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Liite 2. Satakunnan arviointiraportti syksy 2021 

Pääraportti ja muiden alueiden arviointiraportit julkaisuarkistossa 

Satakunta 

Juha Koivisto & Heidi Muurinen, THL 

 

Satakunnan sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön alueellisesti yhdenmukai-

sia toimintamalleja sekä juurrutetaan vaikuttavia menetelmiä. Hankkeessa lisätään ammattilaisten osaamis-

ta muun muassa koulutuksilla ja konsultaatioilla. Uutta toimintakulttuuria vahvistetaan systemaattista joh-

tamista kehittämällä. Myös rakenteellista sosiaalityötä vahvistetaan. Palvelut viedään mahdollisimman 

lähelle kohderyhmää tarveperustaisesti. Hankkeen tuloksena muun muassa palveluiden asiakaslähtöisyys, 

oikea-aikaisuus ja saatavuus paranevat, alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus vähenevät, asiakkaiden osal-

lisuus ja tyytyväisyys paranevat, kansalaisten hyvinvointi ja terveys kohenevat, palveluiden päällekkäisyys 

ja osaoptimointi vähenevät ja ammattilaisten osaaminen ja yhteistyö lisääntyvät. Myös tuottavuus kasvaa ja 

kustannusten hillintä paranee.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen toimenpiteitä kootaan niin, että ne palvelevat entistä paremmin 

hyvinvointialueen yhteisten kokonaisuuksien kehittämistä ja toimintamallien yhdenmukaistamista. Hank-

keen toimenpiteet kytketään osaksi Satakunnan hyvinvointialueen toiminnan valmistelua. 

Hankekokonaisuus rakentuu elämänkaariajattelun pohjalta jakautuen lasten, nuorten ja perheiden palve-

luiden kehittämiseen, sote-keskuskehittämiseen ja työikäisten palveluiden kehittämiseen sekä ikäihmisten 

palveluiden kehittämiseen. Kaikkia ikävaiheita läpileikkaavat ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen palvelui-

den kehittäminen, sosiaalipalveluiden kehittäminen, suun terveydenhuollon kehittäminen, päihde- ja mie-

lenterveyspalveluiden sekä kuntoutuksen kehittäminen. Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden paran-

taminen on oma kokonaisuutensa. 

Kaikissa osa-alueissa huomioidaan koronapandemian vaikutusten korjaaminen, tiedolla johtamisen pa-

rantaminen ja digitaalisten apuvälineiden tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö. Toimintamallien muu-

toksella parannetaan palveluiden saatavuutta niin, että tulevaan kiireettömän hoidon hoitotakuuseen pysty-

tään vastaamaan. Tarvittaessa patoutunut palveluiden kysyntä puretaan jononpurkutoimin toimintamalli-

muutosten toimeenpanon yhteydessä. Yhteisten palvelukokonaisuuksien luomisella pyritään varmistamaan 

sekä horisontaalinen että vertikaalinen integraatio ja siirtämään toiminnan painopistettä erityispalveluista 

perustasolle sekä ennaltaehkäiseviin toimiin. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Satakunnassa on lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden 

määrä ollut suurimmillaan vuonna 2019 ja vuoden 2020 alussa, jolloin yli 70 prosenttia odotti kiireetöntä 

käyntiä yli seitsemän päivää. Koko maassa luku romahti keväällä 2020 ja on sen jälkeen kääntynyt jälleen 

nousuun. Koronaepidemiaa edeltävälle tasolle yli seitsemän päivää odottaneiden määrä ei kuitenkaan ole 

noussut. Lokakuussa 2021 yli seitsemän päivää odottaneita oli Satakunnassa runsas 30 prosenttia, mikä on 

kymmenisen prosenttia koko maan keskiarvon alapuolella. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin 

perustuvien kiireettömien lääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Satakunnassa kahdeksan prosent-

tia kaikista lääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 1.) 

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

neiden määrä oli Satakunnassa kevääseen 2020 asti noin 20 prosenttia, mutta sen jälkeen luku on pudonnut 

noin 15 prosenttiin. Yli seitsemän päivää odottaneita oli lokakuussa 2021 12 prosenttia asiakkaista, kuten 

koko maassa keskimäärin. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien sai-
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raan/terveydenhoitajakäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Satakunnassa vain kolme prosenttia kaikista 

sairaan/terveydenhoitajan kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 2.) 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneita on Satakunnassa ollut tarkastelujaksolla selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Sa-

takunnan luku putosi vuoden 2020 alun noin 35 prosentista viiteen prosenttiin, kun koronapandemia alkoi. 

Sen jälkeen luku nousi jyrkästi runsaaseen 40 prosenttiin, kunnes on lokakuuhun 2021 mennessä pudonnut 

15 prosenttiin. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien hammaslääkäri-

käyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Satakunnassa 12 prosenttia kaikista hammaslääkärin kiireettömistä 

käynneistä.  (Kuvio 3.)  

 

 

Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 

yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 2. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän 

käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 
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Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  

Satakunnassa vajaa 41 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lääkä-

rin kanssa. Runsas 32 prosenttia kertoi asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Kumpikin määrä on 

viitisen prosenttia pienempi kuin vuonna 2018. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

    2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%) (2018-) Satakunta 45,1 40,8 

 

 
Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%) (2018-) Satakunta 38 32,4 

 

 
Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Satakunnassa asiakas joutui odottamaan kiireetöntä ajanvarausaikaa lapsiperheiden palveluihin edellisvuot-

ta pidempään, sillä syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja) sai 

kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) keskimäärin 12 arkipäivän kuluessa kunnissa ja yhdek-

sän arkipäivän kuluessa yhteistoiminta-alueilla, kun vuoden 2020 syyskuussa ajan sai kuudessa arkipäiväs-

sä. 

Työikäisten palveluissa tilanne on melko samankaltainen kuin edellisvuonna eli syyskuussa 2020 kii-

reettömän ajan sai keskimäärin viiden arkipäivän kuluessa kunnissa ja kuuden arkipäivän kuluessa yhteis-

toiminta-alueilla, kun syyskuussa 2021 ajan sai kunnissa kuudessa ja yhteistoiminta-alueilla seitsemässä 

arkipäivässä.  

