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Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa kehitetään täysin uudenlainen sote-keskus -konsepti, 

jossa monialainen tiimi vastaa palvelun saatavuuden ja jatkuvuuden parantamisesta yhden yhteydenoton ja 

kerralla haltuun -periaatteilla. Sekä aikuisten että lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja vah-

vistetaan valtavirtaistamisen periaatteella. Ikäihmisten palveluissa kehitetään muun muassa kotihoidon 

sisältöä, saatavuutta ja intensiteettiä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa panostetaan mm. varhaisen 

vaiheen yhteentoimivaan ohjaukseen ja neuvontaan. Verkostomainen perhekeskus on toiminnallinen kehys 

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiselle. Uusien teknologioiden ja digitalisaation maksimaali-

nen hyödyntäminen sekä asiakas- ja palveluohjaus ovat hankkeen merkittäviä painopisteitä. Jatkossa hank-

keessa vahvistetaan erityisesti sosiaalihuollon ja asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistä. Uusia kehittä-

misen osa-alueita ovat vammaistyön, henkilöstön ja kuntoutuksen osa-alueet. Koko asiakasprosessin ja 

palvelupolkujen kehittäminen ja mallintaminen ovat nousseet hankekokonaisuudessa keskeisiksi. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Kanta-Hämeessä perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömälle käynnille yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita oli kevääseen 2020 asti vähemmän kuin koko maassa kes-

kimäärin eli alle 40 prosenttia. Huhtikuun 2020 notkahduksen jälkeen yli seitsemän päivää odottaneiden 

määrä on Kanta-Hämeessä kääntynyt jälleen nousuun ja oli keväällä 2021 ylittänyt koronaepidemiaa edel-

täneen tason. Runsas 60 prosenttia asiakkaista odotti yli seitsemän päivää lokakuussa 2021, mikä oli selväs-

ti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien 

kiireettömien lääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Kanta-Hämeessä viisi prosenttia kaikista lää-

kärin kiireettömistä käynneistä (Kuvio 1.) 

Sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömälle käynnille yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden osuus kääntyi Kanta-Hämeessä nousuun kevään 2020 jälkeen ja oli lokakuussa 2021 yli 40 

prosenttia, kun koko maan keskiarvo oli alle 15 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin 

perustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajakäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli vain yksi pro-

senttia kaikista sairaan/terveydenhoitajan kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 2.) 

Kanta-Hämeessä on suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon 

tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä ollut pääsääntöisesti pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 

Vuoden 2020 alun notkahduksen jälkeen määrä on ollut kasvamaan päin. Vuoden 2021 lokakuussa määrä 

oli vajaa 15 prosenttia kuten koko maassa keskimäärin. Vuodelta 2021 hoidon tarpeen arviointiin perustu-

vien kiireettömien hammaslääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista hammaslääkärin kiireettö-

mistä käynneistä oli Kanta-Hämeessä 17 prosenttia. (Taulukko 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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Kanta-Hämeessä selvästi useampi kuin koko massa keskimäärin, 45,6 prosenttia kertoi vuonna 2020 

asioivansa aina tai usein saman lääkärin kanssa. Määrä on jonkin verran pienempi kuin alueella vuonna 

2018. Runsas 41 prosenttia kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on 

huomattavasti maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Kanta-Häme 48,4 45,6 
  

Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Kanta-Häme 41,6 41,1 
  

Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Kanta-Hämeessä arvioitiin, että asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityönteki-

jä tai sosiaaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden, työikäisten ja 

iäkkäiden palveluissa keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa. Tosin iäkkäiden palveluiden osalta tiedot 

saatiin vain kolmesta kunnasta. Syyskuussa 2020 kiireettömän ajan sai lapsiperheiden ja työikäisten palve-

luissa keskimäärin kuudessa arkipäivässä ja iäkkäiden palveluissa neljässä.  

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan odotusaika sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutar-

peen arviointiin (aika asiakkaan asian vireille tulosta varsinaiseen arviointikäyntiin) oli syyskuussa 2021 

keskiarvoisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kahdeksan arkipäivää (9 arkipäivää syyskuussa 

2020) ja kahdeksan arkipäivää työikäisten palveluissa (6 arkipäivää syyskuussa 2020). Vastaukset eivät 

kuitenkaan ole tarkkoja, sillä ne oli ilmoitettu vaihteluväleinä, joka esimerkiksi lapsiperheiden palveluissa 

oli 5–14 päivää. 

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Kanta-Hämeessä vajaa 81 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen 

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

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Kanta-Häme 80,9 

      Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnissa on mitattu palveluiden saatavuutta. Perhetyöhön pääsee nopeammin kuin 

aiemmin, nyt 12 päivässä. Perheneuvolaan pääsy on taas hidastanut, mutta siinä on laajoja alueellisia vaih-

teluita viikosta kolmeen kuukauteen, keskiarvon ollessa tällä hetkellä 2 kuukautta. Hoitoon pääsyä on mi-

tattu T3-mittarilla. Lääkäreiden osalta hoitoon pääsy on parantunut 20 päivästä 16 päivään, mutta muiden 

terveydenhuollon ammattilaisten (hoitajat, hammaslääkärit, suuhygienistit ja fysioterapeutit) osalta se on 

hidastanut. Vaikein tilanne on hammaslääkärille pääsyssä: lähtötilanteessa hammaslääkärille pääsi 28 päi-

vässä ja nyt 52 päivässä.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan Kanta-Hämeessä oli käynnissä laaja valmennuskokonaisuus ja 

samaan aikaan osa perusterveydenhuollon yksiköistä osallistui Hyvä vastaanotto 2.0-valmennukseen. Nämä 

kaksi kokonaisuutta kehittävät osaltaan saatavuutta, toinen huomioiden vastaanottotyötä ja toinen kehittä-

mällä sosiaali- ja terveydenhuollon monialaista yhteistyötä sekä asiakkaan kokemusta.  

