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Työn tavoitteena oli tutkia, millä tavalla perusterveydenhuollon perinteisestä 

terveysasemamallista hyvinvointiasemamalliin siirtyminen vaikuttaa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tarjonnan kustannuksiin, mikäli vaikutus on havaittavissa. Toisaalta 

tavoitteena oli kartoittaa, millä keinoilla hyvinvointiasemien kustannustehokkuutta 

voitaisiin parantaa tulevaisuudessa ja mitä kustannushyötyjä tiiviimmällä sosiaali- ja 

terveystoimen yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa. 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen roolin merkitystä 

perusterveydenhuollossa, sähköistä asiointipalveluja ja terveydenhuollon ammattiryhmien 

välistä työnjakoa sekä edelleen, miten näillä voidaan vaikuttaa tuottavuuteen ja 

vaikuttavuuteen. Havaittiin, että sähköisellä asioinnilla ja työnjaolla on selkeä yhteys 

kustannuksiin. Työn empiirisessä osassa tarkasteltiin kolmea hyvinvointiasemamallin 

pilottihankkeessa mukana olevaa asemaa Lauritsalassa, Lemillä ja Ruokolahdella. 

Kustannusten tarkastelu keskittyi henkilöstö- ja tilakustannuksiin. Tutkittiin myös, miten 

sähköinen asiointi ja Eksoten alueen puhelinpalvelujen keskittäminen vaikuttaa edellä 

mainittuihin kustannuseriin. 

 

Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että hyvinvointiasemamallin pilotointi ei ole 

tutkittavilla asemilla merkittävästi vaikuttanut kustannuksiin henkilöstön osalta; 

tilakustannukset olivat pienentyneet Lemillä ja Ruokolahdella. Laskelmien perusteella 

muodostettujen tavoitteiden mukaisesti on hyvinvointiasemilla kuitenkin pyrittävä 

vähintään noin 14 % tai enintään 32 % säästöön henkilöstö- ja tilakustannuksissa 

pilottivaiheen kustannuksiin verrattuna. Tulevaisuudessa olennaiseksi kustannusten 

hallinnan edellytykseksi havaittiin työnjaon muuttaminen hoitajavetoisemmaksi ja 

sähköisten asiointipalvelujen lisääntyvä tarjonta. Sähköisten asioinnin lisääntyvällä 

käytöllä on mahdollista vähentää hoitohenkilöstön tarvetta kokonaisuudessaan. Sekä 

sähköisen asioinnin käytön lisäämisellä että puhelinpalvelujen keskittämisellä 

tulevaisuudessa havaittiin olevan huomattava vaikutus henkilöstöresurssien käyttöön ja 

edelleen kustannustehokkuuteen. 
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The objective of this thesis was to study the ways in which the shift in primary health care 

from conventional health center model to the new welfare center model affects the costs 

of social welfare and health care services, and whether the effects are identifiable. On the 

other hand the objective is to survey the means to improve cost-efficiency of welfare 

centers in the future and what benefits can be achieved through a deeper collaboration in 

social welfare and health care service supply. 

 

The role and further utilization of promotion of health and wellness in primary health 

care, online health care services and division of responsibilities between medical 

professionals in the improvement of productivity and effectiveness were discussed in the 

thesis. An evident connection between above mentioned factors and costs was identified. 

In the empirical part of the study three welfare centers included in the pilot project were 

studied.  The study focused on personnel expenses and space related costs. The impacts 

of online services and the centralization of telephone services on the costs in Eksote area 

were also surveyed. 

 

The most essential results of the study were that the pilot project on the examined welfare 

centers had no significant impact on personnel expenses – space related costs, however, 

in Lemi and Ruokolahti had decreased. Efforts towards cutting the expenses of human 

resources and space related costs by at least 15 % or at most 32 % should be made, in 

accordance with the calculation-based cost-efficiency targets. Increasingly nurse driven 

allocation of work load and online health care services were identified as essential 

requirements for controlling costs in the future. The need of human resources and further 

the costs can be reduced by increasing the use of online services. Both the online services 

and centralization of telephone services may be seen in a major role in reducing the need 

of human resources and improving cost-efficiency. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Suomen terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet tasaisesti jo vuosikymmeniä. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon kulut ovat täyttäneet jo pitkään valtaosan kuntien budjeteista. 

Tasaisen talouskasvun turvin rahoitus on pystytty turvaamaan ilman merkittävää 

tarvetta leikata palveluiden tarjontaa. Pitkään tiedossa olleet palvelujen tarjontaan 

liittyvät ongelmat ovat alkaneet realisoitumaan ja monet kunnat ovat vaikeuksissa 

terveydenhuollon palvelujen järjestämisen ja rahoituksen kanssa. Suurimman haasteen 

terveydenhuollon palvelujen tarjonnalle asettaa ikääntyvä väestö ja edelleen vuosi 

vuodelta laskeva huoltosuhde. Jo nyt, vuoden 2013 lopussa tilastojen mukaan Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin suurin ikäryhmä on 60–64-vuotiaat. 

 

Terveyden- ja sosiaalihuollon haasteisiin on lähdetty vastaamaan valtakunnalliselta 

tasolta saakka. Maaliskuun 2014 lopussa valtioneuvosto sopi sote-uudistuksen 

esityksestä, jonka toteutumisen myötä viisi sote-aluetta vastaisivat jatkossa palvelujen 

tuottamisesta. Tavoitteena uudistukselle on tarjota yhdenvertaisia palveluita 

asuinkunnasta riippumatta, poistaa päällekkäisyyksiä, virtaviivaistaa palveluketjuja, 

siirtää painopistettä ehkäiseviin toimenpiteisiin ja varhaiseen puuttumiseen sekä turvata 

palvelujen rahoitus ja henkilöstön saatavuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014a) 

Uudistukset on nähty välttämättömiksi, koska kunnat eivät pysty paikoitellen enää 

suoriutumaan peruspalvelujen tuottamisesta riittävällä tasolla huomioiden kasvavan 

palvelutarpeen. Terveydenhuollon palvelujen lisääntyvä tarve on myös aiheuttanut sen, 

että kunnat alkavat olla vaikeuksissa palvelujen rahoituksen järjestämisessä. Myös 

työvoiman saatavuus on paikoitellen huono, johtuen osaltaan kuntien välisestä 

kilpailusta. Uudistuksen keskeinen tavoite onkin rahoituspohjan turvaamisen lisäksi 

kustannusten kasvun hillintä järjestämällä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

yhdessä ja tarkoituksenmukaisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014b) 

 

Eksoten palveluverkkosuunnitelmassa painopistealueet ja strategiset tavoitteet ovat 

pitkälti samassa linjassa sote-uudistuksessa mainittujen tavoitteiden kanssa. Eksoten 
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palveluverkkosuunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle on annettu entistä 

suurempi merkitys. Palvelut on myös tarkoitus järjestää uudelleen asiakaslähtöisesti ja 

asiakkaan omaa aktiivisuutta ja omasta terveydestä huolehtimista tukien. Näissä 

keskeisessä roolissa ovat sähköiset asiointimenetelmät, joilla pyritään muun muassa 

tarjoamaan vaihtoehtoisia asiointitapoja ja paremmin sitouttamaan asiakas omaan 

hoitoprosessiinsa. Palveluverkkosuunnitelmassa keskeisessä roolissa on myös hoitoon 

pääsyn helpottaminen ja hoitoketjujen virtaviivaistaminen muuttaen toimintatapoja 

edullisiksi sekä asiakkaan että palvelujen tuottajan kannalta. 

 

Palveluverkkosuunnitelmassa perusterveydenhuollon palvelujen tarjonnan perusyksikkö 

on hyvinvointiasema. Uudessa mallissa on konkreettisesti tehty se, mistä sote-

uudistuksessa on osaltaan kyse: pyritty integroimaan sosiaali- ja terveyspalveluja entistä 

syvemmin. Hyvinvointiasemamalli on yksi uusi väline vastata muuttuvan 

toimintaympäristön haasteisiin tarjoten asiakkaille palvelua tarkoituksenmukaisesti ja 

oikeaan aikaan. Asiakaslähtöisen toimintamallin taustalle vaikuttaa myös tarve hallita 

kustannuksia paremmin. 

 

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen totesikin Ruokolahden hyvinvointiaseman 

avajaistilaisuudessa läpileikkaavasti, mistä toiminnan muutoksissa on kyse. Itkosen 

mukaan Eksoten tavoitteena on kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla ja 

toimintojen ylläpitäminen ilman henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia ottaen 

huomioon kuntien kantokyky. Itkonen myös toteaa, että integroitu malli, jossa sosiaali- 

ja terveystoimi yhdistetään, otetaan käyttöön tulevaisuudessa myös muissa Euroopan 

maissa. (Ruokolahtelainen 2014) 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

 

Hyvinvointiasemat ovat osa Eksoten uutta palveluverkkosuunnitelmaa ja ne ovat 

keskeisessä roolissa perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluverkon kehittämisessä. 

Niiden avulla pyritään tuottamaan palveluita asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. 

Tämän työn lähtökohta on halukkuus selvittää, muuttuvatko palvelujen tuotannon 

kustannukset siirryttäessä perinteisestä terveysasemamallista hyvinvointiasemamalliin. 
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Mikäli näin tapahtuu, tutkimuksessa on siis tarkoitus selvittää, miten kustannukset 

muuttuvat. Tutkimus suoritetaan kolmen hyvinvointiasemamallin pilottihankkeeseen 

kuuluvan aseman kohdalla ja näitä pyritään vertailemaan keskenään. 

 

Keskeisenä tavoitteena on myös muodostaa realistinen tulevaisuudenkuva, miten 

hyvinvointiasemien kustannustehokkuutta voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Työn 

etenemistä ohjaavat tutkimuskysymykset ovat muotoiltu seuraavasti: 

 

– Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan kustannukset muuttuvat 

hyvinvointiasemamallin pilotoinnin myötä Lauritsalassa, Lemillä ja Ruokolahdella? 

 

– Millä tavalla hyvinvointiasemien kustannustehokkuutta voidaan parantaa 

tulevaisuudessa? 

 

– Millaisia kustannushyötyjä voidaan saavuttaa järjestämällä uudelleen sosiaali- ja 

terveydenhuollon resursseja hyvinvointiasemien yhteydessä? 

 

1.3 Rajaukset 

 

Tämän työn tarkoitus on määrittää hyvinvointiasemamallin käyttöönoton myötä 

olennaisimmin muuttuvat kustannustekijät. Tutkimus kohdistuu vain kolmeen 

hyvinvointiasemamallin pilottihankkeessa mukana olevaan asemaan, jotka sijaitsevat 

Lauritsalassa, Lemillä ja Ruokolahdella. Liikkuvien palvelujen kustannuksia ei ole 

sisällytetty tämän työn tutkimukseen. 

 

Työn yleisiä rajauksia muodostettaessa on arvioitu eri kustannuslajeihin kohdistuvia 

muutoksia hyvinvointiasemamalliin siirtymisen myötä. Tästä syystä tutkimus keskittyy 

ainoastaan henkilöstöön ja toimitiloihin, joista jälkimmäisen osalta huomioidaan 

vuokrakustannukset. Asemien henkilöstön ja tilojen osalta tutkitaan niitä toimintoja ja 

toimintojen käyttämiä tiloja, jotka liittyvät kiinteästi hyvinvointiaseman toimintaan. 

Laskelmissa huomioitu henkilöstö on hoitotyötä tekevää, avustavaa ja sosiaalipuolen 

henkilöstöä. Hallinnon henkilöstöä ei laskelmissa ole huomioitu, koska 
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hyvinvointiasemaan liittyvien muutosten myötä hallintoon ei kohdistu tutkimuksen 

kannalta olennaisia muutoksia. Henkilöstön ja tilojen laskennan rajauksia ja perusteita 

on käsitelty lisää luvun 5 kyseisiä aihealueita käsittelevissä alaluvuissa. 

 

Henkilöstölaskelmiin liittyen työssä käsitellään puhelinpalvelujen keskittämistoimien ja 

sähköisen asioinnin vaikutuksia henkilöstöresurssien käyttöön. Sähköisen asioinnin 

vaikutuksia arvioidaan sekä puhelinkontaktien että vastaanottokäyntimäärien pohjalta. 

Hyvinvointiasemakonseptiin olennaisena osana kuuluvaa terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä henkilöstön tai sähköisen asioinnin kautta ei tämän työn piirissä 

kustannusten näkökulmasta tarkastella lähemmin. 

 

Henkilöstön kustannukset perustuvat henkilötyövuosien perusteella laskettuihin 

kustannuksiin. Kustannusten tarkastelu suoritetaan pääasiassa kokonaiskustannuksina, 

mutta myös vastaanottokäyntien yksikkökustannuksiin luodaan katsaus. 

Yksikkökustannusten tarkastelun merkitys on lähinnä asemien välisten erojen 

arvioinnissa. Yksikkökustannusten muutoksia toimintaprosessien muutoksista johtuen ei 

ole arvioitu merkittäviksi. Tässä työssä on oletettu, että hyvinvointiasemamalliin 

siirtyminen ei vaikuta hoitotyöhön prosessinäkökulmasta. Tällöin voidaan todeta 

yksikkökustannusten muutosten johtuvat kokonaisuudessaan muutoksista työnjaossa ja 

edelleen henkilöstön eri ammattiryhmien henkilötyövuosimäärissä. 

 

1.4 Menetelmät ja aineisto 

 

Tämä työ on tutkimusmenetelmältään tapaustutkimus, joka käsittää kolme asemaa. 

Asemat ovat keskenään asiakas-, toiminto- ja henkilöstömääriltään varsin erilaisia, joten 

keskinäinen vertailussa ja tuloksien yleistämisessä on käytettävä harkintaa. Työssä 

käytetty empiirinen aineisto on kerätty haastatteluista ja tietojärjestelmistä. 

Tietojärjestelmistä saatua tieto on pääasiallisesti osittain koostettua ja muokattua 

raporttiaineistoa. Tätä ja haastatteluista saatua informaatiota on edelleen käytetty 

laskennan perustana. 
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Tietojärjestelmäraportteihin liittyviä huomioita on esitetty asiayhteydessä, mutta 

yleisesti on syytä ottaa huomioon se, että käytettyjen tilastojen ja raporttien parametrien 

valinnat ja erot asemakohtaiset erot toimintatavoissa tietoa luotaessa käyttäjätasolla 

saattavat vaikuttaa laskennan kannalta jonkin verran. Myös tilastotiedon muokkaaminen 

tarvetta vastaavaksi tietyin oletuksin voi vaikuttaa laskennan tulosten luotettavuuteen. 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään yleisiä terveydenhuollon 

tulevaisuudennäkymiä sekä käydään läpi perusterveydenhuollon, sosiaalityön, 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen käsitteitä. Näiden lisäksi luodaan katsaus 

tuottavuuden ja vaikuttavuuden käsitteisiin asiayhteydessä sekä tarkastellaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon tulevaisuuden kehityssuuntia uusien palvelumallien ja työnjaon 

näkökulmasta. Viimeiseksi esitellään Yhdysvaltalaista matalan kynnyksen 

klinikkamallia ja tähän perustuvia Ylöjärvellä ja Lahdessa toteutettuja 

terveyskioskihankkeita. 

 

Työn empiirisessä osuudessa käydään läpi Eksoten palveluverkkosuunnitelman ja 

hyvinvointiasemamallin myötä tulevia keskeisimpiä uudistuksia terveysasemiin liittyen. 

Muutoksia käydään läpi osa-alueittain, minkä jälkeen pääluvussa 5 käydään läpi 

laskennan perusteet, esitetään laskennan tuloksia ja analysoidaan niitä. Laskentaosuuden 

jälkeen pohditaan laskelman tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ja esitetään 

jatkotutkimuskohteita. Lopuksi käydään läpi työn johtopäätökset ja esitetään 

yhteenveto. 
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2 TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIHUOLTO SUOMESSA 

 

2.1 Terveydenhuollon taloudelliset ja väestölliset haasteet 

 

2.1.1 Terveydenhuollon menot 

 

Suomessa ja monissa muissa maissa terveydenhuollon menot ovat kasvaneet nopeasti 

vuodesta 1950-luvulta lähtien. Terveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna 1975 

noin 6 miljardia euroa 2003 vuoden rahassa ilmaistuna. Vuoteen 1991 asti menot 

kasvoivat tasaisesti mutta taloudellisen laman vuoksi 1994 menot alenivat reaalisesti 

vuoden 1985 tasolle. (Sintonen & Pekurinen 2006, 12–13) Tämän jälkeen kehitys 

kääntyi uudelleen nousuun. Nousujohteinen kehitys ei ole näyttänyt hiipumisen 

merkkejä, vaan kokonaismenot kasvoivat noin 17 miljardiin euroon vuonna 2011 

kasvaen edellisvuoden tasosta reaalisesti 3 prosenttia. (Matveinen & Knape 2013, 1) 

Kuvassa 1 on esitetty terveydenhuoltomenot vuosina 1995–2011. 

 

Terveydenhuoltomenojen osuus bruttokansantuotteesta kasvoi Suomessa 6,2 prosentista 

vuonna 1975 peräti 9,1 prosenttiin vuoteen 1992 mennessä. Kehitys oli 1980-luvun 

lopulle saakka samankaltaista kuin muilla EU- ja OECD-mailla, kunnes taloudellinen 

lama painoi BKT-osuuden laskuun 2000-luvulle saakka. Tämän jälkeen osuuden 

kehitys kääntyi takaisin nousuun kasvaen samaa vauhtia keskimääräiseen EU- ja 

OECD-maihin verrattuna. (Sintonen & Pekurinen 2006, 13–14) Vuoden 2003 tasosta 

terveydenhuoltomenojen BKT-osuus on kasvanut vuosikymmenen loppupuolelle 

saakka 9,0 prosenttiin vuonna 2010. Vuonna 2011 osuus pysyi edellisvuoden tasolla. 

(Matveinen & Knape 2013, 1) 
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Kuva 1. Terveydenhuoltomenot vuosina 1995–2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa. 

(Matveinen & Knape 2013, 1) 

 

Erikoissairaanhoidon (6,0 miljardia euroa) ja perusterveydenhuollon (3,7 miljardia 

euroa) menot muodostivat yhteensä hieman yli puolet vuoden 2011 

terveydenhuoltomenoista. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edellisvuodesta 4,4 

prosenttia, mikä johtui pääasiassa somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon 

ja päiväkirurgian menojen kasvusta. Perusterveydenhuollon menot kasvoivat vuoden 

2010 tasoon verrattuna 7,3 prosenttia, mikä johtui etenkin perusterveydenhuollon 

avohoidon menojen kasvusta. Kuvasta 1 ilmenevät terveydenhuollon suurimmat 

menoerät, joihin lukeutuvat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen 

lisäksi avohoidon lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden käyttö. 

(Matveinen & Knape 2013, 1–2) 
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2.1.2 Muutokset ikärakenteessa 

 

Suomessa oli vuonna 2012 noin 5,4 miljoonaa asukasta. Vuonna 1990 yli 65-vuotiaiden 

osuus väestöstä oli 13,5 prosenttia. Vuonna 2010 osuus oli noussut 17,5 prosenttiin. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 8) Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-

vuotiaiden osuus koko väestöstä tulee kasvamaan vajaaseen 26 prosenttiin vuoteen 2030 

mennessä ja edelleen noin 27 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. (Tilastokeskus 2012) 

Sama kehityssuunta on havaittavissa kaikissa länsimaissa. Erityisen voimakasta kasvu 

on yli 85-vuotiaissa, joiden määrä kasvanee vuoden 2009 tasosta, jolloin määrä oli 109 

000, vuoden 2020 tasoon, jolloin määrän ennustetaan olevan 165 000. Vuonna 2040 yli 

85-vuotiaita ennustetaan olevan 400 000. (Alkio 2011, 78) Määrän suuruuteen 

vaikuttanee myös keskimääräisen eliniän odotteen selkeä kasvu. Sadassa vuodessa 

keskimääräinen eliniän odote on kasvanut sadassa vuodessa 25 vuotta, miehillä 76 

vuoteen ja naisilla 82 vuoteen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 8) 

 

 

 

Kuva 2. Lasten ja eläkeikäisten osuus 100 työikäistä kohden (Tilastokeskus 2012) 

 

Kokonaisväestön kasvun oletetaan olevan maltillista. Vuosikymmenessä kasvun 

ennustetaan olevan neljännesmiljoona, mikä tarkoittaa noin 5 prosentin vuosittaista 
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kasvua. Toisaalta 15–64-vuotiaiden osuuden ennustetaan pienentyvän 2010 vuoden 

tasosta, jolloin osuus oli 66 prosenttia, 60 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 58 

prosenttiin vuonna 2030. (Tilastokeskus 2012) Kaikki nämä muutokset eri ikäisten 

määrissä ja näiden keskinäisissä suhteissa tarkoittavat, että väestöllinen huoltosuhde, eli 

lasten ja eläkeikäisten määrän suhde työikäisten määrään, tulee muuttumaan 

merkittävästi tulevina vuosikymmeninä (Alkio 2011, 79). 

 

Vuonna 2008 huoltosuhde oli 50, jolloin sataa työikäistä kohden oli 50 eläkeikäistä ja 

lasta. Tilastokeskuksen laatiman ennusteen mukaan huoltosuhde on jo yli 60 vuonna 

2015 ja vuonna 2040 huoltosuhde olisi 73, mikä on havainnollistettu kuvassa 2. 

Huoltosuhteessa näkyy myös keskimääräisen eliniän odotteen kasvu. Nykyisin 

laskennallinen jäljellä olevan eliniän odote 65-vuotiaille on vajaa 20 vuotta, mikä 

tarkoittaa sitä, että eläkepäiviä ehditään viettää selkeästi pitempään kuin 1970-luvulla, 

jolloin vastaava odote oli 15 vuotta.  (Alkio 2011, 79) 

 

Väestörakenteen muutoksella ja ikääntyneiden suhteellisen osuuden kasvulla on 

merkittävä vaikutus suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Ratkaisuja täytyy 

tehdä varsin nopeasti sillä eläkeikäisten osuus kasvaa ja työikäisten määrä vähenee 

erityisen voimakkaasti kuluvan vuosikymmenen aikana. Odotetun eliniän pidentyminen 

ja ikärakenteen muutos vaikuttavat oleellisesti julkisen terveydenhuollon rahoitukseen. 

Työssäoloajan suhteellisen osuuden muutos asettaa paineita sekä rahoitukseen että 

terveydenhuollon tehostamiseen. On löydettävä järkevät palvelumallit, jotka ovat 

samaan aikaan asiakaslähtöisiä vastaten todellista palveluntarvetta ja jotka ovat 

samanaikaisesti kustannustehokkaita. (Alkio 2011, 80–82) 

 

2.1.3 Palvelujen uudelleenarvioinnin tarve 

 

Terveydenhuollon menojen kasvupaineet ja toisaalta Suomen väestössä tapahtuvat 

muutokset asettavat suuria haasteita julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle, joka 

pitkälti nojaa työikäisten maksamien verojen kautta saatavaan rahoitukseen. 

Koivuniemen & Simosen (2011, 18) mukaan väestön ikääntymisen ja pidentyneen 

eläkkeellä vietetyn ajan lisäksi verotulojen määrään vaikuttavat työurien muutokset – 
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pidentynyt keskimääräinen opiskeluaika, ennenaikainen työkyvyn menetys sairauden 

vuoksi, nuorten syrjäytyminen ja vanhempien työuran loppuvaiheen työttömyys. 

Vanhempien työntekijöiden työkyvyttömyyden aiheuttaja on usein masennus tai tuki- ja 

liikuntaelinsairaus. Vaikka perinteiset kansantaudit ovatkin vähentyneet, on tilalle tullut 

uusia ongelmia, jotka koskettavat sekä nuorta että iäkkäämpää väestöä (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013, 8). On nähtävissä, että useissa tapauksissa eri ikäryhmissä 

vaikuttavat ongelmat pitävät sisällään sekä terveydellisiä että sosiaalisia näkökohtia, 

jotka vaikuttavat olevan yhteydessä toisiinsa. Ongelmien muuttunut luonne voidaan 

nähdä lisäävän tarvetta tiiviimpään yhteistyöhön sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. 

 

Muutokset sairauksien luonteessa pitäisi huomioida entistä selkeämmin sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluissa. Olisi sekä asiakas- että kustannusnäkökulmasta 

järkevämpää, että terveydellinen ongelma hoidettaisiin mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, jolloin ei päädyttäisi hoitamaan elintapasairautta, joka olisi voitu neuvonnalla 

ja ohjauksella pystytty jopa kokonaan välttämään. Ei ole yllättävää, että nykyään 

terveydenhuollon tärkeäksi tunnustettuna osana on hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen. Edistämistoiminnan vaikuttavuuden mittaus ja sen toteaminen lyhyellä 

aikavälillä on vaikeaa, mutta on silti selvää tutkimuksellista näyttöä, että 

elintapainterventiot ovat monien kansantautien tapauksessa tehokas ehkäisykeino ja 

suuremmassa mittakaavassa ne ovat tärkeässä roolissa parantamassa koko väestön 

terveydentilaa. (Nurkkala 2010, 21–23) 

 

Palveluntarjonnan kannalta vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään: mitä palveluita 

tarjotaan ja miten. Saman aikaan, kun palveluntarve lisääntyy, kasvaa käytettävissä 

olevien hoitomenetelmien ja hoitoon käytettävissä olevien resurssien välinen kuilu. 

Asiakkaiden eteen pystyttäisiin tekemään enemmän kuin mihin on varaa. Koska 

käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, terveydenhuollon voimavarojen riittävyys 

on turvattava muuttamalla tarjottavien palvelujen rakennetta ja sisältöä. Joudutaan 

pohtimaan – mikäli voimavaroja joudutaan vähentämään – mistä palveluista ja 

menetelmistä pitäisi vähentää. Jos terveydenhuoltoa tehostetaan nykyisten 

voimavarojen rajoissa, miten niiden kohdentamista tulisi muuttaa, eli mistä palveluista 
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olisi tingittävä, jotta johonkin muuhun voidaan panostaa enemmän. (Sintonen & 

Pekurinen 2006, 17–18) 

 

Jotta palvelujen ja resurssien allokointia voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisesti, on 

siihen käytettävä sekä hallinnollista että terveydellistä osaamista. Näin ollen on 

mahdollista kartoittaa palvelujen ja menetelmien vaatimat voimavarat ja toisaalta 

arvioida niillä saavutetut terveysvaikutukset. (Sintonen & Pekurinen 2006, 17–18) 

Päätökset ja niiden pohjalta suoritetut toimenpiteet ovat vaikeita mutta välttämättömiä. 

Niillä turvataan tasapuolinen palvelujen saanti tulevaisuudessa taloudellisesti kestävällä 

tavalla. 

 

2.2 Kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

 

Kunnat ovat vastuussa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä. 

Terveydenhuoltopalveluilla tarkoitetaan palveluja, joiden tarkoituksena on sairauksien 

ennaltaehkäisy, terveiden elämäntapojen edistäminen, sairauksien tutkimus ja hoito sekä 

sairauksista johtuvien ongelmien lievittäminen. Terveydenhuollon palvelut voidaan 

jakaa erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon, jota toisinaan nimitetään 

kansanterveystyöksi. Terveydenhuollon palveluja täydentävät sosiaalihuollon palvelut.  

(Kivistö 2003, s. 11)1 

 

Alkuperäinen kansanterveyslaki säädettiin vuonna 1972. Kyseisen lain 1. § on 

myöhemmin korvattu vuonna 2010 säädetyssä laissa, jonka mukaan kansanterveystyö 

on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa sairauksien ja tapaturmien 

ehkäisyä sekä sairaanhoitoa. Sen tarkemmasta sisällöstä on säädetty 

terveydenhuoltolaissa, joka tuli voimaan vuonna 2011.  (Kansanterveyslaki) 

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuoltoon kuuluvat terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Mitä terveydenhuoltolaissa 

on säädetty kunnalle, koskee myös yhteistoiminta-alueita, joista on säädetty kunta- ja 

palvelurakenneuudistusta koskevassa laissa. (Terveydenhuoltolaki) 
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2.2.1 Perusterveydenhuollon palvelut ja vastaanottotoiminta 

 

Kuntien tehtävä on Suomessa järjestää perusterveydenhuollon palvelut asukkailleen. 

Perusterveydenhuollon palveluita tarjotaan kunnan ylläpitämissä terveyskeskuksissa, 

työterveydenhuollossa sekä yksityisillä lääkäriasemilla ja ne ovat saatavilla kaikille. 

Suomessa oli vuonna 2013 noin 160 terveyskeskusta, joista lähes kaikilla on useita 

terveysasemia. Perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat karkeasti jaotellen seuraavat 

palvelut, jotka on myös määritelty terveydenhuoltolaissa. (Mattila 2005, Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2013) 

 

 Terveysneuvonta ja terveystarkastukset 

 Seulontatutkimukset 

 Neuvolat 

 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 

 Iäkkäiden neuvontapalvelut 

 Suun terveydenhuolto 

 Sairaanhoito 

 Kotisairaanhoito  

 

Ehkäisevillä terveyspalveluilla, kuten terveysneuvonnalla ja terveystarkastuksilla 

pyritään edistämään hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdolliset sairaudet. Terveysneuvonnalla ja -

tarkastuksilla tähdätään kuntalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä 

mielenterveyden ja elämänhallinnan tukemiseen. Tarkastuksilla on hyvin merkittävä 

rooli sairauksien ehkäisyssä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 22–28) 

Sairastapauksessa hakeudutaan pääsääntöisesti omaan terveyskeskukseen, mutta mikäli 

sairastunut henkilö kuuluu työterveydenhuollon piiriin, on hänellä mahdollisuus 

hakeutua hoitoon sen kautta. (Mattila 2005) 

 

Lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle on mahdollista päästö joko päivystyksen tai 

ajanvarauksen kautta. Perusterveydenhuollossa terveyskeskus-, työterveys-, tai 

yksityislääkärin vastaanotolle saapuvista potilaista noin 5% lähetetään edelleen 
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lähetteellä erikoissairaanhoitoon ja loput noin 95 % potilaista pystyy hoitamaan 

yleislääkäri. Erikoissairaanhoitoon lähetettävien potilaiden kohdalla hoito tai 

jatkotutkimus vaatii yleensä erikoisosaamista, erikoislaitteistoa tai valmiuksia, jotka on 

järkevä sijoittaa keskitetysti suurempiin yksiköihin. Potilas lähetetään 

erikoissairaanhoitoon joko konsultaatiota tai jatkohoitoa varten. Konsultaation 

tapauksessa perusterveydenhuollon lääkäri kysyy neuvoa tai ohjeita erikoisalan 

osaajalta, jatkaakseen hoitoa ohjeet saatuaan. Hoitoon lähetettäessä vastuu potilaan 

hoidosta siirtyy erikoissairaalalle lähettämisen syynä olevan sairauden osalta. 

Erikoissairaanhoidon tarpeen päättyessä perusterveydenhuolto odottaa potilaan 

palautuvan takaisin tarvittavien hoito-ohjeiden ja neuvojen kanssa. (Mattila 2005, 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 26) 

 

Lääkärin vastaanotto on myös pitkäaikaista sairauttaan hoitaville, mutta tavallisesti 

hoidosta huolehtii yleensä sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan vastaanotto on suunnattu 

pitkäaikaissairauksien lisäksi seurantaan, itsehoidon ohjaukseen, hoidon tarpeen 

arviointiin, pienten vammojen hoitoon ja myös tiettyjen äkillisten sairauksien hoitoon. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 26) Toisaalta lääkäripula ja uudet työnjakomallit 

ovat vahvasti johtamassa siihen, että sairauden tai terveydellisen ongelman tapauksessa 

ensimmäinen vastaanottava terveysalan ammattilainen onkin tavallisimmin 

terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Tällöin lääkärin vastaanotolle ohjataan vain, mikäli 

ensimmäinen hoidon tarpeen arvioija näkee sen tarpeelliseksi. (Kaila 2010, 17) 

 

Perusterveydenhuollolla on monta erilaista tehtävää ja yhtenä kokonaisuutena 

muodostaa perustan maan terveydenhuollolle. Koko väestön palvelevana 

perusterveydenhuolto tarjoaa hoitoa ja palveluja erilaisiin tilanteisiin ja eri vaiheessa 

oleviin sairauksiin – ihmisille, jotka ovat sairastuneet, sairastavat tai ovat toipumassa 

sairaudesta. Väestössä on myös terveitä, joilla on vaara sairastua. Sairastumisvaaran syy 

voi olla elintavoissa, ympäristössä tai sosiaalisissa suhteissa. Perusterveydenhuollon 

toiminnan kenttä on siten laajempi kuin koskaan aikaisemmin. (Mattila 2005) 

Alkuperäisen kansanterveyslain määrittelemät perusterveydenhuollon tehtävät ovat 

moninkertaistuneet. Mikäli muuttuvan toimintaympäristön ja moninaisten haasteiden 

keskellä halutaan pysyä mukana, on uudenlaisia toimintamalleja otettava käyttöön. 
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2.2.2 Sosiaalityö osana sosiaalihuoltoa 

 

Suomessa sosiaalihuollolla tarkoitetaan kunnille säädettyjen toimintojen kokonaisuutta, 

johon kuuluvat koko väestölle tarkoitetut sosiaalipalvelut, erityispalvelut eräille 

erityisryhmille ja sosiaalihuollon toimeentuloturva. Sosiaalihuolto on osa 

sosiaaliturvajärjestelmää, joka muodostuu sosiaalihuollosta ja toimeentuloturvasta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 4) Kuten kansanterveyslain kohdallakin, 

sosiaalihuoltolaissa kunnalle osoitetut säädökset koskevat myös yhteistoiminta-alueita, 

joista on säädetty kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevassa laissa (169/2007) 

(Sosiaalihuoltolaki). 

 

Sosiaalijärjestelmän ja sosiaalihuollon tavoitteena on turvata jokaiselle perustuslain 

mukainen oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon. Sosiaalihuollon ja toimeentulon 

palvelut on tarkoitettu turvaamaan yksilön ja perheen huolenpito elämän eri vaiheissa. 

Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito ovat olennainen osa sosiaalihuoltoa. Suomalaisessa 

sosiaalipolitiikassa merkittävä painopiste on ongelmien ehkäisyssä, sillä ehkäisevät 

toimenpiteet ovat taloudellisin ja inhimillisin keino ylläpitää hyvinvointia. Näin ollen 

ongelmien havaitseminen aikaisessa vaiheessa on ehkäisevän toiminnan kannalta 

oleellista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 4) 

 

Keskeistä ehkäisevässä sosiaalihuollon toteuttamisessa on yhteistyö sosiaali- ja 

terveystoimen sekä muiden viranomaistahojen kanssa. Tärkeää on myös, että 

palvelutoiminnassa ongelmat pystytään tunnistamaan, jotta niihin on mahdollista 

puuttua riittävän ajoissa. Sosiaalityön tehtävä on edistää ja ylläpitää yksilöjen ja 

yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityön tavoite on yksilön ja 

yhteisöjen omaehtoisen toiminnan tukeminen, jonka perustana on ongelmien ehkäisy 

sekä voimavarojen tukeminen. Sosiaalityön palveluja on saatavilla terveyspalvelujen 

yhteistyön kautta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avo- ja 

laitoshoidossa. Sosiaalityöntekijä on tavoitettavissa yleensä kunnan sosiaalitoimistossa 

ja kunnan koosta riippuen myös pienemmissä yksiköissä ja kouluissa. Yksilökohtaisessa 

sosiaalityössä sosiaalityöntekijä pyrkii selvittämään asiakkaan ongelmia neuvonnan ja 



15 

 

ohjauksen kautta tarvittaessa toimien yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 8–9) 

 

2.3 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 

2.3.1 Hyvinvoinnin käsite ja osa-alueet 

 

Hyvinvointi on moniosainen kokonaisuus, johon voidaan katsoa vaikuttavan useat eri 

tekijät. Käsitteenä hyvinvointi on näin ollen laaja ja joiltain osin sangen subjektiivinen 

käsite eikä sille ole yksiselitteistä määritelmää. Laitisen (2008, 34) mukaan 

hyvinvoinnin voidaan nähdä tarkoittavan sitä, kuinka onnistuneena ja hyvänä ihminen 

pitää omaa elämäänsä sekä toisaalta, millaiset perustavanlaatuiset edellytykset elämään 

on. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2014) määrittelee hyvinvoinnin fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja hyvän olon kokonaisuutena. Hyvinvointi 

syntyy ihmisen itsensä, hänen läheistensä, elinympäristönsä ja palvelujärjestelmän 

toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Hyvinvoinnin keskeisimpiä osia ovat 

terveyden ja toimintakyvyn ohella ihmissuhteet, mielekäs tekeminen, asuminen ja muu 

elinympäristö, toimeentulo ja turvallisuus. On selvää, että hyvinvoinnin osa-alueet ovat 

vahvasti kytköksissä toisiinsa, jolloin yhdessä osa-alueessa tapahtuneet muutokset 

heijastuvat muihin aiheuttaen myös itseään vahvistavia vaikutuksia. 