Iäkkäiden palveluissa ajan sai yhteistoiminta-alueilla neljän arkipäivän kuluessa sekä syyskuussa 2020 

että 2021, mutta kunnissa aikaa joutui odottamaan syyskuussa 2021 keskimäärin yhdeksän arkipäivää ver-

rattuna vuodentakaisiin kuuteen arkipäivään. 

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Satakunnassa runsas 83 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen 

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

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Satakunta 83,4 
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Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Monialainen tiimityö -osahankkeen keskeisinä toimenpiteinä on viedä eteenpäin Satakunnan yhteistä sote-

keskuksen toimintamallia, jossa keskeistä on palvelun aloittaminen heti, asiakkaan palvelun jatkuvuuden 

parantaminen omatyöntekijämallilla ja asiakaslähtöinen työskentelytapa. Hankkeen syksyn 2021 oma-

arvioinnin mukaan Monialaisen sotekeskus -mallin kehittäminen on hyvin käynnissä Satakunnassa. Tätä 

ovat edistäneet maakunnalliset kehittämiskokoukset ja -koulutukset, aloittaminen THL:n Hyvä vastaanotto 

-valmennuksessa sekä ulkopuolisen muutostuen ostaminen. Kaikkialla Satakunnassa on otettu käyttöön 

malli, jossa mahdollisimman monelle avosairaanhoidon asiakkaalle on nimetty hänen palveluistaan vas-

tuussa oleva ammattilainen. Kahdessa kunnassa omahoitajakäytäntö on vakiintunutta ja merkittävälle osalle 

asiakkaista on nimetty omahoitaja. Toimintatavalla on nähty olevan selkeä positiivinen vaikutus hoidon 

jatkuvuuden parantumiseen.  

Osahankkeen etenemisen mittarina on avosairaanhoidon yhteyshenkilö/case manager -asiakkaiden mää-

rä, mutta luotettavien tietojen selvittäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi ja vahvistanut käsitystä 

tiedolla johtamisen kehittämisen tarpeesta. Syksyn 2021 tilanne vaihteli paljon kunnittain, mutta koko han-

kealueen yhteenlaskettujen tietojen mukaan yhteyshenkilön/case managerin omaavien asiakkaiden määrä 

oli 36/1000 asukkaasta.   

Lasten ja Nuorten hyvinvointi -osahankkeen keskeisenä toimenpiteenä on viedä eteenpäin Perhekeskus-

mallin juurtumista koko Satakunnassa. Lähtötilanteessa Satakunnassa toimii neljä perhekeskusta, joista 

yksi ilmoittaa toimivansa verkostomaisena perhekeskuksena. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan perhe-

keskuskehittämisessä aloitettiin Vanhempien kohtaamispaikka -webinaaripilotointi ja keskustelua muiden 

hankkeiden kanssa on käyty. Perhekeskuskonseptointi käynnistyi syksyllä. Perhekeskusten määrä on nous-

sut neljästä viiteen. Yhteinen hyvinvointialueen perhekeskussivusto koetaan vielä tarpeelliseksi kehittämis-

kohteeksi.  

Kotiin annettavat palvelut -osahankkeessa tuetaan ympärivuorokautisen kotihoidon, omaishoidon ja 

perhehoidon kehittämistä, ja kehitetään tehostettua kuntoutusta sekä kotisairaaloiden, kotihoidon ja hoito- 

ja palveluyksiköiden saatto- ja palliatiivista hoitoa sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ensimmäisen 

hyötytavoitteen osalta mittarina oli, miten ympärivuorokauden toteutuvaa kotihoidon palvelua on tarjolla. 

Lähtötilanteessa kunnista ja sote-kuntayhtymistä kuusi seitsemästä ilmoitti kyselyssä, että kotihoidon ym-

pärivuorokautinen palvelu on jo tarjolla ja yksi ilmoitti sen olevan suunnitteilla. Tarkemman kartoituksen 

perusteella ympärivuorokauden toimiva kotihoidon palvelu oli tarjolla kahdessa seitsemästä osatoteuttajasta 

kotihoidon palveluna (Porin perusturva, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä). Muilla osatoteutta-

jilla yöaikainen palvelu on toteutettu kotisairaalan kautta ja yksi näistä suunnittelee kotihoidon toteuttamaa 

yöaikaista palvelua. Ympärivuorokautista kotihoidon toteutumista ei kuitenkaan enää erikseen edistetä 

hankkeessa ja arvioinnissa tullaan miettimään uusia mittareita kotihoidon palveluiden toteutumiselle ja 

hankkeen kehittämiskohteille. 

Syksyllä 2021 kotihoidon palveluissa ei ollut oma-arvioinnin mukaan tapahtunut muutosta verrattuna 

kevään tilanteeseen. Oma-arvioinnin mukaan kotiin annettavien palvelujen osahankkeessa on keskitytty 

edistämään sidosryhmäyhteistyötä ja luomaan uusia yhteistyön toimintatapoja ja mahdollisuuksia.  

Oma hyvinvointi -osahankkeeseen on koottu ehkäisevän työn parantamisen toimenpiteitä. Mittariksi 

saatavuus-hyötytavoitteen osalta on valittu matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarjonta 

etenkin jalkautuvan ja etsivän työn, kohtaamispaikkojen, vertaistoiminnan ja sähköisten palveluiden osalta. 

