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II Lape-hanke 2017-2018: palveluindikaattorityön tavoitteet
Tavoitteet:
• Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja
terveyspalveluista on saatavilla kuntakohtaisesti, alueellisesti ja
kansallisesti hyödynnettävää, järjestelmällistä, yhdenmukaista ja
kansallisten tietomäärittelyjen mukaista informaatiota.
• Indikaattorityön myötä tietojärjestelmät ja niiden sisällöt toimivat
nykyistä paremmin johtamisen ja ohjauksen tukena sekä
kustannusvaikutusten arvioinnin ja palvelusuunnittelun perustana.
Päämäärä:
• Maakuntaan on luotu perusta ajallisesti ja alueellisesti
vertailukelpoisille lasten sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluindikaattoreille.
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III Mistä Kanta-Hämeessä liikkeelle vuonna 2017 (1)
• Kanta-Hämeessä lastensuojelun tilastoja on kehitetty alueellisesti ja
kansallisesti melko pitkään, esim. LasTi-hanke ja LaskeTut-hanke.
• Hämeenlinnan ja Forssan seuduille perustettiin 2015 maakunnallinen
työryhmä, joka määritteli lastensuojelun ja aikuissosiaalityön
avainindikaattorit. Ensimmäinen tietosisältökooste valmistui 2016.
(KiTi-hanke 2015-2016);
• Sosiaalihuollon pääkäyttäjät ja lähiesimiehet osallistuivat KiTihankkeen tilaisuuksiin, joissa opastettiin parantamaan tietojärjestelmiä
ja tilastoimaan asiakastietoja.
• Hankkeessa laadittiin koulutussuunnitelma kehitystyön jatkoa
tukemaan.
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III Mistä Kanta-Hämeessä liikkeelle vuonna 2017 (2)
• kevätkaudella 2016 pääkäyttäjät lähettivät ensimmäisen kerran
indikaattoreja koskevat lukumäärät Pikassokseen, jossa ne
suhteutettiin Tilastokeskuksen taustaindikaattorilukuihin ja
toimitettiin kuntien käyttöön.
• Laadittiin indikaattorityön toimintasuunnitelma, jota alettiin
toteuttaa KiTi-hankkeen jälkeen 1.3.2016 alkaen.
• Sosiaalipalvelujen indikaattorityö laajentui maakunnalliseksi, kun
Riihimäen seudun kunnat lähtivät mukaan kehitystyöhön.
• Vuodenvaihteessa 2016-2017 valmistuivat sosiaalipalvelujen 1.
maakunnalliset vertailulukemat ja uusi tietosisältökooste.
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IV Lape-palveluindikaattorityö Kanta-Hämeessä 2017
• Kevätkaudella 2017 Satakunnasta kuntia yhteistyöhön. Tehtiin
sosiaalipalveluja koskevia vertailuja Riihimäen ja Rauman; Janakkalan ja
Euran; Lopen ja Huittisten sekä Porin ja Hämeenlinnan välillä.
• Keväällä käynnistettiin terveydenhuollon lape-palveluindikaattorien ja
sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperhepalvelujen indikaattorien valinta ja
määrittely. Otettiin huomioon myös kansallinen kehittämistyö.
• Laajentunut tietosisältökooste valmistui joulukuussa 2017 (katso Liite 1).
• Vuonna 2017 toteutettiin Kanta-Hämeen kuntien ja verrokkikuntien välisiä
alueellisia ja ajallisia sosiaalipalvelujen vertailuja.
• Laadittiin suhdelukulaskuri, jonka avulla jokaisen kunnat suhdeluvut on
helppo tarkistaa. Laskuri näyttää yksityiskohtaisesti myös indikaattorien
väliset korelaatiot. (Liitteessä 2 lisätietoja.)
• Kanta-Hämeen lape-indikaattoriryhmä analysoi tuloksia kuvioiden
perusteella loka- ja joulukuussa. Analyysit koottiin tähän diasarjaan.
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V Lape-palveluindikaattorien kehittäminen vuonna 2018 (1)
• Helmikuussa 2018 indikaattoriryhmä julkaisi käsillä olevan
diaesityksen, jotta kehitystyötä on mahdollista arvioida,
määritellä uusia tavoitteita ja parannusehdotuksia sekä
tarvittaessa hyödyntää muilla toimialoilla ja alueilla.
• Keväällä laadittiin sähköinen kysely, jonka avulla soteindikaattoreja koskevat 2017 lukumäärätiedot kerättiin KantaHämeen kunnista. Samaa kyselypohjaa voidaan hyödyntää
tulevina vuosina.
• Tehtiin myös uusi suhdelukulaskuri, jossa on lastensuojelun ja
aikuissosiaalityön lisäksi sosiaalihuoltolain mukaiset
palveluindikaattorit sekä terveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon palveluindikaattorit. Suhteutettiin
lukumäärät sovittuihin taustaindikaattoreihin laskurin avulla.
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V Lape-palveluindikaattorien kehittäminen vuonna 2018 (2)
• Kanta-Hämeen indikaattorityön painotus muutettiin keväällä 2018
palveluindikaattorien kehittämisestä terveyden ja hyvinvoinnin
mittaamista ja kuvaamista koskevien indikaattorien valitsemiseen ja
määrittämiseen. Tulokset esitellään omana kokonaisuuteenaan.
