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Juha Koivisto & Heidi Muurinen, THL 

 

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeella tavoitellaan palvelujen saatavuuden parantumis-

ta, kotoa kotiin -palveluketjun nykyistä sujuvampaa toimivuutta, erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen 

jalkautumista sote-keskuksiin, työnjaon, yhteistyön ja osaamisen uudistumista, toimintatapojen ja -

prosessien uudistamista digitalisaation tuella, maakunnan aseman vahvistumista kehittämisen veturina, 

ihmislähtöisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vaikuttavuuden lisääntymistä sekä sote-

kustannusten kehityksen hallintaa. Hanke toteutetaan neljänä kehittämisohjelmana: 1) lapset, nuoret ja 

perheet; 2) mielenterveys- ja päihdepalvelut; 3) ikäihmiset sekä 4) hoitotakuu. Niiden lisäksi on käynnistet-

ty valmistelut kahden uuden kehittämisohjelman sisällyttämiseksi hankkeeseen. Nämä uudet ohjelmat ovat 

5) kuntoutus ja 6) vammaispalvelut. 

LAPE-muutosohjelma toteutetaan pääosin osana lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelmaa ja osin 

osana mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelmaa. Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden 

parantaminen nuorten perustason palveluissa on toteutettu osana mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehit-

tämisohjelmaa. Hanke laajenee koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Valmistelussa on myös suun terveydenhuol-

lon sisällyttäminen hoitotakuun kehittämisohjelmaan.  

Kehittämisohjelmissa tavoitellaan seuraavia tuloksia ja vaikutuksia: 1) palvelujen saatavuus on parantu-

nut, 2) kotoa kotiin -palveluketju toimii nykyistä sujuvammin, 3) erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut 

ovat jalkautuneet sote-keskuksiin, 4) työnjako, yhteistyö ja osaaminen ovat uudistuneet ja tukevat osaltaan 

henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä, 5) digitalisaation tuella on uudistettu ja yhtenäistetty toimintatapoja 

ja -prosesseja, 6) TKIO-toiminta vahvistaa maakunnan asemaa kehittämisen veturina, 7) ihmislähtöisen 

HYTE-työn vaikuttavuus on lisääntynyt, ja 8) sote-kustannusten kehitys saadaan pysymään hallittuna. 

Lähtötilanteen oma-arviointia varten hankkeessa tehdyssä taustakyselyissä uuden hyvinvointialueen 

muutospaineiksi ja kehityssuunniksi mainittiin yleisimmin väestön ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeen 

kasvu, osaavan henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, digitalisaation ja teknologian 

merkityksen kasvu sekä resurssien ja palvelutarpeiden yhteensovittaminen ja kustannuskehityksen hillitse-

minen. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen 

odottaneiden osuus on Pohjois-Pohjanmaalla pysytellyt lähellä koko maan keskiarvoa. Ennen kevättä 2020 

noin 50 prosenttia odotti käyntiä yli seitsemän päivää. Kevään 2020 notkahduksen jälkeen yli seitsemän 

päivää odottaneiden osuus oli jälleen noussut paikoitellen lähelle 50 prosenttia. Lokakuussa 2021 määrä oli 

kuitenkin vajaa 40 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien 

lääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Pohjois-Pohjanmaalla kuusi prosenttia kaikista lääkärin 

kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 1.) 

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

neiden osuus on Pohjois-Pohjanmaalla ollut tarkastelujaksolla lähellä koko maan keskiarvoa. Määrä on 

pienentynyt vuoden 2019 syksystä lähtien siten, että lokakuussa kymmenen prosenttia odotti käyntiä yli 

seitsemän päivää. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien sai-
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raan/terveydenhoitajakäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Pohjois-Pohjanmaalla vain kaksi prosenttia 

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

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneiden määrä pieneni Pohjois-Pohjanmaalla pandemian alettua edeltäneestä noin 20 prosentista alle 

viiteen prosenttiin ja siellä määrä on pääasiallisesti pysynyt syksyyn 2021 asti. Vuoden 2021 osalta hoidon 

tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien hammaslääkärikäyntien hoitoonpääsytietojen osuus oli Poh-

jois-Pohjanmaalla kymmenen prosenttia kaikista hammaslääkärin kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin  

odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 2. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän 
käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 
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Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  

Pohjois-Pohjanmaalla 31,5 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman 

lääkärin kanssa. Määrä on viitisen prosenttia koko maan keskiarvoa pienempi. Vajaa 28 prosenttia kertoi 

asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on pari prosenttia maan keskiarvoa pienempi. (Tau-

lukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%) (2018-) Pohjois-Pohjanmaa 32,6 31,5 

 

 
Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%) (2018-) Pohjois-Pohjanmaa 27,9 27,6 

 

 
Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Pohjois-Pohjanmaalla asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai sosi-

aaliohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluissa keskimäärin 

kahdeksan arkipäivän kuluessa kunnissa (syyskuussa 2020 viisi arkipäivää) ja kuuden arkipäivän kuluessa 

yhteistoiminta-alueilla (syyskuussa 2020 seitsemän arkipäivää).  

Työikäisten palveluissa ajanvarausajan sai keskimäärin yhdeksän arkipäivän kuluessa kunnissa (syys-

kuussa 2020 kuusi arkipäivää). Yhteistoiminta-alueilla kiireettömän ajanvarausajan sai kuuden arkipäivän 

kuluessa niin syyskuussa 2021 kuin 2020.  

Iäkkäiden palveluissa ajanvarausajan sai syyskuussa 2021 keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa 

kunnissa (syyskuussa 2020 kuusi arkipäivää) ja kymmenen arkipäivän kuluessa yhteistoiminta-alueilla 

(syyskuussa 2020 viisi arkipäivää).  

