
PERUSTASON TILANNEKUVA

• Kysely toteutettu THL:n alustan kautta, vastaukset 

ajalta 18.-24.5.2020.

• Kyselyä varten luotiin käyttäjätunnuksia kuntien, 

kuntayhtymien ja vastuukuntien terveyskeskuksille

135 kpl ja sosiaalihuollolle 60 kpl.

• Kyselyyn saatiin 102 vastausta (edellisviikolla 113). 

Vastausprosentti 52%.

• Avohilmo-rekisteristä saadut tiedot koskevat 

ajanjaksoa 11.-17.5.2020.



STM soveltamisasetus

• Onko kunta/kuntayhtymä poikennut STM 

soveltamisasetuksen mahdollistamalla tavalla 

seurantaviikolla 18.-24.5.2020 (11.-17.5.2020):

• Hoitoon pääsyn määräajoista: 

EI 74 % (71%) KYLLÄ 26 % (29%)

• Sosiaalipalveluiden tarpeen määräajoista: 

EI 87 % (83%) KYLLÄ 13 % (17%)
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Perustason covid-19-potilaat 

Kuntien ja kuntayhtymien vastauksien mukaan, 

koko maa 18.-24.5.2020 (11.-17.5.2020)

• Vuodeosastohoidossa 10 (14) henkilöä, joilla covid-19-

diagnoosi

• Kotisairaanhoidossa 4 (5) henkilöä, joilla covid-19-

diagnoosi

• Ympärivuorokautisen sosiaalihuollon yksiköissä covid-

19-sairastuneita 27 (40) henkilöä, joista ikäihmisten 

ympärivuorokautisissa yksiköissä 27 (40) ja muissa 0 (0)

• Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa (kiire- ja 

ajanvarausvastaanotot) 204 (675) varmistettua covid-19-

diagnoosia

2.6.20203



Onko kiireetöntä terveydenhuoltoa supistettu 

18.-24.5.2020 (11.-17.5.2020)? % vastaajista

Ei 

lainkaan

Alle 35% 35-70% Yli 70% Vastaajien 

lkm

Avosairaanhoidossa 55 (51) 35 (38) 10 (11) 0 (0) 80 (80) kpl

Kuntoutuksessa 35 (30) 43 (51) 20 (18) 1 (1) 79 (80) kpl

Suun terveydenhuollossa 15 (16) 46 (41) 31 (35) 8 (9) 78 (81) Kpl

Lasten, nuorten ja 

perheiden 

ennaltatehkäisevissä

terveydenhuollon 

palveluissa

65 (61) 23 (31) 9 (8) 3 (0) 78 (80) kpl)

Terveydenhuollon päihde-

ja 

mielenterveyspalveluissa

69 (73) 29 (27) 1 (0) 0 (0) 78 (82) kpl
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Onko kiireetöntä sosiaalipalvelua supistettu 18.-

24.5.2020 (11.-17.5.2020)? % vastaajista

Ei 

lainkaan

Alle 35% 35-70% Yli 70% Vastaajien 

lkm

Lastensuojelu 92 (96) 7 (4) 1 (0) 0 (0) 92 (100) kpl

Vammaispalvelut 70 (70) 29 (27) 1 (3) 0 (0) 91 (98) kpl

Sosiaalihuollon 

päihde- ja 

mielenterveystyö

80 (79) 18 (21) 1 (0) 0 (0) 87 (91) kpl

Kasvatus- ja 

perheneuvonta

82 (82) 15 (17) 2 (1) 0 (0) 85 (82) kpl

Ikäihmisten palvelut 66 (62) 33 (37) 0 (0) 1 (0) 91 (101) kpl

Taloudellinen tuki 99 (100) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 93 (100) kpl

Asumispalvelut 85 (88) 14 (12) 0 (0) 1 (0) 88 (98) kpl

Kotihoito ja 

kotipalvelut

90 (92) 9 (8) 0 (0) 1 (0) 91 (99) kpl

Työikäisten 

sosiaalipalvelut

80 (73) 18 (25) 1 (2) 0 (0) 92 (100) kpl

Asunnottomien 

palvelut

98 (98) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 86 (91) kpl
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Sosiaalihuollon palveluntarpeen muutokset:
Mihin palveluun tai asiakasryhmään liittyen palveluntarve on 