• Lokakuussa 2018 nämä diat päivitettiin. Kuntien suhdelukuja
esittelevät kuviot poistettiin julkaisusta, koska palveluindikaattorien
vertailukelpoisuudessa on edelleen erityisesti perusterveydenhuollon
ja sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperhepalvelujen osalta ongelmia.
• Indikaattoriryhmä keskusteli syyskuun kokouksessaan erityisesti
tietohuollon ja kirjaamisen kehittämistarpeista kunnissa. Keskustelun
pääkohdat kirjattiin ja lähetettiin kuntien, sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n
edustajille. Myös palveluindikaattoreja koskeva, päivitetty
suhdelukulaskuri lukuineen toimitettiin hanketoimijoiden käyttöön.
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Kanta-Hämeen
Lape-indikaattorityö
10/2018
Liite 1. Lape-tietosisältökooste
Minna Niemi (toim.)

Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
YLEISET TAUSTAINDIKAATTORIT kerätään vuosittain

1/TI Asukasluku (N) Tietosisältö kuvaa, kuinka monta asukasta kunnassa oli vuoden viimeisenä päivänä. Koordinoija
kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde:
Tilastokeskus/väestötilastot.
2/TI Kaikkien kotitalouksien määrä (N) Tietosisältö kuvaa kotitalouksien määrän. Lähde: Tilastokeskuksen
perhetyyppitiedot ja väestötilastot.

3/TI Lapsiperheiden määrä (N) suhteutettuna kaikkien kotitalouksien määrään (%) Tietosisältö kuvaa, kuinka
monta lapsiperhettä kunnassa asui yhteensä vuoden viimeisenä päivänä. Lisäksi tietosisältö kuvaa lapsiperheiden
kokonaislukumäärän suhdetta kaikkien kotitalouksien määrään. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien
vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde: Tilastokeskuksen perhetyyppitiedot ja väestötilastot.
4/TI Yksin asuvien määrä (N) suhteutettuna kaikkien kotitalouksien määrään (%) Tietosisältö kuvaa yksin asuvien
määrää (N) sekä tämän määrän suhdetta kaikkien kotitalouksien määrään kunnassa. Koordinoija kokoaa
taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja
perhetyyppitilastot.
5/TI Työvoima (N) suhteutettuna asukaslukuun (%) Tietosisältö kuvaa työvoiman (N) suhdetta asukaslukuun.
Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde: TEM.

15

Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
YLEISET TAUSTAINDIKAATTORIT kerätään vuosittain

6/TI Työttömien määrä (N) suhteutettuna työvoimaan (%) Tietosisältö kuvaa työttömien määrää (N) sekä
tämän määrän suhdetta työvoimaan. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden
ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde: TEM.
7/TI Pitkäaikaistyöttömien määrä (N) suhteutettuna työvoimaan (%) Tietosisältö kuvaa
pitkäaikaistyöttömien määrää (N) sekä tämän määrän suhdetta työvoimaan. Koordinoija kokoaa
taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde: TEM.
8/TI Yhden vanhemman perheiden määrä (N) suhteutettuna kaikkien kotitalouksien määrään (%) ja
kaikkien lapsiperheiden määrään (%) Tietosisältö kuvaa, kuinka monta sellaista perhettä, joissa
perhetyyppeinä olivat 1) isä ja lapsia sekä 2) äiti ja lapsia, kunnassa oli yhteensä vuoden viimeisenä päivänä.
Lisäksi tietosisältö kuvaa yhden vanhemman perheiden kokonaislukumäärän suhteen kaikkien kotitalouksien
määrään ja kaikkien lapsiperheiden määrään kunnassa. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien
vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja perhetyyppitilastot.
9/TI 0-17-vuotiaat kuntalaiset (N) Tietosisältö kuvaa kunnan alle 18-vuotiaiden määrää vuoden viimeisenä
päivänä. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä.
Lähde: Tilastokeskus.
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Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
YLEISET TAUSTAINDIKAATTORIT kerätään vuosittain

10/TI 0-20-vuotiaat kuntalaiset (N) Tietosisältö kuvaa kunnan alle 21-vuotiaiden määrää vuoden viimeisenä
päivänä. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä.
Lähde: Tilastokeskus.
11/TI 0–6-vuotiaat kuntalaiset (N) Tietosisältö kuvaa kunnan 0–6-vuotiaiden määrää vuoden viimeisenä
päivänä. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä.
Lähde: Tilastokeskus.
12/TI 0–12-vuotiaat kuntalaiset (N) Tietosisältö kuvaa kunnan 0–12-vuotiaiden määrää vuoden viimeisenä
päivänä. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä.
Lähde: Tilastokeskus.

13/TI 0–15-vuotiaat kuntalaiset (N) Tietosisältö kuvaa kunnan 0–15-vuotiaiden määrää vuoden viimeisenä
päivänä. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä.
Lähde: Tilastokeskus.
14/TI 13–17-vuotiaat kuntalaiset (N) Tietosisältö kuvaa kunnan 13–17-vuotiaiden määrää vuoden
viimeisenä päivänä. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse
toimittaa näitä. Lähde: Tilastokeskus.
