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Vantaa-Keravan alueen sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa halutaan kehittää vetovoimasta sote-

keskusta, parantaa tiedolla johtamista ja palvelujen vaikuttavuutta sekä kehittää digitalisaatioon liittyviä 

toimintamalleja. Hankkeen pääpainotuksena on palvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden parantaminen. 

Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin painopisteenä on asukkaiden arjen hyvien valintojen tukeminen ja toimin-

takyvyn ylläpito. Lisäksi halutaan kaventaa asukkaiden hyvinvointieroja sekä siirtää toiminnan painopistet-

tä varhaisempiin palveluihin. Monialaisuudella ja yhteentoimivuudella tarkoitetaan sekä sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden että perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sivistystoimen ja sote-toimijoiden välil-

lä tapahtuvien hoito- ja palveluketjujen kehittämistä asiakkaan kannalta sujuviksi kokonaisuuksiksi. Kus-

tannusten nousua hillitään nopeuttamalla palveluihin pääsyä ja virtaustehokkuutta. Laaja-alaista sosiaali- ja 

terveyskeskusta kehitetään viiden kärjen kautta, jotka ovat 1) tulevaisuuden sote-keskus-konsepti, 2) neu-

vonta ja asiakasohjaus, 3) vastaanottopalvelut, 4) lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä 5) mielenter-

veys- ja päihdepalvelut. Vantaa-Kerava alue keskittyy kehittämistyössään pääasiallisesti levittämään, jalos-

tamaan ja ottamaan käyttöön alueella jo aiemmin hyväksi koettuja hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon odotusaikatiedoissa on ollut katveita Vantaalla erityisesti 

vuonna 2020. Vantaa-Keravan alueella oli perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä 

käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuus noin 60 prosenttia vuoden 

2020 kevääseen asti, jolloin osuus putosi, mutta vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Sen jälkeen yli 

seitsemän päivää odottaneiden osuudet ovat voimakkaasti vaihdelleet. Keväällä 2021 yli seitsemän päivää 

odottaneiden osuus oli hieman yli 30 prosenttia. Lokakuussa osuus oli 15 prosenttia, koko maassa keski-

määrin 40 prosenttia. (Kuvio 1.) 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden luvussa on Vantaa-Keravalla ollut osin tietokatveitten takia 

suurta vaihtelua. Odotusajat ovat tilaston mukaan olleet huomattavasti koko maan keskiarvon yläpuolella 

vuoden 2019 puolesta välistä alkaen. Lokakuussa 2021 40 prosenttia käynneistä kirjautui yli seitsemän 

päivää odottaneiksi, kun koko maan keskiarvo oli runsas 10 prosenttia. (Kuvio 2). 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden määrä on Vantaa-Keravalla vaihdellut suuresti tarkastelujaksolla, mutta muutokset ovat sa-

mansuuntaisia koko maan keskimääräisen määrän kanssa. Lokakuussa 2021 määrä oli noussut runsaaseen 

20 prosenttiin, koko maassa määrä oli keskimäärin 13 prosenttia. (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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Vantaa-Keravalla vajaa 40 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman 

lääkärin kanssa. Määrä on hieman koko maan keskiarvoa suurempi. 22,5 prosenttia kertoi asioivansa aina 

tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on selvästi koko maan keskiarvoa pienempi. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus  

   2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Vantaa-Kerava 39,7 

 

 
Koko maa 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Vantaa-Kerava 22,5 

 

 
Koko maa 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Vantaa-Keravan alueella asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai 

sosiaaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) työikäisten palveluissa keskimäärin 

kymmenen arkipäivän kuluessa (6 arkipäivän kuluessa syyskuussa 2020) ja iäkkäiden palveluissa niin 

ikään kymmenen arkipäivän kuluessa (8 arkipäivän kuluessa syyskuussa 2020).  

Lapsiperheiden palveluista tieto syyskuulta 2021 saatiin vain Keravan osalta, jossa kiireettömän ajan sai 

keskimäärin 14 arkipäivän kuluessa. Lähtötilanteessa ajan sai koko Vantaa-Keravan alueella keskimäärin 

viiden arkipäivän kuluessa. 

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Vantaa-Keravalla 77,5 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käy-

tössä. Määrä on pari prosenttia koko maan keskiarvoa pienempi. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Vantaa-Kerava 77,5 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Vantaa-Keravan lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan perusterveydenhuollon väestöllinen peittävyys 

(70 %) on Uudellamaalla maan matalin. Lääkärikäyntejä perusterveydenhuollossa toteutuu suhteellisesti 

vähän, mitä osaltaan selittää suuri työterveyshuollon sekä yksityisten lääkäripalvelujen käyttö. 

Vantaan osalta lähtötilanteen oma-arvioinnissa on tunnistettu tarve lääkärivastaanottojen saatavuuden 

kehittämiselle. Lääkäripula vaikeuttaa sekä kiireettömään että kiireelliseen hoitoon pääsyä. Lisäksi terveys-

palvelujen puhelinpalvelu on ruuhkautunut, minkä syiden selvittämistä pidetään tärkeänä. Vantaan lähtöti-

lanteen oma-arvioinnin mukaan aikuisten ja perheiden palveluissa on saatavuushaasteita. Apotissa tehtävän 

palvelutarvearvioinnin avaamisen sujuvuushaasteet on tärkeää korjata.  