Näitä palveluita on Satakunnassa lähtötilanteessakin oma-arvioinnin mukaan kohtuullisen hyvin tarjolla, 

mutta palveluiden tasavertainen toteutuminen eri puolilla Satakuntaa halutaan turvata.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kohtaamispaikkojen määrä on pysynyt jokseenkin ennallaan, mut-

ta koronapandemia on heijastunut kohtaamispaikkojen toimintaan. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat 

sekä jalkautuva ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö ovat lisääntyneet, kun taas erityisryhmille suunnattu 

vertaistoiminta on vähentynyt. Kehittämistyötä ja suunnitelmia on kuitenkin jatkettu useimmissa kunnis-

sa. Matalan kynnyksen ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä toteutetaan myös nuorisopäivystyksessä 

sekä osana verkostomaista perhekeskustoimintamallia.  Ankkuri-toiminnan laajentamiseksi maakunnal-
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liseksi toiminnaksi on tehty yhteistyötä Poliisin ja jo toimivien Porin ja Rauman Ankkuri-tiimien ja kes-

keisten sidosryhmien kanssa. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä on Satakunnassa vähentynyt vuoden 2016 

jälkeen runsaasta tuhannesta käynnistä vuoden 2020 noin 700 käyntiin tuhatta asukasta kohden. Lasku oli 

erityisen voimakasta vuodesta 2019 pandemiavuoteen 2020. Satakunnan lääkärikäyntien määrä on ollut 

koko tarkastelujakson lähellä koko maan keskiarvoa. (Kuvio 4.) Muiden kuin lääkärikäyntien määrä on 

Satakunnassa pysytellyt vakaana ja on ollut jonkin verran alempi kuin koko maassa keskimäärin. Ero ta-

soittui vuonna 2020, jolloin Satakunnan käyntien määrä oli hieman yli 800 eli sama kuin koko maassa. 

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

sa ollut lähellä koko maan keskiarvoa. Etäasiointikäyntien osuus nousi Satakunnassa huomattavasti vuonna 

2020 ja oli ensimmäistä kertaa yli 30 prosenttia. (Taulukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissai-

raanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Satakunnassa hie-

man pienentynyt viime vuosina muun maan tavoin. Vuonna 2020 osuus oli vajaa kolmannes, mikä oli hie-

man koko maan keskiarvoa enemmän. (Kuvio 6.)     

  

 

Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon lääkärikäynnit yhteensä / 1 000 asu-

kasta

 

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

1000 asukas

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Satakunta Miehet 20,7 20,0 20,3 21,6 29,8 

 Naiset 22,6 22,4 22,6 23,4 32,4 

 Yhteensä 21,8 21,4 21,7 22,6 31,3 

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 

Satakunnassa on viime vuosina ollut lastenneuvolan erityisen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilölli-

sen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia jonkin verran vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 

2020 määrä on kuitenkin hieman suurempi kuin koko massa keskimäärin. (Kuvio 7.) Kasvatus- ja perhe-

neuvoloiden asiakasmäärä on Satakunnassa vaihdellut viime vuosina suuntaan, jos toiseenkin. Vuonna 

2020 määrä kasvaa jonkin verran edeltävästä vuodesta.  (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 

Satakunnassa on perheiden määrä kodin- ja lastenhoitopalveluissa kasvanut hienoisesti viime vuosina, mut-

ta määrä pienenee vuonna 2020 vajaan prosentin edeltävästä vuodesta. Perheiden määrä lastensuojelun 

kodin- ja lastenhoitopalveluissa on ollut suunnilleen maan keskiarvon luokkaa. Sosiaalihuoltolain mukai-

sessa perhetyössä ja lastensuojelun tehostetussa perhetyössä on Satakunnassa ollut hieman vähemmän per-

heitä kuin koko maassa keskimäärin. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-vuotiaita on Satakunnassa ollut 

viime vuosina 1,5–1,7 prosenttia. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on viime 

vuosina ollut 0,4 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä (Taulukko 4.) 
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Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Satakunta 1,1 2,3 3 3,1 2,3 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiper-

heistä 

Satakunta 0,2 0,7 0,4 0,3 0,4 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiperheistä Satakunta 1,4 1,3 1,7 2,2 1,8 
  

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheistä Satakunta 1,7 1,5 1,5 1,7 1,6 
  

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

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

väestöstä 

Satakunta 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 

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

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

taavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

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

 

Nuorten mielenterveyspalvelut 

Satakunnassa on 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä ollut selvästi 

enemmän viime vuosina kuin koko maassa keskimäärin. Määrä kasvaa selvästi vuonna 2020. (Kuvio 9.) 

Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on ollut vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta 

määrä on ollut hienoisessa kasvussa tullen lähelle maan keskiarvoa (Kuvio 10). 

 

 

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

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon  
13–17-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaa-
vanikäistä
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Satakunnan alueella oli syyskuussa 2020 peruspalveluna käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaeh-

käisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter Personal 

Counseling (IPC) -menetelmä ja ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmä. IPC-menetelmän 

käyttöön oli koulutettu yhteensä 40 ammattilaista sivistystoimesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. CoolKids -

menetelmän käyttöön oli koulutettu kolme ammattilaista. Näiden menetelmien lisäksi käytössä oli Somebody -

menetelmä. Psykososiaalisten menetelmien hankeaikaiset koulutukset eivät olleet Satakunnassa vielä alkaneet 

syyskuussa 2021.  

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista hoidollisista menetelmistä Satakunnassa oli syyskuus-

sa 2021 käytössä aikuisille ja lapsille suunnattu Theraplay ja kaikille ikäryhmille suunnattu motivoiva haastattelu 

sekä kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen lyhytterapia. 

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Satakunnassa on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä kasvanut määrällisesti viime vuosina. Vuonna 2020 määrä kasvaa prosentin edeltävästä 

vuodesta. Päihteiden aiheuttamat ongelmat lääkärin vastaanoton käyntisyynä ovat olleet maan keskiarvon luok-

kaa. (Taulukko 5.) 

Taulukko 5. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat perus-

terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   
2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön ongelmat 

perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käynti-

syynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Satakunta 3,1 3,3 4,1 4,7 5,7 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avo-

sairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Satakunta 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

 

Satakunnassa on viime vuosina päihdehuollon avopalvelujen asiakasmäärä kasvanut ja määrä on jonkin verran 

suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoi-

dettuja potilaita on myös ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Päihdehuollon laitoksissa hoidos-

sa olleita asiakkaita on Satakunnassa ollut viimeisinä kolmena vuotena hieman vähemmän kuin koko maassa kes-

kimäärin. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat sekä päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveys-
keskusten vuodeosastoilla hoidetut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Satakunta 8,3 6,8 7,8 8,4 8,7 
  

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

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 

hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Satakunta 3,7 3,4 3,3 3,5 3,2 

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

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta Satakunta 2,3 2,4 1,7 1,6 1,7 

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

 

Satakunnassa on alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä kasvanut vuodesta 2016 vuoteen 2020 

vajaa viisi prosenttia. Osuus oli vuonna 2020 samansuuruinen kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 7.) 
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Taulukko 7. Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

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

neet  

Satakunta 29,7 
 

30,4 
 

34,4 

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

 

Satakunnassa on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetettyjen elin-

vuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä pienentynyt viime vuosina, mutta määrä oli vuonna 2019 vielä 

jonkin verran korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 8.).    

