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Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa luodaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle tulevai-

suuden sote-keskus, jossa kansallisten tavoitteiden mukaisesti ihminen saa tarvitsemansa avun yhdellä yh-

teydenotolla hoitotakuun rajoissa ja jossa työskentelee moniammatillisesti toistensa vahvoina kumppaneina 

sosiaalihuollon ja terveydenhuollon eri ammattilaisia mukaan lukien erityistyöntekijät hyödyntäen työnja-

koa ja sovittuja konsultaatiokäytäntöjä. Ihminen saa yhteyden 24/7 sote-keskukseen erilaisten palveluka-

navien kautta. Ammattilaisten osaaminen ja uudenlainen monialainen sovittu työnjako tukevat asiakasläh-

töistä toimintaa ja yhteinen palvelupolku asiakasohjauksineen on kuvattu ja käytössä. Systemaattista asia-

kaspalautetta hyödynnetään palvelujen jatkuvassa parantamisessa. Keinoja asiakasosallisuuden edistämi-

seen ovat muun muassa kehittäjä/kokemusasiantuntija-asiakkaiden käyttö kehittämisessä, asiakasosalli-

suustyöryhmä, asiakasraati ja Otakantaa.fi -sivusto. Työtä ohjaa tiedolla johtamisen malli, jota varten mo-

niammatillinen sote-keskustiimi tuottaa asiakkuuden hallintamallin ja yhteisten sovittujen kirjaamiskäytän-

töjen mukaan tietoa. Työtä tehdään yhdessä kumppaneiden kanssa. Toiminnan mittareina käytetään muun 

muassa kansallisia hoito- ja terapiatakuu- sekä palvelujen saatavuusaikoja. Työtä ohjaa lisäksi yhteinen 

ICF-viitekehys.  

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Seurantakauden alusta kevääseen 2020 yli 60 prosenttia Etelä-Karjalan perusterveydenhuollon asiakkaista 

odotti yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista avosairaanhoidon lääkärin kiireettömälle käynnille. 

Koronaepidemian alettua yli seitsemän päivää odottaneiden osuus putosi väliaikaisesti voimakkaasti, mutta 

lokakuussa 2021 osuus oli jälleen lähes epidemiaa edeltävällä tasolla. Etelä-Karjalan luvut ovat vuotta 2020 

lukuun ottamatta olleet pääsääntöisesti suurempia kuin koko maassa keskimäärin, keväästä 2021 alkaen 

selvästi suurempia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien lääkärikäyn-

tien hoitoonpääsytietojen osuus oli Etelä-Karjalassa 13 prosenttia kaikista lääkärin kiireettömistä käynneis-

tä. (Kuvio 1.) 

Sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä Etelä-Karjalassa odotti yli seitsemän päivää hoidon tar-

peen arvioinnista vuosina 2018 ja 2019 selvästi enemmän asiakkaita kuin koko maassa keskimäärin. Vuo-

den 2020 alusta Etelä-Karjalan luvut ovat olleet lähellä maan keskiarvoa vajaassa 20 prosentissa, kunnes 

vuoden 2021 kesästä alkaen kasvavat selvästi koko maan keskiarvoa suuremmiksi. Vuoden 2021 osalta 

hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajan käyntien hoitoonpääsytieto-

jen osuus oli Etelä-Karjalassa vain yksi prosenttia kaikista kiireettömistä sai-

raan/terveydenhoitajakäynneistä (Kuvio 2.) 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä odotti Etelä-Karjalassa yli 90 päivää hoidon 

tarpeen arvioinnista vuoden 2019 alusta vuoden 2020 alkuun noin 15–25 prosenttia asiakkaista, kunnes 

määrä putoaa vuodeksi 0–2 prosenttiin ja kasvaa taas vuoden 2021 tammikuun jälkeen olleen lähellä koko 

maan keskiarvoa. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien hammaslääkäri-

käyntien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista hammaslääkärin kiireettömistä käynneistä oli Etelä-Karjalassa 

19 prosenttia. (Kuvio 3.)  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-822-4
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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 

 

Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 
odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä   
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Etelä-Karjalassa 35,4 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lääkärin 

kanssa. Määrä on hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 32,2 prosenttia asiakkaista kertoi vuon-

na 2020 asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on koko maan keskiarvoa jonkin verran 

suurempi. Hoidon jatkuvuus on kummankin mittarin mukaan hieman heikentynyt Etelä-Karjalassa vuodes-

ta 2018. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus  

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Etelä-Karjala 38,7 35,4 
  

Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Etelä-Karjala 35,9 32,2 
  

Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Etelä-Karjalassa asiakkaan kiireettömän ajanvarausajan käsittelyaika sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaali-

työntekijä tai sosiaaliohjaaja) oli syyskuussa 2020 lapsiperheiden palveluissa keskimäärin yhdeksän arki-

päivää, työikäisten palveluissa keskimäärin neljän arkipäivää ja iäkkäiden palveluissa keskimäärin yhdek-

sän arkipäivää. Kyselyvastaustietoa ei ole siitä, miten nopeasti kiireetön tapaaminen toteutui. 

Syyskuussa 2021 koottiin tiedot siitä, miten nopeasti asiakas sai sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaali-

työntekijä tai sosiaaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä). Lapsiperheiden palve-

luissa kiireettömän ajan sai noin 6–7 arkipäivässä. Työikäisten ja iäkkäiden palveluissa kiireettömän ajan 

sai syyskuussa 2021 yhdessä arkipäivässä Lappeenrannassa ja Imatralla, joissa kiireettömälle vastaanotolle 

pääsee joka päivä. Sen sijaan pienissä kunnissa vastaanotolle pääsee yhden kerran viikossa eli 5 arkipäiväs-

sä. Etelä-Karjalan kyselyvastauksen mukaan tiedon on koottu alueella yhtenäisen käytännön mukaan ja 

palvelulla tarkoitetaan eri kunnissa sijaitsevien hyvinvointiasemin palveluohjauspisteitä, joissa työskentelee 

sosionomi/geronomi paitsi Parikkalassa vastaanottopisteessä, jossa työskentelee terveydenhuollon koulu-

tuksen saanut henkilö, joka tarvittaessa kiireettömissä asioissa ohjaa asiakkaan eteenpäin.  

