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Liite 17. Päijät-Hämeen arviointiraportti syksy 2021 

Pääraportti ja muiden alueiden arviointiraportit julkaisuarkistossa 

Päijät-Häme  

Juha Koivisto & Heidi Muurinen, THL 

 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tavoitteina ovat 1) yhdenmukaiset sote-keskuspalvelut, 

jotka toimivat maakunnallisena kokonaisuutena, 2) tasapainoinen palvelurakenne, sekä 3) kustannustehokas 

palvelurakenne. Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa sote-keskusmallin konseptointi ja toteutusmalli 

yhtymän palveluverkkosuunnitelmaa seuraten, asiakassegmentointi, etulinjan ja asiakasohjauksen rakenta-

minen osaksi sote-keskusta ja lasten, nuorten ja perheiden sekä sosiaalihuollon kentälle jalkautuvat palvelut 

osana alueellista sote-keskusta. Jatkossa hankkeen tavoitteissa ja toteutuksessa erityinen painopiste on sosi-

aalihuollon kehittämisessä osana sote-keskusta ja asiakkaan kuntoutumista sekä sosiaalihuollon palveluun 

pääsyssä. Lisäksi tavoitteissa korostuu mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja sosiaalipalvelujen palvelura-

kenteen tasapainottaminen digitaalisen ratkaisujen avulla 

Päijät-Hämeen alueella on jo toiminnassa integroitu sote-kuntayhtymä (jäljempänä yhteistoiminta-alue), 

joka järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluverkkoon ja toimintakäytäntöihin liittyvää kehittämistyötä 

on jo tehty, mutta kehittämistä ja erityisesti yhteensovittamista ja yhteisten käytäntöjen kehittämistä on 

vielä paljon tekemättä. Oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen tuen näkökulmasta kuntien, paikallisten 

järjestöjen sekä seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää. Monen yhdyspinnan osalta näitä 

toimintamalleja on jo mietitty. Päijät-Hämeen hankealueeseen kuuluvat kuntayhtymän lisäksi Heinola ja 

Sysmä, jotka liittyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta alkaen. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Päijät-Hämeessä on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuus vaihdellut voimakkaasti, mutta se on pysytellyt pää-

osin hieman valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Kevään 2020 notkahduksen jälkeen yli seitsemän 

päivää odottaneiden osuus lähti uudelleen nousuun, mutta huhtikuussa 2021 osuus kääntyi jälleen laskuun 

ja oli noin 20 prosenttia, kun koko maassa luku oli noussut noin 40 prosenttiin. Lokakuussa 2021 Päijät-

Hämeenkin luku nousi vajaaseen 40 prosenttiin. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien 

kiireettömien lääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Päijät-Hämeessä kuusi prosenttia kaikista 

lääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 1.) 

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

neiden osuudessa on lääkärikäyntien tapaan ollut suurta vaihtelua. Huhtikuussa 2021 yli seitsemän päivää 

odottaneiden osuus oli samalla tasolla kuin valtakunnallisesti eli noin 20 prosentissa. Lokakuussa 2021 

osuus oli Päijät-Hämeessä noussut 20 prosenttiin, koko maan keskiarvo laskenut 12 prosenttiin. Vuoden 

2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajakäyntien hoitoon-

pääsytietojen osuus oli Päijät-Hämeessä neljä prosenttia kaikista sairaan/terveydenhoitajan kiireettömistä 

käynneistä. (Kuvio 2.) 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivä hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden määrä oli Päijät-Hämeessä syksyyn 2020 asti alle viisi prosenttia ja selvästi pienempi kuin 

koko maassa keskimäärin. Sen jälkeen Päijät-Hämeen luku nousi selvästi koko maan lukua korkeammaksi, 

mutta on laskenut taas kesästä 2021 alkaen koko maan lukua pienemmäksi, alle viiteen prosenttiin. Vuoden 

2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien hammaslääkärikäyntien hoitoonpääsytieto-

jen osuus oli Päijät-Hämeessä 11 prosenttia kaikista hammaslääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 3.) 
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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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Päijät-Hämeessä vajaa 36 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lää-

kärin kanssa. Vajaa 31 prosenttia kertoi asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Kummankin määrä 

on jonkin verran pienempi kuin vuonna 2018. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Päijät-Häme 39,8 35,6 

 

 
Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Päijät-Häme 33,6 30,9 

 

 
Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Päijät-Hämeessä asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai sosiaalioh-

jaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluissa keskimäärin kuuden 

arkipäivän kuluessa kunnissa ja 11 arkipäivän kuluessa yhteistoiminta-alueella, kun vuosi sitten vastaavat 

ajat olivat kahdeksan ja kymmenen arkipäivää. 

Työikäisten palveluissa ajanvarausajan sai syyskuussa 2021 keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa 

kunnissa ja 15 arkipäivän kuluessa yhteistoiminta-alueella, kun vuosi sitten molemmissa kesti noin kahdek-

san arkipäivää. 