Keravalla palvelujen saatavuus on lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan hyvää (ml. erikoissairaanhoi-

topalvelut terveysasemalla), ja toimintamallia on kehitetty erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja 

suun terveydenhuollossa paremmalle tasolle kuin Vantaalla. Lääkärikäyntimäärät ja käyntien pituudet kas-

vavat, ja lääkärivastaanotolle pääsyssä ei ole samanlaisia haasteita kuin Vantaalla. Aikuissosiaalityön oh-

jauksessa ja asiakasneuvonnassa on lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan aloitettu uusi prosessi ajanva-

rauksettoman matalan kynnyksen palvelun saatavuuden parantamiseksi. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan kiireettömälle lääkärikäynnille pääsi (T3 -mittauksen perusteella) 

syksyllä 2021 Vantaalla 59 vuorokaudessa ja Keravalla 40 vuorokaudessa. Suun terveydenhuollossa vas-

taavat kiireettömään hoitoon pääsyajat olivat Vantaalla 120 ja Keravalla 35 vuorokautta. 

Ensimmäiseen hyötytavoitteeseen vastaavista kehittämistoimenpiteistä syksyn 2021 oma-arvioinnissa 

nostetaan esiin, että Vantaa-Kerava alueella kehitetään sähköisten palveluiden tarjonnan toimintamalleja eri 
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kärjissä. Tällä pyritään madaltamaan asiointikynnystä ja tarjoamaan apua ja tukea ajoissa. Neuvonta ja 

asiakasohjaus kärjessä kehitetään yhtenäisiä toimintamalleja asiakkaiden ohjautumiselle oikea-aikaisesti 

oikeisiin palveluihin. Myös sähköisten asiointikanavien kehittäminen vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja 

oikea-aikaisuuteen. 

Vastaanottopalveluiden kehittäminen keskittyy oma-arvioinnin mukaan tehostamaan vastaanoton malle-

ja sekä asiakassegmentoinnin avulla lisäämään virtaustehokkuutta. Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa 

yhteistyössä on valmisteltu mm. oirenavigaattorin käyttöönottoa turvaamaan oikea-aikaisia ja monialaisia 

palveluja. 

Kokonaisuudessaan palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paran-

taminen arvioitiin kevään 2021 oma-arvioinnissa saavutettavan hyvin (keskiarvo 3,2) ja syksyn 2021 oma-

arvioinnissa kiitettävästi (4). Neuvonnan ja asiakasohjauksen -kehittämiskärjen (kärki 2) osalta kokonaisar-

vio edistymisestä on syksyn 2021 oma-arvioinnissa melko hyvä, kuten myös vastaanottopalveluiden kehit-

tämiskärjen (kärki 3) osalta. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Vantaa-Keravalla1 on perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä viime vuosina ollut pie-

nempi kuin koko maassa keskimäärin. Lääkärikäyntien määrän lasku kiihtyi vuonna 2019 ja oli vuonna 

2020 noin 500, mikä oli selvästi vähemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo.  (Kuvio 4.) Muita kuin lääkä-

rikäyntejä oli vuoteen 2018 asti hieman enemmän kuin koko maassa, mutta sen jälkeen Vantaa-Keravan 

käyntimäärät ovat laskeneet voimakkaasti. Käyntejä oli vuonna 2020 hieman yli 400, kun koko maan kes-

kiarvo oli lähes kaksi kertaa suurempi. (Kuvio 5.) 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon etäasiointikäyntien määrä on Vantaa-Keravalla viime vuosina 

ollut selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 etäasiointikäyntien osuus jäi edellis-

vuotta pienemmäksi, vaikka koko maan luvut osoittavat voimakasta nousua.  (Taulukko 3.) Terveyskeskuk-

sen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojak-

soista on Vantaa-Keravalla viime vuosina ollut yli 40 prosenttia, mutta osuus romahti vuonna 2020 muiden 

Uudenmaan hyvinvointialueiden tapaan. Samalla ero koko maan keskiarvoon kasvoi huomattavasti. (Kuvio 

6.) 

 

 
1 Vantaa-Keravalla otettiin vuonna 2019 käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, minkä takia vuoden 2019 tilastotiedoissa 

voi olla puutteita. 
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Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-

hoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta 

 

Kuvio 5. Perusterveydenhuollon avosairaan-

hoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 

1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Vantaa-Kerava Miehet 15,9 16,2 16,2 14,7 10,9 

 Naiset 17,2 17,8 17,5 16,2 10,2 

 Yhteensä 16,7 17,2 17,0 15,6 10,4 

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

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

 Yhteensä 20,2 20,1 20,6 22,0 29,2 

 

 

Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  
% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Vantaa-Keravalla ovat lastenneuvolan erityisen tuen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukai-

set terveystarkastukset olleet määrältään vuoteen 2018 asti maan keskiarvon mukaisia, mutta sen jälkeen 

määrä on laskenut jyrkästi (kyse voi olla tilastointiin liittyvästä puutteesta) (Kuvio 7). Kasvatus- ja perhe-

neuvoloiden asiakasmäärä on Vantaa-Keravalla kasvanut vuodesta 2018 alkaen yli 1500 asiakkaalla. (Ku-

vio 8). 
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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 

Vantaa-Keravalla oli vuonna 2020 perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa hieman enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin, 2,9 prosenttia lapsiperheistä. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa on ollut 

perheitä hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2020 tilastotietoa ei ollut saatavilla. 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä on ollut selvästi enemmän perheitä kuin koko maassa keskimää-

rin ja määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä oli perheitä vuonna 2020 

