
 

 

 

  

PÄÄLÖYDÖKSET 
• Korona-aikana kaikkien määräai-

kaisten terveystarkastusten to-

teutuminen heikkeni, kouluter-

veydenhuollossa enemmän kuin 

lastenneuvolassa. 

• Lastenneuvolan ja koulutervey-

denhuollon laajoja terveystar-

kastuksia tehtiin Avohilmo-tieto-

jen mukaan vuonna 2020 keski-

määrin 48 prosentille lapsista ja 

nuorista. 

• Terveystarkastusten toteutumi-

sessa oli suuria maakuntakohtai-

sia eroja. 

• Etäasiointien määrä lisääntyi kai-

kissa palveluissa. 

• Tietojen kirjaamisessa oli edel-

leen kehitettävää. 
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Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja 
lastenneuvolassa vuonna 2020 sekä kouluterveydenhuollossa 
lukuvuonna 2020–2021  
Korona heikensi ehkäiseviä palveluja – laaja 
terveystarkastus tehtiin alle puolelle lapsista ja nuorista 
vuonna 2020 

Laajojen terveystarkastusten määrät laskivat kaikissa ikäryhmissä neuvoloissa sekä koulu-

terveydenhuollossa vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Kouluterveydenhuollossa 

vuonna 2020 alkanut koronaepidemia näkyy sekä lukuvuoden 2019–2020 että 2020–2021 

käynneissä.  

Vuonna 2020 oli 4 kuukauden ikäisen lapsen laaja terveystarkastus kirjattu koko maassa 

50 prosentille kohderyhmästä, vaikka vauvaperheiden tiedetään käyttävän heille tarjolla 

olevia neuvolapalveluja kattavasti. Terveystarkastukset toteutuivat lapsen ensimmäisen 

ikävuoden aikana pääosin säädöksen (VNA 338/2011) mukaisesti. Kouluterveydenhuollon 

laaja terveystarkastus oli lukuvuonna 2020–2021 kirjattu puolelle ensimmäisen ja viiden-

nen luokan ja vajaalle 40 prosentille kahdeksannen luokan oppilaista koko maassa. (Kuvio 

1.) 

Erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä tehtiin lastenneuvolassa vuonna 2020 ja koulu-

terveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 yhteensä lähes 32 000 (28 000 vuonna 2018). 

Erityisen tuen käyntien asiakkaita oli kouluterveydenhuollossa 14 000 (12 000 vuonna 

2018) ja asiakasta kohden oli keskimäärin 1,8 käyntiä (1,7 vuonna 2018). Terveydenhoita-

jat toteuttivat erityisen tuen käyntejä kaikissa ikäryhmissä lääkäreitä enemmän.  

Kuvio 1. Laajojen terveystarkastusten toteumat ikäryhmittäin vuosina 2018–2020, % 

ikäryhmästä 

 
Koululaisten tiedot poimitaan lukuvuosittain 1.6.–31.5. Äitiys- ja lastenneuvolan tiedot poimitaan kalenteri-

vuosittain. 

Kuvion 1 selitettä korjattu 24.2.2022. 
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Tilastossa huomioitavaa: 
Tämän vuoden tilastoraportissa jul-
kaistaan kahden vuoden tiedot. 

Kouluvuosi tarkoittaa lukuvuotta ja 
tiedot poimitaan 1.6.–31.5. kirjatuista 
tiedoista. Äitiys- ja lastenneuvolan 
tiedot poimitaan kalenterivuosittain. 

Laajassa terveystarkastuksessa sekä 
terveydenhoitaja että lääkäri tilastoi-
vat tarkastuksen laajaksi omien tar-
kastuskäyntiensä jälkeen.  

Määräaikaiset terveystarkastukset ja muut käynnit äitiys- ja las-
tenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa 

Tässä tilastoraportissa raportoidaan, miten säädösten (terveydenhuoltolaki 1326/2010, 
valtioneuvoston asetus VNA 338/2011) mukaiset terveystarkastukset ja muut käyntityypit 
ovat toteutuneet äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2020 sekä kouluterveydenhuollossa lu-
kuvuonna 2020–2021 perusterveydenhuollon avohoidon ilmoituksesta (Avohilmo)1 saatu-
jen tietojen mukaan. Tuloksia verrataan vastaaviin tietoihin vuosilta 2018 ja 2019. 

Avohilmo-tietoja käytetään maakuntien ja kuntien tietoon perustuvassa johtamistyössä. 
Myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira hyödyntää tuloksia valvonta-
työssään. Tulokset ovat hyödynnettävissä sote-uudistukseen liittyvän palvelujärjestelmän 
muutoksen seurannassa. Tiedot ovat saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta 
ja Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä. 

Laajat terveystarkastukset 

Laajoissa terveystarkastuksissa terveydenhoitaja ja lääkäri yhdessä arvioivat lapsen ter-
veydentilaa ja hyvinvointia. Apuna he käyttävät varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opetta-
jan arviota lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lap-
sen terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi tarkastuksessa selvitellään vanhempien ja koko per-
heen hyvinvointia. Laajoihin terveystarkastuksiin kutsutaan aina lapsen molemmat van-
hemmat. (STM 20092, Laaja terveystarkastus3, Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvis-
taminen4.) 

Terveydenhoitaja ja lääkäri toteuttavat laajan terveystarkastuksen yhteistyössä. Tarkastus 
voidaan toteuttaa erillisillä terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotoilla tai tarkastus voi-
daan tehdä osittain tai kokonaan yhdessä. Molemmat ammattilaiset kirjaavat THL:n toi-
menpideluokituksen mukaisen koodin terveystarkastuksesta. Potilastietojärjestelmän kir-
jauksessa laaja terveystarkastus katsotaan toteutuneeksi silloin, kun samalle lapselle kir-
jautuu sekä terveydenhoitajan että lääkärin toimenpidekoodi.  

Laajojen terveystarkastusten toteumat laskivat vuonna 2020 (lukuvuonna 2020–2021) kah-
teen edelliseen vuoteen verrattuna (Kuvio 1, Taulukko 1). Laajojen terveystarkastusten to-
teumissa on maakuntakohtaisia eroja (Kuviot 2–5). 

 
1 Hilmo - Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020: Määrittelyt ja ohjeistus: Voimassa 1.1.2020 al-
kaen. 
2 Sosiaali- ja terveysministeriö. 2009. Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäi-
sevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2009:20, Helsinki (pdf). 
3 Laaja terveystarkastus - Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. 
Tuovi Hakulinen-Viitanen, Marke Hietanen-Peltola, Arja Hastrup, Mervi Wallin, Marjaana Pelkonen. THL, 
Opas 22/2012.  
4 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen. Teoriasta käytäntöön. Tuovi Hakulinen, Taina Laa-
jasalo & Jukka Mäkelä (toim.) THL. Ohjaus, 9/2019.  
 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto Valviran valtakunnallisen val-
vontaohjelman 2020–2023 yhtenä pai-
nopisteenä on terveystarkastusten to-
teutuminen lasten neuvolapalveluissa, 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevässä 
suun terveydenhuollossa (asetuksen 
338/2011 mukaisten terveystarkastusten 
toteutumisen valvonta).  

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakun-
nallinen valvontaohjelma 2020–2023, 
(pdf) 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/tietokantaraportit
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2942-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2942-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2942-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-708-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-708-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-708-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-357-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-357-1
https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sote_valvontaohjelma_2022.pdf/17510e6d-f327-a84b-b9c8-d8fb9379ef96?t=1642579372128
https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sote_valvontaohjelma_2022.pdf/17510e6d-f327-a84b-b9c8-d8fb9379ef96?t=1642579372128
https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sote_valvontaohjelma_2022.pdf/17510e6d-f327-a84b-b9c8-d8fb9379ef96?t=1642579372128
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Taulukko 1. Laajojen terveystarkastusten toteumat ikäryhmittäin vuosina 2018–
2020, käyntien lukumäärä ja osuus (%) ikäryhmän väestöstä 
Ikäryhmä Vuosi Käyntien luku-

määrä 
Osuus (% kohde-
ryhmän väestöstä) 

4 kk 2018 25 919 53 

2019 23 834 53 

2020 22 777 50 

1,5 v 2018 28 749 55 

2019 26 869 54 

2020 21 184 46 

4 v 2018 35 736 61 

2019 32 994 58 

2020 28 513 52 

Koululainen (1.lk) 2018 44 188 71 

2019 35 876 58 

2020 30 116 50 

Koululainen (5.lk) 2018 40 526 66 

2019 33 980 55 

2020 31 492 50 

Koululainen (8.lk) 2018 31 890 53 

2019 26 763 44 

2020 24 186 39 

Koululaisten tiedot poimitaan lukuvuosittain 1.6.–31.5. Äitiys- ja lastenneuvolan tiedot poimitaan kalenteri-
vuosittain. 

Lastenneuvolassa laajojen terveystarkastusten toteumat laskivat vuodesta 2018 vuoteen 
2020 yhdeksän prosenttiyksikköä sekä 4-vuotiailla että 1,5-vuotiailla. Sen sijaan 4 kk ikäis-
ten laajoissa terveystarkastuksissa tapahtui vain pieni (-3 %) muutos. Vuosien 2018─2020 
välillä laajojen terveystarkastusten toteuma heikkeni eniten (-21 %) 1-luokkalaisilla. Vii-
dennellä luokalla laajan terveystarkastuksen toteuman lasku oli -16 ja kahdeksannella 
luokalla -14 prosenttiyksikköä. (Taulukko 1.) 
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Maakuntakohtaisessa tarkastelussa tuli esille suuria eroja lastenneuvolan yhteensä kol-
men laajan terveystarkastuksen toteutumisessa vuonna 2020. Laajoja terveystarkastuk-
sia oli kirjattu yli 60 prosentille lapsista Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, 
Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Myös yli 50 prosenttia laajoja terveys-
tarkastuksia oli tehty Kymenlaakson, Lapin, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakun-
nista.  Potilastietojärjestelmien kirjausten mukaan sekä neljän kuukauden ikäisten että 
1,5-vuotiaiden lasten laajat terveystarkastukset toteutuivat heikoiten Pirkanmaalla 
(32 %) ja neljän kuukauden ikäisten terveystarkastukset Pohjois-Pohjanmaalla (28 %). 
(Kuvio 2.) 

