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Tiivistelmä

Suomen perusterveydenhuollon tila on ollut huolenaiheena julkisessa keskustelussa jo 2000-luvun taitteesta lähtien. 
Väestön ikääntyessä ja kuntien talousahdingon syventyessä perusterveydenhuollosta lakisääteisesti vastaavat kunnat 
ovat alati kasvavan haasteen edessä.

Nykyisillä resursseilla ja palveluntuotantomalleilla perusterveydenhuollon hoitojonojen purkaminen ei ole 
mahdollista. Ratkaisuja haasteisiin etsitään yhä useammin palveluiden digitalisaatiosta, erityisesti itsehoitopalveluista. 
Nykyinen digitalisaation aste terveydenhuollon kentällä on potentiaaliin nähden matala. Alalla on toteutettu useita 
onnistuneita kokeiluja ja pilotteja, mutta näiden palveluiden laajamittainen käyttöönotto laahaa perässä. Muilla 
toimialoilla, kuten pankki- ja vakuutussektorilla vastaava muutos on jo tapahtunut. 

Perusterveydenhuollossa digitaalisten palveluiden potentiaali on suuri. Chat-pohjaisella digitaalisella oirearviolla on 
mahdollista uudelleenkohdentaa 26%1 lääkäriresursseista kivijalkavastaanottoon verrattaessa. Mielenterveyden
palveluissa voitaisiin samoilla resursseilla kasvattaa asiakasmääriä 35%2 digitaalisten palveluiden avulla, ja ikäihmisten
kaatumisonnettomuuksien kustannuksia voitaisiin laskea 26%3 kehittyneemmän turvateknologian käyttöönotolla.

Suomen perusterveydenhuoltoa tulisi vahvistaa kehittämällä ja yhdenmukaistamalla digitaalisia palveluita, jotta
voimme turvata laadukkaan, vaikuttavan ja kustannusvaikuttavan hoidon kaikille sitä tarvitseville.



Sisältö



Johdanto

• Terveyskeskuskäyntejä oli Suomessa vuonna 2019 kaikkiaan 22,8 miljoonaa -
asiakkaita oli yhteensä 3,7 miljoonaa eli 67 prosenttia väestöstä 4

• Perusterveydenhuollon menot Suomessa 2019 olivat 3,4 miljardia euroa 5

• Tilanne tällä hetkellä: perusterveydenhuollon aliresursoinnin myötä potilaat 
vuotavat erikoissairaanhoitoon, jonka kustannukset kasvavat (3,4% vuonna 
2018) 6

• Haasteita: väestön ikääntyminen, lääkäripula, terveydenhuollon kysynnän
kasvu, kuntien supistuva talous

→ Kuinka selvitä näistä haasteista?

Ratkaisu: palveluiden digitalisointi ja itsehoidon painottaminen

1. Vaikuttavuus

2. Laatu

3. Säästöt



Tutkimusaihe

• Deloitte ja Aalto-yliopiston yhteistyöprojekti, jonka 
tavoitteena oli perehtyä Suomen perusterveydenhuollon 
kenttään ja tunnistaa mahdollisia digitalisoimiskohteita -
painopisteenä etenkin asiointi- ja omahoitopalveluiden 
digitalisoimisen mahdollisuudet

• Fokus: digitaaliset asiointipalvelut ja niiden integroiminen potilaan
hoitopolkuun

• Haastattelututkimus
• 9 haastattelua
• Terveydenhuollon edustajat & toimialan ulkopuoliset digitalisaation 

asiantuntijat

• Syventävään tutkimukseen valittiin
• Mielenterveyspalvelut (perustaso)
• Digitaalinen oirearviointi
• Ikääntyneiden palvelut (kotihoito)



Haasteet1

Pirstaloituneet
järjestelmät

Monikanavainen
palvelurakenne

Heterogeeninen 
työntekijäpooli*

Investointien
vähyys

Lainsäädännön
jäykkyys

Muutoksen
pysyvyyden

varmistaminen

*Työntekijöiden erilaiset koulutus- ja osaamistaustat luovat haasteita kehittää
järjestelmiä, jotka ovat omaksuttavissa kaikkien ammattiryhmien käyttöön



Mahdollisuudet

Suuri hyötypotentiaali

30-40 % perusterveydenhuollon käynneistä mahdollista 
hoitaa digitaalisesti 1

Mahdollistaa henkilöstöresurssien uudelleenkanavoimisen 
ja säästöjen luonnin toimitiloissa

Vahva motivaatio palveluiden 
digitalisaatioon

Kuntien kapeat hartiat kannustavat hakemaan 
synergiaetuja ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Terveydenhuollon kysynnän kasvaessa ja resurssien 
vähentyessä digitalisaatio ainoa mahdollinen ratkaisu

