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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen keskeinen tavoite on rakentaa tulevalle hyvinvointialueel-

le integroitu sosiaali- ja terveyspalveluiden muodostama sote-keskus. Sote-keskus muodostuu hyvin toimi-

vista palvelupoluista, joissa on huomioitu digitaalisten palveluiden mahdollisimman laaja käyttö. Ennalta 

ehkäisevien palveluiden ensisijaisuutta korostetaan, ja tarvittaessa erityispalveluiden tuki järjestetään suju-

vasti asiakkaalle. 

Hanke perustuu Etelä-Savon (Essote) ja Itä-Savon (Sosteri) aiempiin tulevaisuuden sote-keskus -

hankesuunnitelmiin, kevään 2021 aikana luotuun Etelä-Savon sote-keskuskonseptiin sekä hankkeiden aika-

na tunnistettuihin jatkokehittämiskohteisiin ja tulevan hyvinvointialueen palvelustrategiaan sekä alueen 

palvelutuotannon yhdenmukaistamiseen liittyviin kehittämistarpeisiin. Hankkeella täydennetään, syvenne-

tään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä olevia Essoten ja Sosterin hankekokonaisuuksia. Hankkeessa ede-

tään hyväksi todetulla ketterien kokeilujen ja pienten pilottien mallilla skaalaten käyttöönottoja kokeilujen 

jälkeen koko hyvinvointialueelle.  

Etelä-Savon hyvinvointialueella palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan jalkauttamalla monialais-

ta vastaanottotoimintaa sekä ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palveluita eri toimintayksiköihin. Sähköi-

sen sote-keskuksen toiminnallisuuksien ja prosessien käyttöönottoa jatketaan, muun muassa omaolo ja 

chatbot -palvelut. Sähköisten palveluiden tarjontaa laajennetaan ja toimintoja yhdistetään hyvinvointialueen 

asukkaille tarjottavaksi yhtenäisiksi palvelukokonaisuudeksi. Hankkeen aikana jalkautetaan näyttöön perus-

tuvia ja hyviksi työmenetelmiksi todettuja toimintamalleja. Laaja-alainen integroitu asiakasohjauksen ke-

hittämistyö jatkuu geneerisen mallin testaamisena eri asiakassegmenteillä. Paljon palvelua tarvitsevien 

asiakkaiden tunnistamiseksi ja auttamiseksi rakennettua toimintamallia pilotoidaan ja otetaan käyttöön 

toimintayksiköissä. 

Päihdepalveluissa vahvistetaan ehkäisevää työtä hyvinvointialueella ja rakennetaan yhtenäinen toimin-

tamalli, jossa huomioidaan kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteinen työ. Matalan kynnyksen kohtaa-

mispaikkojen toimintaa arvioidaan ja hyviä käytäntöjä laajennetaan alueella. Mielenterveyspalveluiden 

saatavuutta parannetaan perusterveydenhuollossa sekä sujuvoitetaan palvelupolkua asiakaslähtöisesti. Psy-

kososiaalisten menetelmien käyttöä ja koulutustarpeita arvioidaan yhteistyöalueella myös työikäisille sekä 

ikääntyvien asiakkaiden osalta. 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa rakennetaan hyvinvointialueen kattava palveluverkosto sekä 

määritellään hyvinvointialueella toimiva perhekeskus sekä varmistetaan integraatio sote-keskustoimintaan. 

Lisäksi vahvistetaan mielenterveyden tukea lasten ja nuorten arkeen vietävillä palveluilla sekä hyvinvointi-

alueella palvelevalla nuorten chat-palvelulla. Psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto hyvinvointialu-

eella jatkuu. Voimaperheet menetelmä on otettu käyttöön neuvolatoiminnassa, Lapset puheeksi- menetel-

män käyttöönottoa tuetaan edelleen sekä systeemisen työotteen vahvistaminen jatkuu. 

Yhteistyössä rakenneuudistushankkeen kanssa tehtyä tiedolla johtamisen kehittämistyötä jalkautetaan 

toimintayksiköihin sekä tuetaan operatiivista johtoa vaikuttavuustiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. 

Yhteistyössä alueellisen työkykyhankkeen kanssa vahvistetaan pitkäaikaistyöttömän ja osatyökykyisten 

asiakkaiden palvelua osana sote-keskustoimintaa integroimalla työkyvyn tukea sote-keskuspalveluihin. 
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Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Etelä-Savossa on lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita 

ollut tarkastelujaksolla kevääseen 2021 asti selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Määrä pu-

toaa Etelä-Savossa kevään ja kesän 2020 aikana 40 prosentista alle 20 prosenttiin. Sen jälkeen määrä on 

kasvanut jyrkästi ja lokakuussa 2021 se oli noin 50 prosenttia koko maan luvun ollessa runsas 40 prosent-

tia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien lääkärikäyntien hoitoon-

pääsytietojen osuus oli Etelä-Savossa 10 prosenttia kaikista lääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 1.) 

Sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odotta-

neiden määrä putoaa Etelä-Savossa koko maan tavoin keväällä 2020 koronapandemian alettua noin 15 

prosenttiin. Sen jälkeen määrä on Etelä-Savossa kasvanut jyrkästi ja se oli lokakuussa 2021 35 prosenttia 

koko maan keskimääräisen luvun ollessa 12 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin pe-

rustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajakäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Etelä-Savossa viisi 

prosenttia kaikista sairaan/terveydenhoitajan kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 2.) 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden määrä on Etelä-Savossa ollut tarkastelujaksolla hieman suurempi kuin koko maassa keski-

määrin, mutta määrä on ollut pienenemään päin. Lokakuussa yli 90 päivää odotti Etelä-Savossa 16 prosent-

tia asiakkaista, koko maassa keskimäärin hieman vähemmän. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arvioin-

tiin perustuvien kiireettömien hammaslääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista hammaslääkärin 

kiireettömistä käynneistä oli Etelä-Savossa yhdeksän prosenttia. (Kuvio 3.) 