Iäkkäiden palveluissa ei ole tapahtunut suurta muutosta, sillä ajanvarausajan sai keskimäärin seitsemän 

arkipäivän kuluessa kunnissa ja yhteistoiminta-alueella ja vuosi sitten kesti kahdeksan arkipäivää kunnissa 

ja kuusi arkipäivää yhteistoiminta-alueilla.  

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Päijät-Hämeessä vajaa 83 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 (%)  Päijät-Häme 82,9 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan palveluiden piiriin pääsy on alueella vaihtelevaa, muun muassa 

kolmas kiireetön vapaa vastaanottoaika (T3) vaihtelee alueellisesti. Ajanvarauspohjia on vakioitu, mutta 

aikoja annetaan eri tavoin eri paikoissa ja henkilöstöresurssit ovat vielä erilaiset sote-keskuksen väestöpoh-

jaan suhteutettuna.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillinen tiimimalli on käynnistynyt kuntayhtymän 

omissa sote-keskuksissa 1.10.2021. Aloitus tapahtui ja jatkuu vaiheittain. Alkuvaiheessa puhelinlinjat ovat 

ruuhkautuneet.   

Monipalveluprosessin pilotti käynnistyi vuoden 2021 toukokuussa. Ammattilaiset ovat yhdessä luoneet 

lomakkeita sekä lupaprosessia monipalvelupolkuun. Tämä yhteistyö on onnistunut erittäin hyvin. Haasteita 

on ollut monipalveluprosessin käytäntöön saattamisessa. Monipalveluasiakkaan tunnistamisen työkalun 

tarve ja kriteerit on kuvattu, mutta työkalut eivät ole vielä valmistuneet.  
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Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Päijät-Hämeessä on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta koh-

den ollut viime vuosina hieman yli 800 käyntiä tuhatta asukasta kohti, mutta käyntimäärät laskivat muun 

maan tavoin selvästi vuonna 2020. Päijät-Hämeen lääkärikäyntien määrät ovat lähellä koko maan keskiar-

voa. (Kuvio 4.) Muut kuin lääkärikäynnit ovat Päijät-Hämeessä muun maan tavoin laskeneet vuosina 2019 

ja 2020. Päijät-Hämeen käyntimäärä oli hieman yli 800 vuonna 2020, mikä oli sama kuin maassa keski-

määrin. (Kuvio 5.) Perusterveydenhuollon avohoidon etäasiointikäyntien osuus kaikista käynneistä on Päi-

jät-Hämeessä vaihdellut selvästi muuta maata enemmän vuosina 2016–2020. Vuonna 2020 etäasiointikäyn-

tien osuus nousi noin neljännekseen, mikä on jonkin verran valtakunnallista keskiarvoa vähemmän. (Tau-

lukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikois-

sairaanhoidon hoitojaksoista on viime vuosina pysytellyt Päijät-Hämeessä noin 20 prosentissa, mikä on 

selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Ero valtakunnalliseen keskiarvoon nähden on kuitenkin 

kapenemassa. (Kuvio 6.) 

 

 

Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta 

 

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

1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Päijät-Häme Miehet 20,9 15,6 12,0 15,3 23,9 

 Naiset 22,9 18,0 13,1 17,1 25,8 

 Yhteensä 22,1 17,0 12,6 16,3 25,0 

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

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

 Yhteensä 20,2 20,1 20,6 22,0 29,2 
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Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  

% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Päijät-Hämeessä on lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilöllisen tarpeen 

mukaisia terveystarkastuksia ollut vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta vuoden 2018 jälkeen 

määrä on kasvanut ja lähestynyt koko maan keskiarvoa. Vuonna 2020 määrä kuitenkin pienenee jonkin 

verran (Kuvio 7). Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärä on Päijät-Hämeessä laskenut jyrkästi vuo-

den 2016 jälkeen, lähtenyt uudelleen kasvuun vuoden 2018 jälkeen, kunnes pienenee taas jyrkästi vuonna 

2020 (Kuvio 8). 

               

 

Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen tar-
peen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tar-

peen mukaiset terveystarkastukset  

/ 1000 vastaavanikäistä asukasta

 

Kuvio 8. Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiak-
kaat vuoden aikana

 

Lapsiperheiden palvelut 

Päijät-Hämeessä on lapsiperheitä viime vuosina ollut kodin- ja lastenhoitopalveluissa jonkin verran enem-

män kuin koko maassa keskimäärin ja määrä on hienoisesti kasvanut, kunnes vuonna 2020 pienenee hie-

man. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa perheitä on ollut koko maan keskiarvoon verrattuna 

vähemmän. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä ja lastensuojelun tehostetussa perhetyössä on ollut 

jonkin verran vähemmän perheitä kuin koko maassa keskimäärin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-

vuotiaiden määrä on Päijät-Hämeessä hienoisesti kasvanut viime vuosina. Kiireellisesti vuoden aikana 

sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on viime vuosina ollut 0,3–0,5 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä 

(Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Päijät-Häme 2,4 2,5 2,6 3,6 3.2 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsi-

perheistä 

Päijät-Häme 0,1 0 0 0 0 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiperheis-

tä 

Päijät-Häme 0,8 2,1 1,8 1,9 1,6 

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheistä Päijät-Häme 1 1,5 1 1,4 1,4 
  

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

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

väestöstä  

Päijät-Häme 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 

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

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

vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 

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

 

Nuorten mielenterveyspalvelut 

Päijät-Hämeessä on 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrä 

pienentynyt vuoden 2017 jälkeen jonkin verran ja se on ollut koko maan keskiarvoa pienempi, mutta määrä 

kasvaa jälleen vuonna 2020 (Kuvio 9). Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on ollut hivenen 

enemmän kuin koko maassa keskimäärin ja määrä on hienoisesti kasvanut vuoden 2017 jälkeen (Kuvio 10). 