 

Perustarpeet ovat siis kytköksissä toisiinsa ja vaikuttavat yhdessä hyvinvoinnin 

kokemukseen. Kajanojan (2010, 52–53) mukaan esimerkiksi terveydelliset ongelmat 

voivat aiheuttaa huomioimattomina sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä, vaikuttaen siis 

hyvinvoinnin toisiin alueisiin. Myös toisensuuntainen vaikutus on havaittu olevan 

olemassa: syrjäytymisen aiheuttavan terveydellisiä ongelmia. Tästä syystä 

työllisyyspolitiikka on todettu merkitykselliseksi terveyden kannalta. On myös 

tutkimuksellisia viitteitä siitä, että yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma edistävät 

terveyttä sekä suoraan että välillisesti. Toisaalta myös taloudellisen eriarvoisuuden ja 

terveyden välillä on havaittu yhteys: mitä vähäisempää on eriarvoisuus, sitä parempaa 

on väestön terveys. Kattava sosiaaliturva ja eriarvoisuuden vähäisyys ovat yhteydessä 
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toisiinsa ja ne puolestaan kytkeytyvät korkeaan sosiaaliseen pääomaan (Hagfors & 

Kajanoja 2007, 15–20). 

 

Hyvinvointi ja kokemus perustarpeiden täyttymisestä ovat monisäikeinen kokonaisuus, 

jossa sisäisillä yhteyksillä on suuri keskinäinen vaikutus. Tämä vahvistaa ajatusta siitä, 

että hyvinvoinnin edistämistä pitää tehdä useilla eri tasoilla ja eri menetelmillä, joista 

seuraavaksi käsiteltävä terveyden edistäminen fyysisen hyvinvoinnin lisääjänä on vain 

yksi osa. Tästä syystä on olennaista kiinnittää huomiota ongelmien lähtökohtaan ja 

kohdistaa resursseja oikein. Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tämä tarkoittaa 

vahvempaa integraatiota ja yhteyksiä eri palveluiden välillä, jotta on mahdollista 

paremmin järjestää yksilölle apua, jota tämä ensisijaisesti tarvitsee. 

 

2.3.2 Terveyden edistäminen 

 

Uusia niin sanottuja kansantauteja ovat Koivuniemen & Simosen (2011, 18) mukaan 

päihteiden käyttö, ravinto ja ylipaino. Nämä puolestaan altistavat hyvin suurelle kirjolle 

mahdollisia sairauksia ja ongelmia sekä aiheuttavat suuren osan estettävissä olevasta 

kuolleisuudesta. (Kiiskinen, Vehko, Matikainen, Natunen, Aromaa 2008, 16) 

Suomalaisten yleisin kansantauti on edelleen diabetes. 2-tyypin diabetesta ilmenee 

nykyään myös lapsilla ja 1-tyypin diabetesta on Suomessa huomattavasti enemmän kuin 

muualla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 8) Ylipainolla on merkittävä altistava 

vaikutus 2-tyypin diabetekseen, mutta sillä on myös vaikutus tiettyihin tuki- ja 

liikuntaelinsairauksiin lisäten lonkkiin ja polviin kohdistuvaa rasitusta. Muut 

keskeisimmät kansanterveyden ongelmat ovat sydän- ja verisuonitaudit sekä kotona että 

vapaa-ajalla tapahtuneet tapaturmat (Kiiskinen et al. 2008, 3). 

 

Elintavat muodostuvat usein jo lapsuudessa, mutta niiden vaikutus sairastuvuuteen 

näkyy vasta pitkän ajan kuluttua. Väestön elämäntapoihin ja yksilön terveyteen liittyviin 

valintoihin vaikuttamisessa on merkittävä mahdollisuus edistää väestön terveyttä. 

Epidemiologiseen tutkimukseen perustuva näyttö terveyden ja merkittävien sairauksien 

määrittäjistä osoittaa, että niihin vaikuttamalla voitaisiin saavuttaa huomattaviakin 

terveyshyötyjä. (Kiiskinen et al. 2008, 16) Terveyden edistäminen on saanut vuosien 
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varrella tärkeyteensä nähden varsin vähän huomiota ja jalansijaa perusterveydenhuollon 

piirissä, sillä sen vaikuttavuuden arviointi on ollut lyhyellä aikavälillä vaikeaa. 

(Nurkkala 2010, 22) 

 

Aikaisemmista näkemyksistä ja käsityksistä poiketen, terveyden edistäminen 

hahmotetaan sisältämään nykyään paljon enemmän kuin pelkästään elintapaneuvontaa, 

johon luetaan perinteisinä perusterveydenhuollon palveluina käsitetyt rokotukset, 

seulonnat, neuvolapalvelut ja elintapasairauksiin liittyvä elintapaneuvonta. Ajan myötä 

myös terveyden edistämisen painoarvo on noussut merkittävästi. (Nurkkala 2010, 21–

22) Nykyään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä käsitetään aiempaa suurempi 

kokonaisuus eri toimintoja. Laaja-alaisella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä 

tähdätään terveyden, elämän laadun, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja 

parantamiseen sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia ehkäisten. 

Terveysnäkökulman lisäksi pyritään sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn että 

sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen vähentämiseen. Terveyden edistämisen olennainen 

osa on siis myös sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 19) 

 

Vastuu terveyden edistämisestä kuuluu yksilön itsensä lisäksi kunnille, 

sairaanhoitopiireille ja valtiolle. Edistäminen voidaan nähdä siis hyvin 

kokonaisvaltaisena toimintana, jossa pyritään käyttämään mahdollisimman 

monipuolisia keinoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 19) Käytettävien keinojen 

valikoima riippuu paljon, kuinka suuri ja mikä on kohdejoukko, johon 

edistämistoiminnot halutaan kohdistaa. Mitä enemmän erilaisia terveyden edistämisen 

keinoja on käytettävissä, sitä paremmin eri kohderyhmät voidaan huomioida ja sitä 

suurempi vaikuttavuus väestön keskuudessa saavutetaan. (Nurkkala 2010, 12) 

 

Terveyden edistämisen toteuttamisen eri osa-alueet voidaan jaotella promotiiviseen ja 

preventiiviseen lähestymistapaan. Preventiivinen toiminta voidaan edelleen jakaa 

primääri-, sekundääri-, ja tertiääripreventioon. Promotiivisessa terveyden edistämisessä 

keskeistä on terveyttä vahvistavien tekijöiden lisääminen ihmisten elämänpiiriin. 

(Rouvinen-Wilenius & Koskinen-Ollonqvist 2010, 16) Promotiivista työtä tehdään 
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paljon valtiotason politiikassa, mistä esimerkkinä on alkoholiverotusta koskevan 

lainsäädännön uudistaminen. (Kiiskinen et al. 2008, 106) Kuntien eri osat taas tekevät 

promotiivisessa terveyden edistämisessä keskenään yhteistyötä kaavoituksessa ja 

rakentamisessa. Yhteistyötä tehdään myös liikennesuunnittelussa sekä liikunta- ja 

opetustoimen suunnittelussa ja toteutuksessa. Jälkimmäiset keinot perustuvat 

primääripreventioon, jonka kautta pyritään ehkäisemään terveydellisiä ja sosiaalisia 

ongelmia. Sekundääri- ja tertiääripreventio tarkoittavat esimerkiksi kuntoutusta tai 

leikkausta, tai apuvälineitä vamman sattuessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 19; 

Rouvinen-Wilenius & Koskinen-Ollonqvist 2010, 17) Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen kuuluu siis olennaisena osana terveydenhuollon toimintaan mutta sisältää 

myös elementtejä, jotka taas eivät liity suoranaisesti terveydenhuollon toimintaan. 

 

2.3.3 Terveyden edistämisen vaikuttavuus 

 

Terveyden edistämiseen liittyviä päätöksiä tehtäessä tulee huomioida useita eri 

näkökulmia ja pyrkiä arvioimaan päätösten vaikutuksia sekä yhteiskunnallisella tasolla 

että eri väestöryhmissä. Oikeiden päätösten tekeminen edellyttää riittävää tietoa 

vaihtoehtoisten tapojen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta, jotta 

käytettävissä olevat resurssit pystytään kohdistamaan oikeisiin paikkoihin. (Kiiskinen et 

al. 2008, 3) Edistämistoimien vaikuttavuuden ja niihin käytettyjen resurssien 

mittaaminen on kuitenkin haasteellista. Mitä lähemmäs mennään kohti 

tertiääripreventiota, sitä helpommin yhteys on havaittavissa terveyshyötyjen kanssa. 

Sitä vastoin, mitä lähemmäs mennään kohti promotiivisia toimia, sitä vaikeampi on 

määritellä, mikä osa käytetyistä panoksista on tuottanut tavoitellun hyödyn, esimerkiksi 

tutkittaessa yhteiskuntasuunnittelun vaikutusta ikääntyneiden tapaturmien 

vähentämisessä.  (Rouvinen-Wilenius & Koskinen-Ollonqvist 2010, 17) 

 

Terveyden edistäminen on haasteistaan huolimatta havaittu tärkeäksi tekijäksi 

hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä. Kiiskinen et al. (2008, 122) tutkivat 

terveyden edistämisen keinoja, joilla pystyttäisiin ehkäisemään 2-tyypin diabetesta, 

verenkiertoelimien sairauksia ja luunmurtumia sekä kotitapaturmia että vapaa-ajan 

tapaturmia. Valitut toimenpiteet olivat sellaisia, joiden on tarkoitus vähentää 
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riskitekijöitä, joiden on havaittu lisäävän mainittuja sairauksia tai tapaturmia. 

Tärkeimmät vaikuttamisen kohteet olivat liikunta, ravitsemus, ylipaino, tupakointi, 

alkoholin liikakäyttö, kohonnut verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt. 

(Kiiskinen et al. 2008, 122) 

 

Tutkimuksen mukaan useimmat valituista menetelmistä vaikuttivat toivotulla tavalla ja 

niiden kustannusvaikuttavuus on melko edullinen. Liikuntainterventioissa kustannukset 

laatupainotettua elinvuotta kohden olivat välillä 1 900–17 200 € ja ravitsemus- ja 

painonhallintainterventioissa välillä 7 200–20 000 €. Samassa suuruusluokassa olivat 

tupakoinnin lopettaminen, alkoholin mini-interventiot ja luumurtumien ehkäisy 

ravintoneuvonnan kautta.  (Kiiskinen et al. 2008, 122) Erään 2-tyypin diabetekseen 

liittyvän tutkimuksen mukaan elintapainterventio on diabeteksen ehkäisyssä vähintään 

yhtä tehokas tapa kuin lääkehoito.  (Gilles, Abrams, Lambert, Cooper, Sutton, Hsu, 

Khunti 2007, 299) Schellenberg (2013, 543) tutkimusryhmineen havaitsi 

tutkimuksessaan, että kattavalla elämäntapamuutoksella on merkittävä sairastuvuutta 

alentava vaikutus potilailla, joilla on korkea riski sairastua 2-tyypin diabetekseen. 

(Schellenberg, Dryden, Vandermeer, Ha, Korownyk 2013, 543) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalimenojen analyysimallissa havaittiin myös 

terveyden edistämisen tarve pitkän aikavälin skenaariotutkimuksessa. Laskelmien 

mukaan ilman kansanterveydentilassa saatavia muutoksia, terveydenhuollon menot 

kasvavat kohti 10 prosenttia nousten vuositasolla 2–3 miljardia korkeammaksi. Mallissa 

arvioitiin, että mikäli sairastuvuuden ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen 

panostettaisiin siten, että saavutettaisiin merkittävimpien terveysongelmien kohdalla 

koko väestön osalta sama taso kuin korkeakoulutetuilla tai parhaalla teollisuusmaalla, 

niin säästö suorissa terveydenhuollon menoissa olisi 10–20 prosentin luokkaa. Vaikutus 

nähtiin hyvin merkittäväksi, sillä keskeisimpien elintapariskien arvioitu 

terveydenhuoltomenojen yhteenlaskettu vaikutus on noin miljardi euroa.  (Myhrman, 

Allila, Siljander 2009, 63–64) 
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3 TERVEYDENHUOLLON KEHITYSSUUNTIA JA UUDET 

PALVELURATKAISUT 

 

3.1 Palvelumallien muutostarve perusterveydenhuollossa vaikuttavuus- ja 

saatavuusnäkökulmasta 

 

Luvussa 2.1 käsiteltiin terveydenhuollon menoja Suomen väestön ikärakenteen 

muutoksia. Koska julkisten terveyspalvelujen taloudelliset resurssit sekä 

henkilöstövoimavarat ovat rajalliset, lisääntyy jatkuvasti ristiriita kasvavan 

palvelutarpeen ja terveydenhuoltomenojen välillä. Kasvava palveluntarve ja rajalliset 

resurssit edellyttävät palveluntuotannon perusteiden harkitsemista uudelleen sekä 

uudenlaisia malleja palveluntuotantoon. Perusterveydenhuollon kohdalla tämä voi 

tarkoittaa terveyden edistämiseen tähtääviä toimia, palvelujen priorisointia ja 

palveluntarjonnan porrastusta eri terveydenhuollon ammattiryhmien kesken. (Koski, 

2010, 79) 

 

Palvelutoiminnan kehittämisen taustalla pitäisi olla pyrkimys vaikuttavuuden 

lisäämiseen. Vaikuttavuutta tuotantoprosessissa voidaan havainnollistaa kuvassa 3 

esitetyllä tavalla. Näin ollen vaikuttavuuteen ovat yhteydessä panokset, 

tuotantoprosessi, tuotos ja tuotoksen vaikutus. 

 

 

Kuva 3. Terveydenhuoltotoiminnan elementit ja niiden väliset suhteet (Sintonen & 

Pekurinen 2006, 52) 
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Vaikuttavuuden kannalta on olennaista, kuinka tuottavaa eli teknisesti tehokasta 

toiminta on ja tehdäänkö halutun vaikutuksen kannalta oikeita asioita. Huplin (2012) 

mukaan optimaalinen tehokkuus määritellään vaikuttavuuden suhteena järkevällä 

tavalla valittuihin panoksiin eli resursseihin. 

 

Pursiainen, Pääkkönen & Seppälä (2011, 12) esittävät 5 eri tapaa, jolla tuottavuuteen 

voidaan vaikuttaa. 

 

 Panosten käytön tehostaminen. Tehoton tuotanto voi johtua esimerkiksi siitä, 

että henkilöstöresursseja tuhlataan terveyskeskuksissa. 

 Tuotevalikoiman parantuminen. Tehottomuus voi johtua siitä, että palveluja 

tuotetaan väärissä suhteissa. 

 Tuotosten laadun paraneminen. Tuottavuus kasvaa myös, jos samalla 

panosmäärällä tuotetaan laadukkaampi lopputulos. 

 Teknologinen kehitys. Teknologinen kehitys käsittää muutoksia, jotka 

mahdollistavat tuottavuuden kasvun panosten pysyessä muuttumattomina. 

 Skaalaedut. Tuottavuuden riippuessa tuotantomäärästä, suurempi tuotantomäärä 

johtaa alempiin yksikkökustannuksiin parantaen tuottavuutta. 

 

Palvelurakenteen kannalta olennaisia tuottavuuden kehittämisen keinoja ovat 

Lauharannan (2012) mainitsemista kehittämiskohteista henkilötyön tuottavuuden lisäys, 

kapasiteetin ja tilankäytön tehostaminen, hoitojen keskittäminen ja mittakaavaedut sekä 

uudet toimintatavat, kuten sähköinen asiointipalvelu. Näiden tekijöiden valossa on 

tarkasteltava, millainen on palveluportfolio ja sen toteutustapa esimerkiksi 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavalla sairaanhoitopiirin 

alueella. 

 

Tuottavuuteen ja edelleen vaikuttavuuteen on mahdollista vaikuttaa tuotantoprosessin 

panos- tai tuotospäässä. Terveysasemien uusien toimintamallien myötä on 

palveluntarjontaan tullut muutoksia nimenomaan panosten käytössä, mikä tarkoittaa 

käytännössä lääkärien ja sairaanhoitajien välisen työnjaon kehittämistä ja hoitajien 

itsenäisen työn lisääntymistä (Koski 2010, 75). Oletettaessa, että tuotos pysyy 
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muuttumattomana, tuottavuutta on mahdollista parantaa optimoimalla panosten käyttö 

siinä määrin kuin se on mahdollista käyttäen mahdollisimman edullisia panoksia. 

Panosten käyttö on näin ollen allokatiivisesti tehokasta. Yksinkertaistetusti 

allokatiivinen tehokkuus kasvaa esimerkiksi silloin, kun vähäisempää hoitoa tarvitsevat 

potilaat ohjataan sairaanhoitajalle ja lääketieteellisesti vaativammat tapaukset taas 

ohjataan lääkärille. (Kangasharju 2008, 11) Allokatiiviseen tehokkuuteen pyrittäessä on 

kuitenkin huomioitava, millainen vaikutus hoitotyön suorittajalla on lopputulokseen ja 

edelleen hoidon vaikuttavuuteen. 

 

Työnjako ja tuotannon panosten käyttö oikeassa suhteessa on tärkeässä roolissa 

nimenomaan perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnassa. Tiettyjä palveluja, 

jotka on lakisääteisesti järjestettävä paikallisessa terveyskeskuksessa kohtuullisen 

saatavuuden turvaamiseksi, ei ole välttämättä mahdollista keskittää suurempiin 

yksiköihin kiinteiden kustannusten ja välillisen työn vähentämiseksi. Tällöin pienessä 

yksikössä perusterveydenhuollon palvelujen tuotanto on toteutettava niin järkevästi, 

kuin mitä resursseihin nähden on mahdollista. Työnjaon merkitys nousee 

lähipalveluiden kohdalla myös siksi, että monilla alueilla vallitsee lääkäripula, joka 

johtaa helposti vastaanottojen ruuhkautumiseen ja näin ollen edelleen palvelujen 

saatavuuden heikkenemiseen. Heikentynyt hoitoon pääsyn saatavuus voi vaikuttaa taas 

laitoshoidon lisääntyneeseen tarpeeseen, mikä lisää vältettävissä olleita kustannuksia. 

(Elonheimo & Mattila 2004, 284–285) 

 

Eri ammattiryhmien välistä työnjakoa on pyritty kehittämään jo vuodesta 2002, jolloin 

valtioneuvosto aloitti kansallisen terveyshankkeen, jonka tarkoitus oli terveydenhuollon 

tulevaisuuden turvaaminen. Päätavoitteiksi määriteltiin toimiva perusterveydenhuolto ja 

ehkäisevä työ, hoitoon pääsyn ja henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen 

sekä toimintojen ja rakenteiden uudistaminen. Eräs kansallisen terveyshankkeen 

osahanke oli keskittynyt hoitoon pääsyn ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseen sekä 

toimintojen uudistamiseen. Osahankkeen johdosta käynnistettiin useita pilotteja, joissa 

ammattiryhmien välistä vastuunjakoa uudistettiin ja käynnistettiin uusien 

toimintatapojen vaatima lisäkoulutusta. (Hukkanen & Vallimies-Palomäki 2005, 11) 
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Vuonna 2005 voimaan tullut hoitotakuu, josta on myöhemmin säädetty 

terveydenhuoltolain 51 pykälässä (2010/1326), määrittelee, että asiakkaat ja potilaat 

saavat virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen ja pääsevät hoidon tarpeen 

arviointiin kolmessa arkipäivässä. (Terveydenhuoltolaki) Stakesin terveystaloustieteen 

tutkimusryhmän vuonna 2008 tekemän kyselytutkimuksen tuloksien mukaan 

sairaanhoitopiireissä ja terveyskeskuksissa oli tehty toimintaa tehostavia toimenpiteitä 

hoitotakuun tavoitteiden täyttämiseksi. Henkilöstöä oli koulutettu yhtenäisen hoidon 

perusteista ja käytöstä. Lääkäreiden joitakin tehtäviä oli siirretty hoitohenkilökunnalle ja 

henkilökunnan tehtäväkuvia oli laajennettu, mikä oli nopeuttanut asiakkaiden hoidon 

tarpeen arviointia sekä tutkimuksiin ja hoitoon pääsyä. (Peltonen 2009, 25) Alhon 

(2004) mukaan merkittävin terveysaseman toimintaa vaikeuttava tekijä oli 

omalääkärijärjestelmä, joka käytännössä aiheutti liian suuren kysynnän vaihtelun yhtä 

lääkäriä kohden, ettei sitä ollut mahdollista ennustaa. Kokonaiskysyntä oli kuitenkin 

ennakoitavissa mutta resurssijaon joustamattomuus johti huonoon saatavuuteen, vaikka 

vastaanottoaikoja jäi täyttämättä. Vastaavasti Helsingin terveyskeskuksen tekemässä 

tuottavuutta koskevassa tutkimuksessa yhtenä syynä kykenemättömyyteen vastata 

hoitotakuun asettamiin tavoitteisiin nähtiin yksittäisen lääkärin mallin toimimattomuus. 

Paremmaksi vaihtoehdoksi koettiin moniammatillinen tiimi. (Kinnunen, Ryynänen, 

Taskinen, Kylänen 2010, 9) 

 

Tuottavuutta ja saatavuutta palvelumallien kannalta tarkasteltuna, niiden parantamisen 

keinoissa on yhteneväisyyttä. Toimintatavoissa tehtävillä muutoksilla, teknologian 

tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisellä ja resurssien järkevällä käytöllä on 

mahdollista parantaa sekä tuottavuutta että saatavuutta. Uusia palvelumalliratkaisuja 

sekä lääkärien ja sairaanhoitajien työnjakoa käsitellään muuan muassa hoidon laadun, 

kustannusten ja saatavuuden näkökulmasta luvussa 3.2. 

 

3.2 Uusien palvelumallien lähtökohdat ja toteutuminen työnjaon kautta 

perusterveydenhuollossa 

 

3.2.1 Työnjakoon liittyvät keskeiset käsitteet 
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Työnjako on itsessään hyvin laaja käsite, joka voi saada hieman toisistaan poikkeavia 

merkityksiä. Kansalliseen terveyshankkeeseen liittyvässä selvityksessä työnjaolla 

käsitettiin koko yhteisön toiminnan kehittämistä sekä tehtävien ja toimenpiteiden 

järjestämistä tarkoituksenmukaisella tavalla (Hukkanen & Vallimies-Palomäki 2005, 

12). Työnjakoa on siis mahdollista muuttaa ja sopeuttaa henkilöstöryhmien välillä tai 

niiden sisällä tai molempia. Työnjakoa on mahdollista uudistaa tehtäviä syventämällä, 

laajentamalla, delegoimalla ja luomalla kokonaan uusia tehtäviä (Buchan & Calman 

2004, 3; Sibbald, Shien, McBride 2004, 28). 

 

Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kannalta olennaista on tutkia Hukkasen & 

Vallimies-Palomäen (2005, 13) mainitsemista ammattiryhmistä lääkäreitä ja muita 

laillistettuja ammattiryhmiä, terveysalan ammattikorkeakoulutuksen tai opistoasteen 

koulutuksen sekä toisen asteen koulutuksen saaneita. Tehtävänkuvan laajentamisella 

tarkoitetaan tietyn henkilöstöryhmän osaamisen lisäystä ja tehtävänkuvan laajentamista 

heidän toimenkuvaansa uudistaen. Tehtävänsiirrot käsittävät jollekin 

henkilöstöryhmälle aiemmin kuuluneiden tehtävien sisällyttämistä myös jonkin toisen 

ryhmän tehtäviin. (Hukkanen & Vallimies-Palomäki 2005, 13) 

 

3.2.2 Joustavuutta ja tehokkuutta henkilöstöresurssien hallinnalla 

 

Kansallinen terveyshanke on viimeisen vuosikymmen aikana synnyttänyt paljon 

hankkeita, joissa on pyritty uudistamaan vastaanottotoiminnan organisointia, 

ammattiryhmien välistä työnjakoa ja parantamaan saatavuutta. Vaikka suurten 

ikäluokkien eläköityminen verottaa kaikkia ammattiryhmiä, on suurin vaikutus 

nähtävissä lääkäripalvelujen satavuuteen. (Peltonen, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä, 

Elonheimo 2010, 64) Vaikka kehitys on ollut laskusuuntainen, vuonna 2009 joka 

kymmenes avoterveydenhuollon asiakas oli joutunut odottamaan vastaanotolle pääsyä 

kohtuuttoman kauan. Näistä suurin osa, 44 prosenttia oli odottanut pääsyä 

terveyskeskuslääkärille. (Vaarama, Moisio, Karvonen 2010, 36–37) Leiwon, Pappin ja 

Heikkilän (2002) hallinnon edustajille (n=154) tekemän kyselyn tuloksena selvisi, että 

heidän toiminta-alueellaan lääkärien tehtäviä on siirretty erikoiskoulutetuille hoitajille. 

Syynä tähän oli ollut taloudellinen tilanne, henkilöstöpula ja henkilökunnan 
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tarkoituksenmukainen käyttö. Vastaanottotoimintaa vaivaaviin haasteisiin onkin pyritty 

vastaamaan uudenlaisilla, joustavilla työnjakomalleilla ja niihin liittyvistä vastuujaoista 

on sovittu myös valtakunnallisesti. Kansallisen terveysprojektin mukaan työnjaon 

uudistaminen asettaa vaatimuksia lisäkoulutukselle, työkokemukselle ja yhteisille 

hoitosuosituksille. (Peltonen et al. 2010, 66) 

 

Perusterveydenhuollossa laajennetut tehtävänkuvat ovat aikaisempien tutkimusten 

mukaan pääasiassa liittyneet sairaanhoitoon ja ehkäisevään työhön sekä sairaus- ja 

seurantavastaanottoihin. Yleisimmät syyt hoitajavastaanottoon olivat diabetes, 

sairausloman tarve ja verenpainetauti. Yleisimmät vastaanotolla tehdyt diagnoosit olivat 

flunssa, suolistoinfektiot ja nielutulehdus. (Hukkanen & Vallimies-Palomäki 2005, 13) 

Hoitajien itsenäiseen hoitotyöhön kuuluvat pitkäaikaissairaiden hoito ja tavallisia 

infektiota sairastavien potilaiden hoidon tarpeen arviointi, tutkimusten toteuttaminen ja 

hoidon ohjaus. (Peltola et al. 2010, 66) 

 

Pitkäaikaissairauksien hoitajista käytetään nimitystä asiantuntijahoitaja ja edelleen 

sairauden mukaan yksityiskohtaisemmin nimettynä esimerkiksi sydän- tai 

diabeteshoitaja. Itsenäisen toiminnan lisäksi hoitaja voi toimia työparina lääkärin kanssa 

tai tiimissä, johon kuuluu esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, lähi- 

tai perushoitaja ja terveyskeskusavustaja. Työparitoiminnassa yhteydenotot kulkevat 

hoitajan kautta, joka ohjaa asiakkaan lääkärille tai varaa ajan omalle vastaanotolleen. 

Hoitoon, hoidon seurantaan ja terveydentilan tarkastuksiin liittyviä käytännön toimia 

hoidetaan puhelimitse. Tiimityössä jokaisella ryhmän jäsenellä on omat vastuunsa ja 

tehtävänsä, ja tiimin toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön jäsenten välillä. (Peltonen 

et al. 2010, 66–68) 

 

Reveley (1998, 590) havaitsi tutkiessaan hoitajan roolia perusterveydenhuollossa, että 

hoitajat voivat jakaa tehokkaasti lääkärin kanssa potilaiden hoitoa ja hyödyntää 

laajempaa työnkuvaa tarjoten laadukasta hoitoa ja parantaen sekä joustavuutta että 

saatavuutta. Jaatinen, Vanhatalo ja Tasanko (2002) tutkivat yhteistyötä tilanteissa, jossa 

lääkäri ei ollut itse paikalla, vaan hoitajat hyödynsivät etäkonsultaatiota. 

Etäkonsultaatiota käytettiin hyväksi muun muassa ohjeiden kysymiseen potilaan 
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röntgenkuviin ja tutkimiseen liittyen. Lääkärit pystyivät hoitamaan etäasioinnilla 

suurimman osan, noin 80 prosenttia potilasasioista. 

 

Jyväskylässä toteutettiin vuosina 2003–2004 hanke perusterveydenhuollon 

avovastaanottotoiminnan työnjakomallien uudistamiseksi. Hankkeen tavoitteena oli 

terveyspalveluiden saatavuuden, sujuvuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Taustalla 

vaikutti ajatus siitä, että palvelumallien uudistaminen ja tarkoituksenmukainen 

henkilöstöresurssien järjestely mahdollistaisi osaltaan entistä paremman palvelun sekä 

huomioisi myös kasvavat kustannuspaineet. Pilottikokeilu todettiin onnistuneeksi ja 

myöhemmin 2004 uutta mallia alettiin levittää kaikille Jyväskylän terveysasemille. 

Hankkeen tuloksena nähtiin hoitajan työn kehittyneen toivottuun suuntaa: kohti 

itsenäisempää päätöksentekoa ja yksilöllisempiä potilaskontakteja ja parempaa 

jatkuvuutta hoitosuhteissa. Uudistuneen työnjaon kautta nähtiin myös parempia 

mahdollisuuksia terveyden edistämiseen ja terveyspalvelujen tarjontaan 

elintapasairauksia parantavalla tavalla. Muutoksien avulla toimintaa voidaan suunnata 

vaikuttavampaan suuntaan sekä vahvistaa väestön omaa selviytymiskykyä. 

Taloudellisesti hankkeen avulla pystyttiin kustannuksiin vaikuttamaan niitä alentavasti 

ja parantamaan tuottavuutta. (Koski 2010, 76–87) 

 

3.2.3 Hoitajan itsenäinen työ 

 

Lääkärien ja hoitajien työnjaosta, kuten myös lääkärin ja hoitajan hoidon vertailusta on 

tehty paljon myös kansainvälistä tutkimusta. Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän 

suhteen täysin suoria johtopäätöksiä ei pystytä tekemään, koska kansainvälisesti 

hoitajien ja hoitajaan rinnastettavien ammattihenkilöiden koulutukset ja oikeudet 

poikkeavat toisistaan jonkin verran. Laajennetuista hoitajan työkuvista käytetään 

englanninkielisiä termejä advanced practice nurse, nurse specialist ja nurse 

practitioner, joista kaksi jälkimmäistä ovat alakäsitteitä (Buchan & Calman 2004, 4). 

Tutkimuksissa on tarkasteltu tehokkuutta, vaikuttavuutta ja hoidon laatua. Löydökset 

työjaon ja hoitajien työnkuvan laajentamisesta ovat jokseenkin vaihtelevia ja joitakin 

yllättäviä negatiivisia vaikutuksia on myös havaittu. (Buchan & Calman 2004, 14) 
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Horrocks, Anderson & Salisbury (2002, 820–821) tutkivat, pystyykö hoitaja 

terveyskeskusympäristössä tarjoamaan yhtä laadukasta hoitoa kuin lääkäri. Tulosten 

perusteella voitiin todeta, että hoitajat pystyivät tarjoamaan vähintään yhtäläistä 

palvelua asiakkaille kuin lääkärit ja saavuttaen sen lisäksi myös korkeamman 

asiakastyytyväisyyden. Selvityksessä ilmeni, että hoitajat määräsivät useampia 

tutkimuksia kuin lääkärit, ja potilaskohtainen ajankäyttö oli selvästi pidempi. Hoitajat 

tarjosivat myös enemmän informaatiota ja itsehoito-ohjeita asiakkailleen. Myös Shum 

et al. (2000) päätyivät suurimmilta osin yhteneväisiin tuloksiin kuin Horrocks 

työryhmineen (2002). Keskeiset tulokset olivat selkeästi korkeampi asiakastyytyväisyys 

hoitajien vastaanotolla käyneiden keskuudessa verrattuna lääkärin hoitamiin. 

Tutkimuksessa hoitajien työ nähtiin yhtä tehokkaaksi lievien sairauksien hoidossa kuin 

lääkärien, ja hoitajien vastaanottojen saatavuus havaittiin paremmaksi. (Shum, 

Humphreys, Wheeler, Cochrane, Skoda & Clement 200, 1041–1042) 

 

Venning, Dune, Roland, Roberts & Leese (2000, 1050–1051) tutkivat lääkärien ja 

hoitajien vastaanottojen kustannusvaikuttavuutta perusterveydenhuollossa. Tulokset 

olivat pääosin yhteneviä Horrocksin ja Shumin työryhmien tekemien tutkimusten 

kanssa. Hoitajien ja lääkärien hoidon lopputuloksissa ja lääkkeiden määräämisessä ei 

havaittu eroja. Hoitajien vastaanotot kestivät pidempää ja keskimääräinen 

asiakastyytyväisyys oli hoitajien vastaanotolla käyneiden potilaiden kohdalla 

korkeampi. Näiden välillä ei havaittu kuitenkaan yhteyttä. Merkittäviä eroja 

kustannuksissa ei havaittu. Kustannuksiin liittyen oli kuitenkin todettavissa, että mikäli 

hoitajat pystyisivät muuttamaan työtapojaan vastaanottoajan lyhentämiseksi tai 

vähentämään uusintavastaanottojen määrää, hoitajien kustannustehokkuus muuttuisi 

paremmaksi lääkäreihin nähden (Venning et al. 2000, 1052). Mundinger, Kane, Lenz, 

Totten, Tsai, Cleary, Fiedewald, Siu & Shelanski (2000, 64–66) tulivat tutkimuksessaan 

samankaltaisiin johtopäätöksiin hoidon laadukkuuden kohdalla. Tutkimuksessa mitattiin 

asiakastyytyväisyyttä ja terveydentilaa hoitovaiheessa ja 6 kuukautta sen jälkeen. Osan 

potilaista oli hoitanut lääkäri ja osan hoitaja. Tyytyväisyydessä tai potilaan 

terveydentilassa ei havaittu merkittäviä eroja näiden ryhmien välillä. 
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3.3 Sähköinen asiointi perusterveydenhuollon kehittämisessä 

 

Sähköisille palveluille, sähköiselle asioinnille tai vuorovaikutteisille palveluille ei ole 

yhtenäisiä määritelmiä, vaan käsitteitä käytetään asiayhteydestä ja käyttäjästä riippuen 

eri tavoin. Sähköiset palvelut pitävät sisällään alakäsitteet sähköisen tiedon jakamisen ja 

erilaiset sähköisen asioinnin palvelut. Sähköiseen asiointiin voidaan katsoa kuuluvan 

sekä tiedon jakaminen verkon kautta että julkisten palveluiden tarjonta ja käyttö 

tietoverkkojen välityksellä. Terveydenhuollon näkökulmasta konkreettisesti sähköiset 

palvelut tarkoittavat luotettavan terveystiedon jakamista esimerkiksi terveyskirjaston 

kautta, tiedon jakamista palveluihin ja etuuksiin liittyen ja asiakkaan henkilökohtaista 

sähköistä asiointia. Henkilökohtaisiin palveluihin voi kuulua esimerkiksi omien 

potilastietojen, reseptien ja tutkimustulosten saattamista asiakkaan saataville. 