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Etelä-Karjalassa runsas 81 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen 

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

Taulukko 2. Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Etelä-Karjala 81,4 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan haasteena oikea-aikaisten, saatavien ja jatkuvien palvelui-

den järjestämisessä ja kehittämisessä ovat maakunnan pitkät välimatkat, joukkoliikenteen rajallisuus maa-

seutumaisilla ja harvaan asutuilla alueilla, väestön kehitys sekä osin hajautettu että keskitetty palveluverk-

ko. Asiakasohjauksen kehittämistä tarvitaan yhteydensaannin parantamiseksi sekä palvelu-/hoidontarpeen 

arviointiin. Suun terveydenhuollon julkiset palvelut ovat kehittyneet ja suu kerralla kuntoon -malli on käy-

tössä Lappeenrannassa ja Imatralla. Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan erityisvastuualueella tehtävä 

yhteistyö on suurelta osin sujuvaa.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan hyötytavoitteen mukaiset toimenpiteet ja mallien suunnittelu ovat 

edenneet. Ennakoivien vastaanottomallien ja määriteltyjen potilasryhmien hoitopolkujen/hoitoprosessien 

osalta on saatu valmiiksi tule-potilaiden hoitoon ohjautuvuus -malli ja 2-tyypin diabeteksen hoitomalli. 



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

4 
 

Osin vielä kesken ovat ADHD-nuorten palvelun sekä unettomuuden lääkkeettömän hoitopolun kuvaukset. 

Uutena toimenpiteenä on syys-lokakuussa 2021 käynnistetty prediabetespotilaan hoitomallin rakentaminen, 

johon liittyy myös raskausdiabetespotilaan hoitopolun päivittäminen. Diabeteshoitopoluissa tehdään yhteis-

työtä Diabetesliiton kanssa.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan ikäherätteitä (digiheräte) on lähetetty kesäkuusta lähtien 55 vuotta 

täyttäneille. Näillä on tavoitettu alueen koko ikäluokka. Lisäksi ennakoivia ryhmätoimintamalleja on kehi-

tetty uusille kohderyhmille yhdessä sidosryhmien kanssa.    

Asiakasohjausyksikön asiakkuussegmentoinnin kehittäminen on syksyn oma-arvioinnin mukaan jatku-

nut ensivaiheen neuvonnan ja ohjauksen asiakasryhmien tarpeiden ja palveluihin ohjautumisen määrittely-

työnä. Sote-asemien osalta asiakkuussegmentointia on tarkasteltu tarvelähtöisesti ja ensisijaisesti paljon 

palveluja tarvitsevien asiakkaiden osalta. Työ liittyy meneillään olevaan sote-asemien omahoitajamallin 

kehittämiseen. Asiakasvastaavan tehtävän ja roolin keskeiset osaamisalueet on tunnistettu ja niiden pohjalta 

laadittu koulutus- ja perehdytyssuunnitelma. Lisäksi asiakkuudenhallintaa ja asiakasvastaavan työkaluja 

(SBM-asiakasvastaavan työpöytä) on edelleen kehitetty tiiviissä yhteistyössä sote-rakennerahoituksen 

Joukkuepeli -hankkeen kanssa. 

Kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle tulevan asiakkaan moniammatillisen palvelutarpeen arvioin-

timallin käyttöä ja geriatrin työn kehittämistä on syksyn oma-arvioinnin mukaan laajennettu Eksotessa 

uudelle alueelle. Suun terveydenhuollon osalta Suu kerralla kuntoon (Meksote) sekä Walk-in -mallien edel-

leen kehittäminen jatkuu. 

Sote-keskusten osalta omahoitajamallin sekä työparimallin kehittäminen on edennyt ja uusia pilotteja on 

käynnistetty. Pilotointien yhteydessä arvioidaan olemassa olevaa toimintaa sekä henkilöstön että asiakkai-

den kokemuksia. Moniammatillisen tiimimallin kehittämissuunnitelmat ovat tarkentuneet, mutta kehittä-

mistä ei ole päästy vielä aloittamaan. Työ käynnistyy varsinaisesti vuoden 2022 puolella. Hoitosuunnitel-

mien kehittämistyötä tehdään yhtä aikaa edellä mainittujen mallien kehittämisen kanssa.  Asiakkaan suju-

vaa palvelupolkua sote-keskuksessa suunnitellaan tiivissää yhteistyössä muiden palvelujen ja toimintojen 

(mm. ensilinjan puhelinpalvelut, asiakasohjaus ja palveluntarpeen arviointiyksikkö) kanssa. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä Etelä-Karjalassa on laskenut vuoden 2016 

noin 1000 käynnistä vuoden 2020 noin 700 käyntiin. Etelä-Karjalan luvut ovat olleet koko seurantajakson 

lähellä koko maan keskiarvoa. (Kuvio 4.) Muiden kuin lääkärikäyntien määrä on alueella laskenut 1400 

käynnistä alle 1200:aan käyntiin, mikä on kuitenkin ollut koko tarkastelujakson selvästi enemmän kuin 

koko maassa keskimäärin (Kuvio 5.) Perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä vuosina 2016–2019 

vajaa kolmasosa oli Etelä-Karjalassa etäasiointikäyntejä, mikä oli selvästi enemmän kuin koko maassa 

keskimäärin. Vuonna 2020 Etelä-Karjalan ero muuhun maahan kapeni, sillä muusta maasta poiketen etä-

asiointikäyntien osuus nousi Etelä-Karjalassa vain hieman. (Taulukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä 

erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Etelä-

Karjalassa pudonnut vuodesta 2016 vuoteen 2020 noin 10 prosenttiyksiköllä 22 prosenttiin. Luku on ollut 

koko seurantajakson ajan jonkin verran koko maan keskiarvoa alempi. (Kuvio 6.) 
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Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-

hoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta 

 

Kuvio 5. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 

1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Etelä-Karjala Miehet 26,8 26,3 25,8 25,2 28,4 