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Pohjois-Pohjanmaalla vajaa 78 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelu-

jen käytössä. Määrä on hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Pohjois-Pohjanmaa 77,8 
      

Koko maa 79,5 
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Oma-arviointi 

Hoitotakuun kehittämisohjelmassa tavoitteena on, että henkilöstön osaamisen tukeminen on aloitettu, 

osaamistarvekartoitus ja koulutussuunnitelma tehty ja osa koulutuksista toteutettu. Digitaalisten työkalujen 

käyttöönottoa on aloitettu. Terveyskeskuksien toimintatavan siirtymistä tiiviimpään ammattiryhmien väli-

seen yhteistyöhön pilotoidaan ja samalla testataan eri keinoja tukea nykyistä paremmin hoidon jatkuvuutta 

ja saatavuutta. Alueellista yhteisrekrytointia ei ole voitu lähteä rakentamaan ennen lakien voimaantuloa, 

kun alueellista yhteistä toimijaa ei ole ollut ennen sitä. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan hankealueella on alueellisen vuoropuhelun tiivistymisen myötä 

opittu hyviä käytänteitä ja hyödynnetty niitä nykyisissä organisaatoissa. Nykyiset organisaatiorajat ylittävää 

yhteistyötä on vahvistettu sekä perusterveydenhuollossa että akselilla perusterveydenhuolto-

erikoissairaanhoito-sosiaalityö-hyte. Lisäksi ymmärrys hoidon saatavuuden nykytilasta on syventynyt ja 

henkilöstön osaamistarpeista on saatu tietoa ja myös alettu vastata näihin tarpeisiin. Hankealueella on otettu 

käyttöön osa sähköisistä työvälineistä, joiden avulla väestöllä on sujuvammin mahdollisuus hoitaa hyvin-

vointiinsa liittyviä asioita, esimerkiksi sähköisen ajanvarauksen avulla tai Oulussa chat-toiminnan kautta. 

Paikoin on pilotoitu etävastaanottoa, toisaalla videovälitteistä esh-pth-asiantuntijoiden säännöllistä keski-

näistä vuorovaikutteista konsultaatiota ja potilaan hoitoa aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelmassa ensimmäisen hyötytavoitteen osalta tavoittee-

na on, että kustakin sote-palveluiden osasta on olemassa suunnitelma ja toteutustapa, jota voidaan seurata 

mittareilla.  Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan tähän liittyen on tehty lähinnä valmistelevaa työtä. Myös 

muutamia tämän hyötytavoitteen saavuttamiseen tähtääviä pilotteja on aloitettu. Saavutuksena nostetaan 

esiin, että jokaisesta osasta on kehittämissuunnitelma, tosin palveluiden toteutustavasta ja sen seurannan 

mittareiden valinnasta on vasta yleisluoteinen suunnitelma. Hanke on lisännyt eri puolilta hyvinvointialuet-

ta olevien aluekehittäjien sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtajien koheesiota ja yhteenkuulu-

vuutta. Asiakas- ja potilastyöntekijöiden innostus kehittämiseen on lisääntynyt ja perustason työntekijöiden 

osaaminen on vahvistunut. Oma-arvioinnin mukaan hyötytavoitteita ei ole vielä voitu saavuttaa, koska ne 

syntyvät vasta pitkäjänteisen työn tuloksena vähitellen 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Pohjois-Pohjanmaalla on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta 

kohden vähentynyt viime vuosina vajaasta tuhannesta käynnistä noin 800 käyntiin tuhatta asukasta kohden, 

mikä on kuitenkin hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin (Kuvio 4). Muiden kuin lääkärikäyn-

tien määrä on alueella ollut selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin ja oli noin 1200 vuonna 2020. 

Koko maan käyntimäärät putosivat Pohjois-Pohjanmaasta poiketen selvästi vuonna 2020 ja jäivät hieman 

yli 800:aan. (Kuvio 5.) Etäasiointikäyntien osuus kaikista perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä on 

Pohjois-Pohjanmaalla alempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osuus nousi noin neljännekseen 

kaikista käynneistä, kun koko maassa lähes 30 prosenttia on etäasiointikäyntejä. (Taulukko 3.) Terveyskes-

kuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoito-

jaksoista on Pohjois-Pohjanmaalla ollut koko tarkastelujakson yli 50 prosenttia, mikä on selvästi enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. (Kuvio 6.) 
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Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-
hoidon lääkärikäynnit yhteensä  

/ 1 000 asukasta

 

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

1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Pohjois-

Pohjanmaa 

Miehet 16,4 16,3 19,2 19,8 23,9 

 Naiset 18,2 18,4 22,4 23,1 26,2 

 Yhteensä 17,4 17,5 21,0 21,7 25,3 

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

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

 Yhteensä 20,2 20,1 20,6 22,0 29,2 

  

 

Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  

% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Pohjois-Pohjanmaalla on lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yksilöllisen tar-

peen mukaisia terveystarkastuksia ollut viime vuosina selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin 

(Kuvio 7). Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärä on Pohjois-Pohjanmaalla kasvanut vuodesta 2016 

nousten yli 7000 asiakkaaseen (Kuvio 8). Kummankin määrä pienenee hieman vuonna 2020 edeltävästä 

vuodesta. 
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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 

Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuosina ollut lapsiperheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa jonkin verran 

enemmän kuin koko maassa keskimäärin ja määrä on kasvanut vuosi vuodelta, kunnes vuonna 2020 piene-

nee 1,6 prosenttia. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa perheitä on ollut aavistuksen enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä olleiden ja lastensuojelun tehos-

tetussa perhetyössä olleiden perheiden määrät ovat kasvanut viime vuosina, mutta pienenevät vuonna 2020. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden määrä on viime vuosina ollut hieman pienempi kuin koko 

maassa keskimäärin. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleiden 0–17-vuotiaiden määrä on hieman 

kasvanut vuoden 2018 jälkeen.  Vuonna 2019 heitä oli 0,4 ja vuonna 2020 0,5 prosenttia vastaavan ikäises-

tä väestöstä. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Pohjois-Pohjanmaa 2 2,3 3 4,4 2,8 
  

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % 

lapsiperheistä 

Pohjois-Pohjanmaa 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsi-

perheistä 

Pohjois-Pohjanmaa 2,3 2,2 3,1 5,2 4,4 

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiper-

heistä 

Pohjois-Pohjanmaa 1,7 1,8 2,6 2,8 2,1 

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

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

sestä väestöstä  

Pohjois-Pohjanmaa 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 

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

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

vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 

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

Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuosina ollut 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian 

avohoitokäyntejä selvästi vähemmän koko maan keskiarvoon verrattuna. Määrä on kuitenkin kasvanut 

vuoden 2018 jälkeen (Kuvio 9). Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on ollut hivenen enem-

män kuin keskimäärin koko maassa, mutta vuonna 2020 määrä pienenee alle maan keskiarvon (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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Pohjois-Pohjanmaan alueella oli syyskuussa 2020 peruspalveluna käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden 

ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter 

Personal Counseling (IPC) -menetelmä. Menetelmä on käytössä perheneuvolassa, mielenterveyspalveluissa ja 

työikäisten palveluissa. Sen käyttöön oli koulutettu yhteensä seitsemän ammattilaista. Ahdistuneisuusoireiluun 

suunnattua CoolKids -menetelmä ei ollut käytössä. Muista menetelmistä käytössä oli seuraavia: standardoituja 

kyselylomakkeita, perheinterventio, tyttöjen voimavararyhmä, mielenterveyden ea2 ja ryhmämuotoiset menetel-

mät (ei strukturoituja). Näitä menetelmiä on koulutettu käyttämään noin 30 ammattilaista ja niitä käytetään perhe-

neuvolassa, äitiys- ja lastenneuvolassa, lapsiperheiden palveluissa, kouluterveydenhuollossa, mielenterveys- ja 

päihdepalveluissa, mielenterveyspoliklinikalla ja palliatiivisella osastolla. Lisäksi Lapset puheeksi -menetelmään 

on koulutettu satoja ammattilaisia perheneuvolassa, äitiys- ja lastenneuvolassa, lapsiperheiden palveluissa, koulu-

terveydenhuollossa, mielenterveyspalveluissa ja mielenterveyspoliklinikalla. 