 

 

 

Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 

yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 
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Kuvio 2. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän 

käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  

Etelä-Savossa runsas 35 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lää-

kärin kanssa. Määrä on hieman koko maan keskiarvoa pienempi. Runsas 37 prosenttia kertoi asioivansa 

aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on selvästi koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus  

   2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Etelä-Savo 35,2 
  

Koko maa 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Etelä-Savo 37,3 
  

Koko maa 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Etelä-Savossa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai sosiaalioh-

jaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluissa keskimäärin kuuden 

arkipäivän kuluessa, työikäisten palveluissa keskimäärin neljän arkipäivän kuluessa ja iäkkäiden palveluis-

sa keskimäärin kolmen arkipäivän kuluessa. 
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Odotusajoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lähtötilanteeseen syyskuussa 2020, jolloin asiakas 

sai kiireettömän ajan lapsiperheiden palveluissa Essotessa keskimäärin viiden ja Sosterissa keskimäärin 

kolmen arkipäivän kuluessa. Työikäisten palveluissa ajan sai molemmilla hankealueilla keskimäärin neljän 

arkipäivän kuluessa. Iäkkäiden palveluissa kiireettömän ajan sai syyskuussa 2020 Essoten hankealueella 

keskimäärin neljän ja Sosterin hankealueella kolmen arkipäivän kuluessa.  

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Etelä-Savossa vajaa 84 prosenttia asiakkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen 

käytössä. Määrä on jonkin verran koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Etelä-Savo 83,8 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Sosterin oma-arvioinnin mukaan vuoden 2021 osalta ei ole saatavilla tilastotietoa hammaslääkärin kiireet-

tömän käynnin odotusajasta. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan hoitoon pääsyn kokonaistilanne suun 

terveydenhuollossa on parantunut ja marraskuun 2020 jälkeen hoitotakuu on toteutunut kaikkien odottajien 

kohdalla. Keskimääräinen hammaslääkärin T3-odotusaika oli maaliskuussa 2020 43,1 päivää ja maalis-

kuussa 2021 31,7 päivää. 

Sosterin oma-arvioinnin mukaan hankkeessa on koottu asiantuntijaryhmät ja tehty aikataulusuunnitel-

mat perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi on 

alettu kartoittamaan palveluntuottajia asiakassegmentointiin ja resurssien käytön selvitykseen. Perustervey-

denhuollon vastaanottopalvelujen kehitystarpeiden tunnistaminen, selvitys resurssien käytöstä sekä asiakas-

segmentointi on aloitettu yhden asiakasryhmän kohdalta. Pilottiryhmäksi on valikoitu tyypin II Diabetespo-

tilaat. Muiden perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen sekä sosiaalipalvelujen osalta selvitystyö aloi-

tettiin syksyllä 2021. Lisäksi suun terveydenhuollon saatavuuden parantamista on selvitetty yhteistyössä 

NHG:n kanssa tehdyssä kehittämisprojektissa. Selvityksen perusteella on määritelty 13 kehittämistoimen-

pidettä. 

Essoten syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan saatavuuden kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan seitse-

män päivän hoitoon pääsyn toteutumista. Palvelupolkujen kuvaaminen ja asiakassegmentointi auttaa koh-

distamaan palveluja oikea-aikaisesti. Essotessa asiakassegmentit on määritelty ja palvelupolkutyö jatkuu 

edelleen. Työpajatyöskentelyllä on kehitetty ikäryhmittäin PPT-asiakkaiden hoitopolkuja ja toimintamallin 

pilotointi alkaa keväällä 2022. Essoten toimintayksiköissä on alettu tilastoimaan ”hoituiko asia yhdellä 

kontaktilla” ja lokakuun tilaston mukaan se, että asia on hoitunut yhdellä kontaktilla, vaihteli yksiköiden 

välisesti 80–99,9 prosenttia. 

Sähköisten palveluiden käyttöönotto ja monipuolistaminen, mm. hoitaja-chat, digilääkäri ja omaolo-

palvelu, ovat parantaneet palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Chat-pilotissa (1.3–30.9.2021) Chat-

bot on keskustellut asiakkaiden kanssa 30 040 kertaa, joista 86,7 prosentissa Chatbot on osannut ratkaista 

itse ja 13,3 prosentissa Chatbot on siirtänyt eteenpäin ammattilaisen hoidettavaksi. Digilääkärille pääsee 

minuuteissa ja yhteydenotot ovat nousussa. Digilääkäripilotin (alkoi 6.5.2021) aikana on kertynyt 2000 

käyntiä ja asiakastyytyväsyyttä mittaava NPS on yleensä pysynyt 70 tai päälle. Lokakuussa oli havaittavis-

sa asiakastyytyväisyydessä notkahdusta, koska kysyntä oli lisääntynyt ja vasteajat tämän myötä huonontu-

neet. Tämän myötä lääkäriresurssia on korjattu. Omaolo-projektissa Essoten osalta viisi uutta oirearviota 

sekä kolme palveluarviota otettiin tuotantoon kesäkuussa 2021. 

Essoten hankkeessa perhekeskustoimintamallia integroidaan sote-keskukseen. Pieksämäellä lapsiper-

heiden palveluohjaus -pilotti on osoittanut, että sote-integraatio lapsiperheiden palveluohjauksessa on erit-

täin tärkeää. Sairaanhoitaja-sosionomi työpari on merkityksellistä, koska asiakas ohjautuu nopeammin 

oikeiden palveluiden piiriin (”yhden luukun periaate”). Aikuissosiaalityön puhelin- ja sähköinen asiakasoh-
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jaus on keskitetty yhteen kanavaan, ja lisäksi käyttöön on otettu chat, huolilomake sekä keskitetty kiireet-

tömän palvelun yhteydenottolomake. Vanhus- ja vammaispalveluiden keskitetty asiakasohjauspilotti on 

meneillään, ja siinä palveluohjaaja ottaa yhteydenotot vastaan ja ohjaa niitä oikeille työntekijöille avoimen 

ajanvarauskirjan kautta. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä on Etelä-Savossa ollut koko maan tavoin 

laskusuunnassa tarkastelujaksolla ja lähellä koko maan keskiarvoa. Vuonna 2020 käyntejä oli noin 670 

tuhatta asukasta kohden. (Kuvio 4.) Muiden kuin lääkärikäyntien määrä kasvoi Etelä-Savossa hieman 

vuonna 2019 edeltävästä vuodesta, mutta pieneni taas vuonna 2020 (Kuvio 5). Etäasiointikäyntien osuus 

avohoidon käynneistä kasvoi Etelä-Savossa vuonna 2020 lähes kymmenellä prosentilla edeltävästä vuodes-

ta ja se oli vuonna 2020 28 prosenttia (Taulukko 3). Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon 

tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Etelä-Savossa ollut selvästi 

pienempi tarkastelujaksolla kuin koko maassa keskimäärin. Määrä on ollut 20–25 prosenttia kaikista päät-

tyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista. (Kuvio 6.)  