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Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
YLEISET TAUSTAINDIKAATTORIT kerätään vuosittain

15/TI 18–24-vuotiaat kuntalaiset (N) Tietosisältö kuvaa kunnan 18–24-vuotiaiden määrää vuoden
viimeisenä päivänä. Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse
toimittaa näitä. Lähde: Tilastokeskus.
16/TI 18–64-vuotiaat (N) sekä osuus väestöstä (%) Tietosisältö kuvaa kunnan 18–64-vuotiaiden määrän ja
väestöosuuden (%). Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse
toimittaa näitä. Lähde: Tilastokeskuksen väestölliset tunnusluvut ja väestötilastot.
17/TI Ne 20–29 vuotiaat, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, suhteutettuna ikäryhmän
kokonaismäärään (%) Tietosisältö kuvaa 20–29-vuotiaiden määrän (N), joilla ei ole perusasteen jälkeistä
tutkintoa, suhteutettuna ikäryhmän kokonaismäärään (%). Koordinoija kokoaa taustaindikaattoriluvut eli
kuntien vastuuhenkilöiden ei tarvitse toimittaa näitä. Lähde: Tilastokeskus.
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Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
LASTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN AVAININDIKAATTORIT
1/LAPE: Valmistuneiden palvelutarpeen arviointien määrä lapsia koskevissa sosiaalipalveluissa (N) ja
suhde lapsiperheiden määrään (%) kerätään kuukausittain
Tietosisältö kuvaa sitä, kuinka monta palvelutarpeen arviointia lapsia koskevissa sosiaalipalveluissa on
valmistunut edeltävänä vuonna yhteensä. Luku sisältää myös lastensuojelun tarpeen selvitysten
kokonaismäärän. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lukeman koordinoijalle, joka suhteuttaa sen lapsiperheiden
määrään. Lähteenä käytetään kunnan asiakastietojärjestelmää ja Tilastokeskusta.
2/LAPE: Perustoimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä sekä % kaikista
perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista kerätään vuosittain
Tietosisältö ilmaisee perustoimeentulotukea kunnassa saaneiden lapsiperheiden lukumäärän edeltävältä
vuodelta. Lisäksi tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden
suhteutettuna kaikkien lapsiperheiden lukumäärään kunnassa sekä suhteutettuna kaikkiin toimeentulotukea
saaneisiin kotitalouksiin. Koordinoija selvittää perustoimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden lukumäärän
(N) ja perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien kokonaislukumäärän (N) Kelasta ja laskee suhdeluvut.
Lähteenä käytetään Kelan ja kuntien asiakastietojärjestelmiä sekä Tilastokeskuksen väestötilastoja ja
perhetyyppitilastoja.
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Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
LASTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN AVAININDIKAATTORIT
3/LAPE: Ehkäisevää toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä sekä % kaikista
ehkäisevää toimeentulotukea saaneista kotitalouksista kerätään vuosittain Tietosisältö ilmaisee
ehkäisevää toimeentulotukea kunnassa saaneiden lapsiperheiden lukumäärän edeltävältä vuodelta. Lisäksi
tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden
suhteutettuna kaikkien lapsiperheiden lukumäärään kunnassa sekä suhteutettuna kaikkiin ehkäisevää
toimeentulotukea saaneisiin kotitalouksiin. Kunnan edustaja ilmoittaa ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden
lapsiperheiden lukumäärän (N) ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien
kokonaislukumäärän (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvut. Lähteenä käytetään kunnan
asiakastietojärjestelmää sekä Tilastokeskuksen väestötilastoja ja perhetyyppitilastoja.
4/LAPE: Täydentävää toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä sekä % kaikista
täydentävää toimeentulotukea saaneista kotitalouksista kerätään vuosittain Tietosisältö ilmaisee
täydentävää toimeentulotukea kunnassa saaneiden lapsiperheiden lukumäärän edeltävältä vuodelta. Lisäksi
tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti täydentävää toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden
suhteutettuna kaikkien lapsiperheiden lukumäärään kunnassa sekä suhteutettuna kaikkiin täydentävää
toimeentulotukea saaneisiin kotitalouksiin. Kunnan edustaja ilmoittaa täydentävää toimeentulotukea
saaneiden lapsiperheiden lukumäärän (N) ja täydentävää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien
kokonaislukumäärän (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvut. Lähteenä käytetään kunnan
asiakastietojärjestelmää sekä Tilastokeskuksen väestötilastoja ja perhetyyppitilastoja.
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Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
LASTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN AVAININDIKAATTORIT

5/LAPE: Lapsiperheitä kotipalvelun asiakkaina (N) kaikista lapsiperheistä (%) kerätään
vuosittain
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana sosiaalihuoltolain mukaista ja lapsiperheisiin kohdistunutta
kotipalvelua saaneiden asiakkaiden lukumäärän (N). Lukumäärä sisältää kunnan itse tuottamat sekä
muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, valtiolta tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostamat palvelut. Lisäksi
indikaattori kuvaa tämän lukumäärän suhdetta kaikkien lapsiperheiden lukumäärään. Kunnan
vastuuhenkilö ilmoittaa lapsiperheiden kotipalvelua saadeiden asiakkaiden lukumäärän eli
käytännössä lapsiperheiden kotipalvelun antamista koskevien myönteisten päätösten määrän
koordinoijalle, joka laskee suhdeluvun. Lähteenä käytetään kunnan asiakastietojärjestelmää sekä
Tilastokeskuksen perhetyyppitilastoja. Kansallisen koodistopalvelimen mukaan kotipalvelu on ”kotiin
annettava sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakkaalle tai hänen perheelleen annetaan
henkilökohtaista arjen käytännön toimiin liittyvää huolenpitoa tai apua. Huom. Kotipalveluun kuuluu
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen,
asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai
niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan muun muassa ateria-,
vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.”
