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

 

Liite 9. Keski-Pohjanmaan arviointiraportti syksy 2021 

Pääraportti ja muiden alueiden arviointiraportit julkaisuarkistossa 

Keski-Pohjanmaa 

Juha Koivisto & Heidi Muurinen, THL 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tavoitteena on parantaa kaikenikäisten asukkaiden 

peruspalvelujen saatavuutta ja toteuttaa asiakkaiden tarvitsemat sote-palvelut koordinoidusti ja asiakasläh-

töisesti. Kehittämistoimien vaikutuksesta asiakkaat saavat oikea aikaisia ja vaikuttavia sote-palveluja. Yh-

teen sovitetut palveluprosessit, päällekkäisyyksien poisto ja digitaalisten palvelujen käyttö tuottavat vaikut-

tavia, laadukkaita ja taloudellisia palveluita. Hanke myötävaikuttaa laskusuuntaan alueen asukaslukuun 

suhteutetun tarvevakioidun sote-palvelujen kustannuksissa. Palvelujen laatua parannetaan lisäksi toiminta-

kulttuurin muutosta tukevalla osaamisen kehittämisellä. Asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan monipuolistamal-

la kokemusosaamisen hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Uusia digitaalisia sovelluksia ja työvälinei-

tä valmistellaan asiakkaiden ja ammattilaisten käytettäväksi ja jalkautetaan digipalveluiden käyttöönotto-

malli. Hankkeessa laajennetaan avointen digitaalisten itsehoitopalveluiden kehittämistä ja avataan väestölle 

Tartu Digiin -pisteet joka kuntaan. Vaikuttavuuden mittaamisen avulla parannetaan tiedolla johtamisen 

edellytyksiä. Hankekokonaisuus koostuu koordinaatiosta ja useista osahankkeista kolmen teeman alla: 1) 

sote-vastaanottojen uudistaminen, 2) toimintakulttuurin muutos, ja 3) ennakoivat ja ehkäisevät palvelut 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Keski-Pohjanmaalla on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuus ollut selvästi pienempi kuin koko maassa keskimää-

rin. Lokakuussa 2021 noin 25 prosenttia odotti käynnille yli seitsemän päivää, kun koko maassa luku oli 

noin 40 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien lääkärikäyn-

tien hoitoonpääsytietojen osuus oli Keski-Pohjanmaalla viisi prosenttia kaikista lääkärin kiireettömistä 

käynneistä. (Kuvio 1.) 

Myös sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneita on Keski-Pohjanmaalla ollut selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Lokakuussa 

2021 luku oli seitsemän prosenttia, koko maassa keskimäärin 12 prosenttia. Vuoden 2021 osalta hoidon 

tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien sairaan/terveydenhoitajakäyntien hoitoonpääsytietojen osuus 

oli Keski-Pohjanmaalla yksi prosentti kaikista sairaan/terveydenhoitajan kiireettömistä käynneistä. (Kuvio 

2.) 

Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista 

odottaneita oli Keski-Pohjanmaalla ennen koronapandemiaa selvästi enemmän kuin koko maassa keski-

määrin, mutta pandemian alettua sekä Keski-Pohjanmaan että koko maan keskimääräinen luku pienenivät 

alle kymmenen prosentin. Sen jälkeen Keski-Pohjanmaan luku on suurentunut selvästi enemmän kuin koko 

maan luku. Lokakuussa 2021 Keski-Pohjanmaalla yli seitsemän päivää odotti runsas 30 prosenttia asiak-

kaista. Vuodelta 2021 hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien hammaslääkärikäyntien hoi-

toonpääsytietojen osuus kaikista hammaslääkärin kiireettömistä käynneistä oli Keski-Pohjanmaalla yhdek-

sän prosenttia. (Kuvio 3.) 
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Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 

yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

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

 

Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  
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Keski-Pohjanmaalla 36,5 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lää-

kärin kanssa. Määrä on jonkin verran suurempi kuin vuonna 2018. 33,5 prosenttia kertoi vuonna 2020 

asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on jonkin verran pienempi kuin vuonna 2018. (Tau-

lukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Keski-Pohjanmaa 33,6 36,5 
  

Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Keski-Pohjanmaa 35,7 33,5 
  

Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Keski-Pohjanmaalla asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai sosiaa-

liohjaaja) kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluissa keskimäärin seit-

semän arkipäivän kuluessa, kuten myös syyskuussa 2020. Työikäisten palveluissa kiireettömän ajan sai 

kahden arkipäivän kuluessa sekä syyskuussa 2021 että syyskuussa 2021. Iäkkäiden palveluissa ajan sai 

syyskuussa 2021 kolmen arkipäivän kuluessa (2 arkipäivää syyskuussa 2020). 

