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Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun 
yhteispäivystyksessä



Taustaa:

- Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen 
paljon palveluita käyttävät oululaiset asiakkaat ja mitkä ovat sosiaali-
ja terveyspalveluiden käytön kokonaiskustannukset.

- Taustalla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämistarve, 
joka juontaa valtiontalouden kestävyysvajeen pienentämistarpeesta.

- Tutkimuksella tavoitellaan sekä alueellista, että yhteiskunnallista 
hyötyä, sillä tulosten perusteella voidaan arvioida nykyistä 
palvelutuotannon organisointia ja tunnistaa sen muutostarpeita 
paljon palveluja käyttävien asiakkaiden osalta.



Tutkimuskysymykset

Millaisia ovat paljon Oulun seudun yhteispäivystyksen palveluja käyttävien 
asiakasprofiilit?

Mistä Oulun kaupungin terveysasemapiiristä tulee eniten paljon palveluita 
käyttäviä asiakkaita yhteispäivystykseen? 

Millaisia muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Oulun seudun 
yhteispäivystyksessä paljon asioivat käyttävät?

Mitkä ovat yhteispäivystyksessä paljon asioivien sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen käytön kustannukset?
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Presentation Notes
Paljon palveluita käyttävä asiakas = vähintään 6 kertaa vuoden 2014 aikana yhteispäivystyksen palveluita käyttänyt oululainen asiakas. Tutkimusjoukon poiminta näillä hakukriteereillä Tutkimusjoukolle ajettiin pikapoiminta-ajoina käyntitapahtumat Oberonista Cressida –työkalulla.Käyntitapahtumia täydennettiin poimimalla tiedot manuaalisesti Esko –potilastietojärjestelmästä.Kustannustiedot ja muiden palveluiden käyntitiedot ajettiin tutkimusjoukolle pikapoiminta-ajona PPSHP:n ja Oulun kaupungin asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmistä. Kaikki tutkimustulokset kirjattiin havaintomatriiseihin (excel).Henkilötiedot kryptattiin, käyntitiedot koodattiin. (esim. ICD-10)Tutkimustulokset analysoitiin tilasto-ohjelmilla. (spss, excel)Tutkimustyö ja tietoaineiston käsittely on toteutettu Suomen henkilötietolain, PPSHP:n tietosuojakäytäntöjen ja eettisten ohjeiden osoittamalla tavalla. Tutkijat ovat vaitiolovelvollisia.



Tutkimustulokset - Asiakasprofiilit



Tutkimustulokset - Asiakasprofiilit
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Presentation Notes
Suurin terveysasemapiiri väestöpohjaltaan on Höyhtyä ja siihen kuuluvat alueet, keskusta toisena kolmantena Sepän terveysasemapiiri



Tutkimustulokset - Asiakasprofiilit

Perussairaudet
• Asiakkailla useita sairauksia, 

66,3% asiakkaista oli enemmän 
kuin yksi perussairaus

• Päihteiden käyttäjistä (71) 
psyykkisiä sairauksia oli 37 
henkilöllä (52%)

• Psyykkisesti sairailla (90) oli 
päihteiden liikakäyttöä 37 
henkilöllä (41%)
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Presentation Notes
Tilastollisen merkitsevyystestin (Pearson x2) mukaan päihteiden liikakäytön ja psyykkisten sairauksien riippuvuus toisistaan oli tutkimusjoukolla tilastollisesti merkitsevä. 



Tutkimustulokset - Asiakasprofiilit

Tulosyyt
(5440 palvelutapahtumaa v. 2014)

• Asiakkailla oli usein useita 
tulosyitä

• Vammat, myrkytykset ja muut 
ulkoisten syiden seuraukset 
olivat yleisin tulosyy (835/5440 
käyntiä)

• S00- T98 jakautuminen sukupuolen 
mukaan: miehet 74 % ja naiset 26 %

• S00- T98 jakautuminen iän 
perusteella: 40 -59 vuotta 42 %, 20 –
39 vuotta 31 %
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S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seurauksetJ00-J99 Hengityselinten sairaudetK00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudetI00-I99 Verenkiertoelinten sairaudetR00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydöksetF00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriötM00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudetN00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudetG00-G99 Hermoston sairaudetL00-L99 Ihon- ja ihonalaiskudoksen sairaudetEnsihoidon puhelinkonsultaatio Ensihoidon konsultaatiopuheluHaavanhoito Haavanhoitokäynti päivystävällä sairaanhoitajalla



