
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen arviointi: Syksy 2021 
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Pääraportti ja muiden alueiden arviointiraportit julkaisuarkistossa 

Pohjois-Karjala  

Juha Koivisto & Heidi Muurinen, THL 

 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyskeskus -hankekokonaisuus on tiivistetysti seuraava: 

Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus: Hankkeeseen on tämän hyötytavoitteen alle kirjattu kolme laajaa 

tavoitetta ja 13 osatavoitetta. Hankkeessa korostuu hoitoon ja palveluihin pääsy, johon on asetettu 

seitsemän osatavoitetta niin sosiaali- kuin terveydenhuollon palveluiden osalta. 

Ennaltaehkäisy ja ennakointi: Hankkeessa on tämän hyötytavoitteen alla neljä laajaa tavoitetta ja kuusi 

osatavoitetta. Hyte- ja järjestöyhteistyö sekä elintapaohjaus on huomioitu vahvasti. Eri asiakasryhmien 

elämänlaadun ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi on kirjattu toimenpiteitä, samoin muun muassa erilaisten 

sosiaalityön (rakenteellinen sosiaalityö, taloussosiaalityö) menetelmien kehittämistyö nähdään 

ennaltaehkäisevänä toimintana. 

Laatu ja vaikuttavuus: Tämän hyötytavoitteen alla on viisi laajaa tavoitetta ja 11 osatavoitetta. Laadun 

ja vaikuttavuuden parantamiseksi otetaan käyttöön laatutyön viitekehys ja koordinaatio sekä laajennetaan 

asiakaspalautejärjestelmää ja asiakasjohtamista. Psykososiaalisten toimintamenetelmien käyttöönottoa 

lasten ja nuorten palveluissa jatketaan ja aikuisten psykososiaalisten toimintamenetelmien käyttöönoton 

osalta ollaan mukana yliopistosairaalavetoisessa erillishaussa KYS-erva-alueella. Lisäksi tässä kehitetään 

eri terapioiden e-ohjaaja- ja etätoimintamalleja ja aloitetaan PTH-ESH-hoitoketjutyön kehittämistä 

Diabeteskeskuksen käynnistämisen yhteydessä. 

Monialaisuus ja yhteentoimivuus: Tämän hyötytavoitteen alla on kolme laajaa tavoitetta ja 13 

osatavoitetta. Osatavoitteiden kehittämistyössä haetaan monialaisia, laajoja palvelukokonaisuuksia sote-

rajapinnoilla ja sisällä: monialaisen sote-keskusmallin kokonaisuus, perhekeskustoiminnan kokonaisuus, 

lasten ja nuorten kuntoutuksen kokonaisuus, omais- ja perhehoidon sekä vapaaehtoistyön kokonaisuus. 

Lisäksi hankesuunnitelmaan on kirjattu kehitettäväksi monialaisia prosesseja ja toimintamalleja. 

Aiempaa hankekokonaisuutta on täydennetty erityisesti hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseen 

tähtäävillä kehittämistoimilla. Lisäksi alueen elintapahaasteet on huomioitu kohdentamalla 

kehittämistoimia hyvinvointi-indikaattoreiden mukaisten elintapaohjauksen kokonaisuuden luomiseen ja 

alueellinen toimintamallin rakentamiseen. Hankkeessa haetaan sote-tasapainoa ja suunnitelmaan on kirjattu 

paljon sote-rajapinnoilla tapahtuvaa kehittämistyötä ja myös sosiaalityön sisällölliseen kehittämiseen 

liittyviä toimia. Uudenlaisia etätoiminnan kehittämistoimia on suunniteltu ja psykososiaalisten 

toimintamenetelmien laajentamista eri ikäryhmille. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta on useita 

tavoitteita, jotka useat sote-rajapinnoilla. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Pohjois-Karjalassa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireetöntä lääkärin käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä oli pääsääntöisesti yli 60 prosenttia kevääseen 2020 

asti. Määrä romahti tuolloin noin 10 prosenttiin, ja on sen jälkeen noussut Pohjois-Karjalassa vain hieman. 

Lokakuussa 2021 yli seitsemän päivää odottaneiden osuus oli Pohjois-Karjalassa 14 prosenttia, mikä oli 

huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa vähemmän. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin 

perustuvien kiireettömien lääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Pohjois-Karjalassa 32 prosenttia 

kaikista lääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 1.) 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-822-4
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Myös sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden osuus putosi Pohjois-Karjalassa keväällä 2020 ja on sen jälkeen ollut alle 20 prosenttia. Määrä 

on ollut siitä lähtien hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Lokakuussa 2021 yli seitsemän 

päivää odotti vajaa kymmenen prosenttia asiakkaista. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin 

perustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajakäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Pohjois-

Karjalassa 30 prosenttia kaikista sairaan/terveydenhoitajan kiireettömistä käynneistä.  (Kuvio 2.) 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden määrä putosi Pohjois-Karjalassa koronapandemian alettu koko maan tavoin alle kymmeneen 

prosenttiin, mutta on sen jälkeen taas kasvanut. Lokakuussa 2021 yli 90 päivää odotti vajaa 20 prosenttia 

asiakkaista, koko maassa keskimäärin 13 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin 

perustuvien kiireettömien hammaslääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Pohjois-Karjalassa 32 

prosenttia kaikista hammaslääkärin kiireettömistä käynneistä. (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  

Pohjois-Karjalassa 28 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lääkärin 

kanssa. Määrä on lähes yhdeksän prosenttia pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 31,6 prosenttia kertoi 

asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on hieman koko maan keskiarvoa suurempi. 

(Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%) (2018-) Pohjois-Karjala 26,4 28,0 

 

 
Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%) (2018-) Pohjois-Karjala 31,3 31,6 

 

 
Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Pohjois-Karjalassa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai 

sosiaaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden ja työikäisten 

palveluissa keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa (4 arkipäivää syyskuussa 2020) ja iäkkäiden 

palveluissa keskimäärin 7-14 arkipäivän kuluessa (6,5 arkipäivää syyskuussa 2020) eli alle 75-vuotiaat 

saavat ajan keskimäärin 14 vrk:n sisällä ja yli 75-vuotiaat (+ylin hoitotuki) 7 vrk:n sisällä.  

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Pohjois-Karjalassa runsas 82 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen 

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

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Pohjois-Karjala 82,1 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Lähtötilanteen arvioinnin mukaan alueellisten yhteydenotto- ja asiointikanavien sekä sähköisen 

palvelualustan käytön nykytilan kartoituksen perusteella Siun sotessa on jopa satoja eri puhelinnumeroita ja 

oikean puhelinnumeron löytyminen voi olla haasteellista. Pohjois-Karjalassa digipalveluja on kehitetty 
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vuosien ajan, mutta haasteena ollut erityisesti se, että palveluita on kehitetty palvelu kerrallaan ja 

kokonaisuus on tästä syystä rikkonainen. Lisäksi vuonna 2020 tehtyjen asukaskyselyiden mukaan 

kuntalaiset toivovat terveysasemilla myös ilta-aikoja. 

Suun terveydenhuollon osalta hoitotakuu täyttyy työikäisten kohdalla koko Siun soten alueella. Suun 

terveydenhuollon web-ajanvaraus on käytössä vain neljällä paikkakunnalla, päiväkotien harjauskoulut 

toteutuvat viidessä toimipisteessä, 5-luokkalaisten savuttomuustunnit ovat suunnitteluasteella ja 

suugeriatrinen toimintamalli on luotu, mutta jalkauttaminen on kesken.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan kotisairaalan, tehostetun kotihoidon ja tehostetun 

palveluasumisen palvelurakenne hajautuu Siun sotessa sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen alueelle. 

Palvelumallin rakentaminen ja kehittäminen toimialueiden välillä on tarpeen, etenkin kun palveluasumista 

ja kotihoitoa tarjotaan myös muille ikäryhmille iäkkäiden ohella.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kehittämistoimet ovat edenneet keväästä 2021 alkaen 

aikataulullisesti erittäin hyvin, osittain jopa arvioitua nopeammin. Myös sisällöllinen kehittämistyö on 

edennyt hyvin ja yhteistyössä toimialueiden ja verkostojen kanssa. Suun terveydenhuollon kehittämiseen 

liittyvien klinikkatoimintojen, savuttomuustuntien ja ikäihmisten toimintamallien käyttöönotossa on 

aikataulussa pieni viive ja laajan palvelun sote-asemien palveluaikojen laajentamiseen liittyvä tavoite 

siirtyy täydennysrahoituksen piiriin. 

Nykytilan kartoitusten tekemisen jälkeen on edetty suunniteltuihin toimiin ja pilotteihin. Monet pilotit 

on tehty yhteistyössä sote-rakenneuudistushankkeen kanssa. Osa piloteista on päättynyt ja niistä on kerätty 

palaute.  

Yhteydenotto- ja asiointikanavien sekä sähköisen palvelualustan suunnittelua ja käyttöönottoa koskevan 

tavoitteen osalta sähköisen palvelualustan pilotti oli alkamassa ja asiakaspalvelukeskuksen esiselvitystyö 

valmistui 12/2021. Etätoiminnan ja jalkautuvien palveluiden moniammatillisen toimintamallin 

kehittämisessä ja toteuttamisessa pilottien suunnittelu, toteutus, seuranta sekä toimintamallien tekeminen 

toimialueille on edennyt aikataulussa ja pilottien kokemusten pohjalta kootaan jatkosuunnitelmat. 

Monipalveluautotoiminnan kehittämisen ja käyttöönoton osalta on työstetty kolme erilaista visiota 

palveluiden sisällöstä, jotka on esitelty johdolle ja joista odotetaan päätöstä. Suunnitelma on valmistunut ja 

auton hankinta valmistelussa. Verkkoajanvarauksen (Suomi.fi) kehittäminen on edennyt suunnitellusti 

aikataulussa ja sitä on tehty rakenneuudistushankkeen kanssa. 

Kotisairaalan, tehostetun kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen palvelurakenteen kuvaamiseksi, 

kehittämiseksi ja sujuvoittamiseksi ikäihmisten palveluissa on tehty kotihoidon ja asumispalvelujen 

nykytilan kartoitus, aloitettu kokoamaan ”työkalupakkia” kotihoidon sairaanhoidollisten palvelujen 

osaamisen kehittämiseen ja aloitettu verkostotyöskentely. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta kohden laski Pohjois-

Karjalassa huomattavasti vuonna 2020 edelliseen vuoteen nähden. Käyntien määrä jäi hieman yli 500:een. 