 Naiset 31,2 30,9 30,9 30,6 33,6 

 Yhteensä 29,3 29,0 28,8 28,3 31,4 

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 

Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystar-

kastukset ovat Etelä-Karjalassa viime vuosina kasvaneet hienoisesti vuoteen 2019 asti, mutta vuonna 2020 

määrä kuitenkin pienenee hieman. Määrä on jonkin verran suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Ku-

vio 7.) 
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Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mu-

kaiset terveystarkastukset / 1000 vastaavanikäistä asukasta 

Lapsiperheiden palvelut 

Etelä-Karjalassa oli vuonna 2020 perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa 1,5 prosenttia lapsiperheistä, 0,7 

prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Koko maan keskiarvo oli vuonna 2020 2,3 prosenttia. Etelä-

Karjalassa ei tilaston mukaan ole ollut perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, mutta kyse 

voi olla puuttuvista tilastotiedoista. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä Etelä-Karjalassa oli vuonna 

2020 0,6 prosenttia vähemmän perheitä kuin vuonna 2019. Perheitä on lastensuojelun tehostetussa perhe-

työssä ollut viimeiset kolme vuotta 0,3 prosenttia lapsiperheistä. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-

vuotiaita on Etelä-Karjalassa ollut viime vuosina 0,7–0,9 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä on 

hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-

vuotiaita on ollut 0,1–0,2 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä on hieman pienempi kuin koko 

maassa keskimäärin. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Etelä-Karjala 1,8 1,9 2,3 2,2 1,5 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheis-

tä 

Etelä-Karjala 0 0 0 0,1 0 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiperheistä Etelä-Karjala 1,3 1,6 2,7 2,4 1,8 
  

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheistä Etelä-Karjala 0,9 0,6 0,3 0,3 0,3 
  

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

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väes-

töstä 

Etelä-Karjala 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 

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

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

vanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

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

13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrä on Etelä-Karjalassa 

ollut viime vuosina selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuosina 2017 ja 2018 luku oli yli 

2000 käyntiä tuhatta vastaavan ikäistä kohden. Vuonna 2020 määrä kasvaa hieman edeltävästä vuodesta. 

(Kuvio 8.) Psykiatrian laitoshoidossa 13–17-vuotiaita on viime vuosina Etelä-Karjalassa ollut hivenen alle 

10 potilasta tuhatta vastaavan ikäistä kohden, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa (Kuvio 9). 

 

  

 

Kuvio 8. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-
nit, nuorisopsykiatria / 1 000 13–17-vuotiasta              

 

Kuvio 9. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-
vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä  
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Etelä-Karjalassa alueella ei syyskuussa 2020 ollut käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn 

ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattua Inter Personal Counseling 

(IPC) -menetelmää eikä ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmää. Muista menetelmistä käytös-

sä oli GAS, osin yhdessä muiden menetelmien kanssa, joilla asiakkaan kokemusta ja tilannetta kartoitetaan. Eri-

laisia menetelmiä käyttivät kyselyvastausten mukaan kouluterveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit. 

Syyskuun 2021 loppuun mennessä Etelä-Karjalassa oli hankekauden aikana koulutettu 21 IPC-osaajaa, joista 

19 oli käyttänyt menetelmää. Lisäksi oli koulutettu kolme IPT-N-osaajaa. (Taulukko 5.) 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli käy-

tössä syyskuussa 2021 yli 18-vuotiaille dialektinen käyttäytymisterapia, psykoedukaatio ja motivoiva haastattelu. 

Taulukko 5. Nuorten psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut ja menetelmiä käyttäneet hankekau-
della 30.9.2021 mennessä  

  
Koulutetut hankekaudella 

30.9.2021 mennessä 

Käyttänyt menetelmää hankekaudella 

30.9.2021 mennessä 
 

IPC-osaaja  21   19      

IPT-N-osaaja 3   3      

IPC-menetelmäohjaaja 3   2      

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käynti-

syynä ovat Etelä-Karjalassa viime vuosina hienoisesti kasvaneet ollen vuonna 2020 3,1 prosenttia kirjatuista 

käynneistä. Luku on koko maan keskiarvoa pienempi. Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon 

lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä ovat olleet viime vuosina 0,3 prosenttia kirjatuista käyntisyis-

tä, koko maassa keskimäärin 0,5 prosenttia. (Taulukko 6.) 

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

terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden 

käytön ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosai-

raanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käynti-

syistä 

Etelä-Karjala 2,4 2,7 3 3 3,1 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon 

lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % 

kirjatuista käyntisyistä 

Etelä-Karjala 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 

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

 

Päihdehuollon avopalveluissa on Etelä-Karjalassa viime vuosina ollut asiakkaita hivenen koko maan keskiar-

voa enemmän, noin kymmenen asiakasta tuhatta asukasta kohden. Määrä on pienentynyt vuoden 2017 jälkeen. 

Vuoden 2020 määrää ei ollut saatavissa. Niin ikään päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosas-

toilla hoidettuja potilaita on ollut hivenen koko maan keskiarvoa enemmän, vuonna 2020 3,1 potilasta tuhatta 

asukasta kohden. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on viime vuosina ollut 2,7–3,1 asiakasta 

tuhatta asukasta kohden. Määrä on koko maan keskiarvoa hieman suurempi. Vuoden 2020 määrää ei ollut saata-

villa. (Taulukko 7.) 

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

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Etelä-Karjala 10,7 11,1 9,5 9,1  
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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 

Etelä-Karjala 2,2 2,5 2,6 2,9 3,1 

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

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta Etelä-Karjala 3,1 2,8 3,0 2,7  

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

 

Etelä-Karjalassa oli alkoholia liikaa käyttäneitä 65 vuotta täyttäneistä vuonna 2020 aavistuksen vähemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Määrä pieneni vuodesta 2018 viitisen 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  

Etelä-Karjala   35,3  34,1 

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

 

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

elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä ollut viime vuosina koko maan keskiarvoa korkeampi. 

Määrä kasvaa vuoteen 2018 asti, kunnes pienenee jonkin verran vuonna 2019. (Taulukko 9.) 

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet  

  2016 2017 2018 2019 

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

000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Etelä-Karjala 3484 4039 4078 3851 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Etelä-Karjalassa oli vuonna 2018 noin 30 C-hepatiitti-infektiota sataa tuhatta asukasta kohden. Määrä on huo-

mattavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita 

Etelä-Karjalassa on ollut noin 190 asiakasta sataa tuhatta asukasta kohden. Määrä on suurempi kuin koko maassa 

on keskimäärin viime vuosina ollut. (Taulukko 10.) 