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Keski-Pohjanmaalla runsas 83 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelu-

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

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Keski-Pohjanmaa 83,1 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Hankkeen lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan digitaalisista palveluista oli sote-peruspalveluissa yleisesti 

käytössä asiakas- ja potilastietojärjestelmän sähköisen asioinnin palvelut. Etävastaanottoa ja -konsultointia 

oli jonkin verran kokeiltu ja kotihoidossa oli käytössä Videovisit -ratkaisu etäkäyntejä varten. Etäasiointia 

varten oli alueella käytettävissä digitaalisia lomakkeita (16 kpl) ja digitaalisia palveluita (15 kpl), mm. etä-

vastaanotto, ajanvarauspalvelut, sosiaalihuollon hakemukset ja ilmoitukset ja yksi digihoitopolku. Videovä-

litteisten etäkäyntien määrä kaikista kotihoidon käynneistä oli 1,6 prosenttia.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan perusterveydenhuollossa hoidon jatkuvuus ja hoitoon pääsy ei-

vät ole toimineet tyydyttävällä tavalla. Aikaa ei aina ole ollut annettavissa potilaan sitä tarvitessa. Terveys-

asemaverkon pysyttyä ennallaan 30 minuutin matka-aika vastaanotolle toteutui, mutta haasteena on ollut 

aikojen saatavuus vastaanotoilla. Eri ammattilaisten hoitamissa palveluissa ei ollut selkeää koordinaatiota, 

minkä seurauksena potilas saattoi kokea hoidon poukkoilevana. 

Myös kuntoutuspalveluihin pääsyä on saattanut joutua odottamaan pitkään, ja eri palvelualueilla toteute-

tuista kuntoutuksista ei ole ollut keskenään yhtenäistä neuvontaa tai ohjausta asiakkaille. Myöskään Soiten 

henkilöstöllä ei ole ollut kattavaa kuvaa Soiten kuntoutuksen palveluista. Perustason sosiaali- ja terveyspal-

velujen yhteensovittamisen tarve on tunnistettu kaikkien ikäryhmien palveluissa. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan Omaolo-palveluita on käyttöönotettu suunnitelman mukaisesti ja 

tuotannossa on valtaosa oirearvioista (10/16) ja kaikki palveluarviot (3/3). Etäasioinnin toimintamalli on 

saatu valmiiksi. Sähköisen asioinnin palveluihin on lisätty iäkkäiden palvelujen sähköinen hakemus. Digi-

taalisia palveluita koskevaa asiakaspalautejärjestelmää on testattu ja siihen on tehty muutokset THL:n kan-

sallisten ohjeiden mukaisesti. 
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Hoitotakuun toteutumisen ja hoidon jatkuvuuden kehittämiseksi Kokkolan pääterveysasemalla on aloi-

tettu pilottitiimin toiminnan suunnittelu, jossa hoidon jatkuvuuden ja suunnitelmallisuuden suhteen tarpeel-

liset muutokset päivittäisessä terveyskeskuksen arjessa voidaan alkuun testata pienemmässä tiimissä ja sen 

jälkeen laajentaa kattamaan koko Soiten alueen terveyskeskukset. Etähoidon lisäämiseen mahdollista-

miseksi suunnitellut sähköiset taustamateriaalit ovat valmiit: sähköinen hoidon tarpeen arvioinnin tukimate-

riaali sekä kansansairauksien hyvän hoidon mallit.  Henkilöstö on suurimmalta osin koulutettu näiden ma-

teriaalien käyttöön. Materiaalien jatkokehityksestä ja päivittämisestä on sovittu.  

Syksyn oma-arvioinnin mukaan terveyskeskusvastaanottokäyntien osuus, jossa ajanvarauksen viive 

käyntiin on 7 päivää tai vähemmän, säilyi samalla tasolla lokakuusta 2020 huhtikuuhun 2021 (76 % /72- % 

tai keskimäärin 4–5 päivää). Syyskuussa 2021 osuus on laskenut 55 prosenttiin ja keskimäärin 7 päivään.  

Potilaille nimettyjen yhteyshenkilöiden määrä ei ole noussut syksystä 2020.  

Suun terveydenhuollon osalta on määritelty lähtötilanteen tunnusluvut. Hammashoitoloittain (11 kpl) 

jonotusaika hammaslääkärille vaihteli 28–150 päivää ja suuhygienistille 25–95 päivää syyskuussa 2021. 

Yhteisen sote-vastaanottomallin kehittämisessä eri palvelualueiden johtajat ovat käyneet keskusteluja 

joustavasta yhteistyöstä jatkossa yhteisen sote-vastaanoton tavoitteiden toteuttamiseksi asiakkaille. Soiten 

toimialuejohto on tehnyt päätöksen yhteisen palveluohjausmallin laatimisesta. Aikuissosiaalityön ja mie-

lenterveystiimin työntekijät ja vastuualuejohtajat ovat perehtyneet sosiaalisen kuntoutuksen sekä neuropsy-

kiatristen asiakkaiden palvelujen tilanteeseen. Aikuissosiaalityö kehittää työkykyhankkeen kanssa työttö-

mien työkyvyn tuen mallia. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan aikuisten sosiaalipalvelut ovat osallistuneet viikoittain lapsiperhe-

palveluiden monialaiseen työryhmään, jossa käsitellään anonyymisti uusia yhteydenottoja ja sovitaan yh-

teistyön tavoista ja etenemisestä. Ikääntyneiden palvelujen asiakaslähtöinen ja monialaista asiantuntijuutta 

hyödyntävä toimintamalli on rakenteilla. Ikääntyneiden asiakkaiden osallistumista on edistetty. Ikääntyneet 

ovat tuoneet näkemyksiä ja kokemuksia sähköisiin palveluihin liittyen. 