                

 

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

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-
vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Päijät-Hämeen 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. 

Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä Päijät-Hämeessä oli hankekaudella koulutettu 19 IPC-osaajaa ja 

viisi IPC-menetelmäohjaaja. Hoitojaksoja IPC-menetelmällä oli aloitettu 12. IPT-N-osaajia oli koulutettu yksi ja 

hoitojaksoja menetelmällä oli aloitettu 10. CoolKids -osaajia oli koulutettu kuusi ja hoitojaksoja menetelmällä oli 

aloitettu 12. 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli 

syyskuussa 2021 käytössä päihdepsykiatrian poliklinikalla motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeinen työskente-

lyä. Lisäksi psykiatrian erikoissairaanhoidossa käytetään ryhmätoimintoja. 

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

hankekaudella 30.9.2021 mennessä 

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 19   12  

IPC-menetelmäohjaaja 5     

IPT-N-osaaja 1   10  

CoolKids-osaaja 6   12  

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Päijät-Hämeessä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä kasvoi vuonna 2020 kaksi prosenttia edeltävästä vuodesta. Päihteiden aiheuttamat on-

gelmat lääkärin avosairaanhoidon käyntisyynä on ollut lähellä koko maan keskiarvoa ja pysynyt stabiilina viime 

vuodet. (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 on-

gelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton 

käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Päijät-Häme 4 4,1 3,9 4,2 6,2 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin 

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Päijät-Häme 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

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

 

Päijät-Hämeessä oli päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita vuonna 2017 hivenen vähemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. (Vuosien 2018, 2019 ja 2020 tilastotiedot voivat olla puutteellisia.). Päihteiden vuoksi sai-

raaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on Päijät-Hämeessä ollut jonkin verran enem-

män kuin koko maassa keskimäärin. Määrä pienenee hieman vuonna 2020 edeltävään vuoteen nähden. Päihde-

huollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on Päijät-Hämeessä viime vuosina ollut jonkin verran enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä pienenee jonkin verran. (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 Päijät-Häme 8,4 7,6 0,1 0,1 0,2 
  

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

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 

hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Päijät-Häme 3,6 3,3 3,6 3,5 3,0 
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Koko maa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta Päijät-Häme 2,7 2,7 2,7 3,8 2,3 

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

 

Päijät-Hämeessä oli alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä vuonna 2020 hieman pienempi 

kuin koko maassa keskimäärin. Osuus oli kuitenkin kasvanut vuodesta 2018 vajaa kuusi 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  

Päijät-Häme 
  

27,7 
 

33,8 

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

 

Päijät-Hämeessä on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetettyjen 

elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä kasvanut vuosina 2017–2019 ja se on ylittänyt selvästi 

koko maan keskiarvon. (Taulukko 9.)      

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet  

  2016 2017 2018 2019 

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

000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Päijät-Häme 3228 3153 3754 3761 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Päijät-Hämeessä oli vuosina 2016 ja 2018 aavistuksen enemmän C-hepatiitti-infektioita kuin koko maassa 

keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Päijät-Hämeessä ollut vuotta 2019 

lukuun ottamatta huomattavasti enemmän 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 

Päijät-Häme 22,5 13,9 22,7 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Päijät-Häme 224,9 239,4 258 294,2 304,7 

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

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Päijät-Hämeessä 75 vuotta täyttäneistä runsas 93 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on ollut viime vuosi-

na jonkin verran koko maan keskiarvoa suurempi. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 3,2 pro-

senttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 10,4 prosenttia. Määrä on hienoisesti pienentynyt 

viime vuosina. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 0,6 prosenttia. Tehostetun palvelu-

asumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 vajaa 7 prosenttia. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Päijät-Häme 91,4 92,1 91,7 92,5 93,1 
  

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

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 3,5 4,4 3,4 3,4 3,2 

  
Koko maa 4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 
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Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 12,7 13,2 11,5 10,9 10,4 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 0,2 0,2 0,2 0,3 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 

Päijät-Häme 7,4 7,7 8,1 7,3 6,8 

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

 