Taulukko 8. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet 

  2016 2017 2018 2019 

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

000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Satakunta 4315 4095 3626 3341 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Satakunnassa oli vuosina 2016–2018 jonkin verran vähemmän C-hepatiitti-infektioita kuin koko maassa kes-

kimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Satakunnassa ollut viime vuosina selvästi 

vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta määrä on ollut kasvamaan päin. (Taulukko 9.) 

Taulukko 9. C-hepatiitti-infektiot ja huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat  

  2016 2017 2018 2019 2020 

C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä) / 100 000 

asukasta 

Satakunta 14,4 12,3 18,3 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Satakunta 102,8 40,8 114,8 147,6 158,8 

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

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Satakunnassa 75 vuotta täyttäneistä 91,6 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on ollut kasvamaan päin 

viime vuosina. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 5,1 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon pii-

rissä heistä oli vuonna 2019 16,7 prosenttia. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 0,4 

prosenttia, tehostetun palveluasumisen asiakkaita 7,7 prosenttia. (Taulukko 10.) 

Taulukko 10. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Satakunta 89,8 90,1 90,2 90,8 91,6 

 

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

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 5,1 5,3 5,4 5,6 5,1 

 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 17,1 17,2 17,1 17,3 16,7 

 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiak-

kaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 

 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 8,3 8,5 8,7 8,3 7,7 
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Koko maa 7,3 7,5 7,6 7,3 7,3 

 

Satakunnassa 85 vuotta täyttäneistä 82 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on ollut kasvamaan päin. 

Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 7,5 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli 

vuonna 2020 33,4 prosenttia. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 0,9 prosenttia.  Tehos-

tetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 16,6 prosenttia. Määrä on ollut viime vuosina hieman 

koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Satakunta 78,4 78,5 78,6 80,4 82 
  

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 7,1 7,5 7,6 7,8 7,5 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 33,8 33,8 33,7 34,5 33,4 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 1,2 1 1,1 1,3 0,9 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Satakunta 17,9 18,6 19,2 17,8 16,6 

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

 

Satakunnassa 25 prosentilla kunnista ja 33 prosentilla yhteistoiminta-alueista oli syyskuussa 2020 käytössä 

muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli. Syykuussa 2021 tilanne oli kuntien 

osalta ennallaan, mutta yhteistoiminta-alueilla noussut sataan prosenttiin. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Satakunnan alueella oli syyskuussa 2020 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammattihenkilön 

neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa lapsiperheiden ja nuorten palveluissa 50 

prosentilla kunnista ja 67 prosentilla yhteistoiminta-alueista. Syykuussa 2021 tilanne oli kunnissa nuorten osalta 

ennallaan ja lapsiperheiden osalta noussut 75 prosenttiin. Sen sijaan yhteistoiminta-alueiden kohdalla määrä oli 

molemmissa palveluissa painunut 33 prosenttiin. 

Syyskuussa 2020 työikäisten palveluissa sähköisen palvelukanavan kautta tarjosi neuvontaa 50 prosenttia kun-

nista ja 0 prosenttia yhteistoiminta-alueista. Syyskuussa 2021 lukemat olivat nousseet kunnissa 75 prosenttiin ja 

yhteistoiminta-alueilla 33 prosenttiin. Ikääntyneiden palveluissa 50 prosenttia kunnista tarjosi sähköisen palvelu-

kanavan kautta neuvontaa syyskuussa 2020 ja 2021, mutta yhteistoiminta-alueista 33 prosenttia oli käynnistänyt 

toimintaa syyskuuhun 2021 mennessä, kun vuotta aiemmin sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa neuvon-

taa ei ollut tarjolla. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Satakunnan alueella oli syyskuussa 2020 yhteensä yhdeksän (kolme kunnissa ja kuusi yhteistoiminta-alueilla) 

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

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

hemmin määrä oli kasvanut puolella ja syyskuussa 2021 kohtaamispaikkoja oli yhteensä 18, kunnissa neljä ja 

yhteistoiminta-alueilla 14. 

Kun lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikkojen määrä kasvoi syyskuuhun 2021 tultaessa, vastaavien 

kaikille asukkaille tarkoitettujen kohtaamispaikkojen määrä laski. Satakunnassa oli syyskuussa 2020 yhteensä 23 

(14 kunnissa ja yhdeksän yhteistoiminta-alueilla) kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa fyy-
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sistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja/tai terveyden-

huollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuussa 2021 näitä kohtaamispaikkoja oli 11 (neljä kunnissa ja 

seitsemän yhteistoiminta-alueilla. Toisin sanoen Satakunnan kaikkien kohtaamispaikkojen yhteenlaskettu määrä 

laski kolmella. 

Satakunnan alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 kyselyvastauksen mukaan yhteisösosiaalityötä, 

kuten etsivää sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkaiden tarpeiden kannalta arvioi-

tuna hieman (2). Vuotta myöhemmin syyskuussa 2021 arvio oli parantunut vähän ja asukkaiden tarpeiden kannal-

ta yhteisösosiaalityötä tehtiin jonkin verran (3) (1 = ei lainkaan, 5= tarpeita vastaavalla tavalla).  

 

Oma-arviointi 

Satakunnan hankkeessa vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämisen määrä kunnissa valittiin 

alkuvaiheessa yhdeksi seurantamittariksi. Hankkeen alkaessa vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaa hyö-

dynnettiin neljässä kunnassa seitsemästä.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kokemusasiantuntijatoimintaa ilmoitti syyskuussa 2021 käyttävänsä 

kolme osatoteuttajaa seitsemästä. Kokemustoimintaan liittyvää kehittämistyötä on kuitenkin jatkettu mm. tiedot-

tamisella, kokemusosaamisen hyödyntämisellä hankkeen omissa kehittämistehtävissä sekä kokemusasiantuntijoi-

den palkkiokustannuksia korvaamalla. Kokemusasiantuntijoita on koulutettu lisää ja tarve on koettu suureksi nii-

den osatoteuttajien parissa, missä kokemustoiminta on otettu osaksi toimintaa ja kehittämistyötä. Kokemusosaa-

mista hyödynnetään myös kuntien omassa hyte-työssä sekä nuorisotoimessa ja sivistystoimessa (esim. päihdekas-

vatuksessa).  