Kuntoutuspalveluihin pääsyn nopeuttamiseen tähtäävässä kokonaisuudessa monialaiseen kuntoutukseen 

ohjautumisen nykytilan QPR-mallinnus on valmis. Päätösprosessit eri lakien pohjalta tehtävistä kuntoutus-

päätöksistä on kuvattu ja raportoitu. Sote-keskustoimintaa paremmin palveleva ohjausmalli muotoillaan 

uudistuville verkkosivuille. Kokeilu kuntoutushenkilökunnan osallistumisesta sote-vastaanotoille jatkuu 

Kokkolassa. Geneerisen aikuisten toimintakyvyn itsearviointimittarin WHODAS 2.0 käyttö on laajentunut 

vammaispalveluissa ja aistivammaisten kuntoutusohjauksessa, ja se on kokeilussa kipukuntoutuksessa ja 

kuntoutustutkimuksessa.    

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Keski-Pohjanmaalla on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntien määrä tuhatta asukasta 

kohden vähentynyt viime vuosina yli 900 käynnistä noin alle 600 käyntiin. Lääkärikäyntejä on ollut Keski-

Pohjanmaalla jonkin verran koko maata vähemmän. (Kuvio 4.) Muiden kuin lääkärikäyntien määrä on 

vaihdellut ja nousi vuonna 2020 edelliseen vuoteen nähden, kun koko maassa käyntien määrä tuhatta asu-

kasta kohden väheni selvästi. Vuonna 2020 käyntejä oli Keski-Pohjanmaalla hieman vähemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. (Kuvio 5.) Etäasiointikäyntien osuus kaikista perusterveydenhuollon käynneistä on 

Keski-Pohjanmaalla ollut lähellä koko maan keskiarvoa. Etäasiointikäyntien osuus nousi huomattavasti 

vuonna 2020 ja kohosi lähes kolmasosaan kaikista käynneistä. (Taulukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä 

erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Keski-

Pohjanmaalla ollut laskussa ja jäi vuonna 2020 noin 17 prosenttiin, mikä on noin 10 prosenttiyksikköä 

vähemmän 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 

Keski-Pohjanmaa Miehet 19,3 21,3 21,3 19,7 32,1 

 Naiset 21,4 23,6 24,7 22,0 32,5 

 Yhteensä 20,5 22,6 23,3 21,0 32,3 

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 

Keski-Pohjanmaalla on viime vuosina ollut lastenneuvolan erityisen tarpeen mukaisia käyntejä sekä yk-

silöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, 200 

käynnin molemmin puolin. Vuonna 2020 määrä pienenee hieman edeltävästä vuodesta. (Kuvio 7.) Kasva-

tus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärä on pienentynyt vuoden 2016 lähes 1200 asiakkaasta vuoden 2020 

586 asiakkaaseen (Kuvio 8). 

                

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2016 2017 2018 2019 2020

Keski-Pohjanmaa Koko maa

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2016 2017 2018 2019 2020

Keski-Pohjanmaa Koko maa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018 2019 2020

Keski-Pohjanmaa Koko maa



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

 

6 
 

 

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

peen mukaiset terveystarkastukset  

/ 1000 vastaavan ikäistä asukasta

 

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

 

Lapsiperheiden palvelut 

Keski-Pohjanmaalla oli perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa vuonna 2020 3,5 prosenttia lapsiperheistä; 

runsaan prosenttia enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluis-

sa olleiden perheiden määrä pienenee vuonna 2020 0,9 prosenttia edeltävästä vuodesta. Sosiaalihuoltolain 

mukaisessa perhetyössä ja lastensuojelun tehostetussa perhetyöässä perheitä on Keski-Pohjanmaalla ollut 

koko maan keskiarvoa selvästi vähemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-vuotiaita on Keski-

Pohjanmaalla ollut viime vuosina noin yksi prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä ja hieman vähemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on viime 

vuosina ollut 0,2–0,3 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Määrä on hieman koko maan keskiarvoa 

pienempi. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Keski-

Pohjanmaa 

2,3 3,8 3,5 2,5 3,5 

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

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsi-

perheistä 

Keski-

Pohjanmaa 

2 0,2 0,4 1,4 0,5 

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

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiper-

heistä 

Keski-

Pohjanmaa 

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

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

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheistä Keski-

Pohjanmaa 

0,2 0,2 0,3 0,4 1,4 

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

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

väestöstä 

Keski-

Pohjanmaa 

0,9 1 1 0,9 1,0 

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

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

vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski- 

Pohjanmaa 

0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 

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

Keski-Pohjanmaalla on 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriana avohoitokäyntejä ollut 

viime vuosina maan keskiarvoon verrattuna tasaisesti enemmän ja käyntimäärät ovat hienoisesti kasvaneet 

(Kuvio 9). Myös psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on ollut hivenen enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. Määrä on ollut kasvussa vuoden 2018 jälkeen. (Kuvio 10.) 