  

                        
                                                                                           

Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-

hoidon lääkärikäynnit yhteensä  
/ 1 000 asukasta 

 

Kuvio 5. Perusterveydenhuollon avosairaan-

hoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 
1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Etelä-Savo Miehet 18,8 18,3 19,3 19,6 26,3 

 Naiset 21,1 20,5 21,5 22,4 29,3 

 Yhteensä 20,2 19,6 25,0 21,2 28,0 

Koko maa Miehet 19,3 19,0 19,4 20,6 28,0 

 Naiset 20,8 20,8 21,5 22,9 30,0 

 Yhteensä 20,2 20,1 20,6 22,0 29,2 
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Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  
% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystar-

kastuksia on Etelä-Savossa ollut tarkastelujaksolla selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. 

Määrä on hienoisesti pienentynyt ja vuonna 2020 se oli noin 180 käyntiä tuhatta vastaavan ikäistä asukasta 

kohden, koko maassa keskimäärin noin 260 käyntiä. (Kuvio 7.) Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakkaita 

on Etelä-Savossa ollut vuotta 2019 lukuun ottamatta runsaasti yli 2000 vuosittain (Kuvio 8). 

 

 

Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mu-
kaiset terveystarkastukset / 1000 vastaavanikäistä asukasta 
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Kuvio 8. Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakkaat vuoden aikana 

Lapsiperheiden palvelut 

Etelä-Savossa on ollut perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa tarkastelujaksolla hieman vähemmän kuin 

koko maassa keskimääri. Määrä on vaihdellut 1–2 prosentin välillä lapsiperheistä. Lastensuojelun kodin- ja 

lastenhoitopalveluissa perheitä on ollut vuotta 2019 lukuun ottamatta 0,3–0,7 prosenttia lapsiperheistä. 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä perheitä on ollut tarkastelujaksolla jonkin verran vähemmän 

kuin koko maassa keskimäärin, lastensuojelun tehostetussa perhetyössä selvästi enemmän kuin koko maas-

sa keskimäärin. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-vuotiaita on Etelä-Savossa ollut tarkastelujaksolla 

0,3–0,5 prosenttia vastaavan ikäisistä ja selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Kiireellisesti 

vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaaita vastaavan ikäisestä väestöstä on tarkastelujaksolla ollut 

0,3–0,5 prosenttia. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä, kun-

nan kustantamat palvelut 

Etelä-Savo 1,3 1,1 1,4 1,8 1,1 

  
Koko maa 1,9 2,4 2,3 2,5 2,3 

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsi-

perheistä, kunnan kustantamat palvelut 

Etelä-Savo 0,5 0,3 0,6 1,7 0,3 

  
Koko maa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiper-

heistä, kunnan kustantamat palvelut 

Etelä-Savo 1,0 1,4 1,2 2,1 1,4 

  
Koko maa 2,3 2,5 3,1 3,4 3,1 

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiper-

heistä, kunnan kustantamat palvelut 

Etelä-Savo 0,9 1,3 1,1 2,2 1,9 

  
Koko maa 1,6 1,8 1,8 1,8 1,6 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä 

väestöstä (THL) 

Etelä-Savo 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 

  
Koko maa 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 

Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Savo 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 

  Koko maa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Nuorten mielenterveyspalvelut 

Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian 13–17-vuotiaiden avohoitokäyntejä on Etelä-Savossa ollut tarkas-

telujaksolla hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä kasvoi selvästi kahdesta 

edeltävästä vuodesta. (Kuvio 9.) Myös Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on Etelä-Savossa 

ollut selvästi enemmän kuin koko maassa kesimäärin, mutta määrä pieneni vuosina 2019 ja 2020, kun taas 

koko maan määrä suureni ja lähestyi Etelä-Savon määrää. (Kuvio 10.) 

 

 

                       
 

Kuvio 9. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-
nit, nuorisopsykiatria  
/ 1 000 13–17-vuotiasta                 

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon  

13–17-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaa-
vanikäistä
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Etelä-Savon alueella ei syyskuussa 2020 ollut käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja 

hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter Personal Counseling 

(IPC) -menetelmää eikä ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmää. Käytössä olleita menetelmiä 

olivat Lapset puheeksi -menetelmä, Nepsy -valmennus, Art -menetelmä, kouluilla Kamu-malli ja perusterveyden-

huollossa MDFT-menetelmä 

Etelä-Savossa oli hankekaudella 30.9.2021 mennessä koulutettu 40 IPC-osaajaa ja hoitojaksoja menetelmällä 

oli aloitettu 70. IPT-N-osaajia oli koulutettu kolme. (Taulukko 5.)  

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli 

syyskuussa 2021 käytössä Voimaperheet 4-vuotiaille, Lapset puheeksi -menetelmä alle 18-vuotiaille sekä Tunteva 

-malli ikääntyneille. Lisäksi kyselyvastauksissa psykososiaalisiksi menetelmiksi mainittiin myös lyhytterapeuttiset 

menetelmät kognitiivinen työote ja DKT kaikenikäisille, yli 18-vuotiaille mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

asiakkaille sekä psykososiaalinen kuntoutus ja päivätoimintapalvelu. 

Taulukko 5. Psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut, menetelmiä käyttäneet ja aloitetut hoitojaksot 

hankekaudella 30.9.2021 mennessä 

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 40 30  70  

IPC-menetelmäohjaaja 2 1    

IPT-N-osaaja 3 3    

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käynti-

syynä pieneni Etelä-Savossa vuonna 2020 edeltävästä vuodesta runsaalla kahdella prosentilla. Määrä on tarkaste-

lujaksolla ollut selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Päihteiden aiheuttamat ongelmat perustervey-

denhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä oli Etelä-Savossa vuonna 2020 0,5 prosentilla 

kirjatuista käyntisyistä, kuten koko maassa keskimäärin. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat perus-

terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön 

ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Etelä-Savo 3,0 3,3 3,6 3,8 1,7 

  
Koko maa 3,9 4,4 4,7 5 5,5 

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkä-

rin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista 

käyntisyistä 

Etelä-Savo 0,4 0,4 0,8 0,8 0,5 

  
Koko maa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Etelä-Savossa on ollut päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita tarkastelujaksolla hieman enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. Myös päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita 

on ollut jonkin verran enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asi-

akkaiden määrä kasvoi Etelä-Savossa vuonna 2020 runsaalla kahdella prosentilla edeltävästä vuodesta. (Taulukko 

7.) 