Lisäksi käytössä on KKT, HOT, ART sekä ahdistusoireiden ja jännittäjien ryhmäkuntoutusmalli. Näitä mene-

telmiä käytetään lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluissa ja niiden käyttöön on koulutettu 

kuusi ammattilaista. 

Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaalla oli hankeaikana koulutettu 59 IPC-osaajaa, 

neljä IPC-menetelmäohjaajaa, kuusi IPT-N-osaajaa ja yksi CoolKids -osaaja. Hoitojaksoja oli aloitettu IPC-

menetelmällä 150 ja CoolKids -menetelmällä 6. 

Muille ikäryhmille kuin nuorille tarkoitettuja näyttöön perustuvia psykososiaalisen hoidon menetelmiä oli alu-

eella käytössä syyskuussa 2021 seuraavat aikuisille ja ikäihmisille: psykoedukaatio, lyhytpsykoterapia, koulutus-

psykoterapia ja ikäihmisten päivätoiminta. Lisäksi käytössä olivat pari- ja perheterapia sekä traumaterapia aikui-

sille. 

Taulukko 5. Psykososiaalisiin menetelmin koulutetut, menetelmiä käyttäneet ja aloitetut hoitojaksot 
hankekaudella 30.9.2021 mennessä  

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 59   150  

IPC-menetelmäohjaaja 4     

IPT-N-osaaja 6     

CoolKids-osaaja 1   6  

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Pohjois-Pohjanmaalla ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olleet perusterveydenhuollon lääkärin avo-

sairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä hivenen harvemmin kuin koko maassa keskimäärin. Määrä kasvoi lähes 

prosentilla vuodesta 2019. Päihteiden aiheuttamat ongelmat ovat olleet lääkärin vastaanoton käyntisyynä hivenen 

useammin kuin koko maassa keskimäärin, mutta määrä laskee vuonna 2020 maan keskiarvon tasolle. (Taulukko 

6.) 

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat perus-
terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön 

ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon 

vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Pohjois-Pohjanmaa 3,9 4 4,1 4,5 5,4 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkä-

rin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista 

käyntisyistä 

Pohjois-Pohjanmaa 1 1,1 0,9 0,7 0,5 

  
Koko maa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Pohjois-Pohjanmaalla on päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä laskenut viime vuosina selvästi alle 

maan keskiarvon. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä 

on viime vuosina kasvanut hienoisesti, mutta pienenee jonkin verran vuonna 2020 edeltävään vuoteen verrattuna. 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden asiakkaiden määrä on Pohjois-Pohjanmaalla pienentynyt viime vuosi-

na ja se on pienempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 7.) 

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

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Pohjois-Pohjanmaa 10,9 10 4,1 3,8 3,7 
  

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

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosas-

toilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Pohjois-Pohjanmaa 3 3,1 3,5 3,3 2,6 

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

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 

asukasta 

Pohjois-Pohjanmaa 1,7 1,3 0,7 0,8 0,6 

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

 

Pohjois-Pohjanmaalla on tilaston mukaan ollut suurta vaihtelua vuosittain niiden alkoholia liikaa käyttäneiden 

osuudessa, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta. Vuonna 2020 osuus oli pari 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  

Pohjois-Pohjanmaa 36,5 25,5 27,7 
 

36,3 

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

 

Pohjois-Pohjanmaalla on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetetty-

jen elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä pienentynyt viime vuosina ja se on ollut koko maan 

keskiarvoa pienempi. (Taulukko 9.)      

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet   

  2016 2017 2018 2019 

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

100 000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Pohjois-Pohjanmaa 3226 2814 2700 2507 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Pohjois-Pohjanmaalla on C-hepatiitti-infektioiden määrä ollut vuosina 2016–2018 lähellä koko maan keskiar-

voa. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on ollut vuosina 2017–2019 huomattavasti vä-

hemmän 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 

Pohjois-Pohjanmaa 20,2 19,4 23,5 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Pohjois-Pohjanmaa 
 

71,9 97,5 94,7 
 

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

Pohjois-Pohjanmaalla 75 vuotta täyttäneistä runsas 90 prosenttia on asunut kotona viime vuosina. Omaishoidon 

tuen hoidettavia heistä oli vuonna 2020 5,7 prosenttia, määrä on hieman pienentynyt edeltävistä vuosista. Sään-

nöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 19,4 prosenttia. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä 

oli vuonna 2020 0,4 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 8,4 prosenttia. 

(Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 90,6 90,2 90,6 90,2 90,4 

 

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

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 6,2 6,4 6,3 6,2 5,7 

 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 19 19,5 19,1 18,7 19,4 

 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttä-

neet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 7,4 8,2 7,9 8,4 8,4 

 

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

 

Pohjois-Pohjanmaalla 85 vuotta täyttäneistä vajaa 80 prosenttia asuu kotona. Omaishoidon tuen hoidettavia 

heistä oli vuonna 2020 8,7 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 39 prosenttia. Mää-

rä on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 

2020 0,7 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 18,4 prosenttia. Määrä on 

viime vuosina ollut hieman koko maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 79,3 78,7 79,4 79,6 79,6 

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 8,7 9,8 9,5 9,3 8,7 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 39,5 38,7 38,4 38 39 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttä-

neet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Pohjois-Pohjanmaa 16,8 18,1 17,6 18,1 18,4 

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

 

Syykuussa 2021 Pohjois-Pohjanmaan alueella 25 prosentilla kunnista (50 prosentilla syykuussa 2020) ja 60 

prosentilla yhteistoiminta-alueista (50 prosentilla syyskuussa 2020) oli käytössä muistisairauksien ennaltaeh-
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käisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli. Tietoja vuoden 2021 osalta tosin puuttuu useista kunnista ja 

kuntayhtymistä. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Pohjois-Pohjanmaan alueella kaikilla kunnilla ja yhteistoiminta-alueilla oli syyskuussa 2021 tarjolla sähköisen 

palvelukanavan kautta annettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä 

asioissa niin lapsiperheiden, nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. Tietoja ei tosin vuoden 2021 

osalta saatu kaikista kunnista ja kuntayhtymistä, mistä johtuen vertailu ei lähtötilanteeseen ei ole luotettavasti 

mahdollista.  