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

  2016 2017 2018 2019 2020 

C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä)  

/ 100 000 asukasta 

Etelä-Karjala 29,1 20 29,5 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat 

/ 100 000 asukasta 

Etelä-Karjala 189,3 
  

195,7 
 

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

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Etelä-Karjalassa 75 vuotta täyttäneistä vajaa 94 prosenttia asuu kotona. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä on 

viime vuosina ollut 5–6 prosenttia, vuonna 2020 5,3 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 

2019 15 prosenttia, vuonna 2020 hieman enemmän. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuosina 2019 

ja 2020 1,9 prosenttia; määrä on hieman kasvanut viime vuosista. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä 

oli vuonna 2020 vajaa kuusi prosenttia. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väes- Etelä-Karjala 93,3 93,5 93,5 93,8 93,6 
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töstä 
 

Koko maa 90,9 91,1 91,3 91,7 91,9 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 5,9 6 5,7 5,6 5,3 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 15,7 15,2 15 15 16,1 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 

 
Koko maa 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 5,6 5,7 5,9 5,6 5,9 

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

 

Etelä-Karjalassa 85 vuotta täyttäneistä runsas 86,5 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on kasvanut 

hieman viime vuosina. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 6,6 prosenttia. Määrä on pienentynyt 

hieman viime vuosina. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä on ollut viime vuosina runsas 30 prosenttia ja hie-

man vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 4,4 

prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 12,5 prosenttia. Määrä on muutaman 

prosentin pienempi 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 väestös-

tä 

Etelä-Karjala 85,4 85,9 86,1 87,2 86,5 

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aika-

na, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 8,7 8,5 8,2 6,8 6,6 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 32,4 30,7 30,2 30,6 32,5 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 4,1 4,1 4,1 4,5 4,4 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Etelä-Karjala 12,2 12,4 12,5 11,6 12,5 

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

 

Etelä-Karjalan alueella ei lähtötilannetta koskevan kyselyn mukaan ollut syyskuussa 2020 käytössä muistisai-

rauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävää elintapaohjauksen toimintamallia. Sen sijaan syyskuun 2021 koskevan kyse-

lyvastauksen mukaan toimintamalli oli käytössä ja sen mukaan elintapaohjaus on kuntien ja Eksoten yhteinen 

prosessi, jossa huomioidaan laajasti eri sairauksien, myös muistisairauksien, ennaltaehkäisy. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Etelä-Karjalan alueella oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annetta-

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

nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan Eksotella on 

käytössään yleinen chat-palvelu sekä sähköinen asiointi kaikille. Lisäksi ensilinjassa toimii asiakaspalvelukeskus 

Kaiku24, josta ammattilaiset antavat neuvoa ja ohjeistusta sekä ohjaavat asiakkaan eteenpäin hänen tarvitsemiinsa 

palveluihin. 
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Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Etelä-Karjalan alueella ei ollut syyskuussa 2020 eikä 2021 yhtään lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen 

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

terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan lapsiperheille ei 

ole sellaista matalan kynnyksen avointa kohtaamispaikkaa, jossa on sosiaalityön ja terveydenhuollon lakisääteistä 

ohjausta ja neuvontaa paikan päällä koko ajan. Lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa saa kuitenkin lasten ja nuorten 

taloista Lappeenrannasta. Lisäksi Ohjaamot toimivat kahdessa kunnassa, mutta niissä sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ammattilaiset eivät ole paikalla koko ajan. 

Etelä-Karjalassa ei ollut syyskuussa 2020 myöskään yhtään kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen 

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

terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Sen sijaan syyskuussa 2021 kohtaamispaikkoja oli kysely-

vastauksen mukaan 12. Kyselyvastauksen tarkennuksen mukaan kaikille asukkaille tarkoitettuja "Arjen olohuone" 

kohtaamispaikkoja on kaikissa kunnissa yksi, eli yhteensä 9 kappaletta, ja sen lisäksi Lappeenrannassa on kaksi 

lisää. 

Etelä-Karjalan alueen sosiaalitoimessa tehtiin lähtötilannetta koskevan kyselyn mukaan syyskuussa 2020 ja 

2021 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 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan se, että oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalve-

lut järjestetään Etelä-Karjalassa Eksoten toimesta, on osoittautunut erittäin hyväksi sekä Eksoten että kuntien 

näkökulmasta, sillä organisointitapana tämä tukee ja mahdollistaa oppilaiden ja opiskelijoiden entistä kokonais-

valtaisempien tukitoimien järjestämisen. Kouluterveydenhoitajat ja kuraattorit ovat toimineet kouluilla, ja psyko-

logipalvelujen saatavuus ja saavutettavuus ovat parantuneet myös pienten kuntien kouluissa. Erityisesti kollegiaa-

lisen tuen saatavuus on vahvistunut esimerkiksi pienemmissä kunnissa. Kouluissa tapahtuva moniammatillinen 

yhteistyö on lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan lisännyt tiedon välittämisen mahdollisuutta, nopeampaa puut-

tumista havaittuihin ongelmiin ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Tämä on näkynyt lähtötilanteen oma-arvioinnin 

mukaan myös lastensuojelun kustannusten vähenemisenä.  
Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (hytessä) näyttää 

Etelä-Karjalan nykynäkökulmasta pysyvän sote-uudistuksessa ennallaan. Etelä-Karjalassa on jo valmiina hyten 

maakunnallinen ohjauksen, kehittämisen ja toimeenpanon rakenne. Yhtenä esimerkkinä toimivasta yhteistyöstä on 

maakunnallinen monialainen Lape-ryhmä, jossa seurataan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpa-

noa/toteutumista. Väestötason hyte-tiedon tuottaminen ja kuntien kanssa tehtävä tiivis hyte-työ tuottavat vaikutta-

vuutta kohdennettujen toimenpiteiden kautta.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan tulevaisuudessa näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa pide-

tään sote-työn näkökulmasta tarpeellisena. Lisäksi liikkuvien palvelujen kehittäminen on ollut Etelä-Karjalassa 

kehittämisen keskiössä koko Eksoten ajan, mistä esimerkkeinä ovat Mallu-auto, Malla-auto ja Taho-auto. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan yhteistyö HUS Terapiat etulinjaan hankkeen kanssa psykososiaalisten 

menetelmien parantamiseksi nuorten perustason palveluissa on edennyt. IPC- ja CoolKids-osaajiksi on koulutettu 

oppilashuollon sekä lasten ja nuorten talon henkilöstöä ja interventioita on käynnissä. Menetelmien käyttöön on 

saatu tukea HUS:lta ja alueelle on koulutettu menetelmäohjaajia. Myös toiminnan arviointia (kirjaaminen) on 

kehitetty ja seuranta on käynnissä. Näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien (sis. IPC ja CK) imple-

mentoinnin suunnittelu Eksoten alueelle on käynnissä. 