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Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
LASTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN AVAININDIKAATTORIT
6/LAPE: Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasperheet (N) kaikista lapsiperheistä (%) kerätään
vuosittain ”Indikaattori ilmaisee vuoden aikana sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja
perheneuvolapalveluja saaneiden lapsiperheiden lukumäärää (N). Tiedot sisältävät kunnan itse tuottamat ja
muilta kunnilta, kuntayhtymiltä, valtiolta tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostamat palvelut.” (THL.) Lisäksi
indikaattori kuvaa tämän lukumäärän suhdetta kaikkien lapsiperheiden lukumäärään. Kunnan vastuuhenkilö
ilmoittaa kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasperheiden lukumäärän eli käytännössä kasvatus- ja
perheneuvonnan antamista koskevien myönteisten päätösten määrän koordinoijalle, joka laskee suhdeluvun.
Lähteenä käytetään kunnan asiakastietojärjestelmää sekä Tilastokeskuksen perhetyyppitilastoja. Kansallisen
koodistopalvelimen mukaan kasvatus- ja perheneuvonta on ”sosiaalipalvelu, jossa arvioidaan sosiaalihuollon
asiakkaan ja hänen perheensä tilannetta lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja
sosiaalisiin taitoihin liittyvissä asioissa ja annetaan näihin liittyvää ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta
tukea Huom. Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen
kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheen suoriutumisen ja omien
voimavarojen vahvistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön,
psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa. Kasvatus- ja
perheneuvontaa annetaan kasvatus- ja perheneuvoloissa.”

22

Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
LASTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN AVAININDIKAATTORIT
7/LAPE: Lukumäärät lapsista, joilla SHL:n perusteella myönnetty tukihenkilö (N), suhteutettuna
kaikkien 0-17-vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori ilmaisee, kuinka monella
lapsella oli edeltävänä vuonna tukihenkilö, päätöksen perustana sosiaalihuoltolaki. Kunnan
vastuuhenkilö ilmoittaa lasten lukumäärän koordinoijalle, joka suhteuttaa sen kaikkien 0-17-vuotiaiden
lukumäärään. Lähteenä käytetään kunnan asiakastietojärjestelmää sekä Tilastokeskuksen
väestötilastoja. Kansallisen koodistopalvelimen mukaan tukisuhdetoiminta on ”sosiaalipalvelu, jossa
tukihenkilö tai -perhe tukee sosiaalihuollon asiakkaan kasvua, kuntoutumista tai hyvinvointia. Huom.
Tukisuhdetoimintaa annetaan muun muassa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen
lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Sitä voidaan antaa myös vammaisen ja
pitkäaikaissairaan henkilön tukemiseksi. Tukisuhdetoiminnassa tehdään palvelunjärjestäjän ja
palveluntuottajan välinen sopimus. Korvaus suoritetaan toiminnan intensiivisyyden mukaan.”
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8/LAPE: Lukumäärät lapsista, joilla SHL:n perusteella myönnetty tukiperhe (N), suhteutettuna
kaikkien 0-17-vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori ilmaisee, kuinka monella
lapsella oli edeltävänä vuonna tukiperhe, päätöksen perustana sosiaalihuoltolaki. Kunnan
vastuuhenkilö ilmoittaa lasten lukumäärän koordinoijalle, joka suhteuttaa sen kaikkien 0-17-vuotiaiden
lukumäärään. Lähteenä käytetään kunnan asiakastietojärjestelmää sekä Tilastokeskuksen
väestötilastoja. Kansallisen koodistopalvelimen mukaan tukisuhdetoiminta on ”sosiaalipalvelu, jossa
tukihenkilö tai -perhe tukee sosiaalihuollon asiakkaan kasvua, kuntoutumista tai hyvinvointia. Huom.
Tukisuhdetoimintaa annetaan muun muassa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen
lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Sitä voidaan antaa myös vammaisen ja
pitkäaikaissairaan henkilön tukemiseksi. Tukisuhdetoiminnassa tehdään palvelunjärjestäjän ja
palveluntuottajan välinen sopimus. Korvaus suoritetaan toiminnan intensiivisyyden mukaan.”