Tutkimustulokset - Asiakasprofiilit

Tulosyyn vammat, myrkytykset 
ja muut ulkoisten syiden 
seuraukset  (S00-T98) 
tarkastelua

• Asiakkailla oli useita 
perussairauksia

• Tulosyy S00-T98 käynneistä 
oli 528 käyntiä, joilla 
perussairauksina päihteiden 
liikakäyttö



Tutkimustulokset - Asiakasprofiilit

Muut tulosyyt
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Presentation Notes
D50 -D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriötE00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudetH60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudetLääkärin käyntiteksti puuttuu Potilasasiakirjoista puuttuu lääkärin käyntitekstiMuu puhelinkonsultaatio Päivystävän lääkärin muu puhelinkonsultaatioLääkkeen anto Antibioottitiputus tai muu lääkkeen antoKotona pärjäämättömyys Asiakas todennut, ettei pärjää kotona



Tutkimustulokset - Asiakasprofiilit

O Päivystykseen tulotapa
• Itse/ omilla kyydeillä 1753 

kertaa (32,2%)
• Ensihoidon kuljettamana 1510 

kertaa (27,8 %)
• Ei tiedossa 576 kertaa 

(10,3 %)

O Jatkohoitopaikka käynnin 
jälkeen

• Koti / vanhainkoti 3094 kertaa 
(56,9 %)

• Sairaala / erikoissairaanhoito 
1099 kertaa (20,2 %)

• Terveyskeskuksen vuodeosasto 
597 kertaa (11 %)

• Poistui omatoimisesti 
tapaamatta lääkäriä 144 kertaa 
(2,6 %)
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Lisäksi mm. esimerkiksi 1,3 % poistui poliisin huostaan l. putkaan, Kenttätien palvelukeskukseen pääsi 1,1 % eli 59 kertaa.



Tutkimustulokset – Palvelun käyttö

Paljon palveluita käyttävien 
asiakkaiden päivystyskäyntien 
jakautuminen v. 2014

• Yhteensä 5440 
palvelutapahtumaa, joista 3410 
tapahtui arkena

• Eniten elokuussa 533 tapahtumaa

• Vähiten syyskuussa 387 
tapahtumaa

• Keskimäärin 453 tapahtumaa / kk

• Arkena keskimäärin 13 
tapahtumaa / vrk, viikonloppuna 
19 tapahtumaa / vrk 



Tutkimustulokset – Palvelun käyttö

Paljon palveluita käyttävien 
asiakkaiden päivystyskäyntien 
jakautuminen v. 2014
• Yhteensä 5440 tapahtumaa, joista 

706kpl konsultaatiota ja 308kpl 
sisäisiä siirtoja. (=4426 varsinaista 
käyntiä)

• PTH 4208, ESH 1232 tapahtumaa

• Vähiten 6 
tapahtumaa/asiakas/vuosi

• Eniten 192 
tapahtumaa/asiakas/vuosi

• Keskimäärin 14 
tapahtumaa/asiakas/vuosi



Tutkimustulokset – Palvelun käyttö

Muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palveluiden käyttö
Yhteensä 3371 käyntiä (n=388)

• Vähiten 1 kertaa

• Eniten 27 kertaa

• Keskimäärin 9 kertaa

Oulun kaupunki

• Perusterveydenhuolto 1501 käyntiä

• Sosiaalipalvelut 825 käyntiä

PPSHP

• Elektiivinen (suunnitellut 
erikoissairaanhoidon palvelut) 1045
käyntiä



Tutkimustulokset – Kustannukset

Mistä kustannukset muodostuivat?

Yhteiskunnallinen näkökulma, jossa on 
kerätty tutkimukseen kuuluvien 
asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käytön kokonais- kustannukset vuodelta 
2014 julkisen terveydenhuollon puolelta:

- Perusterveydenhuollon palvelut
- Erikoissairaanhoidon palvelut
- Sosiaalipalvelut
- Asiakasmaksut

Mitä kustannuksia ei 
huomioitu?