Kuntien ja Eksoten yhteistyö lasten ja nuorten koulu-uupumuksen vähentämiseksi ja koulupudokkuuden eh-

käisemiseksi oppilashuollon kehittämisen kautta on syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan meneillään. Eri toimi-

joiden näkemyksiä oppilashuollon nykytilasta ja kehittämisen kohteista on kartoitettu huoltajilta, perusasteen 

oppilailta ja 2. asteen opiskelijoilta ja koulujen, sote-ammattilaisten ja oppilas ja opiskeluhuollon henkilöstöltä. 

Kehittämisen tavoite on maakunnallisen yhteisöllisen oppilashuoltomallin tuottaminen. Mallissa kuvataan lakisää-

teiset ja muut oppilaiden jaksamista tukevat keinot ja toimet, eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä tehostetaan 

viestintää. Työ on käynnissä. Fiilismittari pilotti on aloitettu kuraattoreiden työssä. Toimintaa arvioidaan myö-

hemmin. 
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LAPE kehittämisen puoliso/isäneuvola -malli on syksyn oma-arvioinnin mukaan valmis ja mallin pilotointi to-

teutetaan 9/2021–3/2022 välisenä aikana. Voimaperheet toimintamalli myös 4-vuotiaille on otettu käyttöön. Neu-

volan yhteistyö järjestöjen (mm. MLL, Mieli ry) ja muiden toimijoiden kanssa jatkuu tiiviinä. Neuvolan viestin-

tää, sähköistä asiointia, ja kirjaamista on kehitetty ja henkilöstön osallisuutta lisätty.   

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan Pop-Up toiminnan suunnittelu on viivästynyt koronan takia suunnitellus-

ta. Mallin suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena päästä 

pilotoimaan toimintaa keväällä 2022. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan sähköisen asioinnin osalta asiointipolkuja ja asioinnin yhdenmukaisuutta 

on edelleen pyritty parantamaan. Muun muassa Omaolon osalta on parannettu palveluohjausta vastaamaan kehi-

tettyjä toimintamalleja sekä määritelty Chatbot-toimintaa koko Eksoten palveluvalikoiman tarpeisiin. Lisäksi 

sähköisen asioinnin palveluprosesseja on kehitetty ja etävastaanotoista on tehty tietosuojavaikutusten arviointi. 

Ennakoivien ryhmätoimintamallien uudistaminen etenee ja elintapaneuvonnan palvelupolku on kuvattu Ekso-

ten verkkosivuille. Järjestö- ja yhdistysyhteistyön kehittäminen on syksyn oma-arvioinnin mukaan käynnistynyt ja 

yhteistyötä tehdään mm. kumppanuuspöydässä ja maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä sekä yhdyspintatyö-

ryhmässä. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Etelä-Karjalassa vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin (asteik-

ko 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Asiakkaiden arviot ovat yhtä ulottuvuutta lukuun ottamatta hive-

nen parantuneet vuodesta 2018. Palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa koettiin aavistuksen heikommaksi 

vuonna 2020. Asiakkaat kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,7), 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, asiakas-

palvelu  

Etelä-Karjala 
4,6 4,7 

     
Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen päätök-

sentekoon  

Etelä-Karjala 
4,7 4,7 

     
Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys  Etelä-Karjala 4,7 4,7 
     

Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa 

Etelä-Karjala 
4,7 4,6 

     
Koko maa 4,6 4,6 

 

Etelä-Karjalassa runsas 51 prosenttia terveyspalveluja käyttäneistä koki vuonna 2020 palvelun sujuvaksi, koko 

massa jonkin verran useampi. Sosiaalipalveluja käyttäneistä runsas 52 prosenttia koki vuonna 2020 palvelun suju-

vaksi, selvästi useampi kuin alueella vuonna 2018. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

    2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneis-

tä 

Etelä-Karjala Miehet 52,4 54,6 

 

  
Naiset 47,6 48 

 

  
Yhteensä 50 51,3 
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Koko maa Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttä-

neistä 

Etelä-Karjala Miehet 42,3 55,6 

 

  
Naiset 46,4 48,5 

 

  
Yhteensä 44,1 52,3 

 

 
Koko maa Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Etelä-Karjala alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli lähtötilannetta koskevan 

kyselyn mukaan syyskuussa 2020 ja 2021 sosiaalipalveluissa käytössä RAI-välineistöön kuuluva mittari ja Kyky-

viisari. Kykyviisari ei tosin ollut syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan käytössä aikuisten monialaisten palve-

luiden puolella, vaan siellä on käytössä aikuisväestön hyvinvointimittari. AVAIN-mittari ei alueella ollut syys-

kuussa 2020 eikä syyskuussa 2021 käytössä. 

Syyskuussa 2020 oli lisäksi käytössä seuraavat mittarit: ICF, Promis10 ja aikuisväestön hyvinvointimittari. 

Syyskuussa 2021 oli käytössä aikuisväestön hyvinvointimittari ja vammaispalveluissa seuraavat mittarit: Toimia, 

Kykyri ja Mini-Asta mittarit sekä harvakseltaan Psyto. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Syksyn 2020 kyselyaineiston mukaan rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tai -malleja oli käytössä Etelä-

Karjalan alueella, mutta niitä ei ole kyselyvastauksessa nimetty. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 rakenteellisen sosiaali-

työn toteuttamista on laajennettu hankealueella. Käyttöönotettu toimintamalli on sosiaalinen raportointi. 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan mielenterveys- ja päihdetyötietoisuuden ja osaamisen lisäämiseen liittyvien 

toimien toteuttaminen on edennyt myös tällä arviointikaudella. Koulutustarpeita on kartoitettu sekä soten että 

koulujen henkilöstön osalta. Hyvä Mieli -hankkeen kautta on yläkouluille tuotettu ja jaettu käyttöön maksuton 

video-oppituntimateriaali: "Hyvä mieli syntyy ja voi hyvin ilman päihteitä". TE-hankkeessa kehitettyä verkkopoh-

jaista koulutusta Motivoiva haastattelu -menetelmästä on tarkoitus tarjota laajasti sote-ammattilaisille. Toiminta-

kyvyn osaamisen liittyvän ICF-osaamisen koulutuksia on jatkettu ja laajennettu eri ammattiryhmille. Toiminnan 

implementointia on varmistettu antamalla yksiköille käyttöönoton tukea. 