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9/LAPE: Perhetyön asiakasperheet (N) suhteutettuna kaikkien lapsiperheiden määrään (%)
kerätään vuosittain Indikaattori ilmaisee sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä saaneiden
asiakasperheiden kokonaislukumäärän edeltävältä vuodelta. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa
asiakasperheiden lukumäärän koordinoijalle, joka suhteuttaa sen kaikkien lapsiperheiden
lukumäärään. Lähteenä käytetään kunnan asiakastietojärjestelmää sekä Tilastokeskuksen
perhetyyppitilastoja. Kansallisen koodistopalvelimen mukaan perhetyö on ”kotiin annettava
sosiaalipalvelu, jossa sosiaalihuollon asiakasta ja hänen perhettään tai asiakkaan hoidosta vastaavaa
henkilöä tuetaan ja ohjataan omien voimavarojensa vahvistamisessa ja keskinäisen vuorovaikutuksen
parantamisessa. Huom. Perhetyötä annetaan esimerkiksi lapsiperheiden palveluissa.
Lastensuojelussa annetaan sisällöltään erilaista tehostettua perhetyötä.”
10/LAPE: Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset lasten valvotut tapaamiset (N)
kerätään vuosittain Tietosisältö kuvaa, kuinka monta sosiaalihuoltolain mukaista ja lastensuojelulain
mukaista lasten valvottua tapaamista kunta on organisoinut edeltävänä vuonna (yhteismäärä).
Valvotuiksi tapaamisiksi määritellään: valvotut tapaamiset, tuetut tapaamiset, valvotut vaihdot ja
kotitapaamiset. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lukeman koordinoijalle. Lähteenä käytetään kunnan
asiakastietojärjestelmää.
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11/LAPE: Lastensuojelun asiakkaina olleiden kokonaislukumäärä (N) suhteutettuna 0-17-vuotiaiden
määrään (%) kerätään kuukausittain Tietosisältö kuvaa niiden 0-17-vuotiden lasten lukumäärää, jotka ovat
olleet lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon asiakkaina sekä niiden 0-20-vuotiaiden
lukumäärää, jotka ovat olleet jälkihuollon asiakkaina kunnassa edeltävänä vuonna. Lähteenä käytetään
kunnan
asiakastietojärjestelmää.
Kunnan
vastuuhenkilö
ilmoittaa
lastensuojelun
asiakkaiden
kokonaislukumäärän koordinoijalle, joka suhteuttaa sen kunnan väkilukuun. Lähteenä Tilastokeskus.
12/LAPE: Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, %
vastaavan ikäisestä väestöstä (THL/Sotkanet) ja % lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärästä
kerätään kuukausittain Tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti sitä, kuinka lastensuojelun avohuollon
asiakkaiden lukumäärä suhteutuu kaikkien 0-17-vuotiaiden määrään (%) ja lastensuojelun asiakkaiden
kokonaismäärään kunnassa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien määrittely perustuu THL:n julkaisemaan
lastensuojelun käsikirjaan: katso lisätietoja tästä. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lastensuojelun avohuollon
asiakkaiden määrän (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvut. Avohuollossa ovat ne lastensuojelun
asiakkaat, joita ei ole huostaan otettu tai jotka eivät ole huostaanoton päättymisen seurauksena
jälkihuollossa. Avohuollon asiakkaiden lukumäärälähteenä käytetään asiakastietojärjestelmää. Kunnan 0-17vuotiaiden kokonaismäärän laskemisessa lähteenä käytetään Tilastokeskusta.
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13/LAPE: Huostassa vuoden aikana olleet 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
(THL/Sotkanet) ja % lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärästä kerätään kuukausittain Tietosisältö
kuvaa prosentuaalisesti, kuinka lastensuojelun sijaishuollon asiakkaiden kokonaislukumäärä suhteutuu
kaikkien 0-17-vuotiaiden määrään (%) ja lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärään (%). Kunnan
vastuuhenkilö ilmoittaa sijaishuollon asiakkaiden kokonaismäärän (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvut.
Sijaishuollon asiakkaita ovat ne lastensuojelun asiakkaat, jotka on otettu huostaan. Luku ei sisällä kiireellisiä
sijoituksia. Sijaishuollon asiakkaiden lukumäärälähteenä käytetään asiakastietojärjestelmää. 0-17-vuotiaiden
kokonaismäärän laskemisessa lähteenä käytetään Tilastokeskusta.
14/LAPE: Kuntalaiset, joiden lastensuojelun asiakkuus päättynyt suhteutettuna alle 21-vuotiaiden
määrään (%) kerätään kuukausittain
Tietosisältö kuvaa niiden lastensuojelun asiakkaiden kokonaislukumäärää, joiden asiakkuus lastensuojelun
avohuollossa tai jälkihuollossa on päättynyt edeltävänä vuonna. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lukeman (N)
koordinoijalla, joka suhteuttaa sen 0-20-vuotiaiden määrään. Kunnan 0-20-vuotiaiden kokonaismäärän
laskemisessa lähteenä käytetään Tilastokeskus.
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15/LAPE: Kuntalaiset, joiden huostaanotto on päättynyt suhteutettuna 0-17-vuotiaiden määrään (%)
kerätään vuosittain
Tietosisältö kuvaa niiden lasten ja nuorten kokonaislukumäärää, joiden huostaanotto on päättynyt edeltävänä
vuonna. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lukeman (N) koordinoijalla, joka suhteuttaa sen 0-17-vuotiaiden
määrään. Kunnan 0-17-vuotiaiden kokonaismäärän laskemisessa lähteenä käytetään Tilastokeskusta.
