja käyntitietoon. Hoitoonpääsyn seurantatieto eli asiakkaan 
käynnille odottama aika lasketaan käynnin toteutumisajankohdan ja hoidon tarpeen arvioinnin ajankohdan 
välisenä erotuksena (kuva 1.1). Jos vastaanottokäynnille tulevan asiakkaan tiedot valitaan 
ajanvaraustiedoista/ajanvarauslistalta, niin käyntitieto yhdistyy hoidon tarpeen arvioinnin tietoihin ja 
hoitoonpääsyn seurantatieto saadaan. Mikäli potilaan tiedot lisätään ajanvarauslistalle suoraan, niin seuranta 
tietueeseen tulee vain käyntitieto, joten nämä käynnit eivät tule hoitoonpääsyn seurantaan mukaan. Hoidon 
tarpeen arvioinnin ja sen tulosten kirjaaminen tietojärjestelmiin on etenkin osassa potilastietojärjestelmiä 
ammattilaisten mielestä työlästä. 

 
 
Kuvia 1.1. Avohilmon hoitoonpääsyn seurantapisteiden tiedot 
 
 

2 Toimintamalli 

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn seuranta on jaettu useampaan vaiheeseen, joissa jokaisessa on erilaisia 
tarkastuspisteitä. Tarkastuspisteillä tarkastellaan tiedon oikeellisuutta eli täyttääkö se annetut kriteerit (katso luku 
4.1). Jos virheitä havaitaan, ne pyritään korjaamaan. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan tiedon vastaanoton, 
raporttien tuottamisen, virheiden havaitsemisen ja korjaamisen prosesseja. Suurennusmerkki kuvissa 
havainnollistaa tiedon oikeellisuuden tarkastuspisteitä. 
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2.1 Tiedon vastaanotto 

THL vastaanottaa tietoa eri palveluntuottajilta (kuva 2.1). Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantaa varten 
oleva tieto kerätään Avohilmo-rekisteriin, josta tuotetaan tarvittavia seurantaraportteja. 

Palveluntuottajat (julkiset ja yksityiset terveydenhuollon tietoja toimittavat organisaatiot) toimittavat Avohilmo-
tiedot THL:ään sähköisesti kerran vuorokaudessa tapahtuvalla poiminnalla. Vastaanotettujen tietojen 
oikeellisuutta tarkastellaan ensimmäisen kerran vastaanoton yhteydessä Vastaanota ETL1 -tarkistuspisteessä. 
Tässä tarkistetaan, että välttämättömimmät tietueen tunnistamisen mahdollistavat tiedot ovat oikeassa muodossa, 
esim. puretaan JSON-tiedosto, tarkistetaan aikaleimat, TOPI-koodi ja mahdollinen henkilötunnustieto. Avohilmon 
tiedonkeruun teknisessä ohjeistuksessa on tarkemmin kuvattu tarkasteltavat tiedot. Tietojen vastaanotosta lähtee 
aina kuittaus palvelutuottajalle, onnistuiko vastaanotto, vai oliko siinä virheitä. Tämän kuittauksen perusteella 
palveluntuottaja pystyy muokkamaan ja parantamaan lähetettävän tiedon oikeellisuutta, jos siinä on havaittu 
virheitä (katso luku 2.3). Oikeelliset tiedot lähetetään Avohilmon latausalueelle. 

Ennen kuin tiedot siirtyvät Avohilmo-rekisteriin, ne siirtyvät ETL2 -tarkastuspisteeseen, joka on enemmänkin tiedon 
käsittelyä ja sen luettavuuden parantamista. Tämä jälkeen oikeelliset tiedot ladataan Avohilmo-rekisteriin, josta 
tuotetaan erilaisia seurantaraportteja (THL:n tietokantaraportteja). 

 

 
Kuva 2.1. Tietojen vastaanotto 
 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/tiedonkeruu
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2.2 Tietojen käyttö 

Avohilmoon kerättyä tietoa hyödynnetään erilaisten raporttien muodossa. Kuvassa 2.2 kuvataan erilaiset raportit, 
joita Avohilmosta saadaan sekä niiden käyttökohteet. Osa tiedoista päivittyy automaattisesti päivittäin, viikoittain 
tai kuukausittain (kelloikoni) ja osa tiedoista julkaistaan kerran vuodessa. 

 

 
 
Kuva 2.2. Avohilmosta saatavat raportit 
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Tässä on kuvattu tarkemmin raporttien sisältö ja käyttötarkoitus. 
 