Hankealueella oli käynnissä Navi -työkalun kehittäminen asiakkuutta ennakoivan vaiheen tueksi. Navin 

työstäminen päättyi pilottiin elokuussa 2021, mutta tehtyä kehittämistyötä voidaan hyödyntää jatkossa. 

Erityisesti lapsiperhepalveluiden kenttään rakennetut palveluohjaukset pääsevät jatkokehittämiseen.  
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Palvelupolkukuvauksia on valmistunut ja oli valmistumassa. Myös asiakkaita on osallistettu palvelupol-

kumallinnukseen. Kuvaukset ovat tuoneet esiin palveluaukkoja, joihin on pohdittava uusia palvelukokonai-

suuksia.  

Omaishoidon tuen volyymi on kasvanut hyvinvointialueella. Lisäksi lääkeautomaattien ja etähoivan 

hyödyntäminen on yleistynyt. Tämä tulee syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan varmasti näkymään ikään-

tyneiden osalta palveluiden saatavuudessa positiivisesti. 

Lisäksi syksyn 2021 oma-arvioinnissa tehtiin lähtötilanteen arviointi täydennyshaun myötä käynnisty-

vän kuntoutuksen kehittämisen osa-alueen osalta. Sen mukaan eri kunnissa kuntoutuksen saatavuus, paino-

tukset, arviointimittarit ja resurssit ovat toisistaan poikkeavat eikä palveluita ole saatavilla yhdenvertaisesti.  

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta kohden on Kanta-

Hämeessä pysynyt viime vuosina noin tuhannessa käynnissä, mutta putosi selvästi vuonna 2020 ja jäi noin 

800 käyntiin. Käyntien määrä on kuitenkin edelleen suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Kuvio 4.) 

Muita kuin lääkärikäyntejä on ollut tuhatta asukasta kohden vajaa 900, mikä oli vuoteen 2019 asti jonkin 

verran vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 Kanta-Hämeen ja koko maan käynnit oli-

vat lähes samalla tasolla hieman yli 800:ssa. (Kuvio 5.) Etäasiointikäyntien osuus perusterveydenhuollon 

avohoidon kaikista käynneistä on Kanta-Hämeessä ollut noin neljännes. Vuonna 2020 osuus nousi selvästi 

ja kohosi lähes kolmasosaan. Koko maahan verrattuna Kanta-Hämeessä on jonkin verran enemmän etäasi-

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

päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on ollut tasaisesti noin 30 prosenttia. Koko maan keskiarvo 

on laskenut ja saavutti Kanta-Hämeen tason vuonna 2020. (Kuvio 6.) 

 

 

Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta 

 

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

1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kanta-Häme Miehet 22,9 23,4 23,4 23,3 29,3 

 Naiset 25,3 26,1 26,8 26,7 33,0 

 Yhteensä 24,3 24,9 25,4 25,2 31,4 

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

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

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

% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Kanta-Hämeessä on ollut lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilöllisen tar-

peen mukaisia terveystarkastuksia tasaisesti vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 mää-

rä nousee hivenen koko maan keskiarvoa korkeammaksi. (Kuvio 7.) Kasvatus- ja perheneuvoloiden asia-

kasmäärä on Kanta-Hämeessä pienen notkahduksen jälkeen aavistuksen kasvanut. Vuonna 2020 asiakkaita 

oli 2050. (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 

Kanta-Hämeessä on viime vuosina ollut noin kaksi prosenttia perheistä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, 

vuonna 2017 kuitenkin 4,1 prosenttia. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa perheitä on vuosina 

2019 ja 2020 ollut aavistuksen maan keskiarvoa enemmän. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan Kanta-

Hämeen alueella on 54 lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevaa lasta vähemmän kuin lähtötilanteessa. 

Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien lasten määrä Kanta-Hämeen alueen osalta on tällä hetkellä 

894. Lähtötilanteessa vastaava luku oli Kanta-Hämeen alueen osalta 948. 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä olleiden perheiden määrä on kasvanut viime vuosina ollen 

vuona 2020 3,1 prosenttia lapsiperheistä. Lastensuojelun tehostetussa perhetyössä olleiden perheiden määrä 
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pienenee vuonna 2020 1,9 prosenttiin lapsiperheistä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden mää-

rä on Kanta-Hämeessä hienoisesti kasvanut viime vuosina. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 

0–17-vuotiaita on viime vuosina ollut 0,5 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä on aavistuksen 

suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Kanta-Häme 2 4,1 2,2 2,2 2,0 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsi-

perheistä 

Kanta-Häme 0,3 0,2 0,3 0,7 0,6 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiper-

heistä 

Kanta-Häme 1,9 1,9 2,5 2,7 3,1 

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheis-

tä 

Kanta-Häme 2,5 2,7 2,9 2,5 1,9 

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

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

väestöstä  

Kanta-Häme 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 

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

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

vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

 

Nuorten mielenterveyspalvelut 

Kanta-Hämeessä 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntimäärä on viime 

vuosina ollut kasvussa ja se on koko maan keskiarvoa korkeampi. (Kuvio 9). Myös psykiatrian laitoshoidon 

13–17-vuotiaiden potilaiden määrä on ollut hienoisessa kasvussa ja se on aavistuksen koko maan keskiar-

voa korkeampi, mutta kasvu taittui vuonna 2020 (Kuvio 10). 