Taulukko 7. Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat sekä päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveys-

keskusten vuodeosastoilla hoidetut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 Etelä-Savo 10 9,9 9,2 2,7 8,5 
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asukasta 
  

Koko maa 8,2 8 7,4 7,1 6,1 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskes-

kusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 

asukasta 

Etelä-Savo 2,8 3,0 3,7 3,7 3,6 

  
Koko maa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asi-

akkaat / 1 000 asukasta 

Etelä-Savo 3,0 3,1 2,4 2,2 4,3 

  Koko maa 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 

 

Etelä-Savossa oli alkoholia liikaa käyttäneitä, 65 vuotta täyttäneistä jonkin verran vähemmän vuonna 2020 

kuin koko maassa keskimäärin. Vajaa kolmannes ikäryhmästä käytti alkoholia liikaa. (Taulukko 8.) 

Taulukko 8. Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 

vuotta täyttäneet 

Etelä-Savo 
  

26,9  29,5 

 Koko maa 32,1 33,7 31,1 34,3 34,3 

 

Etelä-Savossa oli ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetettyjen elin-

vuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä vuonna 2019 lähellä koko maan keskiarvoa (Taulukko 9). 

                                                 Taulukko 9. 
Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet 

  2016 2017 2018 2019 

Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta / 

100 000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Etelä-Savo 4426 4275 3555 3128 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Etelä-Savon osalta ei ollut saatavilla tietoja C-hepatiitti-infektioiden ja huumeiden käyttäjien terveysneuvonta-

pisteiden asiakkaiden määrän osalta vuosilta 2019 ja 2020. Sitä ennen Etelä-Savossa määrä on ollut hieman koko 

maan keskiarvoa pienempi. (Taulukko 10.) 

Taulukko 10. C-hepatiitti-infektiot ja huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat 

  2016 2017 2018 2019 2020 

C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä) / 100 

000 asukasta 

Etelä-Savo 18,5 18,7 19,1  
 

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Etelä-Savo 24,2 113,8 108,4 103,5 110,0 

 
Koko maa 117,4 134,6 146,2 320 181,6 

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Etelä-Savossa asui tarkastelujaksolla kotona noin 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Määrä on aavistuksen pie-

nempi kuin koko maassa keskimäärin. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneitä hoidettavia Etelä-Savossa on ollut 

viime vuosina jonkin verran enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Myös säännöllisen kotihoidon piirissä 

olleita 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita on ollut jonkin verran koko maan keskiarvoa enemmän, mutta määrä on 

pienenemään päin. Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita on Etelä-Savossa 

ollut viime vuosina 0,6 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 

vuotta täyttäneitä asiakkaita on ollut runsaan prosentin enemmän viime vuosina kuin koko maassa keskimäärin. 

(Taulukko 11.) 
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Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäi-

sestä väestöstä 

Etelä-Savo 

 

90,9 90,7 90,8 90,8 91,2 

  
Koko maa 

 
90,9 91,1 91,3 91,7 91,9 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat 

vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Savo 

 

4,7 4,2 5,2 5,3 5,0 

  
Koko maa 

 
4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyt-

täneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Savo 

 

21,1 20,9 20,3 19,3 18,4 

  
Koko maa 

 
17,2 17,4 17 16,5 15,9 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta 

täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Etelä-Savo 

 

0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 

  
Koko maa 

 
0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta 

täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Etelä-Savo 

 

7,9 8,7 8,6 8,8 8,4 

  
Koko maa 

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

 

Etelä-Savossa asui tarkastelujaksolla kotona noin 81 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä ja hieman vähemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneitä hoidettavia on Etelä-Savossa ollut kolme-

na viime vuotena hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 85 

vuotta täyttäneiden määrä on ollut pienenemään päin, mutta se oli vuonna 2020 kuitenkin suurempi kuin koko 

maassa keskimäärin. Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneitä on Etelä-Savossa ollut tarkas-

telujaksolla hieman vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneitä 

jonkin verran enemmän. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Etelä-Savo 81,1 80,8 80,9 80,6 81,1 

  
Koko maa 80,6 81,2 81,4 82,4 82,4 

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuo-

den aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Savo 6,7 5,5 7,6 7,6 7,4 

  
Koko maa 6,7 6,9 7,1 6,8 6,7 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttä-

neet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Savo 41,8 41,0 40,0 37,6 36,8 

  
Koko maa 34,7 34,5 34,5 33,6 32,8 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta 

täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väes-

töstä 

Etelä-Savo 1,8 1,1 1,4 1,2 1,1 

  
Koko maa 2,1 1,8 1,7 1,6 1,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta 

täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väes-

töstä 

Etelä-Savo 16,5 17,9 18,0 18,5 18,2 

  
Koko maa 15,6 15,9 16,3 15,8 16,0 

 

Essoten ja Sosterin hankealueilla ei ollut syyskuussa 2020 käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtää-

vä elintapaohjauksen toimintamallia. Sen sijaan syyskuussa 2021 Essotella oli käytössä Finger. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen arviointi: Syksy 2021 

 

12 

 

Essoten ja Sosterin hankealueilla oli syyskuussa 2020 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammat-

tihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa niin lapsiperheiden, nuorten, 

työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. Syyskuussa 2021 tilanne oli koko Etelä-Savon hankealueen osalta 

ennallaan kaikissa muissa palveluissa paitsi työikäisten palveluissa, joissa sähköinen palvelukanava on käytössä 

Essotella mutta ei Sosterilla.  

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Essoten alueella oli syyskuussa 2020 tehdyn kyselyn mukaan yhteensä seitsemän ja Sosterin alueella neljä lasten, 

nuorten ja perheiden matalan kynnyksen avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olo-

huone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuussa 2021 

koko Etelä-Savon alueella vastaavia kohtaamispaikkoja oli yhteensä kahdeksan eli kolme vähemmän kuin lähtöti-

lanteessa. 

Essoten alueella oli syyskuussa 2020 yhteensä kahdeksan kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen 

avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja/tai 

terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Sosterin alueella ei ollut yhtään tällaista kohtaamispaikkaa 

syyskuussa 2020. Syyskuussa 2021 koko Etelä-Savon alueella oli yhteensä kymmenen kaikille asukkaille tarkoi-

tettua kohtaamispaikkaa eli kaksi enemmän kuin lähtötilanteessa.  

Essoten alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 yhteisösosiaalityötä, kuten etsivää sosiaalityötä tai 

erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkaiden tarpeiden kannalta arvioituna melko hyvin (4), mutta 

Sosterin alueella vain hieman (2) (1 = ei lainkaan, 5= tarpeita vastaavalla tavalla). Syyskuussa 2021 koko Etelä-

Savon alueella yhteisösosiaalityötä arvioitiin tehtävän jonkin verran (3).  