Kuvio 2. Laajojen terveystarkastusten toteumat 4 kk:n, 1,5 vuoden ja 4 vuoden iässä 
vuonna 2020, % ikäryhmästä 

 
  



Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa 2020 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 
 
 

 
THL – Tilastoraportti 03/2022  5 

 
 

Laajojen terveystarkastuksien toteumat 1,5-vuotiailla oli lähes kaikissa maakunnissa hei-
kentynyt, erityisesti vuosina 2019─2020. Poikkeuksen muodostivat Kainuu, Kymenlaakso 
ja Pohjanmaa, joissa terveystarkastuksen toteuma oli parantunut kyseisinä vuosina (Kuvio 
3). 

Kuvio 3. Laajojen terveystarkastusten toteumat 1,5-vuotiailla vuosina 2018–2020, % 
ikäryhmästä 
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Myös kouluterveydenhuollossa maakuntakohtaisessa tarkastelussa näkyivät suuret erot 
eri luokka-asteiden laajojen tarkastusten toteutumisessa lukuvuonna 2020–2021. Kaikkien 
kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten osalta yli 50 prosenttia toteutui 
Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Pohjanmaalla, 
Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Yksikään maa-
kunta ei saavuttanut 60 prosentin kattavuutta kaikissa kolmessa kouluterveydenhuollon 
laajassa terveystarkastuksessa, vaikka yksittäisen laajan terveystarkastuksen osalta to-
teuma oli 60, 70 tai jopa 80 prosenttia. Tarkastukset toteutuivat lukuvuonna 2020–2021 
heikoimmin Uudellamaalla, jossa laajoja terveystarkastuksia tehtiin ensimmäisellä luo-
kalla 24, viidennellä luokalla 29 ja kahdeksannella luokalla 16 prosentille ikäryhmästä. 
(Kuvio 4.) 

 
Kuvio 4. Laajojen terveystarkastusten toteumat 1., 5. ja 8. luokkalaisilla lukuvuonna 
2020–2021, % ikäryhmästä 
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Verrattaessa ensimmäisen luokan laajan terveystarkastuksen toteutumista lukuvuosina 
2018–2019, 2019–2020 ja 2020─2021 voidaan todeta muutosten olevan eri maakunnissa 
erilaisia ja jopa erisuuntaisia. Kainuussa tarkastuksen toteuma oli lukukaudella 2020–2021 
parempi kuin 2018–2019, mutta heikompi kuin 2019–2020. Pohjanmaalla ja Pohjois-Poh-
janmaalla tarkastukset ovat toteutuneet vähintään yhtä hyvin ja Kymenlaaksossa ja Sata-
kunnassa on tapahtunut vain hyvin vähäistä muutosta tarkastusten toteutumisessa. 
Useimmissa maakunnissa tarkastukset olivat vähentyneet selkeästi. Uudellamaalla en-
simmäisen luokan laajan terveystarkastuksen toteuma oli tarkasteluvälillä heikentynyt 
noin kolmannekseen entisestä. (Kuvio 5.) 

Kuvio 5. Laajojen terveystarkastusten toteumat 1. luokkalaisilla lukuvuosina 2018–
2019, 2019–2020 ja 2020–2021, % ikäryhmästä 

 

Muut määräaikaiset terveystarkastukset 

 
Määräaikaisiin terveystarkastuksiin luetaan sekä laajat terveystarkastukset että muut 
säädöksen (VNA 338/2011) ja valtakunnallisten suosituksien5 mukaiset terveystarkas-
tukset äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa. Tavallisesti terveyden-
hoitaja toteuttaa laajojen terveystarkastusten välillä olevat määräaikaiset terveystar-
kastukset. Kouluterveydenhuollossa oppilas on tavallisesti yksin terveystarkastuksessa. 

Valtioneuvoston asetuksen (VNA 338/2011) mukaan lapsen ensimmäisen ikävuoden ai-
kana tulee tehdä vähintään yhdeksän määräaikaista terveystarkastusta. Näistä yksi on 
laaja terveystarkastus ja sen lisäksi myös kaksi muuta terveystarkastusta toteutetaan 

 
5 Klemetti Reija & Hakulinen-Viitanen Tuovi (toim.) (2013) Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvola-
toimintaan Opas 29/2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-972-5
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-972-5
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lääkärin ja terveydenhoitajan yhteistyönä. Lapsen ollessa alle kouluikäinen (1–6 v.) ter-
veystarkastuksia tehdään vähintään kuusi, joista kaksi on edellä kuvattuja laajoja ter-
veystarkastuksia. Peruskoulussa jokaisella vuosiluokalla tehdään määräaikainen ter-
veystarkastus. Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tarkastuksen 
on oltava laaja terveystarkastus. 

Määräaikaisten terveystarkastusten toteumat lastenneuvolassa 2020 ja 
kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021   

Vuonna 2020 oli tehty määräaikainen terveystarkastus 65 234 alle 1-vuotiaalle lapselle. Vä-
estötietojen mukaan vuoden 2020 aikana syntyi 46 524 lasta ja tästä laskettuna kahdeksan 
käyntiä tekisi 372 192 käyntiä. Avohilmo-tietojen mukaan 86 prosenttia määräaikaisista ter-
veystarkastuksista toteutui vuonna 2020 (98 % vuonna 2018).  (Taulukko 2.) 

Vuonna 2020 määräaikaisen terveystarkastuksen kirjaus oli tehty 69 562 taaperoikäiselle 
(1–2-vuotiaat). Kirjausten mukaan terveystarkastusten toteuma 1–2-vuotiaiden kohdalla 
oli 74 prosenttia (84 % vuonna 2018).  (Taulukko 2.) 

Määräaikaisen terveystarkastuksen kirjaus oli vuonna 2020 tehty 110 791 leikki-ikäiselle (3–
6-vuotiaat). Tälle ikäryhmälle määräaikaisia terveystarkastuksia tulisi olla 167 914 lapselle 
pois lukien neljävuotiaiden (väestö 54 406) laaja terveystarkastus.  Terveystarkastusten to-
teuma 3–6-vuotiaiden kohdalla oli 70 prosenttia (80 % vuonna 2018). (Taulukko 2.) 
 
Määräaikainen terveystarkastus oli lukuvuonna 2020–21 tehty kirjattu 271 099 oppilaalle. 
Peruskoululaisten määrästä laajojen tarkastusten osuus (1/3 luokkatasoista eli noin joka 
kolmas oppilas) pois lukien olisi muita määräaikaisia terveystarkastuksia tullut kirjata noin 
363 000 asiakkaalle.  Avohilmo-tietojen mukaan terveystarkastusten toteuma koulutervey-
denhuollossa oli 75 prosenttia (87 % vuonna 2018). (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Määräaikaiset terveystarkastukset (OAA40, SPAT1315) pois lukien laa-
jat terveystarkastukset 2018–2020 

*Väestötiedot on poimittu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta 1.10.7.2021. Tiedot päivitetty tietokan-
taan 31.3.2021. 

Määräaikaiset ter-
veystarkastukset 
(OAA40, 
SPAT1315) 

  

Käyntien  
lukumäärä 

Asiakkaiden 
lukumäärä 

Käyntien  
lukumäärä/ 

asiakas 

Väestö  
31.12. / 

peruskou- 
lulaisten  

määrä*  
Ikäryhmä Vuosi     

Alle 1- 
vuotiaat 

2018 375 139 74 429 5,0 47 663 

2019 337 168 68 887 4,9 45 746 

2020 321 846 65 234 4,9 46 524 

1–2- 
vuotiaat 

2018 101 668 87 897 1,2 104 751 

2019 92 504 80 297 1,2 99 361 

2020 79 954 69 562 1,1 94 507 

3–6- 
vuotiaat 

2018 141 597 134 739 1,1 236 518 

2019 131 818 125 393 1,1 229 972 

2020 116 756 110 791 1,1 222 320 

7–16- 
vuotiaat 

2018 339 791 327 418 1,0 560 503  

2019 239 559 232 527 1,0 564 100 

2020 279 756 271 099 1,0 567 084 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
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Muut käynnit lastenneuvolassa vuonna 2020 ja kouluterveyden-
huollossa lukuvuonna 2020–21 
Yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset 

Yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia tehtiin vajaa 160 000, yhteensä noin 
112 000 lapselle ja nuorelle. Keskimäärin asiakasta kohti toteutui 1,4 yksilöllisen tarpeen 
mukaista terveystarkastuskäyntiä. Yksilöllinen tarpeen mukainen terveystarkastus teh-
dään silloin, kun aiemmin on havaittu ongelma esimerkiksi lapsen ylipaino tai koululaisen 
ryhtivirhe, jota seurataan. (Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Yksilöllisen tarpeen mukainen terveystarkastus (OAA41, SPAT1317) 
2018–2020 
Yksilöllisen 
tarpeen mu-
kainen ter-
veystarkastus 
(OAA41, 
SPAT1317) 

Käyntien 
lukumäärä 

Asiakkaiden 
lukumäärä 

Käyn- 
tien 
luku- 
määrä/ 
asiak- 
kaat 

Väestö 
31.12. /  
peruskou-
lulaisten 
määrä* 

Ikä-
ryhmä 

Vuosi Lääkärit Tervey-
den- 
hoitajat 

Yh-
teensä** 

Lääkä-
rit 

Tervey- 
den- 
hoitajat 

Yh-
teensä** 

  
 

Alle 1-
vuoti-
aat 

2018 2 780 50 511 53 940 2 561 31 249 32 601 1,7 47 663 

2019 2 550 43 883 46 523 2 343 27 352 28 466 1,6 45 746 

2020 2 448 38 850 41 363 2 259 24 458 25 566 1,6 46 524 

1–2- 
vuoti-
aat 

2018 2 552 24 924 27 790 2 399 20 114 21 864 1,3 104 751 

2019 2 387 18 923 21 358 2 214 15 663 17 176 1,2 99 361 

2020 1 967 15 502 17 483 1 855 13 024 14 296 1,2 94507 

3–6- 
vuoti-
aat 

2018 5 546 30 794 36 741 5 233 26 374 30 243 1,2 236 518 

2019 5 210 25 263 30 559 4 919 21 796 25 364 1,2 229 972 

2020 4 244 21 306 25 581 4 010 18 654 21 518 1,2 222 320 

7–16-
vuoti-
aat 

2018 8 446 73 959 82 685 7 663 52 471 58 153 1,4 560 503 

2019 6 045 55 728 61 897 5 562 40 415 44 497 1,4 564 100 

2020 6 957 66 245 73 365 6 268 46 220 50 619 1,4 567 084 

*Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta 1.10.2021. Tiedot päivitetty tietokantaan 
31.3.2021. 
**Tässä ovat mukana, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, perhetyöntekijät, puuttuvat ammattitiedot. 

Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit 

Erityisen tuen tarpeen mukainen käynti kirjataan silloin, kun käynnin sisältönä on tuen tar-
peen selvittäminen ja yksilöllisen tuen tarjoaminen tai tehdään muita tuen järjestämiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi voinnin selvittely ja tukeminen mielialaan, 
psykosomaattiseen oireiluun, perhe-, koulu- tai kaveriasioihin liittyvissä tilanteissa. Erityi-
sen tuen tarve on selvitettävä, jos alle kouluikäisessä lapsessa, oppilaassa, opiskelijassa, 
perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, joka voivat vaarantaa lapsen tervettä kasvua ja ke-
hitystä. Tällaisia käyntejä voi olla sekä lääkärin että terveydenhoitajan vastaanotoilla.  

Erityisen tuen tarpeen mukaisia käyntejä tehtiin lastenneuvolassa vuonna 2020 ja kouluter-
veydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 yhteensä lähes 32 000 (28 500 vuonna 2019). 
Vuonna 2020 erityisen tuen käyntien asiakkaita oli yhteensä lähes 19 000. Tämä on noin yh-
deksän prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 ja lähes 13 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2018. (Taulukko 4.) 

Vuonna 2020 erityisen tuen käyntejä oli keskimäärin 1,5 asiakasta kohden. Erityisen tuen 
käynnit olivat tavallisempia koululaisilla ja myös asiakaskohtaiset käyntimäärät olivat 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
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koululaisilla suurempia kuin alle kouluikäisillä.  Terveydenhoitajat toteuttivat erityisen tuen 
käyntejä kaikissa ikäryhmissä lääkäreitä enemmän. (Taulukko 5.) 

Taulukko 4.  Erityisen tuen tarpeen mukaisten käyntien lukumäärä (OAA43, 
SPAT1389) 2018–2020 ikäryhmittäin lääkärillä ja terveydenhoitajalla 

*Tässä ovat mukana psykologit, puheterapeutit, perhetyöntekijät, puuttuvat ammattitiedot. 

Taulukko 5.  Erityisen tuen tarpeen mukaisten asiakkaiden lukumäärä (OAA43, 
SPAT1389) 2018–2020 ikäryhmittäin lääkärillä ja terveydenhoitajalla 

Erityisen tuen tarpeen mu-
kaisten käyntien ja asiakkai-
den lukumäärä (OAA43, 
SPAT1389) 

Asiakkaiden lukumäärä 

Ikäryhmä  Vuosi Lääkärit Terveydenhoitajat Yhteensä* 

Alle 1- 
vuotiaat 

2018 274 1 303 1 555 

2019 230 1 677 1 857 

2020 342 1 325 1 600 

1–2- 
vuotiaat 

2018 210 868 1 052 

2019 176 1 180 1 314 

2020 237 758 952 

3–6- 
vuotiaat 

2018 802 1 777 2 493 

2019 750 2 401 3 034 

2020 888 1 736 2 506 

7–16- 
vuotiaat 

2018 4 742 7 916 11 966 

2019 3 804 8 521 11 524 

2020 4 443 10 961 14 082 

*Tässä ovat mukana psykologit, puheterapeutit, perhetyöntekijät, puuttuvat ammattitiedot. 

Lastensuojelulain mukainen terveydentilan tutkiminen 

Lastensuojelulaki (417/2007, 51 §) velvoittaa lapsen terveydentilan tutkittavaksi sijais-
huoltoon sijoittamisen yhteydessä, ellei terveydentilaa ole ollut mahdollista tutkia ai-
kaisemmin tai muusta syystä ei ole käytettävissä riittäviä tietoja lapsen hoidon 

Erityisen tuen 
tarpeen mukais-
ten käyntien lu-
kumäärä (OAA43, 
SPAT1389)   

Käyntien lukumäärä 

Ikäryhmä  Vuosi Lääkärit Terveydenhoitajat Yhteensä* 

Alle 1-vuotiaat 2018 292 2 073 2 410 

2019 251 2 687 2 940 

2020 376 2 189 2 565 

1–2-vuotiaat 2018 214 1 076 1 313 

2019 184 1 457 1 644 

2020 250 921 1 171 

3–6-vuotiaat 2018 871 2 757 3 679 

2019 782 3 254 4 112 

2020 939 2 020 3 010 

7–16-vuotiaat 2018 5 448 14 247 20 219 

2019 4 315 15 158 19 764 

2020 5 123 19 893 25 169 
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järjestämiseksi sijaishuollon aikana. Vuonna 2020 lastensuojelulain mukainen tervey-
dentilan tutkiminen kirjattiin 250 lapselle lastenneuvolassa tai kouluterveydenhuol-
lossa. Eniten asiakkaita oli kahden edellisen vuoden tapaan 7–16-vuotiaiden ikäryh-
mässä. Käyntejä oli keskimäärin yksi jokaista asiakasta kohti. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Lastensuojelulain mukainen terveyden tutkiminen (OAA49, 
SPAT1320)* 2018–2020 

Lastensuojelulain 
mukainen tervey-
den tutkiminen 
(OAA49, 
SPAT1320) 

Käyntien lukumäärä Asiakkaiden lukumäärä 

 Ikäryhmä 
  

Lääkärit Terveyden- 
hoitajat 

Yhteensä Lääkärit Terveyden- 
hoitajat 

Yhteensä 

Alle 1- 
vuotiaat 

2018   8 12   8 12 

2019 7 10 17 7 10 17 

2020 8 5 13 8 5 13 

1–2- 
vuotiaat 

2018 5   8 5   8 

2019   6 10   6 10 

2020 8   12 8   12 

3–6- 
vuotiaat 

2018 22 9 32 22 9 32 

2019 27   30 27   30 

2020 34 6 40 34 6 38 

7–16- 
vuotiaat 

2018 88 55 143 86 50 118 

2019 109 59 169 108 55 155 

2020 155 57 212 148 53 187 

*Taulukossa on raportoitu ainoastaan äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa tehdyt 
toimenpiteet.  

Terveystarkastukset äitiysneuvolassa 

Valtioneuvoston asetuksen (VNA 338/2011) mukaan äitiysneuvolassa on järjestettävä 
yksi lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus. Äitiysneuvolan ohjeistuksen5 mu-
kaan neuvolan tulee järjestää ensisynnyttäjälle raskausaikana vähintään yhdeksän ja 
uudelleensynnyttäjälle vähintään kahdeksan määräaikaista terveystarkastusta.  Näihin 
raskausaikaisiin käynteihin sisältyy yksi lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus 
kaikille perheille ja kaksi lääkärintarkastusta.  Synnytyksen jälkeen järjestetään kaikille 
synnyttäneille kaksi terveystarkastusta. Toinen tarkastuksista on lääkärin toteuttama. 

Laajan terveystarkastuksen toteumat äitiysneuvolassa vuonna 2020 

Äitiysneuvolassa tilastoitiin vuonna 2020 yhteensä vajaa 14 000 (15 000 vuonna 2018) 
lasta odottavan perheen laajaa terveystarkastusta. Laaja terveystarkastus toteutui kir-
jausten mukaan vajaassa viidenneksessä kaikista alkaneista raskauksista, joita oli yh-
teensä vajaa 65 000. Terveystarkastus voidaan tulkita laajaksi, jos se toteutuu määritel-
lyssä laajuudessaan sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Tilastoitujen tarkastusten 
osuus vaihteli maakunnittain Keski-Pohjanmaan seitsemästä prosentista Pohjois-Savon 
31 prosenttiin. Vuonna 2020 oli yhteensä 46 034 synnytystä.6 

Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 338/2011) ei ole säädetty lasta odottavan perheen laa-
jan terveystarkastuksen ajankohdasta vastaavasti kuten säädettiin lastenneuvolan ja 
kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten kohdalla. Seurantatutkimuksen4 

mukaan lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus on suunniteltu järjestettäväksi 

 
6 Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2020 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021122061770
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Kirjaamisen tueksi: 
• Isyyden tunnustaminen äitiys-

neuvolassa ennen lapsen syn-
tymää (Tiedä ja toimi -kortti 
2019) 

• Äitiyden tunnustaminen äitiys-
neuvolassa ennen lapsen syn-
tymää (Tiedä ja toimi -kortti 
2019) 

kunnissa hyvin kirjavasti raskauden eri vaiheissa. Tämä saattaa johtaa siihen, että äitiys-
neuvolassa on epäselvää, milloin terveystarkastus kirjataan laajaksi terveystarkas-
tukseksi.  

Muiden määräaikaisten terveystarkastuksien ja lisäkäyntien toteumat äi-
tiysneuvolassa vuonna 2020 

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset eivät toteudu määrällisesti tarkastel-
tuina valtakunnallisen ohjeistuksen2 mukaisesti. Kaikkiaan terveystarkastuskäyntejä oli 
379 857 ja käyntejä asiakasta kohden 5,1 lasta odottavan perheen laajan terveystarkas-
tuksen lisäksi. (Taulukko 7.) 

Taulukko 7. Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset ja lisäkäynnit 2018–
2020, pois lukien laajat terveystarkastukset 
 

Terveystarkastus, lisä-
käynti 

Vuosi Käyntien 
lukumäärä 

Asiakkaiden 
lukumäärä 

Käyntien  
lukumäärä/ 

asiakas 

Normaaliraskauden 
seuranta (SPAT1196)* 

2018 412 114 3,6 

2019 228 55 4,1 

2020       

Raskaana olevan ter-
veystarkastus (OAA11, 
SPAT1379) 

2018 354 906 66 835 5,3 

2019 321 652 63 089 5,1 

2020 314 517 62 900 5,0 

Synnytyksen jälkitar-
kastus (OAA12, 
SPAT1380) 

2018 44 881 34 983 1,3 

2019 40 329 31 977 1,3 

2020 37 719 31 274 1,2 

Yksilöllisen tarpeen mu-
kaan tehty terveystar-
kastus (OAA41, 
SPAT1317) 

2018 31 296 20 335 1,5 

2019 27 629 18 659 1,5 

2020 26 884 18 588 1,4 

Erityisen tuen tarpeen 
mukainen käynti 
(OAA43, SPAT1389) 

2018 3 801 2 252 1,7 

2019 4 939 2 922 1,7 

2020 4 451 2 681 1,7 

*Normaaliraskauden seuranta -toimenpide SPAT-tieto on käytössä aiemmissa Avohilmon versioissa. 
Uusi vastaava tieto on Raskaana olevan terveystarkastus OAA11. 