Syyskuussa 2020 sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ohjausta ja neuvontaa oli tarjolla lapsiperheille 

ja nuorille 50 prosentilla kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla, työikäisille 25 prosentilla kunnista ja kaikilla 

yhteistoiminta-alueilla sekä ikääntyneille 75 prosentilla kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla.  

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Pohjois-Pohjanmaan alueella oli syyskuussa 2021 kyselyvastausten mukaan yhteensä 45 (30 kunnissa ja 15 yh-

teistoiminta-alueilla) lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen avointa fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. 

asukastila tai ”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja 

neuvontaa. Kohtaamispaikkoja määrä on tuplaantunut, sillä syyskuussa 2020 niitä oli 22 (yhdeksän kunnissa ja 13 

yhteistoiminta-alueilla). Kyselyyn ei tietoja saatu syksyllä 2021 kaikista kunnista, mutta lapsiperheiden osalta 

tieto kohtaamispaikoista perustuu perhekeskuskyselyyn. 

Syyskuussa 2021 alueella oli yhteensä 9 (6 kunnissa ja 3 yhteistoiminta-alueilla) kaikille asukkaille tarkoitet-

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

saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Luku on merkittävästi matalampi 

kuin syyskuussa 2020, jolloin kohtaamispaikkoja oli 24 (14 kunnissa ja 10 yhteistoiminta-alueilla). Syyskuun 

2021 kyselyyn tiedot saatiin vain 11/30 kunnasta eli vertailu lähtötilanteeseen ei siten ole mahdollista. 

Pohjois-Pohjanmaan alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 kyselyvastausten 

mukaan yhteisösosiaalityötä, kuten etsivää sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkai-

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

 

Oma-arviointi 

Lapset, nuoret, perheet -kehittämisohjelmassa halutaan varmistaa, että jokaisessa kunnassa ja alueella on hyvin-

vointialueisiin siirtymiseen mennessä kansalliset kriteerit täyttävä perhekeskus osana sote-keskusta. Kevään 2021 

oma-arvioinnin mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä on 20 perhekeskusta ja viisi on suunnitteilla sekä 44 kohtaa-

mispaikkaa ja kaksi on suunnitteilla.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan vuoden 2021 aikana ensisijaisena tavoitteena on ollut päästä yhteisen ti-

lannekuvan äärelle siitä, mikä on perhekeskusten tilanne kunnissa ja ennen kaikkea siitä, mihin suuntaan niitä 

tulee kehittää. Tähän tavoitteeseen on kevään jälkeen päästy ja syksyn aikana eri alueilla on aloitettu painottamaan 

erilaisia konkreettisia toimenpiteitä kehittämistyössä, joita on päästy aloittamaan. Keskeisinä tuotoksina on, että 

koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset on pidetty perustason osaamisen vahvistamiseksi, lapsen tuen polku 

käytöshäiriötilanteissa on saatu kuvattua, palveluohjauksen malleja on toiminnassa, vanhemmuutta on tuettu mm. 

sähköisen verkkokoulun avulla, erilaista ryhmätoimintaa ja työparimalleja lasten ja nuorten mielenterveyden tu-

kemiseksi on aloitettu, alueellisen perhekeskusverkoston toiminta on aktiivisesti toiminnassa ja järjestöjen sekä 

seurakunnan välinen yhteistyö on toimivaa ja suunnitelmallista. 

Keskeisinä hyötyinä on, että toimintakulttuuri kohti monialaisempaa ja varhaisempaa työskentelyä on saatu 

käynnistymään sekä päällekkäistä työtä vähentymään tietoisuutta lisäämällä, samoin vuoropuhelu niiden tahojen 

välillä, joilla ei aiemmin ole yhteistyötä ole ollut. Ymmärrys ja tietoisuus myös syy-seuraus -suhteista ja oikea-

aikaisuuden merkityksestä on kasvanut, mikä on keskeistä toimintakulttuurin uudistumisessa 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä toisen hyötytavoitteen mukaisena tavoitteena on, että sote-

palveluiden ehkäisevästä ja ennakoivasta työstä on olemassa suunnitelma ja toteutustapa, jota voidaan seurata 

mittareilla. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan keskeisenä saavutuksena on, että ehkäisevästä ja ennakoivasta 



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

 

12 

 

työstä on yleissuunnitelma, mutta se ei ole vielä riittävän tarkka ja sen toteutustavasta ei ole vielä tarkennettua 

suunnitelmaa.    

Ensimmäisen hyötytavoitteen kohdalla kuvattujen oma-arvioinnin mukaisten keskeisten hyötyjen lisäksi oma-

arvioinnissa kuvataan mielenterveys- ja päihdepalveluiden keskeisiä tuotoksia. Ne ovat runsas koulutustarjonta, 

palveluketjujen kuvaukset, (keskeneräiset) yhteensovitetut monialaisen sote-työskentelyn mallit, (keskeneräinen) 

monialaista palvelua tarvitsevien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelutarpeen arvioinnin malli, 

(keskeneräinen) puheeksi oton ja ehkäisevän työn kokonaissuunnitelma, OYS psykiatrian osastoresurssin siirtä-

minen tehostettuun avohoitoon, (keskeneräinen) tuotannonohjausjärjestelmän sovittaminen mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden ohjaamiseen sekä päihdepäivystyksen kehittämismallin luominen ja toteuttaminen.  

Lisäksi nostetaan esiin järjestö- ja kokemustoimijayhteistyön vakiinnuttaminen pysyväksi osaksi kehittämis-

hanketta, psykiatristen hoitajien ja terveyskeskuslääkäreiden työn yhteensovittaminen (lähes valmis Oulussa, vasta 

hahmotteluasteella muualla), (keskeneräinen) perhekeskuksen nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelun kehittä-

minen, lyhytinterventiopilotin toteuttaminen, (keskeneräiset) IPC/IPT-koulutukset ja -työnohjaukset sekä (kesken-

eräinen) Käynti kerrallaan terapian koulutus- ja työnohjaushanke. 