1,5 prosenttia lapsiperheistä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on viime vuosina 

kasvanut hienoisesti vuosi vuodelta. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on Van-

taa-Keravalla ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin, vuonna 2020 0,6 prosenttia vastaavan 

ikäisestä väestöstä. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   
2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Vantaa-Kerava 1,8 2,9 0,4 2,9 2,9 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % 

lapsiperheistä 

Vantaa-Kerava 1,8 2,9 0,4 2,9  

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % 

lapsiperheistä 

Vantaa-Kerava 6 6,7 9,4 9,6 10,1 

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsi-

perheistä 

Vantaa-Kerava 1,4 1,3 1,7 1,5 1,5 

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

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavan 

ikäisestä väestöstä  

Vantaa-Kerava 1,6 1,7 1,7 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 

Vantaa-Kerava 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 

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

Vantaa-Keravalla on 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien määrä 

pienentynyt vuoden 2017 jälkeen alle koko maan keskiarvon. Määrä kasvaa kuitenkin hieman vuonna 2020 

(Kuvio 9.) Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaiden potilaiden määrä on ollut koko maan keskiarvoa 

pienempi, mutta määrä on kasvanut lievästi vuoden 2018 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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Vantaa-Keravan alueella oli syyskuussa 2020 peruspalveluna käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden 

ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu 

Inter Personal Counseling (IPC) -menetelmä. Menetelmä oli käytössä Vantaan oppilashuollossa. Lisäksi 

Vantaa-Keravan alueella oli käytössä Ihmeelliset vuodet -menetelmä, jota käytetään perheneuvolassa, per-

hesosiaalityössä, lastensuojelussa ja psykologipalveluissa. Koulutettuja ammattilaisia on 14. Käytössä oli 

myös perheneuvolassa ja päihdepalveluissa Vertti-menetelmä, jonka käyttöön oli koulutettu neljä ammatti-

laista, sekä Nuortenkeskus Nupissa käytössä oleva IPT-menetelmä, jonka käyttöön on koulutettu kahdeksan 

ammattilaista. Ahdistuneisuusoireiluun suunnattu CoolKids -menetelmä ei ollut käytössä. 

Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä Vantaa-Keravalla oli koulutettu 19 IPC-osaajaa ja hoitojak-

soja menetelmällä oli aloitettu 5. IPT-N-osaajia oli koulutettu kuusi. Coolkids -osaajia oli koulutettu kah-

deksan ja hoitojaksoja menetelmällä oli aloitettu 29. Kognitiivisen intervention osaajia oli koulutettu neljä 

ja hoitojaksoja menetelmällä oli aloitettu 15. (Taulukko 5.) 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella 

oli syyskuussa 2021 käytössä Keravalla Perhekoulu lapsille (4–6-vuotiaille), Voimaperheet (4 vuotta) ja 

Ole läsnä perheellesi -menetelmä (3 vuotta).  

Vantaalla perheneuvolatoiminnan yksikössä oli syyskuussa 2021 käytössä TF-KKT-menetelmä (7–18-

vuotiaille), CFTS-menetelmä (7–18-vuotiaille) ja CoolKids -menetelmä (alle 13-vuotiaille). Lisäksi mielen-

terveys- ja päihdepalveluissa oli käytössä hyväksymisorientoitumisterapia (HOT), depressiokoulu, ahdistu-

neisuudenhoitoryhmät ja yhteisöhoidon malli. 

Taulukko 5. Psykososiaalisten menetelmien koulutukset, menetelmiä käyttäneet ja aloitetut 

hoitojaksot hankekaudella 30.9.2021 mennessä 

 Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 19   5  

IPT-N-osaaja 6     

CoolKids-osaaja 8   29  

Kognitiivisen intervention osaaja 4   15  

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Vantaa-Keravalla on viime vuosina ollut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon 

lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä jonkin verran useammin kuin koko maassa keskimäärin 

ja määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2020 määrä kasvaa 0,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Päihteiden ai-

heuttamat ongelmat lääkärin vastaanoton käyntisyynä ovat olleet määrältään lähellä koko maan keskiarvon 

luokkaa. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat 

perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön 

ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Vantaa-Kerava 5,4 6 6,7 6,8 7,4 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lää-

kärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista 

käyntisyistä 

Vantaa-Kerava 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 

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

 

Vantaa-Keravalla on viime vuosina ollut päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita hieman enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 määrä pienenee jonkin verran ja alle koko maan kes-

kiarvon. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on viime 
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vuosina ollut suunnilleen yhtä paljon kuin koko maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 määrä pienenee 

selvästi. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asiakkaiden määrä on Vantaa-Keravalla pienentynyt 

hieman kolmen viime vuoden aikana, mutta on hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin.  (Tauluk-

ko 7.) 

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

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Vantaa-Kerava 9,2 8,2 8,5 8,7 5,9 
  

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

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosas-

toilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Vantaa-Kerava 2,7 3 3 2,7 2,0 

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

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 

asukasta 

Vantaa-Kerava 4,0 3,7 3,8 3,5 2,5 

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

 

Vantaa-Keravalla oli alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä vuonna 2020 runsas neljä 

prosenttia suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 8.) 

Taulukko 8. Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) 

(%), 65 vuotta täyttäneet  

Vantaa-Kerava 
    

38,6 

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

 

Vantaa-Keravalla on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi mene-

tettyjen elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä kasvanut viime vuosina ja määrä oli vuonna 

2019 selvästi koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 9.)   