• Laadun tarkistusraportti 

o Laadunvalvontaraportti THL:n sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön 
o Päivittyy kerran viikossa tai kuukaudessa 

• Pikaraportti - THL - Pikaraportti 
o Raportti tietojen kattavuudesta ja tietojen siirtymisestä THL:ään 
o Julkaistaan päivittäin 

• Kuukausiraportti - THL - Kuutiot ja tiivisteet 
o Laaja raportointi perusterveydenhuollosta ja perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä 
o Julkaistaan kuukausittain 

• Sotkanet 
o Indikaattoripankki Sotkanet tarjoaa kaikista Suomen kunnista viimeisimpään voimassa olevaan 

kuntajakoon perustuen keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja summatasolla 
(suhteutettu tai absoluuttinen luku). 

• Tilastoraportti 
o Raportti perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä 
o Tuotetaan Avohilmon ja erilliskyselyn tiedoista (yhteydensaanti, tietojen julkaisu) 
o Sisältää valvontaan tarvittavat tiedot 
o Tuotetaan 6 kk välein 

• Rokotustiedot 
o Rokotusrekisteri 

• Tartuntatautitiedot 
o Akuutti hengitystieinfektio 

• Muut tilastot 
o Kansainväliset raportit (OECD, WHO, Pohjoismaat) 
o Valtionosuuksien laskennan pohjatiedot perustuvat Avohilmo-tietoihin 

• Tietopyynnöt 
o Saapuvat tietolupaviranomaisen (Findata) kautta 
o STM:n tietopyynnöt tulevat suoraan THL:n asiantuntijoille 
o Median tarvitsemat tietopyynnöt tulevat suoraan THL:n asiantuntijoille 

 
 
2.3 Virheen havaitseminen ja korjaaminen 

Virheitä havaitaan eri tarkastuspisteissä, mutta niitä voi tulla myös muissa tiedonkeruuprosessin ja sen 
jatkokäsittelyn vaiheissa. Kuvassa 2.3 on kuvattu, miten virheen havaitseminen tapahtuu ja miten se korjataan. 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/valtakunnallinen-rokotusrekisteri-ja-rokotusohjelman-seuranta
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avopika/pikarap04/summary_influtkkvko
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Kuva 2.3. Virheen havaitseminen ja korjaaminen 

Havainnot erilaisista virheistä tai puutteista raporteissa voi tulla THL:n tarkistuspisteistä tai muista havainnoista 
THL:n sisällä. Tulevaisuudessa Avohilmoon pyritään luomaan automaattisia tietojen kattavuuden raportteja. Myös 
asiakkaat (palveluntuottajat ja tietojärjestelmätoimittajat) ottavat yhteyttä ja kertovat virheistä ja puutteista, joita 
he ovat omissa raporteissaan tai tietojärjestelmissään havainneet. Virheitä tai puutteita voi olla tietojen 
lähetyksessä tai vastaanotossa. Tietojen tarkastusta tehdään tarpeen mukaan myös yhteistyössä asiakkaiden ja 
verkoston kanssa ja arvioidaan, missä virhe on tapahtunut. 

Virheen tai puutteen korjaaminen tapahtuu tilanteen mukaan joko THL:n tai asiakkaan päässä, tai molemmissa. 
THL korjaa virheitä omien prosessiensa mukaisesti. Jotta virheet voidaan verifioida, tarvitaan uudelleen lähetyksiä 
tai korjausajoja, jolla voidaan varmistaa virheen korjaantuminen hoitoonpääsyraporteille. 

3 Roolit ja vastuut 

Vastuumatriisi kuvastaa sitä, kuka vastaa erilaisten tietojen toimittamisesta, vastaanotosta ja niiden 
oikeellisuudesta. Taulukossa 3.1 Asiakkaat -sarakkeella tarkoitetaan sekä palveluntuottajia että 
tietojärjestelmätoimittajia. 

Taulukko 3.1. Tehtävät ja vastuulliset 

Tehtävä THL Asiakkaat 

Vaadittavien tietojen määrittely ja ohjaus palveluntuottajille ja tietojärjestelmätoimittajille x  

Vaadittavien tietojen lähetys toimii THL:ään  x 
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Tehtävä THL Asiakkaat 

THL:ään toimitettujen tietojen sisällön laadunvarmistus  x 

Vaadittavien tietojen vastaanotto THL:ssä x  

Vastaanotettujen tietojen laadun varmistus x  

Virheiden havaitseminen raporteissa x x 

Havaittujen virheiden korjaus x x 

Julkaistujen raporttien saatavuus ja laatu x  

 

4 Ohjeistus 

4.1 Hilmo-opas 

Hilmo-opas on palvelutuottajille ja tietojärjestelmätoimittajille tarkoitettu opas, jossa kuvataan sosiaali- ja 
terveydenhuollon Hoitoilmoitusjärjestelmän (Hilmo) tietosisältöä ja tiedonkeruuta. Hilmo-oppaan (Hilmo - 
Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020 Määrittelyt ja ohjeistus) uusin version on astunut voimaan 1.1.2020. 
Hilmo-opasta päivitetään ja julkaistaan vähintään kahden vuoden välein. Tasalaatuisen kansallisen seurantatiedon 
takaamiseksi on tärkeää, että kaikki toimijat noudattavat Hilmo-oppaan ohjeistuksia. 