Digitalisaation hyödyn maksimoimiseksi 
prosessien uudelleensuunnittelu

Nykyisellä palveluntuotantomallilla ei ole mahdollista 
purkaa hoitojonoa resurssisyistä

Palvelumuotoilu suuressa roolissa, mallia toimialan 
ulkopuolelta



Digitaalinen oirearvio



Digitaalinen oirearvio

• Hoitopolun alku ja ajanvaraus ovat hoitoprosessin
pullonkauloja terveyskeskuksissa

• Päällekkäinen työ

• Ylimääräiset vastaanottokäynnit

• Fyysiset käynnit – lisäarvo?

• Oirearvio apuna eritoten tiedonkeruussa, potilaan 
oireiden itsetulkinnassa ja kiireellisyyden arvioinnissa.

• Kustannussäästöpotentiaali on huomattava

→Myyrmäen terveysasemalla digitaalisen oirearvion
käyttöönoton jälkeen havaittiin 14% toteutunut lasku
kustannuksissa per potilas. 7



Digitaalinen oirearvio - ajansäästöpotentiaali

Yleislääkärin fyysinen vastaanotto

terveysasemalla

4 asiakasta / 1h 1

Vaatii soiton terveysasemalle ja 
ajanvarauksen

Yleislääkärin chat-vastaanotto, jossa
digitaalinen oirearvio

10 asiakasta / 1h 1 

Aika- ja paikkariippumaton
yhteydenotto suoraan
mobiiliapplikaation chattiin



Digitaalinen oirearvio –lääkäriresurssien
uudelleenkohdentaminen

Terveysasemakäynneistä 30-40% voitaisiin hoitaa 
etänä. 1

→ Jos 40% palveluista digitalisoitaisiin, 
lääkäriresursseja voitaisiin kohdentaa 
tehokkaammin 26%*

*Olettaen, että chat-vastaanotolla lääkäri voisi hoitaa 10 
potilasta /1h vs kivijalkavastaanotolla 4 potilasta/1h



Digitaalinen oirearvio – potilaan polku

Tekoälypohjainen
oirearvio

Hyvin lievä vaiva: 
automaattinen
omahoito-ohje

Yhteys chattiin

Vaiva vaatii fyysistä
vastaanottoa: th

ammattilainen tarkistaa
tiedot ja ohjeistaa

ajanvaraukseen

Lievä vaiva: th
ammattilainen tarkistaa
tiedot, omahoito-ohje

(&resepti)

40%
potilaista

60% 
potilaista



Mielenterveyspalveluiden 
digitalisaatio



Mielenterveyspalveluiden
digitalisaatio

• Mielenterveysongelmien kustannukset Suomen 
terveydenhuollolle olivat noin 8501 miljoonaa euroa
vuonna 2018. Mielenterveyspalvelujen osuus kyseisenä 
vuonna oli 4,38 prosenttia kuntien terveydenhuollon 
kokonaismenoista.

• Suomessa masennustilojen kokonaiskustannusten on 
vuositasolla arvioitu olevan 1,3 miljardia 9

• Digitaalisilla ennaltaehkäisevillä sekä varhaisen 
puuttumisen toimilla kuten itsehoito-ohjelmilla 
merkittävät kustannusvaikutukset 8



Infrastruktuuri

Hankinta
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AsiakaskuntaItsehoito-ohjelmilla mahdollista 
standardisoida mielenterveyspalveluita sekä 
kurottaa palvelut laajemmalle osalle hoitoa 
tarvitsevia

Digiratkaisuilla henkilöstöresurssien 
tehokkaampi allokointi tehostetun toiminnan 
johdosta

Digiratkaisuilla tehostettu toiminta 
varsinaiseen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä. 

Paikasta ja ajasta riippumattomat itsehoito-
ohjelmat luovat lisäarvoa asiakkaalle ja 
sitouttavat heidät tehokkaammin hoito-
ohjelmaan parantaen hoidon tuloksia

Digiratkaisuilla 30 % kustannussäästöt 
koko arvoketjun saralle

Digitalisaation vaikutus mielenterveyspalveluiden arvoketjuun



Digitalisaatiomahdollisuuksia :