Päijät-Hämeessä 85 vuotta täyttäneistä vajaa 85 prosenttia asui kotona vuonna 2019. Määrä on ollut kasva-

maan päin. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 4,8 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä 

heistä oli vuonna 2020 22,1 prosenttia. Määrä on pienentynyt viime vuosina ja se on selvästi pienempi kuin koko 

maassa keskimäärin. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 1,3 prosenttia. Tehostetun 

palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 vajaa 15 prosenttia. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Päijät-Häme 81,8 82,7 81,6 83,8 84,8 
  

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 4,9 5,6 4,5 4,8 4,8 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 26,7 27,7 24,3 22,5 22,1 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 0,6 0,5 0,6 0,6 1,3 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Päijät-Häme 15,6 17 17,8 16 14,9 

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

 

Päijät-Hämeen alueella ei ollut syyskuussa 2020 käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elinta-

paohjauksen toimintamallia. Syyskuussa 2021 toimintamalli oli käytössä hankealueen yhdessä kunnassa. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Päijät-Hämeen yhteistoiminta-alueella oli syyskuussa 2021 yhä tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annetta-

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

ten, työikäisten ja iäkkäiden palveluissa yhteistoiminta-alueella. Hankealueen kahteen kuntaan neuvontaa ja oh-

jausta on laajennettu nuorten palveluissa (vuosi sitten vain toisessa kunnassa) ja lapsiperheiden palveluissa sitä on 

otettu käyttöön toisessa kunnassa. Työikäisten ja ikääntyneiden kohdalla palvelua ei edelleenkään ole tarjolla 

kummassakaan kunnassa. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Päijät-Hämeessä oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 kaksi 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.  

Alueella oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 yhteensä kolme kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kyn-

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

ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Vastausta on tarkennettu vielä siten, että sellaisia 
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paikkoja, jossa olisi koko ajan saatavilla lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa, ei ole yhtään, vaan ne ovat vielä muo-

toutumassa ja erilaisia kokeiluja on meneillään. Kohtaamispaikkoja on sen sijaan monia, arviolta noin 50. 

Päijät-Hämeen alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 kyselyvastausten mukaan 

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

peiden kannalta arvioituna melko hyvin (4) (1=ei lainkaan, 5=tarpeita vastaavalla tavalla).  

 

Oma-arviointi 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan Päijät-Hämeessä on yhtenäinen sairaanhoidon potilastietojärjestelmä (Life 

Care), mutta muut sähköiset palvelut ovat olleet hajallaan. Keväällä 2020 on aloitettu muutaman lääkärin toimesta 

digivastaanotto terveysasemalla. Myös suun terveydenhuollossa ja kuntoutuksen toiminnoissa on käynnistetty 

etävastaanottoja. Lisäksi chat-palvelu on otettu käyttöön vuoden 2019 aikana, ja osassa palveluita on käytössä 

sähköinen ajanvaraus. Oirearviota tehdään Omaolo -palvelun avulla, mutta se on ollut vähässä käytössä. Käyttö 

on kuitenkin lisääntynyt Covid-19 pandemian myötä. Eri toimialojen yhteistä asiakasohjausta ei ole ollut käytös-

sä. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan sote-keskusten palvelukokonaisuuksien ja palvelukanavien määrittelyä 

on jatkettu. Digitaaliset kanavat on määritelty. Digilaajentumisen suunnitelmaa varten koottiin sote-keskuksen 

digitaalisten palveluiden nykytilan kartoitus. Chatbot kehittäminen on edennyt hyvin. Pari viikkoa auki olleessa 

chatbot:ssa on ollut n. 1700 keskustelua. Chatbot on ohjannut käyttäjän vain noin 2 prosenttia keskusteluista live 

chatin puolelle. Etävastaanottojen kehittämistä ja suunnittelua on jatkettu. Suun terveydenhuollon palveluissa on 

etävastaanottojen sisältöjä suunniteltu ja toteutetaan alle 1 v tarkastuksissa, odottavan perheen suunterveydentilan 

ja hoidon tarpeen arvioinneissa. Kuntoutukseen on tulossa Omaolo -palvelun kautta mahdollisuus varata etävas-

taanottoaika ja käyntiaika. Omaolossa oirearviot ovat pysyneet samana. Omaoloon on suunniteltu lasten ja nuor-

ten suun terveyskysely, joka on tarkoitus ottaa koko alueella vaiheistetusti käyttöön. Myös Omaolon käyttö omis-

sa sote-keskuksissa on lisääntynyt.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan hankealueella on varsin erikoissairaanhoitopainotteiset mielenterveys-

palvelut. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan Terapiat etulinjaan -kokonaisuus on edennyt aikataulussa. Oma-

hoidon ohjauksen ensimmäinen koulutusaalto on toteutettu. Haasteena on ollut toimintakulttuurin muutos sekä 

ajan löytyminen koulutuksiin etenkin avosairaanhoidon kohdalla. 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan myös perhekeskustoiminnan yhtenä painopisteenä on kehittää lasten ja 

nuorten psykososiaalisia menetelmiä. Päijät-Hämeeseen on luotu aiemmin LAPE-kehittämiselle rakenne. Kunnis-

sa ja kaupungeissa toimivat LAPE-ryhmät, joissa on kattava edustus lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivia 

tahoja. Yhteistyö- ja koordinaatiorakenne on otettu käyttöön vuoden 2019 alussa. Monialaisella yhteistyöraken-

teella varmistetaan osaltaan valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman ja maakunnallisen lasten ja nuorten hyvin-

vointisuunnitelman toimeenpano.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan nuorten psykososiaalisten palveluiden käyttöönotto on edennyt hyvin. 