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet    

  2016 2017 2018 2019 

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

100 000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Vantaa-Kerava 2941 3032 3609 4007 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Vantaa-Keravalla oli vuosina 2016–2018 jonkin verran enemmän C-hepatiitti-infektioita kuin koko 

maassa keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Vantaa-Keravalla ollut 

viime vuosian moninkertainen määrä koko maan keskiarvoon verrattuna. (Tauluko 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 

Vantaa-Kerava 27,9 25,9 31 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Vantaa-Kerava 461,1 467,6 465,5 491,6 608,7 

 
Koko maa 117,4 134,6 146,2 320 181,6 
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Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Vantaa-Keravalla 75 vuotta täyttäneistä runsas 95 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on kasvanut 

viime vuosina ja se on selvästi koko maan keskiarvoa suurempi. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli 

vuonna 2020 3,1 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 8,1 prosenttia. Määrä 

on jonkin verran pienempi kuin edeltävinä vuosina. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuon-

na 2020 0,7 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 vajaa 5 prosenttia. 

Määrä on jonkin verran pienempi kuin edeltävinä vuosina. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Vantaa-Kerava 92 91,9 92,3 94,8 95,1 

 

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

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 3,6 3,6 3,6 3,3 3,1 

 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 13,9 14,2 13,9 11,5 8,1 

 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 0,8 0,5 0,4 0,3 0,7 

 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 6,7 7,3 7,2 5 4,7 

 

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

 

Vantaa-Keravalla 85 vuotta täyttäneistä runsas 88 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Määrä on selväs-

ti kasvanut edeltävistä vuosista. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 4,3 prosenttia. Määrä 

on jonkin verran pienempi kuin edeltävinä vuosina. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 

18,6 prosenttia (indikaattorin tilastoinnissa voi olla puutteita). Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä 

oli vuonna 2020 kaksi prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 11,6 pro-

senttia. Määrä on selvästi pienempi kuin edeltävinä vuosina ja selvästi pienempi kuin koko maassa keski-

määrin. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestös-

tä 

Vantaa-Kerava 81,2 81,3 81,9 87,5 88,2 

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, 

% vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 5,1 5,7 5,4 4,6 4,3 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 30,9 31,9 31,9 26,9 18,6 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 2,1 1,2 1,1 0,7 2,0 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Vantaa-Kerava 15,8 16,6 16,8 12,2 11,6 

  
Koko maa 15,6 15,9 16,3 15,8 16,0 
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Vantaa-Keravan alueella ei syyskuussa 2020 ollut käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä 

elintapaohjauksen toimintamallia. Sen sijaan Vantaalla oli kuvattu muistisairaiden hoitopolku (sis. muisti-

sairauden epäily/oireet). Geriatrian-/muistipoliklinikalla annetiin sekundaaripreventio-ohjeita ja kiinnite-

tään huomiota muistisairauksien etenemiseen/hidastamiseen vaikuttaviin sairauksiin ja tekijöihin. Syys-

kuussa 2021 ei saatu tietoa siitä, onko muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toi-

mintamallia käytössä. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Vantaa-Keravan alueella oli syyskuussa 2020 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammat-

tihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa Vantaalla lapsiperheiden, 

nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden palveluissa ja Keravalla nuorten palveluissa. Syyskuussa 2021 kyse-

lyvastauksen mukaan Keravalla tarjottiin sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ohjausta myös lapsi-

perheiden ja työikäisten palveluissa, mutta ei ikääntyneiden palveluissa. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Vantaa-Keravan alueella oli syyskuussa 2020 yhteensä neljä ja syyskuussa 2021 kuusi lasten, nuorten ja 

perheiden matalan kynnyksen avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuo-

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

Alueella oli syyskuussa 2020 yhteensä yhdeksän ja syyskuussa 2021 13 kaikille asukkaille tarkoitettua 

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

saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa.  

Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan kaikille avoimista kohtaamispaikoista sijaitsee Vantaalla 12 

(10 kuntalaispalveluissa ja terveyspalveluissa kaksi päihdepalveluiden suonensisäisille huumeiden käyttä-

jille tarkoitettua terveysneuvontapalvelua). Keravalla kaikille asukkaille tarkoitettuja matalan kynnyksen 

avoimia kohtaamispaikkoja on yksi ja se on tarkoitettu ikääntyneille. Lisäksi neuvontapisteet Sampolassa ja 

Ohjaamossa, mutta ne eivät kuitenkaan ole ns. ”oleskelutiloja”. 

Vantaa-Keravan alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 ja 2021 kyselyvastauksen mukaan yh-

teisösosiaalityötä, kuten etsivää sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, syyskuun 

2020 arvion mukaan asukkaiden tarpeiden kannalta arvioituna jonkin verran (3) (1 = ei lainkaan, 5= tarpei-

ta vastaavalla tavalla).  

 

Oma-arviointi 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan Vantaalla lastensuojeluilmoitusten syinä painottuvat kehitystä vaa-

rantavat olosuhteet sekä lapsen oma käyttäytyminen. Perheiden tilanteen moniammatillisen varhaisen koh-

taamisen sekä varhaisen käyttäytymisen häiriöihin puuttumisen mallien jatkokehittämistä on tärkeää edis-

tää. Lisäksi on tärkeää selvittää keinoja ohjata lastensuojelun asiakkaita kevyempien palvelujen pariin en-

tistä tehokkaammin. Toisaalta lastensuojelun osalta lähtötilanteen oma-arvioinnissa kuvataan, että raskai-

siin palveluihin jonottavia asiakkaita on ohjattu jonottamisen ajaksi kevyempiin, ei-tarkoituksenmukaisiin 

palveluihin, ja siksi palveluissa jonottavien määrä ja tilanteen korjaamisen keinojen selvittämistä pidetään 

tärkeänä. 