Isyyden ja äitiyden tunnustamisen vastaanotto raskauden aikana äitiys-
neuvolassa 

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyys voidaan vahvistaa joko tunnustamisen pe-
rusteella maistraatissa (1.1.2020 alkaen Digi- ja väestötietovirasto) tai kanneteitse tuo-
mioistuimessa. Isyys tulee tunnustaa myös silloin, kun vanhemmat asuvat avoliitossa. 
Vuodesta 2016 lähtien isyys on ollut mahdollista tunnustaa jo raskausaikana sen kunnan 
äitiysneuvolassa, jossa perheelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluja. (Isyys-
laki 11/2015.) Vuonna 2020 raskauden aikana äitiysneuvolassa oli isyyden tunnustamis-
tietoja kirjattu 15 863 kertaa (16 246 kertaa vuonna 2019). (Taulukko 8.) 

Äitiys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa, kun lapsi on syntynyt 
hedelmöityshoidon tuloksena ja toinen äiti on yhteisymmärryksessä synnyttäneen äidin 
kanssa antanut suostumuksen hedelmöityshoitoon. Synnyttäneen äidin naispuolisesta 
puolisosta (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto) ei tule automaattisesti lapsen 
vanhempaa lapsen syntyessä. Äitiys voidaan vahvistaa joko tunnustamisen perusteella 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946292
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946292
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946292
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946292
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946281
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946281
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946281
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946281
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150011
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150011
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Määräaikaiset suun terveys-
tarkastukset: 

• Vähintään yksi ensimmäistä las-
taan odottavan perheen suun 
terveydentilan ja hoidon tar-
peen arvio. 

• Kolme tarkastusta alle kou-
luikäiselle lapselle: lapsen ol-
lessa 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-
vuotias ja 5- tai 6-vuotias. 

• Kolme tarkastusta kouluikäi-
selle: ensimmäisellä, viiden-
nellä ja kahdeksannella vuosi-
luokalla. 

maistraatissa tai kanneteitse tuomioistuimessa (Äitiyslaki 253/2018). Vuonna 2020 Avo-
hilmo-tiedoissa ei ollut kirjauksia äitiyden tunnustamisesta äitiysneuvolassa.  

Taulukko 8. Isyyden tunnustamisen vastaanottaminen äitiysneuvolassa ennen lap-
sen syntymää vuosina 2018–2020 

Toimenpide Vuosi Käyntien lukumäärä 

Isyyden tunnustaminen vastaan-
ottaminen äitiysneuvolassa en-
nen lapsen syntymää (OAA70, 
SPAT1399) 

2018 17 639 

2019 16 246 

2020 15 863 

Suun terveydenhuollon terveystarkastukset 

Valtioneuvoston asetuksen (VNA 338/2011) mukaan ensimmäistä lastaan odottaville per-
heille tulee järjestää vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio. Alle kou-
luikäiselle lapselle on järjestettävä suun terveystarkastus, kun tämä on 1- tai 2-vuotias, 3- 
tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias.  Oppilaalle suun terveystarkastus tulee järjestää ensim-
mäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lisäksi suun terveystarkastuksia tulee 
järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Ensimmäistä lastaan odottaville oli kirjattu vain hyvin vähän suun terveystarkastuksia. 
Myös 1–6-vuotiaille oli kirjattu suun terveystarkastuksia vähemmän kuin aikaisempina 
vuosina.  Kouluikäisille suun terveystarkastuksia oli kirjattu lukuvuonna 2020–2021 
enemmän kuin lukuvuonna 2019–2020 ja lähes yhtä paljon kuin lukuvuonna 2018–2019. 
(Taulukko 9.) 

Taulukko 9. Suun terveydenhuollon terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa 
vuosina 2018–2020 ja kouluterveydenhuollossa lukuvuosina 2018–2019, 2019-2020 ja 
2020-2021 
Asiakkaiden 
ikäryhmä 

Vuosi Suun terveystarkastus 
1. lasta odottavalle 

Suun terveystar-
kastus 

Väestö  
31.12./ 

peruskou- 
lulaisten  

määrä* 
Lasta odotta-
vat 

2018 2 670     

2019 2 798     

2020 2 141     

Alle 1-vuotiaat 2018 
 

2 838 47 663 

2019 
 

2 101 45 746 

2020   1 734 46 524 

1–6-vuotiaat 2018   67 899 341 269 

2019   56 186 329 333 

2020   48 411 316 872 

7–17-vuotiaat 2018–
19 

  330 404 560 503 

2019–
20 

  287 989 564 100 

2020–
21 

  322 744 567 084 

*Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta 1.10.2021. Tiedot päivitetty tietokantaan 
31.3.2021.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180253
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
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Käyntien kehittyminen korona-aikana 
Korona-aika vaikutti palvelujen käyttöön ja myös niiden saatavuuteen. Alla raportoidaan 
sekä fyysiset käynnit että etäasioinnit äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveyden-
huollossa vuosina 2019 ja 2020. 

Fyysiset käynnit palveluissa 

Äitiysneuvolan käyntien määrissä ei ollut merkittävää vaihtelua vuonna 2020 verrattuna 
vuoteen 2019. Käyntimäärien kuukausittainen vaihtelu oli pääsääntöisesti samanlainen 
molempina vuosina. (Kuvio 6.)  

Kuvio 6. Perusterveydenhuollon äitiysneuvolan käynnit* viikoittain vuosina 2019–
2020 

 
*Fyysiset käynnit (R10 Asiakkaan käynti vastaanotolla, R20 Ammattihenkilön käynti asiakkaan kotona, 
R30 Ammattihenkilön käynti asiakkaan työpaikalla, R41 Ammattihenkilön käynti asiakkaan luona muu-
alla kuin kotona tai työpaikalla, (poistunut luokka R40 Sairaalakäynti)) 
** Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020. 

Lastenneuvolan käynneissä oli vaihtelua koronakeväänä 2020 maaliskuulta alkaen ver-
rattuna vuoteen 2019. Koronakevään aikana käyntejä oli huomattavasti vähemmän tou-
kokuun loppuun saakka. Muilta osin käyntien määrissä ei näkynyt isoa vaihtelua vuo-
sien 2019 ja 2020 välillä. Lastenneuvolan käyntejä oli molempina vuosina vähemmän 
erityisesti loma-aikoina heinäkuussa. Syksyllä käyntimäärät olivat molempina vuosina 
selvästi suuremmat kevääseen verrattuna (Kuvio 7.) 
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Kuvio 7. Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit* viikoittain vuosina 2019–
2020 

 
*Fyysiset käynnit (R10 Asiakkaan käynti vastaanotolla, R20 Ammattihenkilön käynti asiakkaan kotona, 
R30 Ammattihenkilön käynti asiakkaan työpaikalla, R41 Ammattihenkilön käynti asiakkaan luona muu-
alla kuin kotona tai työpaikalla, (poistunut luokka R40 Sairaalakäynti)) 
**Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020. 

Kouluterveydenhuollon käynnit romahtivat keväällä 2020 kansallisen etäopetuksen al-
kaessa maaliskuussa. Käyntejä oli viikoittain kymmeniä tuhansia vähemmän kuin 
vuonna 2019. Loppukeväästä tilanne korjaantui ja loppuvuoden 2020 käyntimäärät ei-
vät juurikaan eroa vuoden 2019 tilanteesta. Käynneissä on havaittavissa koulun lomista 
johtuvaa vaihtelua kalenterivuoden aikana. (Kuvio 8.) 

Kuvio 8. Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit* viikoittain vuosina 
2019 ja 2020 

 
*Fyysiset käynnit (R10 Asiakkaan käynti vastaanotolla, R20 Ammattihenkilön käynti asiakkaan kotona, 
R30 Ammattihenkilön käynti asiakkaan työpaikalla, R41 Ammattihenkilön käynti asiakkaan luona muu-
alla kuin kotona tai työpaikalla, (poistunut luokka R40 Sairaalakäynti)) 
**Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020. 
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Etäasiointien määrä 
 
Koronakeväänä 2020 etäasiointien määrä kasvoi äitiysneuvolassa huomattavasti. Sen 
jälkeen etäasiointi pysyi koko vuoden ajan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019. (Ku-
vio 9.) 

Kuvio 9. Etäasiointien lukumäärä* äitiysneuvolassa viikoittain vuosina 2019–2020 

 
*Etäasiointi (R52 Reaaliaikainen etäasiointi, R56 Etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia (vanhat luo-
kat: R50 Puhelinyhteys, R51 Sähköinen asiointi, R55 Kirje)). 
**Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020. 

Koronakevään 2020 alussa etäasiointien määrä kasvoi huomattavasti myös lastenneu-
volassa, mutta palasi nopeasti vuoden 2019 tasolle.  Huomattava piikki etäasioinnissa 
johtunee yhteydenotoista uudessa epävarmassa tilanteessa eli lisääntyneestä huolesta 
ja neuvojen kysymisestä. Kesäkuusta 2020 lähtien etäasiointia on ollut koko vuoden 
ajan enemmän kuin vuonna 2019. (Kuvio 10.) 

Kuvio 10. Etäasiointien lukumäärä* lastenneuvolassa viikoittain vuosina 2019–
2020 
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*Etäasiointi (R52 Reaaliaikainen etäasiointi, R56 Etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia (vanhat luo-
kat: R50 Puhelinyhteys, R51 Sähköinen asiointi, R55 Kirje)). 
**Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020. 
 
Myös kouluterveydenhuollon etäasioinnissa voidaan todeta selkeä määrän kasvu ko-
ronakeväänä 2020 verrattaessa vuoteen 2019. Määrän kasvu on kuitenkin alkanut myö-
hemmin keväällä kuin äitiys- ja lastenneuvolassa, johtuen todennäköisesti etäopetuksen 
alkamisesta. Etäasiointien määrä kasvoi kuitenkin voimakkaasti viikosta 17 lähtien, jolloin 
etäopetus vielä jatkui. Kouluterveydenhuollon etäasiointi on pysynyt koko loppuvuoden 
2020 korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019. (Kuvio 11). 