Maakunnallinen malli on luotu IPC:n ja Coolkidsiin. Nuoret ja perheet ovat kokeneet saaneensa apua. Työntekijät 

ovat kokeneet interventiot hyviksi ja tykänneet käyttää niitä. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Päijät-Hämeessä vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin (asteik-

ko 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Tyytyväisyys on yhtä ulottuvuutta lukuun ottamatta parantunut 

hivenen vuodesta 2018. Asiakkaat kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,8), hoitoa 

koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi (4,7) ja tarvittu palvelu/hoito 

saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6). (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

    2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asiakas-

palvelu 

Päijät-Häme 4,5 4,8 
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Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen pää-

töksentekoon 

Päijät-Häme 4,6 4,7 

 

 
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Päijät-Häme 4,6 4,7 

 

 
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa 

Päijät-Häme 4,6 4,6 

 

 
Koko maa 

 
4,6 4,6 

 

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

tiin kokonaisvaltaisesti (4,8), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,8), saatu palvelu koettiin hyödyl-

liseksi (4,9) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,8).  

Päijät-Hämeessä vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 54 prosenttia koki palvelun sujuvaksi.  So-

siaalipalveluja käyttäneistä 53 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. Määrä on runsas seitsemän prosenttia suurempi 

kuin vuonna 2018. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 
Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneis-

tä 

Päijät-Häme Miehet 54,3 57,1 

    
Naiset 52,8 51,7 

    
Yhteensä 53,4 54,1 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttä-

neistä 

Päijät-Häme Miehet 50,4 54,5 

    
Naiset 41,9 51,8 

    
Yhteensä 45,6 53 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Päijät-Hämeen alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli syyskuussa 2020 ja syys-

kuussa 2021 sosiaalipalveluissa käytössä Kykyviisari (toisessa kunnista, ei yhteistoiminta-alueella) ja RAI-

välineistöön kuuluva mittari (käytössä molemmissa kunnissa sekä yhteistoiminta-alueella, jossa se on käytössä 

mielenterveyspalveluissa ja vammaispalveluissa on valmisteltu mittarin käyttöönottoa asumisohjaukseen ja palve-

lutuotantoon). AVAIN-mittari ei ollut käytössä Päijät-Hämeen alueella syyskuussa 2020, mutta syyskuussa 2021 

se on käytössä toisessa kunnista.  

 

Lisäksi käytössä oli syyskuussa 2021 Walmu-mittari työikäisten palveluissa ja vuonna 2022 sen käyttöä laajenne-

taan vammaisten päiväaikaiseen toimintaan.  

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli/-malleja oli syyskuussa 2020 käytössä Päijät-Hämeen yhteistoiminta-

alueella, mutta ei hankealueen kahdessa kunnassa. Yhteistoiminta-alueella käytössä olevia toimintamalleja ei 

kyselyvastauksissa nimetty.  

Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on laajennettu yhteistoiminta-alueella, jos-

sa rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä on tehty pienimuotoisesti, ja toisessa kunnaista, jossa sosiaaliohjaus on 

osallistunut Etsivä nuorisotyö / Etsivä Cafe:seen ja vastikkeettomaan ruokajakoon. 
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Oma-arviointi 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan sairastavuus on Päijät-Hämeessä, alueen ikärakennetta heijastaen, THL:n 

ikävakioimattoman indeksin mukaan keskimääräistä suurempaa. Avoterveydenhuollon asiakaspalautteen perus-

teella (kerätty 1–12/2019–1–10/2020) 33 prosenttia vastaajista suosittelisi palvelua (n=282). Palvelusta annettu-

jen arvosanojen keskiarvo oli 6,3. Kiitosta saatiin eniten henkilökunnasta ja seuraavaksi eniten hoidosta ja palve-

lusta. Vuonna 2019 haittatapahtumailmoituksia tehtiin eniten hoidon järjestelyyn liittyvistä asioista. 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan vuonna 2019 tehtiin hoitosuunnitelmia hyvinvointiyhty-

män perusterveydenhuollossa alueella 1062. Alueella on ollut jo aiemmin Case Manager -toimintamalli epätarkoi-

tuksenmukaisesti palveluita käyttäville asiakkaille. Tämän toiminnan ja Tulevaisuuden sote-keskuksen välinen 

yhteistyö on aloitettu. Vaikuttavuusmittareita käytetään lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan vielä aika vähäisis-

sä määrin, mutta niiden käyttöä tullaan hankkeen myötä lisäämään. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan monipalveluprosessin toimintamalli on luotu, mutta jalkautuminen on 

ollut hidasta. Moniammatillinen tiimimalli on käynnistynyt omissa sote-keskuksissa. Käynnistyminen on tapahtu-

nut vaiheittain ja sen kehittämiseen panostetaan edelleen. Tällä hetkellä tiimeissä on hoitajia, lääkäreitä, fysiotera-

peutteja, farmaseutti ja miepä-ammattilaisia. Kaikkien tiimin ammattilaisten hyödyntäminen vaatii opettelua. So-

siaali- ja terveydenhuollon erilaiset käsitteet samasta asiasta lisäävät väärin ymmärryksen riskiä. Diagnoosien 

kirjaaminen menee koko ajan parempaan suuntaan. Moniammatillisen tiimityön käsikirjan valmistelu on aloitettu 

hanketiimin toimesta.  

