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Keski-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke tiivistyy kolmeen keskeiseen teemaan: 

1) vastaanottopalvelujen saatavuuden, laadun ja yhtenäisyyden parantamiseen, 

2) palveluketjujen yhdenmukaistamiseen ja tuotteistamiseen siten, että ketju on saumaton ja sujuva 

asiakkaan kannalta, ja selkeyttää myös ammattilaisten työnjaon ja vastuun rajat sekä yhdistää 

sosiaali- ja terveyspalvelut, perustason ja erikoistason; valitut ketjut ovat diabetes, mielenterveys- 

ja päihdepalvelut sekä palliatiivinen ja saattohoito, 

3) lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseen moniammatilliseksi asiakkaan 

kokonaistilanteen huomioivaksi kokonaisuudeksi koko lasten, nuorten ja perheiden sote-

palvelukirjon osalta; tavoitteena on luoda keskisuomalainen lasten, nuorten ja perheiden sote-

palvelujen kokonaisuus, josta asiakas saa tarvitsemansa palvelun helposti, oikea aikaisesti, 

moniammatillisesti ja monikanavaisesti oman toiveensa mukaan. 

Kantavana ajatuksena kaikessa kehittämistoiminnassa on yhdistää käytännön tekemiseksi 

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon perustason ja erikoistason yhdessä tuotettu palvelu, josta asiakas 

hyötyy yksilöllisesti parhaiten, ja vaikuttavuutta voidaan oikeasti myös mitata ja seurata. Tätä 

kehittämistyötä tehdään moniammatillisen tiimityöskentelyn jalkauttamisen kautta niin 

vastaanottopalveluihin kuin lasten, nuorten ja perheiden ja muiden ikäryhmien ja erityisryhmien 

palveluihinkin. Moniammatillisuus asiakkaan eduksi on myös palveluketjutyön perusta. 

Digitalisaatio on Keski-Suomen toinen keskeinen lähestymistapa kehitettäviin kokonaisuuksiin. 

OmaKS.fi-palvelu on KeskiSuomen digitaalinen sosiaali- ja terveysasema, joka hankkeen tuotoksena 

avautui toukokuussa 2021. Ensimmäisessä vaiheessa palvelusta saa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, 

lääkärin ja elämäntapaohjaajan palvelua digitaalisin välinein. OmaKS.fi-palvelun tuotanto perustuu täysin 

tiimimalliin. OmaKS.fi tulee olemaan Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus ja sen 

sisällöllinen kehittäminen on hankkeen yksi keskeinen tehtävä. Keski-Suomen sote-palveluiden 

järjestäjäkentän pirstaleisuus on lähtökohtana edelleen haasteellinen ja OmaKS.fi-palvelu luo portaalin, 

jossa on tarkoitus yhdistyä kaikkien tahojen palvelut ilmiöpohjaisesti kokonaisuuksiksi, 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen 

arvioinnista odottaneiden osuus kaikista käynneistä puolittui Keski-Suomessa muun maan tavoin keväällä 

2020 noin 30 prosenttiin. Sen jälkeen yli seitsemän päivää odottaneiden osuus kääntyi jälleen kasvuun ja 

lähestyi jälleen 60 prosentin rajaa keväällä 2021. Lokakuussa 2021 osuus oli jo hieman yli 60 prosenttia. 

Koko maan keskiarvo lokakuussa 2021 oli 41 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin 

perustuvien kiireettömien lääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Keski-Suomessa kuusi prosenttia 

kaikista lääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 1.) 

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

odottaneiden määrä pysytteli Keski-Suomessa alle koko maan keskiarvon kevääseen 2020 asti ja on sen 

jälkeen ollut lähellä koko maan tasoa. Yli seitsemän päivää odottaneiden osuus oli lokakuussa 2021 vajaa 

10 prosenttia, koko maan keskiarvo runsas 10 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin 
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perustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajakäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Keski-Suomessa 

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

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden määrä pieneni sekä Keski-Suomessa että koko maan tasolla heinäkuussa 2020 alle 

kymmeneen prosenttiin. Sen jälkeen Keski-Suomen luku on jälleen kasvanut ja se oli lokakuussa lähellä 

pandemiaa edeltäneen ajan lukuja, 14 prosenttia. Vuodelta 2021 hoidon tarpeen arviointiin perustuvien 

kiireettömien hammaslääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista hammaslääkärin kiireettömistä 

käynneistä oli Keski-Suomessa 15 prosenttia. (Kuvio 3.)  