Hilmo-oppaan osana kuvataan tekninen JSON-tiedostomuoto, Avohilmo 4.0. 

4.2. Kirjaaminen 

Yhdenmukainen kirjaaminen on tärkeää, että THL:n raporteilla palveluntuottajien tiedot ovat tasalaatuisia ja 
luotettavia sekä vertailukelpoisia. Kirjaamisen ohjeistus löytyy THL:n ylläpitämiltä Hilmoon littyviltä verkkosivuilta. 
Sivuilla on myös vastauksia usein kysyittyihin kysymyksiin, jotka vastaavat kirjaamista ja tiedon toimittamista 
koskeviin kysymyksiin. Verkkosivulla ohjeistetaan ammattilaisia ja tietojärjestelmätoimittajia tarvittavista tiedoista 
ja aikatauluista. 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn kirjaamisen ohjeistusta päivitetään yhdessä asiakkaiden kanssa vuoden 
2020–2021 aikana Valtava-hankkeen projekteissa: Kirjaamisen laatu ja Perusterveydenhuollon raportoinnin 
laajennus. Tietojärjestelmätoimittajien kirjaamisohjeita tarkistetaan samassa yhteydessä ja tarvittaessa 
päivitetään. 

Palveluntuottajien henkilöstön koulutus ja työprosessien muutokset vaativat oman aikansa. 

Tuloksia kattavista perusterveydenhuollon hoitoopääsytietojen kirjaamisesta voi tarkistaa THL:n tuottamilta 
ajantasaisilta raporteilta. 

http://www.julkari.fi/handle/10024/138288
http://www.julkari.fi/handle/10024/138288
http://www.julkari.fi/handle/10024/138288
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLHLMO/Avohilmo+4.0+Tiedostomuoto
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo/usein-kysyttya
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5 Laadunvalvonta 

Tarvittavan tiedonkeruun laadunvalvonta perustuu pitkälle automatisoituihin virhehavaintoihin Avohilmon tiedon 
vastaanoton ETL-prosesseissa (kuva 2.1 Tiedon vastaanotto). Toinen osa laadunvalvontaa ovat manuaaliset 
tarkastukset, joita THL:ssä tehdään kuukausittaisin tuotettavien sisäisten raporttien pohjalta. Palveluntuottajat 
seuraavat myös itse ja havaitsevat puutteita omissa hoitoonpääsytiedossa. Vuosittainen aluehallintovirastojen 
suorittama valvonta tarkastelee hoitoonpääsyä THL:n hoitoonpääsyn raporteilta ja tarvittaessa ottaa yhteyttä 
palveluntuottajiin. 

THL:ssä tehdään laadunvalvontaa myös seuraamalla ja vertailemalla tietoja Avohilmon tiedonkeruun kautta eri 
rekistereihin tuotetuista raporteista. Laadun ja kattavuuden seurantaan tuotetaan erilaisia raportteja asiakkaille. 
Nämä tulevat myös tulevaisuudessa vaikuttamaan ja helpottamaan hoitoonpääsyn seurantaa. Tilastoraporttien 
laatuselosteiden erityiskysymyksissä on esitetty kyseisen raporttivuoden. 

6 Viestintä 

Tärkein tiedonlähde ja viestintäkanava on THL:n verkkosivut liittyen Hilmo-tiedonkeruuseen ja 
perusterveydenhuollon hoitoonpääsyyn. 

THL julkaisee aiheuutisia ja uutiskirjeitä. Tilastoraporttien julkaisun yhteydessä tiedotetaan niistä aiheuutisella eri 
viestintäkanavissa kuten THL:n verkkosivut, uutiskirjeet ja eri some-kanavat. Asiakkaiden kanssa pidetään yhteisiä 
kokouksia ja työpajoja tarvittaessa perusterveydenhuollon hoitoonpääsyyn liittyen. 

7 Viitteet 

Sotkanet:http://www.sotkanet.fiwww.sotkanet.fihttps://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index 

Avohilmon tiedonkeruun ohjeistus: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-
toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/tiedonkeruu 

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy 2020: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-
aiheittain/terveyspalvelut/hoitoonpaasy-perusterveydenhuollossa 

Hilmo-opas: Hilmo - Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020 : Määrittelyt ja ohjeistus: 
http://www.julkari.fi/handle/10024/138288 

Avohilmon kuutiot, tiivisteet ja pikaraportit: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-
toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit 

Usein kysyttyä: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-
hilmo/usein-kysyttya 
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