merkittävästi kasvanut 18.-24.5.2020 (11.-17.5.2020)? % vastaajista

Kasvanut Vähentynyt Pysynyt 

ennallaan

En osaa 

sanoa

Vastaajien 

lkm

Lastensuojelu 14 (17) 2 (0) 83 (83) 1 (0) 93 (99) kpl

Vammaispalvelut 2 (1) 0 (1) 98 (98) 0 (0) 90 (96) kpl

Asunnottomien 

palvelut

1 (1) 0 (0) 93 (89) 6 (10) 90 (93) kpl

Ikäihmisten 

palvelut

11 (9) 1 (1) 88 (90) 0 (0) 92 (96) kpl

Kasvatus- ja 

perheneuvonta

2 (2) 2 (5) 91 (86) 5 (7) 88 (86) kpl

Päihde- ja 

mielenterveystyö

19 (17) 1 (0) 76 (78) 4 (5) 91 (95) kpl

Taloudellinen tuki 16 (14) 2 (2) 81 (84) 1 (0) 93 (99) kpl

Työikäisten 

sosiaalipalvelut

10 (7) 2 (1) 87 (92) 1 (0) 92 (97) kpl

Asumispalvelut 3 (2) 0 (1) 97 (96) 0 (1) 91 (96) kpl

Kotihoito ja 

kotipalvelut

11 (13) 0 (1) 89 (86) 0 (0) 91 (95) kpl
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Miten seuraavissa palveluissa tai 

asiakasryhmissä palveluntarve on muuttunut?
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Onko teillä ongelmia järjestää sosiaalihuollon palveluja, koko 

maa, 18.-24.2020 (11.-17.5.2020)? % vastaajista

Paljon Jonkin 

verran

Ei ongelmia En osaa 

sanoa

Vastaajien 

lkm

Lastensuojelu 1 (1) 13 (16) 85 (83) 1 (0) 93 (100) kpl

Vammaispalvelut 0 (0) 9 (9) 91 (91) 0 (0) 91 (98) kpl

Asunnottomien 

palvelut

1 (1) 3 (4) 91 (88) 4 (7) 90 (91) kpl

Ikäihmisten 

palvelut

1 (2) 11 (8) 88 (90) 0 (0) 92 (99) kpl

Kasvatus- ja 

perheneuvonta

1 (1) 6 (6) 91 (87) 2 (5) 87 (94) kpl

Päihde- ja 

mielenterveystyö

0 (0) 5 (10) 90 (85) 4 (4) 92 (96) kpl

Taloudellinen 

tuki

0 (0) 5 (5) 95 (95) 0 (0) 93 (99) kpl

Työikäisten 

sosiaalipalvelut

1 (1) 6 (10) 92 (89) 0 (0) 93 (100) kpl

Asumispalvelut 0 (1) 11 (7) 88 (92) 1 (0) 92 (99) kpl

Kotihoito ja 

kotipalvelut

1 (2) 9 (8) 90 (90) 0 (0) 93 (98) kpl
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Onko teillä ongelmia järjestää seuraavia 

sosiaalihuollon palveluja?



Kuvaile ongelmia palveluiden järjestämisessä 

(Avovastauksia 16 kpl):

• Paikkojen puute hätämajoitustiloissa, intervallihoidossa, 

sijaisperheissä ja ikäihmisten asumispalveluissa

• Henkilöstövaje

• Sijaisia vaikea saada

• Henkilökunnan altistuminen aiheuttaa poissaoloja

• Digipalvelut eivät sovellu kaikille asiakasryhmille

• Kynnys avun hakemiseen korkea

• Perheet vähemmän itse yhteydessä lapsiperhepalveluihin, 

avunpyyntöjä muiden viranomaisten kautta

• Perheillä voi olla väärä kuva, ettei palveluja olisi saatavilla
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Miten arvioitte mahdollista muutosta alueellanne seuraavissa 

ilmiöissä 18.-24.5.2020? (11.-17.5.2020) % vastaajista

Kasvanut Vähentynyt Pysynyt 

ennallaan

En osaa 

sanoa

Vastaajien

lkm

Päihteidenkäyttö 32 (29) 1 (1) 56 (57) 10 (13) 96 (107) kpl

Perhe- ja 

lähisuhdeväkivalta

19 (18) 0 (0) 69 (64) 12 (19) 96 (108) kpl

Mielenterveysongel

mat

35 (31) 0 (0) 58 (62) 7 (7) 95 (107) kpl

Yksinäisyys ja 

turvattomuuden 

tunne

50 (61) 3 (0) 43 (33) 4 (6) 98 (109) kpl

Lasten ja nuorten 

pahoinvointi

36 (31) 1 (2) 57 (57) 6 (10) 95 (107) kpl
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Miten arvioitte mahdollista muutosta 

alueellanne seuraavissa ilmiöissä?

Avoimia vastauksia 11 kappaletta

Lisäksi mainittu esimerkiksi omaishoitajien väsyminen ja lasten ja 

nuorten koulunkäyntiongelmat
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Henkilöstöasiat 18.-24.5.2020 (11.-17.5.2020)

Ei käytetty Kyllä käytetty Vastaajien lkm

Vuosilomat 74 (68) % 26 (32) % 101 (110) kpl

Irtisanomisajan

jatkaminen

95 (95) % 5 (5) % 100 (109) kpl

Ylityöt 78 (76) % 22 (24) % 101 (110) kpl

Lomautukset 90 (88) % 10 (12) % 101 (108) kpl

Henkilöstön siirrot 

toimialojen välillä

40 (41) % 60 (59) % 98 (111) kpl
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TEM:n soveltamisasetuksen mahdollistamat palvelussuhteen 

ehtojen joustot ja muut työnantajan käytettävissä olevat keinot

Kasvanut Vähentynyt Pysynyt 

ennallaan

En osaa 

sanoa

Vastaajien 

lkm

Työkuorma 16 (12%) 1 (4%) 83 (85%) 0 (0%) 101 (112) kpl

Henkinen 

kuormitus

23 (22%) 3 (5%) 73 (72%) 1 (0%) 100 (112) kpl

Sairauspois-

saolot

4 (6%) 10 (13%) 84 (79%) 2 (2%) 99 (111) kpl

Miten arvioitte henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista tällä hetkellä 

edelliseen viikkoon verrattuna?