 

                                      

 

Kuvio 9. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-

nit, nuorisopsykiatria  

/ 1 000 13–17-vuotiasta                 

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-

vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä
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Keski-Pohjanmaan alueella ei syyskuussa 2020 ollut käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaeh-

käisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter Personal 

Counseling (IPC) -menetelmä eikä ahdistuneisuusoireiluun suunnattua CoolKids -menetelmää. Muista menetel-

missä käytössä olivat seuraavat menetelmät: Voimaperheet, Huolet hallintaan, MDFT ja Lapset puheeksi. Oma-

arvioinnin mukaan Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön oli koulutettu paljon sote-alan ja sivistystoimen henki-

löstöä maakunnassa. Lisäksi lapsiperheiden palveluohjausta ja Apu-nappi-palvelua pilotoitiin rajatusti. 

Syyskuun 2021 loppuun mennessä Keski-Pohjanmaalla oli hankekaudella koulutettu 15 IPC-osaajaa, joista 

kahdeksan oli käyttänyt menetelmää. Hoitojaksoja oli aloitettu 20. IPT-N-osaajia oli koulutettu neljä, joista kaksi 

oli käyttänyt menetelmää. (Taulukko 5.) 

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli 

syyskuussa 2021 käytössä täysi-ikäisille DKT, yli 25-vuotiaille lyhytterapeuttiset menetelmät ja ikääntyneille 

Validaatio -menetelmä. 

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

hankekaudella 30.9.2021 mennessä  

  Koulutetut Menetelmää käyttäneet Aloitetut hoitojaksot 

IPC-osaaja 15 8  20  

IPT-N-osaaja 4 2    

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 

Keski-Pohjanmaalla ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olleet perusterveydenhuollon lääkärin avosai-

raanhoidon vastaanoton käyntisyynä noin viiden prosentin luokkaa. Päihteiden aiheuttamat ongelmat lääkärin 

avovastaanoton käyntisyynä ovat olleet lähellä koko maan keskiarvoa. (Taulukko 6.)  

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat perus-

terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön on-

gelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaan-

oton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Keski- 

Pohjanmaa 

4,1 5 5 4,8 4,9 

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

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin  

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Keski- 

Pohjanmaa 

0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 

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

 

Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä on Keski-Pohjanmaalla kasvanut viime vuodet ja se on suurempi 

kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä kasvaa edeltävästä vuodesta 1,5 asukkaalla tuhatta asukasta 

kohden. Myös niiden potilaiden määrä on viime vuosina kasvanut, joita on hoidettu päihteiden vuoksi sairaaloiden 

ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Vuonna 2020 määrä kuitenkin pienenee hieman edeltävästä vuodesta. Päih-

dehuollon laitoksissa hoidossa olleita asiakkaita on ollut kolmena viime vuotena jonkin verran enemmän kuin 

koko maassa keskimäärin, muta määrä on laskusuunnassa. (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 Keski-Pohjanmaa 0,8 10,3 10,8 11,6 13,1 
  

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

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten  

vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 

Keski-Pohjanmaa 1,9 4,7 4,9 5,3 4,6 
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Koko maa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 

asukasta 

Keski-Pohjanmaa 0,7 2,0 5,2 4,5 3,3 

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

 

Keski-Pohjanmaalla on alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä kasvanut runsaat viisi prosent-

tia vuodesta 2018 vuoteen 2020, mutta määrä on kuitenkin runsas neljä prosenttia pienempi 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  

Keski-Pohjanmaa 
  

24,6 
 

29,9 

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

 

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

jen elinvuosien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä ollut viime vuosina selvästi pienempi kuin koko maassa 

keskimäärin. (Taulukko 9.)      

Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet      

  2016 2017 2018 2019 

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

100 000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Keski-Pohjanmaa 2072 2386 1846 2020 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Keski-Pohjanmaalla oli C-hepatiitti-infektioita vuosina 2016–2018 yli puolet vähemmän kuin koko maassa 

keskimäärin. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita on Keski-Pohjanmaalla ollut huomatta-

vasti vähemmän kuin koko maassa keskimäärin, joskin vuoden 2019 ja 2020 määrät ovat Keski-Pohjanmaalla 

moninkertaiset alueen aiempiin vuosiin verrattuna. (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 

Keski-Pohjanmaa 10,1 8,7 5,8 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 

100 000 asukasta 

Keski-Pohjanmaa 17,4 8,7 13,2 70,4 82,4 

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

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Keski-Pohjanmaalla 75 vuotta täyttäneistä 92 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Omaishoidon tuen hoidettavia 

heistä oli vuonna 2020 7,6 prosenttia. Määrä on hieman pienempi kuin kahtena edeltävänä vuonna. Säännöllisen 

kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 21,9 prosenttia; hieman vähemmän kuin kahtena edeltävän vuonna. 

Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 7,4 prosenttia. (Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä  

väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 90,9 92 91,1 91,1 92,0 

 

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

na, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 6,6 5,9 8 7,8 7,6 

 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiak-

kaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 21,5 23,2 23,7 22,6 21,9 

 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta  

täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 0,3 0,3 0,2 
  

 

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

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 8,2 7,2 8 8 7,4 

 

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

 

Keski-Pohjanmaalla 75 vuotta täyttäneistä runsas 82 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Omaishoidon tuen 

hoidettavia heistä oli vuonna 2020 10 prosenttia; jonkin verran vähemmän kuin kahtena edeltävänä vuotena. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 42,7 prosenttia. Määrä pienenee hieman edeltävästä vuo-

desta, mutta on selvästi suurempi kuin koko massa keskimäärin. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä on 

ollut viime vuosina 0,7–1 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 vajaa 17 

prosenttia. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 80,2 82,8 81,5 81,2 82,3 

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

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 

aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 10 8,1 12,6 11,1 10 

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

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 43,1 44 44,5 44,3 42,7 

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

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet 

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Keski-Pohjanmaa 0,7 1 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 

Keski-Pohjanmaa 18,1 16 17,2 17,6 16,9 

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

 

Keski-Pohjanmaan alueella ei ollut syyskuussa 2020 eikä syyskuussa 2021 käytössä muistisairauksien ennalta-

ehkäisyyn tähtäävää elintapaohjauksen toimintamallia.  

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Keski-Pohjanmaan alueella oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta 

annettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa niin lapsiper-

heiden, nuorten, työikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa.  

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö  

Keski-Pohjanmaan alueella oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 yksi lasten, nuorten ja perheiden matalan 

kynnyksen avoin fyysinen kohtaamispaikka (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), jossa on saatavilla sosiaa-

li- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa.  

Syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 alueella oli yhteensä viisi kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kyn-

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

ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. 
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Keski-Pohjanmaan alueen sosiaalitoimessa tehtiin kyselyn mukaan syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 yhtei-

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

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

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan elintapavalmennuksen kehittämisessä on tehty koulutusmarkkinointia ja 

aloitettu etäyhteydellä toteutettava ryhmämuotoinen elintapavalmennuksen kurssi Jokilaaksojen alueelle. Lisäksi 

on koottu järjestöjen ja kuntien kanssa elintapavalmennuksen palvelutarjotin 1.0, jota jalkautetaan toimijoille ja on 

laadittu jatkohankesuunnitelma elintapavalmennuksen kehittämiseksi. 

Matalan kynnyksen ja kotiin vietävien palveluiden vahvistamiseksi asumisneuvonnan ja sosiaaliohjauksen to-

teuttama jalkautuva työ jatkuu.  Aikuissosiaalityössä on jatkettu aiemmin käynnistettyjä sekä aloitettu uusia osalli-

suutta edistäviä ryhmätoimintoja. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli on kuvattu ja matalan kynnyksen ryh-

mätoimintojen kehittämisessä on vahvistettu yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Maakunnallinen LAPE–yhteistyöryhmä toimii säännöllisesti koordinoiden runsasta hanketoimintaa. Perhekes-

kuspalveluissa lapsiperheiden palveluohjauksen kehittäminen ja siitä tiedottaminen on jatkunut. Kehittäjäperheoh-

jaajan työlle on ollut suurta kysyntää ja 2/2021 lähtien perheitä on ollut palvelun piirissä 65. Vanhempana vah-

vemmaksi -ryhmä on kokoontunut syys- ja lokakuussa 2021. Sähköisen perhekeskuksen suunnittelu ja valmistelu 

on saatu käyntiin elokuussa. Keski-Pohjamaalla kokoontuu kaksi AO-työryhmää, jotka nostavat esille alueellisia 

ilmiöitä, joihin sivistystoimi ja sotetoimijat etsivät yhdessä ratkaisuja ja toimenpiteitä. Ihmeelliset vuodet /TCM-

menetelmäkoulutus kahdella pilottikoululla Kokkolassa käynnistyi elokuussa. Perhevalmennuksen ohjelma on 

valmiina. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto on edennyt alueella 

pääosin Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteisen suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisenä koulutetuista Keski-

Pohjanmaan IPC-menetelmäosaajasta 13/15 on aloittanut menetelmää hyödyntävän tukityön. IPC-interventioita 

on aloitettu 17 ja valmiita niistä oli elokuussa yhdeksän. IPC-menetelmäohjaajakoulutuksen aloitti syksyllä kaksi 

henkilöä ja koulutukset jatkuvat suunnitellusti. 

Hoidon ja hoivan kehittämistoiminnassa keskitetty etähoito on toimintana vakiintunutta.  Kuvapuhelinpalvelun 

aluemalli on otettu käyttöön toukokuussa. Lokakuussa kuvapuhelinkäyntien osuus kaikista kotihoidon käynneistä 

oli 7 prosenttia. Kuntouttavan kotihoidon toimintamallissa hoito- ja kuntoutumissuunnitelmien opetus ja arviointi 

jatkuu. Jokilaaksojen yöpartion toimintamalli on valmis. 

Omais- ja perhehoitokeskuksen vahvistamiseksi Pilke -ryhmätoiminta on valmisteltu käynnistymään 12/2021. 