Henkilökohtaiseen asiointiin katsotaan kuuluvan myös interaktiiviset, vuorovaikutteiset 

palvelut. Vuorovaikutteisia palveluita ovat muun muassa hoidontarpeen arviointi, 

ajanvaraus, anonyymi tai henkilökohtainen verkkoneuvonta, hoitoviestit, virtuaaliset 

vertaisryhmät ja itsehoitoa tukevat palvelut. Henkilökohtaisessa asioinnissa käytetään 

sähköistä tunnistautumista yksityisyyden suojaamiseksi.  (Hyppönen & Niska 2008, 12–

13) 

 

Asiakkaan roolin ja omatoimisuuden vahvistaminen tietoteknologian mahdollistamin 

keinoin on ollut pitkään kehittämisen kohteena. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden omaa 

suoriutumista ja osallistumista sekä lisätä tietoa terveydestä ja elintavoista, mikä 

voidaan nähdä eräänä terveyden edistämisen keinona tuoden omasta terveydestä 

huolehtimisen lähemmäs asiakasta. Kehitystä ovat olleet ajamassa useat tekijät: väestön 

ikääntyminen, palvelujen käytön lisääntyminen, lakeihin pohjautuvat muutokset hoidon 

saatavuuteen ja sähköiseen asiointiin sekä kunta- ja palvelurakenneuudistus. Väestön 

ikääntyminen ja sen myötä lisääntyneet pitkäaikaissairaudet ovat yksi merkittävimmistä 

syistä palveluiden tarpeen kasvamiseen. Yli puolet yli 30-vuotiaista kärsii jostain 

pitkäaikaissairaudesta. Tulevaisuudessa on havaittu tarvittavan uudenlaisia 

palvelumalleja, joilla tuetaan asiakkaan itsenäistä terveydenhallintaa. Terveyden 

edistäminen – kuten luvussa 2.3 todettiin – on tehokas pitkän tähtäimen keino hillitä 

terveydenhuollon menojen kasvua. Omaehtoisella aktiivisuudella on havaittu olevan 
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suuri merkitys sairauksien ehkäisyssä. (Hyppönen & Niska 2008, 14–15) Toisaalta 

ikärakenteen muutos on johtamassa työvoiman huonompaan saatavuuteen, joka edelleen 

vaikuttaa negatiivisesti terveyspalvelujen saatavuuteen. Sähköiset palveluratkaisut 

nähdään osaltaan lievittämässä saatavuuden ja työvoimapulan ongelmaa. (Valkeakari & 

Hyppönen 2009, 11) Asiakkaan itsehoidon kannalta sähköiset palvelut helpottavat 

hoitoa tarjoten tietoa omasta terveyshistoriasta, lääkityksestä, ja sairauskohtaista 

informaatiota. Nämä palvelut voivat vaikuttaa positiivisesti asiakkaan terveydentilaan, 

elämänlaatuun ja laajemmassa mittakaavassa perinteisten vastaanottokäyntien määrään 

sekä kuolleisuuteen. (Or & Karsh 2009, 550) 

 

Hietalan et al. (2009) mukaan terveydenhuollon nykyinen toimintamalli on optimoitu 

akuuttisairauksien hoidolle, joiden osuus terveysmenoista on kuitenkin vain alle 30 

prosenttia. Suurin osa menoista aiheutuu kroonisista sairauksista, jotka ovat osin 

ehkäistävissä. Sähköiset palvelut tukevat olennaisesti asiakkaan omaa aktiivisuutta ja 

koko terveydenhuoltoparadigman muutosta. Etsittäessä uusinta tietoa ja teknologiaa 

hyödyntäviä palvelumalleja, on kansalaisen oman roolin vahvistaminen oman terveyden 

ja sairauksien hallinnassa ehkäpä keskeisin terveydenhuoltojärjestelmää muuttava 

ajatus. (Hietala, Ikonen, Korhonen, Lähteenmäki, Maksimainen, Pakarinen, Pärkkä & 

Saranummi 2009, 10) Muutosta edistävänä tekijänä Valkeakari, Forsström, Kilpikivi, 

Kuosmanen & Pirttivaara (2008, 13) näkevät tietoteknisen osaamisen lisääntymisen 

väestön keskuudessa.  

 

Lähitulevaisuudessa palvelujärjestelmän laaja sähköistäminen on jopa merkittävin keino 

parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Näin on havaittu tapahtuvan käytännössä kaikilla 

muillakin aloilla, joilla voidaan päästä suoraviivaisempaan tuotantotoimintaan, kun 

pääsyä prosessin eri vaiheiden tietoihin laajennetaan muillekin, kuin tuottavalle 

osapuolelle. Sähköiset asiointipalvelut ovat juuri kansalaisten osallistamisen kannalta 

avainasemassa mahdollistamassa tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisen. 

Vertailukohta voidaan esimerkiksi hakea pankki- ja vakuutusalalta, mikä osoittaa 

sähköisen asioinnin potentiaalin, vaikka toiminta onkin lähtökohtaisesti hyvin erilaista 

kuin terveydenhuollossa.  Toiminnan eroista huolimatta rutiiniasioinnissa on paljon 

yhtäläisyyksiä. Pankki- ja vakuutusalalla asiointia on viimeisen 15 vuoden aikana 
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siirretty laajamittaisesti konttoreissa tapahtuvasta henkilökohtaisesta asioinnista 

verkkopalveluihin, joita on mahdollista käyttää verkkoon kytketyllä tietokoneella sekä 

nykyään myös erilaisilla mobiililaitteilla. Ratkaisevana edellytyksenä trendille on ollut 

tietotekniikan, tietoliikenteen ja asioinnin turvallisuuden kehittyminen, joka on 

mahdollistanut asiakkaan roolin kasvattamisen palveluprosessissa.  (Saaranto & 

Kinnunen 2007, 224–227) Vuosien 2002–2012 aikana pankkien kanssa tehtyjen 

verkkopankkisopimusten ja verkkopankkitapahtumien määrät ovat kasvaneet hyvin 

nopealla tahdilla. Vuonna 2002 verkkopankkitapahtumia oli noin 145 000 ja vuoteen 

2012 mennessä luku on kasvanut noin 404 miljoonaan. Kehitys on ollut hyvin tasaista ja 

jatkuu edelleen. Myös sähköisen TUPAS-tunnistautumisen käyttö on kasvanut vuoden 

2004 tason miljoonasta tunnistautumisesta vuoden 2012 tasoon, yli 32 miljoonaan. 

(Finanssialan keskusliitto 2013) On oletettavissa, että terveydenhuollossa on 

tapahtumassa myös entistä laajempaa siirtymistä kohti verkkoasiointia 

rutiinitoimintojen osalta. Laboratoriopalvelut, reseptien uusinta, yhteydenotot ja 

ajanvaraustoiminta siirtynevät kohti verkkopalveluja, ja tässä on juuri potentiaali 

kustannustehokkuuden parantamiselle. (Saarento & Kinnunen 2007, 227) 

 

Vaikka sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisääntyminen edistää 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, ei kehityssuunnalla ole pelkästään positiivisia 

vaikutuksia. Verkossa asiointi helpottaa olennaisesti maantieteellisen etäisyyden 

aiheuttamaa eriarvoisuutta, mutta voi toisaalta pahentaa merkittävästi sosiaaliryhmien 

välistä eriarvoisuutta. Terveydenhuollon palveluiden suunnittelussa on otettava 

huomioon, kuinka turvataan riittävä saatavuus myös asiakkaille, jotka eivät pysty syystä 

tai toisesta käyttämään etäasioinnin palveluja. Or & Karsh (2009, 550) esittävät laajaan 

kirjallisuustutkimukseensa pohjautuen tyypillisimmiksi syiksi palvelujen 

käyttämättömyyteen niiden heikon käytettävyyden, riittämättömän käyttökoulutuksen, 

tietokonetaitojen puutteen ja yleisen kyvyttömyyden tunteen. Näin ollen sähköiset 

palvelut tulevat olemaan perinteistä henkilövetoista asiointia tukeva palvelu, ja näiden 

kahden muodostama kokonaisuus palvelee eri asiakasryhmiä näiden tarpeet, 

edellytykset ja preferenssit huomioiden. Sähköiset palvelut eivät yksinään riitä 

täyttämään erilaisia tarpeita, vaan ne on nähtävä vaihtoehtona asiakkaille, jotka 

mieluummin asioivat verkossa. Myöskään perinteinen palvelumalli ei ole yksinään 
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kannattava eikä tarkoituksenmukainen ottaen huomioon taloudelliset näkökohdat. 

(Saarento & Kinnunen 2007, 227) Pankki- ja vakuutusalallakin verkkopalveluita 

voidaan käyttää tiettyyn pisteeseen saakka, mutta kaikki asiakasryhmät on huomioitava 

jollain tavalla. Syy tähän on lähtökohtaisesti kuitenkin erilainen, koska yksityisellä 

sektorilla asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palveluntuottajaansa, mutta julkisen 

terveydenhuollon kohdalla tämä ei ole mahdollista. 

 

3.4 Yhdysvaltalaiset matalan kynnyksen klinikat 

 

3.4.1 Uusi palvelukonsepti vastaamaan asiakastarpeita 

 

Uudenlainen matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelumuoto on yleistynyt hyvin 

nopeasti Yhdysvalloissa sen jälkeen kuin QuickMedix kehitti sen vuonna 2000. 

(Thygeson, Van Vorst, Maciosek & Solberg 2008, 1283) Kioskin omainen klinikka 

kulkee yleisimmin englanninkielisellä termillä retail clinic, in-store clinic, retail-based 

clinic tai convenient care clinic. (Hansen-Turton et al. 2007, 2; Thygeson et al. 2008, 

1283)  Vuonna 2006 klinikoita oli Kalifornian terveydenhuoltoyhdistyksen mukaan 150 

mutta luvun arveltiin kasvavan tuhansiin seuraavien vuosien aikana. (Thugeson et al. 

2008, 1283) Elokuussa 2008 Yhdysvalloissa oli jo melkein tuhat toimivaa matalan 

kynnyksen klinikkaa, joita hallinnoi yli 40 toimijaa. (Rudavsky, Pollack & Mehrotra 

2009, 315). Palveluita tarjotaan yleensä suurien asiakasvirtojen läheisyydessä 

ostoskeskuksissa ja kauppaketjujen tai apteekkien yhteydessä, jolloin asiakkaat pystyvät 

myös hakemaan tarvittavat lääketarvikkeet esimerkiksi heti reseptin saatuansa. (Hansen-

Turton et al. 2007, 4) 

 

Klinikat ovat pitkälti auki läpi viikon, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Vastaanotolle ei 

tarvitse varata aikaa ja odotusajat ovat kohtuullisen lyhyitä. Palveluvalikoima on varsin 

rajattu. Palveluihin kuuluvat rokotteet ja lievien akuuttien terveysongelmien hoito. 

Palveluiden hinnat ovat edullisia ja ovat selvästi esitettynä, minkä vuoksi palvelut ovat 

erityisesti suosittuja vakuutuksettoman väestön keskuudessa. (Thygeson et al. 2008, 

1283; Mehrotra, Hangsheng, Adams, Wang, Lave, Thygeson, Solberg. & McGlynn 

2009, 321) Palvelut ovat enimmäkseen keskittyneet akuutteihin hoitotoimenpiteisiin 
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verraten esimerkiksi ehkäisevään toimintaan. Noin 70 prosentissa käynneistä syynä 

olivat viisi yleisintä akuuttia terveydentilan ongelmaa. Noin 20 prosenttia kaikista 

käynneistä liittyi rokotuksiin. (Laws & Scott 2008, 1294) Hoitohenkilöstönä toimivat 

yleensä hyvin koulutetut hoitajat (Nurse practitioner) ja lääkärin avustajat (Physician 

assistant). Näin ollen myös matalat palkat lääkäreihin nähden laskevat toiminnan 

kustannuksia ja lopulta kuluttajahintoja. (Laws & Scott 2008, 1293) 

 

Kansallisen tutkimuksen mukaan klinikoiden asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä 

saamaansa palveluun. Tutkimuksen tulosten mukaan tyytyväisyys saavutti 90 prosentin 

tason kolmella arvioidulla alueella, jotka olivat laatu, asioinnin helppous ja hinta. 

Kolmen erillisen ryhmän on havaittu käyttävän palveluja erityisen paljon. Nämä ovat 

lapset, nuoret ja asiakkaat, joilla ei ole omaa terveyskeskuslääkäriä (30 %) tai ei ole 

asioinnin hetkellä voimassa olevaa vakuutusta (22 %). (Laws & Scott 2008, 1295) 

Vuoden 2013 alussa Yhdysvalloissa oli 46 miljoonaa ihmistä ilman sairasvakuutusta, 

mikä tarkoittaa noin 15 prosentin osuutta väestöstä. (Cohen & Martinez. 2013, 1) 

Wangin ja työryhmän (2010, 132) tekemän kyselytutkimuksen mukaan henkilöt, joilla 

oli sairasvakuutus, hakeutuivat klinikalle hoitoon, koska heidän terveyskeskuslääkärinsä 

vastaanottoa ei ollut saatavissa riittävän ajoissa. Nopean hoitovasteen ja kohtuullisten 

hintojen vuoksi myös politiikassa ollaan kiinnostuneita klinikoiden toiminnan 

menestymisestä, koska niillä toivotaan olevan päivystyspalveluiden tarvetta vähentävä 

vaikutus, kun kyseessä ei ole hätätapaus. Kysynnän ohjautumiseen pois päivystyksestä 

on nähty olennaisena tekijänä kustannusten hallinnassa. (Wang et al. 2010, 128; Hunter, 

Weber, Morreale & Wall 2008. 569) 

 

3.4.2 Hoidon laatu ja kustannukset 

 

Vaikka hoitoa klinikoilla antavat korkeasti koulutetut hoitajat, monet lääkäriyhdistykset 

ovat ilmaisseet huolensa hoitosysteemiin liittyen. Huolenaiheena ovat liiallinen 

reseptien kirjoitus, toimenpidehistorian ja hoitoepisodien hajaantuneisuus sekä vaikeasti 

ennustettavat komplikaatiot, joilla on negatiivinen kustannusvaikutus. (Mehrotra et al. 

2009, 321; Gerson 2011, 20) Ongelmiksi nähdään myös hoidon epäjatkuvuuden 

vaikutus potilaan ja tämän oman lääkärin suhteeseen, hätätapausten ohjautuminen 



33 

 

pikaisen hoidon yksiköistä pois ja kroonisten potilaiden hoidon ja seurannan 

ohjautuminen perusterveydenhuollosta matalan kynnyksen klinikoille. (Wang et al. 

2010, 128) Laajamittaisia tutkimuksia hoidon laadusta on vielä rajoitetusti, mutta erään 

varhaisen tutkimuksen mukaan yli 57 000 angiinatapauksen kohdalla kliinisiä 

hoitosuosituksia noudatettiin yli 99-prosenttisesti. Tulos on selkeästi parempi verrattuna 

vastaaviin tuloksiin terveyskeskuslääkärien kohdalla akuuttia nielutulehdusta 

hoidettaessa. (Laws & Scott 2008, 1295) 

 

Mehrotra työryhmineen (2009) tutki kolmen yleisimmin matalan kynnyksen klinikoilla 

hoidetun terveysvaivan hoidon kustannuksia, laatua ja vastaanoton yhteydessä tarjottuja 

ehkäiseviä palveluja. Valitut terveysvaivat olivat nielutulehdus, välikorvan tulehdus ja 

virtsatien tulehdus. Vertailukohtana käytettiin kyseisten vaivojen hoitoa lääkärissä, 

päivystyksessä tai ensiavussa. Vaikka matalan kynnyksen klinikoiden käytön määrän 

kasvu on herättänyt huolta todellisten terveydenhuoltokustannusten kasvusta, vääristä 

diagnooseista, liiallisesta antibioottien määräämisestä ja riittämättömän ehkäisevän 

hoidon tarjonnasta, ei näille huolenaiheille löytynyt tutkimuksen tulosten valossa 

perusteita. Klinikoiden tarjoaman hoidon laatu oli samalla tasolla lääkäriin ja 

kiireellisen hoidon keskukseen verrattuna ja parempi verrattuna ensiapuun. Reseptejä ei 

kirjoitettu enempää kuin muualla. Diagnoosien oikeellisuutta ei voitu arvioida tarkasti, 

mutta vääristä diagnooseista oletettavasti aiheutuvia käyntejä diagnosoinnin jälkeen ei 

havaittu. Myös ehkäisevää hoitoa annettiin klinikoilla yhtä paljon kuin lääkärissä, jossa 

on perinteisesti annettu ehkäisevää hoitoa. (Mehrotra et al. 2009, 324–326) 

 

Samassa tutkimuksessa mitattiin myös toteutuneita käyntien hoitokustannuksia 

ensimmäiseltä käynniltä, josta episodin katsotaan alkaneen ja mahdolliselta 

seurantakäynniltä. Kolmen tutkitun akuutin sairauden kohdalla havaittiin matalan 

kynnyksen klinikan olleen 30–40 prosenttia edullisempi kuin lääkäri tai kiireellisen 

hoidon keskus ja 80 prosenttia edullisempi kuin ensiapu. Eron todettiin johtuneen 

pääasiassa arviointi- ja seurantakäyntien edullisemmasta hinnoittelusta ja halvemmista 

laboratoriotesteistä. (Mehrotra et al. 2009, 324–326) Thygeson et al. (2008, 1288–1291) 

tulivat samankaltaisiin tuloksiin tutkiessaan vuosina 2002–2006 hoidon kustannuksia 

viiden tyypillisimmän akuutin sairauden kohdalla. Tutkimuksen kohteena olleissa 
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MinuteClinics-ketjun matalan kynnyksen klinikoilla episodikohtaiset kustannukset 

olivat alemmat kuin lääkäriasemien ja kiireellisen hoidon keskuksissa. Tämän nähtiin 

johtuvan myös edullisemmista arviointi- ja seurantapalveluista. Tuloksissa oli 

huomioitu kroonisten sairauksien vaikutus kustannuspainokertoimilla. 

 

3.5 Ylöjärven ja Lahden terveyskioskihankkeet 

 

3.5.1 Lähtökohdat ja terveyskioskin toimintaperiaate 

 

Terveyskioskikonsepti pohjautuu alunperin yhdysvaltalaiseen palvelumalliin, jota 

käsiteltiin luvussa 3.4. Suomessa terveyskioskia on testattu yhtenä toimintamallina 

julkisessa terveydenhuollossa ja sen vaikutusta kustannuskehitykseen, palvelukysyntään 

ja tuottavuuteen on arvioitu. Terveyskioski pyrkii yhtenä uudenlaisena 

palveluratkaisuna vastaamaan suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja 

niiden tuomiin haasteisiin innovatiivisuuden ja kustannustehokkuuden kautta. (Kork et 

al. 2010, 4) 

 

Merkittävien ero terveyskioskin ja yhdysvaltalaisen esikuvansa välillä on rahoituksessa. 

Terveyskioski toimii Suomessa osana julkista terveydenhuoltoa ja on kaikille 

käyttäjilleen maksuton. Merkittävien yhtäläisyys yhdysvaltalaiseen malliin on 

terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen asiakaslähtöisyyden ja 

kustannustehokkuuden kautta. Terveyskioski toimii myös samalla tavoin 

kauppakeskusympäristössä eikä terveyskeskuksessa. Terveyskioskikonseptissa 

perusajatus on helpossa saatavuudessa ja matalassa kynnyksessä. Perinteiseen 

terveysasemaan verrattuna aukioloajat ovat pidempiä eikä ajanvarausta tarvita. Helpon 

saatavuuden kautta tähdätään parempiin mahdollisuuksiin puuttua kansantauteihin 

ennaltaehkäisevästi. (Kork et al. 2010, 10) 

 

Terveyskioskihankkeella pyritään osaltaan vaikuttamaan ajankohtaisiin haasteisiin. 

Muuttuvien palvelutarpeiden johdosta on järkevämpää ja kustannustehokkaampaa 

tarjota tarkoituksenmukaisella tavalla palveluita asiakkaille, jotka eivät välttämättä 

tarvitse kallista sairaanhoidollista palvelua. Toisaalta helpolla saatavuudella ja matalalla 
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kynnyksellä pyritään parantamaan hoitoon pääsyä ja vähentämään jonoja sekä lääkärien 

työtaakkaa. (Kork et al. 2010, 11–13) 

 

Terveyskioskikonseptissa keskeinen painopiste on sairauksien ennaltaehkäisyssä. 

Vaikka kansanterveyslain mukainen terveyden edistäminen kuuluu terveyskeskusten 

toimintaan, on riittävien resurssien puute usein syy siihen, että vähäiset voimavarat 

kohdennetaan sairauksien suoraan hoitoon. Terveyskioski pyrkii tarjoamaan kaikille 

tasa-arvoisesti asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita ja tarjoamaan ne oikea-

aikaisesti, jolloin myös terveysongelmat ja -riskit tunnistettaisiin mahdollisimman 

aikaisin. Terveyskioskin rooli on sinänsä merkittävä, sillä se näyttää pitkälti, onko 

matalalla palvelukynnyksellä, kevyellä palvelurakenteella ja asiakaskeskeisellä 

toimintaotteella mahdollista edistää terveyttä ja alentaa terveydenhuollon kustannuksia 

suuremmassa mittakaavassa. (Kork et al. 2010, 14) 

 

Terveyskioskin palveluvalikoimaa ei Ylöjärvellä alunperin haluttu vakioida, koska 

konsepti oli Suomessa täysin uusi. Palveluvalikoima on kehitetty asiakaspalautteen ja 

kokemuksien perusteella. Terveysneuvonnan lisäksi palveluvalikoimaan liittyivät 

pienimuotoiset hoitotoimenpiteet, kuten erilaiset mittaukset ja testit, haavojen hoito ja 

injektiot. Toimenpiteiden valikoima täydentyi syksyllä 2009 kolesterolin ja 

hemoglobiinin mittauksella. (Kork et al. 2011, 13) Lahdessa perinteisten mittausten 

lisäksi tarjolla on mahdollisuus mittauttaa lihasvoima, kehonkoostumus ja 

tupakoitsijoilla keuhkojen ikä. (Kork at al. 2012, 14) Asiakkaat, joita ei pystytä 

auttamaan terveyskioskin resursseilla, ohjataan terveyskeskukseen. Yhteistyö 

terveyskeskuksen kanssa toimii myös toiseen suuntaan, jolloin osa asiakkaista ohjataan 

terveyskioskiin. (Kork et al. 2011, 13) Mainittujen palveluiden lisäksi terveyskioskin 

toimintaan kuuluvat erilaiset teemapäivät, yleisöluennot ja tapahtumat. Järjestöjen, 

yhdistysten ja potilasyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä, ja toiminnalla esimerkiksi 

teemapäivien kautta, pyritään aktivoimaan ihmisiä oman terveytensä hoitamiseen. 

Teemapäivät ovat esimerkiksi liittyneet diabetekseen, reumaan, epilepsiaan, syöpiin ja 

ihotauteihin. Lahdessa osallistujamäärät teemapäiviin ovat olleet noin 10 000 henkilöä. 

(Kork et al. 2012, 15) 
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3.5.2 Toiminnan arviointi ja keskeiset tulokset 

 

Terveyskioskipilotin tutkimuksen kohteina olivat kustannukset, asiakaslähtöisyys, 

kysynnän ohjautuminen ja konseptin integroiminen järjestelmään. Kustannusten osalta 

arvioitiin toiminnan kustannuksia ja käynnin yksikkökustannuksia. Asiakaslähtöisyyden 

osalta arvioitiin kohderyhmiä, asiakastyytyväisyyttä, lähestyttävyyttä matalan 

kynnyksen palveluun ja valinnan vapautta. Kysynnän ohjautumisen mittareita olivat 

kysyntä, käyntimäärät ja käyntisyyt. Ylöjärven ja Lahden terveyskioskien 

arviointimenetelmät eivät merkittävästi poikenneet toisistaan. (Kork et al. 2011, 9; Kork 

et al. 2012, 10) 

  

Kustannusten osalta sekä Lahdessa että Ylöjärvellä toteutuneet käynnin 

yksikkökustannukset terveyskioskissa olivat selvästi alemmat kuin terveysasemien 

keskimääräiset käyntikustannukset sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan 

avovastaanotolla. Lahdessa molemmat yksikkökustannukset olivat absoluuttisesti 

suuremmat verrattuna Ylöjärveen. Lahdessa terveyskioskin keskimääräinen 

yksikkökustannus oli noin 46 % terveysaseman vastaavasta ja Ylöjärvellä 54 %. 

Välittömissä kustannuksissa on huomioitava merkittävin ero asiakasryhmissä ja 

palveluvalikoimassa. Terveyskioskissa rajattu palveluvalikoima ja asiakasmateriaalin 

helppous vaikuttaa kustannuksiin alentavasti, ja tästä syystä yksikkökustannukset eivät 

yksinään riitä kuvaamaan kustannustehokkuutta. Joka tapauksessa terveyskioskin 

hoitajavetoisuus ja kevyt organisaatiorakenne muodostavat hyvät edellytykset 

uudenlaiselle kustannushallinnalle. (Kork et al. 2012, 27–28; Kork et al. 2011, 17–18) 

 

Kustannuksia tarkasteltaessa ei pitäisi kiinnittää pelkästään huomiota välittömiin 

yksikkökustannuksiin, vaan huomioida, miten terveyskioski sijoittuu osaksi muuta 

terveydenhuoltojärjestelmää ja miten hyvin yhteistyö toimii järjestelmän eri osien 

välillä. Matala kynnys voi osaltaan nostaa kustannuksia mutta toisaalta kevyt 

kustannusrakenne mahdollistaa suurten asiakasmäärien palvelemisen suhteellisen 

edullisesti. Tämän lisäksi terveydenedistämistyön tulokset näkyvät vasta pitkällä 

aikavälillä, eikä vaikuttavuutta ole helppo arvioida lyhyen kokeilujakson aikana. On 

myös huomattava, että ilman terveyskioskia kevyiden palveluiden saatavuus olisi 
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huonompi ja varsinainen terveysasema kuormitetumpi, jolloin toiminnan kehitystyölle 

ei jäisi juurikaan aikaa. Ilman matalan kynnyksen palvelua, perusterveydenhuollon 

kokonaiskustannukset voisivat olla korkeammat. (Kork et al. 2012, 28; Kork et al. 2011, 

19) Matalan kynnyksen palveluna terveyskioskin visiona oli parantaa saatavuutta ja sitä 

kautta mahdollistaa aikaisen terveysongelmiin puuttumisen. Varhaisella puuttumisella 

taas parhaimmillaan vähennetään tulevaisuuden tarvetta lääkärin ja erikoissairaanhoidon 

palvelujen käytölle. (Kork et al. 2011, 39–40) 

 

Asiakastyytyväisyys oli kokeilujakson aikana sekä Ylöjärvellä että Lahdessa korkea. 

Molemmilla alueilla oltiin valmiita maksamaan jopa palvelusta – Lahdessa keskimäärin 

6.5 € ja Ylöjärvellä 5 €.  (Kork et al. 2011, 24–25; Kork et al. 2012, 19) Lahdessa 

ylivoimaisesti yleisin (63 %) käyntisyy oli terveydentilan tarkastus tai arviointi (Kork et 

al. 2012, 25) Myös Ylöjärvellä palvelujen käyttö oli toimenpidepainotteinen: 58 % 

käyntisyistä oli terveysarvojen mittaus. Tämän voidaan ajatella toimenpideluonteestaan 

huolimatta liittyvän kiinteästi ennaltaehkäisevään työhön, jota tehdään mittausten 

kautta. Toisaalta myös terveysneuvontaa voi kuulua käyntiin toimenpiteen ohessa, 

vaikka käyntisyy olisikin ensisijaisesti toimenpide. (Kork et al. 2011, 29–31) 
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4 HYVINVOINTIASEMAT OSANA EKSOTEN 

PALVELUVERKKOSUUNNITELMAA 

 

4.1 Yleistä Eksotesta 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä, 

hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä terveys-, perhe- ja sosiaali- sekä 

vanhustenpalveluja. Eksote tekee tuotettavista palveluista kuntien kanssa 

palvelusopimukset, jotka perustuvat väestön palvelutarpeeseen.  Eksote on 

kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa ja jonka alueella asuu noin 133 000 

ihmistä. Eksoteen kuuluvat Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, 

Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana Eksotessa vain 

erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta. Palveluihin kuuluvat 

avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, 

laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus, sairaalapalvelut, 

perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön 

palvelutarpeen ja ikärakenteen huomioivat joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut. 

(Eksote 2013a) 

 

Kuva 4. Eksoten organisaatio vuonna 2014 
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Sisäinen tarkastus 
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Vuoden 2014 alussa Eksoten organisaatiossa tehtiin huomattavia muutoksia 

vastuualuetasolta tulosyksikkötasolle saakka. Olennaisimmat muutokset 

vastuualuetasolla ovat terveys- ja vanhustenpalvelujen integraatio erillisistä 

vastuualueista yhdeksi ja kokonaan uuden, kuntoutuksen vastuualueen perustaminen. 

Uusi 2014 vuoden alusta voimaan tullut ylimmän tason organisaatiokaavio on esitetty 

kuvassa 4. 

 

Terveys- ja vanhustenpalvelujen vastuualueeseen kuuluvat uudessa organisaatiomallissa 

avoterveydenhuollon, hoivan ja akuuttisairaanhoidon tulosalueet. Hoivan tulosalue 

sisältää vanhuksille suunnatut palvelut, kuten kotihoidon sekä hoiva- ja 

palveluasumisen. Vastuualueesta on kokonaan eriytetty kuntoutuksen vastuualue, joka 

käsittää kuntoutustoiminnan kaikissa eri ikäryhmissä sisältäen sairaalakuntoutuksen, 

terapian ja erilaiset työ- ja toimintakykyä edistävät toiminnot. Perhe- ja 

sosiaalipalvelujen vastuualueeseen kuuluvat uudessa rakenteessa perhepalvelut, 

aikuisten psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut. Aikuisten psykososiaalisiin 

palveluihin kuuluvat nykyään aikuissosiaalipalvelut sekä päihde- ja 

mielenterveyspalvelut, jotka eivät siten enää kuulu terveyspalveluiden vastuualueeseen 

erillisinä tulosalueinaan. (Eksote 2014b) 

 

4.2 Palveluverkon uudistamisen tausta 

 

Kesällä 2013 Eksoten ja Imatran kaupungin virkamiehet valmistelivat kaupungin- ja 

kunnanhallitusten pyynnöstä kaksi laskennallista esitystä palvelujen järjestämisestä 

kuntien antamien taloudellisten raamien mukaisesti. Syksyllä jäsenkunnat antoivat 

päätöksensä, jonka pohjalta Eksoten hallitus päätti kokouksessaan lokakuun alussa 

talouden suunnittelun lähtökohdaksi kantokykylaskelman, jonka mukaisesti kuntien 

kustannukset vuosina 2014–2018 olisivat yhteensä 2270 miljoonaa euroa. 

Hyvinvointiaseman sisällön suunnittelua jatkettaisiin yhdessä kuntien kanssa. Palveluita 

kehitettäisiin niin, että tuetaan vanhusten kotona asumista ja kuntoutusta. Suunnittelua 

Armilan sairaalan muuttamisesta sairaalasta kuntoutussairaalaksi päätettiin jatkaa. 
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Suunnitelman mukaisten jäsenkuntatuottojen ja nettotoimintamenojen kehitys vuosina 

2013–2018 on esitetty taulukossa 1. Suunnitelman mukaisesti vuosina 2010–2013 

syntynyttä alijäämäkertymää tulee vuosittain kattaa maksuosuuksilla noin 8,6 miljoonaa 

euroa. Suurin osa jäsenkunnista pitää tärkeänä, että alijäämän kattaminen toteutetaan 

suunnitellusti vuoteen 2018 loppuun mennessä ja että uutta alijäämää ei tänä aikana 

pääse syntymään. (Eksote 2013b, 5–7) 

 

Taulukko 1. Eksoten tuloksen kehitys vuosina 2013–2018 (mukaillen: Eksote 2014a, 

43; Eksote 2013b, 5) 

Tulos, milj. € T2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 

Jäsenkuntatuotot 350,8 374,9 382,4 393 402,4 416,4 

Nettotoimintamenot -360,9 -366,4 -373,8 -384,4 -393,9 -407,8 

Tilikauden yli-/alijäämä -10,1 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

 

Keskeisimmät tarkasteltavat kohteet palveluverkkosuunnitelmassa ovat: 

 

 hyvinvointiasemat ja palvelutarpeen arviointi 

 keskussairaala ja kiireellisen hoidon järjestäminen 

 kuntoutus, kotona asumisen tuki ja laitoshoidon purku. 

 

Syksyllä 2013 jäsenkunnille esitetyillä kysymyksillä selvitettiin näkemyksiä muun 

muassa päivystävään sairaalaan, hyvinvointiasemakonseptiin ja tiedon 

lisäarvopalvelujen tarjontaan. Kaikki kunnat olivat yksimielisiä, että päivystävä sairaala 

tulee säilyttää maakunnassa. Lappeenranta, Parikkala, Imatra ja Taipalsaari hyväksyivät 

hyvinvointiasemamallin ja lääkäripalvelujen keskittämisen. Sen sijaan muut kunnat 

näkivät nykyisen kaltaisen lääkärin vastaanotto- ja päivystystoiminnan jokaisessa 

kunnassa erikseen edelleen välttämättömänä. (Eksote 2013b, 6–7) 

 

Palvelurakenteen kehittämisen taustalla vaikuttaa ajatus, että palveluja voidaan tuottaa 

uudenlaisessa palveluverkossa eri tavoin. Kehitettävä hyvinvointiasema on yksi 

lähipalvelun uudenlainen muoto, jossa tarjotaan osin nykyterveysasemiin verrattuna 

kevyempiä terveyspalveluja, mutta toisaalta palveluvalikoimaa on monipuolistettu 
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kattamaan terveyspalvelujen lisäksi sosiaalipalveluja ja muiden julkisten 

organisaatioiden sekä kolmannen sektorin palveluja. Hyvinvointiasemilla on 

kotihoidon, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkäripalveluja. Lisäksi on lääkärin 

vastaanottoa ja päivystystä silloin, kun se on sijainnin ja vaivan luonteen puolesta 

järkevintä toteuttaa paikallisesti. Tässä työssä käsiteltävien kolmen hyvinvointiaseman 

pilottivaiheen palvelutarjonta on esitelty myöhemmin luvussa 5.1. Sosiaali- ja 

terveyspalvelut toimivat hyvinvointiasemamallissa saman katon alla, jolloin muun 

muassa peruspalvelutasolla sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio syvenee. 

Hyvinvointiasemamallilla tavoitellaan kevyempää ja samalla kustannustehokkaampaa 

palvelujen tuotantoa. (Eksote 2013b, 8) 

 

Jouhevammin toimiva yhteistyö muiden toimijoiden, kuten Kelan, työvoiman 

palvelukeskuksen, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa mahdollistaa tulevaisuudessa 

kuntalaisten – eli asiakkaiden – tarpeisiin vastaamisen taloudellisesti ja toiminnallisesti 

nykyistä järkevämmällä tavalla. Yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa pyritään 

lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Vaikka uudistusten taustalla on 

kustannustehokkuuden parantaminen, on kehitystyön taustalla ja tavoitteena kuitenkin 

asiakaslähtöisyys, ei tuotantolähtöisyys. Keskeisessä roolissa toiminnassa on 

hyvinvoinnin ja terveyden  edistäminen. Hyvinvointiasemien perustaminen 

mahdollistaa yhdessä maakunnan keskeisiin sijainteihin tulevien laajemman 

palveluntarjonnan käsittävien palvelukeskusten kanssa palveluverkon kokonaisvaltaisen 

muutoksen. Hyvinvointiaseman terveyttä ja hyvinvointia edistävä rooli näkyy myös 

kuntalaisten ja asiakkaiden osallisuuden ja omaehtoisuuden vahvistamisessa. Liikkuvat 

palvelut täydentävät sekä hyvinvointiasemien että lähipalvelujen verkostoa ja niillä 

pyritään korvaamaan tietyin osin kiinteiden toimipisteiden palveluja. Sähköisten 

palvelujen kehittäminen sekä niiden tuoma joustavuus ja helppous tuovat vaihtoehtoisia 

asiointitapoja luoden dynamiikkaa palveluverkon kokonaisuuteen. Kuten aiemmin 

todettu, sähköiset palvelut ovat kuitenkin huomioitava täydentävänä osana muihin 

palveluratkaisuihin eikä niiden tarkoitus ole korvata täysin perinteistä kasvokkain 

asiointia. (Eksote 2013b, 8) 
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Eksoten kohdalla palveluverkon suunnittelun tekee erityisesti haasteelliseksi 

maakunnan koko ja sen asukkaiden maantieteellinen jakaantuminen sillä noin 80 

prosenttia väestöstä asuu Lappeenrannan läheisyydessä ja loppuosa muualla 

maakunnassa. Rakennemuutokset on nähty välttämättöminä, jotta sekä harvaan että 

tiheään asutuilla alueilla koko maakunnassa olisi mahdollista tarjota terveys-, sosiaali- 

ja hyvinvointipalveluja tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Tiheästi 

asutuilla alueilla voi palveluverkko olla tarpeettoman tiheä ja päällekkäinen sekä 

yksiköt tehottomia matalan käyttöasteen ja pienen kokonsa vuoksi. Harvaan asutuilla 

alueilla palveluita tulee tarjota vaihtoehtoisin tavoin, sähköisiä kanavia, liikkuvia 

palveluita ja etäpalveluita hyödyntäen. Palveluiden saatavuus tulee olla riittävä sekä 

etäisyyden että ajan suhteen, mikä on lähipalvelun perusperiaatteita. Tämän lisäksi on 

kyettävä ottamaan huomioon sekä asiakasryhmä- että aluekohtaiset tekijät. Näin ollen 

myös sähköiset palvelut ovat olennainen osa palveluntarjontaa edistämässä omalta 

osaltaan palvelujen saannin helppoutta. (Eksote 2013b, 9) 

 

4.3 Hyvinvointiasema – uusi tapa tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja 

 

Hyvinvointiasemien perustavanlaatuisena ajatuksena ja tavoitteena on vahvistaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen 

integraatiota perustasolla. Painopisteenä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen. Hyvinvointiasemien myötä myös moniammatillinen ja -toimijainen 

yhteistyö sekä palveluohjaus korostuvat, ja palvelujen tuottamistapoja mukautetaan niitä 

käyttävien kuntalaisten tarpeiden mukaan. Hyvinvointiasemalla voidaan myös tarjota 

terveydenhuollon erikoistuneempia palveluita, joita antavat erityisasiantuntijat, kuten 

asiantuntijafysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Pilottivaiheessa Lemin 

hyvinvointiasemalla on fysioterapeutin vastaanotto tuki- ja liikuntaelinsairauksista 

kärsiviä varten (TULES-vastaanotto). (Lignell 2014b; Eksote 2013b, 9) Asiantuntijoilta 

apua voidaan hakea myös etäkonsultaation kautta ääni- ja kuvayhteyksiä hyödyntäen. 