 

Oma-arviointi 

Sosterin syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan uusien matalan kynnyksen palvelujen ideointi on aloitettu projekti-

johtoryhmässä. Kehittämistyötä varten on nimetty asiantuntijaryhmä. Sosterin päihdepalvelujen matalan kynnyk-

sen toimipisteen suunnittelu on saatu valmiiksi. Päihdepalvelujen kehittämistyötä on tehty monialaisessa asiantun-

tijaryhmässä, joka on tehnyt alkutilanteen kartoituksen ja kuvausta on täydennetty kokemusasiantuntijan näke-

myksillä. Asiantuntijaryhmä on tehnyt toimintakonseptin määrittelyn kokonaisselvityksen perusteella. Toiminta-

konseptin pilotointi on päätetty toteuttaa osana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennysrahoitusta. Toi-

mintamallia tullaan hyödyntämään koko Etelä-Savon hyvinvointialueella. 

Sosterissa osana ennaltaehkäiseviä palveluita otettiin käyttöön ikäihmisten palveluohjauksen chat. Pilotointiai-

kana chatin käyttöaste oli hyvin matala. Käyttöastetta pyrittiin lisäämään laajentamalla chatin aukioloaikoja, mutta 

aukioloaikojen laajennus ei tuottanut toivottua lisäystä kävijämääriin. Pilotin perusteella ikäihmisten palveluoh-

jauksen chat-palvelu päätettiin keskeyttää. Lisäksi maaliskuussa 2021 on käynnistetty Omaolo-palvelun laajen-

nuksen projekti, jossa otetaan käyttöön mm. sähköiset hyvinvointivalmennukset sekä keväällä 2022 terveys- ja 

hyvinvointitarkastus. 

Sosterin syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan yhdistysverkoston kehittämiseen on nimetty työryhmä, jonka 

tehtävänä on tiivistää Sosterin, kolmannen sektorin ja oppilaitosten välistä yhteistyötä konkreettisten kehittämis-

tehtävien kautta. Työryhmä on toteuttanut yhdistysten aktiiveille ja muulle jäsenistölle suunnatun kyselyn yhteis-

työn kehittämistarpeista. Ensimmäinen Kansalaistorin suunnittelutyöpaja on pidetty ja lisäksi on järjestetty koulu-

tukset Teamsin ja YHES.fi-palvelualustan käyttöön. Syksylle 2021 ja talvelle 2022 on suunniteltu kolme Kansa-

laistori-työpajapäivää. 

Essoten oma-arvioinnin mukaan Savonlinnan alueella käytössä ollut järjestötoimijoiden YHES-alusta laajeni 

koko Essoten alueella käytettäväksi. Essoten 3. sektorin toimijoiden palveluita on kuvattu tälle alustalle, jotta 

asukkaat voivat hyödyntää palveluita ja ammattilaiset ohjata asiakkaat niiden pariin.  

Essoten ikääntyneiden digitaitojen ”digikinkerit” on laajentunut Pertunmaalta Mikkeliin. Kinkereillä ohjataan 

ikääntyneitä älypuhelimien ja tablettien käytössä. Koulutus on maksutonta ja kinkerit järjestetään kerran viikossa 

vuoden 2021 loppuun saakka. Essoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä aikuissosiaalityön ”vaikuttava 

etäpalvelutoiminnan” -pilotti (6kk) on päättynyt. Kokeilussa tuotettiin yhteistyökumppaneiden (3. sektori) kanssa 

psykososiaalista tukea ja sosiaalityötä digipalveluna asiakkaille. Oma-arvioinnin mukaan tarvetta olisi maakunnal-

liselle lainalaitemallille ja toiminnan laajentamiselle koko hyvinvointialueelle.  
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Essoten syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan lapsiperheiden elintapaohjauksen toimintamallin kehittäminen 

on aloitettu yhteistyössä Essoten elintapaohjaustiimin ja järjestöjen kanssa. Lapset puheeksi kouluttaja koulutuk-

sessa on mukana yhdeksän henkilöä Etelä-Savon hyvinvointialueella. Voimaperheet-pilotti (4-vuotiaiden neuvola-

tarkastus) on alkanut ja 23 terveydenhoitajaa (Essoten kaikki neuvolan terveydenhoitajat) on koulutettu toiminta-

malliin. Pilotin vaikuttavuutta seurataan yhteistyössä toteuttajan Turun yliopiston kanssa. Motivoivan haastattelun 

koulutus opiskeluhuollon henkilöstölle (20 terveydenhoitajaa) on toteutettu kevään 2021 aikana. Lyhytterapia 

menetelmä IPC:n käyttöönotto on onnistunut Etelä-Savossa. Nuoret ovat saaneet apua lieviin masennusoireisiin 

osana opiskeluhuollon palveluita, eikä ole tarvittu ohjausta erikoissairaanhoitoon.  

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Etelä-Savossa vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin (asteikko 

1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Asiakkaat kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin kokonaisval-

taisesti (4,5), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi (4,7) ja 

tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6). (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

     2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, 

asiakaspalvelu 

Etelä-Savo 4,7 4,7 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen 

päätöksentekoon 

Etelä-Savo 4,8 4,7 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyl-

lisyys 

Etelä-Savo 4,7 4,7 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteu-

tuminen kohtuullisessa ajassa 

Etelä-Savo 4,7 4,6 

   
Koko maa 

 
4,6 4,6 

 

Etelä-Savossa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 60 prosenttia koko palvelun sujuvaksi. Määrä 

on lähes kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja käyttäneistä runsas 52,2 prosenttia 

koki palvelun sujuvaksi. Määrä on yli kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalve-

luja käyttäneistä 

Etelä-Savo Miehet 54,3 65,8 

    
Naiset 50,2 56,7 

    
Yhteensä 52,2 60,8 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalve-

luita käyttäneistä 

Etelä-Savo Miehet 40,8 50,7 

    
Naiset 37,3 54 

    
Yhteensä 39,1 52,2 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 46,1 51,6 
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Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Etelä-Savon alueella oli syyskuussa 2021 asiakaskohtaisista vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista sosiaali-

palveluissa käytössä AVAIN-mittari, Kykyviisari ja RAI-välineistöön kuuluva mittari. Tilanne on siten muuttunut 

lähtötilanteesta AVAIN-mittarin ja Kykyviisarin osalta, jotka eivät olleet syyskuussa 2020 käytössä Essotessa tai 

Sosterissa. Sen sijaan RAI-välineistöön kuuluva mittari oli jo syyskuussa 2020 käytössä Essoten alueella. Lisäksi 

Essotessa oli syyskuussa 2020 käytössä MMSE ja Cerad.  