16/LAPE: Kiireelliset sijoitukset/0-17-vuotias asukas (%) kerätään kuukausittain
Tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti kiireellisesti sijoitettujen lasten lukumäärää suhteutettuna kunnassa
asuvien 0-17-vuotiaiden lukumäärään. Lähteenä käytetään kunnan asiakastietojärjestelmää. Kunnan
vastuuhenkilö ilmoittaa lukumäärän ja koordinoija laskee suhdeluvun. Kunnan 0-17-vuotiaiden
kokonaismäärän laskemisessa lähteenä käytetään Tilastokeskusta.
17/LAPE: Lastensuojelun kokonaisbruttokustannukset suhteessa 0-17-vuotiaiden asukkaiden
määrään (%) ja lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärään (%) kerätään kuukausittain
Tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti lastensuojelun kokonaisbruttokustannuksia alle 18-vuotiaiden määrään
(%) ja lastensuojelun asiakkaiden määrään suhteutettuna (%). Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lastensuojelun
kokonaisbruttokustannukset (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvut. Lähteenä käytetään kunnan
kirjanpitoa. Kunnan 0-17-vuotiaiden kokonaismäärän laskemisessa lähteenä käytetään Tilastokeskusta.
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18/LAPE: Lastensuojelun avohuollon kokonaisbruttokustannukset verrattuna sijaishuollon
kokonaisbruttokustannuksiin (%) kerätään vuosittain
Tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti lastensuojelun avohuollon kokonaisbruttokustannuksia verrattuna
lastensuojelun sijaishuollon kokonaisbruttokustannuksiin edellisen vuoden todellisen toteuman
mukaisesti. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lastensuojelun avohuollon kokonaisbruttokustannukset (N)
ja sijaishuollon kokonaisbruttokustannukset (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvun. Lähteenä
käytetään kunnan kirjanpitoa.
19/LAPE: Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperhepalvelujen kokonaisbruttokustannukset
suhteutettuna 0-17-vuotiaiden asukkaiden määrään(%) kerätään kuukausittain
Tietosisältö kuvaa prosentuaalisesti sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperhepalvelujen
kokonaisbruttokustannuksia 0-17-vuotiaiden määrään suhteutettuna. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa
SHL:n mukaisten lapsiperhepalvelujen kokonaisbruttokustannukset (N) koordinoijalle, joka laskee
suhdeluvun. Lähteenä käytetään kunnan tilinpäätöstä. Kunnan 0-17-vuotiaiden kokonaismäärän
laskemisessa lähteenä käytetään Tilastokeskusta.
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20/LAPE: Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelulain mukaisten
palvelujen kokonaisbruttokustannukset suhteutettuna 0-17-vuotiaiden asukkaiden määrään (%)
kerätään vuosittain Tietosisältö kuvaa sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperhepalvelujen ja
lastensuojelulain mukaisten palvelujen kokonaisbruttokustannuksia (ei vammaispalvelulain eikä
kehitysvammalain mukaisia) 0-17-vuotiaiden määrään suhteutettuna. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa
lukumäärät (N) koordinoijalle, joka laskee luvut yhteen ja suhteuttaa summan taustaindikaattoriin.
Lähteenä käytetään kunnan kirjanpitoa. Kunnan 0-17-vuotiaiden kokonaismäärän laskemisessa
lähteenä käytetään Tilastokeskusta.
21/LAPE: Äitiysneuvolasta tehtyjen ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrä
suhteutettuna synnyttäneiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori ilmaisee edeltävänä
vuonna äitiysneuvoloista tehtyjen ennakollisten lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärän (N) ja
synnyttäneiden määrän (N). Lisäksi se kertoo ennakollisten lastensuojeluilmoitusten lukumäärän
suhteen synnyttäneiden määrään (%). Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lukumäärät (N) koordinoijalle,
joka laskee suhdeluvun. Lähteet: Kunnan asiakas/potilastietojärjestelmä.
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22/LAPE: Lastenneuvolan asiakkaat (N) suhteutettuna kaikkien 0-6-vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain
Indikaattori kuvaa 0-6 vuotiaiden, neuvolapalveluita edeltävänä vuonna kotikunnassaan käyttäneiden lasten
kokonaislukumäärää (N) ja sen suhdetta kaikkien 0-6-vuotiaiden määrään. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa asiakkaiden
kokonaislukumäärän (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa sen vastaavanikäiseen väestöön. Huom! Kyseessä ovat
palvelua käyttäneet asiakasmäärät, eivät käyntimäärät. Lähteet: Kunnan asiakas/potilastietojärjestelmä ja
Tilastokeskus/väestötilastot.
23/LAPE: Lastenneuvolan peruuttamattomat poisjäännit (N) suhteutettuna lastenneuvolakäyntien
kokonaismäärään (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa lastenneuvolan peruuttamattomien poisjääntien
kokonaismäärää (N) edeltävältä vuodelta. Lisäksi indikaattori kuvaa tämän määrän suhteen lastenneuvolakäyntien
kokonaismäärään. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lastenneuvolakäyntien kokonaismäärän (N) ja lastenneuvolan
peruuttamattomien poisjääntien määrän (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvun. Lähde: Kunnan
asiakas/potilastietojärjestelmä.