Keravalla neuvola- ja kouluterveydenhuolto on lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan voitu järjestää 

muihin vertailukuntiin nähden keskitasoisesti. Neuvolan käyntimäärät ovat hieman alhaisemmat ja koulu-

terveyden hieman korkeammat väestösuhteutetusti Vantaaseen verraten. Toimeentulotukea saaneita lapsi-

perheitä on Keravalla (16,6 %) ja Vantaalla (18 %), mikä on enemmän kuin Suomessa tai Uudellamaalla 

keskimäärin. 

Toiseen hyötytavoitteeseen vastaavista kehittämistoimenpiteistä syksyn 2021 oma-arvioinnissa noste-

taan esiin, että lasten ja nuorten ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt ovat lisääntyneet Covid-19 pandemian 

myötä. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään kouluttamalla 

henkilöstöä sote-palveluissa ja opiskeluhuollossa psykososiaalisten menetelmien käyttöön. Prioriteetteina 

ovat mm. lasten ja nuorten masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden matalan kynnyksen hoito, ja menetel-
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minä IPC ja CoolKids. Kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä HUS:n Terapiat Etulinjaan -hankkeen 

kanssa. 

Eropolku -palvelun kehittäminen tähtää oma-arvioinnin mukaan matalan kynnyksen avun ja tuen tar-

joamiseen erotilanteissa oleville perheille. Sähköisten palvelukanavien kehittäminen, kuten aikuissosiaali-

työn chat-kokeilu ja eTerveyspalvelut, edistävät matalan kynnyksen palveluiden tarjontaa alueella. 

Kokonaisuudessaan syksyn 2021 oma-arvioinnissa toiminnan painotuksen siirtyminen raskaista palve-

luista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön arvioidaan saavutettavan hyvin eli keskiarvo on 3.4 (keväällä 

keskiarvo oli 2,8). Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden -kehittämiskärjen (kärki 4) edistymisestä syk-

syn 2021 kokonaisarvio on keskimäärin melko hyvä 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Vantaa-Keravalla vuonna 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin (asteik-

ko 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Asiakkaat kokivat, että heistä välitettiin kokonaisvaltaises-

ti (4,7), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi (4,7) ja 

tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6).  (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

     2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asiakaspal-

velu 

Vantaa-Kerava 4,7 

   
Koko maa 

 
4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asiakaspal-

velu 

Vantaa-Kerava 4,7 

   
Koko maa 

 
4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Vantaa-Kerava 4,7 
   

Koko maa 
 

4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa  

Vantaa-Kerava 4,6 

   
Koko maa 

 
4,6 

 

Vantaa-Keravalla runsas 58 prosenttia terveyspalveluja vuonna 2020 käyttäneistä koki palvelun suju-

vaksi. Sosiaalipalveluja käyttäneistä vajaa 44 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. Määrä on selvästi pie-

nempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Vantaa-Kerava Miehet 58,3 
    

Naiset 48,6 
    

Yhteensä 53 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä Vantaa-Kerava Miehet 52,8 
    

Naiset 32,6 
    

Yhteensä 43,6 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 51,6 
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Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Vantaa-Keravan alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista sosiaalipalveluissa 

oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 käytössä AVAIN-mittari Vantaalla. Lähtötilanteessa syyskuussa 

2020 myös Kykyviisari oli käytössä Vantaalla, mutta syyskuussa 2021 se ei ollut enää käytössä alueella.  

RAI-välineistöön kuuluva mittari oli käytössä syyskuussa 2020 ja 2021 sekä Vantaalla että Keravalla. 

Keravalla se oli tosin käytössä vasta kotihoidossa, mutta laajenemassa muihin palveluihin vuonna 2022.  

Lisäksi syyskuussa 2020 käytössä olivat seuraavat mittarit: Arvoa-mittari (Apotti), Audit, CDI, RaVa-

indeksi ja Aikuisväestön hyvinvoinnin itsearviointi. Näistä ARVOA-vaikuttavuusmittarin käyttöä oli laa-

jennettu ajalla 1.9.2020-31.8.2021 pilotoimalla sitä muutamissa tiimeissä lapsiperheiden sosiaalityössä ja 

lastensuojelussa Vantaalla, 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli oli syyskuussa 2020 käytössä Vantaalla. Toimintamallina oli 

sosiaalinen raportointi. Rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-

31.8.2021. Käyttöön on otettu tai toimintaa on laajennettu siten, että blogikirjoituksia on lisätty ja lisäksi on 

pyritty lisäämään tiedon tuottamista ja raportointia (powerBi). Lastensuojelussa sosiaalisen raportoinnin 

kanavana on Vantaan lastensuojelun Instagram-tili. 

 

Oma-arviointi 

Vantaalla aikuisten (ml. nuorten) sosiaalityön ja terveyspalvelujen (terveysasemapalvelujen) yhteisiä palve-

lupolkuja tulisi lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan selvittää, jotta pystytään paremmin vastaamaan asi-

akkaan kokonaispalvelutarpeeseen. Myös aikuisten ja perheiden sosiaalityön palveluasumisen asiakkaiden 

kotouttamisen nopeuttamisen keinoja on oma-arvioinnin mukaan tärkeää selvittää. Maahanmuuttajapalve-

luiden osalta tulisi kehittää palvelutarpeeseen vastaamisen parantamisen näkökulmasta psykologista trau-

maosaamista. 