Käyntimäärät putosivat myös valtakunnallisesti, mutta selvästi vähemmän kuin Pohjois-Karjalassa.  (Kuvio 

4.) Muissa kuin lääkärikäynneissä Pohjois-Karjala on pysytellyt samalla tasolla kuin koko maa 

keskimäärin. Käyntimäärät putosivat selvästi vuonna 2020 ja olivat noin 800 tuhatta asukasta kohden. 

(Kuvio 5.) Etäasiointikäyntien osuus perusterveydenhuollon avohoidon kaikista käynneistä oli vuosina 

2016–2019 huomattavasti pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 etäasiointikäyntien osuus 

kaksinkertaistui Pohjois-Karjalassa. Osuus kohosi lähelle 30 prosenttia eli samalle tasolle kuin koko maassa 

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

päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Pohjois-Karjalassa ollut tasaisesti noin 30 prosenttia. 

Osuus oli vuonna 2020 samalla tasolla kuin koko maassa. (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 

Pohjois-Karjala Miehet 12,9 10,4 9,7 13,6 26,9 

 Naiset 13,4 11,4 11,4 14,4 29,8 

 Yhteensä 13,2 11,0 10,7 14,0 28,6 

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 

Pohjois-Karjalassa ovat lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen 

mukaiset terveystarkastukset lisääntyneet viime vuosina ja ylittäneet koko maan keskiarvon. Vuonna 2020 

määrä kuitenkin hieman pienenee. (Kuvio 7.) Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärä on ensin 

laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2018, jonka jälkeen se on jälleen kasvanut, mutta vuonna 2020 hieman 

pienentynyt (Kuvio 8). 
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Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen 
tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen 

tarpeen mukaiset terveystarkastukset  

/ 1000 vastaavanikäistä asukasta

 

Kuvio 8. Kasvatus- ja perheneuvoloiden 
asiakkaat vuoden aikana

 

Lapsiperheiden palvelut 

Pohjois-Karjalassa on perheiden määrä kodin- ja lastenhoitopalveluissa kasvanut viime vuosina ollen 

vuonna 2020 2,6 prosenttia lapsiperheistä. Perheiden määrä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa 

on ollut viime vuosina melko stabiili ja suunnilleen maan keskiarvon mukainen. Sosiaalihuoltolain 

mukaisessa perhetyössä olevien perheiden määrä on kasvanut Pohjois-Karjalassa viime vuosina reilusti 

ollen vuonna 2020 3,5 prosenttia maan keskiarvoa korkeampi. Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä oli 

vuonna 2020 1,6 prosenttia lapsiperheistä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on ollut 

viime vuodet 1,9 prosenttia. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on viime 

vuosina ollut 0,4–0,7 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä on hieman koko maan keskiarvoa 

suurempi. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut  

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Pohjois-Karjala 2,1 1,8 1,9 2,5 2,6 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % 

lapsiperheistä 

Pohjois-Karjala 0,4 0,1 0,4 0,5 0,3 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % 

lapsiperheistä 

Pohjois-Karjala 2,8 3,7 5,3 6,4 6,6 

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % 

lapsiperheistä 

Pohjois-Karjala 1,8 2,5 1,1 1,9 1,6 

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

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavan 

ikäisestä väestöstä  

Pohjois-Karjala 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9 

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

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

vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 

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

Pohjois-Karjalassa on viime vuosina ollut 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian 

avohoitokäyntejä selvästi vähemmän kuin koko massa keskimäärin. Määrä on kuitenkin kasvanut vuoden 

2018 jälkeen. (Kuvio 9.) Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on ollut koko maan keskiarvoa 

enemmän ja määrä on kasvanut lievästi viime vuosina (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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Pohjois-Karjalan 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 olevia menetelmiä 

olivat Lapset puheeksi -menetelmä (yli 200 koulutettua ammattilaista) ja Voimaperheet – Huomaa hyvä lapsessasi 

-menetelmä (noin 40 koulutettua terveydenhoitajaa lastenneuvoloissa). 

Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä Pohjois-Karjalassa oli hankekaudella koulutettu 40 IPC-osaajaa ja 

3 IPT-N-osaajaa, joista kaikki olivat käyttäneet menetelmää hankkeen aikana. IPC-menetelmää käyttäviä 

hoitojaksoja oli aloitettu 74. (Taulukko 5.) 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli 

syyskuussa 2021 käytössä yli 18-vuotiaille ryhmämuotoiset hoidot, psykososiaalinen kuntoutus ja 

lyhytterapeuttiset yksilökäynnit. 

Taulukko 5. Psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut, menetelmiä käyttäneet ja aloitetut hoitojaksot 
hankekaudella 30.9.2021 mennessä   

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 40 40  74  

IPT-N-osaaja 3 3    

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Pohjois-Karjalassa ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin 

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä olleet jonkin verran vähäisempiä kuin koko maassa keskimäärin. 