24/LAPE: Kouluterveydenhuollon käynnit suhteutettuna kaikkien peruskoululaisten määrään edeltävänä
lukuvuonna (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa kouluterveydenhuollon käyntimääriä (käynnit lääkärillä ja
terveydenhoitajalla yhteensä, EI OHR-käyntejä) edeltävänä lukuvuonna. Lisäksi indikaattori kertoo edeltävän
lukuvuoden käyntimäärän suhteen edeltävän lukuvuoden peruskoululaisten määrään. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa
käyntimäärät ja peruskoululaisten kokonaismäärän (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvun. Lähteet: Kunnan
potilastietotietojärjestelmä ja sivistystoimen tietojärjestelmä.
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25/LAPE: Kouluterveydenhuollon lääkärikäynnit (N) suhteutettuna vastaavia ikäryhmiä edustavien
peruskoululaisten määrään edeltävänä lukuvuonna (%) kerätään lukuvuosittain
Indikaattori kuvaa 1. luokkalaisten (N), 5. luokkalaisten (N) ja 8. luokkalaisten (N) kouluterveydenhuollon
lääkärikäyntimääriä edeltävänä lukuvuonna. Lisäksi indikaattori kertoo näiden lukumäärien suhteen vastaavia ikäryhmiä
edustaneiden peruskoululaisten määriin edeltävänä lukuvuonna. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa käyntimäärät ja em.
Koulun ikäryhmän peruskoululaisten määrät (N) koordinoijalle, joka laskee suhdeluvut. Lähteet: Kunnan
potilastietotietojärjestelmä ja sivistystoimen tietojärjestelmä.
26/LAPE: Kaikki 0-17-vuotiaiden käynnit lääkärillä terveyskeskuksissa (N) suhteutettuna kaikkien 0-17vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa 0-17-vuotiaiden lääkärikäyntien kokonaismäärää
terveyskeskuksissa edeltävänä vuonna. Lisäksi se kertoo tämän lukumäärän suhteen kaikkien 0-17-vuotiaiden
määrään. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa kokonaiskäyntimäärän (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa sen 0-17-vuotiaiden
kokonaismäärään. Lähteet: Kunnan asiakas/potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
27/LAPE: Kaikki 0-17-vuotiaiden käynnit sairaanhoitajalla terveyskeskuksissa (N) suhteutettuna kaikkien 0-17vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa 0-17-vuotiaiden käyntimääriä sairaanhoitajalla
terveyskeskuksissa edeltävänä vuonna. Lisäksi se kertoo tämän lukumäärän suhteen kaikkien 0-17-vuotiaiden
määrään. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa kokonaiskäyntimäärän (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa sen 0-17-vuotiaiden
kokonaismäärään. Lähteet: Kunnan asiakas/potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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28/LAPE: Suun terveydenhuollossa hoidettujen 0-17-vuotiaiden määrä (%) suhteutettuna 0-17vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa suun terveydenhuollossa hoidettujen 0-17vuotiaiden kokonaismäärään edeltävänä vuonna. Lisäksi se kertoo tämän luvun suhteutumisen 0-17vuotiaiden määrään. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa hoidettujen kokonaismäärän (N), joka suhteuttaa sen 017-vuotiaiden kokonaismäärään. Huom! Kyseessä ovat asiakasmäärät, eivät käyntimäärät. Lähteet: Kunnan
asiakas/potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
29/LAPE: Alle 16-vuotiaiden hoitojaksojen (N) lukumäärä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Lasten ja
nuorten yksikössä tai vastaavassa FSHKY:n yksikössä suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön (%)
kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa alle 16-vuotiaiden hoitojaksojen lukumäärää Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten yksikössä edeltävänä vuonna. Lisäksi se kertoo hoitojaksojen määrän
suhteen kaikkien alle 16-vuotiaiden määrään. sairaanhoitopiirin vastuuhenkilö ilmoittaa hoitojaksojen
kuntakohtaiset kokonaismäärät (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 16-vuotiaiden kuntakohtaisiin
kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
käyttämä potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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30/LAPE: Alle 16-vuotiaiden hoitopäivien (N) lukumäärä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Lasten ja
nuorten yksikössä suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön (%) kerätään kuukausittain Indikaattori
kuvaa alle 16-vuotiaiden hoitopäivien lukumäärää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten
yksikössä edeltävänä vuonna. Lähtöpäivää ei lasketa hoitopäiväksi. Lisäksi indikaattori kertoo hoitopäivien
määrän suhteen kaikkien 16-vuotiaiden määrään. Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilö ilmoittaa kuntakohtaiset
hoitopäivien kokonaismäärät (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 16-vuotiaiden kokonaismääriin ja
laskee maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käyttämä
potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
31/LAPE: Alle 16-vuotiaiden päivystyskäyntien määrä (N) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Lasten ja
nuorten yksikössä tai vastaavasa FSHKY:n yksikössä suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön (%)
kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa alle 16-vuotiaiden päivystyskäyntien lukumäärää Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten yksikössä tai vastaavassa FSHKY:n yksikössä edeltävänä vuonna.