Sosiaalipalveluiden asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittarien käyttöönottoa oli Etelä-

Savossa laajennettu ajalla 1.9.2020-31.8.2021 GAS-menetelmällä ja Ohjaamoissa käytössä olevalla 3X10D-

menetelmällä. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja ei ollut syyskuussa 2020 tehdyn kyselyn mukaan käytössä Essoten 

eikä Sosterin alueella. Sen sijaan ajalla 1.9.2020-31.8.2021 rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on laajennettu 

Etelä-Savon hankealueella. Käynnissä on rakenteellisen sosiaalityön hanke, jossa on otettu käyttöön Howspace-

sähköinen alusta. Alustalla järjestetään kaikki koulutukset, kootaan koulutusmateriaali sekä kerätään kuukausittai-

set rakenteellisen työn teemat. Lisäksi hankealueella on perustettu rakenteellisen työn työryhmä ja intranettiin on 

perustettu kaikkia työntekijöitä varten rakenteellisen työn lomake, jolla voi nostaa esiin hyviä käytänteitä tai epä-

kohtia. 

 

Oma-arviointi 

Sosterin syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi oli käynnissä 

tiedolla johtamisen pilotti. Hankkeessa on kilpailutettu palveluntuottaja toteuttamaan tyypin II diabetespotilaiden 

hoitopolkuun liittyvän populaatioterveyden pilotin yhdessä pth:n vastaanottotoiminnan henkilöstön kanssa. Pilotti 

on alkanut toukokuussa 2021. Pilotin aikana on pidetty kolme palveluntuottajan vetämää työpajaa, joissa on mää-

ritelty tietopoimintojen sisältö, analysoitu saatua tietoa ja suunniteltu jatkotoimenpiteitä. Palveluiden laadun ja 

vaikuttavuuden parantamiseksi toteutetaan myös kuuden kuukauden pilotti vaikuttavuuden seurantaan mielenter-

veys- ja riippuvuuksien osa-alueella. Pilotissa laatu- ja vaikuttavuustietoja kerätään ja analysoidaan olemassa 

olevan toiminnanohjausjärjestelmän lisäosan avulla. Pilotti aloitettiin marraskuussa 2021. 

Essoten syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan Etelä-Savon Ikäohjelma vuoteen 2030 valmistui syksyn aikana. 

Haavanhoito-osaamista on vahvistettu koulutuspilotilla, ja pilotin vaikuttavuuden arviointi jatkuu. Maakunnalli-

sessa Kehittäjäyhteisö-toiminnassa on mukana 172 osallistujaa, joita on kuultu kehittämistoimenpiteistä ja hyvin-

vointialueen rakentamisesta. Vammaispalvelun osaamiskeskuksen pilottivaihe on päättymässä: henkilökohtaisen 

avun alkuarviointijakso koettiin hyväksi kokonaistilanteen huomioimisessa, avotyötoiminnan avulla saatiin työl-

listettyä 12 vammaista henkilöä ja jalkautuva työ- ja päivätoiminta otettiin hyvin vastaan vammaispalvelun asu-

misyksiköissä.  

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Etelä-Savon perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä putosi vuonna 2020 lähes puoleen kahden edeltävän 

vuoden määristä. Määrä oli myös selvästi pienempi vuonna 2020 kuin koko massa keskimäärin. (Taulukko 15.) 

Essoten alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 92 485 käyntiä ja ajan-

jaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 92 841 käyntiä. Sosterin alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 

1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 22 688 käyntiä ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 19 519 käyntiä. 

Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 koko Etelä-Savon alueella käyntejä on ollut 68 147 eli merkittävästi vähemmän ver-

rattuna edellisvuoteen (yhteensä 112 360 käyntiä). 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden määrä on Etelä-Savossa ollut maan 

keskiarvon luokkaa. Vuonna 2020 määrä oli puoli prosenttia terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä sekä 

Etelä-Savossa että koko maassa keskimäärin. (Taulukko 16.) 

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Essoten alueella on ajanjaksolla 

1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 5029 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 4666 kuljetusta. 

Sosterin alueella vastaavien kuljetusten määrä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 1816 kuljetusta 
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ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 1703 kuljetusta. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 kuljetuksia on koko Ete-

lä-Savon alueella ollut yhteensä 10 365 eli merkittävästi enemmän verrattuna edellisvuoteen (yhteensä 6369 kulje-

tusta). 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 
 / 1 000 asukasta 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Etelä-Savo Miehet 361 410 454 457 237 

 Naiset 427 509 546 545 281 

 Yhteensä 394 460 501 502 259 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 

 Yhteensä 405 397 418 384 377 

Taulukko 16. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  

% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Etelä-Savo Miehet 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 

 Naiset 1,1 1,2 0,8 0,7 0,5 

 Yhteensä 1,0 1,0 0,7 0,6 0,5 

Koko maa Miehet 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 

 Naiset 1,2 1,2 1,2 0,9 0,6 

 Yhteensä 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 

 

Palvelujen yhteentoimivuus 

Etelä-Savossa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä 22,5 prosenttia koki hoidon saantia haitanneen pompot-

telun palvelupisteestä toiseen. Määrä on selvästi pienempi kuin vuonna 2018 ja pienempi kuin koko maassa kes-

kimäärin. Noin 38 prosenttia koki hoidon saantia haitanneen tietojen kyselyn useaan kertaan. Määrä on yli kym-

menen prosenttia pienempi kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja vuonna 2020 käyttäneistä runsas 39 prosenttia 

koki pompottelun palvelupisteestä toiseen haitanneen hoidon saantia. Määrä on pienempi kuin vuonna 2018. Noin 

47 prosenttia koki palvelun saantia haitanneen tietojen kyselyn useaan kertana. Määrä on yli kymmenen prosenttia 

pienempi kuin vuonna 2018. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Etelä-Savo Miehet 30,5 19,6 

     
Naiset 32,1 24,8 

     
Yhteensä 31,3 22,5 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) ter-

veyspalveluja käyttäneistä 

Etelä-Savo Miehet 47,3 32,6 

     
Naiset 52,1 42,2 

     
Yhteensä 49,7 37,9 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Etelä-Savo Miehet 43,5 40,6 

     
Naiset 45,1 37,8 
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Yhteensä 44,2 39,3 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) sosi-

aalipalveluja käyttäneistä 

Etelä-Savo Miehet 62,3 48,5 

     
Naiset 58,5 45,6 

     
Yhteensä 60,6 47,1 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Essoten ja Sosterin hankealueilla oli syyskuussa 2020 tehdyn kyselyn mukaan käytössä yhdessä sovittu toiminta-

malli Kelan kanssa asiakasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien osalta. Lisäksi Essotella 

oli käytössä Kelan kanssa yhteinen toimintamalli sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnis-

tamisen ja yhteistyön osalta. Sen sijaan kummallaan hankealueella ei ollut syyskuussa 2020 käytössä yhteistä 

toimintamallia Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) osalta. 

Syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä varten 

toimeentulotuen ja muiden etuuksien sekä Kelan palveluiden osalta oli käytössä. Sen sijaan yhteinen toimintamalli 

sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta ei ollut käytössä eikä 

kehitteillä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Essoten ja Sosterin alueilla oli syyskuussa 2020 sovittu yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn 

tuen tarpeiden arviointia varten. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen yhteinen toi-

mintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten on kehitteillä. Kyseinen malli on 

työkyvyn tuen tiimi. 

 

Avun tai tuen saaminen yhdellä yhteydenotolla 

Jotta asiakkaan tilanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja hän saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotol-

la, hankealueella perusterveydenhuollon yle-vastaanotoilla on otettu käyttöön tiimimalli ja moniammatillinen 

tiimi kootaan tarvittaessa asiakkaan ympärille, tarpeiden mukaan. Tiimityössä on aina lääkäri konsultoitavissa. 

Hankealueella on avainasiakas -toimintamalli paljon palveluita käyttäville. Myös hoitoon pääsyä on helpotettu ja 

yhteydenotto on mahdollista monikanavaisesti (mahdollisuus mm. puheluun, chattiin, sähköiseen yhteydenottoon, 

sähköiseen ajanvaraukseen). Lisäksi hankealueella on perusteilla monialainen työkyvyn tuen tiimi, ja asiakasoh-

jausta Työkyky -hankkeen työhönvalmennukseen ja elintapaohjauksen valmennukseen on vahvistettu yhteisissä 

keskusteluissa ja kokouksissa. 

 

Oma-arviointi 

Sosterin oma-arvioinnin mukaan uusien toimitilojen käyttöönoton yhteydessä on tarkoitus kehittää uusia toimin-

tamalleja muun muassa moniammatilliseen tiimityöhön ja konsultaatiokäytäntöihin liittyen. Tämä kehittämistyö 

aloitettiin syksyllä 2021 yhtä aikaa kerralla kuntoon -mallin jatkokehittämisen kanssa. Kehittämistyön tukena 

toimii Hyvä vastaanotto -valmennus, jonka Sosterin moniammatillinen tiimi on aloittanut syyskuussa 2021. 

Sosterin syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan palliatiivisen hoidon kehittämisessä on tehty nykytilan kuvaus 

tunnistamalla kaikki palliatiiviseen hoitoon osallistuvat toimijat, nykyiset palveluketjut sekä tiedonkulkuun ja 

kirjaamiseen liittyvät käytännöt. Nykytilan kuvauksen myötä on tunnistettu tärkeimmät kehittämiskohteet, joita 

ovat mm. työnjaolliset kysymykset, asiakasnäkökulma sekä osaamisen kehittäminen. Kehittämisen tuloksena on 

otettu käyttöön moniammatillinen palliatiivinen kierto sekä julkaistu palliatiivisen potilaan sähköinen hoitopolku. 

Lisäksi on päätetty kouluttaa kaksi uutta palliatiivista hoitajaa. Kehittämistyö jatkuu suunnittelemalla palliatiivi-

sen yksikön perustamista. Lisäksi määritetään eri ammattilaisten roolit ja vastuut asiakaspolun eri vaiheissa. 

Hankkeessa on tehty yksi yhtenäinen palliatiivinen esite, jossa on kaikki toimijat yhteystietoineen. Asiantuntija-

ryhmää on laajennettu siten, että mukana nyt myös sairaalapappi ja sosiaalityöntekijä. 
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Sivistystoimen ja Sosterin välisen yhteistyön kehittämistä on Sosterin oma-arvioinnin mukaan jatkettu mm. 

koulutustoimen ja Jelppi-tiimin kanssa. Lisäksi on suunniteltu kohtaamispaikkatoiminnan jatkoa. Yhteistyötä on 

tehty myös IPC-menetelmän käyttöönoton tiimoilta. 

Essoten syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan sote-keskuskonseptin rakentaminen on aloitettu kuvaamalla 

asiakaspolkuja ja yhtenäistämällä toimintakäytäntöjä. Asiakasohjauksen geneerinen malli on luotu, ja tämän tes-

taus eri asiakasryhmillä on alkamassa. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen ja auttamisen vah-

vistaminen monialaisesti on aloitettu työpajatyöskentelyllä. Palvelupolkutyössä ja pilottitoiminnassa on mukana 

myös 3. sektorin toimijat. Perhekeskustoiminta jatkuu monialaisesti soten, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien 

yhteistyönä. Sosiaaliohjaus perusterveydenhuollon vastaanotolla -pilotti on osoittanut selkeän tarpeen tiiviille 

sote-yhteistyölle. Tulevaisuuden sote-keskuskonseptin kehittäminen jatkuu tiiviissä yhteistyössä vastuuvalmiste-

luorganisaation kanssa. 

Keskeiset huomiot   

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Etelä-Savossa on lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita ollut 

tarkastelujaksolla kevääseen 2021 asti selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Sen jälkeen määrä on 

kasvanut jyrkästi ja lokakuussa 2021 se oli noin 50 prosenttia koko maan luvun ollessa runsas 40 prosenttia. Sai-

raan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä 

on kevään 2020 jälkeen kasvanut jyrkästi ja se oli lokakuussa 2021 35 prosenttia koko maan keskimääräisen luvun 

ollessa 12 prosenttia. Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen 

arvioinnista odottaneiden määrä on Etelä-Savossa ollut tarkastelujaksolla hieman suurempi kuin koko maassa 

keskimäärin. Lokakuussa yli 90 päivää odotti 16 prosenttia asiakkaista, koko maassa keskimäärin hieman vä-

hemmän.  

Etelä-Savossa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanvarausajan lapsiper-

heiden keskimäärin 3–6 arkipäivän kuluessa. 

Sosterin alueella perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen kehitystarpeiden tunnistaminen, selvitys resurs-

sien käytöstä sekä asiakassegmentointi on aloitettu yhden asiakasryhmän kohdalta. Pilottiryhmäksi on valikoitu 

tyypin II Diabetespotilaat. Muiden perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen sekä sosiaalipalvelujen osalta 

selvitystyö aloitetaan syksyllä 2021. 