Kuvio 11. Etäasiointien lukumäärä* kouluterveydenhuollossa viikoittain vuosina 
2019–2020 

 
*Etäasiointi (R52 Reaaliaikainen etäasiointi, R56 Etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia (vanhat luo-
kat: R50 Puhelinyhteys, R51 Sähköinen asiointi, R55 Kirje)). 
**Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020. 

Pohdinta 
Korona-aikana kaikkien määräaikaisten terveystarkastusten toteutuminen heikkeni, 
kouluterveydenhuollossa enemmän kuin lastenneuvolassa. Henkilöstöä siirrettiin ko-
rona-aikana erilaisiin epidemian hallinnan tehtäviin, kuten jäljitykseen ja rokotuksiin7, 

8,9. Lisäksi keväällä 2020, koronaepidemian alkaessa, osa asiakkaista ei uskaltanut käyt-
tää palveluja. Vuonna 2020 lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon laaja terveystar-
kastus oli Avohilmo-tietojen mukaan toteutunut vain noin puolella lapsista. Myös mui-
den määräaikaisten terveystarkastusten toteutumisessa oli puutteita. 

Muut kyselyihin perustuvat aineistot7,8,9 antavat tarkastusten toteutumisesta jonkin ver-
ran paremman kuvan, joskin korona-ajan heikennykset palveluissa näkyvät selvästi 

 
7 Hietanen-Peltola M, Vaara S, Hakulinen T, Hastrup A. Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelut ko-
ronakeväänä 2020. Tuloksia kouluterveydenhuollon verkoston ja perhekeskusverkoston tiedonkeruista. 
THL, Työpaperi 26/2020  
8Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Hastrup A, Vaara S, Jahnukainen J, Varonen P. ”Pahin syksy ikinä” Las-
ten, nuorten ja perheiden peruspalvelut koronasyksynä 2020. THL, Työpaperi 37/2020  
9 Hietanen-Peltola M, Vaara S, Hakulinen T, Hastrup A. Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelut ko-
ronakeväänä 2020. Tuloksia kouluterveydenhuollon verkoston ja perhekeskusverkoston tiedonkeruista. 
THL, Työpaperi 26/2020  
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niissäkin. Tiedonkeruiden ja Avohilmo-tietojen erot tuovat esiin tarpeita kirjaamisen jat-
kokehittämiselle.  

Maakuntakohtaiset erot tarkastusten toteutumisessa ja muutoksissa korona-aikana oli-
vat suuria. Uudellamaalla, jossa epidemiatilanne on ollut vaikein, olivat heikennykset 
kouluterveydenhuollon tarkastuksissa kaikkein suurimmat.  Lastenneuvolan määräai-
kaiset terveystarkastukset toteutuivat kauttaaltaan paremmin kuin kouluterveyden-
huollon. 

Lasten, nuorten ja perheiden ongelmien ja tuen tarpeiden tiedetään lisääntyneen ko-
rona-aikana. Palvelujen pyrkimys vastata yksilöllisiin tarpeisiin näkyy Avohilmo-aineis-
tossa lisääntyneinä erityisen tuen tarpeen käynteinä ja lastensuojelulain mukaisina ter-
veydentilan tutkimisina. Lisäksi yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia tehtiin 
aiempaan tapaan. Näiden käyntien voidaan ajatella osin korvanneen tekemättä jätet-
tyjä tai siirrettyjä määräaikaisia terveystarkastuksia. 

Etäasiointi äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa lisääntyi korona-
aikana. Kevättä 2020 lukuun ottamatta fyysisiä käyntejä palveluissa on ollut tasaisesti, 
vain hivenen alemmalla tasolla kuin ennen koronaa. Tieto terveystarkastusten toteutu-
misen merkittävästä heikkenemisestä on ristiriidassa tämän löydöksen kanssa. Selityk-
senä voi olla muun tyyppisten fyysisten tapaamisten lisääntyminen tai heikennykset ter-
veystarkastusten toimenpidekoodien kirjaamisessa. Henkilöstön resurssivajeet8 ovat 
voineet myös johtaa toistuviin pikaisiin käynteihin tai nopeasti toteutettuihin terveysta-
paamisiin laadukkaiden ja perusteellisten terveystarkastusten sijaan.  

Tulokset osoittavat Avohilmo-tietojen kertovan ajantasaisesti palvelujen järjestämisen 
ja sisällön muutoksista. Huolellinen kirjaaminen potilastietojärjestelmiin on edellytys 
tietojen käytettävyydelle.  
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Kirjaamisen tueksi: 
• Lastenneuvolan ja kouluter-

veydenhuollon kirjaamisopas 
(2021) 

• Lasta odottavan perheen laa-
jan terveystarkastuksen kirjaa-
minen (Tiedä ja toimi -kortti 
2018) 

• 4 vuoden ikäisen lapsen laajan 
terveystarkastuksen kirjaami-
nen (Tiedä ja toimi -kortti 
2018)   

• 18 kuukauden ikäisen lapsen 
laajan terveystarkastuksen kir-
jaaminen (Tiedä ja toimi -kortti 
2018)   

• Neljän kuukauden ikäisen lap-
sen laajan terveystarkastuksen 
kirjaaminen (Tiedä ja toimi -
kortti 2018)   

• Mielenterveystyön kirjaaminen 
neuvolassa sekä koulu- ja opis-
keluterveydenhuollossa (Tiedä 
ja toimi -kortti 2021) 

Kirjaamisessa kehitettävää  

Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon Avohilmo-tietojen laadun kehittä-
mistarpeet liittyvät puutteisiin kirjaamisessa potilastietojärjestelmiin sekä Avohilmon 
poimintaan ja tiedonsiirtoon.  Terveyskeskusten antamat tiedot järjestettyjen terveystar-
kastusten määristä eivät vastaa potilastietojärjestelmistä saatavia Avohilmo-tietoja. Tie-
tojen erilaisuus vaikeuttaa paikallisella tasolla palvelujen johtamista, seurantaa ja kehit-
tämistä. Lisäksi se vaikeuttaa palveluihin kohdistuvaa valvontaa ja kansallista seurantaa 
ja kehittämistarpeiden tunnistamista.   

Avohilmo-kirjaamiseen liittyviä puutteita 
Puutteet ammattilaisen kirjaamisessa johtavat tietojen puuttumiseen tai virheellisyyteen. 
Tavallisimpia kirjaamispuutteita ovat:  

- Toimintayksikkötieto eli THL – SOTE-organisaatiorekisterin ja Toimipaikkare-
kisterin (TOPI) tiedot ovat puutteelliset tai väärät. 

Jokaisessa terveyskeskuksen toimintayksikössä (esim. neuvola, koulu-
terveydenhuolto) on olemassa sille määritelty SOTE-organisaatiorekis-
terin mukainen koodi.  Koodit määritellään paikallisesti kaikille toimin-
tayksiköille. Äitiys- ja lastenneuvolassa voidaan käyttää yhteistä koodia 
silloin, kun ne toimivat samassa toimintayksikössä. 

- Palvelumuoto -tieto on virheellinen. 
Avohilmon palvelumuodot (esim. äitiysneuvola, lastenneuvola, koulu-
terveydenhuolto) ovat potilastietojärjestelmissä.  Terveydenhuollon 
ammattilainen valitsee oikean palvelumuodon eri palveluihin tietojen 
kirjauksien yhteydessä. Yhdistetyssä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa 
voidaan samalla käynnillä kirjata äidille palvelumuotona äitiysneuvola 
ja lapselle lastenneuvola. 

- THL-Toimenpide-koodien (SPAT) käyttö on virheellinen tai puuttuu kokonaan.  
Ammattilainen ei käytä oikeaa koodia huolimatta THL:n oheistuksesta 
eri toimenpidekoodien käytöstä eri terveystarkastuksissa ja vastaanot-
totyypeissä. Paikallinen tuki ja sopimukset eri koodien käytöstä eri tilan-
teissa vaihtelevat.   

- Suun terveydenhuoltoa koskevien tietojen kirjaaminen on puutteellista. 

- Käyntitietojen kirjaamiseen liittyy erilaisia puutteita. 
Yhteisvastaanotolla jokainen terveydenhuollon ammattilainen ei kirjaa 
tai tilastoi käyntitapahtumaa potilastietojärjestelmään.  
Toisen ammattihenkilön kirjaus laajasta terveystarkastuksesta on jäänyt 
tekemättä tai terveystarkastuksen on toteuttanut vain toinen ammatti-
henkilö.  Näissä tilanteissa terveystarkastus on kirjautunut määräai-
kaiseksi terveystarkastukseksi.  

Lyhytaikaisten tai uusien työntekijöiden kirjaamisen perehdytys on 
puutteellista. Työntekijä ei muista kirjata toteutunutta terveystarkas-
tusta laajaksi tai ei tiedä siitä, että kyse on laajasta terveystarkastuk-
sesta. Esimerkiksi lasta odottavan perheen laajan terveystarkastuksen 
ajankohdat vaihtelevat terveyskeskuksissa. 

Potilastietojärjestelmiin ja THL:n raportointiin liittyviä ongelmia 
Avohilmon tietojen poimintaan ja tiedonsiirtoon THL:ään liittyvät ongelmat johtuvat po-
tilastietojärjestelmien erilaisista teknisistä ongelmista, jotka ilmenevät tietojen puuttu-
misilla. Nämä ongelmat korjaantuvat, kun palveluntuottaja havaitsee, että THL:n 
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raporteilla olevat tiedot eivät vastaa heidän omia kirjaamiaan tietojaan järjestelmässä. 
Näissä teknisissä ongelmissa palveluntuottaja on yhteydessä tietojärjestelmän toimitta-
jaan tietojen kuntoon saattamiseksi. 

Potilastietojärjestelmien tekniset ja tiedonsiirtoon liittyviä ongelmia ovat: 

- Tietojärjestelmien tai niiden versioiden vaihtumiseen, jolloin tiedot eivät tilas-
toidu ja poimiinnu enää entisellä tavalla THL:n Avohilmon tiedonkeruuseen. 

- Palveluntuottajan organisaatiotiedot ovat muuttuneet, mutta muuttuneita tie-
toja ei ole päivitetty tietojärjestelmään.  