Päihteiden aiheuttamat ongelmat lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä ovat olleet suunnilleen 

samaa luokkaan koko maan keskiarvon kanssa. (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 

Pohjois-Karjala 3,7 3,2 3,5 3,7 3,4 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin 

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista 

käyntisyistä 

Pohjois-Karjala 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 

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

 

Pohjois-Karjalan päihdehuollon avopalvelujen asiakasmäärässä on ollut vaihtelua vuosina 2016–2018 olleen 

välillä yli tai ali maan keskiarvon. Vuosien 2019 ja 2020 tietoja ei ollut saatavilla. Päihteiden vuoksi sairaaloiden 

ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on Pohjois-Karjalassa ollut jonkin verran enemmän koko 

maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä pienenee edeltävistä vuosista. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa 

olleiden asiakkaiden määrä on tilaston mukaan Pohjois-Karjalassa vaihdellut viime vuosina olleen ensin jonkin 

verran suurempi, mutta parina viime vuotena selvästi pienempi, 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 Pohjois-Karjala 8,4 5,1 10,3 
 

 
  

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

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten Pohjois-Karjala 4,3 4,5 4,5 4,6 3,8 
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vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 
  

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

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 

asukasta 

Pohjois-Karjala 2,4 3,4 3,0 0,7 0,5 

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

 

Pohjois-Karjalassa oli alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä vuonna 2020 vajaa kuusi 

prosenttia pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Osuus oli kuitenkin kasvanut vuodesta 2018 runsas kaksi 

prosenttia. (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  

Pohjois-Karjala 
  

26,3 
 

28,7 

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

 

Pohjois-Karjalassa on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetettyjen 

elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä kasvanut viime vuosina ja se oli vuonna 2019 jonkin 

verran suurempi 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  

Pohjois-Karjala 3261 3376 3503 3538 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Pohjois-Karjalan C-hepatiitti-infektioiden määrä oli vuosina 2017 ja 2018 aavistuksen suurempi kuin koko 

maassa keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Pohjois-Karjalassa ollut viime 

vuosina yli puolet vähemmän 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 

Pohjois-Karjala 14,9 21 23 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Pohjois-Karjala 47,1 57,7 67,6 79,7 87,4 

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

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Pohjois-Karjalassa 75 vuotta täyttäneistä vajaa 91 prosenttia on asunut kotona viime vuosina. Omaishoidon tuen 

hoidettavia heistä oli vuonna 2020 4,7 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 16,7 

prosenttia. Määrä on hieman pienempi kuin edeltävinä vuosina. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli 

vuonna 2020 0,6 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä on viime vuosina ollut vajaa yhdeksän 

prosenttia. Määrä on ollut runsaan prosentin koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Pohjois-Karjala 89,5 90,9 90,8 90,7 90,9 
  

Koko maa 90,9 91,1 91,3 91,7 91,9 
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Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 4,2 4,8 5,1 4,7 4,7 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 17,4 17,2 17,8 17,4 16,7 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 0,7 0,7 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 

Pohjois-Karjala 9,3 8,8 8,9 8,7 8,7 

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

 

Pohjois-Karjalassa 85 vuotta täyttäneistä vajaa 81 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Omaishoidon tuen 

hoidettavia heistä oli vuonna 2020 6,4 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 33,3 

prosenttia. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 1,5 prosenttia. Tehostetun 

palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 18,6 prosenttia. Määrä on viime vuosina ollut jonkin verran 

suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Pohjois-Karjala 78,1 81,1 80,7 80,6 80,7 
  

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 5,8 6,9 7,8 6,2 6,4 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 34,2 33,6 35,4 33,9 33,3 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Karjala 19,7 18,2 18,9 18,5 18,6 

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

 

Pohjois-Karjalan alueella oli syyskuussa 2020 ja 2021 käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä 

elintapaohjauksen toimintamalli.  

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Pohjois-Karjalan alueella oli syyskuussa 2020 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa 

ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa niin lapsiperheiden, 

nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. Syyskuussa 2021 sähköisen palvelukanavan kautta 

annettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta tarjottiin yhä kaikissa muissa paitsi lapsiperheiden palveluissa. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Pohjois-Karjalan alueella oli syyskuussa 2021 yhteensä 16 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. Syyskuussa 2020 näitä kohtaamispaikkoja oli 4 eli määrä on 

kasvanut. 
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Alueella oli syyskuussa 2021 yhteensä 9 kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa fyysistä 

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

lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuussa näitä kohtaamispaikkoja oli yhteensä 15 eli määrä on laskenut.  

Kaikkiaan kohtaamispaikkoja oli syyskuussa 2021 yhteensä 25 ja syyskuussa 2020 yhteensä 19 eli 

kohtaamispaikkojen määrä on kasvanut vuodessa kyselyvastauksen mukaan kuudella. 

Pohjois-Karjalan alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 ja 2021 kyselyvastauksen mukaan 

yhteisösosiaalityötä, kuten etsivää sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkaiden 

tarpeiden kannalta arvioituna jonkin verran (3) (1=ei lainkaan, 5=tarpeita vastaavalla tavalla).  

 

Oma-arviointi 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan perhekeskuksen, kuntien sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien välisen 

yhteistyön muodoista on sovittu. Vanhemmille suunnattuun eroneuvontaan on olemassa toimintamalli, joka 

tarvitaan käyttöön tukemaan lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi. Lisäksi lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan 

Väistö -hankkeen aikana kehitetty perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli tulisi jalkauttaa koko Siun 

soten alueelle.  