Essotessa asiakassegmentit on määritelty ja palvelupolkutyö jatkuu edelleen. Essoten toimintayksiköissä on 

alettu tilastoimaan ”hoituiko asia yhdellä kontaktilla” ja lokakuun tilaston mukaan se, että ”asia on hoitunut yhdel-

lä kontaktilla” vaihteli yksiköiden välisesti 80–99,9 prosenttia. Sähköisten palveluiden käyttöönotto ja monipuo-

listaminen, mm. hoitaja-chat, digilääkäri ja omaolo-palvelu, ovat parantaneet palveluiden saatavuutta ja saavutet-

tavuutta. Esimerkiksi digilääkärille pääsee minuuteissa ja yhteydenotot ovat nousussa. Digilääkäripilotin (alkoi 

6.5.2021) aikana on kertynyt 2000 käyntiä. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon 

hoitojaksoista on Etelä-Savossa ollut selvästi pienempi tarkastelujaksolla kuin koko maassa keskimäärin.  

Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia 

on Etelä-Savossa ollut tarkastelujaksolla selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. 

Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian 13–17-vuotiaiden avohoitokäyntejä on Etelä-Savossa ollut tarkastelu-

jaksolla hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä kasvoi selvästi kahdesta edeltäväs-

tä vuodesta. Myös Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on Etelä-Savossa ollut selvästi enemmän 

kuin koko maassa kesimäärin, mutta määrä pieneni vuosina 2019 ja 2020. Alueella oli hankekaudella 30.9.2021 

mennessä koulutettu 40 IPC-osaajaa ja hoitojaksoja menetelmällä oli aloitettu 70. 

Etelä-Savossa on ollut päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita tarkastelujaksolla hieman enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. Myös päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita 

on ollut jonkin verran enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asi-

akkaiden määrä kasvoi Etelä-Savossa vuonna 2020 runsaalla kahdella prosentilla edeltävästä vuodesta. 
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Sosterin alueella uusien matalan kynnyksen palvelujen ideointi oli syksyllä 2021 aloitettu projektijohtoryh-

mässä ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen suunnittelu oli saatu valmiiksi. Alueella osana ennal-

taehkäiseviä palveluita otettiin käyttöön ikäihmisten palveluohjauksen chat. Pilotin perusteella ikäihmisten palve-

luohjauksen chat-palvelu päätettiin keskeyttää. 

Essotessa ikääntyneiden digitaitojen ”digikinkerit” on laajentunut Pertunmaalta Mikkeliin. Kinkereillä ohja-

taan ikääntyneitä älypuhelimien ja tablettien käytössä. Essoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä aikuis-

sosiaalityön ”vaikuttava etäpalvelutoiminnan” -pilotti (6kk) on päättynyt, mutta maakunnalliselle lainalaitemallille 

ja toiminnan laajentamiselle koko hyvinvointialueelle olisi oma-arvioinnin mukaan tarvetta.  

Essoten syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan useat menetelmäkoulutuksen etenevät: Lapset puheeksi -

menetelmään on koulutettu yhdeksän ammattilaista, Voimaperheet -pilottiin kaikki Essoten neuvolan terveyden-

hoitajat ja motivoivaan haastatteluun 20 opiskeluhuollon terveydenhoitajaa. Lisäksi lapsiperheiden elintapaoh-

jauksen toimintamallin kehittäminen on aloitettu yhteistyössä Essoten elintapaohjaustiimin ja järjestöjen kanssa.  

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Etelä-Savossa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 60 prosenttia koko palvelun sujuvaksi. Määrä on 

lähes kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja käyttäneistä runsas 52,2 prosenttia koki 

palvelun sujuvaksi. Määrä on yli kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 2018.  

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on laajennettu ajalla 1.9.2020-31.8.2021 Etelä-Savon hankealueella. 

Käynnissä oli rakenteellisen sosiaalityön hanke. Lisäksi on perustettu rakenteellisen työn työryhmä ja intranettiin 

on perustettu kaikkia työntekijöitä varten rakenteellisen työn lomake, jolla voi nosta esiin hyviä käytänteitä tai 

epäkohtia. 

Sosterissa oli käynnissä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi tiedolla johtamisen pilotti. Li-

säksi oli alkamassa kuuden kuukauden pilotti vaikuttavuuden seurantaan mielenterveys- ja riippuvuuksien osa-

alueella.  

Essoten syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan Etelä-Savon Ikäohjelma vuoteen 2030 valmistui syksyn aikana. 

Haavanhoito-osaamista on vahvistettu koulutuspilotilla, ja pilotin vaikuttavuuden arviointi jatkuu. Maakunnalli-

sessa Kehittäjäyhteisö-toiminnassa on mukana 172 osallistujaa, joita on kuultu kehittämistoimenpiteistä ja hyvin-

vointialueen rakentamisesta. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Etelä-Savon perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä putosi vuonna 2020 lähes puoleen kahden edeltävän 

vuoden määristä. Määrä oli myös selvästi pienempi vuonna 2020 kuin koko massa keskimäärin. Ajalla 1.9.2020 - 

31.8.2021 Etelä-Savon alueella yhteispäivystyksessä oli käyntejä merkittävästi vähemmän verrattuna edellisvuo-

teen. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetuksia kotoa ja hoitopaikasta oli Etelä-Savon 

alueella merkittävästi enemmän verrattuna edellisvuoteen. 

Asiakaspalautekyselyn tulosten perusteella palvelujen yhteentoimivuus on Etelä-Savossa parantunut selvästi 

vuoden 2018 jälkeen. 

Sosterin alueella palliatiivisen hoidon kehittämisessä on tehty nykytilan kuvaus tunnistamalla kaikki palliatii-

viseen hoitoon osallistuvat toimijat, nykyiset palveluketjut sekä tiedonkulkuun ja kirjaamiseen liittyvät käytännöt. 

Nykytilan kuvauksen myötä on tunnistettu tärkeimmät kehittämiskohteet, joita ovat mm. työnjaolliset kysymyk-

set, asiakasnäkökulma sekä osaamisen kehittäminen. Kehittämisen tuloksena on otettu käyttöön moniammatillinen 

palliatiivinen kierto sekä julkaistu palliatiivisen potilaan sähköinen hoitopolku. Lisäksi on päätetty kouluttaa kaksi 

uutta palliatiivista hoitajaa.  

Essotessa sote-keskuskonseptin rakentaminen on aloitettu kuvaamalla asiakaspolkuja ja yhtenäistämällä toi-

mintakäytäntöjä. Asiakasohjauksen geneerinen malli on luotu, ja tämän testaus eri asiakasryhmillä on alkamassa. 

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen ja auttamisen vahvistaminen monialaisesti on aloitettu 

työpajatyöskentelyllä. Sosiaaliohjaus perusterveydenhuollon vastaanotolla -pilotti on osoittanut selkeän tarpeen 

tiiviille sote-yhteistyölle. 