(Eksote 2013b, 10) Hyvinvointiasemalla on terveysasemiin verrattuna uusina palveluina 

myös asiakastietokone sekä etämittareita esimerkiksi verenpaineen mittaukseen (Lignell 

2014a). 
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Perinteiseen terveysasemaan verrattuna hyvinvointiasemien myötä uusia elementtejä 

tulee toimintaan mukaan. Perinteisillä terveysasemilla on ollut aina yhteydet 

sosiaalitoimeen, mutta uudessa mallissa sosiaalipuolen kanssa tehtävää yhteistyötä 

tiivistetään entisestään. Sosiaalialan ammattilainen toimii palveluohjaajana, jolta 

vaaditaan laaja tuntemus alueesta, organisaatiosta ja sen tuottamista palveluista. 

Palveluohjaaja toimii hyvinvointiaseman asiakaspalvelutehtävässä ja keskittyy 

palvelutarpeen arviointiin, palveluneuvontaan ja -ohjaukseen (Eksote 2013b, 10). 

Hyvinvointiaseman toiminnan kannalta tehtävä on varsin tärkeä, koska arvioinnin 

perusteella on pystyttävä määrittämään, onko asiakas yleisen palveluneuvonnan, 

palveluohjauksen vai hoitoon ohjauksen tarpeessa (Eksote 2013b, 11) Palveluohjaajan 

tehtävänkuva rakentuu ja tarkentuu pilottijakson aikana, mutta lähtökohtaisesti 

palveluohjaajan käytännön työnä on auttaa ja ohjata asiakasta tämän asiassa eteenpäin. 

Neuvontaa saa muun muassa etuuksiin, sähköiseen asiointiin sekä arkeen ja talouteen 

liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Palveluohjaaja voi myös auttaa lomakkeiden 

täyttämisessä ja asioiden eteenpäin viemisessä. Palveluohjaaja toimii lisäksi myös 

yhteyshenkilönä yhteistyössä terveysalan ammattilaisten kanssa sekä huolehtii Kelan 

etäyhteydestä. (Lignell 2014a) 

 

Hyvinvointiaseman toimintaa kuuluu myös mahdollisuus asiointiin etäyhteyden 

välityksellä esimerkiksi Kelan kanssa, mikä on kokonaan uudenlainen tapa parantaa 

julkisten palveluiden saatavuutta. Asiointi työvoiman palvelukeskuksen kanssa on 

mahdollista suoraan hyvinvointiasemalla. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen roolia 

kasvatetaan puolestaan tuomalla mukaan yrityksiä ja järjestöjä. Terveysasemilla 

yhteistyötä on ollut ennenkin esimerkiksi terveysjärjestöjen kanssa; nyt 

hyvinvointiasemilla tapahtuvat tietoiskut ja neuvontatuokiot ovat askel kohti 

monipuolisempaa ja tiiviimpää yhteistyötä. (Lignell 2014a) Vastaavasti kolmatta 

sektoria on myös tuotu toimintaan mukaan Lahden ja Ylöjärven 

terveyskioskihankkeissa, joista on hyviä kokemuksia. 

 

Hyvinvointiasemalla käytössä olevat hyvin moninaiset palvelut pyritään yhdistämään 

koko palveluverkon kokonaisuutta tukevaksi. Pilottivaiheessa on olennaista tunnistaa 

väestön palvelutarve käyttäjäryhmittäin. Samalla arvioidaan, mikä on sähköisen 
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asioinnin potentiaali, ja millä asiakasryhmällä on suurin valmius ja halu siirtää 

asiointiaan verkkoon, jolloin monet perinteisesti terveysasemalla hoidetut toimenpiteet 

tai puhelinyhteydellä selvitetyt asiat on mahdollista hoitaa kotoa käsin – teknologisten 

ratkaisujen sen mahdollistaessa. (Eksote 2013b, 10–11) 

 

4.4 Muutokset palveluiden järjestämisessä ja toimintaprosesseissa 

 

Eksoten palveluverkkosuunnitelma kattaa hyvin suuren määrän muutoksia nykyisiin 

toimintamalleihin ja rakenteisiin. Tässä kappaleessa käsitellään niitä muutoksia ja 

tekijöitä, joilla on olennainen vaikutus hyvinvointiasemien kustannuksiin. Huomioitavia 

kustannuseriä ovat henkilöstökustannukset ja tilakustannukset. Henkilöstöresurssien 

käytön muutosten tutkiminen on tärkeää, koska henkilöstökulut muodostavat selkeästi 

suurimman osan Eksoten kokonaistoimintakuluista. Vuonna 2013 Eksoten 

henkilöstökulut olivat 209,6 miljoonaa euroa, joka on hieman alle 51 % 

toimintakuluista, kun taas esimerkiksi aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin kului 33 

miljoonaa euroa eli 8 % toimintakuluista. (Eksote 2014a. 4, 12). 

 

 

Kuva 5. Terveyspalvelujen toimintakulujen jakaantuminen vuonna 2013 

 

Henkilöstökulujen suuren osuuden vuoksi suhteellisen pienillä toiminnan muutoksilla 

saattaa olla merkittävä vaikutus kustannuksiin, ja syy-seuraus-suhteet ovat kuitenkin 
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perusteltavissa. Verrattaessa Eksoten kokonaiskuluihin, terveyspalvelujen kohdalla 

henkilöstökulut käsittivät vielä suuremman osan kokonaiskuluista: 52,3 prosenttia 

kokonaiskulujen ollessa noin 227,5 miljoonaa euroa. (Eksote 2014a, 11–12) Kuvassa 5 

on havainnollistettu terveyspalveluiden kulujen jakautuminen vuonna 2013. 

 

Tilakustannukset eivät ole yhtä merkittävä kustannustekijä kuin henkilöstö mutta usein 

pienten yksiköiden sulkemisen taustalla vaikuttaa keskittämishyötyjen lisäksi ajatus 

tilankäytön tehostamisesta. Hyvinvointiasemamallin mukana tulevan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen konkreettisen integraation kautta pystytään tehostamaan tilankäyttöä 

ja lisäksi tuottamaan arvoa myös asiakkaille. Kuten tilankäytön tapauksessa, 

hyvinvointiasemamallissa tehostamistavoitteiden ohella asiakkaille pyritään tarjoamaan 

entistä paremmin tarpeita vastaavia palveluita. Kuvassa 6 on havainnollistettu 

tutkittavien tekijöiden vaikutussuhteita ja niiden kytkeytymistä hyvinvointiasemien 

kustannuksiin. Niiden muutoksia ja vaikutuksia käsitellään seuraavaksi tarkemmin. 

 

Kuva 6. Tutkimuksen kohteena olevat hyvinvointiasemien kustannuksiin vaikuttavat 

tekijät 

 

4.4.1 Toimitilat 

 

Palveluohjaajan tehtävän perustamisen ohella sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio 

näkyy selkeästi toiminnan fyysisellä yhdistämisellä yhteisten toimitilojen kautta. 

Muutokset näkyvät selkeimmin Ruokolahdella ja Lemillä, sillä molempien kuntien 
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sosiaalipuolen työntekijät siirtyvät entisistä toimitiloistaan hyvinvointiasemien tiloihin. 

(Simolin 2014; Lignell 2014c) Tämä luonnollisesti parantaa ja helpottaa terveyden- ja 

sosiaalihuollon välistä kommunikaatiota, osaltaan johtuen toimitilojen yhdistämisestä 

sekä osaltaan palveluohjaajan vaikutuksesta hyvinvointiaseman asiakasrajapinnassa. 

 

Yhteisillä toimitiloilla on selkein vaikutus kiinteisiin tilakustannuksiin. Sekä Lemin että 

Ruokolahden tapauksessa käytöstä poistuvat toimitilat vapautuvat muuhun käyttöön ja 

niistä aiheutuvat kustannukset poistuvat. Lemin ja Ruokolahden kohdalla kunnantalolla 

sijainneet sosiaalityön tilat eivät ole siirtyneet muuhun käyttöön Eksoten sisällä, joten 

tilat poistuvat kokonaisuudessaan Eksoten laskutuksesta. Muutosten johdosta myös 

tilankäytön tehokkuus hyvinvointiasemilla paranee. Taloudellisten hyötyjen ohella 

myös monet asiakkaat hyötyvät uudesta järjestelystä, koska palveluihin hakeutuessaan 

asiakkaalle ei välttämättä ole selkeää, onko hän sosiaali- vai terveydenhuollon 

palvelujen tarpeessa. Hoitajan on mahdollista helposti ohjata asiakas vastaanotoltaan 

palveluohjaajalle, mikäli näkee sen järkeväksi asiakkaan tarpeiden kannalta. 

 

Tulevaisuuden kannalta on myös pohdittava, ovatko nykyiset asemien käytössä olevat 

tilat tarkoituksenmukaiset toimintaan nähden. Tulevaisuudessa toiminta voi siirtyä 

täysin muihin tiloihin nykyisistä ja tilojen tarve olisi syytä mitoittaa oikein. Liian suuret 

toimitilat luonnollisesti kasvattavat turhaan kiinteiden kustannusten osuutta. 

 

4.4.2 Puhelinpalvelu ja ajanvaraus 

 

Eksoten alueella jokaisella terveysasemalla on perinteisesti ollut oma 

palvelunumeronsa, jossa hoidon tarpeen arvio vastaanottoa varten tai omahoidon 

tukemiseksi on tehty. Jokainen terveysasema on näin ollen vastannut vain oman 

alueensa asiakkaiden yhteydenottoihin tai ohjannut asiakkaan ottamaan yhteyttä omaan 

terveysasemaansa. Kullakin asemalla puhelintyöhön on sitoutunut ajanvarauksen 

aukioloaikoina terveysaseman koosta ja sen palvelemasta asiakasmäärästä riippuen 

vähintään yksi henkilö. Suhteellisen pientä tai kohtuullista asiakasmäärää palvelevilla 

terveysasemilla puhelinpalvelussa työskentelevät henkilöt vastaavat myös 

asiakaspalvelupisteiden asiakkaiden ohjaamisesta ja ajanvarauksesta. Suuremman 
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terveysaseman, kuten Armilan tapauksessa käyntiasiakkaita ja puhelimen välityksellä 

yhteyttä ottavia asiakkaita palvelevat eri henkilöt johtuen huomattavasti suuremmasta 

kontaktimäärästä. (Simolin 2014) Yhteydenotot terveysasemille on jaettu Eksoten 

potilastietojärjestelmässä eri yhteydenottosyihin. Karkeasti jaoteltuna puhelinkontaktit 

liittyvät ajanvaraukseen, neuvontaan ilman ajanvarausta, päivystykseen tai muualle 

hoitoon ohjaamiseen, laboratorio- ja röntgentulosten ja muiden tulosten kyselyyn, 

lääkityksen neuvontaan ja ohjaukseen, lääkärin konsultaatioon ja muuhun selvitykseen 

ja toimintaan. 

 

Lauritsalan puhelinpalvelu on integroitu Armilan puhelinjärjestelmään. Lauritsalan 

puhelinpalvelussa saattoi kontakteja yhden päivän aikana kertyä lähes sata. 

Ruuhkaisimpien ajankohtien kontaktien suureen määrään ei ollut mahdollista vastata 

kohtuullisessa ajassa. Tämän lisäksi puhelinpalvelussa olevan henkilön tauottaminen 

teki tauottavan henkilön varsinaisesta työstä hajanaista. Asiakkaan ottaessa yhteyttä 

Lauritsalan asemalle, puhelut ohjautuvat Armilan puhelukeskukseen, jossa 

yhteydenottoihin pystytään keskitetysti vastaamaan paremmin. Länsi-Saimaan alueella 

Lemin, Savitaipaleen ja Luumäen ajanvarausta on jatkossa tarkoitus keskittää näiden 

kolmen aseman kesken, Tähän mennessä jokaisella asemalla on ollut omat numeronsa 

ja jokainen on vastannut oman asemansa ajanvarauksesta ja muista kyselyistä, jotka 

koskevat kyseistä terveysasemaa. Tulevaisuudessa ajanvarausta tullaan yhdistämään 

siten, että asemat alkavat vastata myös toistensa puheluihin, jolloin ei ole merkitystä, 

mihin kolmesta numerosta asiakas on ottanut yhteyttä. Järjestelyn kautta saadaan yksi 

henkilö puhelintyöstä välittömään hoitotyöhön, jolloin nykyisen kolmen vastaajan 

sijaan saadaan hoidontarpeenarvio hoidettua kahden työntekijän voimin. (Simolin 2014) 

 

Kolmen alueen puhelinpalvelun yhdistäminen on ensi askel kohti koko maakunnan 

kattavaa puhelinpalvelua, yhteyskeskusta. Tulevaisuudessa koko palveluverkon 

toimintaa koordinoidaan suunnitteilla olevasta yhteyskeskuksesta. Näin ollen ajanvaraus 

tullaan myös kiireettömissä tapauksissa hoitamaan keskitetysti. Käytössä on vain yksi 

numero, johon ottaa yhteyttä. Palvelun tai hoidon tarpeen arvioinnin perusteella sopiva 

ammattilainen ottaa asiakkaaseen yhteyttä. Keskukseen voi ottaa yhteyttä myös 

sähköisesti esimerkiksi kotoa. Keskitetyn ajanvarauksen myötä koko maakunnan 
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alueelle tulee yksi jono ja asiakas voi hakeutua saamaan palvelua mihin tahansa 

palveluverkon toimipisteistä, joissa tarvittavaa palvelua tarjotaan. Näin ollen tilapäisen 

hoidon tarpeessa olevat asiakkaat voivat hyödyntää laajempaa vaihtoehtojen määrää. 

Pitkäaikaissairaiden potilaiden tapauksessa hoito järjestetään kuitenkin paikallisesti 

omahoitaja–lääkäri -työpariperiaatteella hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi huomioiden 

sekä kustannukset että asiakasystävällisyyden. Tämän mukaisesti myös 

pitkäaikaissairaiden yhteydenottokanava on suoraan omalle hoitajalle, joka toimii 

kyseisen asiakkaan hoitosuunnitelmasta vastaavana case managerina. (Eksote 2013b, 

11–12) 

 

Yhteyskeskuksen kautta tarvetta hyvinvointiasemakohtaiselle puhelinpalvelulle ei enää 

ole, jolloin hoitohenkilöstön eri ammattiryhmien tarve voidaan mitoittaa puhtaasti 

hoidon/palvelun tarpeen mukaan. Tavallisesti puhelimeen on vastannut 

asemakohtaisesti sairaanhoitaja, joka kykenee puhelimessa arvioimaan asiakkaan 

hoidontarpeen. Yhteydenottojen keskitetyllä käsittelyllä henkilöstöresurssit on 

mahdollista hyödyntää paremmin. Yhteyskeskuksessa työskenteleville annetaan 

erikoiskoulutus ja hyvät valmiudet työtehtäviin. Työhön tulee tulevaisuudessa 

liittymään terveysportin kautta hoitaja- ja lääkäritietokantojen käyttäminen 

palveluntarpeen arvioinnissa (Simolin 2014). Yhteyskeskuksen avulla pystytään entistä 

joustavammin vastaamaan yhteydenottojen määrän vaihtelevuuteen eri 

kontaktikanavissa, jolloin kapasiteetin tehoton hyödyntäminen pystytään poistamaan 

helpommin kuin vielä varsin hajautetussa järjestelmässä. 

 

Keskitetty puhelimeen vastaaminen ja yhteyskeskuksen perustaminen eivät vaadi sitä, 

että kaikki puhelintyötä tekevistä henkilöistä olisivat fyysisesti yhteyskeskuksessa eli 

varsinaisesti maantieteellisesti keskitettynä, vaan on mahdollista, että terveys- ja 

hyvinvointiasemilla työskentelevät henkilöt voivat jatkossakin ottaa vastaan puheluita 

omilla asemillaan liittymällä virtuaalisesti keskitettyyn puhelinpalveluun. Näin ollen 

puhelintyössä hetkellisesti työskentelevien määrä on mahdollista säätää nykyistä 

joustavammin tarpeen mukaan. 
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4.4.3 Hoitohenkilöstön koostumus ja ammattiryhmät hyvinvointiasemilla 

 

Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti on eri yksiköiden henkilöstörakenteessa myös 

odotettavissa jonkin verran muutoksia. Ajanvarauksessa kehityssuunta on kohti 

keskittyneempää järjestämistapaa; niin ikään tiettyjä palveluja on  järkevämpi siirtää 

suurempaan yksikköön, mikäli tämä on asiakkaiden tarpeiden kannalta kohtuullista. 

Tämän kaltainen kehitys näkyy esimerkiksi lääkäripalveluissa.  Lauritsalan asemalla 

sekä lääkärien että hoitajien palvelujen tarjonta väheni selkeästi jo vuonna 2013 aseman 

mennessä kesäsulkuun. Syksyllä toiminnan käynnistyessä uudelleen aseman 

vastaanotossa toimi ainoastaan yksi hoitaja. Aiemmin lääkärien virkoja on ollut vaikeaa 

saada täytettyä, ja lääkäripäivystys on nähty järkeväksi siirtää Armilan terveysasemalle. 

Tähän on vaikuttanut lyhyt välimatka Armilaan, jolloin lääkäripalvelujen osittainen 

keskittäminen ei ole aiheuttanut asiakkaille kohtuutonta etäisyyden kasvua 

lääkäripalveluihin eikä näin ollen ole vaikeuttanut merkittävästi hoitoon pääsyä 

(Simolin 2014). 

 

Jatkossa lääkäriresurssien käytön vähentäminen tai vaihtoehtoisesti jakaminen 

useammalle yksikölle vaatii, että asiakastarpeet huomioidaan hoidon saatavuuden 

riittävän tason säilyttämiseksi sekä palvelujen etäisyyden että jonotusajan suhteen. Tästä 

syystä aseman lääkäripalvelujen lakkauttaminen ei ole ensisijainen vaihtoehto kuin vain 

harvoissa tapauksissa. Sen sijaan useammalla alueellisesti kohtuullisen lähekkäin 

sijaitsevalla asemalla osa-aikaisesti asemien kesken jakautuvalla lääkäripalvelulla olisi 

mahdollista vähentää asemakohtaisia lääkärihenkilötyövuosia ja tuoda mukaan muita 

työnjaollisia vaihtoehtoja esimerkiksi lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneen hoitajan 

avulla. 

 

Lauritsalan aseman yleisen lääkärin vastaanoton pois jäämisen vastapainoksi on 

hyvinvointiaseman palveluntarjontaa parannettu järjestämällä osa-aikaisesti asemalle 

työskentelevä lääkkeenmääräämiskoulutuksen käynyt sairaanhoitaja, jolla on oikeus 

kirjoittaa reseptejä tavallisimpiin akuutteihin terveysongelmiin, kuten angiinaan ja 

silmätulehdukseen. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaava hoitaja on sairaanhoitaja, joka 

on saanut lisäopintoja farmakologiassa ja potilaan tutkimisessa. Kyseisten hoitajien 
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työnkuvat ovat räätälöidyt hyödyntäen heidän opintojaan ja erityisosaamistaan. 

Lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneiden hoitajien reseptinkirjoitusoikeus on vielä 

toistaiseksi varsin rajallinen lainsäädännöllisistä syistä. On silti todennäköistä, että 

tulevaisuudessa hoitajien rooli tulee kasvamaan suuremmaksi sekä taloudellisista että 

lääketieteellisistä syistä. Muutoksia lainsäädännössä kuitenkin tarvitaan. (Simolin 2014) 

Kuten jo kansainvälisessä kirjallisuudessa todettu, erikoiskoulutetut hoitajat pystyvät 

varsin kattavasti hoitamaan akuutteja sairastapauksia eikä lääkärin vastaanotto ole 

välttämättä tarpeen. 

 

Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus on hyödyllinen myös siksi, että sitä 

on mahdollista hyödyntää myös pitkäaikaissairaiden potilaiden lääkereseptien 

uusinnassa. Lääkärin tapaaminen ei näin ollen aina ole välttämätöntä. 

Lääkkeenmääräämishoitajilla potilaiden tutkiminen ja itsenäinen päätöksenteko on 

myös kehittyneempää. Lääkkeenmääräämiskoulutuksen saaneiden hoitajien rooli on 

merkittävä myös silloin, jos lääkärisaatavuus on heikko. Hoitajien hyödyntämisessä on 

tärkeää pystyä selvittämään asiakkaan tarvitseman hoidon laatu asiakkaan ottaessa 

yhteyttä ajanvaraukseen. Kontaktihenkilöstön on siis osattava arvioida, pystyykö hoitaja 

osaamisen ja reseptinkirjoitusoikeudet huomioiden hoitamaan asiakkaan kokonaan, jotta 

asiakas ohjautuisi heti oikeaan paikkaan. (Simolin 2014). 

 

Lääkkeenmääräämiskoulutuksen saaneiden hoitajien vastaanotoilta asiakkaiden 

ohjautumista lääkärille seurattiin kahden viikon ajan maaliskuussa 2013 Armilan, 

Taipalsaaren, Parikkalan ja Rautjärven terveysasemilla. Armilassa seurattiin kahden 

hoitajan työtä ja muilla asemilla yhden. Armilassa lääkärille ohjautuneiden osuus 

kaikista vastaanotolla käyneistä oli hoitajakohtaisesti 24,8 % ja 30,6 %, Taipalsaarella 

23,5 %, Parikkalassa 20,0 % ja Rautjärvellä vain 4,3 %, joskin tähän on todennäköisesti 

vaikuttanut käyntimäärään nähden sangen lyhyt seurantajakso (Villikka 2013a). 

Tulokset ovat lyhyen seurantajakson huomioiden seuratuissa yksiköissä varsin samalla 

tasolla varsinkin, kun käyntisyyt ja tapauksien vaikeusaste eri asemilla voivat poiketa 

toisistaan paljonkin. Tulosten voidaan nähdä tukevan näkemystä 

lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneiden hoitajien käytön lisääntymisestä 
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tulevaisuudessa erityisesti kustannussyistä mutta johtuen myös lääkärien heikohkosta 

satavuudesta kauempana maakunnan palvelukeskittymästä. 

  

Lauritsalan kohdalla, sairaanhoitajan vastaanotto on myös jatkossa aseman toiminnan 

jatkuessa saatavilla. Sairaanhoitajan vastaanoton säilyttäminen ja 

lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneen hoitajan vastaanoton tuominen sen rinnalle on 

nähty tarpeelliseksi lähipalvelun ominaisuudessa, jotta tietyille asiakasryhmille 

pystytään takaamaan parempi saatavuus ja lyhyempi etäisyys palveluun erityisesti 

huomioiden mahdolliset rajoitteet liikuntakyvyssä. Erityisesti iäkkäämpien asiakkaiden 

helpompi pääsy sairaanhoitajan vastaanotolle on järjestelyllä pystytty säilyttämään. Sen 

sijaan on todennäköisempää, että asiakasryhmät, joilla on paremmat edellytykset 

liikkumiseen, kokevat todennäköisesti Armilan luontevampana asiointipaikkana kuin 

Lauritsalan. Tällöin tarpeen vaatiessa lääkäripalvelut sekä myös röntgenkuvaus ovat 

helposti saatavissa samasta paikasta. (Simolin 2014) Vaikka Lauritsalan 

hyvinvointiasemalla ei olekaan lääkärin vastaanottoa, lääkäripalveluita tarjotaan 

kuitenkin TEHOSAn eli tehostetun kotisairaanhoidon, kotihoidon, neuvolan ja 

kouluterveydenhuollon yhteydessä. (Lignell 2014b) 

 

Lemin ja Ruokolahden kohdalla lääkäripalvelujen tarjonta poikkeaa Lauritsalan 

tilanteesta olennaisesti. Molemmilla asemilla on tarjottu ennen hyvinvointiasemamallin 

pilottijaksoa lääkäripalveluja ja ne ovat myös vastaavien kuntien kanssa neuvoteltu 

säilytettäviksi toistaiseksi. Johtuen asemien maantieteellisestä sijainnista korvaavia 

lääkäripalveluja ei pystyttäisi järjestämään alueiden asukkaille kohtuullisen matkan 

päähän siinä tapauksessa, että kyseisiltä asemilta poistettaisiin lääkärin vastaanotto. 

Lääkäripalvelujen tavoin muun hoitohenkilöstön koostumus pysynee 

hyvinvointiasemamallin pilottijakson myötä lähes muuttumattomana sekä Ruokolahden 

että Lemin terveysasemilla. (Simolin 2014) 

 

Kaikilla kolmella tutkittavalla hyvinvointiasemalla on edelleen toimiva hoitajapäivystys 

virka-aikana sekä Lemillä ja Ruokolahdella myös lääkäripäivystys. Lemillä 

lääkäripäivystyksen aukioloa on lisätty maaliskuun 2014 alusta neljästä päivästä 

viikossa kaikkiin arkipäiviin. Lauritsalan aseman osalta lääkäripäivystys on siirtynyt 
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Armilaan. (Lignell 2014b) Lauritsalassa tarjotaan kuitenkin kahtena päivänä viikossa 

iltapäivällä lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneen hoitajan vastaanotto, joka toimii 

matalan kynnyksen periaatteella. Kyseiselle iltapäivän vastaanotolle tullessa aikaa ei 

tarvitse varata eikä asioinnin syyn tarvitse olla akuutti. (Simolin 2014) 

 

Ruokolahden asemalla osa hoitajista on sairaanhoitajia ja osa lähihoitajia. Muutokset 

hoitajien keskinäisissä suhteissa tulevat muuttumaan vasta eläköitymisen kautta, jolloin 

lähihoitajien ja perushoitajien työpanosta mahdollisesti korvataan sairaanhoitajilla. On 

kuitenkin todennäköistä, että eläköitymisen kautta poistuvia henkilötyövuosia ei tulla 

täysin täyttämään, mikäli tilanteeseen nähden se on mahdollista. Taustalla vaikuttavat 

henkilötyövuosien vähentämistavoitteet, joihin pyritään juuri luonnollisen poistuman 

kautta. Tällöin muilta vähennysratkaisuilta vältytään. (Simolin 2014) 

 

Lääkärien vähentäminen yleisesti tai pienillä asemilla käytännössä lääkäripalvelujen 

kysynnän ohjaaminen jollekin toiselle asemalle ei näytä olevan todennäköistä ainakaan 

lähivuosina, joten vähennykset koskevat pääosin hoitajien työpanoksia. Tämä johtuu 

poliittisen tason päätöksestä. Jäsenkuntien palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu, että 

tulevan viiden vuoden aikana lääkäripalvelut säilytetään edelleen maakuntakeskuksen 

ympäryskunnissa (Sinkkonen 2014a). Tehostamiseen voidaan pyrkiä siis hoitajien ja 

lääkärien työnjaon kehittämisellä. Merkittävä rooli tulevaisuudessa tapahtuvilla 

henkilötyövuosien vähennyksissä on mainitulla puhelinpalveluiden tehostamistoimilla 

ja sähköisillä palveluratkaisuilla. Molemmilla on keskeinen merkitys työvoiman tarpeen 

vähentämisessä ja hoitotyön tehostamisessa. 

 

Laboratoriopalveluiden osalta kaikilla kolmella hyvinvointiasemalla tilanne pysynee 

samana pilottien aikana, jolloin palvelut ovat käytössä myös jatkossa. Muutoksia 

laboratoriohenkilöstön suhteen ei myöskään ole odotettavissa. Asemien laboratorioissa 

työskenteli ennen pilottivaihetta varsin vähän henkilöstöä eikä näin ollen 

vähentämismahdollisuuksia juuri ole, ellei laboratorion aukioloaikoja muuteta. 

Ruokolahden kohdalla toiminnan laajuus vaatii käytännössä laboratoriopalvelujen 

olemassaolon mutta Lauritsalan tapauksessa voisi niiden tarpeellisuutta harkita 

uudelleen ottaen huomioon aseman keskustaa läheisen sijainnin. 
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4.4.4 Sähköinen asiointi 

 

Sähköisen asioinnin painotus ja sen osuuden lisääminen rutiiniasioinnissa on tärkeä osa 

Eksoten strategiaa liikkuvien palveluiden ohella (Majoinen 2014). Molemmat tähtäävät 

tarjoamaan eräänlaista lähipalvelua ilman varsinaista suhteellisen lyhyen etäisyyden 

päässä olevaa kiinteää toimipistettä. Niiden avulla pyritään samalla tarjoamaan 

asiakkaille vaihtoehtoinen tapa asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa. Monessa 

tapauksessa asiakkaalle ei ole välttämätöntä tarvetta saada henkilökohtaista 

vastaanottoaikaa hoitajalle tai ottaa puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen. Sähköisiin 

asioinnin palveluihin investoimisessa pääajatuksena on ohjata kysyntää vastaanotoilta ja 

puhelinpalveluista verkkoon ja samalla saada asiakas osallistumaan vahvemmin oman 

terveydentilansa seurantaan riippumatta siitä, onko hänellä terveydellisiä ongelmia vai 

ei. Sähköisellä asioinnilla tähdätään myös varhaiseen puuttumiseen sekä sairauksien 

ennaltaehkäisyyn. Sähköisten palveluiden merkitys korostuu kuitenkin selvästi 

pitkäaikaissairaiden asiakassegmentissä, joka käyttää varsin paljon erilaisia 

seurantapalveluja, kuten laboratoriota (Simolin 2014). Pääasiallinen yhteydenottotapa 

terveyskeskukseen on toistaiseksi ollut monelle puhelinpalvelu, mutta muutoksia tähän 

tulee varmasti ajan kuluessa ja toisaalta myös terveyspalvelujen käyttäjien tietoisuuden 

lisääntyessä erilaisten asiointitapojen olemassaolosta. 

 

Eksoten alueella kuntalaisten sähköisen asioinnin kanava on Hyvis.fi-sivusto ja 

henkilökohtainen asiointipalvelu OmaHyvis. Hyvis.fi on julkinen, kenen tahansa 

saatavilla oleva sivusto, jossa tarjotaan luotettavaa ja asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa 

hyvinvoinnista ja terveydestä. Sivusto on suunnattu pääasiassa Etelä-Karjalan, Etelä-

Savon, Itä-Savon, Keski-Suomen ja Kymenlaakson asukkaille. Sivuilla on mahdollista 

testata ja seurata omaa terveydentilaa, etsiä sosiaali- ja terveyspalveluita ja hankkia 

tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Hyvis.fi tarjoaa myös suuren 

määrään terveyteen liittyvää tietoa Duodecim-terveyskirjaston kautta, mitä voi 

hyödyntää oman terveydentilan ylläpidossa ja sairauksien hoidossa. Sivustolla voi myös 

seurata ajankohtaisia terveysalan uutisia ja aluekohtaisia hyvinvointiaiheisia tapahtumia. 

Hyvis.fi tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen sähköiseen asiointiin sosiaali- ja 
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terveydenhuollon palveluissa. Asiointi tapahtuu OmaHyvis-sivustolla. Pääsy 

henkilökohtaisen OmaHyvikseen on suojattu pankkien verkkopalveluista alun perin 

lähtöisin olevalla sähköisellä tunnistautumismenetelmällä, tupas-tunnistautumisella. 

Tunnistautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, joiden avulla 

palveluun kirjaudutaan. Palveluun on myös mahdollista kirjautua mobiilivarmenteella. 

(Hyvis 2014) 

. 

 

Kuva 7. Eksoten alueen terveysasemien vuoden 2013 puhelinkontaktien jakauma 

 

Kuvassa 7 on esitetty Lemin terveysasemaan (nykyisen hyvinvointiaseman) kirjauksia 

lukuun ottamatta Eksoten alueen terveysasemien kuvassa esitettyjen puhelukontaktien 

kirjattujen sisältömerkintöjen lukumäärät vuodelta 2013. Luvut ovat yhdeksän 

kuukauden ajalta väliltä 1.1–30.9 toteutuneesta tilastosta ja ne ovat extrapoloitu 

laskennalliseen 12 kuukauteen vuoden 2013 loppuun. 

 

Kuvasta ilmenevät puheluiden sangen epätasainen jakauma kirjattujen 

sisältömerkintöjen suhteen ja suurimmat puhelinpalvelujen kuormittajat. Tilasto 

koostuu vain järjestelmään kirjatuista sisältömerkinnöistä, jolloin eri yksiköiden 

kirjaustavat vaikuttavat, mihin luokkaan kontakti kirjataan tai onko kontaktia kirjattu. 

Mahdollisista epätarkkuuksista huolimatta tilastosta on mahdollista erottaa kolme 

yleisintä sisältömerkintää. Sähköisen asioinnin lisäämisen osalta huomio kohdistuu 
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pääasiassa näihin sisältömerkintöihin johtuen niiden suhteellisesta osuudesta ja tästä 

syystä oletettavasti korkeasta kustannusvaikutuksesta. 

 

Laboratorio- ja röntgentulosten sekä muiden vastaavien kyselyt muodostivat vuonna 

2013 suurimman osan koko Eksoten alueen puheluista, joissa asiakas oli ottanut 

yhteyttä terveysviranomaiseen. Sähköisen palvelun laajentumisen kautta suurin osa 

erilaisten vastausten kyselyyn liittyvistä puheluista pystyttäisiin ohjaamaan 

henkilökohtaiseen terveyspalveluun, OmaHyvikseen. (Rääpysjärvi 2014; Majoinen 

2014) Laboratoriotulokset ovat jo tällä hetkellä saatavissa Marevan-lääkityksellä 

oleville potilaille OmaHyviksessä, mikäli palvelusta on sovittu hoidosta vastaavan 

ammattilaisen kanssa (Rääpysjärvi 2014). Hyvinvointiasemamallin pilottivaiheessa 

myös Lauritsalan matalan kynnyksen vastaanotolle on hakeutunut huomattava määrä 

asiakkaita, joiden käynnin pääasialliseksi syyksi on ilmennyt laboratoriokoevastausten 

selvittäminen, joka sinänsä voitaisiin hoitaa sähköisesti tulevaisuudessa. (Simolin 

2014). 