Lasten ja nuorten hyvinvointi -osahankkeen tavoitteeksi asetettiin vakiintunut malli sivistys-sote-yhteistyölle. 

Lähtötilanteen oma-arvioinnissa kuusi kuntaa ja sote-kuntayhtymää seisemästä ilmoitti, että yhteistyölle on va-

kiintunut malli. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan systeemisen ja suhdeperustaisen työn keinoja on edistetty 

sekä koulutettu SI-SOTE-henkilöstöä. Palveluiden yhteensovittaminen ja verkostojohtaminen tunnustetaan tar-

peellisena. Monialainen yhteistyö SI-SOTE-toimijoiden välillä on vahvistunut keväästä. 

Kotiin annettavien palveluiden osalta toisen hyötytavoitteen mittariksi valittiin kotikuntoutuksen asiakkaiden 

määrä ja kuntoutuksen muodot. Marraskuussa 2021 kotona annettavaa kuntoutusta tarjosi kevään lähtötilanteen 

lailla kuusi seitsemästä osatoteuttajasta. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kotikuntoutuksessa on saatu luotua 

malli, joka koostuu eri kuntoutuksen vaiheista sisältäen myös etäkuntoutuksen, jonka pilotti käynnistyi syyskuus-

sa. Mallin mukainen toiminta etenee eri vaiheissa hyvinvointialueella. 

Monialainen tiimityö -osahankkeessa asetettiin mittariksi terveyshyötytiimin tai muun asiakaslähtöisesti ja 

valmentavan työskentelytavan mukaisesti toimivan tiimin toimiminen sekä tiimin hoitamien asiakkaiden määrä. 

Lähtötilanteessa terveyshyötytiimi oli oma-arvioinnin mukaan kahdella seitsemästä osatoteuttajasta.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan terveyshyötytiimimallin edistäminen on edennyt keväästä. Terveyshyö-

tytiimimallin mukainen toiminta on käynnissä neljän osatoteuttajan sote-keskuksessa. Kehittämistyö näkyy ter-

veyshyötytiimiin kirjattujen asiakkaiden määrän kasvussa (+858 asiakasta). Hoidon jatkuvuuden parantaminen ja 

parempi kansansairauksien ehkäisy ja hoito ovat keskeisiä tavoitteita, kun hyvinvointialueen sote-keskusta lähde-

tään mallintamaan ja toteuttamaan vuonna 2022. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Satakunnassa vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin (asteikko 

1= täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Tyytyväisyys kohtaamiseen ja asiakaspalveluun on hivenen paran-

tunut vuodesta 2018. Asiakkaat kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,7), hoitoa kos-

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

kun sitä tarvittiin (4,6). (Taulukko 12.) 
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Taulukko 12. Asiakastyytyväisyys 

   2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asiakaspalve-

lu 

Satakunta 4,6 4,7 

  
Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen päätöksen-

tekoon 

Satakunta 4,7 4,7 

  
Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Satakunta 4,7 4,7 
  

Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa 

Satakunta 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 (4,7), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin hyödyl-

liseksi (4,8) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6).  

Satakunnassa vuonna 2020 runsas 54 prosenttia terveyspalveluja käyttäneistä koki palvelun sujuvaksi. Sosiaa-

lipalveluja käyttäneistä vajaa 49 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. Määrä on vajaa neljä prosenttia suurempi kuin 

vuonna 2018. (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Palvelujen sujuvuus 

     
2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Satakunta miehet 60,1 62,3 
    

naiset 50,9 48 
    

yhteensä 56,1 54,3 
  

Koko maa 
 

yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneis-

tä 

Satakunta miehet 48,7 53 

    
naiset 41,6 44,7 

    
yhteensä 45,1 48,9 

  
Koko maa 

 
yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Satakunnan alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli syyskuussa 2020 sosiaali-

palveluissa käytössä Kykyviisari, jota käyttää kunnista 50 prosenttia ja jokainen yhteistoiminta-alue. Kyky-

mittarin käyttö oli syyskuussa 2021 laskenut yhteistoiminta-alueilla (33 %), mutta oli kunnissa ennallaan. 

AVAIN-mittari ja RAI-välineistöön kuuluvia mittareita ei ollut käytössä Satakunnan alueella syykuussa 2020 

eikä syyskuussa 2021. RAI-mittarin käyttöönottoa on kuitenkin alettu valmistella.  

Lisäksi käytössä oli syyskuussa 2020 RAVA-mittari, jota käytettiin yhä myös syyskuussa 2021. Lisäksi syys-

kuussa 2021 käytössä olivat Tuva-mittari, Audit ja masennustesti. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja oli syyskuussa 2020 käytössä 25 prosentilla kunnista, mutta ei yhteis-

toiminta-alueilla. Käytössä olevaa toimintamallia/-malleja ei ollut lähtötilanteen kyselyvastauksissa nimetty. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on laajennettu Satakunnassa ajalla 1.9.2020-31.8.2021. Seuraavat 

toimintamallit on otettu käyttöön tai niiden käyttöä on laajennettu: 1) kouluyhteistyö kouluakäymättömien lasten 

ja nuorten kohdalla, 2) lasten ja nuorten harrastustoiminnan tuki järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä 3) kokemustie-

don systemaattinen raportointi sote-palveluissa. 
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Oma-arviointi 

Kolmatta hyötytavoitetta kuvaavaksi mittariksi on valittu asiakkaat, joiden terveys- ja hyvinvointiriskit on kartoi-

tettu (% asiakkaista tietyssä ikäryhmässä, esim. 18–70-vuotiaat). Tavoitteena olisi seurata seitsemää tunnetusti 

yksilön ennusteeseen vaikuttavaa terveysindikaattoria: verenpaine, tupakointi, BMI, LDL, HbA1c, depressio 