Kyläluuta -hanke Pop Up -tapahtumat ovat käynnistyneet ja niillä viedään syrjäkylille tietoa palveluista ja luodaan 

yhteisöllisyyttä sekä turvallisuutta. Alueella on käynnistetty mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden uuden asiakas-

segmentin luominen omaishoitoon ja perhehoitoon, kotiin vietävien palveluiden palveluvalikon hahmottaminen 

(sote-tukipalvelureppu) sekä perhehoidon- ja omaishoidon myöntämisperusteiden päivittäminen sopiviksi kaiken-

ikäisille asiakkaille. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

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

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

tuksen parantunut vuoteen 2018 verrattuna, muiden ulottuvuuksien osalta tilanne on pysynyt samana. 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 (4,7). (Taulukko 

13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

     2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asiakaspal-

velu 

Keski-Pohjanmaa 4,7 4,8 
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Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen päätöksen-

tekoon 

Keski-Pohjanmaa 4,7 4,7 

 

  
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Keski-Pohjanmaa 4,7 4,7 

 

  
Koko maa 

 
4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa 

Keski-Pohjanmaa 4,7 4,7 

 

  
Koko maa 

 
4,6 4,6 

 

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

tiin kokonaisvaltaisesti (4,5), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,6), saatu palvelu koettiin hyödyl-

liseksi (4,7) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6).  

Keski-Pohjanmaalla vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä runsas puolet koki palvelun sujuvaksi. Määrä 

on jonkin verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Sosiaalipalveluja käyttäneistä 55,6 prosenttia koki 

palvelun sujuvaksi. Määrä on viisi prosenttia suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Keski-Pohjanmaa Miehet 49 55,1 
    

Naiset 46 47,2 
    

Yhteensä 47,6 50,8 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä Keski-Pohjanmaa Miehet 57,4 56,4 
    

Naiset 45,3 54,6 
    

Yhteensä 51,9 55,6 
 

Koko maa 
 

Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Keski-Pohjanmaan alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli syyskuussa 2020 ja 

syyskuussa 2021 sosiaalipalveluissa käytössä Avain-mittari, Kykyviisari ja RAI-välineistöön kuuluva mittari.  

Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan Kykyviisarin käyttö on vähentynyt työikäisten yleisissä palveluissa 

AVAIN-mittarin tultua, mutta laajentunut kehitysvammaisten työtoiminnan palveluissa. 

Sosiaalipalveluissa muiden asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittarien käyttöönottoa ei ole 

kyselyvastauksen mukaan laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021. Syksyn 2021 oma-arvioinnissa 

tosin todetaan, että geneerisen aikuisten toimintakyvyn itsearviointimittarin WHODAS 2.0 käyttö on laajentunut 

vammaispalveluissa. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja ei ollut syksyllä 2020 käytössä Keski-Pohjanmaan alueella. Raken-

teellisen sosiaalityön toteutusta on sittemmin laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2020-31.8.2021. Tämä on tar-

koittanut, että sosiaalityön määrämuotoisen kirjaamisen ja Kanta-valmistelun yhteydessä sosiaalihuollon tietotyön 

merkitystä on nostettu esiin sote-alan sisällä. Myös osaaminen on lisääntynyt rakenteellisesta sosiaalityöstä. 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan toimintakulttuurin muutokseen valmentava Soite 2.0 -valmennus eteni ra-

kenneuudistushankkeessa vuoden 2021 loppuun asti. Osahankkeiden koulutuksia on suunniteltu ja useita on han-

kittu, mm. kotikuntoutumisen koulutuskokonaisuus ja elintapavalmennus. 

Vaikka lähtötilanteessa alueella ei kyselyvastauksen mukaan ollut käytössä rakenteellisen sosiaalityön toimin-

tamalleja, lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan kuitenkin kolme asiakasraatia käsittelivät keskeisiä sote-

palvelujen uudistuksia ja laativat kehittämisehdotuksia. Kokemusasiantuntijat tosin osallistuivat harvakseltaan 
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kehittämiseen eikä yhteisistä käytännöistä ollut sovittu. Kokemusosaamisen hyödyntäminen on syksyn 2021 oma-

arvioinnin mukaan laajentunut palvelujen kehittämisessä. Seurantaa koordinoi Soiten kokemustoiminnan yhteys-

henkilö. Toimeksiantosopimuksia on tehty 11 kokemusasiantuntijan kanssa ja hoidettuja tehtäviä oli 29 kpl ajalla 

3–10/2021. Kokemustoiminnan mallin jalkauttamisen tueksi on koottu jatkohankesuunnitelma. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietoperustan ja tiedolla johtamisen 

edellytysten vahvistamiseksi terveyskeskusvastaanotoille on valmisteltu sähköinen hoidon tarpeen arvioinnin 

tukimateriaali sekä kansansairauksien hyvän hoidon mallit.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnissa tunnistettiin tietopohjan heikkous sosiaalipalveluissa, sillä vaikuttavuustietoa 

ei juuri ollut hyödynnettävissä alueen asiakastietojärjestelmästä. Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan aikuissosi-

aalityössä on laajennettu AVAIN-mittarin pilotin käyttöönottoa sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaaliohjauksen 

asiakkaille. Aikuissosiaalityössä on kouluttauduttu aloittamaan sosiaalihuollon Kanta-arkistointia. Neuvolatoi-

minnan kehittämisestä on valmisteltu lapsivaikutusten arviointi rakenneuudistushankkeessa ja Moniammatillisten 

vastaanottopalvelujen tuottamisen EVA. 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Keski-Pohjanmaalla on ollut perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä jonkin verran vähemmän kuin koko maas-

sa keskimäärin. Vuonna 2020 päivystyskäyntejä oli 332 tuhatta asukasta kohden.  (Taulukko 15.) 