 

 

Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 
yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 2. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän 
käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 
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Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  

Keski-Suomessa 35,5 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lääkärin 

kanssa. Vajaa 30 prosenttia kertoi asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa; määrä on jonkin verran 

pienempi kuin vuonna 2018. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Keski-Suomi 36,6 35,5 

 

 
Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Keski-Suomi 32,5 29,9 

 

 
Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Keski-Suomessa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai 

sosiaaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluissa keskimäärin 

seitsemän arkipäivän kuluessa (7 arkipäivää syyskuussa 2020), samoin työikäisten palveluissa (4 arkipäivää 

syyskuussa 2020). Iäkkäiden palveluissa kiireettömän ajan sai keskimäärin neljän arkipäivän kuluessa (3 

arkipäivää syyskuussa 2020). Syyskuussa 2021 vastauksia ei kuitenkaan saatu kaikista kunnista eivätkä 

tiedot siten ole kattavia tai edellisvuoteen nähden vertailukelpoisia. Lisäksi vastanneiden kuntien kesken oli 

melko paljon vaihtelua: lapsiperheiden ja työikäisten palveluissa 1–14 arkipäivää, ikääntyneiden 

palveluissa 1–7 arkipäivää.  

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Keski-Suomessa runsas 80 asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä. 

Määrä on aavistuksen koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Keski-Suomi 80,2 
      

Koko maa 79,5 
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Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan vastaanottopalveluiden kehittämisessä uutena kokonaisuutena 

käynnistyy palveluun pääsyn seuranta T3-ajan avulla koko hyvinvointialueella siten, että tiedonkeruu 

automatisoidaan. Lisäksi AvoHilmo -tiedonkeruun luotettavuuden parantamiseksi tullaan yhtenäistämään 

kirjaamis- ja tilastointikäytäntöjä. Palveluiden pääsyn seurannasta on tehty lähtötilanteen arviointi ennen 

kehittämisen alkamista vuonna 2022 ja sen mukaan palveluun pääsyä ei ole seurattu alueella yhtenäisillä 

menetelmillä ja osa organisaatiosta ei ole lainkaan seurannut pääsyaikoja korona-aikana.  

Suuntima-työkalua on pilotoitu lokakuulta 2020 alkaen viidessä eri organisaatiossa ja Suuntimaa 

pilotoidaan Sampoharjun tiimityömallissa, jonka toiminta alkoi lokakuussa 2021. Suuntima-pilottien 

toteutumista on haitannut koronapandemian vuoksi poikkeukselliset olosuhteet kiireettömässä 

vastaanottotoiminnassa ja Pirkanmaan kanssa on käyty neuvotteluja pilottiajan jatkamisesta.  

Tiimimallin kehittämiseksi ja levittämiseksi on muodostettu alueellinen kehittämistyöryhmä, jonka 

tehtävänä on luoda geneerinen tiimityömalli paikallisen tiimityön suunnittelun tueksi. Keski-Suomen 

digitaalisen sote-keskuksen (OmaKS.fi) toiminta perustuu täysin moniammatilliseen tiimityömalliin, ja 

OmaKS tarjoaa syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan perusterveydenhuollon ja sosiaaliohjauksen 

etäpalvelua Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueiden asukkaille. 

Kuten keväänkin oma-arvioinnissa, myös syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan palveluketjujen 

kehittämisessä ensimmäisen hyötytavoitteeseen liittyviä onnistumia on, että ravitsemusterapian resurssointi 

on vahvistunut, diabeteksen hoitoon on saatu omaseurannan digitaalisia välineitä ja tyypin 2 diabeetikoiden 

asiakkuussegmentointiin on määritelty kriteerit. Muilta osin palveluketjujen yhtenäistämiseen liittyvät 

kehittämiskokonaisuudet ovat suunnitteluvaiheessa. 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kärjen kohdalla onnistumisina nostetaan syksyn 2021 oma-

arvioinnissa ensimmäisen hyötytavoitteen osalta esiin, että sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden 

yhteistyötä on vahvistettu. Toinen onnistuminen liittyy vaikuttavaksi todettujen menetelmien levittämiseen: 

Lapset puheeksi -menetelmään on vuoden 2021 aikana on koulutettu yhteensä noin 30 henkilöä ja IPC-

menetelmään on koulutettu 80 uutta osaajaa (kevään oma-arvioinnissa 40 osaajaa).  

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta kohden kääntyi Keski-

Suomessa laskuun muun maan tavoin vuonna 2020, jolloin käyntejä oli noin 900 tuhatta asukasta kohden.  

Käyntien määrä on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Kuvio 4.). Muiden kuin 

lääkärikäyntien määrä ei Keski-Suomessa laskenut vuonna 2020 päinvastoin kuin koko maassa. Muita kuin 

lääkärikäyntejä oli Keski-Suomessa vuonna 2020 valtakunnallista keskiarvoa hieman enemmän eli noin 

900. (Kuvio 5) Etäasiointikäyntien osuus perusterveydenhuollon avohoidon kaikista käynneistä on Keski-

Suomessa vaihdellut koko maan keskiarvon molemmin puolin. Vuonna 2020 etäasiointikäyntien osuus 

harppasi yli 10 prosenttiyksikköä lähes 31 prosenttiin eli hieman koko maan keskiarvon yläpuolelle.  

(Taulukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä 

erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Keski-Suomessa viime vuosina ollut noin 40 prosenttia. Keski-

Suomen ero koko maan keskiarvoon on kasvanut, sillä koko maassa alle 30 prosenttia päättyneistä 

erikoissairaanhoidon hoitojaksoista tuli terveyskeskuksen lähetteellä vuonna 2020.  (Kuvio 6.) 
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Kuvio 4. Perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta 

 

Kuvio 5. Perusterveydenhuollon 
avosairaanhoidon muut kuin lääkärikäynnit 

yhteensä / 1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Keski-Suomi Miehet 23,0 20,1 19,9 18,7 29,7 

 Naiset 25,0 21,8 21,6 20,0 31,4 

 Yhteensä 24,2 21,1 20,9 19,5 30,7 

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 

 

 

Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  

% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Keski-Suomessa on lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisten käyntien sekä yksilöllisen tarpeen 

mukaisten terveystarkastusten määrä kasvanut vuodesta 2016 lähtien ylittäen koko maan keskiarvoisen 

määrän (Kuvio 7). Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärä on Keski-Suomessa jyrkästi pienentynyt 

vuodesta 2018 lähtien. Vuonna 2020 asiakkaita oli noin 3500 (Kuvio 8).  
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Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen 
tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen 

tarpeen mukaiset terveystarkastukset  

/ 1000 vastaavan ikäistä asukasta

      

Kuvio 8. Kasvatus- ja perheneuvoloiden 
asiakkaat vuoden aikana

 

Lapsiperheiden palvelut 

Keski-Suomessa on viime vuosina ollut perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa hivenen enemmän kuin 

koko maassa keskimäärin. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa olleiden perheiden määrä on 

hienoisesti pienentynyt vuodesta 2018 alkaen. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä olleiden 

perheiden määrä on hieman kasvanut viime vuosina ollen lähellä maan keskiarvoa. Lastensuojelun 

tehostetussa perhetyössä perheitä on ollut jonkin verran enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta 

vuonna 2020 määrä pienenee 1,7 prosenttia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on 

hienoisesti kasvanut viime vuosina. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on viime 

vuosina ollut 0,4–0,5 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Keski-Suomi 2,9 2,7 2,9 2,9 2,6 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % 

lapsiperheistä 

Keski-Suomi 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % 

lapsiperheistä 

Keski-Suomi 2,1 2,6 3 3,4 3,2 

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % 

lapsiperheistä 

Keski-Suomi 3 2,9 3,3 2,4 0,7 

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

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavan 

ikäisestä väestöstä  

Keski-Suomi 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 

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

Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

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

Keski-Suomessa on 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä ollut 

viime vuosina jonkin verran enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta määrä pienenee vuonna 2020 

koko maan keskiarvon tasolle (Kuvio 9). Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaiden määrä on Keski-

Suomessa laskenut hivenen vuoden 2017 jälkeen ja alle koko maan keskiarvon, mutta määrä kasvaa vuonna 

2020 lähelle koko maan keskiarvoa (Kuvio 10). 

 

                  

 

Kuvio 9. Erikoissairaanhoidon 
avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria  

/ 1 000 13–17-vuotiasta                 

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-
vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Keski-Suomen alueella oli syyskuussa 2020 peruspalveluna käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden 

ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter 

Personal Counseling (IPC) -menetelmä. Koulutettuja ammattilaisia oli yhteensä 42 (enimmäkseen Jyväskylässä 

mutta myös muutamia muualla Keski-Suomessa). Ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmää ei 

ollut käytössä. Keski-Suomessa on otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä. Koulutettuja ammattilaisia on 

useampia satoja ja koulutuksia järjestetään koko ajan. 

Keski-Suomessa oli hankekaudella 30.9.2021 mennessä koulutettu 120 IPC-osaajaa ja neljä IPC-

menetelmäohjaajaa. Menetelmiä käyttäneitä tai aloitettuja hoitojaksoja koskevia tietoja ei ollut saatavilla. 

(Taulukko 5.) 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli 

syyskuussa 2021 käytössä kaikille ikäryhmille Oiva-terapia, lapsille Laku-kuntoutus sekä aikuisille ja lapsille 

Nepsy -ohjaus. 