 Maakunnallisen, verkostomaisen yhteistyörakenteen tarve on lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan 

tunnistettu. Sote-ammattilaisten hyte- ja järjestöosaamisen on käytännössä todettu olevan hajanaista ja 

henkilösidonnaista eikä järjestöjen käyttöön tarkoitettua verkkosivustoa osata välttämättä hyödyntää.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan maakunnallinen elintapaohjauksen verkoston suunnittelun pohjaksi on 

tehty taustatyötä elintapaohjauksen toiminnassa olevista toiminnoista sekä Vesote -elintapaohjauksen 

ammattilaiseksi verkkokoulutuksen käynneille koulutuksen hyödyntämisestä työssä.   

Vanhusväestön osuus jatkaa nousuaan Siun soten alueella tulevina vuosina. Ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia 

ja elämänlaatua edistävää toimintaa tarvitaan tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tähän tarvitaan 

niin fyysisiä, virtuaalisia kuin jalkautuvia palveluita. Myös mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistamisen 

toimintamallin osalta tarvitaan täsmennystä hanketavoitteisiin. Kansallisen itsemurhien ehkäisyohjelman pohjalta 

alueellisen toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto on lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan todettu 

tarpeelliseksi alueellisten haasteiden takia. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kevään ja syksyn 2021 aikana hankkeen kehittämistyö on edennyt hyvin 

ja suunnitellussa aikataulussa. Toisen hyötytavoitteen osalta on tehty paljon yhteistyötä verkostoissa ja 

järjestötoimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminnan tavoitteiden mukainen kehittämistyö on pääsääntöisesti jo 

tehty, eroneuvonnan osalta työ jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.  

Myös sote-ammattilaisten järjestöosaamisen vahvistaminen on edennyt hyvin, joskin yhteisessä prosessissa on 

tullut esiin haasteita. Maakunnallinen verkostomainen yhteistyörakenne etsii vielä muotoaan, mutta rakenteen 

luomiseksi tullaan tekemään työtä vuoden 2022 aikana niin, että vuoden 2023 alussa rakenne hyvinvointialueelle 

on luotu.  

Elintapaohjauksen verkostotyöskentely ja koulutussuunnittelu on edennyt jopa arvioitua nopeammin: 

maakunnallinen elintapaohjauksen verkosto on koottu toimimaan alueellisena terveys- ja elintapaohjauksen 

koordinoijana ja koulutustyöryhmä on laatinut koulutussuunnitelman, jonka pohjalta on lähdetty toteuttamaan 

koulutuksia.  

Ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua edistävässä toiminnassa on aloitettu etsivän vanhustyön 

toimintamallin suunnittelua yhteistyössä järjestöjen kanssa. Päivätoimintamallin toimintasuunnitelma on tehty ja 

sisällön suunnittelu on meneillään. KOTI-TV oman sisällön tuottamista selvitettiin, mutta päädyttiin siihen, että 

siihen ei lähdetä. Kiinnostus KOTI-TV:tä on kasvanut koko ajan ja Siun soten työntekijät hyödyntävät sitä osana 

omaa työtään. 

Mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistamisen toimintamallin koulutussuunnitelma on tehty ja koulutukset 

sote-ammattilaisille ovat alkaneet. Palaute on ollut hyvää. Podcast- sarja on valmistumassa ja kolumnisarja Arjen 

mieli sanomalehti Karjalaisessa on meneillään ja useita aiheita on jo julkaistu. Opiskelijaterveydenhuollon ja 

varhaisen tuen Huolikeskustelu- opas on viimeistelyä vaille valmiina. 

Kansallisen itsemurhien alueellinen ehkäisyohjelman käyttöönotossa on ollut aikatauluviivettä. 

Kehittämistyöryhmä on kuitenkin koottu ja toimenpiteet aloitettu lokakuussa 2021. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

ehkäisyn toimintamallin päivittämisen osio siirtyy täydennyshaun piiriin. 
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Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Pohjois-Karjalassa 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 (4,6), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä 

(4,6), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi (4,6) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,5). (Taulukko 

13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

    2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, 

asiakaspalvelu 

Pohjois-Karjala 4,5 4,6 

  
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen 

päätöksentekoon 

Pohjois-Karjala 4,6 4,6 

  
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun 

hyödyllisyys 

Pohjois-Karjala 4,6 4,6 

  
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun 

toteutuminen kohtuullisessa ajassa 

Pohjois-Karjala 4,5 4,5 

  
Koko maa 

 
4,6 4,6 

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

välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,6), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,6), saatu palvelu koettiin 

hyödylliseksi (4,8) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,5).  

Pohjois-Karjalassa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä vajaa puolet koki palvelun sujuvaksi. Määrä on 

jonkin verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Sosiaalipalveluja käyttäneistä lähes 58 prosenttia koki 

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

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Pohjois-Karjala Miehet 56,5 51,5 
    

Naiset 52,8 47,7 
    

Yhteensä 54,6 49,5 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä Pohjois-Karjala Miehet 49,7 57,3 
    

Naiset 49,1 58,6 
    

Yhteensä 49,4 57,8 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Pohjois-Karjalan alueella asiakaskohtaisista vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista ei ollut syyskuussa 2020 

eikä syyskuussa 2021 sosiaalipalveluissa käytössä AVAIN-mittaria. Hyvinvointialue on kuitenkin sosiaalihuollon 

kehittämisohjelman työikäisten asiakassuunnitelmapilotissa ja AVAIN-mittari on tulossa käyttöön myöhemmin.  