Keski-Pohjanmaan alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 33837 

käyntiä ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 31332 käyntiä. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 käyntejä oli yh-

teensä 28 230. 

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

Pohjanmaalla ollut pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 näiden käyntien osuus jäi 0,2 prosent-

tiin, kun koko maan luku oli 0,4 prosenttia.  (Taulukko 16.) 

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Keski-Pohjanmaan alueella on ajanjak-

solla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 3591 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 3237 kulje-

tusta. Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetuksia oli yhteensä 4000. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 

 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Keski-Pohjanmaa Miehet 339 283 353 339 314 

 Naiset 383 310 392 378 350 

 Yhteensä 361 297 373 359 332 

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 

Keski-Pohjanmaa Miehet 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 

 Naiset 0,7 0,9 0,4 0,4 0,2 

 Yhteensä 0,6 0,7 0,4 0,4 0,2 

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 
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Palvelujen yhteentoimivuus 

Keski-Pohjanmaalla vuonna 2020 terveyspalveluja käyttäneistä koki runsas 30 prosenttia pompottelun palvelupis-

teestä toiseen ja vajaa 47 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen hoidon saantia. Määrät ovat jonkin 

verran koko maan keskiarvoja suurempia. Sosiaalipalveluja käyttäneistä koki runsas 34 prosenttia pompottelun 

palvelupisteestä toiseen ja runsas 41 prosenttia tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. Jäl-

kimmäinen määrä on seitsemän prosenttia pienempi kuin vuonna 2018. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, 

(%) terveyspalveluja käyttäneistä 

Keski-Pohjanmaa Miehet 29,3 27,5 

     
Naiset 35,3 32,5 

     
Yhteensä 32,3 30,2 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

terveyspalveluja käyttäneistä 

Keski-Pohjanmaa Miehet 49,9 42,2 

     
Naiset 56,7 50,8 

     
Yhteensä 53,2 46,9 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, 

(%) sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Keski-Pohjanmaa Miehet 28,8 34,6 

     
Naiset 34,9 33,8 

     
Yhteensä 31,6 34,3 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) 

sosiaalipalveluja käyttäneistä 

Keski-Pohjanmaa Miehet 42,6 40 

     
Naiset 55,1 42,8 

     
Yhteensä 48,2 41,2 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Keski-Pohjanmaan alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asiakasasi-

oiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -

konsultointi) sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta. 

Syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä varten 

toimeentulotuen ja muiden etuuksien sekä sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja 

yhteistyön osalta oli käytössä. Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja konsultointi) osalta yhteistä toiminta-

mallia ei ollut käytössä eikä kehitteillä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Keski-Pohjanmaan alueella oli syyskuussa 2020 sovittu yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn 

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

mintamalli 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 yhteydenotol-

la, hankealueella on pilotoitu yhteisvastaanottoa Kokkolan vastaanotoilla. TYP-asiakkaiden ja aktivointiasiakkai-

den osalta on tehty työ- ja toimintakyvyn selvittelyissä yhteistyötä sosiaaliohjaajan ja terveydenhuollon kanssa. 

Lisäksi monipalveluprosessin palvelumuotoilu oli käynnissä, mukana oli kahdeksan eri palvelualuetta (entinen 

paljon tukea tarvitsevien -malli). 
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Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan paljon tukea tarvitsevien -malli on nimetty monipalveluprosessiksi, jonka 

valmistelu jatkuu kahden osa-aikaisen koordinaattorin toimesta. Monipalveluprosessin palveluintegraation muo-

toilun työpaja oli valmisteltu marraskuulle 2021. Siihen osallistuivat tk-vastaanotot, aikuisten, perheiden ja ikään-

tyneiden sosiaalipalvelut, mielenterveyspalvelujen, päihdepalvelujen, vammaispalvelujen, työllisyyden tuen pal-

velujen sekä digipalvelujen edustajia. 

Keskeiset huomiot   

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Keski-Pohjanmaalla on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin ja sairaan/terveydenhoitajan kiireetöntä 

käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä ollut tarkastelujaksolla selvästi pie-

nempi kuin koko maassa keskimäärin. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioin-

nista odottaneiden määrä on koronapandemian aikana ollut lähellä koko maan keskiarvoa, mutta lokakuussa 2021 

määrä kasvaa Keski-Pohjanmaalla yli 30 prosentin, kun koko maan luku jää runsaaseen kymmeneen prosenttiin. 

Hoidon jatkuvuus on lääkäriasiointien osalta jonkin verran parantunut vuodesta 2018, hoitaja asiointien osalta 

aavistuksen heikentynyt. 

Keski-Pohjanmaalla asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle kiireettömän ajanvarausajan 

keskimäärin 2–7 arkipäivän kuluessa.  

Omaolo-palveluita on Keski-Pohjanmaalla otettu hankeaikana käyttöön suunnitelman mukaisesti ja tuotannos-

sa on valtaosa oirearvioista (10/16) ja kaikki palveluarviot (3/3). Etäasioinnin toimintamalli on saatu valmiiksi.  