- THL:n Avohilmon vastaanotossa on ongelmia, joista tulee tietojärjestelmätoi-
mittajalle ilmoitus. 

- THL:n raportoinnin indikaattorit ovat virheellisesti määritelty. Automaattisessa 
raportoinnissa on virheitä. 

Tietojen laadun parantaminen 
Raporttitietojen käyttö sekä paikallisesti eri organisaatioissa että valtakunnallisesti pa-
rantaa tietojen laatua ja kattavuutta. Terveydenhuollon ammattilaisten tekemä työ teh-
dään näkyväksi jatkuvalla raportoinnilla.  Tällä hetkellä terveystarkastustietoja käyte-
tään valvonnassa ja maakuntien arvioinnissa. Sitä varten tietoja raportoidaan THL:n 
verkkosivuilla, Sotkanetissä ja tässä tilastoraportissa. 

Tietojen laadun parantamiseksi THL:ssä on yhteistyössä eri palvelujen asiantuntijoiden 
kanssa laadittu kirjaamisohjeita Tiedä- ja toimi -korteille äitiys- ja lastenneuvolan laa-
joista terveystarkastuksista sekä isyyden että äitiyden tunnustamisesta. Kouluterveyden-
huollon Avohilmo kirjaamista on ohjeistettu THL:n verkkosivuilla Lapset, nuoret ja per-
heet. Lisäksi neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalveluihin laadittuihin erilaisiin oppaisiin 
on sisällytetty omat osionsa Avohilmo -tietojen kirjaamisesta. Näiden ohjeiden lisäksi 
palvelujen ammattilaisia on ohjattu laadukkaampaan kirjaamiseen muun muassa kirjaa-
misesta kertovilla esityksillä erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa koulutustilai-
suuksissa.  

Ammattilaisia, erityisesti palveluista vastaavia esimiehiä, on ohjattu käyttämään THL:n 
Avohilmon laadun tarkistusraportteja, pikaraportteja, omien tietojen tarkistamista var-
ten. Joka toinen vuosi toteutettavassa perusterveydenhuollon TEA-tiedonkeruussa ter-
veyskeskuksille on lähetetty Avohilmo-tiedot terveystarkastusten toteutumisesta ja pyy-
detty heitä tarkistamaan tietojen oikeellisuus ja pohtimaan mahdollisten virheellisten 
tietojen syitä.   
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På svenska 
Huvudresultaten publiceras på 
svenska på webbplatsen thl.fi och i 
publikationsarkivet julkari.fi. 

 

Käsitteet ja määritelmät 

Avohilmo: Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus (Avohilmo) on osa laajempaa so-
siaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää (Hilmo). 

Asiakas: Asiakas on perusterveydenhuollon avohoidon palveluja käyttävä tai palvelun 
kohteena oleva henkilö.  

Erityisen tuen tarpeen mukainen käynti: Tuen tarve on selvitettävä, jos alle kouluikäi-
sessä lapsessa, oppilaassa, opiskelijassa, perheessä tai ympäristössä on tekijöitä, joka 
voivat vaarantaa tervettä kasvua ja kehitystä. Tieto kirjataan toimenpidekoodina asiak-
kaan potilastietojärjestelmän tietoihin. 

Koronaepidemia: Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-
19, joka tulee sanoista corona, virus, disease. 

Etäasiointi: Etäasiointiin liittyvät käynnit sisältävät asioinnin esimerkiksi puhelimitse, vi-
deoteitse tai chatin välityksellä. Tässä raportissa esitettyyn etäasiointien lukumäärään 
sisältyvät Hilmo-oppaan yhteystapaluokituksesta seuraavat yhteystavat: puhelinyhteys 
(R50), sähköinen asiointi (R51), reaaliaikainen etäasiointi (R52), kirje (R55), etäasiointi il-
man reaaliaikaista kontaktia (R56). Ohje etäasioinnin kirjaamisesta.  

Fyysinen käynti: Fyysiset käynnit sisältävät Hilmo-oppaan yhteystapaluokituksesta seu-
raavat yhteystavat: asiakkaan käynti vastaanotolla (R10), ammattihenkilön käynti asiak-
kaan kotona (R20), ammattihenkilön käynti asiakkaan työpaikalla (R30), ammattihenki-
lön käynti asiakkaan luona muualla kuin kotona tai työpaikalla (R41). 

Isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa: Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen 
isyyden tunnustamisen vastaanottaminen on mahdollista äitiysneuvolassa ennen lap-
sen syntymää isyyslain 11/2015 16 §:n mukaan. Tunnustamisen voi vastaanottaa äitiys-
neuvolan terveydenhoitaja tai kätilö niissä tilanteissa, joissa isyyslain 11/2015 16 §:n 
mukaisesti ei ole syytä kieltäytyä isyyden tunnustamisen vastaanottamisesta. Tieto kir-
jataan potilastietojärjestelmiin toimenpidekoodina syntyvän lapsen äidin tietoihin. 

Kouluterveydenhuollon käynti: Kouluterveydenhuollon käynneiksi tilastoidaan perus-
opetuksen piirissä olevien lasten käynnit terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edis-
tämiseksi sekä terveysongelmien hoitamiseksi järjestetyissä palveluissa. 

Laaja terveystarkastus: Laajalla terveystarkastuksella tarkoitetaan äitiys- ja lastenneu-
volassa sekä kouluterveydenhuollossa tehtävää terveystarkastusta, 

- johon osallistuvat lapsi ja molemmat vanhemmat tai ainakin toinen heistä; 
- äitiysneuvolan terveystarkastukseen voi osallistua raskaana olevan lisäksi hä-

nen puolisonsa 
- jossa käsitellään lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia 

ja niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti eri näkökulmista 
- jonka tekee terveydenhoitaja tai kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa 
- johon sisältyy huoltajan kirjallisella suostumuksella päivähoidon henkilökun-

nan arvio alle kouluikäisen lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista päivähoi-
dossa ja opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa 

- laajat terveystarkastukset tehdään äitiysneuvolassa kerran, lastenneuvolassa 4 
kk:n, 18 kk:n ja 4 vuoden iässä, koulussa luokilla 1, 5 ja 8 

Lastenneuvolan käynti: Lastenneuvolan käynteihin tilastoidaan alle oppivelvollisuus-
ikäisten lasten käynnit lastenneuvolassa, myös valtioneuvoston asetuksen (VNA 
338/2011) mukaisiin laajoihin terveystarkastuksiin osallistuvien vanhempien käynnit las-
tenneuvolassa. Käynneillä seurataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä vahvis-
tetaan perheiden voimavaroja.  
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Lastensuojelulain mukainen terveydentilan tutkiminen: Lastensuojelulain 
(417/2007) mukainen lapsen terveydentilan tutkiminen on lääkärin tutkimus, jossa lap-
sen tämänhetkinen psykofyysinen vointi sekä kasvu- ja kehityshistoria tarkastetaan, ja 
lapsi ohjataan tarpeenmukaisiin jatkotutkimuksiin, hoitoihin ja kuntoutukseen sekä pit-
käaikaisseurantaan. Tieto kirjataan toimenpidekoodina lapsen potilastietojärjestelmän 
tietoihin. 

Määräaikainen terveystarkastus: Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 338/2011) sääde-
tään määräaikaisista terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta lastenneuvolassa ja 
kouluterveydenhuollossa. Määräaikaisiin terveystarkastuksiin sisältyvät laajat terveys-
tarkastukset (myös lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus), joissa tuetaan van-
hempien ja koko perheen hyvinvointia.  

Palvelumuoto: Palvelumuoto kuvaa perusterveydenhuollon terveyskeskuksen avohoi-
don toimintoja kansanterveystyön tehtäväalueiden mukaisesti. Palvelumuotojen tar-
kemmat määrittelyt ovat saatavilla Hilmo-oppaassa1. 

SPAT: SPAT, PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitusta käytetään 
kuvaamaan perusterveydenhuollon avohoidon toimintoja ja toimenpiteitä. Luokitusta 
käytetään terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin perusterveydenhuollon tiedonke-
ruussa. Sen avulla kerätään tilastotietoa erityisesti terveydenhuoltolakia täydentävien 
asetusten (338/2011, 339/2011) toimeenpanoa seuraaviin tilastoihin.  

THL-Toimenpide: THL - Toimenpideluokitusta käytetään yksilöimään terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden tekemät toimenpiteet. Luokitusta käytetään osana potilaskerto-
muksen keskeisiä terveystietoja sekä paikallisissa potilastietojärjestelmissä että valta-
kunnallisissa Kanta-palveluissa ja lisäksi hoitoilmoitusten tiedonkeruussa, hallinnolli-
sissa prosesseissa ja tilastotoimessa sekä kliinisessä tutkimus- ja kehittämistyössä. 

Yksilöllisen tarpeen mukaiset terveystarkastukset: Yksilölliseksi tarpeen mukaiseksi 
käynniksi tilastoidaan aiemmassa terveystarkastuksessa havaitun ongelman yksilöllisen 
tarpeen mukainen seuranta. Käynti tilastoidaan toimenpidetiedolla. 

Äitiyden tunnustaminen äitiysneuvolassa: Äitiyden tunnustamisen vastaanottaminen 
on mahdollista äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää Äitiyslain 253/2018 14 §:n mu-
kaan. Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen, eikä synnyttäneen äidin naispuoli-
sesta puolisosta (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto) tule automaattisesti lap-
sen vanhempaa lapsen syntyessä. Lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti, kun lapsi on 
syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena ja toinen äiti on yhteisymmärryksessä synnyttä-
neen äidin kanssa antanut suostumuksen hedelmöityshoitoon. Äitiys voidaan vahvistaa 
joko tunnustamisen perusteella maistraatissa (1.1.2020 alkaen Digi- ja väestötietovi-
rasto) tai kanneteitse tuomioistuimessa. 