Sosiaalihuollon henkilöstön riittävyys 

18.-24.5.2020 (11.-17.5.2020)? % vastaajista
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• Henkilöstön riittävyys kunnan omissa palveluissa ja 

sijaisten saatavuus COVID-19-viruksesta johtuen:

• Palvelut pystytään järjestämään normaalisti 98 (97)%

• Ongelmia palveluiden järjestämisessä 2 (3)%

• Vastanneiden lukumäärä 91 (94) kpl

• Henkilöstön riittävyys kunnan alueella toimivissa 

yksityisissä sosiaalihuollon palveluissa ja sijaisten 

saatavuus COVID-19 –viruksesta johtuen:

• Palvelut pystytään järjestämään normaalisti 97 (97)%

• Ongelmia palveluiden järjestämisessä 3 (3)%

• Vastanneiden lukumäärä 86 (88) kpl



Terveydenhuollon henkilöstön vaje (lukumäärä), 

kuntien ja kuntayhtymien ilmoituksen mukaan 

18.-24.5.2020 (11.-17.5.2020)
Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
• Lääkärit 402 (344)
• Sairaan/terveydenhoitajat 690 (503)
• Lähihoitajat 101 (69)
• Terapeutit 215 (564)

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
• Lääkärit 52 (90)
• Sairaan/terveydenhoitajat 426 (632)
• Lähihoitajat 332 (497)
• Terapeutit 36 (82)

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
• Lääkärit 59 (42)
• Sairaan/terveydenhoitajat 320 (328)

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
• Lääkärit 40 (39)
• Sairaan- ja terveydenhoitajat 251 (238)
• Lähihoitajat 210 (208)
• Terapeutit 69 (67)

Suun terveydenhoito
• Hammaslääkärit 233 (211)
• Suuhygienistit 134 (117)
• Hammashoitajat 299 (269)
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Perusterveydenhuollon käynnit vko 20* (vk 19)

Avohilmo, koko maa

• Avosairaanhoito, kiireetön 274 796 (356 521)

• Äitiysneuvolakäynnit 9 507 (13 130) 

• Lastenneuvolakäynnit 15 300 (19 744) 

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit 17 079 (22 860)

• Suun terveydenhuolto 42 671 (49 813) 

• Mielenterveysdiagnoosit** 20 646 (32 641) 

• Päihdediagnoosit** 3 544 (5 105)

*Tiedoissa on puutteita, koska joistakin kunnista ajantasaisia lukuja ei ole saatu. Tästä syystä 

toteutuneet luvut ovat jonkin verran esitettyjä suuremmat.

** Kaikki perusterveydenhuollon toiminnot
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AVOSAIRAANHOIDON KIIREETTÖMÄT, SUUN 

TERVEYDENHUOLLON JA ÄITIYSNEUVOLAN 

KÄYNNIT VIIKOLLA 20
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Onko alueellanne havaittavissa merkkejä tulevia viikkoja ja 

kuukausia koskevista erityisistä haasteista? 

Jos on niin mitä? (Vastauksia 44 kpl)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys, jaksaminen sekä 

suojavarusteiden saaminen ja laatu (25 % aineistosta)
• Henkilöstön riittävyys ja saatavuus huolettaa etenkin

• kesälomakaudella ja

• kun rajoituksia ja poikkeuslainsäädäntöä puretaan tai jos karanteenit lisääntyvät

• Patoutuvat palvelutarpeet ja palveluiden järjestäminen (31 % aineistosta)
• Hoitovelka ja palvelutarpeet ovat patoutuneet ja niiden kiriminen on haastavaa

• Rajoitusten vaikutukset voivat näkyä myöhemmin esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmien 

sekä talousongelmien kasvuna tai ikäihmisten toimintakyvyn laskuna

• Palvelutoiminnan suunnittelu ja paluu normaaliin vaatii tasapainottelua epidemiavalmiuden 

säilyttämistarpeen kanssa

• Tiukentuvat kuntatalous vaikeuttaa palveluiden suunnittelua

• Muita huomioita (28 % aineistosta)
• Epidemian kehitys epävarmaa, etenkin kun rajoituksia puretaan ja ihmiset liikkuvat kesällä 

enemmän

• Lapin tulvatilanne

• Ei erityistä huolta, tilanne on rauhallinen
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