Aikuisten terapiatakuuseen liittyvät toimet ovat syksyn oma-arvioinnin mukaan edenneet. Terapiakoordinaat-

tori (HUS/TE-hanke) on kouluttanut menetelmiä (mm. lyhytterapia, ohjattu omahoito), koordinoinut toimintaa 

sekä suunnitellut toiminnan kehittämistä Eksoten henkilöstön kanssa. Hoitoonohjaus -mallin ja laaturekisterin 

rakentaminen sekä niiden sovittaminen Eksoten toimintamalleihin on käynnissä. Terapianavigaattoria, joka mah-

dollistaa tehokkaan esitietojen, oiremittareiden ja hoitomieltymysten keruun ennen ammattilaisen arviota, lähde-

tiin pilotoimaan loppusyksystä 2021. Ohjattu omahoitomenetelmän koulutusten suunnittelu sote-asemien henki-

löstölle oli syksyllä käynnissä. 

Hammashoidossa omahoidon -malli on syksyllä käytössä ja seuranta käynnissä sekä omahoidon motivointilait-

teen hankinta menossa. Myös hammashoidon laaturekisterin kehittäminen etenee. 

Sosiaalisen raportoinnin kehittämistyön ensimmäinen vaihe on tehty ja arvioitu.  Ilmiöistä saatiin hyvää tietoa, 

mutta koska raportoitujen ilmiöiden määrä oli tässä vaiheessa varsin vähäinen, niin raportointia on laajennettu 

sosiaalityöntekijöiden ohella myös sosiaaliohjaajien tehtäväksi. Tiedon raportointia sekä ilmiöiden seurantaa ja 

arviointia jatketaan. 

Asiakaspalautteen hyödyntämisen systemaattinen kehittäminen oli syksyn oma-arvioinnin mukaan käynnissä. 

Tarkoituksena on luoda systemaattinen malli asiakaspalautteen keräämiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Malli 

sisältää myös ohjeistuksen ja seurannan organisaatiossa. Asiakasnäkemystä palveluiden kehittämiseen hankkeessa 

haetaan mm. Otakantaa.fi kyselyiden ja kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. 

Asiakasprosessien kustannusvaikutusten arvioiminen on syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan käynnistynyt eri 

hanketoimien yhteydessä. Toimien mittarointia on suunniteltu tähtäimenä toimien arviointi laadun ja vaikuttavuu-

den sekä kustannusvaikuttavuuden osalta. Myös seurantaa on kehitetty ja sitä tehdään säännöllisesti. 
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Henkilöstön osallistaminen ja henkilöstölle tiedottaminen on osa vaikuttavan tulevaisuuden sote-keskuksen 

kehittämistä ja johtamista. Tähän on hankkeessa syksyn oma-arvioinnin mukaan panostettu ja tullaan jatkossakin 

panostamaan monin eri keinoin. 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Etelä-Karjalassa on ollut perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä tuhatta asukasta kohden koko seurantajakson 

2016–2020 ajan yli kaksi kertaa enemmän kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2020 päivystyskäyntejä oli alueella 

lähes 800 tuhatta asukasta kohden, mikä oli Kymenlaakson jälkeen eniten koko maassa. Päivystyskäynnit kuiten-

kin vähenivät Etelä-Karjalassa selvästi muuta maata enemmän vuonna 2020.  (Taulukko 15.) 

Etelä-Karjalan alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 81 208 käyntiä 

ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 66 035 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä oli 71 213. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneitä on Etelä-Karjalassa ollut selvästi koko 

maan keskiarvoa enemmän vuosina 2016–2020. Yli prosentti terveyskeskuslääkärien vastaanotolla käyneistä ete-

läkarjalaisista asiakkaista on käynyt vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa. Vuonna 2020 Etelä-Karjalan ero koko 

maahan kasvoi entisestään, sillä koko maan keskiarvo laski 0,5 prosenttiin, mutta Etelä-Karjalassa luku nousi 1,3 

prosenttiin. (Taulukko 16). 

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

1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 5026 kuljetusta. Ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 tieto kuljetusten määrästä on 

saatavilla vain 31.12.2019 asti ja se on yhteensä 1533 kuljetusta. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetuksia oli yh-

teensä 4030. 

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

  2016 2017 2018 2019 2020 

Etelä-Karjala Miehet 802 846 804 838 684 

 Naiset 1046 1137 1030 1102 869 

 Yhteensä 925 993 918 970 777 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 

 Yhteensä 405 397 418 384 377 

Taulukko 16. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  

% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Etelä-Karjala Miehet 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 

 Naiset 2,1 2,0 1,7 1,3 1,5 

 Yhteensä 1,7 1,6 1,5 1,1 1,3 

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

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

 Yhteensä 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 

 

Palvelujen yhteentoimivuus 

Etelä-Karjalassa terveyspalveluja käyttäneistä jonkin verran useampi kuin koko maassa keskimäärin koki vuonna 

2020 hoidon saantia haitanneen pompottelun palvelupisteestä toiseen. Hoidon saantia haittasi tietojen kysely use-

aan kertaan jonkin verran vähemmän kuin alueella vuonna 2018. Sosiaalipalveluja vuonna 2020 käyttäneistä vajaa 