Myös asiakasosallisuutta on vahvistettu. Tiimissä on aloittanut kehittäjäasiakas tukemaan kehittämistyötä. Ke-

hittäjäasiakasta hyödynnetään laajasti kaikessa sote-keskuskehittämisessä.  

Turvallisen lääkehoidon kehittämistä on jatkettu laajasti. Asiakkaan kokemusta on mitattu myös modifioidulla 

PEI:llä (Patient Enablement Instrument). Avoapteekkien kanssa yhteistyö on saatu hyvin alkuun, ja apteekin mer-

kitystä asiakkaan hoitopolussa tunnistettu. Tiimimallin alkamisen myötä farmaseutin hyödyntäminen aktivoitunut. 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Päijät-Hämeessä on ollut viime vuosina huomattavasti vähemmän perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä kuin 

koko maassa keskimäärin. Ero valtakunnalliseen keskiarvoon on hieman kutistunut, mutta edelleen vuonna 2020 

koko maan keskiarvo oli kaksi kertaa suurempi kuin Päijät-Hämeessä, jossa tilastoitiin jonkin verran alle 200 

päivystyskäyntiä tuhatta asukasta kohden. (Taulukko 15.) 

Päijät-Hämeen alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 89 112 käyntiä 

ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 82 592 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä oli yhteensä 

65 007 eli aiempia vuosia vähemmän. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus terveyskeskuslääkärin vastaan-

otolla käyneistä on Päijät-Hämeessä viime vuosina vaihdellut voimakkaasti. Vuonna 2020 osuus oli 0,4 prosenttia, 

mikä oli lähes sama kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 16.) 

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

1.9.2018 – 31.8.2019 ollut yhteensä 7 753 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019 – 31.8.2020 yhteensä 6 544 kuljetus-

ta. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 määrä on ollut yhteensä 9213 eli aiempaa hieman enemmän. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 

 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Päijät-Häme Miehet 50 46 135 160 139 

 Naiset 55 52 181 227 212 

 Yhteensä 53 49 158 194 176 

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 

Päijät-Häme Miehet 0,5 2,1 2,6 0,4 0,3 

 Naiset 0,9 2,8 3,7 0,7 0,5 

 Yhteensä 0,8 2,5 3,2 0,5 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 

Päijät-Hämeessä vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 27 prosenttia koki pompottelun palvelupistees-

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

verran pienemmät kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja vuonna 2020 käyttäneistä runsas 38 prosenttia koki pom-

pottelun palvelupisteestä toiseen ja runsas 47 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saan-

tia. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

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

veyspalveluja käyttäneistä 

Päijät-Häme Miehet 31,3 27,2 

     
Naiset 30,3 27,5 

     
Yhteensä 30,7 27,3 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

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

veluja käyttäneistä 

Päijät-Häme Miehet 43 40,4 

     
Naiset 49 46,7 

     
Yhteensä 46,5 43,9 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Päijät-Häme Miehet 37,1 37,4 

     
Naiset 38,6 39,2 

     
Yhteensä 37,9 38,4 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

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

veluja käyttäneistä 

Päijät-Häme Miehet 50,7 45,9 

     
Naiset 54,6 48 

     
Yhteensä 52,9 47,1 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Päijät-Hämeen hankealueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asia-

kasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien (molemmissa kunnissa ja yhteistoiminta-

alueella), Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) (toisessa kunnista ja yhteistoiminta-alueella) 

sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön (toisessa kunnista mutta ei 

yhteistoiminta-alueella) osalta. 

Syyskuun 2021 kyselyvastausten mukaan koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteiset toimintamallit asiakasasi-

oiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien sekä Kelan palveluiden osalta on jo käytössä. Sen 

sijaan sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta toimintamallia ei 

ole käytössä tai kehitteillä. 
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Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Päijät-Hämeen alueella toisessa kunnista (ei yhteistoiminta-alueella) oli syksyllä 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 kehitteillä, mutta kyselyssä ei nimetty tätä toimintamallia.  

 

Avun tai tuen saaminen yhdellä yhteydenotolla 

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

la, hankealueella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä on vahvistettu tuomalla sosiaalialan 

ammattilainen alkuvuodesta 2021 osaksi sote-keskusten moniammatillisten tiimien työskentelyä. Lahdessa, Nas-

tolassa, Kärkölässä ja Iitissä sote-keskusten tiimeissä työskentelee terveydenhuollon sosiaaliohjaajia, jotka toimi-

vat tiimeissä sairaanhoitajien, lääkäreiden, fysioterapeuttien, psykiatristen sairaanhoitajien ja päihdehoitajien 

kanssa.  