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

hankekaudella 30.9.2021 mennessä  

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 120     

IPC-menetelmäohjaaja 4     

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton 

käyntisyynä on Keski-Suomessa ollut viime vuosina jonkin verran koko maan keskiarvoa korkeampi ja määrä on 

kasvanut tasaisesti. Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin käyntisyinä ovat olleet maan 

keskiarvon luokkaa. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat 

perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden 

käytön ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin 

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista 

käyntisyistä 

Keski-Suomi 4,2 4,9 5,3 5,8 6,1 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon 

lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % 

kirjatuista käyntisyistä 

Keski-Suomi 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 

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

 

Keski-Suomessa on päihdehuollon avopalveluissa viime vuosina ollut asiakkaita koko maan keskiarvoa 

vähemmän. Vuonna 2020 määrä pienenee edeltävästä vuodesta 2,5 asiakasta tuhatta asiakasta kohden. Päihteiden 

vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on Keski-Suomessa ollut aavistuksen 

enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Määrä pienenee vuonna 2020 hieman edeltävästä vuodesta. 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asiakkaiden määrä on Keski-Suomessa kasvanut viime vuosina ja se 

oli vuonna 2020 korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 7.) 

Taulukko 7. Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat sekä päihteiden vuoksi sairaaloiden ja 
terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Keski-Suomi 3,1 5 6,2 6,1 3,4 
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Koko maa 8,2 8 7,4 7,1 6,1 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 

hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Keski-Suomi 3,4 3 3,1 3,5 2,8 

 

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

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta Keski-Suomi 1,0 0,8 1,9 2,0 3,3 

  koko maa 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 

 

Keski-Suomessa on tilaston mukaan alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä vaihdellut viime 

vuosina suuntaan, jos toiseenkin, mutta vuonna 2020 osuus on ollut pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 

(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  

Keski-Suomi 25,5 33,1 27,7 
 

31 

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

 

Keski-Suomessa on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetettyjen 

elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä ollut viime vuosina vuotta 2016 lukuun ottamatta jonkin 

verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 9.)    

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet      

  2016 2017 2018 2019 

Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta / 100 

000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Keski-Suomi 3515 2794 2870 2941 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Keski-Suomessa oli vuosina 2017–2018 hieman enemmän C-hepatiitti-infektioita kuin koko maassa 

keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakasmäärä on Keski-Suomessa kasvanut 

huomattavasti viime vuosina. Vuonna 2020 määrä oli huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin. 

(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 

Keski-Suomi 15 21,2 23,8 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Keski-Suomi 58,4 131,5 245,2 240,7 291,3 

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

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Keski-Suomessa 75 vuotta täyttäneistä 91,8 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on hieman kasvanut viime 

vuosina. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 5,1 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä 

heistä oli vuonna 2020 16,5 prosenttia. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 0,6 

prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 7,5 prosenttia. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut  

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Keski-Suomi 90,1 90,3 90,7 91,7 91,8 
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Koko maa 90,9 91,1 91,3 91,7 91,9 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 4,6 4,8 4,9 5 5,1 

  
Koko maa 4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 17,1 17 16,9 16,3 16,5 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 0,9 0,9 0,7 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 

Keski-Suomi 8,4 8,6 8,2 7,5 7,5 

  
Koko maa 7,3 7,5 7,6 7,3 7,3 

 

Keski-Suomessa 85 vuotta täyttäneistä runsas 82 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on kasvanut 

viime vuosina. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 7,9 prosenttia; hieman enemmän kuin 

kahtena edeltävänä vuonna. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 34,5 prosenttia. Tavallisen 

palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 1,2 prosenttia. Määrä on hieman pienentynyt edeltäviin vuosiin 

nähden. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 runsas 16 prosenttia. Määrä on hieman 

pienentynyt viime vuosina. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut  

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Keski-Suomi 79,2 79,7 80,3 82,3 82,4 

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 6,8 7 7,5 7,5 7,9 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 34,5 33,3 34 33,2 34,5 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 1,9 2 1,7 1,3 1,2 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Suomi 17,8 18,2 17,8 16,1 16,2 

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

 

Keski-Suomen alueella kunnista 35 prosentilla ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla oli syyskuussa 2020 käytössä 

muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen 

mukaan toimintamalli oli käytössä vain 44 prosentilla yhteistoiminta-alueista, mutta kyselyvastauksista ilmeisesti 

puuttuu tietoja. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Keski-Suomen alueella oli syyskuussa 2020 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammattihenkilön 

neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa lapsiperheiden (35 % kunnista), nuorten 

(18 % kunnista), työikäisten (30 % kunnista) ja ikääntyneiden (10 % kunnista) palveluissa. Yhteistoiminta-alueilla 

ei ollut tarjolla sähköisen palvelukanavan annettavaa neuvontaa. Syyskuun 2021 kyselyvastauksissa sen sijaan oli 

ilmoitettu, ettei sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa neuvontaa ja ohjausta ole tarjolla kunnissa vaan 

pelkästään yhteistoiminta-alueilla seuraavasti: lapsiperheiden palveluissa 45 prosentilla, nuorten palveluissa 36 

prosentilla, työikäisten palveluissa 40 prosentilla ja iäkkäiden palveluissa 33 prosentilla yhteistoiminta-alueista. 
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Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Keski-Suomen alueella oli syyskuussa 2020 yhteensä 20 (15 kunnissa ja viisi yhteistoiminta-alueilla) lasten, 

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

olohuone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuun 

2021 kyselyvastauksen mukaan kohtaamispaikkoja oli vain yhteistoiminta-alueilla ja yhteensä niitä oli 12.   