(BDI), Audit. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeen edetessä saadaan käyttöön sellaisia työvälineitä, että edellä 

mainittuja yksilön ennusteeseen vaikuttavia indikaattoreita pystyttäisiin tarkastelemaan. 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan valittuja mittareita (terveysindikaattoreiden kirjauskattavuus 

ja vaikuttavuus tietyllä asiakasryhmällä) ei ole pystytty tuottamaan. Organisaatiot olivat syksyllä 2021 saamassa 

käyttöön Exreport -ohjelman, mutta ohjelman jalkauttaminen oli vielä kesken. Pegasos-potilastietojärjestelmää 

käyttävillä organisaatioilla oli alkanut Duodecimin terveyshyötyarvion pilotointi rakenneuudistuksen kehittämis-

hankkeen tuella. Terveyshyötyarvio on arvokas lisä hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen. Syksyllä on myös aloi-

tettu ulkopuolinen arvio avosairaanhoidon toimintamalleista ja erityisesti tiimimalliin siirtymisen vaikutuksista ja 

vaikuttavuudesta. 

Yhdeksi laadun parantamisen mittariksi on otettu yleistä asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS. Lähtötilanteen 

oma-arvioinnissa kartoitettiin asiakaspalautteen ja -tyytyväisyyden mittaamista yleisesti. Kokonaisuutena arvioi-

tuna asiakastyytyväisyyttä mitataan oma-arvioinnin mukaan paljon, mutta mittarit ja niiden käyttö vaihtelevat 

paljon eri yksiköiden ja sote-toimijoiden välillä. Vain yksi toimija pystyi ilmoittamaan jo lähtötilanteessa keski-

määräisen NPS-arvon. Marraskuussa 2021 NPS-mittaria kertoi käyttävänsä myös toinen kunta ja yhdellä yhteis-

toiminta-alueella koronapandemian ajan tauolla olleet palautelaitteet avataan marraskuussa ja niiden rinnalle ote-

taan käyttöön verkkopohjainen NPS-mittaus kaikkiin sote-palveluihin. 

Satakunnassa on lähdetty mukaan kansalliseen asiakaspalautteen yhtenäistämistyöhön, mutta käytännön toimia 

tämän suhteen ei vielä ole aloitettu. Asiakaspalautteen keruun yhtenäistäminen sekä sen parempi hyödyntäminen 

on suunnitteilla hankkeen laajetessa vuonna 2022. 

Erityisesti kotisairaaloiden palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen on otettu keskeiseksi toimenpi-

teeksi ja siihen liittyvänä mittarina alkuvaiheessa seurataan kotiin hoidettujen kuolemien määrää. Syksyn 2021 

oma-arviointia varten on kerätty kotikuolemien määrät, mutta tarkastelujakso on lähtötilanteen arviointia lyhyem-

pi. Syksyllä 2021 asiakkaiden kotiin suunnattua perustason palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on kehitetty yhteis-

työssä kotihoidon ja kotisairaalan kesken. Lisäksi aiheesta järjestettiin maakunnallinen moniammatillinen työpaja, 

jossa pohdittiin ongelmakohtia sekä keinoja eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi. Lisäksi käynnistettiin Koti-

sairaalan vapaaehtoistyön kehittäminen, jota tehdään vahvassa sidosryhmäyhteistyössä.  

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Satakunnassa on perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden ollut viime vuosina 

huomattavasti pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 käyntejä oli noin 200 tuhatta asukasta koh-

den, kun koko maassa käyntejä oli keskimäärin vajaat 400. (Taulukko 14.) 

Satakunnan alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 61 640 käyntiä ja 

ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 58 776 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä oli 52 747 eli 

aiempaa hieman vähemmän. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus terveyskeskuslääkärin vastaan-

otolla käyneistä on Satakunnassa viime vuosina ollut lähellä koko maan keskiarvoa. Sekä Satakunnassa että koko 

maassa yli 10 kertaa vuodessa käyntien osuus kaikista käynneistä on ollut laskussa ja putosi noin 0,5 prosenttiin 

vuonna 2020. (Taulukko 15.) 

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

1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 6 763 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 6 396 kuljetusta. 

Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetusten määrä oli 6508. 

Taulukko 14. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 
 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 
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Satakunta Miehet 283 202 167 198 188 

 Naiset 316 227 197 234 222 

 Yhteensä 300 214 182 216 205 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 

 Yhteensä 405 397 418 384 377 

Taulukko 15. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  
% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Satakunta Miehet 1,1 1,0 0,7 0,6 0,4 

 Naiset 1,3 1,2 0,9 0,8 0,5 

 Yhteensä 1,2 1,1 0,8 0,7 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 

Satakunnassa vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 30 prosenttia koki pompottelun palvelupisteestä 

toiseen ja runsas 43 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen hoidon saantia. Sosiaalipalveluja vuon-

na 2020 käyttäneistä 41 prosenttia koki pompottelun palvelupisteestä toiseen ja noin 48 prosenttia tietojen kyselyn 

useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. (Taulukko 16.) 

Taulukko 16. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

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

palveluja käyttäneistä 

Satakunta Miehet 21,5 26,4 

     
Naiset 32 33,5 

     
Yhteensä 26,7 30,3 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) terveyspalveluja 

käyttäneistä 

Satakunta Miehet 38,4 35,2 

     
Naiset 49,8 49,6 

     
Yhteensä 44 43,4 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) sosiaali-

palveluja käyttäneistä 

Satakunta Miehet 36 38,2 

     
Naiset 40 43,9 

     
Yhteensä 38 41 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

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

luja käyttäneistä 

Satakunta Miehet 40,8 41,2 

     
Naiset 54,5 54,4 

     
Yhteensä 47,7 48,1 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Satakunnan alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asiakasasioiden 

käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien (kunnista 75 % ja yhteistoiminta-alueista 100 %), Kelan 
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palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) (kunnista 50 % ja yhteistoiminta-alueista 67 %) sekä sosiaa-

lihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta (kunnista 50 % ja yhteistoi-

minta-alueista 100 %). 