                  

 

Kuvio 9. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-
nit, nuorisopsykiatria / 1 000  

13–17-vuotiasta                 

 

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

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2016 2017 2018 2019 2020

Kanta-Häme Koko maa

0

2

4

6

8

10

12

14

2016 2017 2018 2019 2020

Kanta-Häme Koko maa



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

 

7 
 

 

Kanta-Hämeen alueella ei syyskuussa 2020 ollut käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaeh-

käisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattua Inter Per-

sonal Counseling (IPC) -menetelmää eikä ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmää. 

Muista menetelmistä Kanta-Hämeessä oli käytössä muun muassa seuraavat: ART (noin 10 koulutettua 

ammattilaista Hämeenlinnassa), Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) (neljä koulutettua ammattilaista 

Hattulassa) ja Friends-ryhmät (10 koulutettua ammattilaista Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä). 

Syyskuun 2021 loppuun mennessä Kanta-Hämeessä oli hankekaudella koulutettu 20 IPC-osaajaa, joista 

17 oli käyttänyt menetelmää. Hoitojaksoja oli aloitettu 15. (Taulukko 5.) 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella 

oli syyskuussa 2021 käytössä dialektinen käyttäytymisterapia. 

Taulukko 5. Psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut, menetelmiä käyttäneet ja aloitetut hoi-

tojaksot hankekaudella 30.9.2021 mennessä 

 Koulutetut Menetelmää käyttäneet  Aloitetut hoitojaksot  

IPC-osaaja 20 17  15  

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Kanta-Hämeessä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoi-

don vastaanoton käyntisyynä on viime vuosina ollut hivenen koko maan keskiarvoa korkeampi. Päihteiden 

aiheuttamat ongelmat lääkärin käyntisyynä on ollut koko maan keskiarvon kanssa samaa luokkaa. (Tauluk-

ko 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 vas-

taanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Kanta-Häme 4,8 5,5 5,2 5,4 5,8 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin 

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Kanta-Häme 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 

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

 

Kanta-Hämeessä on päihdehuollon avopalveluissa ollut vuosina 2019 ja 2020 jonkin verran enemmän 

asiakkaita kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä kasvaa hieman edeltävästä vuodesta. Päih-

teiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on Kanta-Hämeessä 

viime vuosina ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin, 3–3,4 potilasta tuhatta asukasta koh-

den. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asiakkaiden määrä on Kanta-Hämeessä parina viime vuo-

tena hieman kasvanut edeltäviin vuosiin verrattuna ja on 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 Kanta-Häme 7,2 6,9 5,5 10,3 11,4 
  

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

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosas-

toilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Kanta-Häme 3,4 3 3,1 3,2 3,1 
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Koko maa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asu-

kasta 

Kanta-Häme 2,1 2,1 2,1 2,5 2,4 

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

 

Kanta-Hämeessä on alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä kasvanut vajaa seitsemän 

prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2020, jolloin se on lähellä koko maan keskiarvoa. (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 

Kanta-Häme 
  

27,6 
 

34,4 

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

 

Kanta-Hämeessä on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetet-

tyjen elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä ollut vuotta 2018 lukuun ottamatta suurempi 

kuin koko maassa keskimäärin. Määrä on vaihdellut vuosittain suuntaa, jos toiseenkin. (Taulukko 9.) 

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta 

täyttäneistä  

  2016 2017 2018 2019 

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

100 000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Kanta-Häme 3735 3902 3085 3495 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Kanta-Hämeessä oli vuosina 2016–2018 hieman vähemmän C-hepatiitti-infektioita kuin koko maassa 

keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakasmäärä on Kanta-Hämeessä pienenty-

nyt vuosi vuodelta ja on tilaston mukaan selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 10.) 

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

  2016 2017 2018 2019 2020 

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

000 asukasta 

Kanta-Häme 16,1 17,9 18,1 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Kanta-Häme 120,8 117 28,6 98,3 65,7 

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

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Kanta-Hämeessä 75 vuotta täyttäneistä runsas 91 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Omaishoidon tuen 

hoidettavia heistä oli vuonna 2020 4,1 prosenttia, hieman vähemmän kuin kahtena edeltävänä vuotena. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 13,5 prosenttia. Määrä on kasvanut jonkin verran 

edeltävistä vuosista. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 0,4 prosenttia. Tehoste-

tun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 runsas 8 prosenttia. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väes-

töstä 

Kanta-Häme 90,2 90,8 90,6 91,2 91,2 

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

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 4,4 4,1 4,3 4,3 4,1 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 10 9,2 9,1 12,3 13,5 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 0,3 0,2 0,3 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 

Kanta-Häme 7,1 7,8 8,2 7,9 8,1 

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

 

Kanta-Hämeessä 85 vuotta täyttäneistä runsas 81 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Omaishoidon tu-

en hoidettavia heistä oli vuonna 2020 6 prosenttia, hieman vähemmän kuin kahtena edeltävänä vuotena. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 27,8 prosenttia. Määrä on selvästi suurempi kuin 

edeltävinä vuosina. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 0,9 prosenttia. Tehoste-

tun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 17,5 prosenttia. Määrä on viime vuosina ollut hie-

man suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Kanta-Häme 79,3 80,6 80,1 81,2 81,1 