Alueella oli yhteensä 23 (17 kunnissa ja viisi yhteistoiminta-alueilla) kaikille asukkaille tarkoitettua matalan 

kynnyksen avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla 

sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan 

kohtaamispaikkoja oli vain yhteistoiminta-alueilla ja yhteensä niitä oli 15.   

Syyskuun 2021 kyselyvastauksia kohtaamispaikkoja oli yhteensä 27, kun syyskuussa 2020 niitä ilmoitettiin 

olevan yhteensä 43. Syksyn 2021 kyselyvastauksessa tosin täsmennetään, että osa kuntien vastaajista oli mieltänyt 

kohtaamispaikaksi myös esim. neuvolat ja sosiaalitoimistot, mutta ne eivät ole mukana ilmoitetuissa luvuissa. 

Keski-Suomen alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 yhteisösosiaalityötä, kuten etsivää sosiaalityötä 

tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkaiden tarpeiden kannalta arvioituna jonkin verran (3), mutta 

syyskuussa 2021 vain hieman (2) (1 = ei lainkaan, 5= tarpeita vastaavalla tavalla).  

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan vastaanottopalveluiden kehittämisessä onnistumisina on ollut, että 

ammattilaiset tunnistavat asiakkuussegmentoinnin avulla (Suuntima) sopivat asiakkuuspolut ja terveyshyötymallin 

pilotointi on edennyt koko Wiitaunioinin alueella. Palveluketjujen kehittämisessä onnistumisiksi nimetään 

elämäntapaohjauksen toteutuksen kriteerien määrittely ja että sähköisen terveydenedistämisen toimintamallit on 

luotu, sähköisten työvälineiden avulla tunnistetaan korkeassa diabeteksen sairastumisriskissä olevat, eri ikäisten 

matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat lisääntyneet ja yhteistyörakenteet sote-palveluihin vahvistuneet. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnissa nostetaan lasten, nuorten ja perheiden kärjen kohdalla kevään oma-arvioinnin 

lailla onnistumiseksi perhekeskuskehittäminen. Kärjen kehittämisosioista pisimmillä ollaan tavoitteen kanssa 

vahvistaa ja yhdenmukaistaa perhekeskuksen tehtäviä. Keski-Suomen kaikkien kuntien ja kuntayhtymien kanssa 

on käyty keskustelua perhekeskustoiminnan nykytilasta ja kehittämistarpeista erilaisissa verkostoissa ja 

kuntatapaamisilla. Kuntatapaamisten kautta on tarkentunut kohtaamispaikkatoiminnan lukumäärät ja vastuutahot, 

mikä liittyy tavoitteeseen kehittää kohtaamispaikkatoimintaa. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Keski-Suomessa vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin 

(asteikko 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Tyytyväisyys kohtaamiseen ja asiakaspalveluun on 

hivenen parantunut vuodesta 2018, muiden ulottuvuuksien osalta tyytyväisyys on pysynyt samana. Asiakkaat 

kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,8), 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 

Keski-Suomi 4,6 4,8 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen 

päätöksentekoon 

Keski-Suomi 4,7 4,7 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Keski-Suomi 4,7 4,7 
   

Koko maa 
 

4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun Keski-Suomi 4,6 4,6 
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toteutuminen kohtuullisessa ajassa 
   

Koko maa 
 

4,6 4,6 

 

Myös suun terveydenhuollon palveluun oltiin vuonna 2018 tyytyväisiä. Asiakkaat kokivat, että heistä 

välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,7), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin 

hyödylliseksi (4,9) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6).  

Keski-Suomessa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä 53,5 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. Määrä on 

kolme prosenttia pienempi kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja käyttäneistä selvästi useampi koki palvelun 

sujuvaksi kuin vuonna 2018. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja 

käyttäneistä 

Keski-Suomi Miehet 60,7 60,7 

        Naiset 53,2 46,9 

        Yhteensä 56,5 53,5 

    Koko maa   Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita 

käyttäneistä 

Keski-Suomi Miehet 33,1 50,4 

        Naiset 36,5 44,3 

        Yhteensä 35,1 47,5 

    Koko maa   Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Keski-Suomen alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli syyskuussa 2021 

sosiaalipalveluissa käytössä Kykyviisari 55 prosentilla yhteistoiminta-alueista, kun syyskuussa 2020 se oli 

käytössä 40 prosentilla kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla.  