Hoitotakuun toteutumisen ja hoidon jatkuvuuden kehittämiseksi Kokkolan pääterveysasemalla on aloitettu pi-

lottitiimin toiminnan suunnittelu, ja etähoidon lisäämiseen mahdollistamiseksi suunnitellut sähköiset taustamateri-

aalit ovat valmiit. Soiten toimialuejohto on tehnyt päätöksen yhteisen palveluohjausmallin laatimisesta. Aikuisten 

sosiaalipalvelut on osallistunut viikoittain lapsiperhepalveluiden monialaiseen työryhmään, jossa käsitellään ano-

nyymisti uusia yhteydenottoja ja sovitaan yhteistyön tavoista ja etenemisestä. Kuntoutuspalveluihin pääsyn no-

peuttamiseen tähtäävässä kokonaisuudessa monialaisen kuntoutukseen ohjautumisen nykytilan QPR-mallinnus on 

valmis. 

 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Keski-Pohjanmaalla on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäyntejä ollut jonkin verran koko maata 

vähemmän. Muiden kuin lääkärikäyntien määrä nousi vuonna 2020 edelliseen vuoteen nähden. Etäasiointikäyn-

tien osuus nousi huomattavasti vuonna 2020 ja kohosi lähes kolmasosaan kaikista käynneistä. Terveyskeskuksen 

lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Kes-

ki-Pohjanmaalla ollut laskussa ja jäi vuonna 2020 noin 17 prosenttiin, mikä on noin 10 prosenttiyksikköä vähem-

män kuin koko maassa keskimäärin.  

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

sen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 määrä 

pienenee hieman edeltävästä vuodesta. 

Keski-Pohjanmaalla on 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatriana avohoitokäyntejä ollut 

viime vuosina maan keskiarvoon verrattuna tasaisesti enemmän ja käyntimäärät ovat hienoisesti kasvaneet. Myös 

psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuotiaita potilaita on ollut hivenen enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Mää-

rä on ollut kasvussa vuoden 2018 jälkeen. IPC-osaajia oli hankekaudella koulutettu 15 ja IPT-N-osaajia neljä, 

Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärä on Keski-Pohjanmaalla kasvanut viime vuodet ja se on suurempi 

kuin koko maassa keskimäärin. Myös niiden potilaiden määrä on viime vuosina kasvanut, joita on hoidettu päih-

teiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla. Vuonna 2020 määrä kuitenkin pienenee hieman 

edeltävästä vuodesta. 

Elintapavalmennuksen kehittämisessä on Keski-Pohjanmaalla tehty koulutusmarkkinointia  ja aloitettu etäyh-

teydellä toteutettava ryhmämuotoinen elintapavalmennuksen kurssi Jokilaaksojen alueelle. Matalan kynnyksen ja 

kotiin vietävien palveluiden vahvistamiseksi asumisneuvonnan ja sosiaaliohjauksen toteuttama jalkautuva työ 

jatkuu.   
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Maakunnallinen LAPE–yhteistyöryhmä toimii säännöllisesti koordinoiden runsasta hanketoimintaa. Muun 

muassa kehittäjäperheohjaajan työlle on ollut suurta kysyntää ja 2/2021 lähtien perheitä on ollut palvelun piirissä 

65.  

Hoidon ja hoivan kehittämistoiminnassa keskitetty etähoito on alueella toimintana vakiintunutta ja kuvapuhe-

linpalvelun aluemalli on otettu käyttöön toukokuussa 2021. Omais- ja perhehoitokeskuksen vahvistamiseksi Pilke 

-ryhmätoiminta on valmisteltu käynnistymään 12/2021. Kyläluuta -hanke Pop Up -tapahtumat ovat käynnistyneet 

ja niillä viedään syrjäkylille tietoa palveluista ja luodaan yhteisöllisyyttä sekä turvallisuutta. 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakastyytyväisyys kohtaamiseen ja asiakaspalveluun terveysaseman vastaanottopalveluissa on Keski-

Pohjanmaalla aavistuksen parantunut vuoteen 2018 verrattuna. Kokemukset palvelun sujuvuudesta ovat jonkin 

verran parantuneet vuodesta 2018 sekä terveys- että sosiaalipalveluja käyttäneiden keskuudessa. 

Syksyn oma-arvioinnin mukaan kokemusosaamista hyödyntäminen on laajentunut palvelujen kehittämisessä. 

Toimeksiantosopimuksia on tehty 11 kokemusasiantuntijan kanssa ja hoidettuja tehtäviä oli 29 kpl ajalla 3–

10/2021. 

Terveyskeskusvastaanotoille on valmisteltu sähköinen hoidon tarpeen arvioinnin tukimateriaali sekä kansan-

sairauksien hyvän hoidon mallit, ja aikuissosiaalityössä on laajennettu AVAIN-mittarin pilotin käyttöönottoa 

sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaaliohjauksen asiakkaille. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Keski-Pohjanmaalla on ollut perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä jonkin verran vähemmän kuin koko maas-

sa keskimäärin. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneiden osuus vastaanotolla käy-

neistä on alueella ollut pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kokemukset palvelujen yhteentoimivuudesta 

ovat alueella osittain parantuneet vuodesta 2018. 

Aiempi paljon tukea tarvitsevien -malli on alueella nimetty monipalveluprosessiksi, jonka valmistelu jatkuu 

kahden osa-aikaisen koordinaattorin toimesta. 

 