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 6,6 5,7 6,7 6,1 6 

  
Koko maa 6,7 6,9 7,1 6,8 4,7 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 20 18,3 18,4 24,9 27,8 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 0,7 0,5 0,8 1,3 0,9 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttä-

neet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kanta-Häme 15,1 16,2 17,3 17 17,5 

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

 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan ikääntyneiden palveluissa säännöllisen kotihoidon 75 

vuotta täyttäneiden asiakkaiden kotihoidon käyntejä saa ≥ 60 kk keskimäärin 17 prosenttia asiakkaista 

(vaihteluväli 3–54 %). Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan määrä on tavoitteen mukaisesti lisääntynyt 

kolmessa kunnassa. Kevyen palvelun asiakkaita on säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiak-

kaista keskimäärin 20 prosenttia (vaihteluväli 1,4–53,8 %). Sen osalta asiakkaiden määrä on syksyn 2021 

oma-arvioinnin mukaan tavoitteenmukaisesti laskenut Fshky:ssä, Hausjärvellä, Hattulassa ja Janakkalassa. 

Ikääntyneiden palveluissa 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä omaishoidon tuen volyymin määrä oli 

keskimäärin 15 prosenttia asiakkaista (vaihteluväli 2,5–74 % asiakkaista) niiden organisaatioiden osalta, 

joiden taholta tieto oli ollut mahdollista raportoida kyselyyn. Ikääntyneiden palveluiden tilannekuvatietojen 

täysin yhteismitalliseen ja vertailukelpoiseen tilastointiin tarvitaan lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan 

kehittämistyötä hankeaikana. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan omaishoidontuen volyymi on lisäänty-

nyt Hausjärvellä ja Fshky:ssä, mikä vastaa hankkeen tavoitetta.  

Kanta-Hämeen alueella ei ollut syyskuussa 2020 eikä syyskuussa 2021 käytössä muistisairauksien en-

naltaehkäisyyn tähtäävän elintapaohjauksen toimintamallia. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan 

Finger-mallin käyttöönotto on kehitteillä hankkeessa.  



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

 

10 
 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Kanta-Hämeen alueella oli syyskuussa 2021 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammatti-

henkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa lapsiperheiden 43 prosen-

tissa kunnista (43 % myös syyskuussa 2020), nuorten palveluissa 29 prosentissa kunnista (ei tietoa lähtöti-

lanteesta), työikäisten palveluissa 75 prosentissa kunnista (14 % kunnista syyskuussa 2020) ja ikääntynei-

den palveluissa 50 prosentissa kunnista (29 % kunnista syyskuussa 2020). 

Nämä tiedot eivät kuitenkaan syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan ole tarkkoja eivätkä edellisvuo-

teen nähden vertailukelpoisia. Työikäisten osalta vastaukset olivat hyvin vaihtelevia (esim. apua-nappi, 

Teams, sähköiset lomakkeet ja Kelan lomakkeita) ja sen tähden prosentti perustuu arvioon. Lisäksi yksi 

kuntayhtymä ei vastannut työikäisten osalta ja ikääntyneiden palveluista tähän kysymykseen jätti vastaa-

matta 3/7. Nuorten palveluissa prosenttiosuus on tosiasiallisesti laajempi, koska ohjausta ja neuvontaa an-

netaan paljon sähköisesti nuorisotyön palveluissa, mutta kysely ei kohdistunut sivistyksen alla toimivaan 

nuorisotyöhön. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Kanta-Hämeen alueella oli syyskuussa 2021 kahdeksan (2 syyskuussa 2020) kaksi lasten, nuorten ja per-

heiden 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 tieto kahdeksasta kohtaamispaikasta vaikuttaa oikeansuun-

tailta, sillä Riihimäen seudulla on perustettu ja perusteilla uusia kohtaamispaikkoja. Sen sijaan aiemmassa 

kohtaamispaikkoja koskevassa selvityksessä lukumääräksi saatiin yli 60 kohtaamispaikkaa, mutta on mah-

dollista, etteivät kaikki 60 kohtaamispaikkaa täyttäisi perhekeskuksen kohtaamispaikalle asetettuja kritee-

reitä. 

Hankealueella oli syyskuussa 2021 kahdeksan (7 syyskuussa 2020) kaikille asukkaille tarkoitettua mata-

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

tavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Tämän syyskuun 2021 tiedon 

osalta ei ole varmuutta siitä, sisältääkö lukumäärä päällekkäisyyksiä, sillä sama kysymys laitettiin peruster-

veydenhuoltoon, työikäisten palveluihin sekä ikääntyneiden palveluihin. Perusterveydenhuollossa Forssan 

seudulta vastattiin 5 kohtaamispaikkaa ja ikääntyneiden palveluissa 3 yksittäistä mutta esimerkiksi vast-

ikään perustettua Riihimäen matkakeskuksen kohtaamispaikkaa kaiken ikäisille ei näkynyt vastauksissa.  

Kanta-Hämeen alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 yhteisösosiaalityötä, 

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

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

Syyskuussa 2021 hankkeesta tehtiin täydennyshakua varten alustava kartoitus (vastaajina 5/7 aluetta), 

jossa pyydettiin arvioimaan yhteisösosiaalityön tilaa ja tarpeita. Vastausten mukaan erilaisten toimintatapo-

jen käyttö on vähäistä, puutteellista tai sitä ei ole ollenkaan. Haasteeksi nostetaan myös se, ettei kehittämi-

sessä usein oteta huomioon pieniä paikkakuntia ja asiakkaat asetetaan eriarvoiseen asemaan palvelun saata-

vuuden vuoksi. 