RAI-välineistöön kuuluva mittari oli syyskuussa 2021 käytössä 70 prosentilla yhteistoiminta-alueista, kun 

vuotta se aiemmin se ei ollut käytössä yhteistoiminta-alueilla ja kunnista sitä käytti 35 prosenttia. 

AVAIN-mittari ei ollut syyskuussa 2020 käytössä Keski-Suomen alueella, mutta syyskuussa 2021 se oli 

käytössä 18 prosentilla yhteistoiminta-alueista.  

Muista mittareista useimpien kuntien alueella oli käytössä syyskuussa 2020 RAVA-mittari. Ajalla 1.9.2020-

31.8.2021 sosiaalipalveluiden asiakaskohtaisten vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittarien käyttöönottoa oli 

laajennettu hankealueella seuraavien mittarien osalta: Elämäntilannearvio 3x10D nuorille, ARVOA-menetelmä 

lapsiperhepalveluissa ja Audit-kyselyt. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellista sosiaalityötä toteutettiin syyskuussa 2020 kaikkialla Keski-Suomen alueella. Toimintamalleina ovat 

sosiaaliasiamiestoiminta ja kuraattorien yhteisöllinen oppilashuolto. Rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on 

laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021. Tämä on tarkoittanut henkilöstön osallistumista 

rakenteellisen sosiaalityön opintoihin ja tutkimushankkeeseen sekä TASOS-hanketyötä. 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnissa vastaanottopalveluiden kehittämisessä nostetaan esiin asiakaskokemuksen 

mittaaminen. Koronan vuoksi vastaanottopalveluiden asiakaskokemusta mittaava järjestelmä on ollut pois 

käytöstä, ja asiakaskokemuksen kerääminen maakunnassa on ollut hajanaista eikä saatu tieto ole ollut 

vertailukelpoista. Hankkeen toimesta on pohdittu uusia ratkaisuita kerätä yhtenäistä asiakaspalautetta 

monikanavaisesti ja eri yksiköiden tarpeet huomioiden. Ratkaisua valmistelleessa työryhmässä on ollut edustus 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Seututerveyskeskuksesta, Jyväskylän kaupungilta ja Keski-Suomen sote-

uudistuksesta. Työryhmän toimesta tehtiin markkinakartoitus olemassa olevista ratkaisuista ja tietopyyntöön 
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sisällytettiin järjestelmien kyvykkyyksiä kerätä tietoa myös henkilöstön työtyytyväisyydestä. 

Asiakaskokemusratkaisun hankinta odottaa lopullista kilpailutusta. 

Palveluketjujen kehittämisessä syksyn oma-arvioinnissa nostetaan onnistumiseksi kevään oma-arvioinnin 

lailla, että kehittäjäverkostot (mielenterveys- ja päihde, laatu-, diabetes, palliatiivinen hoito ja saattohoito -

kehittäjäverkostot) on luotu ja ne toimivat. Lisäksi onnistuminen on, että ammattilaiset on koulututtu käyttämään 

ja toteuttamaan tyypin 2 diabeteksen ja raskausdiabeteksen hoitoketjua. 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä onnistumiset liittyvät 

kevään lailla maakunnallisen perheoikeudellisten palveluiden yksikön käynnistymiseen vuoden alussa, 

vaikuttavaksi todettujen menetelmien käyttöön lapsiperhepalveluissa sekä siihen, että lastensuojelun 

erityisosaamista on vahvistettu työparityön avulla ja että sosiaalihuoltolain toimeenpanoa vahvistetaan 

lapsiperheiden kokonaisuudessa. Lapsilähtöisen, monitoimijainen palvelutarpeen arvioinnin pilotissa ovat mukana 

Keuruu sekä Saarikan (5 kuntaa) ja Wiitaunionin (2 kuntaa) kuntayhtymät. 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden on Keski-Suomessa vaihdellut 

huomattavasti vuosina 2016–2020. Vuonna 2020 päivystyskäyntien määrä nousi Keski-Suomessa selvästi lähes 

500:een ja kohosi koko maan keskiarvon yläpuolelle. (Taulukko 15.) 

Keski-Suomen alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 77 550 käyntiä 

ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 39 082 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä oli yhteensä 

68629, mikä on hieman vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin, mutta merkittävästi enemmän kuin vuotta 

aiemmin. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli kymmenen kertaa vuodessa käyneiden osuus vastaanotolla käyneistä 

on Keski-Suomessa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osuus putosi ensimmäistä kertaa alle 

prosentin. Koko maan keskiarvo vuonna 2020 oli 0,5 prosenttia.  (Taulukko 16.) 