- Asiakkaiden yksityisten 
terveyspalveluiden käytön 
kustannuksia

- Matkakustannusten 
omavastuuosuuksia

- Lääkekustannuksia
- Sairauspoissaoloista johtuvia 

ansion menetyksiä 
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Presentation Notes
1.Tulee muistaa, että terveystaloustieteellä on kaksi päätavoitetta: tehokkuus- ja oikeudenmukaisuustavoite. Taloudellisen arvioinnin perimmäisenä tarkoituksena on informoida päätöksentekijöitä terveydenhuollon resurssien tehokkaasta allokoinnista . ´Kustannusnäkökulmia terveydenhuollon taloudellisessa arvioinnissa ovat siis esimerkiksi potilaan, terveysviranomaisen, yhteiskunnan, tai palveluntarjoajan perspektiivit. Näkökulma puolestaan vaikuttaa siihen, mitä kustannustekijöitä otetaan mukaan analyysiin. Tässä tutkimuksessa näkökulma on yhteiskunnallinen. 2. Asiakkaiden maksamat palvelujen käytön osuudet (asiakasmaksut), yhteensä  620 892 euroa, on laskettu mukaan palvelujen käytön kustannuksiin. 



Tutkimustulokset – Kustannukset

Paljon OSYP:n palveluita käyttävien asiakkaiden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen käytön kustannukset

O Kustannukset yhteensä 9 556 947 € / vuosi
O Kustannusten yhteenlaskettu osuus on 1,6%  Oulun 

kaupungin hyvinvointipalveluiden kokonaiskustannuksista
O Keskimääräinen kustannus 24 568€ /asiakas/vuosi
O Halvin 425€ /asiakas/vuosi
O Kallein 418 885€ /asiakas/vuosi

O Yli kolmasosan kohdalla (139 henkilöä) kustannukset 
ylittivät keskimääräisen kustannuksen. Näiden henkilöiden 
osuus sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön 
kustannuksista oli 7 128 030 € (74,6% tutkimusjoukon 
kustannuksista)
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Oulun kaupungin tilinpäätöksen mukaan hyvinvointipalveluiden  toimintakulut erikoissairaanhoidon kustannusten kanssa olivat v. 2014 yhteensä 590 942 214 euroa, joista toimintatuotteina on merkitty 57 281 000 euroa. Asukasta kohti kustannukset olivat vuoden lopussa 3012,03 euroa/ asukas



Tutkimustulokset – Kustannukset
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Kustannukset ikäryhmittäin



Tutkimustulokset – Kustannukset
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Kustannukset terveyspiireittäin



YHTEENVETO

• Oulun seudun yhteispäivystyksen paljon palveluja käyttävät 
asiakkaat ovat työikäisiä ja ikääntyneitä, monisairaita ja 
moniongelmaisia.

• Asiakkaista väkilukuun nähden eniten tulee Höyhtyän ja 
Keskustan alueelta.  

• Noin kolmanneksella palvelun käyttäjistä oli päihteiden 
liikakäyttöä ja mielenterveydellisiä ongelmia. Kaikista 
palvelutapahtumista viidennes oli näistä syistä päivystykseen 
hakeutuneita. Moni näistä oli uusintakäyntejä.

• Paljon palveluita käyttävän asiakkaan keskimääräiset sosiaali-
ja terveyspalvelujen kustannukset ovat lähes 10 kertaa 
suuremmat kuin muiden oululaisten.



JOHTOPÄÄTÖKSET
• Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että yhteispäivystyksen paljon 

palveluita käyttävillä tulosyy ei usein ole sama kuin palvelun todellinen 
tarve, eikä nykyinen järjestelmä ole onnistunut auttamaan heitä 
riittävän kattavasti. 

• Tutkimusta voidaan käyttää palvelun kehittämiseksi Oulun 
yhteispäivystyksessä ja Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. 

• Taloudellista hyötyä saavutettaisiin keskittämällä voimavaroja paljon 
palveluita käyttäviin sekä vähentämään päivystykseen kuulumattomien 
käyntien määrää.

• Palveluohjauksen käyttöönottoa yhdyssiltana perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä kannattaisi aiheesta tehdyn kansallisen ja 
kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan kokeilla yhtenä vaihtoehtona. 



JATKOKEHITYS

* Tutkimusaineiston hyödyntäminen lisätutkimuksiin.

* AMK opiskelijoiden asiakasanalyysi- ja palvelumuotoilutyön      
valmistuttua saadaan lisää tietoa toiminnan kehittämiseksi.

* Käyntitietojen rakenteellisen kirjaamisen edistäminen.



Kiitos mielenkiinnostanne!
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