40 prosenttia koki, että pompottelu palvelupisteestä toiseen haittasi palvelun saantia. Runsas 47 prosenttia sosiaa-
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lipalveluja käyttäneistä koki tietojen kysely useaan kertaan haitanneen palelun saantia. Määrä on yli kymmenen 

prosenttia pienempi kuin alueella vuonna 2018. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) ter-

veyspalveluja käyttäneistä 

Etelä-Karjala Miehet 28,4 29,8 

     
Naiset 32,6 30,8 

     
Yhteensä 30,5 30,3 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

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

veluja käyttäneistä 

Etelä-Karjala Miehet 51,6 42,2 

     
Naiset 54,9 50,4 

     
Yhteensä 53,2 46,3 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Etelä-Karjala Miehet 38,9 36,8 

     
Naiset 38,8 42,6 

     
Yhteensä 38,9 39,6 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

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

palveluja käyttäneistä 

Etelä-Karjala Miehet 56,3 44,1 

     
Naiset 58,6 50,4 

     
Yhteensä 57,3 47,1 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Etelä-Karjalan alueella oli lähtötilannetta koskevan kyselyn mukaan syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu 

toimintamalli Kelan kanssa asiakasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palve-

luiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnis-

tamisen ja yhteistyön osalta. Myös syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen ja Kelan 

yhteinen toimintamalli edellä mainittujen asiakasasioiden käsittelyä varten oli käytössä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Etelä-Karjalan alueella oli lähtötilannetta koskevan kyselyn mukaan syyskuussa 2020 sovittu yhteinen toiminta-

malli 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 käytössä. Kyseinen malli on työkyvyn tuen tiimi. 

 

Avun tai tuen saaminen yhdellä yhteydenotolla 

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

la, hankealueella moniammatillista yhteistyötä on käytössä tai vahvistettu palveluntarpeen arvioinnissa, maahan-

muuttotyön palveluohjauksessa ja neuvonnassa. Moniammatillisen työn kehittäminen on aloitettu tai tullaan aloit-

tamaan sote-keskushankkeen osana muun muassa sote-asemilla, eri ikäisten palvelukokonaisuuksissa sekä perus-

terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä. Lisäksi moniammatillista työtä vahvistetaan ja toiminta-

mallia kehitetään sote-keskushankkeen ohella myös TYÖTÄ-hankkeen sekä Hyvä Mieli -hankkeen toiminnoissa. 

 

Oma-arviointi 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan Etelä-Karjalassa on tavoitteena siirtää iäkkäiden jatkuvaa palve-

lutarvetta hyvinvointia ja terveyttä edistävällä toiminnalla sekä iäkkään osallisuutta ja toimintakykyä tukevilla 

ratkaisuilla hyödyntäen digitalisaatiota, etäpalveluja ja asiakasohjausta. Eksoten palvelurakenne on avohoitopai-
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notteinen. Yhteentoimivuus yksityisten yritysten kanssa eri-ikäisten kuntalaisten palveluissa on kehittynyt koh-

tuullisen hyvin ja siihen panostetaan myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi palveluseteleitä on käytössä erilaisiin 

palveluihin. Lisäksi lähtötilanteen oma-arvioinnissa nostetaan esiin tiimimallit. Eksotessa ei ole ollut käytössä 

nykyisillä terveys- ja hyvinvointiasemilla varsinaisia tiimimalleja. Joillain asemilla on lääkäri–hoitaja-

työparimalli, joka toimii vaihtelevasti.  
Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan etävastaanottomallia on kehitetty sote-keskushankkeessa toimintojen si-

sällön ja yhdessä rakenneuudistushankkeen kanssa järjestelmien ja työvälineiden kehittämisen näkökulmasta. 

Hammashuollon 1-vuotiaiden etävastaanottomalli on valmis ja sitä jalkautetaan laajemmalle.  Myös hammashuol-

lon etäkonsultaatiomalli on päivitetty ja niihin liittyen otetaan loppuvuodesta käyttöön omahoidon motivointilaite.   

Perusterveydenhuollon sote-asemilla etävastaanottojen pilotit omalla henkilöstöllä (lääkärit ja hoitajat) käyn-

nistyivät sote-asemilla elokuussa 2021. Pilotteihin liittyvät koulutukset ja ohjeet on tehty ja välineet hankittu. 

Lääkärin etävastaanottoja on pilotoitu myös ostopalveluna. Lisäksi on meneillään reseptien uusimiseen liittyvä 

kokeilu, jossa kehitetään samalla myös lääkärin ja hoitajan työnjakoa. Pilottien arviointi ja seuranta on käynnissä 

ja etävastaanottojen määrät ovat lisääntyneet.   

Perusterveydenhuollon konsultaatiomallien kehittäminen linkittyy syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan vah-

vasti osaksi omahoitaja-, työpari- ja moniammatillisten tiimimallien kehittämistä sote-asemilla. Omahoitaja ja 

työparimallin kehittäminen on käynnissä, mutta moniammatillisen tiiminallin kehittämistyö ei ole vielä edennyt 

alustavaa suunnittelua pidemmälle. Työ on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2022. Hoitosuunnitelmien kehittäminen 

kulkee em. mallien rinnalla. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön ja konsultaatiomal-

lien kehittäminen on mm. kotisairaalapotilaiden osalta on käynnistynyt. 

Keskeiset huomiot   

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen  

Etelä-Karjalassa yli seitsemän päivää perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömälle käynnille 

hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita on viime vuosina ollut yli 60 prosenttia asiakkaista. Koronapandemian 

aikana määrä pienenee väliaikaisesti, mutta nousee huhtikuusta 2021 alkaen lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle. 

Myös sairaan/terveydenhoitajan kiireettömälle käynnille on yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odot-

tanut paikoin jopa 60 prosenttia asiakkaista, mutta pandemian alettua määrä laski selvästi alle 20 prosentin ja py-

syi siellä 2021 huhtikuuhun asti, kunnes on taas kasvanut yli 20 prosentin. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 

90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä putosi pandemian alettua vuodeksi 0–2 prosenttiin, 

mutta on kasvanut taas vuoden 2021 tammikuun jälkeen olleen lähellä koko maan keskiarvoa. Hoidon jatkuvuus 

oli Etelä-Karjalassa vuonna 2020 hieman heikompaa kuin vuonna 2018, kun arvioidaan asiointia aina tai usein 

saman lääkärin tai hoitajan kanssa.  

Etelä-Karjalassa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanvarausajan 1–7 ar-

kipäivän kuluessa.  