 

Esimerkiksi laboratoriotulosten siirtyminen helposti saataville OmaHyvikseen 

viitearvoineen tarjoaisi suurimmalle osalle asiakkaista vaivattomamman tavan omien 

tulosten selvittämiseen. Jotta henkilöstöresurssien käyttöä pystyttäisiin ohjaamaan 

mahdollisimman paljon varsinaiseen hoitotyöhön, erityisesti laboratoriovastausten 

siirtyminen OmaHyvikseen asiakkaan saataville tulisi automatisoida, jolloin siirtäminen 

ei vaatisi työaikaa. Automatisointi tulisi toteuttaa koevastausten ollessa tiettyjen 

lääkärien määrittelemien raja-arvojen sisällä. Mikäli tuloksissa on merkittävää 

poikkeamaa normaaleista arvoista, olisi ne luonnollisesti tarkastettava hoitajan toimesta 

tarvittavia toimenpiteitä varten (Rääpysjärvi 2014). 

 

Toiseksi suurimman osan kaikista puheluista muodostavat erilaisten kyselyt ja 

selvitykset. Nämä puhelut kuormittavat puhelinpalveluja lähes yhtä paljon kuin 

vastausten ja tulosten kyselyt. Näiden puheluiden kohdalla myös yhtä asiakasta kohden 

soitettiin noin 1,75 kertaa. Tulosten ja vastausten kyselyiden kohdalla vastaava arvo oli 

vuonna 2013 noin 2,17. Selvitysten ja kyselyiden sisältö on varsin moninainen eikä 

niiden vähentäminen ole kovin yksinkertaista. Näidenkin vähentämisessä OmaHyvis-
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palvelulla voisi kuitenkin olla olennainen rooli. Monet kyselyistä olisi mahdollista 

hoitaa pitkäaikaissairaiden henkilöiden tapauksessa oman hoitajan kanssa sähköisillä 

viesteillä tarjoten joustavuutta hoitajan työhön ja parantaen ajankäytön tehokkuutta. 

Toisaalta monien kyselyjen syynä oleva informaatio voitaisiin jakaa asiakkaalle 

henkilökohtaiseen verkkopalveluun. 

 

Kolmanneksi suurimman osan kaikista puheluista muodostivat ajanvaraukseen liittyvät 

yhteydenotot, jotka johtivat ajan varaamiseen. Kyseinen ryhmä ei sisällä päivystykseen 

ohjattuja asiakkaita tai ajanvarausta koskeneita puheluja, jotka eivät ole johtaneet ajan 

varaamisen. Sähköistä ajanvarausta on otettu jo osittain käyttöön; esimerkiksi 

lapsiperheet voivat varata Lauritsalan hyvinvointiasemalle vuorokauden ajasta 

riippumatta tiettyjä aamun vastaanottoaikoja, joille voi hakeutua alle 10-vuotiaan lapsen 

sairastuessa äkillisesti (Simolin 2014). Muilla hyvinvointiasemilla on pääsääntöisesti 

tarjolla rajallinen ja hoitajakohtaisesti vaihteleva määrä sähköisesti varattavia hoitajan 

20 minuutin vastaanottoaikoja, jotka sijoittuvat iltapäivän tunneille. Aamujen 

vastaanottoajat on pyritty säilyttämään akuuteille tapauksille. OmaHyviksen turvallisen 

viestinvälityksen kautta voitaisiin jatkossa tarjota asiakkaalle soittoaikaa, jolloin 

asiakkaan palveluntarpeen mukaan määritelty sopivin ammattilainen soittaa asiakkaalle 

sovittuna ajankohtana.  (Rääpysjärvi 2014) Sähköisen ajanvarauspalvelun käyttö ei 

kuitenkaan ole vielä kovin laajaa ja palveluun liittyy joitakin ongelmia: esimerkiksi 

varauksen yhteydessä ei pystytä samalla tavalla arvioimaan hoidon tarvetta kuin 

puhelimitse. Haasteista huolimatta erityisesti pitkäaikaissairaiden 

määräaikaisvastaanottojen ja laboratorioaikojen ajanvarauksessa on merkittävä 

potentiaali. (Simolin 2014) Hoidontarpeen arvioinnin puutteellisia mahdollisuuksiakaan 

ei nähdä vakavana ongelmana, vaikka hoitohenkilöstön keskuudessa asia onkin nähty 

ongelmallisena. (Rääpysjärvi 2014) Tarkoitus on helpottaa hoitoon pääsyä ja vähentää 

hoidon saatavuuden esteitä (Simolin 2014). Totutuista toimintamalleista luopuminen voi 

herättää epäilyjä uusien tapojen toimivuudesta, mutta tässä tapauksessa on syytä pohtia, 

kuinka paljon asiakkaiden seulonta ja hoitoon pääsyn rajoittaminen vaikuttaa 

kustannuksiin verrattuna madaltuneeseen hoitokynnykseen. 
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Sähköisellä asioinnilla pyritään vaikuttamaan tulevaisuudessa myös vastaanottojen 

määrään. Kuten aiemmin todettu, asiakkaalla ei ole välttämättä tarvetta varata aikaa 

hoitajan vastaanotolle, mikäli asia on selvitettävissä jollain muulla keinoin. Tavoitteena 

on, että vastaanotolle saapuvat asiakkaat, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään sähköisiä 

palveluita tai joiden vaiva todella vaatii vastaanottoa. Toisaalta vastaanottojen kuormaa 

pyritään keventämään ja kysyntää ohjaamaan sähköisiin kanaviin tapauksissa, joissa 

vastaanottoaika ei ole välttämätön. (Rääpysjärvi 2014) 

 

Eräissä tapauksissa on jo tunnistettu ja aloitettu käytäntö, jonka mukaan asiakas ei varaa 

aikaa vastaanotolle. Sähköisen esitietolomakkeen täytettyään asiakas ohjataan suoraan 

laboratoriotesteihin, ja tuloksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköisesti sekä kutsutaan 

tarvittaessa vastaanotolle. Tällä menettelyllä ensimmäinen vastaanotto voidaan tehdä 

tarpeettomaksi, ja asiakas on mahdollista lähettää suoraan testeihin. Tietyissä 

tapauksissa esitietolomakkeen täytön perusteella on mahdollista suoraan kirjoittaa 

resepti, kuten esimerkiksi virtsatieinfektion kohdalla. On mahdollista, että koko prosessi 

pystytään hoitamaan ilman fyysistä vastaanottoa. (Rääpysjärvi 2014) Tulevaisuudessa 

pohdinnan arvoiseksi asiaksi tulee esitietolomakkeiden käyttö pitkäaikaissairaiden 

hoidossa. Kontrollisvastaanotot ovat 40–60 minuutin pituisia, joten esitietolomakkeen 

käytöllä saattaisi olla mahdollista lyhentää vastaanottoaikaa, millä olisi suuressa 

mittakaavassa jo merkittäviä vaikutuksia työajan käyttöön. 

 

Pitkäaikaissairaiden hoidossa olisi myös mahdollista lisätä etäkonsultaation käyttöä. 

Muun muassa verenpaineen ja verensokerin mittaus on kotioloissa mahdollista toteuttaa 

helposti, ja jo tällä hetkellä asiakkaat pystyvät syöttämään omia mittaustietojaan 

OmaHyvikseen. Itsenäisen mittaamisen ja tulosten sähköinen toimittaminen tekisi osan 

suunnitelluista kontrollikäynneistä tarpeettomaksi tapauksissa, joissa sairauden hoidossa 

olisi saavutettu hyvä hoitotasapaino eikä olennaisia muutoksia tarvittaisi. Toisaalta, 

vaikka hoitoa olisikin tarvetta muuttaa, voisi sen mahdollisesti toteuttaa vain 

lähettämällä päivitetyt hoito-ohjeet asiakkaalle turvallista viestinvälitystä käyttäen. 

(Rääpysjärvi 2014) 
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Sähköisten palveluiden laajentamisen mahdollisuudet ovat moninaiset ja tiettyjen 

palveluiden käyttöönotto ja lisääminen vaikuttaa kustannustehokkuuteen enemmän kuin 

toisten. Esimerkiksi tulosten ja vastausten saattaminen automaattisesti verkkopalveluun 

asiakkaan saataville on yksi olennaisimmista ja kustannusvaikuttavimmista edellä 

käsitellyistä osa-alueista ja sen laaja käyttöönotto ja hyödyntäminen olisi kannattavaa ja 

myös mahdollista toteuttaa nopeallakin aikataululla (Rääpysjärvi 2014).  Joidenkin 

palvelujen potentiaalin ja käyttömäärien kasvun arvioiminen on haasteellista ja tällöin 

joudutaan tukeutumaan karkeahkoihin arvioihin; apuna on mahdollista käyttää 

skenaariotyyppistä tarkastelua tai herkkyysanalyysiä. Toisaalta tarkempia ja 

yksityiskohtaisempia tuloksia haettaessa täytyisi jokaista käyntisyytä tutkia erikseen 

kyseiselle käyntisyylle tavanomaiseen hoitoprosessiin hyvin perehtyen. Kyseinen 

menetelmä on kuitenkin oletettavasti hyvin työläs. Todelliset palvelujen omaksujien 

määrät selviävät joka tapauksessa vain ajan kuluessa. On selvää, että sähköisillä 

palveluilla on rajoitteensa ja vain rajallinen osa kaikkien kontaktien hoidosta tulee 

siirtymään verkkoon, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että varsin suurelle osalle 

vastaanottoja ja puhelinpalveluja kuormittavista kontakteista on löytymässä 

vaihtoehtoinen asiointikanava OmaHyviksessä. 

 

Sähköisellä asioinnilla nähdään hyvin suuri merkitys terveyden- ja sosiaalihuollon 

tulevaisuudessa. Nettovaikutus terveys- ja sosiaalipalvelujen kustannuksiin oletetaan 

olevan myönteinen pitkällä aikavälillä. Näiden palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 

kuitenkin vaatii mittavia investointeja tietotekniikkaan ja -palveluihin. Näin ollen 

osaltaan kustannukset siirtyvät paikasta toiseen, koska tukipalvelujen tarve lisääntyy 

muutosten myötä. Tietohallinnon rooli voidaan nähdä entistä suurempana juuri sen 

seurauksena, että keskeinen osa Eksoten palveluverkkosuunnitelmaa ja 

hyvinvointiasemien toimintaa nojaa palvelurakenteen kehittämiseen tietotekniikkaa eri 

tavoin hyödyntäviin palveluihin. Uusien ratkaisujen kehittäminen on kuitenkin lähes 

välttämätöntä, koska nykyisetkään toimintatavat eivät ole tarkoituksenmukaisia. 
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5 HYVINVOINTIASEMIEN KUSTANNUSTEN MÄÄRITYS JA 

TOIMINNAN ARVIOINTI 

 

5.1 Laskennan keskeinen sisältö ja rajaus 

 

Luvussa 4.4 eriteltiin Eksoten päätason ja terveyspalvelujen merkittävimpiä 

kustannuseriä ja myös tämän työn kannalta olennaisia muutoksia sisältäviä 

kustannustekijöitä. Tässä luvussa tarkastellaan ja analysoidaan hyvinvointiasemamallin 

pilottikokeilun kustannusvaikutuksia henkilöstöresurssien ja tilojen käytön 

näkökulmasta. Tarkastelu keskittyy henkilöstön osalta hoitohenkilöstön muutoksiin 

sekä myös puhelinpalvelussa työskenteleviin. Aineiden ja tarvikkeiden, ostopalveluiden 

ja tukipalvelujen vaikutusta ei sisälly tarkasteluun, vaikka tiettyjä kehityssuuntia näissä 

onkin havaittavissa johtuen strategisista muutoksista painopistealueissa 

palveluverkkosuunnitelmassa. Hyvinvointiasemien kannalta kiinnostus kuitenkin 

kohdistuu selkeästi tiettyyn yksikköön kohdistettavissa oleviin kustannuksiin. 

Materiaalikuluja ei ole aihetta tarkastella, koska niihin ei sinänsä 

hyvinvointiasemakokeilun puitteissa liity selvästi osoitettavissa olevia muutoksia.  

 

Kolmella hyvinvointiasemalla on merkittävästi toisistaan poikkeava palveluntarjonta. 

Laskennassa on huomioitu ainoastaan tietyt palvelut, jotka käsitetään kiinteästi 

hyvinvointiaseman toimintaan kuuluviksi, ja muut toiminnot on jätetty tarkastelun 

ulkopuolelle. Liikkuvia palveluja ja niiden kustannuksia ei tarkastella, vaikka niiden 

merkitys pienehköille asemille voi olla olennainen laajentamaan tarjolla olevaa 

palveluvalikoimaa ja parantamaan saatavuutta. Periaatteessa liikkuvien palveluiden 

merkitystä ja kustannusten kohdistumista yhdelle asemalle voitaisiin tutkia, mutta tässä 

työssä ne on katsottu omaksi kustannuksekseen. Kolmen aseman palveluiden muutokset 

hyvinvointiasemamallin myötä on esitetty liitteessä 2. Seuraavat palvelut on huomioitu 

osaksi henkilöstötarkastelua: 

  

 Yleinen hoitajan ja lääkärin vastaanotto sekä päivystys virka-aikana 

 Neuvola 

 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 
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 Diabetesvastaanotto 

 Fysioterapia 

 Palveluohjaus 

 Sosiaalialan ammattilaisen vastaanotto 

 

Toimitilojen osalta tarkastellaan tiloja, jotka olivat käytössä ennen pilottijaksoa ja 

toisaalta, mitä tiloja pilotin alkamisen jälkeen on ollut käytössä. Tämä käytännössä 

tarkoittaa sosiaalityöpuolen työntekijöiden erillisiä tiloja, joista on pyritty luopumaan 

pilottikokeilun myötä integroiden toiminta terveysaseman tiloihin. Lisäksi määritellään 

tavoitteelliset toimitilat kullekin asemalle tarjottavien henkilöstön ja tarjottavien 

palvelujen perusteella. On mahdollista, että tulevaisuudessa asiakkaille voidaan tarjota 

hyvinvointipalveluja nykyistä tarkoituksenmukaisemmissa tiloissa parantaen 

kustannustehokkuutta. Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen käyttämiä tiloja ei ole 

erikseen erotettu tilatarkastelussa, vaikka henkilöstön osalta kyseiset toiminnot eivät 

sisälly tarkasteluun. Ne kuuluvat kuitenkin kiinteästi terveysasematoimintaan. 

 

Tarkastelun kohteena olevista, Lauritsalasta, Lemistä ja Ruokolahdesta laaditaan 

yhdeksänosainen laskentakehys, jonka mukaisesti on tarkoitus määrittää kolmelle 

asemalle lähtötilanteet, hyvinvointiasemamallin pilottikokeilun aikaiset tilat ja 

tavoitteelliset tilat. Tavoitteellisia tiloja ei sinänsä ole tarkoitus sijoittaa mihinkään 

tarkkaan ajanhetkeen, koska monet muutoksista tapahtuvat vain ajan kuluessa ja varsin 

eri aikataululla. Tavoitetilaan on kuitenkin mahdollista päästä 5–8 vuoden aikana, 

huomioiden henkilöstömuutosten realisoitumisen pääasiassa eläköitymisen seurauksena.  

 

Tutkittavien asemien henkilöstökustannusten tarkastelu suoritetaan siis 

asemakohtaisesti kuvassa 8 esitetyllä tavalla. Mainitut tavoitetilat on kuvattu kolmeen 

eri skenaarioon pohjautuvana vaihtoehtoisena tavoitetilana, jokaisen tavoitetilan 

kuvatessa yhtä skenaariota. Skenaarioita on tarkoitus hyödyntää havainnollistamaan eri 

muuttujien vaikutusta kokonaisuuteen. Hyvinvointiasemien henkilöstön koostumukseen 

ja tarpeeseen vaikuttavat monet tekijät, joita on vaikea ennustaa riittävän tarkasti. Tästä 

syystä on tarkoituksenmukaista hahmottaa toisistaan poikkeavia, vaihtoehtoisia 

tulevaisuuteen sijoittuvia asetelmia. 
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RuokolahtiLauritsala Lemi

Lähtötila Lähtötila Lähtötila

Pilottivaihe Pilottivaihe Pilottivaihe

Tavoitetila
Tavoitetilat

1, 2 ja 3
Tavoitetilat

1, 2 ja 3
 

 

Kuva 8. Kustannusten määrittämisen kolmivaiheinen toteuttamisperiaate 

yhdeksänosaisessa laskentakehyksessä 

 

Tavoitetiloissa muuttujina ovat eri ammattiryhmien henkilötyövuosien lukumäärät, joita 

varioimalla voidaan selvittää niiden keskinäisten suhteiden ja absoluuttisten määrien 

muutosten vaikutus kustannuksiin. Lauritsalan hyvinvointiaseman kohdalla on 

pilottivaiheen tila jaettu kahteen osaan, itse fyysiseen asemaan ja niin sanottuun 

Lauritsalan tiimiin, koska osa Lauritsalaa palvelevasta henkilöstöstä työskentelee 

Armilassa. Ainoastaan Lauritsalan tiimille on määritetty yksi tulevaisuuden tavoitetila. 

Syitä tähän käsitellään tarkemmin luvussa 5.6.1. Lemin ja Ruokolahden 

hyvinvointiasemien kohdalla molemmille on määritetty kolme toisistaan poikkeavaa 

tavoitetilaa. 

 

Tavoitetilojen skenaarioissa ensimmäinen on hyvin varovaisesti muokattu pilottivaiheen 

tilaan nähden, kuitenkin huomioiden sähköisen asioinnin vaikutukset ja 

puhelinpalvelujen uudelleenjärjestelyn. Tavoitetilojen perusajatuksena on, että 

tavoitetilasta 1 siirryttäessä kohti tavoitetilaa 3, muutosten määrä ja suuruus kasvaa. 

Tavoitetilassa 3 on näin ollen lääkärien ja hoitajien työpanoksiin tehty muutoksia 

kolmesta tavoitetilasta eniten. Tarkemmat erot lääkärien ja eri hoitajien 

henkilötyövuosien lukumäärissä on taulukoitu kunkin aseman kohdalla. Lähtökohtana 
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lääkärien työpanoksen vähentämiselle on käytetty Eksoten tavoitetta korvata 

lääkärityötä osittain hoitajan työpanoksella. Alustavasti on kaavailtu, että 

hyvinvointiasemilla joka kolmas lääkärikäynti voitaisiin korvata hoitajavastaanotolla 

(Simolin 2014; Sinkkonen 2014b). 

 

Toimitilojen osalta tavoitetila on kaikissa skenaarioissa sama, jolloin toimitiloille 

määritellään ainoastaan yksi tavoite. Tilankäytön muutosten vaikutusta tulevaisuudessa 

ei näin ollen tutkita vaihtoehtoisissa tulevaisuudenkuvissa. Henkilöstö- ja 

tilakustannukset on asemakohtaisesti esitetty kuvaajissa ja myöhemmin asemien 

keskinäistä vertailua käsittelevässä luvussa kustannukset eritellään tarkemmin 

pilottivaiheen ja tavoitetilojen välisiä eroja havainnollistavassa koontitaulukossa. 

 

5.2 Tilojen käytön muutokset 

 

Tarkasteltavan kolmen aseman kohdalla, Lemillä ja Ruokolahdella on luovuttu kunnan 

sosiaalitoimiston omista tiloista, jotka ovat molemmissa kunnissa sijainneet 

kunnantalolla. Kummankin tapauksessa tilat ovat poistuneet Eksoten käytöstä kokonaan 

ja eivät näin ollen kuulu enää Eksoten laskutuksen piiriin. Lemillä nykyisestä 

terveysaseman tilasta 12 m² on allokoitu hyvinvointiasemaan liittyviin uusiin 

toimintoihin, kuten palveluohjaajan käyttöön, itsemittauslaitteita ja asiakastietokonetta 

varten. Ruokolahdella vastaava pinta-ala on 25 m². Uusi tiloja ei ole kummankaan 

aseman kohdalla otettu käyttöön, vaan uudet toiminnot on saatu sijoitettua olemassa 

oleviin tiloihin. 

 

Lauritsalan kohdalla merkittäviä muutoksia tiloihin ei ole tullut. Kokonaispinta-alasta 

uusille hyvinvointiasematoiminnoille on varattu 108 m², joka käsittää muun muassa 

palveluohjaajan tilan, itsemittauslaitteet ja kolmannen osapuolen toimijoiden käyttöön 

varatut tilat, joita on tarkoitus käyttää erikseen järjestetyissä tapahtumissa. Taulukossa 2 

on esitetty Lauritsalassa, Lemillä ja Ruokolahdella käytöstä poistuneet ja edelleen 

käytössä olevat tilat, pinta-alat ja neliökohtaiset vuokrat. 
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Taulukko 2. Käytössä olevien ja käytöstä poistuneiden tilojen pinta-alat ja neliövuokrat 

(Mustikainen 2014) 

Tila Pinta-ala (m²) Kustannus (€)/(kk*m²) 

Lauritsala     

Terveysasema 971,5 14,30 

Lemi     

Terveysasema 623,0 11,38 

Kunnantalo 64,0 9,38 

Ruokolahti     

Koko terveysasema 4995,0 11,87 

Valitut toiminnot 1157,0 11,87 

Kunnantalo 156,0 11,53 

 

Lauritsalan kohdalla Lemin ja Ruokolahden kaltaista järjestelyä sosiaalitoimiston 

sijaintiin liittyen ei ole toteutettu luonnollisesti siitä syystä, että Lappeenrannan 

sosiaalipalvelujen neuvonta sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, asiakkaiden kannalta 

keskeisellä paikalla. Näin ollen Lappeenrannassa sosiaalitoimistoon tiloihin ei kohdistu 

muutoksia ainakaan Lauritsalan hyvinvointiaseman myötä. Tulevaisuudessa 

aikuissosiaalityön asiantuntijat tapaa vuoden 2014 lopussa valmistuvasta niin sanotusta 

aikuisten talosta keskustasta. Ruokolahdella ja Lemillä luovutaan erillisistä 

sosiaalitoimiston tiloista, jolloin Lemillä tilakustannukset pienenevät vuodessa noin 7,8 

% ja Ruokolahdella noin 11,6 %. Kolmen aseman tilankäytön muutosten vaikutus 

vuosittaisiin kustannuksiin ilmenee kuvasta 9. 

 

Lauritsalan aseman kohdalla muutoksia tilojen kokonaiskäyttöön ja täten niistä 

aiheutuviin kustannuksiin ei hyvinvointiasemapilotin myötä tullut. Lemillä 

tilakustannukset pienenivät absoluuttisesti noin 7200 euroa vuodessa. Ruokolahdella 

vastaava säästö sosiaalitoimiston siirtymisestä hyvinvointiasemalle on  noin 21 600 

euroa vuodessa. Suhteellisesti Ruokolahden tilakustannuksissa kunnantalon 

sosiaalitoimiston tiloista luopuminen tuo noin 3,8 prosenttiyksikköä suuremman säästön 

verrattuna Lemiin. Ruokolahden terveysaseman kokonaisuudessaan merkittävästi 

suuremmat tilat terveysasemalla verrattuna Lemin ja Lauritsalan asemiin johtuvat 

suuremmasta henkilöstömäärästä ja toimintojen lukumäärästä. Vertailukelpoisuuden 

parantamiseksi ja tutkimuksen rajausten vuoksi osa toiminnoista on jätetty tarkastelun 
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ulkopuolelle. Rajauksen ulkopuolelle jätettyjä toimintoja ei ole Lauritsalan eikä Lemin 

asemilla. Koko Ruokolahden terveysasemakiinteistön pinta-ala on 4995 m², mutta 

hyvinvointiaseman valittujen toimintojen käyttämän pinta-alan osuus on noin 1157 m². 

Terveysaseman toiminnoista pois rajattiin hammashoito, kotihoito, vuodeosasto, 

palvelukeskustoiminta ja palveluasuminen. 

 

 

Kuva 9. Tilakustannukset ennen hyvinvointiasemien pilottivaiheen tilamuutoksia, 

muutosten jälkeen, ja tavoitteelliset tilakustannukset 

 

Tulevaisuuden tilantarvetta arvioitaessa on asemille arvioitu suhteelliset toimitilojen 

vähentämispotentiaalit, joiden perusteella on laskettu tilakustannukset. Lauritsalan 

hyvinvointiaseman kohdalla tavoitetilan pohdinta on siksi merkittävä, että asemalla on 

ennen työskennellyt yli kymmenen henkilöä ja vuoden 2013 syksystä eteenpäin vain 

murto-osa siitä. Asemalle on varattu hyvinvointiasemamuutoksen myötä tiloja 

kolmannen sektorin hyvinvointia edistävään toimintaan mutta tästä huolimatta tiloja ja 

niiden käyttöä ei voi nykytilassaan pitää tarkoituksenmukaisina. Vertailukohtana voi 

pitää esimerkiksi Lemin hyvinvointiasemaa. Mikäli Lauritsalan aseman kohdalla 

toiminta siirrettäisiin tilaan, jonka pinta-ala olisi puolet nykyisestä, säästettäisiin 

vuokrakustannuksissa vuodessa yli 83 000 €. 
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Lemillä hyvinvointiaseman tilat ovat noin kolmanneksen pienemmät Lauritsalan 

asemaan verrattuna. Tästä syystä tilojen käyttöaste henkilöstön lukumäärän huomioiden 

on selvästi parempi. Lähtötilanteeseen verraten aseman tiloihin on saatu järjestettyä tilat 

sosiaalipuolen työntekijöille, ja tästä syystä tavoitetason kustannuksia ei ole järkevää 

laskea kovin alas. Lemin aseman tilakustannukset eivät myöskään ole absoluuttisesti 

kovin korkeat. Näin ollen tilojen käyttöä optimoinnilla ei ole saavutettavissa vastaavia 

hyötyjä kuin Lauritsalan aseman tapauksessa. Uusilla tiloilla saavutettaisiin varsin 

marginaalinen hyöty kokonaisuutta ajatellen. Tilojen säästötavoitteeksi on asetettu 10 

%. 

 

Ruokolahden hyvinvointiaseman tilojen kohdalla on käytetty samaa suhteellista osuutta 

laskettaessa tilankäytön tehostamisesta saavutettavissa olevia säästöjä. Ruokolahden 

aseman tapauksessa vaikuttaa kuitenkin se, että vuosittaiset asiakasmäärät ovat 

huomattavasti Lemin hyvinvointiasemaa suuremmat. Ruokolahden asemalla 

henkilöstömäärä on myös suurempi kuin Lemin asemalla. Ruokolahden tavoitteelliselle 

tilankäytölle ongelmaksi muodostuu samassa rakennuksessa sijaitseva suuri määrä 

muita toimintoja. Tarvittaessa uudenlaisilla tilaratkaisuilla voidaan muuttaa eri 

toimintojen keskinäistä tilanjakoa mutta tilojen vähentäminen kokonaisuudessaan on 

vaikeaa. Yksittäisen toiminnon tilankäytön tehostaminen ei suoraan johda 

kustannussäästöön, ellei jollakin muulla toiminnolla ole ennestään tarvetta suuremmalle 

tilalle. Tällöinkin tilakäyttö on mahdollisesti tehostunut mutta kokonaisuudessaan kulut 

ovat edelleen samat. Hyvinvointiaseman tilantarpeen tavoitteeksi on Lemin aseman 

tapaan asetettu 10 %. 

 

5.3 Sähköisen asioinnin vaikutus henkilöstöresurssien käyttöön 

 

5.3.1 Puhelinpalvelut 

 

Puhelinpalveluiden kannalta sähköisen asioinnin tavoite on ohjata perinteisesti 

puhelimen välityksellä hoidettua asiointia OmaHyvikseen, korostaen ihmisten oma-

aloitteisuutta ja osallistumista palveluprosessiin. Luvussa 4.4.4 tarkasteltiin koko 

Eksoten laajuudella kaikista merkittävimpiä puhelinpalvelua kuormittavia 
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yhteydenottojen syitä. Näistä kolme selkeästi suurinta puhelujen kirjattua 

sisältömerkintää olivat vuonna 2013 erilaisten vastausten ja tulosten kyselyt, muu 

selvitys ja ajanvaraus. Nämä kolme sisältömerkintää muodostivat yhteensä yli 86 % 

kaikista kontakteista. Kuvassa 10 on eritelty kyseisten sisältömerkintöjen vuoden 2013 

lukumäärät ja osuudet kolmella tarkasteltavalla asemalla. Ajanvarauksen sekä tulosten 

ja vastausten kyselyn sisältömerkintöjen kirjauksen käytännöt voidaan olettaa olevan 

yhtenäiset eri asemilla, mutta muun selvityksen sisällöt voivat oletettavasti vaihdella 

asemien välillä johtuen sisältömerkinnän väljemmästä määrittelystä. 

 

 

Kuva 10. Terveysasemien vuoden 2013 puhelukontaktien kolmen dominoivan 

sisältömerkinnän lukumäärät ja kokonaismäärät 

 

Kuvassa esitetyt terveysasemien puhelinkontakteista kirjatut sisältömerkinnät sisältävät 

terveysasemien merkintöjen lisäksi myös erillisesti kirjatut neuvoloiden ja 

diabetesvastaanottojen sisältömerkinnät. Kyseiset toiminnot kuuluvat määriteltyyn 

hyvinvointiaseman toimintaan, jolloin on perusteltua huomioida myös niiden vaikutus 

kontaktien ja edelleen sisältömerkintöjen kokonaismääriin. Lauritsalan ja Ruokolahden 

asemien kirjausten lukumäärät perustuvat täysin toteutuneisiin kirjauksiin. Lemin 

kohdalla kirjauskäytäntö on ollut oletettavasti sisältömerkintöjen osalta muista asemista 

poikkeava eikä todellisiin kirjauksiin perustuvaa tilastotietoa ole järkevää hyödyntää 

sellaisenaan. Tarkasteltaessa muiden terveysasemien puhelukontaktien lukumääriä, ne 

ovat hyvin verrannollisia aseman käyntimääriin. Huomion perusteella Lemin 
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puhelukontaktien kirjaukset on laskettu perustuen koko Eksoten alueen 

puhelukontaktien ja käyntisyykirjausten lukumäärien suhteeseen. Lähtökohtana 

puhelukontaktien määrän arvioinnissa on käytetty todellisten käyntisyykirjausten 

määrää Lemillä vuonna 2013. 

 

Lauritsalassa kolmen hallitsevan sisältömerkinnän suhteellinen osuus oli vuonna 2013 

noin 83 % kaikista kirjauksista. Vastaava osuus oli Ruokolahdella yli 86 %. Lemin 

aseman kohdalla tehtyjen laskennallisten sovitusten vuoksi vastaava osuus on Lemillä 

sama kuin koko Eksoten alueella eli noin 86,5 %. Lemin terveysaseman vuoden 2013 

puhelinkontaktien jakaumana on käytetty samaa kuin koko Eksoten alueen 

terveysasemien puhelinkontakteissa, koska Lemin asemalla vuonna 2013 tehtyjen 

sisältömerkintöjen lukumäärä on suhteessa selvästi alhaisempi käyntipotilaiden 

kirjauksiin nähden. On oletettavaa, että Lemillä kontaktit ovat kirjattu eri tavalla kuin 

muualla eivätkä asemien puhelutilastot tästä syystä olisi keskenään vertailukelpoisia 

(Klemola 2014). Poikkeavista kirjaustavoista johtuen myös kirjausten jakauma on 

todennäköisesti todellisesta poikkeava. Edellisten syiden vuoksi Lemin 

puhelukontaktien määrä on laskettu Lemin käyntien ja koko Eksoten käyntikirjausten ja 

kaikkien terveysasemien puhelukontaktien suhteen avulla. 

 

Tilastossa merkittävimmäksi eroksi asemien välillä muodostuu Ruokolahdella selvästi 

suuremmat osuudet ajanvarausten ja vastauskyselyiden osalta verrattuna Lauritsalaan ja 

Lemiin. Ruokolahdella näiden kirjausten osuus kaikista oli jopa 75 %, kun taas Lemillä 

58 % ja Lauritsalassa vastaavasti 45 %. Lemin aseman todellisissa kirjatuissa 

sisältömerkinnöissä, joita ei ole esitelty kuvassa, vastauskyselyiden osuus oli selkeästi 

hallitseva kaikista kirjauksista. Kuvassa 10 esitetty Lemin aseman sisältömerkintöjen 

jakauma on sama kuin koko Eksoten alueen puhelinkontakteissa. 

 

Asemien kirjaamissa sisältömerkinnöissä on havaittavissa selkeitä eroja, mutta on 

todennäköistä, että kirjaustavat vaikuttavat tilastoon ja tämä on syytä huomioida. 

Sähköisten palvelujen potentiaali puhelinpalvelun substituuttina on yksinkertaisemmin 

perusteltavissa kahden ensimmäisen sisältömerkinnän osalta, mutta 

vaikuttamismahdollisuuksien arviointi muuhun selvitykseen kirjattujen kontaktien 
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osalta on jo vaikeampaa ja se sisältää enemmän epävarmuutta johtuen sisältömerkinnän 

epämääräisyydestä. 

 

Sähköisen asioinnin potentiaalista vaikutusta puhelinpalveluiden kontaktimäärää 

pienentävästi on arvioitu kolmella eri skenaariolla, joista ensimmäinen on varsin 

optimistinen odotus siitä, kuinka suuri osuus tarkasteltavista kontaktisyistä 

puhelinpalvelussa poistuisi OmaHyviksen käytön lisääntymisen myötä. Kolmas 

skenaario on pessimistinen, ja toinen kahden ääripään välillä. Skenaarioissa on 

määritelty kullekin kolmesta tarkasteltavasta sisältömerkinnästä oletettava suhteellinen 

vähennys lähtötilanteesta. Suhteelliset vähenemät on esitetty skenaariokohtaisesti 

taulukossa 3. Lähtötilanteeksi on valittu vuoden 2013 puhelukontaktimäärät. 

Skenaarioiden mukaan lasketussa henkilötyövuosien vähenemässä ei ole huomioitu 

muita kontaktien määrään vaikuttavia tekijöitä sähköisen asioinnin lisäksi. 

 

Taulukko 3. Skenaarioiden mukaiset suhteelliset vähenemät valituissa 

sisältömerkinnöissä 

Sisältömerkintä Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 

Ajanvaraus 40 %   30 % 20 % 

Laboratorio/rtg/ym kyselyt 70 % 50 % 40 % 

Muu selvitys/toiminta 35 % 25 % 20 % 

 

Kaikissa skenaarioissa erilaisten tulosten ja vastausten kyselyillä on oletettavasti suurin 

potentiaali sähköiseen asiointiin siirtymisessä. Kuten aiemmin todettu, muutokset ovat 

helpommin toteutettavissa kuin esimerkiksi ajanvarauksen osalta. Ajanvaraus ei 

varsinaisesti ole teknisesti ongelmallista, mutta jatkossakin sähköisen ajanvarauksen 

käytettävyyteen vaikuttavat hoitajakohtaiset ajanvarauskirjat, jolloin myös sähköisesti 

varattavissa olevat ajat ovat hoitajakohtaisia. Ominaisuus on sidottu käytettävään 

potilastietojärjestelmään, Efficaan (Rääpysjärvi 2014). Muun selvityksen/toiminnan 

osalta tulevaisuuden kehityksen ennakointi on vaikeampaa kuin kahden muun kohdalla, 

joten vähennyspotentiaali on arvioitu varsin maltillisesti. 

 

Puhelinpalvelujen henkilötyövuosien vähenemän laskennassa on käytetty seuraavia 

arvoja: 
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 Keskimääräisen puhelun kesto sisältömerkinnöittäin: 

 Ajanvaraus: 12 min 

 Laboratorio/rgt/ym kyselyt: 10 min 

 Muu selvitys/toiminta: 14 min 

 Työpäiviä vuodessa: 215 

 Viikkotyöaika 38,25 t 

 Työpäivän pituus: 429 min 

 

Puheluiden keskimääräisten kestojen voidaan käsittää sisältävän yhden kontaktin 

vaatimat toimenpiteet asian tai tapauksen selvittämiseksi. Työpäivien pituus on 

tehollinen työaika, josta on vähennetty tauot. Todellisuudessa arvio päivittäisestä 

tehokkaasta työajasta on jokseenkin optimistinen, sillä on todennäköistä, että työntekijä 

ei pysty täysimääräisesti hyödyntämään tauotonta työaikaansa. Menetetty työaika 

jätetään kuitenkin huomioimatta henkilötyövuosien laskennassa konservatiivisuuden 

parantamiseksi. Valittuja parametreja käyttäen skenaarioiden 1,2 ja 3 mukaan lasketut 

vähennykset henkilöstöresurssien tarpeessa ovat taulukon 4 mukaiset. 