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan palvelujen peittävyyttä ku-

vaavat luvut vaihtelevat suuresti alueella. Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan 37 prosenttia organisaatioista 

(7/19) järjestää etäkotihoitoa. Lähtötilanteessa 55 prosenttia (10/18) organisaatiota ilmoitti toteuttavansa syste-

maattista kotikuntoutustoimintaa. Kotikuntoutuksen käytännöt, työvälineet ja ohjautuminen vaihtelevat kunnittain. 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan vuonna 2020 maakunnassa oli kotisairaalatoimintaa 10/18 sote-

järjestäjällä.  

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman osalta hankkeen prosessitavoitteena on, että hankealueella on yh-

tenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 12/2021. Tämä muodostuu kolmesta osatavoitteesta: a) keski-

tetty matalan kynnyksen asiakas- ja palveluohjaus b) hyvinvointi- ja palveluverkostot asukkaan ja ammattilaisen 

tukena ja c) RAI-mittariston käyttö palvelutarpeen arvioinnissa. Lähtötilanteen oma-arviointia varten tehdyn alku-

kartoituksen mukaan lähes kaikilla hyvinvointialueen kunnilla oli käytössä keskitetty asiakas- ja palveluohjaus. 

Keskitetyn ohjauksen määrittely ei ole kuitenkaan yhteneväinen. RAI:ta käytetään lähtötilanteen oma-arvioinnin 

mukaan palvelutarpeen arvioinnissa noin puolessa alueen kunnista, mutta tiedon hyödyntämisessä on erovaisuuk-

sia. Ikääntyneiden uusien yhteydenotto- ja sähköisen asioinnin kanavien osalta lähtötilanteessa kolmessa organi-

saatiossa oli käytettävissä ikäihmisten palveluissa digipalvelupolkuja. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman päätavoitteiden eli asiakas- 

ja palveluohjausmallin, kuntoutuksen ja ympärivuorokautisen kotihoidon, kotisairaalamallin, osaamisen vahvis-

tamisen ja tiedolla johtamisen osalta kehittämistyö on sujunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaikkakaan 

marraskuuhun 2021 mennessä mitään tavoitetta ei ole vielä kokonaan saavutettu. 

Oma-arvioinnin mukaan tärkeimpinä hankkeessa saavutettuina tuloksina voidaan pitää tarkentuneen tilanne-

kuvan johdattamaa konkreettista kehittämistyön toteutumista ja verkostoitumista, mikä on jo johtanut lähemmän 

yhdenvertaisia palveluja mm. kotihoidossa, kuntoutuksessa ja kotisairaalatoiminnassa. Asiakas- ja palveluohjauk-

sen hyvinvointi- ja palveluverkostopiloteissa on synnytetty uusia toimintatapoja yhteistyössä kuntien, seurakun-

tien, järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa, joiden levittäminen ja mallintaminen koko hyvinvointialueen toi-

minnoiksi jatkuu myös tulevalla hankekaudella. Myös yhtenäiset palvelujen myöntämisperusteet kehittämisen alla 

oleviin palvelukokonaisuuksiin ovat syntymässä verkostomaisen työskentelyn avulla, mihin on myös järjestöjen 

edustajia osallistettu. Monialaisuuden ja yhteentoimivuuden osalta hyödyksi voi lukea myös yhteisten uusien toi-

mintatapojen pilotointi ensihoidon ja tilannekeskustoiminnan näkökulmasta, josta ensimmäiset mitattavat hyödyt 

ovat oma-arvioinnin mukaan tosin vasta tulossa. 

Kuntoutuksen kehittämisohjelmassa tavoitteena on ollut käynnistää keskustelu kuntoutuksen kehittämistarpeis-

ta hyvinvointialueella sekä nostaa esille ja konkretisoida kehittämiskohteita jatkorahoituksen hakemista varten. 

Tehtävänä on ollut varmistaa, että POPsote -hankkeen kuntoutuksen kehittämistyö on linjassa kansallisen kuntou-

tuksen uudistamisen toimenpiteiden kanssa ja yhteistyö esimerkiksi Työkykyohjelman kanssa käynnistyy. Syksyn 

2021 oma-arvioinnin mukaan tavoitteet verkostojen luomisesta ja kehittämiskohteiden tunnistamisesta ovat täyt-

tyneet.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan keskeisinä tuotoksina on ammattilaisille suunnatun kuntoutuksen kehit-

tämistarpeet -kyselyn toteutus sekä työkyvyn tukeen liittyen käynnistetty laajaa yhdyspintakeskustelu ja suunnitte-
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lu hyvinvointialueen TYP-verkoston kanssa sopivista etenemisen tavoista. Osatyökykyisten ja vaikeasti työllisty-

vien hankkeet alueella on koottu kyselyn pohjalta yhteen raporttiin ja lisäksi on perustettu kuntoutuksen maakun-

nallinen järjestöverkosto. Työkokousten aikana on kerätty pohjatietoa työpajatyöskentelyn ja yhteiskehittämisen 

työkaluilla, saatua tietoa hyödynnetään kehittämistyön pohjana. Ennaltaehkäisevän kotikuntoutuksen toimintamal-

lia on mallinnettu palvelumuotoilun keinoin. 

Keskeisinä hyötyinä syksyn oma-arvioinnin mukaan on, että keskustelu kuntoutuksen kehittämistarpeista on 

käynnistynyt ja kuntoutuksen läpileikkaavuus on entistä vahvemmin tunnistettu. Jo aikaisemmin käynnistyneiden 

kehittämisohjelmien kanssa tehty yhteistyö on tuonut uudenlaista näkökulmaa myös kuntoutuksen tietopohjan 

kautta. Kuntoutuksen ja toimintakyvyn näkökulmat ovat esillä asiakaspolkujen ja nyt kuvattavissa digitaalisissa 

hoitopoluissa (kotiutuminen ja akuuttitilanteiden hoitopolku). Kuntoutuksen näkökulma on mukana digitaalisen 

sote-keskuksen akuutin selkäpotilaan hoitopolun kuvaamisessa. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin 

(asteikko 1=täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Tyytyväisyys on hieman parantunut kaikkien neljän ulot-

tuvuuden osalta vuodesta 2018. Asiakkaat kokivat vuonna 2020, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,7), 

hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,6), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi (4,7) ja tarvittu palve-

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

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

    2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asiakas-

palvelu 

Pohjois-Pohjanmaa 4,4 4,7 

  
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen päätök-

sentekoon 

Pohjois-Pohjanmaa 4,5 4,6 

  
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Pohjois-Pohjanmaa 4,5 4,7 
  

Koko maa 
 

4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa 

Pohjois-Pohjanmaa 4,4 4,6 

  
Koko maa 

 
4,6 4,6 

 

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

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

liseksi (4,8) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,5).  

Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä vajaa 53 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. 

Sosiaalipalveluja käyttäneistä vajaa 60 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. Määrä on lähes 15 prosenttia suurempi 

kuin vuonna 2018. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttä-

neistä 

Pohjois-Pohjanmaa Miehet 55,6 60,1 

    
Naiset 49,4 46,2 

    
Yhteensä 52,4 52,8 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttä-

neistä 

Pohjois-Pohjanmaa Miehet 46,7 63,5 
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Naiset 44,3 54,5 

    
Yhteensä 45,5 59 

  
Koko maa 

 
Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Pohjois-Pohjanmaan alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista AVAIN-mittaria ei 

kyselyvastausten perusteella käytetty syyskuussa 2021 lainkaan. Vuonna 2020 sitä käytti 8 prosenttia kunnista, 

mutta vuoden 2021 tiedoista puuttuu vastauksia useista kunnista. 

Kykyviisaria käytti syyskuussa 2021 kyselyvastausten mukaan kunnista 25 prosenttia, mutta ei mikään yhteis-

toiminta-alue. Vuotta aiemmin Kykyviisaria käytti kunnista 50 prosenttia ja yhteistoiminta-alueista 17 prosenttia. 

Koska syyskuun 2021 tiedoista puuttuu vastauksia useista kunnista ja kuntayhtymistä, vertailu lähtötilanteeseen ei 

ole mahdollista. 

RAI-välineistöön kuuluvaa mittaria käytti syyskuussa 2021 kaikki vastanneista kunnista ja yhteistoiminta-

alueista, mutta tämänkin tiedon osalta vastauksia puuttui. Vuotta aiemmin tehdyn kyselyn mukaan RAI-

välineistöön kuuluvaa mittaria käytti kunnista 92 prosenttia ja yhteistoiminta-alueista 100 prosenttia.  

Muista vastaavista mittareista syykuussa 2021 alueella oli käytössä RAVA, mutta alueella ollaan siirtymässä 

RAI-välineistöön kuuluvien mittareiden käyttöön. Lisäksi käytössä oli Arvoa-toimintakykymittari lastensuojelus-

sa ja pilotoinnissa perhesosiaalityössä. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja ei ollut syyskuussa 2020 käytössä Pohjois-Pohjanaan kunnissa. Yh-

teistoiminta-alueista 40 prosentilla oli käytössä rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleina hyvinvointikertomuk-

set ja osavuosikatsaukset. 

Kyselyvastauksen mukaan rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on laajennettu hankealueella ajalla 

1.9.2020-31.8.2021. Laajentaminen on tapahtunut eri tavoilla, kuten rakenteellisen sosiaalityön tiedonkeruulla, 

osallisuuden vahvistamisella ja palveluiden kehittämisellä. 

Hankealueella on rakenteellisen sosiaalityön osalta toteutettu järjestelmällistä tiedon keräämistä kunnan ja 

maakunnan sosiaalisista ilmiöistä. Tiedon avulla varmistetaan, että sosiaalihuollon asiakastyöstä saatavat koke-

mukset välittyvät osaksi kunnan ja maakunnan päätöksentekoa. Järjestelmällistä tiedonkeruuta on toteutettu Oulun 

kaupungissa Hyvinvointikertomuksessa. 

Rakenteellisen sosiaalityön laajentaminen on tarkoittanut myös kunnan ja maakunnan asukkaiden osallisuuden 

vahvistamista ja erilaisten yhteistyöverkostojen rakentamista. Kuntalaisten osallisuutta on vahvistettu erilaisilla 

kyselyillä mm. perhekeskukseen ja perheiden palveluihin liittyen. Asiakasosallisuus on ollut mukana myös Oulun 

kaupungin tekemisessä mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut, VPL-palvelut ja kehitysvammaisten palveluiden 

hankinnoissa. Lisäksi hankealueella on tehty asukkaiden sosiaalisten oikeuksien ja osallisuuden toteutumisen 

seurantaa sekä maakuntien hyvinvointivastuun täyttämistä.  

Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeessa (ASTE-hanke) on tiivistetty yhteistyötä 

rikosseuraamuslaitoksen kanssa ja asunnottomana vapautuville vangeille on suunniteltu asumisen kurssit monia-

laisena yhteistyönä sote-ammattilaisten sekä järjestöjen kanssa. Vapautuvien vankien osalta on aloitettu yhteistyön 

tekeminen myös maakunnallisen POPsote-hankkeen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjäverkoston kans-

sa. Tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä, jotta vapautuvan vangin sote-palveluiden saatavuus olisi sama koko 

maakunnan alueella.  

Lisäksi kyselyvastauksessa mainitaan yhteinen aikuissosiaalityön virka ikääntyneiden palveluiden ja perhe- ja 

psykososiaalisten palveluiden tulosalueella. 

 

Oma-arviointi 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelmassa kolmannen hyötytavoitteen mukaisena tavoitteena 

on, että kutakin sote-palveluiden korjaavan työn elementtiä on kehitetty koulutuksen ja toimintamallin hiomisen 

kautta niin, että tuloksia voidaan seurata sitä varten luoduilla tai muuten jo olemassa olevilla mittareilla. Syksyn 

2021 oma-arvioinnin mukaan saavutuksena on, että koulutusohjelmaa toteutetaan aktiivisesti ja keskeisistä palve-

lupoluista on toteutettu palvelukuvaus kriteereineen, mutta tulosten seurantaan ei ole vielä valmista mittaria.               
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Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden on Pohjois-Pohjanmaalla ollut jonkin 

verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 alueen päivystyskäynnit nousivat hivenen 

maan keskiarvon yläpuolelle noin 400 käyntiin. (Taulukko 15.) 

Pohjois-Pohjanmaan alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2020 - 31.8.2021 ollut yhteensä 76 616 

käyntiä. Tätä lukua ei kuitenkaan voida verrata lähtötilanteen arvioinnissa esitettyihin lukuihin, sillä niissä on 

kyselyvastauksen mukaan ollut Pohjois-Pohjanmaan alueen osalta virhe (lähtötilanteessa raportoitu ajalta 

1.9.2018–31.8.2019 yhteensä 60 500 käyntiä ja ajalta 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 53 600 käynti). 

Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus vastaanotolla käyneistä on Poh-

jois-Pohjanmaalla vähentynyt viime vuosina ja putosi alle yhden prosentin vuonna 2020. Yli 10 kertaa vuodessa 

käyneiden osuus on Pohjois-Pohjanmaalla ollut hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 16). 