Hoitopolku lievä/keskivaikea masennus11

Epäily masennuksesta

Yhteys terveysasemaan

Ensimmäinen tapaaminen terveysasemalla

Lääkärin lähete HUS Mielenterveystalon masennuksen
omahoito-ohjelmaan

7 viikon hoito-ohjelma, nettiterapeutti avustaa

Hoitavalle lääkärille nettiterapeutin palaute
nettiterapiasta terapian päätyttyä

• Yhteys terveysasemaan chatin kautta
→Puhelinpalvelun poisjäänti

• Kartoitustapaaminen etäyhteydellä
→ Ei fyysistä vastaanottoa

• Omahoito-ohjelma12

→ Ei kapasiteettirajoitetta

Masennus lievittyy

Yhteys
terveysasemaan / 

Mielenterveystalon
oirenavigaattori



Ikääntyneiden palvelut



Digiratkaisuilla turvallisempaa arkea 
ikääntyneelle, mielenrauhaa läheisille ja 
kustannussäästöjä yhteiskunnalle

• Yli 75 vuotiaiden määrä on kasvanut yli 54% 2000 luvulla13. 
Vuoteen 2030 mennessä yli 75 vuotiaiden määrän arvioidaan 
kasvavan yli 65%:lla14. Suhteessa koko väestöön yli 75 
vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan 9,5 %:sta vuoteen 
2030 mennessä noin 15 %. 

→ Ikääntyvien määrän kasvu tuo mukanaan 
lisääntyvän palvelujen tarpeen.

• Perusterveydenhuollon käynneistä 26% yli 75 vuotiaiden ja 
44% yli 65 vuotiaiden aiheuttamia 201915

• Ikääntyneillä yhä paremmat valmiudet digipalveluiden 
käyttöön. 88% 65-74 vuotiaista käyttää internettiä16

→ Digitaaliset palvelut ratkaisu kasvavaan kysyntään



Kotihoito tukee ikääntyneen asumista omana
kotonaan

• Ikääntyneet asuvat yhä pidempään kotona17 ja yli 
puolet vanhuspalveluiden käyttäjistä onkin kotihoidon 
asiakkaita18. Kotihoito on usein mielekkäin ratkaisu 
yksilölle - sekä kustannustehokas yhteiskunnalle.

• Digitalisaation myötä hoitohenkilöstön on 
mahdollista suorittaa 10 kotikäynnin sijasta 15-20 
käyntiä työpäivää kohden muun muassa etäyhteyden 
avulla sekä välillisen työn vähentyessä

• Digiratkaisuilla mahdollista korvata muun muassa 
tiettyjä* syömiseen ja kuntoiluun liittyviä käyntejä 
sekä lääkeannostelua

*esim. hoitaja vahtii videon välityksellä syöntiä, kuntoilu video-opastettuna

Välittömän työn osuus

177 000 iäkästä 
kotihoidon asiakkaana



Turvateknologiat

• Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias 
kaatuu vähintään kerran vuodessa19.

• Turvateknologioilla lisätään ikääntyneen turvallisuutta ja 
vähennetään omaisten huolta muun muassa 
liikeohjatuilla valaisimilla sekä ääniohjauksella. Lisäksi 
turvateknologiat säästävät niin yhteiskunnan kuin 
ikääntyneen kustannuksia vähentyneiden sairaalakäyntien 
myötä.

• Turvateknologioilla mahdollista välttää neljännes 
ikäihmisten kaatumisista20, luoden 108 milj. € suorat 
kustannussäästöt terveydenhuollolle vähentyneen 
sairaalahoidon myötä. 



Johtopäätökset
Perusterveydenhuollon tilanne vaatii digitaalisten työkalujen kehittämistä

• Kuntien ahdinko, ikääntyvä väestö

Useita onnistuneita kokeiluja ja pilotteja
• Digitaalisten palveluiden kehitys pirstaleista
• Laajamittaiset digipalveluiden käyttöönotot seuraavat hitaammin perässä

Itsehoitopalvelut
• Tekniset ratkaisut jo olemassa
• Helposti sovellettavissa suuriin kustannusajureihin (mielenterveyden palvelut, pitkäaikaissairaudet)
• Palvelumuotoilun avulla myös hauraiden väestöryhmien käyttöön
• Jo käytössä muilla toimialoilla (esim. pankki- ja vakuutuspalvelut)

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita
• Digitaalisten palveluiden kustannusvaikuttavuus Suomen perusterveydenhuollossa 
• Palvelumuotoilun merkitys hauraiden väestöryhmien digitaalisissa terveyspalveluissa



Yhteenveto

Digitalisaation hyötyjen
maksimoimiseksi kunnat
tarvitsevat tukea
perusterveydenhuollon
digitaalisten palveluiden
kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Ensisijaisesti tulisi kehittää
asiakkaiden itsehoitopalveluja, 
jotta palveluiden saatavuus
voidaan turvata kaikille palveluita
tarvitseville.
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