 

Taulukko 4. Skenaarioiden mukaiset vähennykset henkilöstöresurssien tarpeessa 

henkilötyövuosina tarkasteltavilla asemilla 

 Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 

Lauritsalan asema 0,32 0,23 0,18 

Lemin asema 0,21 0,15 0,12 

Ruokolahden asema 0,36 0,26 0,20 

 

Henkilötyövuosien mukaiset säästöt riippuvat käytettävästä työvoimasta. Käytännössä 

tässä työssä on oletettu, että sähköinen asiointi vähentää henkilötyövuosia 

sairaanhoitajilta, jotka ovat tavallisesti puhelinpalvelussa käytettävä ammattiryhmä. 

Sähköisen asioinnin vaikutus suhteellisen pientä asiakasmäärää palvelevilla asemilla ei 

tule vaikuttamaan välttämättä henkilöstökustannuksiin suoraan ennen keskitettyä 

puhelinpalvelua. Pienemmillä asemilla on kuitenkin oltava vähintään yksi henkilö 

sidottuna puhelintyöhön, jolloin asioinnin osittainen siirtyminen verkkoon vain 

vähentää puhelinkontaktien määrää. Toisaalta pienten asemien kesken voidaan jo 
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lähiaikoina siirtyä vastaamaan keskitetysti puheluihin, kuten Lemin, Luumäen ja 

Savitaipaleen tapauksessa. Suurempi hyöty laajamittaisesta sähköisiin 

asiointipalveluihin siirtymisestä realisoituu vasta yhteyskeskuksen myötä. Tällöin 

puhelinpalvelun henkilöstöresurssien sopeuttaminen lisääntyneen sähköisen asioinnin 

myötä muuttuneisiin kontaktimääriin on helpommin toteutettavissa. 

 

5.3.2 Vastaanottotoiminta 

 

Puhelinpalvelujen lisäksi sähköisten palvelujen lisääntyminen voidaan nähdä 

vaikuttavan myös vastaanottokäyntien määriin vähentävästi, millä taas on suora 

vaikutus henkilöstöresurssien tarpeeseen ja käyttöön. Sähköisen asioinnin potentiaalisia 

vaikutuksia vastaanottokäyntien määriin tarkastellaan potilastietojärjestelmästä 

saatavien hoitajakäyntien käyntisyykirjausten pohjalta. Tarkoituksena on kartoittaa niitä 

käyntisyitä, joiden määrää olisi mahdollista vähentää sähköisen asioinnin lisäämisen 

kautta. Hyvinvointiasemalla tapahtuvan vastaanoton sijaan asia pyrittäisiin hoitamaan 

sähköisesti hyödyntämällä esimerkiksi etämonitorointia, turvallista viestinvälitystä sekä 

tulosten ja vastausten sähköistä välittämistä ja kommentointia. Tällöin asiakaskontaktin 

hoitamiseen kuluisi vähemmän aikaa verrattuna vastaanottokäyntiin 

hyvinvointiasemalla. 

 

Potilastietojärjestelmässä asiakkaiden käyntikontaktien kirjaukset ovat jaoteltu eri 

käyntisyihin. Ylimmällä tasolla jaottelu tehdään käyntisyyluokkiin, joita on seitsemän. 

Jokainen käyntisyyluokka jakaantuu edelleen käyntisyyryhmiin, joiden alla ovat 

yksittäiset käyntisyyt. Vuonna 2013 neljä eniten kirjauksia sisältäneet käyntisyyluokat 

muodostivat kaikista kirjauksista 97 %. (Villikka 2014a) 

Käyntisyyluokat olivat: 

 

 1 Oireet ja vaivat – 43 % 

 6 Muut diagnoosit – 39 % 

 4 Vammat – 9 % 

 2 Infektiot – 6 % 
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Luokassa oireet ja vaivat suurimmat ryhmät olivat: kuume, yskä, flunssan oireet, 

vatsakipu, oksentelu, silmä- korvakivut, sydän- ja verisuonisairauden riskitekijä, 

selkävaivat, päänsärky, huimaus, ihottumat, allergiat ja virtsatieinfektio. Luokassa 6 

Muut diagnoosit merkittävimmät tekijät olivat terveyden ylläpito/sairauden 

ennaltaehkäisy, anemia, korvahuuhtelu, kohonnut verenpaine, haavaumat ja diabetes. 

Luokassa 4 vammat yleisimmät käyntisyyt olivat murtumat, haavat, hyönteisen pistot ja 

palovammat. 2 infektiot -luokassa suurin osa kirjauksista liittyy akuutteihin 

ylähengitystieinfektioihin. Muut 3 % kirjauksista käsittävät käyntisyyluokat olivat 0 

prosessikoodit, 3 kasvaimet ja 5 synnynnäiset (Villikka 2014a). Huomionarvoista on 

vuodesta 2012 selkeästi laskenut 0 prosessikoodit -luokkaan kuuluva käyntisyykirjaus 

"muu käynnin syy", joka muodosti 85 % kyseisen luokan kirjauksista. Vuonna 2012 

luokan 0 osuus kaikista kirjauksista oli 17 %. (Villikka 2013b) On todennäköistä, että 

kirjaustavoissa on tehty muutoksia vuoteen 2013 tultaessa. 

 

Tarkasteltaessa sähköisen asioinnin kautta asiakkaan itsenäisemmän hoitoon 

osallistumisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen potentiaalia, huomio 

kiinnittyy ensisijaisesti luokkiin 1 ja 6. On todettava, että infektioiden sekä vammojen 

kohdalla käyntisyiden akuutti luonne johtaa todennäköisesti asiakkaan vastaanotolle 

hakeutumiseen, vaikka vaivan luonne tai vakavuus ei välttämättä infektion tapauksissa 

vaatisi fyysistä vastaanottoa, ja asia olisi mahdollista hoitaa esimerkiksi OmaHyviksen 

viestinvälitystä käyttäen. Tästä syystä voidaan olettaa, että vaihtoehtoisilla 

asiointitavoilla ei pystytä kovin laajasti korvaamaan terveysalan ammattilaisen fyysistä 

vastaanottoa lähitulevaisuudessa. Akuuttien vammojen ja infektioiden kohdalla 

vaihtoehtoisten asiointitapojen vastaanottokäyntien määrää vähentävä vaikutus jäänee 

näin ollen pienemmäksi kuin käyntisyyluokissa 1 ja 6, joissa tarkasteltavat käyntisyyt 

eivät suoranaisesti viittaa välittömään hoidon tarpeeseen, vaan asia pystyttäisiin 

mahdollisesti hoitamaan muilla keinoin. On myös huomioitava, että akuuteissa 

terveysongelmissa vastaanotolle hakeutumisen todennäköisyyttä lisännee yleistyvä 

sähköinen ajanvarauspalvelu, jolloin esimerkiksi lievemmät infektiot eivät suodatu pois 

puhelinpalvelun hoidon tarpeen arvioinnissa. Sähköisen asioinnin yleistymistä ajatellen 

uusiin asiointivaihtoehtoihin mukautuminen vaatinee oman siirtymäaikansa ja totutuista 

käytännöistä poisoppiminen on todennäköisesti varsin hidasta joissain asiakasryhmissä. 



72 

 

 

Taulukossa 5 on esitetty seuraavien käyntisyiden suhteelliset osuudet kaikista 

kirjauksista kolmella tutkittavalla asemalla vuonna 2013. Alla luetelluista käyntisyistä 

ainoastaan merkittävimmät on listattu kirjauspaikkakohtaisesti. Liitteissä 3, 4 ja 5 on 

esitetty kolmen aseman kymmenen yleisintä käyntisyytä, joista alla luetellut käyntisyyt 

on valittu. Käyntisyyt ovat kirjattu hoitajakäynneillä eivätkä sisällä lääkärin 

diagnooseja. 

 

 0 Prosessikoodit – Yhteiset ICPC-koodit 

o 44 Ennaltaehkäisevä rokotus / lääkitys (ICPC2) 

o 50 Lääkitys / lääkemääräys / uusinta / injektio (ICPC2) 

 1 Oireet/vaivat 

o K Verenkiertoelimet 

 K22 Sydän- ja verisuonisairauden riskitekijä 

 6 Muut diagnoosit  

o A Yleiset ja epämääräiset 

 A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 

o B Veri ja vertamuodostavat elimet sekä immuunijärjestelmä 

 B81 Anemia, B12-vitamiinin/folaatin puute 

o T Umpieritys, aineenvaihdunta ja ravitsemus 

 T89 Diabetes, tyyppi 1 

 T90 Diabetes, tyyppi 2 

 

Lauritsalan aseman kirjauksien lukumäärät ovat osaltaan laskennallisia. Todellisiin 

vuonna 2013 tehtyihin kirjauksiin on vaikuttanut Lauritsalan asemalla tapahtuneet 

toiminnan muutokset syksyllä. Asema oli kiinni kesän ajan, ja tämän jälkeen 

henkilökuntaa ja toimintoja siirrettiin fyysisesti Armilaan, mistä johtuen Lauritsalan 

aseman vuoden 2013 toteutuneet kirjaukset eivät ole todellisen palvelujen käytön 

mukaiset. Osa käynneistä on kirjattu Armilaan. Käyntisyykirjausten määrä vuodelle 

2013 on mukautettu koko Eksoten kirjausmääriin vuosina 2012 ja 2013 sekä Lauritsalan 

aseman vuoden 2012 kirjausmääriin. Vuoden 2013 laskennallinen kirjausten määrä on 
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siis määritetty Eksoten vuosien 2012 ja 2013 kirjausmäärien suhteen ja Lauritsalan 

vuoden 2012 toteutuneiden kirjausten perusteella. 

 

Taulukko 5. Vuosien 2013 kirjaukset ja näiden suhteelliset osuudet asemittain. 

Kirjauspaikka Kirjaukset (Kpl) Osuus (%) 

Lauritsalan terveysasema 6204 100,0 % 

K22 Sydän- ja verisuonisairauden riskitekijä 264 4,3 % 

A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 1105 17,8 % 

T90 Diabetes, tyyppi 2 262 4,2 % 

Lemin terveysasema 2965 100,0 % 

-44 Ennaltaehkäisevä rokotus / lääkitys (ICPC2) 108 3,6 % 

A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 361 12,2 % 

B81 Anemia, B12-vitamiinin/folaatin puute 118 4,0 % 

Lemin diabetesvastaanotto 462 100,0 % 

T89 Diabetes, tyyppi 1 25 5,4 % 

T90 Diabetes, tyyppi 2 307 66,5 % 

Ruokolahden terveysasema 5604 100,0 % 

-50 Lääkitys / lääkemääräys / uusinta / injektio (ICPC2) 547 9,8 % 

A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 1490 26,6 % 

T90 Diabetes, tyyppi 2 129 2,3 % 

Ruokolahden diabetesvastaanotto 915 100,0 % 

A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 109 11,9 % 

T89 Diabetes, tyyppi 1 56 6,1 % 

T90 Diabetes, tyyppi 2 733 80,1 % 

 

Taulukossa 5 esitetyt Lemin ja Ruokolahden määrätiedot perustuvat toteutuneisiin 

kirjauksiin. Taulukon arvot ovat käynneillä kirjattuja käyntisyitä, mikä ei 

todellisuudessa täysin vastaa vastaanottokäyntien määrää. Osalla käynneistä ei ole 

kirjattu ollenkaan käyntisyytä, mistä johtuen todelliset käyntimäärät ovat hieman 

käyntisyykirjausten määrää suuremmat. Ero hoitajakäyntien ja käyntisyykirjausten 

välillä on kuitenkin pieni. Laskennallisista epätarkkuuksista ja lähtöoletuksista johtuen 

Lauritsalan aseman kirjattujen käyntien ja käyntisyykirjausten välillä on havaittavissa 

selvästi suurempi ero. 

 

Käyntisyykirjausten vähentämispotentiaalin arvioinnissa on käytetty puhelinkontaktien 

tapaan skenaariopohjaista lähestymistapaa. Taulukon 5 vuoden 2013 kirjausten 

lukumäärien perusteella on laskettu kolmen skenaarion mukaiset mahdolliset vähenemät 
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henkilötyövuosissa. Skenaarioissa on käytetty muuttujana tarkasteltavien kirjausten 

suhteellista vähenemää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka monta prosenttia 

hoitajan vastaanottokäynneillä kirjattavista valituista käyntisyykirjauksista poistuisivat 

sähköisten palvelujen myötä ja asiakaskontakti voitaisiin hoitaa sähköisesti 

lyhyemmässä ajassa. Skenaario 1 on optimistisin olettamus, skenaario 3 pessimistisin ja 

skenaario 2 näiden väliltä.  Laskennassa on käytetty seuraavia arvoja: 

 

 Työpäiviä vuodessa: 215 

 Käyntisyykirjaukset/hoitaja/työpäivä vuonna 2013 (=potilaiden määrä) 

o Lauritsala: 7,2 

o Lemi: 5,3 

o Ruokolahti: 4,3 

 Sähköisillä asioinnin kautta hoidettuun asiakaskontaktiin kuluu 60 % vähemmän 

aikaa verrattuna asemalla suoritettuun vastaanottokäyntiin 

 

Taulukko 6. Sähköisen asioinnin kautta saavutetut kolmen skenaarion mukaiset 

vähenemät henkilötyövuosissa 

 Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 

Suhteellinen vähennys 66 % 45 % 20 % 

Lauritsalan asema 0,42 0,28 0,13 

Lemin asema 0,20 0,14 0,06 

Lemin diabetesvastaanotto 0,12 0,08 0,03 

Lemi yhteensä 0,32 0,22 0,10 

Ruokolahden asema 0,92 0,63 0,28 

Ruokolahden diabetesvastaanotto 0,38 0,26 0,12 

Ruokolahti yhteensä 1,30 0,89 0,39 

  

Taulukon 6 mukaisten henkilötyövuosien laskennan perusteeksi on valittu 

hoitajakohtainen käyntisyykirjausten lukumäärä vuodessa, koska asemien väliset erot 

hoitajien tehtävissä ovat ilmeisen merkittäviä ja vaikuttavat laskennan tuloksiin. 

Hoitajakohtainen käyntimäärä huomioi välillisen työajan kulutuksen paremmin kuin 

esimerkiksi, jos laskennassa olisi oletettu käyntien pituudet käyntisyykirjauskohtaisesti 

ja oletettu hoitajan päivittäisen työpanoksen kuluvan täysimääräisesti 

vastaanottotyöhön. Laskentamenetelmä olisi idealistinen eikä huomioi hoitajan muuta 
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toimintaa eikä sitä tästä syystä ole käytetty. Valitussa laskentamenetelmässä ei ole 

tarvetta ottaa kantaa, kuinka pitkään vastaanotossa kuluu aikaa kunkin 

käyntisyykirjauksen kohdalla, ja sähköisen asioinnin tuoma ajankäytön tehostuksen 

suhteellinen arvo on vakioitu. Mikäli oletettaisiin, että hoitaja käyttäisi ideaalisesti koko 

päivittäisen työaikansa täysimääräisesti vastaanottotyöhön yhden käynnin kestäessä 20 

minuuttia, yksi hoitaja pystyisi hoitamaan päivässä noin 21 potilasta. Kolmella asemalla 

vuonna 2013 toteutuneet hoitajakohtaiset käyntimäärät ovat kuitenkin päivää kohden 

ideaalitapaukseen verrattuna huomattavasti pienempiä. 

 

Vaikutusten arvioinnin tekee haastavaksi – tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta – 

käyntisyykirjausten tasainen jakautuminen valtaosan kirjauksista sisältävissä 

käyntisyyluokissa. Tulevaisuuden muutosten ennakointi käyntimäärien suhteen perustuu 

vahvasti olettamuksiin ja eri tekijöiden vaikutusten arviointi on varsin ongelmallista. 

Käyntisyykirjauksissa huomio kannattaa kuitenkin kiinnittää ensisijaisesti 

asemakohtaisesti tilastoista ilmeneviin suhteellisesti merkittävimpiin käyntisyihin ja 

rajata pois joukosta ne käyntisyyt, jotka ovat kaikista vaikeimmin korvattavissa tai 

ehkäistävissä käytettävissä olevin keinoin.  

 

5.4 Puhelinpalvelujen keskittäminen 

 

Puhelinpalvelujen keskittämishyödyn asemakohtaisessa määrittelyssä käytetään 

terveysasemilla vuoden 2013 kirjattujen sisältömerkintöjen lukumäärää ja niiden 

yhteenlaskettua kokonaismäärää. Lukumäärissä ei ole huomioitu diabetesvastaanottoja 

koskevia puhelinkontakteja, sillä yhteydenpito pitkäaikaissairauksien kohdalla 

hoidetaan potilaan ja omahoitajan välillä. Lukuihin kuitenkin sisältyy mahdollisesti 

muita pitkäaikaissairauksia koskevia kontakteja, riippuen siitä, ovatko ne kirjattu 

terveysaseman puhelinkontakteihin. Laskennan luvut perustuvat terveysasemien 

kirjattuihin kontakteihin, jotka muodostavat valtaosan kaikista Eksoten alueen 

kirjauksista. Kolmen aseman sisältömerkintöihin perustuvat puhelinkontaktimäärät ovat 

esitelty taulukossa 7. 
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Laskelma puhelinpalvelujen henkilöstökulujen säästöistä palveluja keskittämällä on 

laskettu karkeasti määrittämällä hypoteettinen henkilötyövuosien määrä 

yhteyskeskuksessa. Puhelinpalvelujen kokonaishenkilöstötarpeeksi on arvioitu 15 

henkilötyövuotta, mitä on käytetty taulukon 7 arvojen laskennan perusteena. Koska 

yhteyskeskuksen ja keskitetyn puhelinpalvelujen myötä asemilla ei enää vastattaisi 

kokoaikaisesti asiakkaiden puhelinkontakteihin, tarkasteltavien asemien osuudet 

puhelinpalvelujen henkilöstökuluista ovat allokoitu asemille käyttäen jakoperusteena 

nykyistä tilastoitua puhelinkontaktien lukumäärää kullakin asemalla suhteessa koko 

Eksoten alueen kontakteihin. Puhelinliikenteen keskittäminen ja yhteyskeskuksen 

käyttöönotto on osa tässä työssä kolmelle hyvinvointiasemalle määriteltyjä tavoitetiloja. 

Laskentamallissa keskeinen oletus on se, että eri asemien puhelukontaktimäärien 

keskinäiset suhteet eivät juuri muutu tulevaisuudessa. Muutokset ovat kuitenkin 

mahdollisia ja myös todennäköisiä sen vuoksi, että kuntien erilaiset väestörakenteet 

vaikuttanevat esimerkiksi sähköisten asiointipalveluiden käytön yleistymiseen 

puhelinpalvelun substituuttina. 

 

Taulukko 7. Puhelukontaktien sisältömerkintöjen suhteelliset osuudet terveysasemien 

kontaktien kokonaismäärästä, ja osuuksien mukaan lasketut vähenemät 

henkilötyövuosissa 

 Kirjausten lukumäärä Suhteellinen osuus HTV vähennys 

Lauritsalan asema 5828 5,10 % 0,24 

Lemin asema 3296 2,88 % 0,57 

Ruokolahden asema 5570 4,87 % 0,27 

Eksote T-asemat yht. 114383 100,00 %  

  

5.5 Henkilöstökustannusten perusta 

 

Laskennassa käytettäviä ammattiryhmien nimikkeitä on pyritty yksinkertaistamaan 

tarpeen mukaan parantaen asemien keskinäistä vertailukelpoisuutta. Todellisuudessa eri 

ammattiryhmien tarkemmat nimikkeet ja koulutukset saattavat vaihdella jonkin verran 

asemien välillä, ja palkkatasoissa saattaa olla eroja. Tutkittavat nimikkeet ja kyseisten 

nimikkeiden kokonaisvuosikustannukset on esitetty liitteessä 1. 
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Kaikkien käytettävien nimikkeiden kohdalla palkkakustannus on laskettu kunkin 

nimikkeen Eksoten sisällä tilastoitujen mies- sekä naispuolisten henkilöiden palkkojen 

keskiarvona. Tässä tapauksessa ei oteta huomioon asemalla työskentelevien henkilöiden 

sukupuolta, työkokemusta tai muita palkkaukseen vaikuttavia tekijöitä, vaan käytetään 

kunkin nimikkeen kaikkien työntekijöiden keskipalkkaa Eksotessa. 

Palkkakustannuksissa on huomioitu lomarahat, ja päälle on laskettu 32,5 prosentin lisä 

kattamaan työnantajan sivukulut. Työpanoksien huomioinnin rajauksen perusteena on 

käytetty niiden luonnetta tarkasteltavilla asemilla. Tästä syystä osa asemilla tarjottavista 

palveluista, jotka eivät kiinteästi toimi asemalla, on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 

Tämän kaltaisia palveluita ovat esimerkiksi päihde-, mielenterveys- ja perhepalvelut, 

joita tarjotaan eräillä asemilla liikkuvina palveluina. Työpanoksista huomioidaan ne, 

jotka liittyvät kiinteästi hyvinvointiaseman toimintaan. 

 

Yleislääkärin palkan perusteena on käytetty tilastoituja terveyskeskuslääkärin palkkoja. 

Lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneitä sairaanhoitajia (LMK) on vielä suhteellisen 

vähän töissä Eksoten alueella, mutta tässäkin tapauksessa on käytetty keskimääräistä 

palkkatasoa. Terveyskeskusavustajan nimikkeen käsitetään sisältävän eri 

ammattiryhmät, jotka työskentelevät kyseisellä nimikkeellä terveysasemilla. Näitä ovat 

muun muassa perushoitajat ja lähihoitajat. Näin ollen edellä mainituille ei ole erikseen 

määritetty henkilöstökustannuksia. Palveluohjaajan roolissa voi työskennellä eri 

ammattiryhmien edustajia ja näin ollen eri ammattiryhmien ansiot on eritelty, vaikka 

henkilöt työskentelevätkin samassa tehtävässä. Palkkaerojen vuoksi case-asemien 

välillä voi olla eroja palveluohjaajan henkilöstökuluissa, vaikka henkilötyövuosia 

tehtävässä olisikin yhtä paljon. 

 

Laskennassa käytettävä sijaismääräraha on suuruudeltaan 102 000 €. Tämä jakautuu 

pääasiassa kolmen hyvinvointiaseman välillä mutta on myös tarvittaessa käytettävissä 

muille asemille. Sijaismäärärahan jakaantumista asemien kesken ei ole tarkemmin 

määritelty. Laskennassa määräraha on jaettu kolmen aseman kesken tasan, koska 

todellista tarpeen jakautumista eikä siihen vaikuttavia tekijöitä ole tiedossa. 

Henkilöstökulutarkastelussa on sosiaalityön osalta rajattu ulos etuuskäsittelijät, koska 

nämä eivät työskentele palveluohjaajan tehtävässä millään kolmesta tutkittavasta 
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asemasta. Käytännössä etuuskäsittelijöiden työnkuva ei ole muuttunut 

hyvinvointiasemamallin myötä. On kuitenkin huomattava, että sekä Lemin että 

Ruokolahden hyvinvointiasemalla työskentelee kullakin yksi etuuskäsittelijä. 

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työpanokset sosiaalityössä on esitetty 

henkilötyövuosina kunkin aseman kohdalla mutta näiden kustannusvaikutusta ei ole 

huomioitu, koska toimitilojen muutoksesta huolimatta työhön ei ole kohdistunut 

muutoksia hyvinvointiasemamalliin siirtymisen myötä. 

 

5.6 Henkilöstökustannusten määritys 

 

Henkilöstökustannukset ja niiden määritys perustuvat liitteessä 1 esitettyihin 

ammattiryhmien kustannustietoihin. Henkilöstökustannukset on määritetty kolmessa eri 

vaiheessa: ennen vuoden 2014 hyvinvointiasemamallin pilottijaksoa, pilottijakson 

aikana ja tavoitteellisessa tulevaisuudentilassa, joita on määritetty Lemin ja 

Ruokolahden hyvinvointiasemille kolme ja Lauritsalan asemalle yksi. Jokaisessa tilassa 

on määritetty eri ammattiryhmien henkilötyövuosien määrät ja niiden aiheuttamat 

kustannukset. 

 

Henkilöstö on kustannusten erittelyä varten jaettu seuraaviin osiin: vastaanotto, 

avustajat, palveluohjaus ja sosiaalityö. Näiden lisäksi on huomioitu sijaismäärärahojen 

jakaantuminen asemille sekä puhelinpalvelun henkilöstötarve että sähköisen asioinnin 

potentiaalinen vaikutus henkilötyövuosiin. Sähköisen asioinnin vaikutus kohdistuu osin 

puhelinpalveluun ja osin vastaanottoihin. Vastaanottojen kohdalla sähköinen asiointi on 

muutettu paremman havainnollisuuden vuoksi käyntimäärien vähenemästä 

hoitajahenkilötyövuosiksi, kuten luvussa 5.3.2 on esitetty. Vaihtoehtoisesti vaikutus 

voitaisiin huomioida käyntimäärissä. Yksikkökustannusten laskennassa on kuitenkin 

huomioitava, että vaikutus on laskettu jo henkilöstökustannuksiin, joten muuttuneiden 

käyntimäärien laskeminen ei ole tarpeellista. 

 

5.6.1 Lauritsala 
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Luvussa 5.1 esitetystä kolmeen skenaarioon perustuvien tavoitetilojen sijaan Lauritsalan 

hyvinvointiasemalle on määritetty vain yksi tavoitetila johtuen siitä, että asemalla 

fyysisesti toimivaa henkilöstöä ei ole kovin paljon, mikä vähentää vaihtoehtoisten 

järjestelyiden määrää. Lauritsalan aseman toiminta on myös hyvin integroitu Armilan 

terveysasemaan tiimiperusteisesta työnjaosta johtuen; suuri osa Lauritsalan väestöä 

palvelevasta terveysalan henkilöstöstä toimii pääasiallisesti Armilassa. Lauritsalan 

aseman henkilötyövuosia on kuvattu taulukossa 8. Lauritsalan asemalle on määritetty 

kaksi erilaista pilottivaiheen tilaa kuvaten asemalla ja tiimissä työskentelevää 

henkilöstöä. 

 

Taulukko 8. Lauritsalan asemalla ja tiimissä toimivan henkilöstön henkilötyövuodet 

nimikkeittäin 

 Lähtötila Pilottivaihe 
(tiimi) 

Pilottivaihe 
(asema) 

Tavoitetila 
(tiimi) 

Vastaanotto:     

Lääkäri 4,00 4,00 0,00 3,00 

Sairaanhoitaja 4,00 4,70 0,30 3,00 

LMK Sairaanhoitaja 0,00 0,40 0,40 1,00 

Avustajat:     

Terveyskeskusavustaja 2,00 0,00 0,00 0,00 

Palveluohjaus:     

Psykiatrinen sairaanhoitaja 0,00 0,10 0,10 0,10 

Sosiaaliohjaaja 0,00 0,50 0,50 0,50 

Sosiaalityö:     

Sosiaaliohjaaja 2,00 1,50 1,50 1,50 

Puhelinpalvelut:     

Sairaanhoitaja 1,00 0,76 0,44 0,44 

Sijaismäärärahat: 0,66 0,00 0,00 0,00 

Sähköinen asiointi:     

Sairaanhoitaja 0,00 0,00 0,00 -0,42 

 

Kuten taulukosta 8 ilmenee, suurin osa Lauritsalan aseman toiminnasta hoidetaan 

Armilassa. Lähtötilaksi on määritelty henkilöstön koostumus asemalla ennen kesäkuuta 

vuonna 2013, koska jo tämän jälkeen aseman toiminnasta huomattava osa on siirtynyt 

Armilaan. Asema avattiin kesäsulun jälkeen syksyllä, jolloin asemalla tarjottiin vain 

sairaanhoitajan vastaanottoja. Hyvinvointiasemapilotin alkaessa aseman toimintaa 

kasvatettiin lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneellä sairaanhoitajalla ja 
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palveluohjaajalla. Edellä mainitut toimivat asemalla osa-aikaisesti. Palveluohjaajana 

toimivat henkilöt työskentelevät omissa tehtävissään, kun he eivät toimi palveluohjaajan 

tehtävässä. 

 

Ennen kesää 2013 asemalla työskenteli kaksi terveyskeskusavustajaa. Molempien 

työpanos on arvioitu siirtyneen täysimääräisesti Armilaan jo pilottivaiheessa. 

Työpanokset voidaan katsoa Lauritsalan näkökulmasta kustannussäästöksi. Armilassa 

oli Simolinin (2014) mukaan vuonna 2013 terveyskeskusavustajien rekrytointitarve, 

joka pystyttiin täyttämään siirtämällä kaksi avustajaa Lauritsalan asemalta Armilaan. 

 

Sairaanhoitajien työpanoksen arvioiminen Lauritsalan aseman tapauksessa on haastavaa 

siksi, että tiimin jäsenet toimivat suurimman osan ajasta Armilassa eikä ole 

tutkimustietoa siitä, miten heidän työaikansa jakautuu. Armilaan siirtymisen jälkeen 

sairaanhoitajien oheistoiminnan määrä on lisääntynyt. 0,3 HTV:n säästö voidaan 

kuitenkin olettaa, koska osa-aikaisesti Lauritsalassa toimiva sairaanhoitaja työskentelee 

myös osan työajastaan huumeidenkäyttäjille tarkoitetussa neulanvaihtopisteessä. 

Samankaltainen työajan arvioinnin ongelma liittyy myös lääkäreiden työajan 

jakaantumiseen. Arvioiminen on vaikeaa siksi, että suurin osa lääkäripalveluista on 

keskittynyt Armilaan jo nykyisellään mahdollistaen joustavasti lääkärien toimimisen 

oman alueen asiakkaiden palvelemisen lisäksi myös muissa tehtävissä. Työajan käytön 

arviointiin on jo aikaisemmin – lääkärien työskennellessä vielä fyysisesti Lauritsalassa 

– vaikuttanut työtehtävien moninaisuus, jolloin varsinaiseen vastaanottotyöhön on 

käytetty vain osa työajasta. Muun kuin vastaanottotyön määrästä kertoo lääkärien varsin 

suuri määrä lähtötilassa ottaen huomioon Lauritsalan väestöpohjan. Nykyisessä 

järjestelyssä lääkärien kuin myös hoitajien työajan jakaantumista pitää jatkossa tutkia 

tarkemmin, jotta voidaan selvittää tarkemmin, millaisia etuja keskitetymmin Armilassa 

toimimisessa on suuremmassa mittakaavassa ja kuinka paljon todellisuudessa kuluu 

aikaa Lauritsalan asiakkaiden palvelemiseen. Työajan käytön perusteella on mahdollista 

paremmin selvittää lääkärin kustannusten kohdistuminen Lauritsalan asemalle 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tarkastelu vaatisi mahdollisesti lääkärivastaanottojen 

asiakkaiden tarkastelua yksilötasolla. Tässä laskelmassa lääkärien työpanoksen 
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oletetaan kohdistuvan täysimääräisesti terveysasematyöhön. Todellisuudessa kyseinen 

työpanos on kuitenkin pienempi. 

 

Puhelinpalvelun henkilötyövuosien määrittely pilottivaiheessa on perustettava osin 

arvioihin. Ennen puhelujen ohjautumista Armilaan, oli Lauritsalan asemalla yksi 

henkilö vastaamassa puheluihin. Nykyisin puhelinvastauksen toimiessa Armilassa, on 

Lauritsalan puhelintyön kuormittavuus vaikeammin määritettävissä, vaikka Lauritsalan 

aseman puhelukontaktit kirjautuvatkin erikseen Lauritsalan asemalle, Armilan aseman 

sijaan. Tässä pilottivaiheen puhelinpalvelun HTV-kuormitukseksi on laskettu olevan 

0,76 henkilötyövuotta, missä on huomioitu puhelinpalvelun keskittäminen mutta ei 

sähköisen asioinnin vaikutuksia. Puhelinpalvelun henkilötyövuositarpeella tarkoitetaan 

kustannusvaikutusta ottamatta kantaa siihen, mikä taho ottaa puheluja vastaan 

todellisuudessa. Muutoksen myötä puhelintyön vaatima yhden henkilön työpanos on 

määritetty siirtyneen hoitotyöhön täysimääräisesti, mikä näkyy pilottivaiheessa 

hoitohenkilöstön kustannusten kasvuna. Puhelinpalvelujen keskittämisen hyöty on 

laskettu tavoitetilaa varten. mutta Armilan puhelukontaktien ja puhelinpalvelussa 

työskentelevän henkilöstön suuri määrä käytännössä mahdollistaa laskennan tulosten 

käytön Lauritsalan aseman tapauksessa jo pilottivaiheessa. Tavoitetilan HTV-määrä 

sisältää sekä keskitetyn puhelinpalvelun ja sähköisen asioinnin vaikutukset, joita on 

käsitelty luvuissa 5.3 ja 5.4. Sähköisen asioinnin vaikutuksen huomioinnissa on 

puhelinkontaktien kohdalla käytetty parhaimman, skenaarion 1 arvoja, jotka on esitetty 

taulukossa 4. Sähköisen asioinnin potentiaalinen vaikutus hoitajavastaanottojen 

käyntimääriin on huomioitu negatiivisena, mikä tarkoittaa henkilötyövuosia vähentävää 

vaikutusta. HTV-luku on tässäkin määritetty käyntimäärien vähenemistä koskevan 

skenaarion 1 mukaan (ks. taulukko 6). 

 

Taulukon 8 esitettyjen henkilötyövuosien perusteella on laskettu valittujen 

ammattiryhmien kokonaishenkilöstökustannukset. Kuvassa 11 näkyvät 

vuosihenkilöstökustannukset jaoteltuna kahdella eri tavalla. Vasemmanpuoleiset pylväät 

sisältävät vastaanottohenkilöstön kustannusten lisäksi sijaismäärärahat ja sähköisen 

asioinnin vaikutukset vastaanottojen määriin. Oikeanpuoleiset pylväät sisältävät näiden 

lisäksi myös avustajien työpanokset sekä puhelinpalvelun ja palveluohjauksen 
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henkilöstökustannukset. Sijaismääräraha on esitetty havainnollisuuden parantamiseksi 

henkilötyövuosina sairaanhoitajan keskipalkkaan perustuen. 

 

  

Kuva 11. Lauritsalan tiimin henkilöstökustannukset kolmessa vaiheessa ja asemalla 

toimivan henkilöstön kustannukset pilottivaiheessa 

 

Kuvassa 11 esitetyissä kustannuksissa ei ole sisällytettynä sosiaalityön kustannuksia, 

vaikka henkilötyövuodet ovatkin eriteltynä taulukossa 8. Taulukossa on tarkoitus 

havainnollistaa henkilötyövuosien jakautuminen palveluohjauksen ja sosiaalityön välillä 

mutta huomioida palveluohjaus uutena toimintona, joka itse asiassa lisää kustannuksia. 

Olisi pystyttävä huomioimaan, millaisia vaikutuksia palveluohjaukseen käytetyllä 

työajalla on sosiaalityöhön, josta palveluohjauksen työpanos on otettu. Periaatteessa 

palveluohjauksen aiheuttaman lisäkustannuksen voisi määritellä nollaksi, koska 

palveluohjauksen henkilöstöpanos on siirretty sosiaalityöstä. Lisäkustannuksia ei näin 

ollen oikeastaan synny. On kuitenkin valittava, miten sosiaalityöstä otettu työpanos 

arvostetaan laskennassa. Tässä palveluohjaus on huomioitu kustannuksia lisääväksi 

palveluksi. Kustannusvaikutus kuvaajissa on 0,5 henkilötyövuotta eli 22000 €. 

Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluohjauksen kustannusvaikutus kompensoituu 

kokonaan vähentyneellä varsinaisen hoitotyön määrällä, jolloin vaikutus ei näy 

lasketuissa kustannuksissa. 
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5.6.2 Lemi 

 

Taulukossa 9 on esitetty Lemin aseman henkilöstö henkilötyövuosina lähtötilassa 

vuonna 2013, hyvinvointiasemamallin pilottivaiheessa ja kolmessa skenaariopohjaisessa 

tavoitetilassa. Lemin hyvinvointiaseman henkilöstön määritys on selvästi 

yksinkertaisempaa kuin Lauritsalan aseman tapauksessa. Henkilöstömäärät on 

määritetty yleisten rajausten mukaisesti. 