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

1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 11 904 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 11 703 

kuljetusta. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetuksia oli yhteensä 13 910. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 

 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Keski-Suomi Miehet 371 167 163 191 421 

 Naiset 429 194 182 219 543 

 Yhteensä 400 181 173 205 482 

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 

Keski-Suomi Miehet 0,9 0,9 1,0 0,9 0,6 

 Naiset 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 

 Yhteensä 1,1 1,1 1,2 1,1 0,8 

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 



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

 

14 

 

     

Palvelujen yhteentoimivuus 

Keski-Suomessa terveyspalveluja vuonna 2020 käyttäneistä 28 prosenttia koki pompottelun palvelupisteestä 

toiseen ja vajaa 44 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen hoidon saantia. Määrät ovat hienoisesti 

pienempiä kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja käyttäneistä vuonna 2020 runsas 38 prosenttia koki pompottelun 

palvelupisteestä toiseen ja runsas 51 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. 

Määrät ovat joitain prosentteja pienempiä kuin vuonna 2018.  (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Keski-Suomi Miehet 28,5 23,9 

     
Naiset 39 31,8 

     
Yhteensä 29,8 28 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Keski-Suomi Miehet 41,1 35,6 

     
Naiset 48,6 51,1 

     
Yhteensä 45,2 43,7 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Keski-Suomi Miehet 49,9 35,7 

     
Naiset 43,1 40,8 

     
Yhteensä 46 38,1 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Keski-Suomi Miehet 35,9 48,4 

     
Naiset 55,7 54,5 

     
Yhteensä 55,8 51,3 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Keski-Suomen alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asiakasasioiden 

käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien (50 % kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla), Kelan 

palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) (50 % kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla) sekä 

sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön (25 % kunnista ja kaikilla 

yhteistoiminta-alueilla) osalta. 

Syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä varten 

toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palveluiden sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien 

asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta oli käytössä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Keski-Suomen alueella 50 prosentilla kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla oli syyskuussa 2020 sovittu 

yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten. Syyskuun 2021 

kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen yhteinen toimintamalli 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 

yhteydenotolla, hankealueella on moniammatillisen tiimimallin pilotit alueen terveysasemilla ja työkyvyn tuen 

tiimi osana tiimimallia. Hoito- ja palveluketjutyössä on keskitytty yhteistyöhön diabeetikoiden, päihde- ja 
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mielenterveystyön sekä saatto- ja terminaalihoidon kuvaamisessa ja jalkauttamisessa. Lisäksi mainitaan lasten, 

nuorten ja perheiden verkostojen vahvistaminen. 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan vastaanottopalveluiden kehittämiskärjessä onnistumisena on, että 

sosiaalipalvelut integroidaan tiiviiksi osaksi sote-keskusten toimintaa. Moniammatillisen tiimityömallin 

käyttöönoton yhteydessä on arvioitu sen vaatimia henkilöstöresursseja ja sosiaaliohjausresurssia 

kivijalkaterveysasemalla on vahvistettu yhteistyössä OmaKS-palvelun kanssa. Sosiaali-/palveluohjaajat ovat osa 

vastaanottojen maakunnallista kehittäjäverkostoa. 

Palveluketjujen kehittämiskärjen osalta onnistumiseksi mainitaan, että paikalliset rakenteet ja 

yhteistyöverkostot elintapaohjaukseen liittyen sekä elämän loppuvaiheen hoitoon, kotihoitoon, kotisairaalaan, 

palveluasumiseen ja vuodeosastoihin liittyen on luotu.  

Lapset, nuoret ja perheet kehittämiskärjen osalta oma-arvioinnissa nostetaan esiin monialaisen neuvolatiimin 

pilotoinnin käynnistäminen Huhtasuon alueella. Koronatilanteesta johtuen tiimi ei ole pystynyt kokoontumaan 

yhtään kertaa kevään 2021 aikana. Syksyllä 2021 tiimin piti aloittaa toimintansa syyskuussa, mutta esteeksi on 

muodostunut asiakkaiden puute ja työntekijöiden kiireinen työtilanne. 

Keskeiset huomiot 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen 

arvioinnista odottaneiden määrä oli Keski-Suomessa lokakuussa 2021 yli 60 prosenttia, mikä oli parikymmentä 

prosenttia suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän käynnin osalta 

vastaava luku oli hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä oli vain aavistuksen suurempi kuin koko maassa 

keskimäärin. Hoidon jatkuvuus arvioitiin vuonna 2020 hieman heikommaksi kuin vuonna 2018. 

Keski-Suomessa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanvarausajan 4–7 

arkipäivän kuluessa. Tietoja ei kuitenkaan saatu kaikista kunnista ja lisäksi vastanneiden kuntien kesken oli melko 

paljon vaihtelua: lapsiperheiden ja työikäisten palveluissa 1–14 arkipäivää, ikääntyneiden palveluissa 1–7 

arkipäivää.  