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

oiden käsittelyä varten niin toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palveluiden sekä sosiaalihuollon erityistä 

tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta olivat kehitteillä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Satakunnan alueella 50 prosentilla kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla oli syyskuussa 2020 sovittu yhteinen 

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

mukaan koko hyvinvointialueen yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia 

varten on kehitteillä, 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, Satakunnassa on kaikissa perustason sote-organisaatioissa vahvistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-

laisten yhteistyötä sote-keskuksen monialaisen tiimityömallin kehittämisellä. Hankkeessa on viety eteenpäin mal-

lia, jossa mahdollisimman monelle asiakkaalle on nimetty hänen palveluistaan vastuussa oleva ammattilainen 

(omahoitaja/case manager/yhteyshenkilö) ja palvelu pyritään aloittamaan ensimmäisellä kontaktilla. Jotta palvelu 

on mahdollista alkaa heti, muiden ammattilaisen konsultoinnin on oltava mahdollista välittömästi. Monialaisen 

työkykytiimin toimintaa on kehitetty useammassa kunnassa ja sen toimintaa ollaan integroimassa sote-keskuksen 

nopean vasteen tiimimalliin.  

Lapsi- ja perhepalveluiden sote-ammattilaisten välistä yhteistyötä on edistetty perhekeskustoimintamallin ke-

hittämisellä, mikä mahdollistaa kohderyhmän tarpeiden ja tuen tarpeen arvioinnin yhdellä yhteydenotolla. Lisäksi 

lapsiperheiden palvelutarpeen arviointia tehdään yhteistyössä vammaispalveluiden kanssa (Huittisissa).  

Psykososiaalista tukea nuorille tarjoava, väkivallan ja rikosten ehkäisyyn tähtäävä monialainen Ankkuri-malli 

toimii jo Porin ja Rauman alueilla, ja pilotti toiminnan maakunnallistaminen on suunnittelu- ja valmisteluvaihees-

sa. Ankkuri-toiminnassa korostuu välitön monialainen puuttuminen ongelmatilanteisiin. 

 Lisäksi Porin Perusturvan alueen Aikuisten vastaanoton, Nuorten vastaanoton ja A-klinikan toiminnassa on 

käytössä toimintamalli, joissa asiakkaan tilanne arvioidaan moniammatillisesti välittömästi yhteydenoton jälkeen.  

Ikäihmisten palveluissa on useammassa kunnassa otettu käyttöön yksi puhelinnumero palveluneuvojalle, jonka 

kautta asiakkaan palvelutarve kartoitetaan laajasti. Palveluneuvoja on tarpeen mukaan yhteydessä eri toimijoiden 

kanssa, joita mahdollisesti tarvitaan asiakkaan asian hoitamisessa. Sairaalasta kotiutumistilanteisiin on kehitetty 

monialaista arviointia, jonka jälkeen palveluita pystytään toteuttamaan suoraviivaisemmin. 

 

Oma-arviointi 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan neljännen hyötytavoitteen mittareiksi asetettiin alkuvaiheessa 

maakunnalliset palveluketjut (määrä) ja erikoislääkärivastaanottojen ja -konsultaatioiden toteutuminen peruster-

veydenhuollossa. Hankkeen lähtötilanteessa kaikki osatoteuttajat ilmoittivat, että heillä on käytössään erikoislää-

käripalveluita joko itse tuotettuna tai ostopalveluna ja syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan palvelujen välisen 

yhteentoimivuuden parantamiseksi Satakunnassa on kuvattu kymmenen eri alueellista hoito- ja palveluketjua.  

Syksyllä 2021 palveluketjujen kokonaisuus on täydentynyt niin, että Satakunnan alueellinen saattohoitosuunni-

telma ja aikuisten lihavuuden palveluketju ovat valmistuneet. Lisäksi Itsemurhien ennaltaehkäisyn palveluketju ja 

Diabetesasiakkaan palveluketju on kuvattu. Uutena kokonaisuutena on aloitettu Ikääntyneiden mielenterveyden 

tukeminen -palveluiden kuvaaminen. 

Jatkossa palvelukokonaisuuksien mallintamisessa tullaan kuvaamaan hyvinvointialueen palvelukokonaisuuk-

sia THL:n PKPK-verkoston käsikirjan ohjaamalla tavalla. Tämä työskentely on alkanut niin, että organisaatioiden 

tietämystä PKPK-mallista on lisätty ja maakunnallisten palvelukokonaisuuksien hahmottamiseksi on pidetty työ-

pajat, joihin osallistui ammattilaisia kaikista sote-organisaatioista. Alustavasti on päätetty, että palvelukokonai-

suudet mallinnetaan elämänkaariajattelun mukaisesti eri ikäryhmien mukaan ja aiemmin tehdyt palveluketjut, -
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polut ja -kuvaukset sisällytetään ikäryhmien laajoihin palvelukokonaisuuksiin. Myös erikoislääkärikonsultaatioi-

den suhteen on tehty kehittämistyötä. 

Keskeiset huomiot  

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Satakunnassa lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä oli 

lokakuussa 2021 kymmenisen prosenttia pienempi kuin koko maassa keskimäärin ja tilanne oli paranemaan päin. 

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

rä oli maan keskiarvon luokkaa. Hammaslääkärikäyntiin yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita oli 

yhtä paljon kuin koko maassa keskimäärin. Hoidon jatkuvuus on Satakunnassa heikentynyt vuodesta 2018, mutta 

on kuitenkin parempaa tarkastelluilla mittareilla kuin koko maassa keskimäärin. 

Satakunnassa asiakas joutui syyskuussa 2021 odottamaan kiireetöntä ajanvarausaikaa lapsiperheiden palvelui-

hin edellisvuotta pidempään eli 9–12 arkipäivää verrattuna vuoden takaiseen kuuteen arkipäivään. Työikäisten 

palveluissa tilanne on melko samankaltainen kuin edellisvuonna ja samoin ikääntyneiden palveluissa yhteistoi-

minta-alueilla, kun taas kunnissa ikääntyneiden palveluissa kiireetöntä ajanvarausaikaa joutui odottamaan kolmi-

sen arkipäivää pidempää. 