 

Taulukko 9. Lemin asemalla työskentelevän henkilöstön henkilötyövuodet 

nimikkeittäin 

 Lähtötila 
2013 

Pilotti 
2014 

Tavoitetila 
1 

Tavoitetila 
2 

Tavoitetila 
3 

Vastaanotto:      

Lääkäri 1,00 1,00 0,80 0,60 0,20 

Sairaanhoitaja 3,00 3,33 3,00 2,00 2,00 

LMK Sairaanhoitaja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 

Fysioterapeutti 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 

Palveluohjaus:      

Sosiaalityöntekijä 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 

Sosiaalityö:      

Sosiaalityöntekijä 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Puhelinpalvelut:      

Sairaanhoitaja 1,00 0,66 0,22 0,22 0,22 

Sijaismäärärahat:      

Sairaanhoitaja' 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sähköinen asiointi:      

Sairaanhoitaja 0,00 0,00 -0,32 -0,32 -0,32 

 

Lähtötilassa asemalla työskenteli neljä sairaanhoitajaa, joista yhden oletetaan toimineen 

kerrallaan puhelintyössä. Pilottivaiheen osalta puhelintyöhön on määritetty 0,66 

henkilötyövuotta Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen yhteisen puhelinpalvelukäytännön 

mukaisesti. Muutoksia ei ole vielä toteutettu, mutta viimeistään vuoden 2014 loppuun 

mennessä avattavat ajanvarauskirjat mahdollistavat toisten asemien puheluihin 

vastaamisen. Kyseistä muutosta käsiteltiin luvussa 4.4.2. Vaikka muutos ei ole vielä 
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tapahtunut, se on asetettu pilottivaiheeseen pohjustaen siirtymää kohti tavoitetilaa, jossa 

kaikki Eksoten alueen asemat voivat vastata toistensa puheluihin. Pilottivaiheessa 

puhelintyöltä vapautuva 0,33 henkilötyövuotta siirtyy välittömään hoitotyöhön. 

Kaikissa kolmessa tavoitetilassa on Lauritsalan tavoin huomioitu laaja 

puhelinpalvelujen keskittäminen ja sähköisen asioinnin vaikutus puhelinkontaktien 

määriin. 

 

Tavoitetilassa 1 hoitohenkilöstömäärät ovat lähes muuttumattomat, puhelintyöstä 

vapautuvaa 0,78 henkilötyövuotta lukuun ottamatta ja lääkärin työpanoksen vähennystä. 

Puhelintyöstä vapautuvaan työpanokseen vaikuttaa se, kuinka tulevaisuudessa koko 

Eksoten alueen puhelinpalvelu on tarkoitus toteuttaa. Tämä vaikuttaa edelleen siihen, 

kuinka paljon yksittäisellä hyvinvointiasemalla on tarvetta liittyä puhelinjärjestelmään 

ottamaan puheluita vastaan. On mahdollista, että Lemin aseman kohdalla puhelintyötä 

tehdään tarvittaessa tai vaihtoehtoisesti se poistuu kokonaan. Tavoitetilassa 1 

vapautunut 0,78 henkilötyövuotta on poistettu kokonaan tarkoittaen käytännössä sitä, 

että Lemin asemalla ei otettaisi puheluita vastaan tulevaisuudessa ollenkaan, jolloin 

täytyy huomioida ainoastaan 0,22 henkilötyövuoden suuruinen kustannusvaikutus 

puheluiden vastaanottamisesta muualla. Tavoitetilassa 2 on lääkärin työtä vähennetty 40 

% verrattuna lähtötilaan, mikä voisi käytännössä tarkoittaa osa-aikaisesti jollain toisella 

asemalla työskentelyä. Lääkärin työtä korvaamaan on tuotu 

lääkkeenmääräämiskoulutuksen käynyt sairaanhoitaja ja vähennetty samalla yksi 

sairaanhoitaja. 

  

Tavoitetilassa 3 on lääkärin työpanosta vähennetty edelleen muiden työpanoksien 

pysyessä samoina kuin tavoitetilassa 2. Tavoitetiloissa ei ole muutettu 

palveluohjaukseen käytettäviä työpanoksia verrattuna pilottivaiheeseen. Myöskään 

psykiatrisen sairaanhoitajan työpanosta ei ole muutettu. Kuvasta 12 näkyvät taulukossa 

9 määriteltyjen tilojen kustannukset samoin periaattein kuin Lauritsalan kohdalla. Tässä 

tavoitetiloja on kuitenkin määritelty kolme yhden sijaan luvussa 5.1 esitetyn mallin 

mukaisesti. Palveluohjauksen kustannusvaikutusta on käsitelty samalla tavalla kuin 

Lauritsalan aseman kohdalla. 
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Kuva 12. Lemin aseman henkilöstökustannukset lähtötilassa, pilottivaiheessa ja 

kolmessa tavoitetilassa 

 

Tavoitetiloissa 2 ja 3 näkyy jo selvästi lääkärikustannuksen osittaisen poistumisen. 

Molemmissa on yhden sairaanhoitajan tilalle tuotu lääkkeenmääräämiskoulutuksen 

käynyt sairaanhoitaja. Tavoitetilojen 2 ja 3 välinen ero tulee vain lääkärin työpanoksen 

vähenemisestä 0,4 henkilötyövuotta tavoitetilasta 2. Aseman vuotuiset käyntimäärät 

huomioiden ei ole todennäköisesti tarkoituksenmukaista työllistää useampaa kuin yksi 

lääkkeenmääräämiskoulutuksen käynyt sairaanhoitaja. Lääkärin työn korvattavuuteen 

vaikuttaa, miten suuren osan lääkkeenmääräämisoikeuden omaava hoitaja pystyisi 

tapauksista hoitamaan ottaen huomioon koulutuksen tuomat valmiudet ja lääkkeiden 

määräämiseen liittyvät oikeudet. 

 

5.6.3 Ruokolahti 

 

Taulukossa 10 on esitetty hyvinvointiasematoimintaan liittyvä henkilöstö käsittäen 

hoitohenkilöstön, avustavan henkilöstön ja sosiaalipuolen ammattilaiset. 
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Hyvinvointiasemamallin pilottikokeilun myötä Ruokolahden asemalla ei ole tapahtunut 

merkittäviä muutoksia henkilöstön suhteen. Hoitohenkilöstön määrässä ja 

koostumuksessa ei ole tapahtunut muutoksia lukuun ottamatta psykiatrisen 

sairaanhoitajan 0,1 henkilötyövuoden työpanoksen siirtymistä hoitotyöstä 

palveluohjaukseen. Sosiaalityön kohdalla pilottivaiheessa 0,6 henkilötyövuotta siirtyi 

sosiaalityöstä palveluohjaukseen. Muutoksen jälkeen sosiaalityön osuudeksi jäi 0,2 

henkilötyövuotta. Sijaismääräraha poistui lähtötilasta vuoteen 2014 tultaessa. 

 

Taulukko 10. Ruokolahden asemalla työskentelevän henkilöstön henkilötyövuodet 

nimikkeittäin 

 Lähtötila 
2013 

Pilotti 
2014 

Tavoitetila 
1 

Tavoitetila 
2 

Tavoitetila 
3 

Vastaanotto:      

Lääkäri 3,00 3,00 3,00 2,40 2,00 

Sairaanhoitaja 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 

LMK Sairaanhoitaja 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Terveydenhoitaja 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90 

Avustajat:      

Terveyskeskusavustaja 4,00 4,00 3,00 2,00 0,00 

Palveluohjaus:      

Sosiaalityöntekijä 0,00 0,50 0,60 0,60 0,60 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 

Sosiaalityö:      

Sosiaalityöntekijä 0,80 0,30 0,20 0,20 0,20 

Puhelinpalvelut:      

sairaanhoitajat 1,00 1,00 0,37 0,37 0,37 

Sijaismäärärahat:      

Sairaanhoitaja 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sähköinen asiointi:      

Sairaanhoitaja 0,00 0,00 -1,30 -1,30 -1,30 

 

Tavoitetilojen hahmottelussa tärkeimmässä roolissa ovat lääkärien, sairaanhoitajien, 

lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien hoitajien ja avustavan henkilöstön työpanosten 

variointi. Yleisesti kehityssuunta on avustavan henkilöstön osalta, että eläköitymisen 

kautta ammattiryhmien välistä jakaumaa pyritään muokkaamaan. Tämä tarkoittaa 

lähinnä sairaanhoitajien palkkaamista eläkkeelle siirtyneiden perushoitajien tilalle tai 

henkilöstövajeen osittaista kompensoimista sijaismäärärahoin. Tavoitetilassa 1 
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avustajien työpanosta on vähennetty yhdellä henkilötyövuodella, kahdella 

henkilötyövuodella tavoitetilassa 2. Tavoitetilassa 3 avustajien työpanos on poistunut 

kokonaan. 

 

Puhelinpalvelun muutoksia on käsitelty samalla tavalla kuin Lemin aseman kohdalla, eli 

vapautunut työpanos on asetettu tavoitetiloissa poistuvaksi kokonaan. Ruokolahden 

kohdalla laskennallinen puhelinpalvelun henkilötyövuosikuormitus on tällöin 0,37 

HTV. Tavoitetila 1 on sairaanhoitajien henkilötyövuosien osalta sama kuin tavoitetila 2. 

Tavoitetilassa 3 sairaanhoitajien henkilötyövuosimäärää on kasvatettu yhdellä 

verrattuna lähtötilaan ja pilottivaiheeseen. Tällä on tarkoitus korvata avustajien 

kokonaan poistunutta työpanosta. 

 

Tavoitetilassa 1 lääkärien työpanosta ei ole muutettu. Tavoitetilassa 2 sitä on vähennetty 

0,6 henkilötyövuotta ja tavoitetilassa 3 edelleen yksi henkilötyövuosi. Tavoitetilan 3 

lääkärien työpanos pohjautuu tavoitteeseen, että joka kolmas lääkärin vastaanottokäynti 

korvattaisiin hoitajan vastaanotolla. Tavoitetilassa 2 ja 3 lääkkeenmääräämisoikeuden 

omaava sairaanhoitaja on lisätty hoitohenkilöstöön, korvaten vähennettyä lääkärien 

henkilötyövuosimäärää. Myöskään Ruokolahden hyvinvointiasemalla ei ole 

todennäköisesti tarpeellista työllistää enempää, kuin yksi 

lääkkeenmääräämiskoulutuksen käynyt hoitaja.  

 

Edellä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta muiden ammattiryhmien työpanoksiin ei 

ole tehty muutoksia tavoitetiloissa. Samalla tavoin kuin Lemin aseman kohdalla kuvassa 

13 on havainnollistettuna ammattiryhmien työpanoksissa tehtyjen muutosten vaikutus 

henkilöstökustannuksiin. 
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Kuva 13. Ruokolahden aseman henkilöstökustannukset lähtötilassa, pilottivaiheessa ja 

kolmessa tavoitetilassa 

 

Lähtötilan ja pilottivaiheen välillä ei ole juurikaan havaittavissa olevia eroja. 

Sijaismäärärahan poistuminen laskee hoitohenkilöstön kuluja, mutta oikeanpuoleisessa 

palkissa nämä kompensoituvat palveluohjauksen tuoman lisäkustannuksen vuoksi. 

Kolmessa tavoitetilassa oikeanpuoleisissa pylväissä näkyvät hoitohenkilöstön ohella 

puhelinpalveluun, avustajiin ja sähköiseen asiointiin liittyvät muutokset. 

Vasemmanpuoleisissa palkeissa hoitohenkilöstön muutokset eivät näy samalla tavalla, 

koska avustajien vähentyessä, sairaanhoitajien henkilötyövuosia on lisätty. Sähköisen 

asioinnin käyntimääriin kohdistuva vaikutus henkilötyövuosissa on Ruokolahden 

asemalla valittujen käyntisyykirjausten osalta tarkasteltavista asemista asemasta suurin, 

mikä johtuu pääasiassa valittujen käyntisyykirjausten suuresta osuudesta 

käyntisyykirjausten kokonaismäärästä. 

 

5.7 Lauritsalan, Lemin ja Ruokolahden asemien kustannusten vertailu 
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Lauritsalan, Lemin ja Ruokolahden hyvinvointiasemat ovat toisiinsa verrattuna hyvin 

erilaisia toimintojen, henkilöstön ja asiakasmäärien suhteen. Toimintojen osalta 

tehdyillä rajauksilla on pyritty mahdollistamaan parempi keskinäinen 

vertailukelpoisuus. Henkilöstön koostumuksissa havaittavat erot pohjautuvat pitkälti 

asiakaskunnan palveluntarpeen piirteistä ja asiakasmääristä. Asemien välillä on 

kuitenkin huomattavia keskinäisiä eroja, joiden syy löytynee asemien toiminnassa. 

 

5.7.1 Yksikkökustannukset 

 

Käyntimääriltään Ruokolahden asema on kolmesta kaikista suurin. Vuonna 2013 

käyntejä asemalla oli lähes 11 400, josta melkein 4 700 oli lääkärikäyntejä. Lemin 

asemalla käyntejä oli vuonna 2013 vajaa 6 400, joista yli 2800 olivat lääkärikäyntejä. 

Lemin sekä Ruokolahden kohdalla mukaan on laskettu myös diabetesvastaanotot. 

Lauritsalassa käynnit jakautuivat vuonna 2013 varsin epätasaisesti johtuen toiminnassa 

tapahtuneista muutoksista. (Villikka 2014b) Käyntisyykirjausten määrää ja 

käyntimääriä vertailtaessa kokonaiskäyntimäärä jää alle 9000 käyntiin. Näistä vajaa 

2600 oli lääkärikäyntejä (Villikka 2014b). Luvuissa on huomioitu Lauritsalan tiimin 

vastaanotot, joista osa on ollut Armilan asemalla ja osa Lauritsalan asemalla.  

 

Käyntimäärien perusteella on hoitajakäynneille ja hoitajan sekä lääkärien käynneille 

laskettu yksikkökustannukset lähtötilassa, pilottivaiheessa ja kolmessa tavoitetilassa. 

Lauritsalan kohdalla on tässäkin esitetty vain yksi tavoitetila kolmen sijaan. Lauritsalan 

kohdalla tarkastellaan koko tiimiä eikä vain aseman henkilöstöä. Yksikkökustannukset 

on havainnollistettu kuvassa 14. 

 

Lähtötilannetta tarkasteltaessa kaikkien asemien yksikkökustannukset ovat laskevia 

pilottivaiheeseen siirryttäessä. Lauritsala poikkeaa kahdesta muusta tässä kohtaa, koska 

pilottivaiheessa palveluaste on noussut lähtötilanteeseen verrattuna palveluohjauksen ja 

lääkkeenmääräämiskoulutetun hoitajan myötä. Muutos kahden tilan välillä ei ole 

kuitenkaan kovin merkittävä. Lauritsalan asemalla suurin poikkeama on kahteen 

muuhun verrattuna matala hoitajakäyntikohtainen kustannus ja toisaalta korkea 

käyntikohtainen kustannus lääkärikäynnit huomioiden. Pääasiallinen syy näihin on 
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oletettavasti työnkuvassa ja edelleen työajan jakautumisessa. Lääkärien työ on mitä 

ilmeisimmin sisältänyt hyvin paljon oheistoimintaa vastaanottotyön lisäksi, joten korkea 

yksikkökustannus oli oletettavissa. Hoitajien kohdalla tilanne on ollut päinvastainen: 

oheistoimintaa on ollut selvästi vähemmän kuin muilla asemilla. 

 

 

Kuva 14. Asemien vastaanottokäyntien yksikkökustannukset 

 

Lemin ja Ruokolahden kohdalla on myös havaittavissa eroja lääkärien ja hoitajien 

vastaanottojen määrässä, mikä on vaikuttanut yksikkökustannusten suuruuteen. 

Ruokolahden asemalla asetelma on samankaltainen kuin Lauritsalan tapauksessa: 

lääkärikäynnin yksikkökustannus on suurempi kuin hoitajakäynnin. Ero Ruokolahden 

kohdalla kuitenkin on kuitenkin selitettävissä osin palkkaerolla ja hoitajien 

oheistoiminnan määrällä. Lemin aseman tapauksessa lääkärin yksikkökustannus on 

pienempi kuin hoitajan. Lääkärikäynnit muodostivat lähes 45 % kaikista käynneistä. On 

ilmeistä, että aseman toimintatavat poikkeavat selkeästi kahdesta muusta asemasta. On 

mahdollista, että Lemin asemalla lääkärin vastaanotolle pääsee helpommin verrattuna 
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kahteen muuhun asemaan. Lääkärin oheistoiminnan määrä on Lemin asemalla tulosten 

valossa oletettavasti vähäistä. 

 

Lauritsalan asemalla toimivan hoitajavastaanoton yksikkökustannuksia ei ole esitetty 

kuvassa. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen käyntitilaston perusteella yhden 

käynnin henkilöstökustannus oli noin 13 €, joka on muihin hoitajavastaanottoihin 

verrattuna hyvin matala. Syynä tähän on mitä todennäköisimmin työajan pääasiallinen 

käyttö rutiinivastaanottoihin. Toisaalta Lauritsalan aseman hoitajavastaanotoille 

hakeutuu sellaisia asiakkaita, joiden asian hoito on varsin nopeaa johtuen palveluiden 

osittaisesta tarjonnasta Armilassa. Vuoden 2014 alusta maaliskuun loppuun Lauritsalan 

asemalla kirjattiin 757 hoitajakäyntiä. 

 

Tavoitetiloja tarkasteltaessa yksikkökustannukset kasvavat ensimmäisestä tavoitetilasta 

verrattuna kolmanteen vaihtoehtoon. Kasvu johtuu käytännössä siitä, että hoitajien 

määrän lisääntyessä yksikkökustannus lähtee nousemaan asiakasmäärän ollessa vakio. 

Mitä enemmän lääkärin työtä korvataan hoitajan työpanoksella, sitä korkeampi hoitajan 

yksikkökustannus on odotettavissa. Kokonaishenkilöstökustannus ei kuitenkaan kasva, 

koska lääkärityöpanoksen vähentyessä myös lääkärikäynnit vähenevät samassa 

suhteessa oletuksella, että työn tuottavuus pysyy vakiona. Näin ollen lääkärikäyntien 

vähenemisen ja vastaanottojen yksikkökustannusten nousun nettovaikutus on 

kustannuksia alentava. 

 

5.7.2 Kokonaiskustannukset 

 

Tutkimuksen näkökulman ja hahmoteltujen kehityskulkujen luonteesta johtuen 

yksikkökustannuksia suurempi painoarvo kustannusten tarkastelun kannalta on 

kustannuskokonaisuuksien muutoksilla. Kustannuserien suuruudet kuvaavat kolmen eri 

aseman toiminnassa olevia eroja merkittävimmän eroavaisuuksia aiheuttavan tekijän 

ollessa vuosittainen asiakasvolyymi. Taulukossa 11 on esitetty osa-alueittain tässä 

työssä kuvattujen muutosten laskelmiin perustuvat kustannusvaikutukset verrattuna 

lähtötilaan ja pilottivaiheeseen, joka on asetettu taulukossa vertailupisteeksi kullakin 
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asemalla. Sähköisen asioinnin ja puhelinpalvelun kohdalla luvut perustuvat samoihin 

arvoihin kuin aiemmin esitetyissä kuvaajissa ja taulukoissa. 

 

Taulukon henkilöstökustannusten jakautumiseen vaikuttavat valitut jaottelukriteerit. 

Ruokolahden aseman kohdalla avustava henkilöstö on eritelty hoitohenkilöstöstä, minkä 

vaikutus näkyy hoitohenkilöstön ja muun henkilöstön muutosten suhteista 

tavoitetiloissa. Lauritsalan kustannusluvut perustuvat koko Lauritsalan tiimiin. 

Lauritsalan asemalla fyysisesti työskentelevän henkilöstön muutosten 

kustannusvaikutuksia ei ole tarpeellista tutkia. 
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Taulukko 11. Lähtötilan ja pilottivaiheen kustannukset sekä pilottivaiheen suhteen 

lasketut kustannusten muutokset osa-alueittain eri tavoitetiloissa 

Kustannus Lauritsala Lemi Ruokolahti 

Lähtötila    

Hoitohenkilöstö 724 880 € 355 428 € 730 288 € 

Muu henkilöstö 81 500 € 0 € 163 000 € 

Puhelinpalvelu 52 270 € 52 270 € 52 270 € 

Toimitilat 166 709 € 92 281 € 186 387 € 

Yhteensä 1 025 359 € 499 978 € 1 131 945 € 

Pilotti    

Hoitohenkilöstö 750 237 € 338 666 € 691 871 € 

Muu henkilöstö 26 751 € 30 703 € 194 753 € 

Puhelinpalvelu 39 949 € 34 498 € 52 270 € 

Toimitilat 166 709 € 85 077 € 164 803 € 

Yhteensä 983 646 € 488 944 € 1 103 698 € 

Kustannusvaikutus    

Tavoitetila 1    

Hoitohenkilöstö -175 157 € -41 339 € 0 € 

Muu henkilöstö 0 € 0 € -40 750 € 

Puhelinpalvelu -16 582 € -22 786 € -32 922 € 

–keskittäminen 0 € -11 905 € -14 090 € 

–sähköinen asiointi -16 582 € -10 880 € -18 832 € 

Sähköinen asiointi (vast. ot.) -21 776 € -16 652 € -68 101 € 

Toimitilat -83 355 € -8 508 € -16 480 € 

Yhteensä -296 870 € -89 284 € -158 253 € 

Tavoitetila 2    

Hoitohenkilöstö  -60 779 € -15 350 € 

Muu henkilöstö  0 € -81 500 € 

Puhelinpalvelu  -22 786 € -32 922 € 

–keskittäminen  -11 905 € -14 090 € 

–sähköinen asiointi  -10 880 € -18 832 € 

Sähköinen asiointi (vast. ot.)  -16 652 € -68 101 € 

Toimitilat  -8 508 € -16 480 € 

Yhteensä  -108 724 € -214 353 € 

Tavoitetila 3    

Hoitohenkilöstö  -108 959 € -11 260 € 

Muu henkilöstö  0 € -163 000 € 

Puhelinpalvelu  -22 786 € -32 922 € 

–keskittäminen  -11 905 € -14 090 € 

–sähköinen asiointi  -10 880 € -18 832 € 

Sähköinen asiointi (vast. ot.)  -16 652 € -68 101 € 

Toimitilat  -8 508 € -16 480 € 

Yhteensä  -156 904 € -291 763 € 
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Kuten taulukosta 11 ilmenee, millään kolmesta asemasta ei lähtötilan ja pilottivaiheen 

kustannusten välillä ole merkittävää eroa. Suhteellisesti Lauritsalassa kustannukset ovat 

muuttuneet pilottivaiheen myötä kaikista eniten: hiukan alle 4,1 %, joka on 

absoluuttisesti runsas 41 700 €. Vastaavasti Lemillä ero lähtötilan ja pilotin välillä on 

2,2 %, noin 11 000 € ja Ruokolahdella 2,5 %, absoluuttisesti noin 28 200 €. 

Kustannusvaikutukset eivät näiden tulosten valossa ole kovin suuria. Tulevaisuuden 

tavoitteissa kustannusten tulisi kuitenkin vähentyä olennaisesti. 

 

Lauritsalan hyvinvointiaseman kohdalla suurin mielenkiinto kohdistuu tilankäyttöön. 

Henkilöstön osalta tiiviisti Armilan aseman kanssa integroidun toiminnan vuoksi 

henkilöstön koostumuksen tutkiminen ei ole samalla tavoin perusteltua kuin Lemin ja 

Ruokolahden asemilla. Henkilöstöä pystytään käyttämään tehokkaammin suuremmassa 

yksikössä, jos henkilöstön tehtävänkuvat on määritelty tehokasta ajankäyttöä tukien. 

Itse asemalla henkilöstö on pitkälti optimoitu pitkälti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

Kirjausmäärät henkilötyövuotta kohden asemalla ovat huomattavan suuria 2014 vuoden 

ensimmäisen kvartaalin kirjaustilaston perusteella. Asema siis suoriutuu tehokkaasti 

siitä tehtävästä, joka sille on määritelty nimenomaan lähipalvelun tarjoajana. Tiloja sen 

sijaan olisi aiheellista pohtia uudelleen. Asemalla työskentelevän henkilöstön määrän ja 

hyvinvointiaseman uusien toimintojen tilantarpeen huomioiden aseman tilat ovat 

tarpeisiin nähden tarpeettoman suuret. Toiminnan siirtämisellä nykyistä pienempiin 

tiloihin olisi mahdollista saavuttaa huomattavat vuotuiset säästöt vuokrakustannuksissa. 

 

Lemin asemalla henkilöstö- ja tilakustannukset ovat huomattavasti Lauritsalan ja 

Ruokolahden asemia alhaisemmat pääasiassa pienemmistä asiakasmääristä johtuen. 

Vähäinen henkilöstön määrä sinänsä rajoittaa erilaisten henkilöstömuutosten 

vaihtoehtojen määrää. Pienehköt tehostamistoimenpiteet antavat vain rajalliset 

mahdollisuudet henkilöstön vähentämiselle. Toisaalta myös toimintojen vähäisyys ei 

anna moniakaan vaihtoehtoja esimerkiksi hoitajien oheistoiminnalle. Ellei henkilöstön 

työpanosta ole Lemin kaltaisella asemalla mahdollista jakaa osittain jollekin toiselle 

asemalle, johtavat esimerkiksi sähköisen asioinnin kautta saavutetut vaikutukseltaan alle 

yhden henkilötyövuoden tehokkuusparannukset vain palveluasteen nousuun. Lauritsalan 

asema on hyvä esimerkki siitä, kuinka hoitajat voivat toimia kahdessa kiinteässä 
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toimipisteessä jakaen työaikansa näiden kesken. Lemin aseman kohdalla tavoitetilat 2 ja 

3 olettavat, että lääkärin työpanos on mahdollista jakaa useammalle asemalle, 

mahdollistaen alle yhden henkilötyövuoden lääkärin työpanoksen Lemin asemalla. 

 

Ruokolahden aseman kohdalla lääkärien työpanoksen osittainen korvaaminen hoitajien 

työpanoksella tavoitetiloissa sisältää myös oletuksen, että lääkärien työpanos voidaan 

osittain siirtää toiseen paikkaan. Tavoitetilassa 3 tätä ei tarvitse huomioida, koska 

lääkärien henkilötyövuosivähennys on yksi kokonainen HTV. Lääkärien 

henkilötyövuosimäärien muutosten lisäksi Ruokolahden hyvinvointiaseman 

tavoitetiloissa keskeisimmässä osassa on avustajien vähentäminen luonnollisen 

poistuman kautta ja tarpeen mukainen sairaanhoitajien palkkaus näiden tilalle. 

 

Kolmen aseman tavoitetiloja tarkasteltaessa Lauritsalassa suuri osa huomiosta 

kohdistuu toimitilojen kustannusten alentamiseen, kun Lemillä ja Ruokolahdella 

tilakustannuksiin puuttuminen on paljon ongelmallisempaa, johtaen siihen, että suurin 

huomio näillä asemilla kiinnittyy henkilöstökustannuksiin. Myös Lauritsalan kohdalla 

hoitohenkilöstön määriin kohdistuu muutospaineita, mutta tilanne on kuitenkin varsin 

erilainen Lemiin ja Ruokolahteen verrattuna. Näistä eroista huolimatta tavoiteltavien 

kustannussäästöjen suuruusluokka on suhteellisesti asemien kesken jokseenkin samalla 

tasolla. Lauritsalan tavoitetilassa säästötavoite on 30,2 %, Lemillä 32 % tavoitetilassa 3 

ja vastaavasti Ruokolahdella 26,4 %, kun vertailukohtana on käytetty pilottivaiheen 

aikaisia kustannuksia. Maltillisempaan skenaarioon perustuvassa tavoitetilassa 

suhteellinen kustannusten vähennys on Lemillä 18,3 % ja vastaavasti Ruokolahdella 

14,3 %. Suuruusluokaltaan kustannusten vähennyksiä varovaisimmin määriteltyjen 

tavoitetilojen mukaisesti voidaan saavutettaessa jo pitää kohtuullisen merkittävinä. 

Edelleen tavoitetilan 3 mukaisten kustannussäästöjen toteutumista asemilla voitaisiin 

pitää jo hyvin merkittävänä. 

 

Suuremmassa mittakaavassa saatujen tulosten pohjalta on mahdollista ennakoida, 

millaisia vaikutuksia hyvinvointiasemamalliin siirtymisellä olisi mahdollista saavuttaa 

Eksoten alueella sijaitsevien muiden asemien kohdalla. Kustannuksiin liittyvien 

tavoitteiden asettamisessa on kuitenkin koko palveluverkon laajuudelta tarkasteltaessa 
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huomioitava, miten pystytään kokonaisuudessaan tuottamaan tarvittavat palvelut. 

Laajemmin hyvinvointiasemamallin käyttöön siirryttäessä on arvioitava uudelleen, 

miten palveluiden tarjonta jaetaan palveluverkossa. Tästä syystä on mahdollista, että 

kaikilla asemilla ei päästä yhtäläisiin kustannussäästöihin, vaan joillain asemilla on 

tarpeellista pitää yllä laajempaa ja todennäköisesti myös kalliimpaa palveluvalikoimaa 

kuin joillain toisilla. Tällöin täytyy ottaa kantaa siihen, missä tiettyä palvelua tarjotaan, 

mikäli sitä ei ole saatavilla lähimmältä asemalta. 

 

5.8 Asiakastyytyväisyys hyvinvointiasemilla 

 

Hyvinvointiasemamalliin siirtyminen tuo mukanaan paljon muutoksia tarjottaviin 

palveluihin: tuodaan mukaan uusia ja toisaalta vähennetään samalla joidenkin olemassa 

olevien tarjontaa. Palveluiden muutoksissa ja toiminnan uudistamisessa on pyritty 

vaikuttamaan kustannustehokkuuteen säilyttäen asiakaskeskeisyys ohjaavana tekijänä. 

Asiakkaan tarpeet ja hoidon saatavuuden turvaaminen pitkälti ohjaavat sitä, millaisia 

muutoksia asemien toiminnassa on mahdollista toteuttaa. Kolmella asemalla 

hyvinvointiasemamallin pilotointien yhteydessä tehtyjen asiakaspalautekyselyiden 

perusteella on pyritty selvittämään, ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä 

hyvinvointiasemalla saamaansa palveluun ja toisaalta, mitkä asiat ovat havaittu 

keskeisiksi ongelmiksi toiminnassa. Palautekysely koostui kahdesta suljetusta 

kysymyksestä ja vapaasta palautteesta. Vapaan palautteen sisällölle ei ollut asetettu 

rajoituksia, jonka vuoksi kaikki palaute ei suoranaisesti ollut yhteydessä 

hyvinvointiasemamalliin. 

 

Asiakaspalautekyselyiden ensimmäinen kierros toteutettiin hyvinvointiasemilla helmi–

maaliskuussa 2014. Haastattelujen aineisto sisältää 20 henkilön vastaukset kultakin 

asemalta. Kaikilla asemilla enemmistö vastaajista oli naisia vaihdellen 55 prosentista 75 

prosenttiin. Vastaajien ikäjakauma on esitetty liitteessä 6. Huhtikuun 

asiakaspalautekyselyyn vastanneiden sukupuolijakaumassa miesten osuus on kasvanut 

kaikilla asemilla; Lauritsalan ja Ruokolahden asemilla miehiä ja naisia oli vastanneiden 

joukossa yhtä paljon. Ikäjakaumissa helmi–maaliskuun kyselyyn verrattuna tapahtui 

pieniä muutoksia. (Eksote 2014c) 
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Helmi–maaliskuun palautteen mukaan kaikilla hyvinvointiasemilla haastatteluun 

vastanneet asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. 100 % kaikista vastaajista 

kaikilla kolmella asemalla piti käyntiään onnistuneena. Yhtä moni olisi myös valmis 

tulemaan uudelleen. Yleisesti asiakkaat ovat tyytyväisiä asemilla saamaansa palveluun. 

Huhtikuun asiakaskyselyn tuloksissa tyytyväisyys on laskenut Lauritsalan ja 

Ruokolahden kohdalla hieman ensimmäiseen kyselyyn verrattuna. (Eksote 2014c) 

Vastauksien tulkinnassa on syytä huomioida hyvin pieni otoskoko, joka mahdollisesti 

vääristää tuloksia heikentäen niistä tehtävien päätelmien luotettavuutta. Tehdyn 

tyytyväisyyskyselyn perusteella asiakkaat olisivat todella tyytyväisiä saamaansa 

palveluun. Vastaanotolle päästyään asiakkaat ovat asemilla saaneet tarvittavaa hoitoa ja 

palvelua. Asiakkaat saivat myös haastattelun yhteydessä antaa palautetta 

vapaamuotoisesti. Vapaan palautteen osassa kuitenkin ilmenee osin itse vastaanottoon 

liittymättömiä huomioita. Vapaan palautteen perusteella voi pienestä otoksesta 

huolimatta tehdä joitakin päätelmiä. Vapaan palautteen huomiot olivat kolmella 

asemalla kahdelta palautekierrokselta olennaisimmilta osin seuraavat. 

 

Lauritsala 

 

Lauritsalan aseman kohdalla puolet palautteesta koski tiettyjen lääkäripalvelujen 

tarjonnan siirtymistä Armilaan. Asiakkaat toivoivat siirrettyjen lääkäripalveluiden 

palauttamista takaisin Lauritsalaan. Perusteluna tälle oli lapsiperheiden ja huonosti 

liikkuvien helpompi hoitoon pääsy. Lääkärin palvelua toivottiin ainakin 

päivystyksellisissä asioissa. Palveluiden tarjonnassa Armilassa nähtiin myös ongelmana 

riittämättömät parkkitilat aseman läheisyydessä. Yleisenä ongelmana esiintyi myös 

puhelimitse tapahtuvan ajanvarauksen huono toimivuus ja pitkät jonotusajat. 

Ajanvaraukseen toivottiin parannettua toimivuutta ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Lauritsalan asemalla tarjottu ohjaus ja sähköinen asiointi nähtiin positiivisena; sähköistä 

ajanvarausta pidettiin hyvänä vaihtoehtona puhelinpalvelulle. (Eksote 2014c) 

 

Lemi 
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Lemin asemalla tehtyjen asiakashaastattelujen tulokset ovat vapaan palautteen osalta 

hyvin heterogeenisiä. Toisinaan vastaanotolle pääsy oli nähty helppona sekä nopeana, ja 

ajat tarvittavat oli saatu kaikki samalle käyntikerralle, jolloin useammalle käynnille ei 

ollut tarvetta. Joissain tapauksissa kiireettömän vapaan vastaanottoajan saaminen oli 

ollut asiakkaan mielestä kohtuuttoman pitkä. Lemin palautteissa ilmeni myös 

puhelinpalvelun ruuhkaisuus, joka on vaikeuttanut yhteyden saamista. (Eksote 2014c) 

 

Ruokolahti 

 

Ruokolahden haastateltujen asiakkaiden palaute oli kolmesta asemasta yleisesti 

positiivisinta. Suurin osa palautteesta oli kiittävää ja asiakkaat olivat tyytyväisiä 

palveluun. Sähköinen ajanvaraus oli saanut myös kiitosta. Eräät asiakkaat olivat 

kokeneet ongelmaksi, että eivät olleet pääset lääkärin vastaanotolle pian hoitajan 

vastaanoton jälkeen, vaan aika oli saatu vasta myöhemmälle ajankohdalle samalle tai 

seuraavalle päivälle. Lauritsalan ja Lemin tapaan palautetta puhelinpalvelun 

toimimattomuudesta annettiin myös Ruokolahden asemalla; yhteyden saaminen oli 

koettu ongelmalliseksi. (Eksote 2014c) 

 

Vapaasta palautteesta voidaan havaita, että vaikka toiminnan kustannustehokkuutta 

pyritään parantamaan asiakaslähtöisesti ja tarkoituksenmukaisin keinoin, on 

todennäköistä, että joissakin asiakasryhmissä herää tyytymättömyyttä uudistuksia 

kohtaan. Mikäli tulevaisuudessa pyritään tehostamistoimia viemään entistä pidemmälle, 

väistämättä kaikki asiakkaat eivät tule olemaan tyytyväisiä muutoksiin. On kuitenkin 

selvää, että palvelut on jatkossa järjestettävä taloudellisesti kestävällä tavalla ja 

jokaiselta sidosryhmältä vaaditaan myönnytyksiä ja joustavuutta.  
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6 POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSKOHTEET 

 

Tässä työssä on käsitelty Eksoten palveluverkkosuunnitelman keskeisiä muutoksia 

perusterveydenhuollon ja terveyskeskustoiminnan kannalta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon syvemmällä integraatiolla tavoitellaan kustannustehokkuutta 

rakentaen palvelumalleja asiakaskeskeisyyttä ohjaustekijänä käyttäen. Osa muutosten 

myötä saavutetuista eduista realisoituu varsin nopeasti mutta suurin osa strategisten 

linjojen mukaisten kehityskulkujen vaikutuksista näkyy vasta myöhemmin. Muutokset 

vaativat aikaa ja niiden toteutumisen seuraaminen on olennainen osa tulevaisuuden 

muovaamista. 