Äitiysneuvolan käynnit: Äitiysneuvolan käynneiksi tilastoidaan raskaana olevien nais-
ten ja lasta odottavien perheiden käynnit äitiysneuvolassa. Käynneillä seurataan raskau-
den kulkua, äidin ja sikiön vointia sekä vahvistetaan perheiden voimavaroja. 

www.thl.fi/tilastot/terveystarkastukset 
 

 
  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110339
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180253#Pidm45237814882368
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Laatuseloste 
Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja las-
tenneuvolassa vuonna 2020 sekä kouluterveydenhuollossa luku-
vuonna 2020–2021 
Tilastotietojen relevanssi 

Tilaston tiedot perusterveydenhuollon toiminnasta pohjautuvat Hoitoilmoitusrekisterin 
tietoihin. Tilasto sisältää tietoja lasta odottavien naisten sekä lasten ja nuorten terveyden 
edistämiseksi tehdyistä terveystarkastuksista (Hilmo-opas1). 

Terveystarkastuksien ajankohdat ja sisällöt ohjeistaa Valtioneuvoston asetus neuvolatoi-
minnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta (VNA 380/2009, nykyisin VNA 338/2011), joka tuli voimaan 1.7.2009. 
Terveystarkastuksia koskevat 9 ja 10 § tulivat voimaan 1.1.2011. 

Tilasto on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen tueksi 
terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutki-
joille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suo-
messa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta 
sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa. 

Tilaston tietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin 
(668/2008) sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-
lystä (784/2021).  

Menetelmäkuvaus 

Tilasto perustuu palveluntuottajilta saatuihin tietoihin, jotka poimiintuvat potilastieto-
järjestelmistä suoraan ammattilaisten tekemistä kirjauksista asiakkaiden tietoihin. Ase-
tuksen (VNA 338/2011) mukaiset terveystarkastukset kirjataan toimenpiteeksi käyttäen 
SPAT-luokituksen (Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus) tai THL- Toi-
menpideluokituksen laajojen, määräaikaisten tai lisäkäyntien koodeja. (Avohilmo-tie-
dot.) 

Terveystarkastustietojen kirjaamisohjeet potilastietojärjestelmiin on kuvattu THL:n verk-
kosivuilla (Terveystarkastukset, Kouluterveydenhuolto) ja Hilmo-oppaassa1. Niissä on 
kuvattu tietoja esimerkiksi Avohilmon palvelumuodoista, ammattitiedoista (lääkäri, ter-
veydenhoitaja / kätilö), terveystarkastuksien ajankohdista, toimenpidetiedoista, diag-
noositiedoista ICD-10 ja ICPC-2. Uusi NEUKO-tietokanta ohjaa toimintaa äitiys- ja lasten-
neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, ja sisältää terveystarkastusten 
keskeiset menetelmät. Laaja terveystarkastus -oppaassa kuvataan laajan terveystarkas-
tuksen järjestäminen alusta loppuun, taustoineen ja yksityiskohtineen. 

Uusia tietoja, päivityksiä ja muutoksia Avohilmoon toimitettuihin tietueisiin vastaanote-
taan Avohilmo-rekisteriin jatkuvasti. Ajantasaisin Avohilmo-tieto on saatavilla THL:n 
verkkosivuilla tietokantaraporteilta. Tilastoraportissa esitetään poiminta-ajankohtien 
mukainen tieto. Tämä tilastoraportti perustuu THL:lle 16.6.2021 mennessä Hilmo-rekis-
terin osarekisteriin Avohilmoon tulleisiin tietoihin ja päivitettyihin tietokantaraporttei-
hin.  

Tilastossa käytetyt luokitukset sekä tiedonkeruun ohjeet on kuvattu Hilmo-oppaassa1 
sekä THL:n verkkosivuilla. Keskeiset käsitteet ja määritelmät kuvataan erikseen tilastora-
portin tekstiosassa. 

Laajat terveystarkastukset äitiysneuvolassa (tiiviste), tiedot on poimittu lääkärin ja ter-
veydenhoitajan kirjaamasta äitiysneuvolan laajan terveystarkastuksen THL-Toimenpide-
tiedoista (SPAT-tiedoista). Tiedot esitetään 

- laaja terveystarkastus lääkärillä ja terveydenhoitajalla  
- alkaneet raskaudet 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/terveystarkastukset-aitiys-ja-lastenneuvoloissa-seka-opiskeluhuollossa
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/avohilmo-kirjaukset
https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/nko
https://www.julkari.fi/handle/10024/90831
https://www.julkari.fi/handle/10024/90831
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/tietokantaraportit
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo


Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa 2020 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2020–2021 
 
 

 
THL – Tilastoraportti 03/2022  24 

 
 

Äitiysneuvolan seurantakäynnit (tiiviste), tiedot on poimittu lääkärin ja terveydenhoita-
jan/kätilön kirjaamista THL Toimenpide-merkinnöistä äitiysneuvolassa 

- normaaliraskauden seuranta (SPAT1196) 
- raskaana olevan terveystarkastus (OAA11, SPAT1379) 
- synnytyksen jälkitarkastus (OAA12, SPAT1380) 
- yksilöllisen tarpeen mukaan tehty terveystarkastus (OAA41, SPAT1317) 
- erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (OAA43, SPAT1389) 
- yllä olevat tiedot ovat jaettuna: käynnit, asiakkaat 
- tietoja voi hakea eri vuosittain ja ammateittain 

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (tiiviste), tiedot 
on poimittu lääkärin ja terveydenhoitajan kirjaamista laajan terveystarkastuksen THL-
Toimenpiteistä (SPAT-merkinnöistä) tarkastusikäisille lapsille ja nuorille (3–4 kk, 16–20 
kk, 4 vuotta, 6–8 vuotta, 10–12 vuotta ja 12–15 vuotta). Lastenneuvolan tietoja on poi-
mittu kalenterivuosittain ja kouluterveydenhuollon tiedot ajalta 1.6–31.5.  

- laajat terveystarkastukset lääkärillä ja terveydenhoitajalla  
- laajat terveystarkastukset lääkärillä ja terveydenhoitajalla (% väestöstä)  
- vertailuväestö 
- tietoja voi hakea eri vuosittain ja ikäluokittain. 

Määräaikaiset terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (tii-
viste), lastenneuvolan määräaikaisten terveystarkastuksien tiedot on poimittu kalenteri-
vuosittain ja kouluterveydenhuollon 1.6–31.5 kirjatusta THL-Toimenpiteistä (SPAT). 

- määräaikainen terveystarkastus (OAA40, SPAT1315) 
- yksilöllisen tarpeen mukainen terveystarkastus (OAA41, SPAT1317) 
- yksilöllisen tarpeen mukainen laaja terveystarkastus (OAA42, SPAT1388) 
- erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (OAA43, SPAT1389) 
- lastensuojelulain mukainen terveyden tutkiminen (OAA49, SPAT1320) 
- yllä olevat tiedot ovat jaettuna: käynnit, asiakkaat 
- tietoja voi hakea eri ikäluokittain ja ammateittain 

Isyyden ja äitiyden tunnustamisen vastaanotto raskauden aikana äitiysneuvolassa on 
poimittu terveydenhoitajan tai kätilön kirjaamista THL-Toimenpiteistä (SPAT). 

- Isyyden tunnustaminen vastaanottaminen äitiysneuvolassa ennen lapsen syn-
tymää (OAA70, SPAT1399) 

- Äitiyden tunnustamisen vastaanottaminen äitiysneuvolassa ennen lapsen syn-
tymää (OAA71) 

Suun terveydenhuollon terveystarkastukset (tiiviste), tiedot on poimittu Avohilmo-ai-
neistosta hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien THL-Toimenpide-
tiedoista sekä terveydenhoitajien THL-Toimenpiteistä (SPAT).  

- suun terveystarkastus 1. lasta odottavalle   
- suun terveystarkastus, alle 1–vuotiaalle 
- suun terveystarkastus, 1–6 –vuotiaalle  
- suun terveystarkastus, 7–17 –vuotiaalle 
- tietoja voi hakea eri vuosilta ikäluokittain ja ammateittain 

Tietojen kattavuus 

Perusterveydenhuollon avohoidon äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon 
käyntitiedot saatiin kattavasti vuonna 2020 lukuun ottamatta Vantaan kaupunkia, jonka 
Avohilmo-tietojen kattavuus laski uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton seurauk-
sena vuonna 2019. Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon fyysiset käynti-
määrät Vantaalla olivat 39 prosenttia pienemmät vuonna 2019 ja 30 prosenttia pienem-
mät vuonna 2020 verrattuna vuoden 2018 tietoihin.  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/aitiysn02/summary_aitiysn02
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/neuvola/summary_laajat01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/asetussth01/summary_asetussth01
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Tietojen tarkkuus ja luotettavuus 

Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat käyneet peruster-
veydenhuollon äitiys- ja lastenneuvolassa vuosien 2019–2020 aikana tai kouluterveyden-
huollossa käynneillä lukuvuosien 2019–2020 ja 2020–2021 aikana. Perusterveydenhuol-
lon järjestämisestä vastaava kunta on vastuussa myös tietojen toimittamisesta THL:ään 
silloin, kun palvelu ostetaan esimerkiksi yksityiseltä palveluntuottajalta.  

Tietojen oikeellisuus on riippuvainen tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta ja oi-
keellisuudesta. Tiedot toimitetaan THL:ään sähköisesti kerran vuorokaudessa tapahtu-
valla automaattisella poiminnalla potilastietojärjestelmistä.  

Tietojen laatua seurataan THL:ssä ja tietojen tuottajien toimesta Avohilmon päivittäin 
päivittyvältä pikaraportilta sekä kuukausittain päivittyviltä tietokantaraporteilta. 
THL:stä ollaan yhteydessä tiedonantajiin ja tietojärjestelmätoimittajiin ja pyydetään tie-
tojen korjaamista, mikäli laadussa havaitaan puutteita. Tietojen korjaaminen tapahtuu 
aina tiedon tuottajan toimesta. Tarvittaessa Avohilmo-rekisteriin vastaanotetaan päivit-
tyneitä/korjattuja aineistoja viimeisen vuoden ajalta. Vuoden 2020 aikana Avohilmo-tie-
tojen kattavuutta on tarkistettu viikoittain potilastietojärjestelmäkohtaisesti. Puuttuvien 
tietojen korjaamiseksi on oltu yhteydessä tietojärjestelmätoimittajiin ja palveluntuotta-
jiin. Avohilmo-aineiston korjaaminen tapahtuu aina tiedon tuottajan toimesta. Tarvitta-
essa Avohilmoon vastaanotetaan päivittyneitä/korjattuja aineistoja viimeisen vuoden 
ajalta.  