 

Oma-arviointi 

Kanta-Hämeessä yhtenä keinona ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn parantamiseen on hyvinvointiriskien tun-

nistaminen mm. terveyshyötymittarien (BMI, tupakointi, RR, LDL, Beck depressio, Audit, HbA1C) avulla. 

Lähtötilanteen arvioinnissa on kerätty tietoa terveyshyötymittarien vakioidusta käytöstä perusterveyden-

huollossa. Tilanne Kanta-Hämeen alueella terveyshyötymittarien käytössä eroaa organisaatioiden kesken. 

Osassa perusterveydenhuollon organisaatioista on terveyshyötymittarien vakioitua käyttöä tietyn asiakas-

ryhmän kohdalla.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan terveyshyötymittareiden kehittämistyö on siirtynyt työkäytännön 

levittämisvaiheeseen. Lisäksi koko Kanta-Hämeen laajuinen ensimmäinen hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämisen kertomus ja suunnitelma ovat valmistuneet. Elintapaneuvonnan mallia on lähdetty kehittämään 

liikuntaneuvonnasta. Prosessiin on lähtenyt mukaan laaja joukko yhteistyökumppaneita. 
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IPC-koulutusten osalta on alkamassa toisen aallon kouluttaminen. Tämän jälkeen Kanta-Hämeessä on 

noin 40 IPC-koulutuksen saanutta ammattilaista. IPC:n juurruttamista suunnitellaan yhdessä TAYS:n Viva-

hankkeen kanssa. Hämeenlinnassa on lähdetty mallintamaan nuorten mielenterveyden tukea perustasolla. 

Tämän mallinnuksen myötä yhdessä nuorten kanssa on ideoitu Nuku Nuori! -kampanja.  

Nuorten maksuton ehkäisy puuttuu kokonaan yhdestä kunnasta ja muidenkin kuntayhtymien ja kuntien 

osalta palvelussa on vaihtelua. Tämän yhtenäistämiseen tartutaan täydennysrahoituksen myötä.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan psykoterapian saatavuus on alueella heikko. Ennaltaehkäisyn nä-

kökulmasta tärkeänä näyttäytyvät sähköiset palvelut sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikat. Sähköisten 

palveluiden käyttö on lisääntynyt etenkin työikäisillä. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja on perustettu 

Riihimäen seudulla. 

Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Kanta-Hämeessä vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin 

(asteikko 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Tyytyväisyys kohtaamiseen ja asiakaspalveluun on 

aavistuksen parantunut vuodesta 2018, muiden ulottuvuuksien osalta tyytyväisyys on hivenen heikentynyt. 

Asiakkaat kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,8), hoitoa koskevat päätökset 

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

tarvittiin (4,6). (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

     2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asia-

kaspalvelu 

Kanta-Häme 4,7 4,8 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen pää-

töksentekoon 

Kanta-Häme 4,8 4,7 

   
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Kanta-Häme 4,8 4,7 
   

Koko maa 
 

4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutumi-

nen kohtuullisessa ajassa 

Kanta-Häme 4,8 4,6 

   
Koko maa 

 
4,6 4,6 

 

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

välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,7), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koet-

tiin hyödylliseksi (4,9) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6).  

Kanta-Hämeessä vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 

2018 koki palvelun sujuvaksi. Sosiaalipalveluita käyttäneistä selvästi useampi kuin vuonna 2018 koki pal-

velun sujuvaksi. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneis-

tä 

Kanta-Häme Miehet 64 62,2 

    
Naiset 56,3 50,4 

    
Yhteensä 59,5 55,5 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttä-

neistä 

Kanta-Häme Miehet 62,9 65,7 
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Naiset 44,4 45 

    
Yhteensä 53 57,2 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Kanta-Hämeen alueella asiakaskohtaisista vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista AVAIN-mittari oli 

syyskuussa 2021 ja syyskuussa 2020 käytössä 14 prosentissa kunnista. Sen käyttöönotossa haasteena on 

tietojärjestelmät. 

Kykyviisari oli syyskuussa 2021 käytössä 43 prosentissa kunnista (14 % kunnista syyskuussa 2020). 

RAI-välineistöön kuuluva mittari oli syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan käytössä 57 prosentissa 

kunnista, kun vuotta aiemmin se oli vastauksen mukaan käytössä kaikissa kunnista. Syyskuun 2021 kysely-

vastaukseen liittyy epävarmuutta, sillä hankkeen tietojen mukaan RAI olisi käytössä ikääntyneille kaikissa 

kunnissa, tosin kaikilla ei ole sama palvelusisältö. Koska useampi vastaaja oli kuitenkin jättänyt tiedonke-

ruussa kohdan tyhjäksi, kokonaismääräksi on ilmoitettu 57 prosenttia sadan prosentin sijaan. 