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Pohjois-Pohjanmaan alueella on ajan-

jaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 21 633 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 18 924 

kuljetusta. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetuksia on ollut yhteensä 22 413.     

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 

 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Pohjois-Pohjanmaa Miehet 159 303 298 311 354 

 Naiset 189 353 355 369 434 

 Yhteensä 174 327 326 339 393 

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 

Pohjois-

Pohjanmaa 

Miehet 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 

 Naiset 1,5 1,4 1,2 1,1 0,8 

 Yhteensä 1,3 1,2 1,0 1,0 0,7 

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 

Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas 27 prosenttia koki pompottelun palvelu-

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

jonkin verran pienemmät kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja vuonna 2020 käyttäneistä vajaa 30 prosenttia koki 

pompottelun palvelupisteestä toiseen ja noin 43 tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. Mää-

rät ovat selvästi pienentyneet vuodesta 2018. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Pohjanmaa Miehet 28,5 25,2 
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Naiset 30 29,1 

     
Yhteensä 29,3 27,3 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

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

veyspalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Pohjanmaa Miehet 47,4 37,5 

     
Naiset 55,1 51,6 

     
Yhteensä 51,4 44,9 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Pohjanmaa Miehet 41,9 27,1 

     
Naiset 40,5 32,6 

     
Yhteensä 41,2 29,8 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

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

aalipalveluja käyttäneistä 

Pohjois-Pohjanmaa Miehet 49,5 26,9 

     
Naiset 57,4 49,5 

     
Yhteensä 53,4 43,1 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Pohjois-Pohjanmaan alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asia-

kasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien (80 % kunnista ja 83 % yhteistoiminta-

alueista), Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) (30 % kunnista ja 83 % yhteistoiminta-

alueista) sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön (70 % kunnista 

ja 100 % yhteistoiminta-alueista) osalta. 

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

oiden käsittelyä varten oli käytössä sekä toimeentulotuen ja muiden etuuksien että Kelan palveluiden kohdalla. 

Sen sijaan koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien 

asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta oli kehitteillä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Pohjois-Pohjanmaan alueella 83 prosentilla kunnista ja kaikilla yhteistoiminta-alueilla oli syyskuussa 2020 sovittu 

yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten. 

Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja 

toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten on kehitteillä ja kyseinen malli on muu kuin työkyvyn tuen tiimi. 

 

Avun tai tuen saaminen yhdellä yhteydenotolla 

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

la, hankealueella on lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelmassa esitelty asiakas- ja palveluohjauksen mallia 

ja periaatteita eri verkostoissa ja periaatteesta on käyty eri ammattilaisten ja hanketyöntekijöiden välillä vuoropu-

helua yhteisen ymmärryksen edistämiseksi. Alueella toimii tällä hetkellä kahdessa organisaatiossa sosiaalihuollon 

palveluohjauksen ”yhden yhteydenoton periaate” –malli. Näiden mallien pohjalta on aloittanut kolmessa kunnassa 

pilotit, joita on tarkoitus jatkaa ja laajentaa eri organisaatioihin vuosina 2022–2023 siten, että tavoitteena on koko 

hyvinvointialueella toimiva monialaisesti toimiva yhden yhteydenoton palveluohjauksen malli. Asiakas- ja palve-

luohjaus painottuu tällä hetkellä vahvasti sosiaalihuollon palveluohjaukseen.  

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä on tehty valmistelevaa työtä, jotta asiakas saisi tarvittavan 

avun tai tuen yhdellä yhteydenotolla. Hankealueella on alkamassa ensihoidon kanssa yhteinen pilotti, jossa yhtenä 

elementtinä on asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen kahdella alueella. Nyt toiveena on, että hankealueella 

saataisiin yhteinen, koko sote-kenttää koskeva asiakas- ja palveluohjauksen prosessi käyntiin, jotta palvelumalli 

saataisiin hahmotettua ja kehitettyä.  
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Ikäohjelmassa alueen henkilöstölle on järjestetty vuoden 2021 keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen toimin-

tamalliin liittyviä koulutuksia, esittelyjä ja työpajoja, joissa THL on ollut vahvasti mukana. Ikäihmisten palvelujen 

kehittämisessä pääpaino on ollut asiakas- ja palveluohjauskäytännöissä ennen säännöllisiä palveluita. Hyvinvoin-

tialueella on käynnistynyt muutama pilotti aiheeseen liittyen. Eri asiakasryhmien kanssa työskentelevien henkilös-

tön yhteisiä koulutuksia tai pilotteja ollaan hankealueelle vasta käynnistämässä ja ne ovatkin täydennyshaun yksi 

kärkiteemoista.  

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

otolla, hoitotakuun kehittämisohjelmassa on pidetty yhteisiä työpajoja kaikille Tulevaisuuden sote-keskus -

ohjelman aluekehittäjille. Työpajojen tavoitteena on ollut orientoida eri alojen asiantuntijoita yhteistyöhön ja yh-

dessä tekemiseen niin, että asiakkaan tai potilaan hoito sujuu yhtenäisesti. Lisäksi on järjestetty järjestötoimijoi-

den ja kokemustoimijoiden kanssa työpaja, jossa etenkin esh-pth-yhteistyön tiivistämistä pohdittiin asiakasnäkö-

kulmasta. Vastaanottojen hoitajille ollaan oppilaitosyhteistyönä käynnistämässä koulutusta. Myös digitaitoihin 

liittyvää koulutusta on meneillään.  

Terveydenhuollossa on terveys- ja sairausasioissa hoidon porrastusta ohjaava hoitopolku (PPSHP:lla oma) eri 

sairausryhmiin ollut jo vuosia. SoTe-yhteistyötä kuvaavia palvelupolkuja ei olla vielä kuvattu. Yhteenvetona ky-

selyvastauksessa todetaan hoitotakuun kehittämisohjelman osalta, että valmistelevaa työtä hoitotakuun omana, 

koko Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman sekä vielä osin koko POPsoten muutamien osioiden yhteistyönä. Yh-

teistä kaikille hankkeen eri kehittämisohjelmille on, että aluekehittäjäverkoston työtä on tiivistetty monialaiseen 

suuntaan ja järjestetty keskinäisiä työpajoja. 

 

Oma-arviointi 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelmassa neljänteen hyötytavoitteeseen liittyy tavoite siitä, että 

hyvinvointialueen sote-keskukset toimivat yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa asiakas/potilaskohtaisesti tarjotaan 

yksilöllistä monialaista palvelua. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan saavutuksena on, että yhtenäistä yhteen 

sovitettua palvelumallia luodaan parhaillaan, mutta sitä ei ole vielä alettu toteuttaa kuin ensimmäisissä pilotti-

hankkeissa.                              