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 

Tilastoraportti julkaistaan, kun Avohilmo-tietojen oletetaan olevan riittävän kattavalla 
tasolla ja sisältävän valtaosan palvelutuottajien korjauksista tilastovuoden tietoihin. Tie-
tojen korjaaminen on kuitenkin mahdollista tämän jälkeenkin, ja päivittyneet tiedot huo-
mioidaan seuraavan vuoden tilastoraportissa.  

Ajantasaiset tiedot tietokantaraporteilta 

Päivittäin päivittyvältä Avohilmon pikaraportilta on saatavilla tietoja perusterveyden-
huollon avohoidon tapahtumista.  Kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit, eli tiivis-
teet ja kuutiot, mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineis-
tosta. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tie-
doista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun.  Äitiys- ja lasten-
neuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastustiedot ovat saatavilla vuosittain 
päivittyviltä tietokantaraporteilta. Tiedot on kuvattu koko maan, maakunta-, aluehallin-
tovirasto-, terveyskeskus- ja toimipaikkatasolla. 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä vuosittain päivittyviä tietoja on mahdollista 
tarkastella kunta, maakunta ja koko maan tasolla väestöön suhteutettuna ja absoluutti-
sina lukuina.  

Laajemmin aihekohtaisilla tilastoraporteilla raportoidaan vuosittain perusterveyden-
huollon avohoidon käyntitietoja eri ammattiryhmissä ja palvelumuodoissa, käyntien 
syitä avohoidon käynneillä sekä terveyskeskuksien vuodeosastojen tietoja potilaista, hoi-
topäivistä ja -jaksoista. Tilastoraporttien tarkempi julkaisuaikataulu ilmenee THL:n tilas-
tojen julkaisukalenterista.  
 

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus 

Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa 
vuodesta 1967 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoi-
tukseksi vuoden 1994 alusta. Järjestelmä on alun perin kattanut ainoastaan erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoidon.  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avopika/pikarap01/summary_kaynnitkkvko?vuosi_0=510033&viikko_0=52&palveluntuottaja_0=26624&ammatti_0=110048&palvelumuoto_0=121032&yhteystapa_0=226693&mittari_0=2&mittari1_0=3
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avopika/pikarap01/summary_kaynnitkkvko
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/tietokantaraportit
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/tietokantaraportit
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042311465
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042311465
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042820667
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042820667
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastojen-julkaisukalenteri
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastojen-julkaisukalenteri
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Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitiedot (Avohilmo) tulivat osaksi hoitoilmoitus-
järjestelmän tiedonkeruuta vuonna 2011. Avohilmo-tiedonkeruu korvasi vuonna 2002 
aloitetun niin kutsutun Notitia-tiedonkeruun ja samalla tiedonkeruu muuttui sähköisellä 
tiedonsiirrolla suoraan potilastietojärjestelmistä tapahtuvaksi. 

Tietojen saatavuus ja selkeys 

Hoitoilmoitusrekisterin yksilötason tiedot ovat salassa pidettäviä. Yksilötason tietojen 
luovuttaminen Hoitoilmoitusrekisteristä edellyttää aina tietojen luovutuksen oikeutuk-
sen tarkistusta. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata voi myöntää tie-
toluvan salassa pidettävien tietojen toissijaiseen käyttöön (Laki sosiaali- ja terveystieto-
jen toissijaisesta käytöstä (Finlex)). Tietojen luovuttamisen ehdoista ja tutkimuslupien 
hakemisesta tietoja löytyy THL:n verkkosivuilta. 

Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäistä kertaa erillinen tilastoraportti äitiys- ja lastenneu-
volan vuoden 2018 sekä kouluterveydenhuollon lukuvuoden 2018–19 terveystarkastuk-
sien toteutumisesta Avohilmon aineistosta.  Vuonna 2020 tilastoraporttia ei julkaistu. Ti-
lastoraportti julkaistaan THL:n verkkosivulla. Tilaston tiedot ovat saatavilla tietokantara-
porteilta. Terveystarkastuksien tietokantaraportit (tiivisteet) on julkaistu vuodesta 2015 
lähtien THL:n verkkosivuilla.  

Terveystarkastuksien toteutumisen tietoja on saatavilla myös Sotkanet-indikaattoripan-
kissa, THL:n Tietoikkunassa, Tilastollisessa vuosikirjassa ja perusterveydenhuollon tieto-
kantaraporteista. Valtioneuvoston asetuksen (VNA 338/2011) mukaisten terveystarkas-
tuksien toteutumisen tiedot tietokantaraporteilla ovat kerran vuodessa päivittyviä alue-
hallintovirastoittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. 

Tilastovuoden 2020 äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuol-
lon terveystarkastuksien tilastoraportin erityiskysymykset 

Tilastoraportti äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastuk-
sien toteutumisesta ja muista lisäkäynneistä Avohilmo-tiedoista julkaistiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2019, ja vuonna 2022 raportti julkaistaan toista kertaa. Tiedot on vuodesta 
2015 lähtien esitetty tietokantaraporteilla ja Sotkanetissä.  

Koronavuonna 2020 etäasiointien määrä lisääntyi äitiys- ja lastenneuvolassa sekä koulu- 
terveydenhuollossa. Eniten etäasioinnit lisääntyivät kouluterveydenhuollossa. Kokonais-
käyntien määrä jäi kuitenkin matalammaksi lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuol-
lossa kuin aiempina vuosina. Myös toteutuneiden terveystarkastuksien tiedot olivat las-
tenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa matalampia. 
 
Tietojen kattavuudessa on potilastietojärjestelmäkohtaisia eroja. Vantaalla otettiin 
vuonna 2019 käyttöön uusi potilastietojärjestelmä, ja vuoden 2019 äitiys- ja lastenneuvo-
lan sekä kouluterveydenhuollon fyysiset käyntimäärät olivat 39 prosenttia ja vuoden 
2020 tiedot 30 prosenttia alhaisemmat vuoden 2018 tietoihin nähden. 
 
Laajojen terveystarkastusten tiedoissa oli maakunnittaisia eroja vuonna 2020. Kaikkien 
laajojen terveystarkastuksien kattavuus lääkärillä ja hoitajalla oli 48 prosenttia vastaa-
vasta väestöstä (54 % vuonna 2019 ja 57 % vuonna 2018). Kattavimmat tiedot kaikista 
laajoista terveystarkastustiedoista oli Etelä-Karjalan (66 %), Päijät-Hämeen (66 %) ja 
Etelä-Pohjanmaan (63 %) maakunnilla. Matalimmat vastaavasti oli Uudenmaan (35 %), 
Pirkanmaan (41 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (46 %) maakunnilla. Yksittäisistä laajoista ter-
veystarkastuksien tiedoista matalimmat tiedot olivat 8. luokan terveystarkastuksissa (39 
%). (Taulukko 10.) 
 
  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552
https://www.julkari.fi/handle/10024/138990
https://www.julkari.fi/handle/10024/138990
https://www.julkari.fi/handle/10024/138990
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/perusterveydenhuollon-kayntisyyt
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/tietokantaraportit
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Taulukko 10. Laajojen terveystarkastuksien toteumat maakunnittain vuosina 2019–2020, % väestöstä 

Maakunta Vuosi 4 kk 1,5-vuotiaat 4-vuotiaat Koululainen 
(1.lk) 

Koululnen 
(5.lk) 

Koululainen 
(8.lk) 

  

Kaikki  
ikäluokat 

Etelä-Karjala 2018 72 78 67 73 78 75 74 
2019 68 75 61 80 71 62 69 
2020 73 67 63 64 73 57 66 

Etelä-Pohjan-
maa 

2018 64 68 67 78 65 67 68 
2019 63 68 63 83 70 75 71 
2020 63 64 61 58 65 67 63 

Etelä-Savo 2018 52 55 57 73 71 57 62 
2019 59 62 61 63 54 56 59 
2020 46 52 53 64 59 55 56 

Kainuu 2018 49 46 54 63 51 23 48 
2019 59 53 66 89 77 28 62 
2020 62 60 65 73 63 24 57 

Kanta-Häme 2018 57 44 64 83 71 74 67 
2019 56 34 59 69 68 66 60 
2020 55 40 60 57 68 49 56 

Keski-Pohjan-
maa 

2018 40 56 59 89 70 62 63 
2019 38 62 60 85 70 68 65 
2020 40 47 56 78 61 35 54 

Keski-Suomi 2018 54 63 65 83 75 69 69 
2019 52 56 59 73 61 57 60 
2020 41 44 52 59 61 46 51 

Kymenlaakso 2018 48 38 57 72 70 53 57 
2019 57 42 60 70 61 52 58 
2020 70 60 59 68 65 52 62 

Lappi 2018 55 60 66 74 78 57 66 
2019 57 63 58 67 66 55 61 
2020 56 56 58 54 61 48 56 

Pirkanmaa 2018 39 41 59 78 71 59 59 
2019 35 37 51 63 50 47 48 
2020 32 32 50 52 40 40 42 

Pohjamaa 2018 47 44 54 70 56 62 56 
2019 55 39 55 67 55 58 55 
2020 63 54 56 71 57 58 60 

Pohjois-Karjala 2018 73 67 60 79 67 57 67 
2019 75 72 61 53 64 55 62 
2020 70 65 61 55 57 49 59 

Pohjois-Pohja-
maa 

2018 39 43 58 59 57 49 52 
2019 33 43 58 66 58 47 52 
2020 28 39 54 59 55 40 47 

Pohjois-Savo 2018 50 33 62 79 70 63 61 
2019 48 32 58 77 70 66 60 
2020 42 38 57 67 72 59 58 

Päijät-Häme 2018 48 51 61 79 74 49 61 
2019 64 73 70 79 74 45 67 
2020 63 73 67 70 71 55 66 

Satakunta 2018 54 53 64 84 77 61 66 
2019 53 49 62 83 71 56 63 
2020 54 47 59 81 70 59 63 

Uusimaa 2018 58 63 61 64 62 40 58 
2019 58 61 58 33 38 21 44 
2020 54 42 45 24 29 16 34 

Varsinais-Suomi 2018 61 67 64 77 67 59 66 
2019 55 63 59 68 65 55 61 
2020 53 55 59 67 62 57 59 

Kaikki  
palveluntuottajat 

2018 53 55 61 71 66 53 60 
2019 53 54 58 58 55 44 54 
2020 50 46 52 50 50 39 48 
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