Suuntima-työkalua on Keski-Suomessa pilotoitu lokakuulta 2020 alkaen viidessä eri organisaatiossa ja 

Suuntimaa pilotoidaan Sampoharjun tiimityömallissa, jonka toiminta alkaa lokakuussa 2021. Tiimimallin 

kehittämiseksi ja levittämiseksi on muodostettu alueellinen kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on luoda 

geneerinen tiimityömalli paikallisen tiimityön suunnittelun tueksi. Keski-Suomen digitaalinen sote-keskus tarjoaa 

perusterveydenhuollon ja sosiaaliohjauksen etäpalvelua Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueiden 

asukkaille. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta kohden kääntyi Keski-Suomessa 

laskuun muun maan tavoin vuonna 2020, mutta käyntien määrä on selvästi suurempi kuin koko maassa 

keskimäärin. Muiden kuin lääkärikäyntien määrä ei Keski-Suomessa laskenut vuonna 2020 päinvastoin kuin koko 

maassa. Vuonna 2020 etäasiointikäyntien osuus perusterveydenhuollon avohoidon kaikista käynneistä harppasi yli 

10 prosenttiyksikköä lähes 31 prosenttiin eli hieman koko maan keskiarvon yläpuolelle. Terveyskeskuksen 

lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on 

Keski-Suomessa viime vuosina ollut noin 40 prosenttia ja selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin.  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on Keski-Suomessa hienoisesti kasvanut viime 

vuosina ja se on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon 

nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä on ollut viime vuosina jonkin verran enemmän kuin koko maassa 

keskimäärin, mutta määrä pienenee vuonna 2020 koko maan keskiarvon tasolle. IPC-osaajia on hankeaikana 

koulutettu runsaasti. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton 

käyntisyynä on Keski-Suomessa ollut viime vuosina jonkin verran koko maan keskiarvoa korkeampi ja määrä on 
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vuosittain kasvanut tasaisesti. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja 

potilaita on Keski-Suomessa ollut aavistuksen enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Määrä pienenee vuonna 

2020 hieman edeltävästä vuodesta. 

Keski-Suomessa on hankeaikana määritelty elämäntapaohjauksen toteutuksen kriteerit ja sähköisen 

terveydenedistämisen toimintamallit on luotu, sähköisten työvälineiden avulla tunnistetaan korkeassa diabeteksen 

sairastumisriskissä olevat, eri ikäisten matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat lisääntyneet ja yhteistyörakenteet 

sote-palveluihin ovat vahvistuneet.  

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluissa kohtaamiseen ja asiakaspalveluun on Keski-Suomessa 

hivenen parantunut vuodesta 2018, muiden ulottuvuuksien osalta tyytyväisyys on pysynyt samana. 

Terveyspalveluja käyttäneet kokivat palvelun sujuvuuden jonkin verran huonommaksi vuonna 2020 kuin vuonna 

2018, sosiaalipalveluja käyttäneet selkeästi paremmaksi. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021. Tämä on 

tarkoittanut henkilöstön osallistumista rakenteellisen sosiaalityön opintoihin ja tutkimushankkeeseen sekä 

TASOS-hanketyötä. Kehittämiskokonaisuuksien osalta ei kevään 2021 jälkeen ole merkittävää edistymistä. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden on Keski-Suomessa vaihdellut 

huomattavasti vuosina 2016–2020. Vuonna 2020 päivystyskäyntien määrä nousi Keski-Suomessa ja kohosi koko 

maan keskiarvon yläpuolelle. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 käyntejä alueen yhteispäivystyksessä oli hieman 

vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin, mutta merkittävästi enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli kymmenen kertaa vuodessa käyneiden osuus vastaanotolla käyneistä 

on ollut Keski-Suomessa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osuus putosi alle prosentin. 

Kokemukset palvelujen yhteentoimivuudesta olivat Keski-Suomessa jonkin verran paremmat vuonna 2020 kuin 

vuonna 2018. 

Vastaanottopalveluiden kehittämiskärjessä edistymistä on, että sosiaalipalvelut integroidaan tiiviiksi osaksi 

sote-keskusten toimintaa. Moniammatillisen tiimityömallin käyttöönoton yhteydessä on arvioitu sen vaatimia 

henkilöstöresursseja ja sosiaaliohjausresurssia kivijalkaterveysasemalla on vahvistettu yhteistyössä OmaKS-

palvelun kanssa. Palveluketjujen kehittämiskärjen osalta on luotu paikalliset rakenteet ja yhteistyöverkostot 

elintapaohjaukseen liittyen sekä elämän loppuvaiheen hoitoon, kotihoitoon, kotisairaalaan, palveluasumiseen ja 

vuodeosastoihin liittyen. 