Muista mittareista syyskuussa 2020 käytössä oli asiakkaan kokonaisvaltaiseen elämäntilanteen arvioin-

tiin tarkoitettu Kompassi-menetelmä. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 ei ole kyselyvastauksen mukaan laajennet-

tu muiden mittareiden kuin Kykyviisarin käyttöä. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja oli syyskuussa 2020 käytössä 43 prosentilla Kanta-Hämeen 

kunnista. Toimintamalleiksi oli nimetty esimerkiksi sosiaalinen raportointi (Hämeenlinna ja Riihimäki), 

hyvinvointikertomus, Hyvinvointiympyrä, Asiakasraati ja Sosiaaliasiamiehen selvitys (Hausjärvi) tai sys-

teeminen lastensuojelu perhesosiaalityössä (Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä). Ajalla 1.9.2020-

31.8.2021 rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista ei ollut laajennettu hankealueella. 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävä val-

mennus on alkanut. Sosiaalihuollon henkilöstöä valmennetaan asiakaskokemuksen palvelumuotoilusta. 

Asiakaskokemusverkoston luominen on hyvässä vauhdissa oman valmennusprosessinsa myötä. Strateginen 

ja operatiivinen johto on aloittanut value based social and health care -ajatteluun pohjaavan valmennuksen. 

Valmennukset tukevat toimintakulttuurin muutosta.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan hankealueella on mallinnettu tai ollaan mallintamassa nuorten 

päihdepalveluiden, vanhemmuuden tuen, kotihoidon, huumeiden käyttäjän palvelut sekä työikäisten sosiaa-

lihuollon palvelut. Visuaalisesti mallinnus mukailee jo käytössä olevaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 

asiakaspolkukuvausta. Nuorten päihdepalveluiden mallinnuksessa esiin tulleisiin palveluaukkoihin on läh-

detty vastaamaan yhdessä Monni-hankkeen kanssa. Asiakkaita on osallistettu mallinnuksiin.  

Terveydenhuoltopalveluissa on mitattu asiakkaan suositteluhalukkuutta NPS-mittarilla (-100-+100). 

Tällä hetkellä keskiarvo on 65.41 eli yli tavoitetason. Rakennehankkeen tuella on yhtenäistetty T3-ajan 

mittaamista ja pilotoitu sen sähköistä mittaamista.  

Ikääntyneiden palveluissa on kotihoidon laadun yhtenäistämiseksi suunniteltu laaja osaamista lisäävä 

koulutus. Tämän henkilöstön koulutuskokonaisuuden suunnitelma on valmis ja itse koulutus alkaa 2022 

alussa. Mielenterveys ja päihdepalveluiden osalta on ollut valtavirtaistamisen työpajoja, joissa on suunnitel-

leet koulutuskokonaisuutta puheeksioton ja perustason työn tueksi (peruspalveluiden vahvistaminen). 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden oli Kanta-Hämeessä vuosina 

2016–2019 pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 päivystyskäyntien osuus nousi kuiten-

kin jonkin verran koko maan keskiarvoa suuremmaksi. (Taulukko 15.) 
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Kanta-Hämeen alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 58 126 

käyntiä ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 50 921 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä 

oli 27 629 eli ne ovat lähes puolittuneet lähtötilanteesta. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan korona vai-

kuttanee tähän asiaan  

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus terveyskeskuslääkärin vas-

taanotolla käyneistä oli Kanta-Hämeessä tarkastelujakson alussa hieman pienempi kuin koko maassa, mutta 

vuosina 2019 ja 2020 osuus on ollut lähes sama kuin koko maassa keskimäärin. Koko maassa näiden käyn-

tien osuus on puolittunut, mutta Kanta-Hämeessä lasku on ollut hieman vähäisempää. (Taulukko 16.) 

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Kanta-Hämeen alueella on ajan-

jaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 11 131 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 

10 812 kuljetusta. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetuksia oli 11 850. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys)  

/ 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kanta-Häme Miehet 228 254 282 335 410 

 Naiset 273 301 332 407 531 

 Yhteensä 251 278 307 371 471 

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 

Kanta-Häme Miehet 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 

 Naiset 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 

 Yhteensä 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 

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 

Kanta-Hämeessä vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä noin 27 prosenttia koki pompottelun palvelu-

pisteestä toiseen ja vajaa 43 prosenttia koki tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen hoidon saantia. 

Määrät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Sosiaalipalveluja käyttäneistä koki vajaa 44 prosenttia pompot-

telun palvelupisteestä toiseen ja 41,5 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saan-

tia. Jälkimmäinen määrä on neljä prosenttia koko maan keskiarvoa pienempi. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

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

veyspalveluja käyttäneistä 

Kanta-Häme Miehet 21,8 24,8 

     
Naiset 24,7 28,8 

     
Yhteensä 23,5 27,1 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

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

luja käyttäneistä 

Kanta-Häme Miehet 37,7 36,5 

     
Naiset 48,1 47,7 
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Yhteensä 43,8 42,9 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Kanta-Häme Miehet 33,7 24,2 

     
Naiset 33,1 47,8 

     
Yhteensä 32,2 33,9 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

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

veluja käyttäneistä 

Kanta-Häme Miehet 36 32,4 

     
Naiset 53,4 53,2 

     
Yhteensä 45,5 41,5 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Kanta-Hämeen alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asia-

kasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien (86 % kunnista), Kelan palveluiden 

(esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) (93 % kunnista) sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien 

asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön (50 % kunnista) osalta. Syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen 

ja Kelan yhteinen toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien sekä 

Kelan palveluiden osalta oli käytössä. Sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen 

ja yhteistyön osalta se oli kehitteillä.  