Moniammatillisella työskentelyllä pyritään auttamaan asiakasta ajoissa ja tarjoamaan monitoimijaisesti apua 

yhden käynnin aikana. Terveydenhuollon sosiaaliohjaus tarjoaa apua muuan muassa hakemusten täyttöön, yleistä 

neuvontaa terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalveluihin liittyvissä asioissa sekä neuvontaa arjen haasteissa, esimer-

kiksi sairastumisen vuoksi. Lahden sote-keskuksessa asioidessaan asiakas voi ottaa terveydenhuollon sosiaalioh-

jaajan kanssa suojatun videoyhteyden Kelan etäpalveluun, mikäli asia koskee Kelan etuuksia. Lahden sote-

keskuksessa asiakkaiden on mahdollista asioida myös terveydenhuollon sosiaaliohjauksen walk in -vastaanotolla 

ilman ennakkoon varattua tapaamisaikaa.  

Käytössä on myös Päijät-Soten Digiklinikan Huoli pärjäämisestä -asiointikanava, jossa asiointi on mahdollista 

tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.  Terveydenhuollon sosiaaliohjauksen tuottaa Harjun terveys. Työsken-

tely ei ole viranomaistoimintaa eivätkä terveydenhuollon sosiaaliohjaajat tee asiakkaan asioissa viranomaispää-

töksiä tai lakisääteisiä palvelutarpeen arviointeja. Kysymys on ennaltaehkäisevästä palvelusta. Yhteistyötä teh-

dään tarvittaessa Päijät-Soten sosiaalipalveluiden, Kelan, TE-toimiston ja järjestöjen kanssa. 

Muiden Päijät-Soten kuntien alueella toimivien sote-keskusten osalta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen 

kehittämistyö on parhaillaan käynnissä. Sosiaalialan ammattilainen liittyy mukaan moniammatillisten tiimien 

toimintaan vuonna 2022.  Osana ammattilaisten yhteistyön kehittämistä ovat systeemisen työotteen moniammatil-

liset, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle suunnatut pilottikoulutukset, jotka alkoivat syksyllä 2021. 

 

Oma-arviointi 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan hankealueella on jo aiemmin kotihoidossa ja osastohoidossa farmaseutti 

ollut mukana hoidossa, mutta hankkeen myötä farmaseutti integroidaan myös avoterveydenhuoltoon. Osassa 

suunterveydenhuollon toimipisteissä on jo käytössä Kerralla kuntoon -malli, mutta hankkeen aikana mallin käyt-

töönottoa tullaan laajentamaan muihinkin toimipisteisiin ja suuhygienistejä tullaan kouluttamaan terveysvalmen-

nuksen asiantuntijuuden lisäämiseksi. Aiemmin yhdellä terveysasemalla on toiminut sosiaaliohjaus Pol-

ku. Asiakasohjauksen toimintamallit ovat olleet järjestettynä tulosalueittain. Lähtötilanteen oma-arvioinnin mu-

kaan tulevaisuuden sote-keskuksen moniammatillinen tiimi tulee käyttämään systeemistä työotetta.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillinen tiimimalli on käynnistynyt kuntayhtymän omissa 

sote-keskuksissa lokakuussa, ja myös systeemisen työotteen koulutukset ovat käynnistyneet ja Asikkalan perhe-

keskuksen osalta koulutus on valmis. Koulutukset ovat onnistuneet hyvin saatujen palautteiden perusteella.  

Suun terveydenhuollon Terveysvalmennuksessa on koulutettu suuhygienistit vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen. 

Syvempään koulutukseen valittiin alueittain muutama henkilö. Vielä terveysvalmennuksien tulokset eivät näy 

käytännössä, sillä koulutukset ovat kesken ja valmennettavia ei ole vielä ollut.  

Lape-rakenne on toiminnassa, mutta vaatii ylläpitoa jatkuvasti. Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuun-

nitelma on tehty. Uusia sähköisiä palveluita ei ole tullut kevään jälkeen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, 

mutta vanhoihin on tullut uusia toimintoja kuten chat:n perheoikeudelliset palvelut. 
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Keskeiset huomiot  

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Päijät-Hämeessä oli perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää 

hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä lokakuussa 2021 lähellä koko maan keskiarvoa. Sairaan-

/terveydenhoitaja kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä oli 

lokakuussa 2021 vajaa kymmenen prosenttia suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Suun terveydenhuollon 

hammaslääkärin kiireetöntä käynti yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä on pääsääntöises-

ti ollut pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 

Päijät-Hämeessä ei ole tapahtunut suurta muutosta siinä, kuinka nopeasti asiakas saa sosiaalihuollon työnteki-

jälle kiireettömän ajanvarausajan lapsiperheiden palveluissa (n. 6–11 arkipäivää) ja ikääntyneiden palveluissa 

(noin 7 arkipäivää) Työikäisten palveluissakin ajanvarausajan sai syyskuussa 2021 kahdessa kunnassa keskimää-

rin seitsemän arkipäivän kuluessa, mutta yhteistoiminta-alueella kesti noin 15 arkipäivää, kun vuosi sitten mo-

lemmissa kesti noin kahdeksan arkipäivää. 