Satakunnassa on monialaisen sote-keskus -mallin kehittäminen hyvin käynnissä. Kaikkialla Satakunnassa on 

otettu käyttöön malli, jossa mahdollisimman monelle avosairaanhoidon asiakkaalle on nimetty hänen palveluis-

taan vastuussa oleva ammattilainen, mikä parantanee hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta. Perhekeskusten määrä on 

alueella noussut neljästä viiteen. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon etäasiointikäyntien osuus nousi Satakunnassa huomattavasti vuonna 

2020 ja oli ensimmäistä kertaa yli 30 prosenttia ja hieman koko maan keskiarvoa korkeampi. Satakunnan lääkäri-

käyntien määrä on ollut koko tarkastelujakson lähellä koko maan keskiarvoa. 

Satakunnassa on 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä ollut selvästi 

enemmän viime vuosina kuin koko maassa keskimäärin. Määrä kasvaa selvästi vuonna 2020. Psykiatrian laitos-

hoidon 13–17-vuotiaiden potilaiden on ollut myös hienoisessa kasvussa tullen lähelle maan keskiarvoa. Psyko-

sosiaalisten menetelmien hankeaikaisia koulutuksia Satakunnassa ei ollut järjestetty syyskuuhun 2021 mennessä 

Satakunnassa on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä kasvanut määrällisesti viime vuosina. Myös päihdehuollon avopalvelujen asiakasmäärä 

kasvanut viime vuosina ja määrä on jonkin verran suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Päihteiden vuoksi 

sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on myös ollut hieman enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Satakunnassa ollut viime vuo-

sina selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta määrä on ollut kasvamaan päin. 

Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävän elintapaohjauksen toimintamallin käyttö oli yhteistoiminta-

alueilla laajentunut vuoden 2020 jälkeen. 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus oli alueella laajentunut vuo-

den 2020 jälkeen jonkin verran. Matalan kynnyksen avointen fyysisten kohtaamispaikkojen määrä on pysynyt 

jokseenkin ennallaan, mutta koronapandemia on heijastunut kohtaamispaikkojen toimintaan. Matalan kynnyksen 

kohtaamispaikat sekä jalkautuva ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö ovat lisääntyneet, kun taas erityisryhmille 

suunnattu vertaistoiminta on vähentynyt. Yhteisösosiaalityön määrän arvioitiin kasvaneen hieman syksyn 2020 

jälkeen.  

Satakunnassa kokemusasiantuntijoiden koulutukseen on panostettu hankeaikana lisää ja tarve on koettu suu-

reksi niiden osatoteuttajien parissa, missä kokemustoiminta on otettu osaksi toimintaa ja kehittämistyötä. Koke-

musosaamista hyödynnetään myös kuntien omassa hyte-työssä sekä nuorisotoimessa ja sivistystoimessa (esim. 

päihdekasvatuksessa).       

Terveyshyötytiimimallin edistäminen on edennyt keväästä 2021. Terveyshyötytiimimallin mukainen toiminta 

on aiemman kahden osatoteuttajan sijaan käynnissä neljän osatoteuttajan sote-keskuksessa, mikä näkyy myös 

asiakkaiden määrän kasvussa. 
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Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Satakunnassa tyytyväisyys kohtaamiseen ja asiakaspalveluun terveysaseman vastaanottopalveluissa oli Satakun-

nassa vuonna 2020 hivenen parantunut vuodesta 2018. Sosiaalipalveluja käyttäneistä neljä prosenttia useampi 

kuin vuonna 2018 koki palvelun sujuvaksi vuonna 2020. 

Satakunnassa panostetaan asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Yhdeksi laadun parantamisen mittariksi on 

alueella otettu yleistä asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS, mutta hyödyntämisessä ei oltu vielä pitkällä. Marras-

kuussa 2021 asiakastyytyväisyyttä mittaavaa NPS-mittaria käytti kaksi kuntaa ja yhdellä yhteistoiminta-alueella 

koronapandemian ajan tauolla olleet palautelaitteet avattiin marraskuussa ja niiden rinnalle otettiin käyttöön verk-

kopohjainen NPS-mittaus kaikkiin sote-palveluihin. Satakunnassa oli lähdetty mukaan kansalliseen asiakaspalaut-

teen yhtenäistämistyöhön, mutta käytännön toimia tämän suhteen ei vielä ole aloitettu. Asiakaspalautteen keruun 

yhtenäistäminen sekä sen parempi hyödyntäminen oli suunnitteilla hankkeen laajetessa vuonna 2022. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Satakunnassa on perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden ollut viime vuosina 

huomattavasti pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Satakunnan alueen yhteispäivystyksen käyntimäärä on 

pienentynyt kolmen mittauspisteen aikana. Sekä Satakunnassa että koko maassa yli 10 kertaa vuodessa terveys-

keskuslääkärillä käyntien osuus kaikista käynneistä on ollut laskussa ja putosi noin 0,5 prosenttiin vuonna 2020.  

Monialaisuuden ja palvelujen yhteentoimivuuden kehittäminen edistyy Satakunnassa hyvin. Jotta asiakkaan ti-

lanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja hän saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotolla, Satakunnassa 

on kaikissa perustason sote-organisaatioissa vahvistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä 

sote-keskuksen monialaisen tiimityömallin kehittämisellä. Hankkeessa on viety eteenpäin mallia, jossa mahdolli-

simman monelle asiakkaalle on nimetty hänen palveluistaan vastuussa oleva ammattilainen (omahoitaja/case ma-

nager/yhteyshenkilö) ja palvelu pyritään aloittamaan ensimmäisellä kontaktilla. Jotta palvelu on mahdollista alkaa 

heti, muiden ammattilaisen konsultoinnin on oltava mahdollista välittömästi. Monialaisen työkykytiimin toimintaa 

on kehitetty useammassa kunnassa ja sen toimintaa ollaan integroimassa sote-keskuksen nopean vasteen tiimimal-

liin.  

Palvelujen yhteentoimivuuden parantamiseksi Satakunnassa on kuvattu kymmenen eri alueellista hoito- ja pal-

veluketjua. Jatkossa palvelukokonaisuuksien mallintamisessa tullaan kuvaamaan hyvinvointialueen palvelukoko-

naisuuksia THL:n PKPK-käsikirjan ohjaamalla tavalla ja alustavasti on päätetty, että palvelukokonaisuudet mal-

linnetaan elämänkaariajattelun mukaisesti eri ikäryhmien mukaan. 