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Kanta-Hämeen alueella 86 prosentilla kunnista oli syyskuussa 2020 sovittu yhteinen toimintamalli työttö-

mien 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. Kyseinen malli on muu toimintamalli kuin 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, hankealueella on aloitettu moniammatillisen työn kehittämisen valmennukset. Samaan aikaan on 

menossa terveydenhuoltoon suunnatut Hyvä vastaanotto 2.0 prosessit. Lisäksi hankealueella kehitetään 

yhdessä asiakaskokemuksen mittaamista sekä johtamista. Laajemminkin johtamista kehitetään yhteistyössä 

so- ja te-johdon kanssa. Yksittäiset henkilöt tekevät jo hyvin yhteistyötä, mutta rakenteet puuttuvat. Yhteis-

työtahon löytyminen ja tehty yhteinen työ ovat epäsuunnitelmallisia.  

Hyvinvointitarkastusten osalta on pidetty työpajoja, jotta hankealueella edettäisiin enemmän yhteisen 

suunnitelman suuntaisesti. Tämä edistyy kyselyvastauksen mukaan hitaasti. Asiakkaan luvalla on lähdetty 

tekemään yhteisiä palvelutarpeen arviointeja.  

Lapset puheeksi -menetelmä huomioi hyvin monialaisen yhteistyön ja sitä käytetään erityisen ansiok-

kaasti Forssan seudulla. Perhekeskustyön kehittäminen ja edistäminen ovat tuoneet lasten, nuorten ja van-

hempien osalla monialaista osaamista yhteen asiakkaan hyväksi. Osa alueen vastaajista sanoi, että kuvatut 

hoitopolut ja osallistuminen kuvaamiseen ovat auttaneet heitä hahmottamaan, ketkä muut ovat mukana 

kunkin teeman äärellä työskentelemässä.  

Yhteenvetona kyselyvastauksessa todetaan, että paljon tapahtuu tämän osalta ja jokainen liikahdus on 

menossa kohti yhteistä tavoitetta. Nopeimmin etenee perhekeskustyö, koska sillä on jo vahva pohja aiem-

malta Lape-kaudelta sekä hyvin selkeä valtakunnallinen koordinaatio ja tuki. Vielä viime arviointia tehdes-

sämme hankealueella oltiin vaiheessa, jossa jouduttiin perustelemaan kovasti sitä, miksi pitäisi tehdä mo-

nialaiselle työlle rakenteet. Nyt hankkeessa on siirrytty perustelusta rakentamisen vaiheeseen. Perhekes-

kuksen osalta ollaan jo työn tekemisen vaiheessa, mutta perhekeskustyössäkin rakenteet tarvitsevat hyvin-

vointialueen osalta vielä vahvistusta ja yhdenmukaistamista. 
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Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan seudulliset valmennukset ovat alkaneet monialaisen työn kehittä-

miseksi. Forssan seudulla kehitetään työttömän työnhakijan monialaista sote-prosessia, Janakkalassa ja 

Hattulassa kehitetään monialaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen, Hämeenlinnassa kehitetään mielenter-

veys- ja päihdepalveluiden monialaista yhteistyötä ja Riihimäen seutu kehittää geneeristä mallia. Haasteek-

si kehittämisessä on noussut organisaatioiden erillisyys ja yhteisten työvälineiden puute. Perustason ja eri-

tyistason työtä yhdistävä ihotautipoliklinikan pilotointipäivä Janakkalassa onnistui hyvin.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan hankealueella ei ole onnistuttu käynnistämään Suuntima-pilottia 

monialaisten asiakkaiden tunnistamiseksi. Rekisterinpitäjyys on haastavaa erillisissä organisaatioissa.  

Suun terveydenhuolto on lähtenyt uudenlaiseen monialaiseen yhteistyöhön syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten ja työttömien kanssa. Toimintaohjausjärjestelmä Salma:n pilotti oli onnistunut: kokeilun aikana 

tehtiin enemmän toimenpiteitä ja hoitojaksot olivat lyhyempiä.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan monialaisuuteen pyritään myös työryhmien yhteistyön kautta (ris-

tiinpölytys). Kela on lähtenyt alueella aktiiviseen yhteistyöhön eri asiakasryhmien palveluiden kehittämi-

sessä. Myös järjestöt ovat innolla mukana kehittämisryhmissä.  

Ikääntyneiden palveluissa kotisairaalan malli on edennyt. Palvelupolkuja kuvatessa tulee esiin monialai-

sen työn tarve ja yhteinen tekeminen. 

Keskeiset huomiot   

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Kanta-Hämeessä perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin sekä sairaan/terveydenhoitajan kiireet-

tömälle käynnille yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita oli lokakuussa 2021 huomat-

tavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Tilanne on ollut maan keskiarvoa heikompi keväästä 2020 

alkaen. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneita oli loka-

kuussa 2021 vajaa 15 prosenttia, kuten koko maassa keskiäärin. Hoidon jatkuvuus on käytetyillä mittareilla 

ollut Kanta-Hämeessä koko maan keskiarvoa parempaa, mutta heikentynyt hieman vuodesta 2018. 

Kanta-Hämeessä arvioitiin, että asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle ajanvaraus-

ajan keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa. Tosin iäkkäiden palveluiden osalta tiedot saatiin vain 

kolmesta kunnasta. Hankkeen oma-arvioinnin perusteella perhetyöhön pääsee nopeammin kuin aiemmin, 

nyt 12 päivässä. Perheneuvolaan pääsy on taas hidastanut, mutta siinä on laajoja alueellisia vaihteluita vii-

kosta kolmeen kuukauteen, keskiarvon ollessa tällä hetkellä 2 kuukautta.  