Etelä-Karjalan hankkeessa ennakoivien vastaanottomallien ja määriteltyjen potilasryhmien hoitopolku-

jen/hoitoprosessien osalta on saatu valmiiksi tule-potilaiden hoitoon ohjautuvuus -malli ja 2-tyypin diabeteksen 

hoitomalli. Asiakasohjausyksikön asiakkuussegmentoinnin kehittäminen on jatkunut ensivaiheen neuvonnan ja 

ohjauksen asiakasryhmien tarpeiden ja palveluihin ohjautumisen määrittelytyönä. Sote-keskusten osalta omahoita-

jamallin sekä työparimallin kehittäminen on edennyt ja uusia pilotteja on käynnistetty. Moniammatillisen tiimi-

mallin kehittämissuunnitelmat ovat tarkentuneet, mutta kehittämistä ei ole päästy vielä aloittamaan. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Etelä-Karjalassa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien ja muiden kuin lääkärikäyntien määrä 

on pienentynyt tasaisesti vuoden 2016 jälkeen. Perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä vajaa kolmasosa on 

ollut etäkäyntejä. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikois-

sairaanhoidon hoitojaksoista on pudonnut vuodesta 2016 vuoteen 2020 noin 10 prosenttiyksiköllä.  

13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrä on Etelä-Karjalassa ollut 

viime vuosina selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä kasvaa hieman edeltävästä 

vuodesta. Psykiatrian laitoshoidossa 13–17-vuotiaita on viime vuosina Etelä-Karjalassa ollut hivenen alle 10 poti-

lasta tuhatta vastaavan ikäistä kohden, mikä on lähellä koko maan keskiarvoa. Hankeaikana alueella oli koulutettu 
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21 IPC-osaajaa ja kolme IPT-N-osaajaa. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkä-

rin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä ovat Etelä-Karjalassa viime vuosina hienoisesti kasvaneet.  

Päihdehuollon avopalveluissa on Etelä-Karjalassa viime vuosina ollut asiakkaita hivenen koko maan keskiar-

voa enemmän. Niin ikään päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita 

on ollut hivenen koko maan keskiarvoa enemmän. Myös päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on 

viime vuosina ollut hieman koko maan keskiarvoa enemmän. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan yhteistyö HUS Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa psykososiaalisten 

menetelmien parantamiseksi nuorten perustason palveluissa on edennyt. LAPE kehittämisen puoliso/isäneuvola -

malli on syksyn oma-arvioinnin mukaan valmis ja mallin pilotointi toteutetaan 9/2021–3/2022 välisenä aikana, ja 

Voimaperheet toimintamalli 4-vuotiaille on otettu käyttöön. Sen sijaan Pop-Up toiminnan suunnittelu on viivästy-

nyt koronan takia suunnitellusta. 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Etelä-Karjalassa asiakastyytyväisyys on yhtä tarkasteltua ulottuvuutta lukuun ottamatta hivenen parantuneet vuo-

desta 2018. Palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa arvioitiin aavistuksen heikommaksi vuonna 2020 kuin 

vuonna 2018. Terveyspalveluja käyttäneistä hieman useampi ja sosiaalipalveluja käyttäneistä selvästi useampi 

koki vuonna 2020 palvelun sujuvaksi kuin vuonna 2018. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021 ja käyttöön on 

otettu sosiaalinen raportointi. 

Aikuisten terapiatakuuseen liittyvät toimet ovat alueella edenneet. Terapiakoordinaattori (HUS/TE-hanke) on 

kouluttanut menetelmiä, koordinoinut toimintaa sekä suunnitellut sen kehittämistä. Hoitoonohjaus -mallin ja laa-

turekisterin rakentaminen sekä niiden sovittaminen Eksoten toimintamalleihin on käynnissä. Hammashoidossa 

omahoidon -malli on käytössä ja seuranta käynnissä sekä omahoidon motivointilaitteen hankinta oli menossa. 

Myös hammashoidon laaturekisterin kehittäminen etenee. Lisäksi asiakaspalautteen hyödyntämisen systemaatti-

nen kehittäminen on käynnissä ja tarkoituksena on luoda systemaattinen malli asiakaspalautteen keräämiseen, 

käsittelyyn ja hyödyntämiseen. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Etelä-Karjalassa on ollut perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä tuhatta asukasta kohden koko seurantajakson 

2016–2020 ajan yli kaksi kertaa enemmän kuin maassa keskimäärin. Päivystyskäynnit kuitenkin vähenivät Etelä-

Karjalassa selvästi muuta maata enemmän vuonna 2020. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuo-

dessa käyneitä on Etelä-Karjalassa ollut selvästi koko maan keskiarvoa enemmän vuosina 2016–2020. Vuonna 

2020 Etelä-Karjalan ero koko maahan kasvoi entisestään, sillä koko maan keskiarvo laski 0,5 prosenttiin, mutta 

Etelä-Karjalassa luku nousi 1,3 prosenttiin.  

Etelä-Karjalassa hoidon saantia haittasi vuonna 2020 tietojen kysely useaan kertaan jonkin verran vähemmän 

kuin alueella vuonna 2018. Runsas 47 prosenttia sosiaalipalveluja käyttäneistä koki tietojen kysely useaan kertaan 

haitanneen palvelun saantia. Määrä on yli kymmenen prosenttia pienempi kuin alueella vuonna 2018. 

Etelä-Karjalan hankkeessa hammashuollon 1-vuotiaiden etävastaanottomalli on valmis ja sitä jalkautetaan laa-

jemmalle.  Myös hammashuollon etäkonsultaatiomalli on päivitetty ja niihin liittyen otetaan loppuvuodesta käyt-

töön omahoidon motivointilaite.   

Alueella perusterveydenhuollon sote-asemilla etävastaanottojen pilotit omalla henkilöstöllä (lääkärit ja hoita-

jat) käynnistyivät sote-asemilla elokuussa 2021. Lisäksi meneillään on myös reseptien uusimiseen liittyvä kokeilu, 

jossa kehitetään samalla myös lääkärin ja hoitajan työnjakoa. Perusterveydenhuollossa omahoitaja ja työparimal-

lin kehittäminen on käynnissä, mutta moniammatillisen tiiminallin kehittämistyö ei ole vielä edennyt alustavaa 

suunnittelua pidemmälle. 

 