Asiakaskohtaisista vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista ei ollut syyskuussa 2020 eikä syyskuussa 2021 

sosiaalipalveluissa käytössä myöskään Kykyviisaria tai RAI-välineistöön kuuluvaa mittaria. RAI-välineistö on 

kuitenkin suunniteltu otettavaksi käyttöön vammaispalveluissa vuoden 2022 aikana. 
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Pohjois-Karjalassa oli syyskuussa 2020 käytössä seuraavat mittarit: RaVa, MMSE, Cerad, Qualylife, Frat, 

Braden, MNA, Audit-testi, BD121, perheneuvolassa käytössä olevat toimintakykytestit, Arkiympyrä sekä 

1.11.2020 alkaen OmaOlo hyvinvointitarkastus. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 minkään sosiaalipalveluiden 

asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittarin käyttöönottoa ei ollut laajennettu hankealueella. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja ei syksyllä 2020 ollut käytössä Pohjois-Karjalan alueella. Ajalla 

1.9.2020-31.8.2021 rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista ei ollut myöskään laajennettu hankealueella. 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan laatutyön viitekehys ja koordinaatio -tavoitteen osalta Siun sote on 

hankkinut laatujärjestelmän. Pääkäyttäjäkoulutukset ja käyttäjien menetelmäkoulutukset ovat parhaillaan 

menossa. Tavoitteessa on ollut aikatauluviivettä mutta oma-arvioinnin mukaan laatutyö on käynnistynyt syksyn 

2021 aikana reippaasti. 

ADHD-hoitoketjun muokkausta ja jalkautusta on alueella jatkettu ja lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden 

hoitoketjua varten on koottu perusterveydenhuollon työryhmä. Lapset puheeksi -menetelmän juurruttamisessa 

kouluttajakoulutusten suunnittelu ja infot on toteutettu, ITLA-yhteistyö jatkuu, menetelmäohjaus on menossa ja 

menetelmäosaajien palautelomakkeet on lähetetty. Voimaperheet-menetelmän tutkimustyön jatkumiseksi on 

suunniteltu koulutuksia ja jatkettu yhteistyötä Turun yliopiston kanssa. 

Vastuutyöntekijämallipilotin loppukyselyn palautetta koostetaan, ja toimintamallin yhdistämistä 

yhteisasiakasohjaukseen ja kuntoutusohjaukseen suunnitellaan. Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmätoiminnan 

ryhmänohjaajien ja esimiesten tapaaminen on järjestetty ja kaksi ryhmää on käynnistynyt.  

Previct -päihdeseurantakokeilu on ollut onnistunut yhteistyö mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä perhe- 

ja sosiaalipalveluiden kanssa. Sekä kokeiluun osallistuneet asiakkaat että työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden oli Pohjois-Karjalassa vuosina 2016–

2018 noin kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna. Suuri ero voi johtua erilaisista päivystysrakenteista 

ja niihin liittyvistä kirjaamiskäytännöistä Vuoden 2019 poikkeavat luvut taas viittaavat kirjaus- tai tiedonsiirto-

ongelmiin. Vuonna 2020 päivystyskäyntien määrä oli tilaston mukaan koko maan keskiarvon tasolla. (Taulukko 

15.)  

Pohjois-Karjalan alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 60 141 

käyntiä ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 54 671 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä on ollut 

yhteensä 49 835 eli suunta on laskeva. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus kaikista terveyskeskuslääkärin 

vastaanotolla käyneistä on ollut Pohjois-Karjalassa tarkastelujaksolla jonkin verran pienempi kuin koko maassa 

keskimäärin. (Taulukko 16.) 

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Pohjois-Karjalan alueella on 

ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 16 991 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 

14 207 kuljetusta. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetuksia on ollut yhteensä 10 326 eli suunta on laskeva.  

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa / 1 000 asukasta 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Pohjois-Karjala Miehet 726 697 683 31 335 

 Naiset 887 855 849 33 413 

 Yhteensä 807 776 766 32 375 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 

 Yhteensä 405 397 418 384 377 
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Taulukko 16. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  

% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Pohjois-Karjala Miehet 0,6 0,6 0,5 1,6 0,4 

 Naiset 0,9 0,9 0,7 2,0 0,5 

 Yhteensä 0,8 0,7 0,6 1,8 0,4 

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 

Pohjois-Karjalassa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 29 prosenttia koki pompottelun 

palvelupisteestä toiseen ja vapaa puolet tietojen kysely useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. Määrät ovat 

pysyneet lähes ennallaan vuodesta 23018. Sosiaalipalveluja vuonna 2020 käyttäneistä runsas 27 prosenttia koki 

pompottelun palvelupisteestä toiseen ja runsas 41 prosenttia tietojen kyselyn usean kertaan haitanneen palvelun 

saantia. Määrät ovat selvästi pienempiä kuin vuonna 2018. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Karjala Miehet 30,1 30,1 

     
Naiset 29,9 28,5 

     
Yhteensä 30 29,3 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Karjala Miehet 46,2 45,5 

     
Naiset 51,7 52 

     
Yhteensä 49 48,8 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Karjala Miehet 40 28,7 

     
Naiset 37,9 24,8 

     
Yhteensä 39 27,3 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Karjala Miehet 48,9 42,8 

     
Naiset 52 38,9 

     
Yhteensä 50,4 41,3 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Syyskuuta 2021 koskevan kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteistä toimintamallia 

asiakasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien sekä Kelan palveluiden osalta ei ollut 

sovittuna. 