Kanta-Hämeessä oli käynnissä laaja valmennuskokonaisuus ja samaan aikaan osa perusterveydenhuol-

lon yksiköistä osallistui Hyvä vastaanotto 2.0-valmennukseen. Nämä kaksi kokonaisuutta kehittävät osal-

taan saatavuutta, toinen huomioiden vastaanottotyötä ja toinen kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon 

monialaista yhteistyötä sekä asiakkaan kokemusta. Lisäksi hankkeessa oli valmistunut ja valmistumassa 

palvelupolkukuvauksia. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta kohden on Kanta-

Hämeessä ollut viime vuosina suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Muita kuin lääkärikäyntejä on ollut 

vuoteen 2019 asti jonkin verran vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 Kanta-

Hämeen ja koko maan käynnit olivat lähes samalla tasolla hieman yli 800:ssa. Etäasiointikäyntien osuus 

perusterveydenhuollon avohoidon kaikista käynneistä kasvoi vuonna 2020 lähes kolmasosaan.  

Kanta-Hämeessä on ollut lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilöllisen tar-

peen mukaisia terveystarkastuksia tasaisesti vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 

määrä nousee hivenen koko maan keskiarvoa korkeammaksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-

vuotiaiden määrä on Kanta-Hämeessä hienoisesti kasvanut viime vuosina. 

Kanta-Hämeessä 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntimäärä on 

viime vuosina ollut kasvussa ja se on koko maan keskiarvoa korkeampi. Myös psykiatrian laitoshoidon 13–

17-vuotiaiden potilaiden määrä on ollut hienoisessa kasvussa ja se on aavistuksen koko maan keskiarvoa 

korkeampi, mutta kasvu taittuu vuonna 2020. IPC-osaajia oli hankeaikana koulutettu 20. 
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Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaan-

oton käyntisyynä on Kanta-Hämeessä viime vuosina ollut hivenen koko maan keskiarvoa korkeampi. Päih-

dehuollon avopalveluissa on ollut vuosina 2019 ja 2020 jonkin verran enemmän asiakkaita kuin koko 

maassa keskimäärin.  

Terveyshyötymittareiden kehittämistyö siirtyi alueella syksyllä 2021 työkäytännön levittämisvaihee-

seen. Lisäksi koko Kanta-Hämeen laajuinen ensimmäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertomus 

ja suunnitelma on valmistunut. Elintapaneuvonnan mallia on lähdetty kehittämään liikuntaneuvonnasta.  

Kanta-Hämeessä ennaltaehkäisyn näkökulmasta tärkeänä näyttäytyvät sähköiset palvelut sekä matalan 

kynnyksen kohtaamispaikat. Sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt etenkin työikäisillä. Matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkoja on perustettu Riihimäen seudulla. Tosin täydennyshakua varten tehdyn alus-

tavan kartoituksen mukaan yhteisösosiaalityössä erilaisten toimintatapojen käyttö on puutteellista eikä ke-

hittämisessä usein oteta huomioon pieniä paikkakuntia ja asiakkaat asetetaan eriarvoiseen asemaan palve-

lun saatavuuden vuoksi. 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Kanta-Hämeessä tyytyväisyys kohtaamiseen ja asiakaspalveluun terveysaseman vastaanottopalveluissa on 

aavistuksen parantunut vuodesta 2018. Terveyspalveluja käyttäneet kokivat palvelun sujuvuuden jonkin 

verran heikommaksi vuonna 2020 kuin vuonna 2018, sosiaalipalveluja käyttäneet paremmaksi. 

Kanta-Hämeen hankkeessa oli syksyllä 2021 käynnissä useampi valmennus, mm. palveluiden laadun ja 

vaikuttavuuden sekä asiakaskokemuksen teemoihin liittyen. Lisäksi hankealueella on mallinnettu tai oltiin 

mallintamassa nuorten päihdepalveluiden, vanhemmuuden tuen, kotihoidon, huumeiden käyttäjän palvelut 

sekä työikäisten sosiaalihuollon palvelut. Terveydenhuoltopalveluissa asiakkaiden suositteluhalukkuus 

NPS-mittarilla mitattuna (-100-+100) oli yli tavoitetason. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden oli Kanta-Hämeessä vuosina 

2016–2019 pienempi kuin koko maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 päivystyskäyntien osuus nousi 

kuitenkin jonkin verran koko maan keskiarvoa suuremmaksi. Kanta-Hämeen alueen yhteispäivystyksen 

kävijämäärä puolittui ajanjaksolla 1.9.2020 - 31.8.2021.  

Palvelujen yhteentoimivuuden osalta sekä terveys- että sosiaalipalveluja käyttäneet kokivat vuonna 

2020 jonkin verran enemmän pompottelua palvelupisteestä toiseen kuin vuonna 2018. 

Kanta-Hämeessä seudulliset valmennukset ovat alkaneet monialaisen työn kehittämiseksi. Sen sijaan 

hankealueella ei ole onnistuttu käynnistämään Suuntima-pilottia monialaisten asiakkaiden tunnistamiseksi.  

Suun terveydenhuolto on lähtenyt uudenlaiseen monialaiseen yhteistyöhön syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten ja työttömien kanssa. Toimintaohjausjärjestelmä Salma:n pilotti oli onnistunut: kokeilun aikana 

tehtiin enemmän toimenpiteitä ja hoitojaksot olivat lyhyempiä. Myös ikääntyneiden palveluissa kotisairaa-

lan malli on edennyt. 

 