Keskeiset huomiot 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin sekä sairaan/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuus toteutuneista käynneistä oli Pohjois-Pohjanmaalla loka-

kuussa 2021 hieman koko maan keskiarvoa pienempi. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon 

tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä oli myös koko maan keskiarvoa pienempi. 

Asiakas sai syyskuussa 2021 Pohjois-Pohjanmaalla sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanvarausajan 

keskimäärin 6–10 arkipäivän kuluessa, kun vuotta aiemmin ajan sai keskimäärin 5–7 arkipäivän kuluessa.  

Pohjois-Pohjanmaan kehittämistoimenpiteinä hoitotakuun kehittämisohjelmassa on vahvistettu nykyiset orga-

nisaatiorajat ylittävää yhteistyötä, ja ymmärrys hoidon saatavuuden nykytilasta on syventynyt. Henkilöstön osaa-

mistarpeisiin on alettu vastata, osa sähköisistä työvälineistä on otettu käyttöön ja etävastaanottoja sekä peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä videokonsultaatioita on pilotoitu. Paljolti oli kuitenkin tehty lähinnä 

kartoitusta, valmistelua ja kehittämisen suunnittelua. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Pohjois-Pohjanmaalla on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta kohden 

ollut hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Muiden kuin lääkärikäyntien määrä on alueella ollut sel-

västi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Etäasiointikäyntien osuus kaikista perusterveydenhuollon avohoi-

don käynneistä on alueella pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osuus nousi noin neljännek-

seen kaikista käynneistä. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä 

erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on alueella ollut koko tarkastelujakson yli 50 prosenttia, mikä on selvästi 

enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 

Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuosina ollut 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avo-

hoitokäyntejä selvästi vähemmän koko maan keskiarvoon verrattuna, mutta määrä on kuitenkin kasvanut vuoden 
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2018 jälkeen. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on ollut hivenen enemmän kuin keskimäärin koko 

maassa, mutta vuonna 2020 määrä pienenee alle maan keskiarvon. Alueella on koulutettu hankeaikana paljon 

IPC-osaajia ja hoitojaksoja oli aloitettu 150. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat olleet perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vas-

taanoton käyntisyynä alueella hivenen harvemmin kuin koko maassa keskimäärin, mutta määrä kasvaa lähes pro-

sentilla vuodesta 2019. Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä on alueella laskenut viime vuosina selvästi 

alle maan keskiarvon. 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveyden-

huoltoon liittyvissä asioissa oli Pohjois-Pohjanmaan koko alueella kattavasti tarjolla syksyllä 2021 niin lapsiper-

heiden, nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa 

Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelmassa keskeisinä tuotoksina toistaiseksi on, että koulutussuunnitel-

man mukaiset koulutukset on pidetty perustason osaamisen vahvistamiseksi, lapsen tuen polku käytöshäiriötilan-

teissa on saatu kuvattua, palveluohjauksen malleja on toiminnassa, vanhemmuutta on tuettu mm. sähköisen verk-

kokoulun avulla, erilaista ryhmätoimintaa ja työparimalleja lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi on 

aloitettu, alueellisen perhekeskusverkoston toiminta on aktiivisesti toiminnassa ja järjestöjen sekä seurakunnan 

välinen yhteistyö on toimivaa ja suunnitelmallista. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä keskeisiä tuotoksia on muun muassa runsas koulutustarjon-

ta, palveluketjujen kuvaukset, OYS psykiatrian osastoresurssin siirtäminen tehostettuun avohoitoon sekä järjestö- 

ja kokemustoimijayhteistyön vakiinnuttaminen pysyväksi osaksi kehittämishanketta. 

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelmassa saavutettuja tuloksia ovat tarkennetun tilannekuvan johdattama 

konkreettisen kehittämistyön toteutuminen ja verkostoituminen, mikä on jo johtanut lähemmäs yhdenvertaisia 

palveluja esimerkiksi kotihoidossa, kuntoutuksessa ja kotisairaalatoiminnassa sekä pilotit asiakas- ja palveluoh-

jauksen kehittämisen sekä ensihoidon ja tilannekeskustoiminnan näkökulmasta. Kuntoutuksen kehittämisohjel-

massa keskustelu kuntoutuksen kehittämistarpeista on käynnistynyt ja kuntoutuksen läpileikkaavuus on entistä 

vahvemmin tunnistettu. 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin on Pohjois-Pohjanmaalla hieman parantunut vuodesta 

2018 kaikkien tarkasteltavien ulottuvuuksien kohdalla. Kokemukset palvelun toimivuudesta ovat terveyspalveluja 

käyttäneiden kokemina parantuneet hieman vuodesta 2018, sosiaalipalvelujen käyttäneiden kokemina huomatta-

vasti.  

Kehittämistoimenpiteinä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on alueella laajennettu hankeaikana eri ta-

voilla, kuten rakenteellisen sosiaalityön tiedonkeruulla, osallisuuden vahvistamisella ja palveluiden kehittämisellä. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohden on Pohjois-Pohjanmaalla ollut jonkin 

verran pienempi kuin maassa keskimäärin, mutta vuonna 2020 alueen päivystyskäynnit nousivat hivenen maan 

keskiarvon yläpuolelle noin 400 käyntiin. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden 

osuus vastaanotolla käyneistä on alueella vähentynyt viime vuosina ja määrä laski alle yhden prosentin vuonna 

2020. Osuus on alueella ollut kuitenkin hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin.  

Kokemukset palvelujen yhteentoimivuudesta ovat terveyspalveluja käyttäneiden osalta hieman parantuneet 

vuodesta 2018, sosiaalipalveluja käyttäneiden osalta selvästi. 

Pohjois-Pohjanmaan alueella toimi syksyllä 2021 kahdessa organisaatiossa sosiaalihuollon palveluohjauk-

sen ”yhden yhteydenoton periaate” –malli. Näiden mallien pohjalta oli kolmessa kunnassa aloitettu pilotit, joita on 

tarkoitus jatkaa ja laajentaa eri organisaatioihin vuosina 2022–2023 siten, että tavoitteena on koko hyvinvointialu-

eella monialaisesti toimiva yhden yhteydenoton palveluohjauksen malli. Asiakas- ja palveluohjaus painottuu tällä 

hetkellä vahvasti sosiaalihuollon palveluohjaukseen.  

 

 