Syyskuussa 2020 sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta ei 

ollut käytössä yhdessä sovittua toimintamallia Kelan kanssa, mutta syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen ja 

Kelan yhteinen toimintamalli oli kehitteillä. 
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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 ja 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 sosiaaliohjausta on integroitu terveysasemille moniammatillisiin tiimeihin, pilottina 

kolme terveysasemaa. Yhteisasiakasohjaus toimii niin ikään terveysasemilla yhdistäen asiakkaan tarpeen 

mukaisen moniammatillisen tiimin asiakkaan asiassa. Integraation konkretisointi oli työn alla syksyllä 2021.  

 

Oma-arviointi 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan perustason sote-palvelujen integraatio kaipaa kehittämistä: 

yhteensovittavan johtamisen osaamisen kehittämistä ja operatiivisen tason työntekijöiden osaamisen 

vahvistamista. Asiakasohjauksen ja asiakassegmentoinnin osalta alueella ei ole vielä määritelty käyttöönotettavaa 

kokonaisuutta ja välineitä. Moniammatillisten tiimien toiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa huomioidaan 

Siun sotessa 1/2020 aloitettu tiimimallin pilotointi perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa. Lisäksi 

tarvitaan monialaista osaamista niin, että sosiaaliohjaus ja sosiaalityö sekä yhteisasiakasohjaus kiinnittyvät 

pysyväksi osaksi tiimimallia.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan lasten ja nuorten kuntoutuksen palvelurakenne on hajanainen ja 

asiakkaan palvelupolku ei ole sujuva. Myös kuntoutuksen palvelupolku kaipaa lähtötilanteen oma-arvioinnin 

mukaan vastuunjakojen selkiyttämistä ja osaavien työntekijöiden turvaamista. Osaamisen kehittämisen tueksi 

kehitetään kuntoutuksen osaamiskeskus, joka voi tuottaa keskitetysti asiantuntijoiden osaamista maakunnan eri 

alueille.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan omais- ja perhehoidon sekä vapaaehtoistoiminnan palvelukokonaisuus 

on liian sektoroitunut ja hajaantunut ja tulevaisuuden sote-keskuksen sisällä tarvitaan koordinoitu kokonaisuus. 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan toimialueet hoitavat omana työnään perhehoitoa, 

kokemusasiantuntijatoimintaa, tukihenkilötoimintaa ja järjestöyhteistyötä, mutta tarvitaan keskitetty ratkaisu, 

jossa yhdenmukaistetaan toimintaa. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kehittämistoimet ovat edenneet suunnitellusti, mutta monialaisen sote-

keskusmallin organisoitumisen kehittämistyö vaatii odotettua pidemmän ajan ja sitä jatketaan koko vuosi 2022. 

Asiaan liittyy monia organisaation tekemiä linjauksia ja päätöksiä sekä monialaiseen johtamiseen valmentavaa 

koulutusta, jonka suunnittelutyö on kesken ja se toteutuu keväällä 2022. 

Asiakasohjauksen ja asiakassegmentoinnin kehittäminen jatkuu palvelukeskuksen kehittämisen yhteydessä. 

Oma-arvioinnin mukaan pohjatyötä on tehty ja kehittäminen jatkuu vuodelle 2022. Moniammatillisten tiimien 

toiminnan edelleen kehittämisessä ja laajentamisessa pilotoinnit etenevät suunnitellusti ja sosiaaliohjauksen ja –

työn kiinnittyminen moniammatillisiin tiimeihin on menossa. Aloitettu yhteistyö Itä-Suomen Sosiaalialan 

keskuksen kanssa sosiaalihuollon ammattilaisten ja Meijän mallin yhteentoimivuuden vahvistamiseksi. Lasten ja 

nuorten kuntoutuksen palvelurakenteen mallintaminen etenee verkostoyhteistyönä suunnitellusti. 

Omais- ja perhehoidon sekä vapaaehtoistoiminnan palvelukokonaisuuden kehittämisessä, kuvaamisessa ja 

käyttöönotossa on käynnistynyt kokemusasiantuntija- ja järjestöyhteistyö. Perhehoidon toimintaohjeistusten ja 

koulutusten yhtenäistäminen on toteutunut ja jatkuu, ja omais- ja perhehoidon palvelukeskuksen käynnistämisen 

toimia on tehty. 

Keskeiset huomiot  

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Kiireetöntä lääkärin käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä oli Pohjois-

Karjalassa lokakuussa 2021 selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Sairaan/terveydenhoitajan 

kiireettömälle käynnille yli seitsemän päivää odottaneita oli hieman vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. 