Moniammatillinen tiimimalli on käynnistynyt Päijät-Hämeen kuntayhtymän omissa sote-keskuksissa vaiheit-

tain 1.10.2021 alkaen, joten sen vaikutus hoidon saatavuuteen ei vielä näy kiireettömän hoidon odotusaikoja kos-

kevissa tilastotiedoissa. Lisäksi monipalveluasiakkaan prosessin pilotti käynnistyi keväällä 2021. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Päijät-Hämeessä perusterveydenhuollon avohoidon etäasiointikäyntien osuus kaikista käynneistä nousi alueella 

vuonna 2020 noin neljännekseen, mikä on jonkin verran valtakunnallista keskiarvoa vähemmän. Alueen lääkäri-

käyntien määrä on lähellä koko maan keskiarvoa.  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on Päijät-Hämeessä ollut kasvamaan päin viime vuo-

sina. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on Päijät-Hämeessä ollut hivenen enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin ja määrä on hienoisesti kasvanut vuoden 2017 jälkeen.  

Päijät-Hämeessä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä kasvoi vuonna 2020 kaksi prosenttia edeltävästä vuodesta. Päihteiden vuoksi sairaaloi-

den ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on ollut jonkin verran enemmän kuin koko maassa 

keskimäärin. Myös päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on viime vuosina ollut jonkin verran 

enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Määrät pienenevät kuitenkin jonkin verran vuonna 2020. Huumeiden 

käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Päijät-Hämeessä ollut vuotta 2019 lukuun ottamatta huomatta-

vasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 

Päijät-Hämeen alueella sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa oli kunnissa laajennettu nuorten palveluissa molempiin kuntiin 

(vuosi sitten 50 % kunnista) ja lapsiperheiden palveluissa sitä on otettu käyntiin toisessa kunnista (vuosi sitten 

0 %). Työikäisten ja ikääntyneiden kohdalla palvelua ei edelleenkään ole tarjolla kunnissa. 

Päijät-Hämeessä oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 kaksi lasten, nuorten ja perheiden ja kolme kaikille 

ikäryhmille suunnattua matalan kynnyksen avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olo-

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

mispaikkoja oli useita. Yhteisösosiaalityötä arvioitiin alueella tehtävän asiakkaiden tarpeiden perusteella melko 

hyvin. 

Päijät-Hämeessä on hankeaikana panostettu digitaalisten kanavien ja välineiden kehittämiseen ja käyttöönot-

toon ja kehittämistyö on edennyt hyvin. Terapiat etulinjaan -kokonaisuus on edennyt aikataulussa ja nuorten psy-

kososiaalisten palveluiden käyttöönotto on edennyt hyvin.  

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin on Päijät-Hämeessä yhtä ulottuvuutta lukuun ottamatta 

parantunut hivenen vuodesta 2018. Sosiaalipalveluja käyttäneiden kokemus palvelun sujuvuudesta on selvästi 

parantunut vuodesta 2018. 
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Toisessa hankealueen kunnista on otettu hankeaikana käyttöön vaikuttavuuden AVAIN-mittari. Rakenteellisen 

sosiaalityön toteuttamista on hieman laajennettu alueella. Monipalveluprosessin toimintamalli on luotu, mutta 

jalkautuminen on ollut hidasta.  

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päijät-Hämeessä on ollut viime vuosina huomattavasti vähemmän perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä kuin 

koko maassa keskimäärin. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus terveys-

keskuslääkärin vastaanotolla käyneistä on Päijät-Hämeessä viime vuosina vaihdellut voimakkaasti. Vuonna 2020 

osuus oli 0,4 prosenttia, mikä oli lähes sama kuin koko maassa keskimäärin. Terveyspalveluja käyttäneiden ko-

kemukset palvelujen yhteentoimivuudesta olivat jonkin verran paremmat vuonna 2020 kuin vuonna 2018. 

Syyskuun 2021 kyselyvastausten mukaan koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteiset toimintamallit asiakasasi-

oiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien sekä Kelan palveluiden osalta on jo käytössä. Sen 

sijaan sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta toimintamallia ei 

ole käytössä tai kehitteillä. 

Systeemisen työotteen koulutukset ovat hankealueella käynnistyneet. Koulutukset ovat onnistuneet hyvin saa-

tujen palautteiden perusteella. Myös suun terveydenhuollon Terveysvalmennuksessa on koulutettu suuhygienistit 

vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen, mutta terveysvalmennuksien tulokset eivät vielä näy käytännössä, sillä koulutuk-

set ovat kesken ja valmennettavia ei ole vielä ollut. Lape-rakenne on toiminnassa, mutta vaatii ylläpitoa jatkuvasti. 

 

 