 

Hyvinvointiaseman konseptissa alkuperäinen ajatus oli kevennetty mutta monipuolinen 

palveluntarjonta, pyrkimyksenä tarjota asiakkaalle juuri tämän tarvitsemaa palvelua ja 

tuoda se helposti saataville. Keskeisenä osana toimintaa on asiakkaan oman 

aktiivisuuden lisääminen sähköisen asioinnin sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistoiminnan kautta. Pilottivaiheen myötä tulevia muutoksia tarkastellessa on 

selvää, että toiminta ei ole nimensä mukaisesti vielä vakiintunut ja löytänyt lopullista 

muotoansa. Tulevaisuudessa haasteeksi saattaa kuitenkin muodostua se, kuinka 

hyvinvointiasemien toimintaa pystytään keventämään. 

 

Luvussa 3 käsiteltiin tarvetta tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle. Yksi 

tärkeimmistä keinoista on henkilöstön kohdalla työnjakoon liittyvät muutokset. 

Kiinnostus hoitajien vastuun lisäämiseen ja työnkuvan uudistamiseen on ollut pitkään 

nousussa kansainvälisesti ja viime vuosina paikoitellen myös Suomessa. Suomessa 

kuitenkaan hoitajien työnkuvan laajentaminen ei ole vielä samalla tavoin yleistynyt kuin 

esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa erikoiskoulutetuilla hoitajilla on varsin merkittävä 

rooli potilaiden hoidossa terveyskeskuslääkärien ohella. Eksoten kunnat tulevat 

todennäköisesti pitämään kiinni hyvin konservatiivisesti asemiensa lääkäripalveluista ja 

niiden vähentäminen tulee varmasti olemaan ongelmallista. Lääkärien työtehtävien 

siirtäminen hoitajille tulee olemaan kuitenkin olennainen tekijä tuottavuuden 

parantamisessa perusterveydenhuollossa ottaen huomioon myös lääkärien paikoitellen 

vaikean saannin terveysasemille. Hoitajien roolin kasvuun tulee kuitenkin pitkälti 
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vaikuttamaan koulutuksen tuomat valmiudet ja lakisääteiset oikeudet. 

Lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneiden hoitajien potentiaalin tulevaisuudessa tulee 

siis määrittelemään, millaiset oikeudet heillä tulee olemaan reseptinkirjoitusoikeuksien 

suhteen. Lääkärin työn korvaamista lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan hoitajan 

työllä olisi tutkittava tarkemmin, jotta olisi mahdollista selvittää, minkälaisissa 

tapauksissa potilas on ohjattava edelleen lääkärille ja miksi. Tällöin kunkin 

ammattilaisen työpanoksen tarve olisi mahdollista määrittää paremmin. 

 

Perusterveydenhuollon kustannusten kannalta työnjaon merkitys kasvaa 

tulevaisuudessa, sillä palveluntarve tulee todennäköisesti kasvamaan ikääntyvän 

väestön myötä. Palveluntarve tuleekin vaikuttamaan olennaisesti hyvinvointiasemia 

koskeviin päätöksin. Huoltosuhteen heikentyessä ja palveluntarpeen lisääntyessä, on 

hoitoa pystyttävä tarjoamaan tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin, erityisesti 

kuntien kantokyvyn asettamissa rajoissa. Tämän työn laskelmissa on oletettu palvelujen 

kysynnän pysyvän vakiona. Palvelujen kysynnän kasvu sinänsä on vaikea ennustaa 

tarkasti johtuen monista siihen vaikuttavista tekijöistä. Vaikka väestö ikääntyy ja 

palvelujen käytön voidaan arvioida lisääntyvän sen vuoksi, on mahdollista, että jossain 

muussa ikäryhmässä muutoksia tapahtuu toiseen suuntaan. Olisi esimerkiksi pystyttävä 

arvioimaan, kuinka suuri merkitys on terveyttä ja hyvinvointia edistävällä toiminnalla, 

joka kuuluu tärkeänä osana hyvinvointiasemamalliin. Edistämistoiminnan 

vaikuttavuuden arviointi on kuitenkin monimutkaista, koska muita vaikuttavia tekijöitä 

ei pystytä täysin rajamaan pois. 

 

Palveluntarpeen sekä käyntimäärien ja -syiden osalta sähköisen asioinnin vaikutusta 

tulisi tutkia tarkemmin. Luvussa 5.3.2 on käsitelty sähköisen asioinnin potentiaalisia 

vaikutuksia käyntimääriin. Laskelmat nojautuvat kuitenkin hyvin vahvasti tiettyihin 

oletuksiin, joihin on päädytty päättelyn kautta eikä niiden tarkoitus ole 

käyntisyykohtaisesti tarkoin määrittää sähköisen asioinnin vaikutuksia, vaan suuntaa-

antavasti arvioida saavutettavissa olevia hyötyjä. Sähköiset palvelut ovat vasta hiljalleen 

yleistymässä ja erilaisia asioinnin mahdollisuuksia ei ole vielä valjastettu käyttöön. 

Mikäli sähköisen asioinnin vaikutuksia vastaanottojen käyntimääriin haluttaisiin tutkia 

lisää, voitaisiin tutkimusta lähestyä käyntisyykirjausten pohjalta, samalla tavoin kuin 
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tässä työssä on tehty. Olisi kuitenkin saavutettava syvä ymmärrys käyntisyykirjausten 

yksityiskohtaisesta sisällöstä, hoitohenkilöstön kirjauskäytännöistä sekä 

hoitoprosesseista sekä pitkäaikaissairauksien että muiden terveysongelmien kohdalla. 

Kuten luvussa 3.3 todettiin, suurin osa terveydenhuollon menoista aiheutuu 

pitkäaikaissairauksien hoidosta ja yli 30-vuotiaista enemmän kuin puolet kärsii jostain 

pitkäaikaissairaudesta. Sähköisillä asiointimenetelmillä voidaan siis nähdä todellakin 

olevan suuri merkitys tulevaisuudessa kustannusten hallinnassa. 

 

Henkilöstökustannusten laskenta tässä työssä perustui ilmoitettuihin 

henkilöstölukumääriin ja ajankäytön perustella laskettuihin henkilötyövuosiin. 

Olennaisin huomio keskittyi kustannuserien suuruuksien tutkimukseen, ei niinkään 

yksikkökustannuksiin. Taustalla vaikutti oletus siitä, että hyvinvointiasemamallin 

pilotoinnin myötä hoitomenetelmiin ja prosesseihin ei kohdistu suoranaisia muutoksia, 

jotka vaikuttaisivat vastaanottokäynteihin sisäiseen tehokkuuteen. Muodostetuissa 

tavoitetiloissa työnjaon ja henkilöstön koostumuksen muutosten myötä 

yksikkökustannuksissa on havaittavissa eroja verrattuna pilottivaiheen lukuihin mutta 

nämä luonnollisesti johtuvat pääsiassa lääkärien työpanosten korvautumisesta. Asemien 

välillä sen sijaan yksikkökustannuksissa havaittiin selviä eroja. Asemilla on vuoden 

2013 tilastojen perusteella ollut varsin paljon toisistaan eroavat asiakasmäärät, ottaen 

huomioon Lauritsalan osittaisen toimintojen siirtymisen Armilaan. Tämä näkyy 

kokonaishenkilöstökustannuksissa mutta ei sen sijaan pitäisi olla havaittavissa 

yksikkökustannuksissa. 

 

Jatkossa asemien kustannusten ja tehokkuuden tutkimisessa pitäisi kohdistaa enemmän 

huomioita eri asemilla työskentelevien hoitajien ja lääkärien työnkuviin sekä työajan 

käyttöön että sen jakautumiseen. Asemien välisessä vertailussa ilmenevät käyntien 

yksikkökustannusten erot johtuvat mitä todennäköisimmin eroista työtehtävissä ja niihin 

käytetyissä aikamäärissä. Erityisesti Lauritsalan tiimiin tapauksessa varsinkin lääkärien 

työajan käyttöä tulisi tutkia sekä vastaanottotyön määrän näkökulmasta että pyrkien 

selvittämään, mitä hyötyjä siirtymisestä Armilaan on saavutettu. Olisi siis pystyttävä 

selvittämään, kuinka suuren osan työpanoksestaan Lauritsalan tiimin lääkärit käyttävät 
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Lauritsalan alueen asiakkaiden hoitoon, ja edelleen mitä hyötyjä keskittämisellä on 

saavutettu. Samalla tavalla voisi tutkia myös hoitajien työajan käyttöä. 

 

Hyvinvointiasemamallin myötä uutena palveluna toimintaan tuotua palveluohjausta ei 

tutkittu tässä työssä syvemmin. Koska kyseessä on keskeinen uusi toiminnan elementti 

seurauksena sosiaali- ja terveyspalveluiden konkreettisesta integraatiosta, on sen 

merkitystä ja vaikuttavuutta syytä tutkia. Nykyisessä tilassaan palveluohjaus on vasta 

kehitysvaiheessa ja palveluohjaajien tehtävänkuvat tulevat muovautumaan tarpeiden 

mukaisiksi. Kevään 2014 aikana palveluohjaajien päivittäiset tehtävät sisälsivät 

asiakkaiden auttamista lomakkeiden täyttämisessä, neuvontaa toimeentulotuki- ja 

etuusasioissa, opastusta sähköisessä asioinnissa sekä ohjaamista asiakasta eteenpäin 

(Lignell 2014d). Tehtävänkuvan ja toimintojen vakiinnuttua olisi tutkittava, kuinka 

palveluohjaus tukee terveyden- ja sosiaalihuollon yhteystyötä. Toisaalta olisi kehitettävä 

luotettava tapa mitata palveluohjauksen vaikuttavuutta: mikä on lisäarvo, jota kyseisellä 

palvelulla hyvinvointiaseman toiminnalle – tai suuremmassa mittakaavassa Eksotelle – 

pystytään tuottamaan? Nykyisessä tilanteessa palveluohjauksen resurssit ovat pois 

terveydenhuollon ja erityisesti sosiaalityön työpanoksesta, jolloin uudella palvelulla 

olisi pystyttävä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Mikäli näin ei 

tapahdu, palveluohjauksella ei saavuteta tavoiteltuja hyötyjä. Palveluohjauksella pitäisi 

pystyä tehostamaan asiakkaan ohjautumista nopeammin oikealle ammattilaiselle ja 

pyrkiä hyvinvointia edistävään toimintaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

ongelmiin puuttuen. 

 

Palveluohjaukseen liittyvien kysymysten lisäksi olisi pohdittava, miten sosiaali- ja 

terveydenhuollon konkreettiseen integraatioon tulee vaikuttamaan nykyinen 

lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen sekä tietojärjestelmien eriyttämisestä. 

On pohdittava, jääkö osa integraation hyödyistä saavuttamatta lainsäädännön vuoksi, 

vai onko edelleen asiakkaan edun mukaista pitää sosiaali- ja terveysasiat erillään 

toisistaan. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hyvinvointiasemamallin pilottihankkeiden myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tarjonnan kustannukset ovat laskeneet marginaalisesti. Lemillä ja Ruokolahdella 

kustannussäästöjä on saatu luopumalla sosiaalitoimen erillisistä tiloista ja siirtämällä 

toiminta hyvinvointiasemien yhteyteen. Lauritsalassa tilakustannusten osalta muutoksia 

ei ole tapahtunut. Tarkasteltaessa Lauritsalan tiimiä sekä Lemin ja Ruokolahden asemia, 

ei hoitohenkilöstön osalta ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Lauritsalan asemalta 

kahden terveyskeskusavustajan siirtyminen Armilaan on laskettu Lauritsalan aseman 

osalta kustannussäästöksi. Sijaismäärärahoja leikattiin vuoteen 2014 siirryttäessä noin 

kahden sairaanhoitajan henkilötyövuoden kustannuksen verran. 

 

Kuten sijaismäärärahan tapauksessa, on tulkinnanvarainen ja rajaustekninen kysymys, 

mitä muutoksia on tutkimuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista huomioida 

hyvinvointiasemamalliin liittyviksi kustannusten muutoksiksi. Varsinkin pilottivaiheen 

kustannusten määrityksessä, on kustannusten käsittelyllä ollut hyvin suuri merkitys 

tulosten muodostumisen kannalta. Tässä työssä palveluohjausta käsitelty uutena 

toimintona ja tästä syystä kustannusvaikutus on otettu huomioon, vaikka todellisuudessa 

palveluohjaus toteutetaan olemassa olevalla henkilöstöllä. Palveluohjauksen 

kustannusvaikutuksen huomiointi antaa kuitenkin mahdollisuuden arvottaa 

sosiaalityöstä ja terveydenhuollosta palveluohjaukseen lainattuja työpanoksia ja 

havainnollistaa sen kustannus. Samalla tavoin puhelinpalvelun keskittämisen kautta 

vapautuvien työpanosten käsittely vaikuttaa laskennallisiin henkilöstökustannuksiin, 

jolloin tuloksia tarkasteltaessa on ymmärrettävä laskennassa tehdyt valinnat. 

 

Nykyisessä tilassaan hyvinvointiasemien pilottikokeilun myötä tarjottavat palvelut ja 

niiden toteutus hakevat vielä muotoaan. Varsinkin palveluohjaus, joka on täysin 

uudenlainen palvelu, tulee sisällöltään kehittymään ajan kuluessa entistä paremmin 

vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Hyvinvointiasemamallin pilottivaiheessa voidaankin 

nähdä painopisteen olevan ennemmin uusien palveluiden kokeilussa ja saattamisessa 

asiakkaiden saataville, kuin voimakkaassa kustannusten leikkaamisessa. Syvemmällä 

sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla ja uudenlaisilla palveluilla on tartuttu 
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toimeen uudistaa perinteistä perusterveydenhuollon toimintamallia. Läheisempi 

sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta ja palveluohjauksen roolin muokkautuminen 

asiakkaiden tarpeiden pohjalta voivat olla jatkossa edesauttamassa asiakkaiden 

ohjautumista saamaan apua oikeasta paikasta mahdollisimman nopeasti sekä 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. On sekä asiakkaan että palvelujen tarjoajan 

näkökulmasta edullista, että apua tarvitseva saa avun vaivattomammin ilman tarpeetonta 

siirtelyä ammattilaiselta toiselle. Oikean auttajan löytyminen mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa on yksi keino parantaa kustannustehokkuutta tiiviimmän sosiaali- 

ja terveydenhuollon yhteistyön avulla. Palveluohjaajan tehtävänkuvan ja toiminnan 

vaikuttavuuden tutkiminen on kuitenkin jatkossa tärkeää tehtävien hakiessa 

pysyvämpää muotoaan, koska palveluohjauksen resurssit joudutaan ottamaan olemassa 

olevista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 

 

Tulevaisuudessa hyvienvointiasemien kustannustehokkuutta voidaan myös parantaa 

ammattiryhmien välisen työnjaon kehittämisen, sähköisten asiointipalvelujen ja 

keskittämistoimien avulla. Työnjaon kehittämisen kautta kustannustehokkuuden 

parantamiseen tähdättäessä on välttämätöntä, että jonkin ammattiryhmän työpanosta 

joudutaan sekä suhteellisesti että absoluuttisesti vähentämään ja jonkin puolestaan 

kasvattamaan. Taustaoletuksena on se, että hoitoprosessin sisäinen tehokkuus sekä 

palvelujen kysyntä pysyy vakiona. 

 

Kolmen tutkittavan aseman kohdalla muodostetuissa tulevaisuuden tavoitetiloissa 

yhteisenä kehityssuuntana on osittainen lääkärityön siirtäminen hoitajille ja erityisesti 

lääkkeenmääräämiskoulutuksen käyneille sairaanhoitajille, mikä on pääroolissa 

kustannustehokkuuden parantamisessa. Vastaavasti tietyissä tapauksissa lääkärin työtä 

voitaisiin korvata fysioterapeutin palveluilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimiin 

liittyvissä terveysongelmissa. Ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen on 

olennaista siksi, että pienemmillä asemilla, kuten Lemin hyvinvointiasemalla 

henkilöstön vähentäminen kokonaisuudessaan ei ole välttämättä mahdollista johtuen jo 

ennestään pienestä henkilömäärästä eikä ole pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu. Kuten 

kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, hoitajien työkuvan laajentaminen ja 

kehittäminen on tärkeässä roolissa tuottavuuden parantamisessa 
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perusterveydenhuollossa. Vaikeat päätökset lääkärien työpanosten käytöstä tulevat 

vääjäämättä jollain tavalla näkymään asiakkaiden reaktioissa muutoksiin. Lauritsalan 

asema on tästä hyvä esimerkki. Vaikka kyseessä ei olisikaan lääkäripalveluiden 

supistaminen tai kovin merkittävästi palvelujen etäisyyttä kasvattava muutos, 

uudelleenjärjestelyt aiheuttavat hyvin todennäköisesti negatiivisia mielipiteitä, joiden 

välttäminen lienee mahdotonta. 

 

Sähköiset palvelut ovat osaltaan tuomassa vastapanoa työnjaollisille muutoksille. 

Sähköisen asioinnin avulla voidaan asiakkaille tarjota vaihtoehtoisia keinoja asioiden 

hoitoon vähentäen riippuvuutta perinteisiin terveysasemalla tapahtuviin 

vastaanottokäynteihin ja nykyisin monin paikoin ruuhkautuneisiin puhelinpalveluihin.  

Sähköisiä palveluita kehitetään siihen suuntaan, että niillä voitaisiin tulevaisuudessa 

lisääntyvissä määrin ohjata asiakaskontakteja pois puhelinpalvelusta ja toisaalta 

vähentää myös vastaanottojen määrä. Vastaanottojen osalta painopiste on suurimmilta 

osin omahoidossa pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitotyössä. Tällä on kuitenkin 

huomattava kustannusvaikutus ottaen huomioon pitkäaikaissairauksien suhteellisen 

merkittävyyden terveydenhuollon kuluissa. Sähköisten palveluiden kehittäminen on 

askel kohti tarkoituksenmukaisempaa palvelujentuotantoa, jolla voidaan tehostaa 

rajallisten henkilöstöresurssien käyttöä. 

 

Henkilöstöresurssien käytön tehostaminen on myös osaltaan kehitystä ajava tekijä 

puhelinpalvelujen keskittämisessä yhteyskeskushankkeen kautta. Puhelinpalvelun 

keskitetty ohjaus helpottaa kysynnän hallintaa koko Eksoten laajuisella toiminnalla. 

Pienempien asemien toiminta puhelinpalvelujen osalta yksinkertaistuu. Pienemmässä 

mittakaavassa puheluiden keskitettyä vastaamista tullaan testaamaan Lemin, Luumäen 

ja Savitaipaleen asemien kesken. Koko Eksoten laajuudella toimiva yhtenäinen 

puhelinpalvelu tulee muuttamaan huomattavasti perinteistä hajautettua toimintamallia, 

ja yhdessä sähköisen asioinnin kanssa sillä on mahdollista saavuttaa parempi 

henkilöstöresurssien käytön tehokkuus ja toisaalta myös vapauttaa henkilöstöä 

hoitotyöhön. Näillä muutoksilla pystyttäisiin samalla parantamaan puhelinpalvelun 

saatavuutta, joka on myös hyvinvointiasemien asiakaspalautekyselyissä noussut 

keskeiseksi ongelmaksi.  
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena on ollut tutkia, millä tavalla Eksoten hyvinvointiasemamalli 

vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarjonnan kustannuksiin ja mitä 

hyötyjä sosiaali- ja terveystoimen konkreettisesta integraatiosta on. Näiden lisäksi 

tavoitteena oli myös tutkia, miten hyvinvointiasemien kustannustehokkuutta voitaisiin 

parantaa tulevaisuudessa. Tutkimus koskee kolmea hyvinvointiasemakonseptin 

pilottihankkeessa mukana olevaa asemaa: Lauritsalan, Lemin ja Ruokolahden asemaa. 

Tutkimus on kullakin asemalla kohdistunut henkilöstö- ja tilakustannusten tarkasteluun 

näiden olleessa hyvinvointiasemamallin tuomien muutoksen kannalta merkittävimmässä 

roolissa. Lisäksi asemakohtaisesti on tutkittu sähköisen asioinnin ja puhelinpalvelujen 

keskittämisen potentiaalisia vaikutuksia henkilöstöön ja henkilöstökustannuksiin. Työn 

keskeisimmät tulokset voidaan kiteyttää vastauksina tavoitteiden mukaisesti 

muodostettuihin tutkimuskysymyksiin. 

 

– Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan kustannukset muuttuvat 

hyvinvointiasemamallin pilotoinnin myötä Lauritsalassa, Lemillä ja Ruokolahdella? 

 

Hyvinvointiasemamallin pilotoinnin myötä terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjonnan 

kustannuksia on pystytty pienentämään. Saavutetut hyödyt ovat kuitenkin vielä 

toistaiseksi varsin pieniä. Uudet palvelut ja niiden järjestäminen vaativat vielä 

kehittämistä. Muun muassa sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen on pitkän 

aikavälinen kehitystehtävä ja niiden käytön yleistyminen vaatii myös aikaa. Tila- ja 

henkilöstökustannukset ovat hyvinvointiasemamallin pilotoinnin myötä pienentyneet 

Lauritsalassa 4,1 %, Lemin asemalla 2,2 % ja Ruokolahdella 2,5 %. Tilankäyttö on 

tehostunut Lemin ja Ruokolahden hyvinvointiasemilla, mistä on seurannut pysyviä 

kustannussäästöjä. 

 

– Millä tavalla hyvinvointiasemien kustannustehokkuutta voidaan parantaa 

tulevaisuudessa? 
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Tulevaisuudessa hyvinvointiasemien henkilöstön osalta kustannustehokkuutta voidaan 

parantaa ammattiryhmien välistä työnjakoa kehittämällä ja viemällä toimintaa 

hoitajavetoisempaan suuntaan hyödyntäen erityisesti lääkkeenmääräämiskoulutuksen 

käyneitä sairaanhoitajia. Työnjaon kehittämisen keinojen lisäksi henkilöstöresurssien 

käyttöä voidaan tehostaa sähköisen asioinnin ja puhelinpalvelujen keskittämisen avulla. 

Sähköisellä asioinnilla tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä rooli 

pitkäaikaissairautta sairastavien potilaiden omahoidossa. Sähköisillä asiointipalveluilla 

voidaan osittain korvata pitkäaikaissairautta sairastavien kontrollikäyntejä ja vähentää 

puhelinpalveluiden asiakaskontaktien määrää. Puhelinpalveluiden keskittämisellä 

pystytään lisäämään joustavuutta ja varsinkin pienemmillä asemilla mahdollistamaan 

hoitohenkilöstön parempi keskittyminen välittömään hoitotyöhön. 

 

– Millaisia kustannushyötyjä voidaan saavuttaa järjestämällä uudelleen sosiaali- ja 

terveydenhuollon resursseja hyvinvointiasemien yhteydessä? 

 

Hyvinvointiasemien palvelut tulevat vielä hakemaan muotoaan ajan kuluessa. Erityisesti 

palveluohjaus tulee muokkautumaan tarkoituksenmukaiseksi vastaamaan asiakkaiden 

tarpeita ja toisaalta asettumaan syvemmin osaksi aseman toimintaa. Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tiiviimmällä yhteystyöllä hyvinvointiasemamallissa mahdollistetaan 

oikeanlaisen avun löytyminen asiakkaalle nopeasti ja tehostaen ohjautumista oikealle 

auttajalle. Kustannusnäkökulmasta on edullista, että oikeanlainen auttaja löytyy 

mahdollisimman nopeasti ja aikaisessa vaiheessa. Kustannustehokkuuden 

parantamisessa olennaiseksi muodostuvat parantunut kommunikaatio sosiaali- ja 

terveystoimintojen välillä ja asiakkaiden tehokkaampi ohjautuminen oikean avun piiriin 

hyvinvoinnin moniulotteisuuden näkökulmasta. 

 

Hyvinvointiasemien henkilöstökustannuksia ja kustannustehokkuuden parantamista on 

lähestytty terveydenhuollon ammattiryhmien välistä työnjakoa käsittelevän 

aikaisemman tutkimuksen pohjalta ottaen huomioon tuottavuuden ja vaikuttavuuden 

parantamiseen liittyvät näkökohdat. Hyvinvointiasemakonseptiin kiinteästi liittyvää 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuutta on käsitelty sairauksien ja 

sosiaalisten ongelmien varhaisen ehkäisyn näkökulmasta. Hoitajavetoisia matalan 
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kynnyksen palvelukonsepteja Yhdysvalloista ja Suomesta on myös tarkasteltu 

vertailukohtana Eksoten hyvinvointiasemamalliin. 

 

Vaikka hyvinvointiasemamallissa pyritään keventämään palvelutarjontaa kuten alun 

perin yhdysvaltalaisessa matalan kynnyksen klinikkamallissa, hyvinvointiasemamallille 

ja sen kustannustehokkuudelle ei tällä hetkellä löydy suoranaista vertailukohtaa. 

Kyseessä on hyvin uusi konsepti varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation 

näkökulmasta. Lauritsalan hyvinvointiasemaa lukuun ottamatta suhteellisen vähäisten 

toiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi pilottikohteiden kustannustehokkuutta ei 

ole juuri syytä verrata esimerkiksi terveyskioskimalliin. Tulevaisuudessa 

merkittävämpien muutosten myötä vertailu voi kuitenkin olla perusteltua. Lauritsalan 

aseman tapauksessa on mahdollista tehdä samanlaisia havaintoja kuin terveyskioskin 

pilottikokeiluissa Lahdessa ja Ylöjärvellä: käynnin yksikkökustannus on selvästi alempi 

kuin perinteisellä terveysasemalla. Mutta kuten terveyskioskin tapauksessa, 

Lauritsalassa aseman matalaan yksikkökustannukseen vaikuttanee kapea 

palveluvalikoima ja asiakasmateriaalin helppous. Hoitajavetoisuus havaittiin kuitenkin 

kustannushallintaa edistäväksi tekijäksi myös terveyskioskihankkeessa. 

Yhdysvaltalaiseen malliin nähden olennainen ero toiminnassa voidaan nähdä olevan 

hoitajien koulutuksessa – matalan kynnyksen klinikoilla toimivat hoitajat ovat hyvin 

pitkälle koulutettuja. Hyvinvointiasemamallin ja myös muiden hoitajavetoisuuteen 

tähtäävien palvelumallien toimivuuteen tulevat Suomessa vaikuttamaan hoitajien 

koulutus, osaaminen ja oikeudet. Näillä tekijöillä on merkittävä vaikutus siihen, kuinka 

laajasti lääkärien työstä voidaan siirtää hoitajille. 

 

Kustannustehokkuuden parantamisen lisäksi on huomiota hyvinvointiasemamallin 

pilottihankkeessa kiinnitetty myös asiakastyytyväisyyteen. Hyvinvointiasemilla kevään 

aikana kerättyjen asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat ovat olleet enimmäkseen 

tyytyväisiä saamaansa palveluun ja myös suurin osa tulisi asioimaan mielellään 

uudelleen. Asiakkaat saivat antaa myös vapaata palautetta. Saatu palaute oli varsin 

heterogeenistä, mutta yleisesti palaute koski hoidon saatavuutta, puhelinpalvelujen 

toimivuutta ja Lauritsalan aseman kohdalla lääkäripalvelujen osittaista siirtämistä 

Armilaan. 
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Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että hyvinvointiasemamalli antaa hyvät 

lähtökohdat sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiselle, mutta se ei itsessään tarjoa 

helppoja ratkaisuja kustannustehokkuuden parantamiselle. Henkilöstökustannusten 

ollessa selkeästi suhteellisesti merkittävin kuluerä perusterveydenhuollossa, niihin 

vaikuttaminen tulee olemaan väistämättä tärkeimmässä osassa toiminnan tehostamisessa 

ja toiminnan kulujen hallinnassa. Hyvinvointiasemamallin perusperiaatteen mukainen 

monipuolinen palvelujen tarjonta ja perinteisten palvelumallien muutos vaatii 

joustavuutta sekä henkilöstöltä että asiakkailta. Muutokset voidaan nähdä kuitenkin 

tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. On pyrittävä uudistamaan ja kehittämään 

toimintaa, jotta koko valtakunnan tasolla vaikuttaviin sosiaali- ja terveydenhuollon 

haasteisiin pystytään vastaamaan. 
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Liite 1. Laskennassa käytettävät ammattinimikkeet, nimikekohtaiset kuukausipalkat ja 

kokonaisvuosikustannukset 

 

Nimike Kuukausipalkka Kustannus/HTV 

Yleislääkäri 7 576 € 120 450 € 

Sairaanhoitaja (LMK) 3 580 € 56 920 € 

Sairaanhoitaja 3 287 € 52 270 € 

Terveydenhoitaja 2 824 € 44 896 € 

Terveyskeskusavustaja 2 563 € 40 750 € 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 2 778 € 44 168 € 

Sosiaaliohjaaja 2 809 € 44 669 € 

Sosiaalityöntekijä 3 439 € 54 673 € 

Fysioterapeutti 2 774 € 44 112 € 

Sijaismääräraha  34 000 € 

 

 

 



 

 

Liite 2. Lauritsalan, Lemin ja Ruokolahden asemien palvelut vuonna 2013 ja hyvinvointiasemamallin pilottivaiheissa keväällä 2014 

 Lauritsala Lemi Ruokolahti 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Hoitajavastaanotto X X X X X X 

LMK hoitaja  X     

Lääkäri X' (ma-pe + 
kotihoito, 
TEHOSA, 

neuvola ja 
kouluterveys) 

X* (kotihoito, 
TEHOSA, 

neuvola ja 
kouluterveys) 

X* (ma-pe + 
kotihoito, 
neuvola ja 

kouluterveys) 

X* (ma-pe + 
kotihoito, 
neuvola ja 

kouluterveys) 

X* (ma-pe + 
kotihoito, 
neuvola ja 

kouluterveys) 

X* (ma-pe + 
kotihoito, 
neuvola ja 

kouluterveys) 

TULES-vastaanotto (alaselkäfysioterapeutti) X   X  X 

Laboratorio X X X X X X 

Palveluohjaaja (sos.tt. , sos.ohj. Tai psyk. Sh.)  X  X  X 

Neuvola X X X X X X 

Kotihoito X X X X X X 

Liikkuvat asiantuntijat  X  X  X 

Kela- tai TYP-yhteistyö  X  X   

Järjestöt ja yritykset hyvinvointia tukemassa  X  X  X 

Itsemittauslaitteet 
(*etämonitorointilaitteiden pilotti kesäkuulle 
2014: laite lähettää mittaustiedon hoitajalle 

 X*  X  X 

Sähköiset palvelut (Hyvis.fi ja OmaHyvis)  X  X  X 

Asiakastietokone, skanneri ja tulostin  X  X  X 

 

  



 

 

Liite 3. Lauritsalan terveysaseman vuoden 2013 kymmenen yleisintä käyntisyytä käyntisyyluokittain järjestettynä 

Lauritsalan hyvinvointiasema 

Luokka Ryhmä Kirjaus Määrä Osuus 

1   Oireet/vaivat A Yleiset ja epämääräiset A03 Kuume 142 4,0 % 

K Verenkiertoelimet K22 Sydän- ja verisuonisairauden riskitekijä 153 4,3 % 

R Hengityselimet R05 Yskä 109 3,0 % 

2   Infektiot R Hengityselimet R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti 127 3,5 % 

4   Vammat S Iho S18 Haava/laseraatio 127 3,5 % 

6   Muut diagnoosit A Yleiset ja epämääräiset A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 640 17,8 % 

B Veri ja vertamuodostavat elimet sekä immuunijärjestelmä B80 Raudanpuuteanemia 108 3,0 % 

H Korva H81 Korvavahatulppa 153 4,3 % 

S Iho S97 Ihohaavauma, krooninen 376 10,5 % 

T Umpieritys, aineenvaihdunta ja ravitsemus T90 Diabetes, tyyppi 2 152 4,2 % 

Kaikki kirjaukset yhteensä 3593 100,0 % 

  



 

 

Liite 4. Lemin terveysaseman vuoden 2013 kymmenen yleisintä käyntisyytä käyntisyyluokittain järjestettynä ja Lemin diabetesvastaanoton 

suhteellisesti yleisimmät käyntisyyt 

Lemin hyvinvointiasema 

0   Prosessikoodit - Yhteiset ICPC-koodit -44 Ennaltaehkäisevä rokotus / lääkitys (ICPC2) 108 3,6 % 

1   Oireet/vaivat A Yleiset ja epämääräiset A03 Kuume 196 6,6 % 

H Korva  H01 Korvan kipu/särky 111 3,7 % 

H13 Korvan tukkoisuus 111 3,7 % 

K Verenkiertoelimet K02 Painon/puristuksen tunne sydänalassa 100 3,4 % 

R Hengityselimet R05 Yskä 195 6,6 % 

R21 Kurkun/nielun oire/vaiva 98 3,3 % 

4   Vammat S Iho S18 Haava/laseraatio 305 10,3 % 

6   Muut diagnoosit A Yleiset ja epämääräiset A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 361 12,2 % 

B Veri ja vertamuodostavat elimet sekä immuunijärjestelmä B81 Anemia, B12-vitamiinin/folaatin puute 118 4,0 % 

Kaikki kirjaukset yhteensä 2965 100,0 % 

Lemin diabetesvastaanotto 

6   Muut diagnoosit T Umpieritys, aineenvaihdunta ja ravitsemus T89 Diabetes, tyyppi 1 25 5,4 % 

T90 Diabetes, tyyppi 2 307 66,5 % 

Kaikki kirjaukset yhteensä 462 100,0 % 

  



 

 

Liite 5. Ruokolahden terveysaseman vuoden 2013 kymmenen yleisintä käyntisyytä käyntisyyluokittain järjestettynä ja Ruokolahden 

diabetesvastaanoton suhteellisesti yleisimmät käyntisyyt 

Ruokolahden hyvinvointiasema 

0   Prosessikoodit - Yhteiset ICPC-koodit -50 Lääkitys / lääkemääräys / uusinta / injektio (ICPC2) 547 9,8 % 

1   Oireet/vaivat A Yleiset ja epämääräiset A03 Kuume 158 2,8 % 

H Korva H13 Korvan tukkoisuus 183 3,3 % 

L Tuki- ja liikuntaelimet L17 Jalan/varpaan oire/vaiva 109 1,9 % 

R Hengityselimet R05 Yskä 200 3,6 % 

R21 Kurkun/nielun oire/vaiva 155 2,8 % 

S Iho S29 Muu ihon oire/vaiva 110 2,0 % 

4   Vammat S Iho S18 Haava/laseraatio 446 8,0 % 

6   Muut diagnoosit A Yleiset ja epämääräiset A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 1490 26,6 % 

T Umpieritys, aineenvaihdunta ja ravitsemus T90 Diabetes, tyyppi 2 129 2,3 % 

Kaikki kirjaukset yhteensä 5604 100,0 % 

Ruokolahden diabetesvastaanotto 

6   Muut diagnoosit A Yleiset ja epämääräiset A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy 109 11,9 % 

T Umpieritys, aineenvaihdunta ja ravitsemus T89 Diabetes, tyyppi 1 56 6,1 % 

T90 Diabetes, tyyppi 2 733 80,1 % 

Kaikki kirjaukset yhteensä 915 100,0 % 



 

 

Liite 6. Helmi–maaliskuun 2014 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden henkilöiden 

ikäjakauma tarkasteltavilla hyvinvointiasemilla 

 

 