Pohjois-Karjalan pienemmät osuuden näyttäisivät liittyvän koronapandemiaan, koska ne ovat pienemmät 

nimenomaan pandemian aikana. Ne eivät vielä niinkään olisi hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden seurauksia. 
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Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä on Pohjois-

Karjalassa pandemian aikana ollut jonkin verran suurempi kuin koko maassa keskimäärin. 

Asiakas sai Pohjois-Karjalassa syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanvarausajan 

lapsiperheiden ja työikäisten palveluissa keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa (4 arkipäivää syyskuussa 

2020). Iäkkäiden palveluissa alle 75-vuotiaat saivat ajan keskimäärin 14 vrk:n sisällä ja yli 75-vuotiaat ja ylimmän 

hoitotuen saajat 7 vrk:n sisällä (6,5 arkipäivää syyskuussa 2020).  

Hankkeen kehittämistoimet ovat Pohjois-Karjalassa edenneet keväästä 2021 alkaen osittain jopa arvioitua 

nopeammin. Sisällöllinen kehittämistyö on edennyt hyvin ja yhteistyössä toimialueiden ja verkostojen kanssa. 

Nykytilan kartoitusten tekemisen jälkeen on edetty suunniteltuihin toimiin ja pilotteihin. Osa piloteista on jo 

päättynyt. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta kohden laski Pohjois-Karjalassa 

huomattavasti vuonna 2020 edelliseen vuoteen nähden. Myös muissa kuin lääkärikäynneissä käyntimäärät 

putosivat selvästi vuonna 2020. Etäasiointikäyntien osuus perusterveydenhuollon avohoidon kaikista käynneistä 

kaksinkertaistui vuonna 2020 osuuden kohotessa lähelle 30 prosenttia eli samalle tasolle kuin koko maassa 

keskimäärin.  

Pohjois-Karjalassa ovat lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen 

mukaiset terveystarkastukset lisääntyneet viime vuosina ja ylittäneet koko maan keskiarvon. Vuonna 2020 määrä 

kuitenkin hieman pienenee. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on alueella ollut viime vuodet 

1,9 prosenttia ja hieman maan keskiarvoa korkeampi.  

Pohjois-Karjalassa on viime vuosina ollut 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian 

avohoitokäyntejä selvästi vähemmän kuin koko massa keskimäärin. Määrä on kuitenkin kasvanut vuoden 2018 

jälkeen. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on kuitenkin ollut koko maan keskiarvoa enemmän ja 

määrä on kasvanut lievästi viime vuosina. Alueella on panostettu IPC-osaajien koulutukseen ja hoitojaksoja 

menetelmällä oli aloitettu 74. 

Matalan kynnyksen avointen fyysisten kohtaamispaikkojen määrä näyttäisi kyselytulosten mukaan hieman 

kasvaneen alueella hankeaikana. 

Tämän hyötytavoitteen alla perhekeskustoiminnan tavoitteiden mukainen kehittämistyö on pääsääntöisesti jo 

tehty. Eroneuvonnan osalta työ jatkui vuoden 2021 loppuun saakka.  

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluissa kohtaamiseen ja asiakaspalveluun on Pohjois-

Karjalassa hivenen parantunut vuodesta 2018, muiden tarkasteltujen ulottuvuuksien osalta tyytyväisyys on 

pysynyt samana. Terveyspalveluja käyttäneistä jonkin verran harvempi koki palvelun sujuvaksi vuonna 2020 kuin 

vuonna 2018, sosiaalipalveluja käyttäneistä selvästi useampi. 

Siun sote on hankkinut laatujärjestelmän ja menetelmäkoulutukset olivat syksyllä 2021 käynnissä. 

Tavoitteessa on ollut aikatauluviivettä, mutta laatutyö on käynnistynyt syksyn 2021 aikana reippaasti. Muut osiot 

etenevät suunnitellusti aikataulussa ja esimerkiksi Previct -päihdeseurantakokeilu yhdessä mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa on ollut onnistunut; sekä kokeiluun osallistuneet 

asiakkaat että työntekijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden oli Pohjois-Karjalassa vuosina 2016–

2018 noin kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna. Suuri ero voi johtua eri tavalla järjestetystä 

päivystysrakenteesta. Vuonna 2020 päivystyskäyntien määrä oli koko maan keskiarvon tasolla.  

Pohjois-Karjalan alueen yhteispäivystyksessä käyntien määrän ja yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten 

määrän suunta on kolmena viime vuonna ollut laskeva. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa 

vuodessa käyneiden osuus kaikista terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä on ollut Pohjois-Karjalassa 

lähes jokaisena tarkasteluvuotena jonkin verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 
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Hankkeen kehittämistoimet tämän hyötytavoitteen osalta ovat edenneet suunnitellusti, mutta monialaisen sote-

keskusmallin organisoitumisen kehittämistyö vaatii odotettua pidemmän ajan. Moniammatillisten tiimien 

toiminnan edelleen kehittämisessä ja laajentamisessa pilotit ovat edenneet suunnitellusti, ja sosiaaliohjauksen ja -

työn kiinnittyminen moniammatillisiin tiimeihin on työn alla. 