Keravalla terveyttä edistävissä palveluissa on lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan erityisesti kehitetty 

palvelujen laatua ja vastaanottojen saatavuutta viime vuosina. Palvelujen kilpailutuksen toiminta sekä pal-

velukuvausten laatu on koettu hyviksi Keravalla.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan Keravalla ja Vantaalla paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden 

määrä kasvaa ja onkin olennaista kehittää toimintaa yhteistyössä toimialojen, muiden toimijoiden sekä 

kaupungin kasvatuksen, opetuksen, sosiaalityön ja työllisyyspalvelujen yhteistyössä mm. ilman toisen as-

teen koulutusta jääneiden nuorten aikuisten tilanteen kehittämiseksi. 

Kolmanteen hyötytavoitteeseen vastaavista kehittämistoimenpiteistä syksyn 2021 oma-arvioinnissa nos-

tetaan esiin, että potilas- ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan piloteissa palvelumuotoilun keinoin (palvelupo-

lut- ja prosessit), osallistamalla asiakkaita ja potilaita kehittämistyöhön sekä seuraamalla asiakaskokemusta 

ja keräämällä asiakaslähtöistä vaikuttavuustietoa. Palvelujen vaikuttavuutta lisätään kehittämällä varhaisen 

tunnistamisen tapoja ja kouluttamalla työntekijöitä, monialaisesti tuotettuja palveluita, sekä selkeyttämällä 

toimintamalleja ja -prosesseja. Omavalvontaa ja tietojohtamista vahvistetaan. Lisäksi oma-arvioinnin mu-

kaan pohditaan mahdollisuutta hyödyntää ja ottaa systemaattiseen käyttöön asiakaslähtöisen vaikuttavuus-

tiedon mittareita (PROM, engl. patient-reported outcome measures) ja asiakaskokemuksen (PREM, engl. 

patient-reported experience measures) mittareita. 

Kokonaisuudessaan kevään 2021 oma-arvioinnissa palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

arvioitiin saavutettavan hyvin (keskiarvo 3,4), kuten myös syksyllä 2021 (keskiarvo 3,8). 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Vantaa-Keravalla oli perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä tuhatta asukasta kohden vuoteen 2018 sel-

västi enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Sen jälkeen päivystyskäyntien romahti ja vuonna 2020 

kirjautui selvästi alle 200 päivystyskäyntiä eli huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa vähemmän. (Tau-

lukko 15.) 
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Vantaa-Keravan alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 39 118 

käyntiä ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 35 652 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä 

oli noin 60 000–70 00 eli merkittävästi aiempaa enemmän. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus lääkärin vastaanotolla 

käyneistä putosi Vantaa-Keravalla selvästi vuonna 2019 ja jäi alle koko maan keskiarvon. Vuonna 2020 

näiden käyntien osuus oli 0,3 prosenttia. (Taulukko 16.)  

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Vantaa-Keravan alueella on ajan-

jaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 7302 (5081) kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yh-

teensä 7128 (4871) kuljetusta.2 Ajalta 1.9.2020 - 31.8.2021 tietoa kuljetusten määristä ei ole saatavilla. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 

 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Vantaa-Kerava Miehet 581 442 483 330 150 

 Naiset 785 586 653 434 180 

 Yhteensä 684 515 568 382 165 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 

 Yhteensä 405 397 418 384 377 

Taulukko 16. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  

% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Vantaa-Kerava   Miehet 0,8 0,7 0,7 0,2 0,3 

 Naiset 1,4 1,1 1,1 0,3 0,4 

 Yhteensä 1,2 0,9 0,9 0,3 0,3 

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

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

 Yhteensä 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 

 

Palvelujen yhteentoimivuus 

Vantaa-Keravalla vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 30 prosenttia koki hoidon saantia hai-

tanneen pompottelun palvelupisteestä toiseen ja runsas 44 prosenttia koki hoidon saantia haitanneen tieto-

jen kyselyn useaan kertaan. Sosiaalipalveluja käyttäneistä vajaa 43 prosenttia koki palvelun saantia haitan-

neen pompottelun palvelupisteestä toiseen ja vajaa 54 prosenttia koki palvelun saantia haitanneen tietojen 

kyselyn useaan kertaan. Kumpikin määrä on jonkin verran koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) terveyspalveluja 

käyttäneistä 

Vantaa-

Kerava 

Miehet 29 

     
Naiset 32,5 

     
Yhteensä 30,9 

    
Koko maa Yhteensä 27 

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

täneistä 

Vantaa-

Kerava 

Miehet 38,4 

     
Naiset 49,1 

 
2 Tiedoista puuttuu laitoshoitopotilaiden siirrot. 
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Yhteensä 44,3 

    
Koko maa Yhteensä 43,6 

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

ja käyttäneistä 

Vantaa-

Kerava 

Miehet 40 

     
Naiset 45,7 

     
Yhteensä 42,6 

    
Koko maa Yhteensä 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) sosiaalipalveluja 

käyttäneistä 

Vantaa-

Kerava 

Miehet 43,8 

     
Naiset 65,3 

     
Yhteensä 53,8 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Vantaa-Keravan alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asia-

kasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palveluiden (esim. kuntoutusoh-

jaus ja -konsultointi) sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteis-

työn osalta. 

Syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä 

varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palveluiden sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvit-

sevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta oli kehitteillä.  

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Vantaa-Keravan alueella oli syyskuussa sovittu yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn 

tuen tarpeiden arviointia varten. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen yhtei-

nen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten oli kehitteillä. Kyseinen 

malli on työkyvyn tuen tiimi. 

 

Avun tai tuen saaminen yhdellä yhteydenotolla 

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

denotolla, Keravalla monitoimijaista palvelutarpeen arviointia, tiimimallia sekä konsultaatiokanavien vah-

vistamista kehitetään hankkeen työryhmissä. Vantalla on puolestaan haettu tiiviimpiä yhteistyömalleja 

sosiaalihuollon kanssa mm. paljon palveluita käyttävien osalta.  

 

Oma-arviointi 

Vantaa-Keravan lähtötilanteen oma-arvioinnissa terveysasematoiminnan ja aikuissosiaalityön integraatiota 

pidetään kriittisenä asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Lisäksi Vantaalla vanhusten kotihoidon laadun 

parantamisen näkökulmasta on tunnistettu tärkeäksi kehittää lääkäriyhteistyön sujuvuutta kotihoidon ja 

terveysasemapalvelujen välillä.  

Keravan osalta lähtötilanteen oma-arvioinnissa todetaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien 

määrän olevan vertailukuntia suurempi. Henkilöstön määrä on nähty suhteellisen tiiviiksi ja matalaksi, 

mikä tuo lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan toiminnallisia etuja ja kasvattaa henkilöstöltä vaadittavaa 

monialaista osaamistarvetta, mutta toisaalta asettaa haasteita ja haavoittuvuuksia toiminnalle poissaolotilan-

teissa. Prosessit Keravalla tukeutuvat moniammatilliseen yhteistyöhön ja ovat Keravan näkemyksen mu-

kaan Vantaata pidemmälle kehitettyjä mielenterveyspotilaiden hoidossa.  

Neljännen hyötytavoitteeseen vastaavista kehittämistoimenpiteistä syksyn 2021 oma-arvioinnissa noste-

taan esiin, että monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittämisellä parannetaan palveluiden saatavuutta ja 

poistetaan eteenpäin lähettämisen kulttuuria. Tavoitteena on löytää tapoja tarjota asiakkaalle oikeita palve-

luita oikeista paikoista mahdollisimman helposti ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti toteutettuna. 

Raportointikaudella on oma-arvioinnin mukaan tarkennettu tulevaisuuden sotekeskus-konseptin toimin-

tamallien kehitystyön tavoitteita. Konseptityön yhtenä tavoitteena on kuvata asiakaspolkuja eri toiminta-
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mallien välillä ja niiden sisällä. Palvelupolkujen kuvauksen lisäksi kärjissä on kehitetty mm. järjestöyhteis-

työtä. Syksyn 2021 oma-arvio sote-keskus-konsepti-kehittämiskärjen (kärki 1) etenemisestä on tyydyttävä. 

Kokonaisuudessaan kevään 2021 oma-arvioinnissa palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden var-

mistaminen arvioitiin saavutettavan kiitettävästi (keskiarvo 3.8) ja syksyllä hyvin tai kiitettävästi (keskiarvo 

3,6).  

Keskeiset huomiot  

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Vantaa-Keravan tilastotiedoissa on puutteita uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta joh-

tuen, joten tietojen tulkintaan tulee suhtautua varauksella.  

Vantaa-Keravan alueella oli lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnis-

ta odottaneiden osuus noin 60 prosenttia vuoden 2020 kevääseen asti, jolloin osuus putosi, mutta vähem-

män kuin koko maassa keskimäärin. Lokakuussa 2021 osuus oli 15 prosenttia, koko maassa keskimäärin 40 

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

odottaneiden osuus on Vantaa-Keravalla ollut huomattavasti koko maan keskiarvon yläpuolella vuoden 

2019 puolesta välistä alkaen. Lokakuussa 2021 40 prosenttia käynneistä kirjautui yli seitsemän päivää odot-

taneiksi, kun koko maan keskiarvo oli runsas 10 prosenttia. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä on Vantaa-Keravalla vaihdellut suuresti tarkastelu-

jaksolla, mutta muutokset ovat samansuuntaisia koko maan keskimääräisen määrän kanssa. Alueen oman 

T3-mittauksen mukaan kiireettömälle lääkärikäynnille syksyllä 2021 Vantaalla 59 vuorokautta ja Keravalla 

40 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa vastaavat kiireettömään hoitoon pääsyajat olivat Vantaalla 120 ja 

Keravalla 35 vuorokautta. 

Vantaa-Keravan alueella asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanva-

rausajan keskimäärin 10–14 arkipäivän kuluessa (Vantaan osalta lapsiperheiden palveluiden tiedot puuttu-

vat). 

Kokonaisuudessaan palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paran-

taminen arvioitiin kevään 2021 oma-arvioinnissa saavutettavan hyvin (keskiarvo 3,2) ja syksyn 2021 oma-

arvioinnissa kiitettävästi (4). Neuvonnan ja asiakasohjauksen -kehittämiskärjen (kärki 2) osalta kokonaisar-

vio edistymisestä on syksyn 2021 oma-arvioinnissa melko hyvä, kuten myös vastaanottopalveluiden kehit-

tämiskärjen (kärki 3) osalta. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Vantaa-Keravalla on perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien määrä viime vuosina ollut pienem-

pi kuin koko maassa keskimäärin. Lääkärikäyntien määrän lasku kiihtyi vuonna 2019 ja määrä oli vuonna 

2020 selvästi pienempi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Muita kuin lääkärikäyntejä oli vuoteen 2018 asti 

hieman enemmän kuin koko maassa, mutta sen jälkeen käyntimäärät ovat laskeneet voimakkaasti. Perus-

terveydenhuollon avosairaanhoidon etäasiointikäyntien määrä on Vantaa-Keravalla viime vuosina ollut 

selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 etäasiointikäyntien osuus jäi edellisvuotta 

pienemmäksi. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä 

erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Vantaa-Keravalla viime vuosina ollut yli 40 prosenttia, mutta osuus 

romahti vuonna 2020 muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden tapaan.  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on Vantaa-Keravalla viime vuosina kasvanut 

hienoisesti vuosi vuodelta ja määrä on koko maan keskiarvoa suurempi. Kiireellisesti vuoden aikana sijoi-

tettuna olleiden 0–17-vuotiaiden määrä on ollut tarkastelujaksolla hienoisesti koko maan keskiarvoa suu-

rempi. IPC-osaajia oli toistaiseksi koulutettu 19 ja CoolKids -osaajia kahdeksan.   

Vantaa-Keravalla on viime vuosina ollut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveyden-

huollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä jonkin verran useammin kuin koko maassa 

keskimäärin ja määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2020 määrä kasvaa 0,8 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Päihdehuollon palvelujen kävijämäärät pienenivät Vantaa-Keravalla vuonna 2020 edeltävään vuoteen 

nähden. Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä vuonna 2020 oli Vantaa-Keravalla runsas 

neljä prosenttia suurempi kuin koko maassa keskimäärin. 
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Kokonaisuudessaan syksyn 2021 oma-arvioinnissa toiminnan painotuksen siirtyminen raskaista palve-

luista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön arvioidaan saavutettavan hyvin eli keskiarvo on 3.4, kun keväällä 

keskiarvo oli 2,8. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden -kehittämiskärjen (kärki 4) edistymisestä syksyn 

2021 kokonaisarvio on keskimäärin melko hyvä. 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Vantaa-Keravalla jonkin verran useampi terveyspalveluja vuonna 2020 käyttäneistä koki palvelun sujuvak-

si kuin koko maassa keskimäärin, sosiaalipalveluja käyttäneistä selvästi harvempi.   

Rakenteellisen sosiaalityön toteutusta on Vantaa-Keravalla laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-

31.8.2021. Käyttöön on otettu tai toimintaa on laajennettu siten, että blogikirjoituksia on lisätty ja lisäksi on 

pyritty lisäämään tiedon tuottamista ja raportointia (powerBi). Lastensuojelussa sosiaalisen raportoinnin 

kanavana on Vantaan lastensuojelun Instagram-tili. 

Kokonaisuudessaan kevään 2021 oma-arvioinnissa palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

arvioitiin saavutettavan hyvin (keskiarvo 3,4), kuten myös syksyllä 2021 (keskiarvo 3,8). 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

Vantaa-Keravalla oli perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä tuhatta asukasta kohden vuoteen 2018 asti 

selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin, minkä jälkeen päivystyskäyntien määrä romahti ja vuon-

na 2020 käyntejä kirjautui huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa vähemmän. Sen sijaan Vantaa-

Keravan alueen yhteispäivystyksessä ajanjaksolla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä oli merkittävästi aiempaa 

enemmän. 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus lääkärin vastaanotolla 

käyneistä putosi Vantaa-Keravalla selvästi vuonna 2019 ja jäi alle koko maan keskiarvon. Vuonna 2020 

näiden käyntien osuus oli 0,3 prosenttia. Sekä terveys- että sosiaalipalveluja käyttänet arvioivat palelujen 

yhteentoimivuuden alueella vuonna 2020 heikommaksi kuin koko maassa keskimäärin. 

Vantaa-Keravalla on tarkennettu tulevaisuuden sote-keskus-konseptin toimintamallien kehitystyön ta-

voitteita. Konseptityön yhtenä tavoitteena on kuvata asiakaspolkuja eri toimintamallien välillä ja niiden 

sisällä. Syksyn 2021 oma-arvio sote-keskus-konsepti-kehittämiskärjen etenemisestä on tyydyttävä. Koko-

naisuudessaan kevään 2021 oma-arvioinnissa palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmista-

minen arvioitiin saavutettavan kiitettävästi (keskiarvo 3.8) ja syksyllä hyvin tai kiitettävästi (keskiarvo 3,6).  

Yhteenvetona syksyn 2021 oma-arvioinnissa todetaan, että hankkeen kärkien projektisuunnitelmia on 

täsmennetty syksyn 2021 aikana, mutta työskentely on edennyt pääosin suunnitellusti. Henkilöstövaihdok-

set ja ajoittainen resurssipula ovat aiheuttaneet haasteita. Sote-keskus-konseptityö on jonkin verran jäljessä 

etenemisen osalta, mutta aikataulua kurotaan vuodenvaihteeseen mennessä. Kehittämiskärkiin valittujen 

toimenpiteiden arvioidaan toteuttavan hyötytavoitteita hyvin, vaikkakin vaikutukset ovat todennettavissa 

vasta keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. 

 