Lisäksi se kertoo päivystyskäyntien määrän suhteen kaikkien alle 16-vuotiaiden määrään. Sairaanhoitopiirin
ja hyvinvointikuntayhtymien vastuuhenkilöt ilmoittavat päivystyskäyntien kuntakohtaiset kokonaismäärät (N)
koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 16-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset
keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien käyttämät
potilastietojärjestelmät ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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32/LAPE: Alle 16-vuotiaiden avohoitokäynnit (N) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja
hyvinvointikuntayhtymien Lasten ja nuorten yksiköissä suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön
(%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa alle 16-vuotiaiden avohoitokäyntien lukumäärää Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien Lasten ja nuorten yksiköissä edeltävänä vuonna. Lisäksi se
kertoo avohoitokäyntien määrän suhteen kaikkien alle 16-vuotiaiden määrään. Sairaanhoitopiirin ja
hyvinvointikuntayhtymien vastuuhenkilöt ilmoittavat kunnalliset avohoitokäyntien kokonaismäärät (N)
koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 16-vuotiaiden kokonaismäärään ja laskee maakunnallisen ja seudulliset
keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien käyttämät
potilastietojärjestelmät ja Tilastokeskus/väestötilastot.
33/LAPE: Alle 16-vuotiaiden avohoitokäynnit (N) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lastenneurologian
poliklinikalla suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa alle
16-vuotiaiden avohoitokäyntien lukumäärää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lastenneurologian poliklinikalla
edeltävänä vuonna. Lisäksi se kertoo avohoitokäyntien määrän suhteen kaikkien alle 16-vuotiaiden määrään.
Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilö ilmoittaa kunnalliset avohoitokäyntien kokonaismäärät (N) koordinoijalle, joka
suhteuttaa ne alle 16-vuotiaiden kokonaismäärään ja laskee maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot.
Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käyttämä potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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34/LAPE: 0–12-vuotiaiden erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynnit (N) suhteutettuna
kaikkien 0–12-vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain
Indikaattori kuvaa lastenpsykiatrian erikoisalan edeltävän vuoden avohoitokäyntien lukumäärää (N) KantaHämeessä ja lukumäärän suhdetta kaikkien 0-12-vuotiaiden lasten määrään. Sairaanhoitopiirin ja
hyvinvointikuntayhtymien vastuuhenkilöt ilmoittavat käyntien kuntakohtaiset kokonaismäärät (N)
koordinoijalle, joka suhteuttaa ne 0-12-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset
keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien käyttämät
potilastietojärjestelmät ja Tilastokeskus/väestötilastot.
35/LAPE: 0–12-vuotiaiden erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian hoitopäivät (N) suhteutettuna
vastaavanikäiseen väestöön (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa 0–12-vuotiaiden
erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian hoitopäivien lukumäärää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä
edeltävänä vuonna. Lähtöpäivää ei lasketa hoitopäiväksi. Lisäksi indikaattori kertoo hoitopäivien määrän
suhteen kaikkien 0–12-vuotiaiden määrään. Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilö ilmoittaa hoitopäivien kunnalliset
kokonaismäärät (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa ne 0–12-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee
maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja
hyvinvointikuntayhtymien käyttämät potilastietojärjestelmät ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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36/LAPE: 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit (N)
suhteutettuna vastaavanikäiseen väestöön (%) kerätään vuosittain
Indikaattori kuvaa nuorisopsykiatrian erikoisalan avohoitokäyntien edeltävän vuoden kokonaislukumäärää (N)
Kanta-Hämeessä ja lukumäärän suhdetta kaikkien 13–17-vuotiaiden nuorten määrään. Sairaanhoitopiirin ja
hyvinvointikuntayhtymien vastuuhenkilöt ilmoittavat käyntien kunnalliset kokonaismäärät (N) koordinoijalle,
joka suhteuttaa ne 13–17-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot.
Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien käyttämät potilastietojärjestelmät ja
Tilastokeskus/väestötilastot.
37/LAPE: 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian hoitopäivät (N) suhteutettuna
vastaavanikäiseen väestöön (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa 13–17-vuotiaiden
erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian hoitopäivien lukumäärää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä
edeltävänä vuonna. Lähtöpäivää ei lasketa hoitopäiväksi. Lisäksi se kertoo hoitopäivien määrän suhteen
kaikkien 13–17-vuotiaiden määrään. Sairaanhoitopiirin vastuuhenkilö ilmoittaa hoitopäivien kunnalliset
kokonaismäärät (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa ne 13–17-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee
maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käyttämä
potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
37

Lape-tietosisältökooste syyskuussa 2018
LASTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN AVAININDIKAATTORIT
38/LAPE: Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon yli 3 kk odottaneet alle 18-vuotiaat 31.12. (N)
kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa Kanta-Hämeessä lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon yli 3
kuukautta odottaneiden 0-17-vuotiaiden lasten lukumäärää (N) ja sen suhdetta kaikkien 0-17-vuotiaiden
kokonaismäärään. Sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien vastuuhenkilöt ilmoittavat kuntakohtaiset
määrät (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa ne 0-17-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja
seudulliset keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien käyttämät
potilastietojärjestelmät ja Tilastokeskus/väestötilastot.
39/LAPE: Kanta-Hämeen keskussairaalan ja hyvinvointikuntayhtymien Lasten- ja nuorten yksiköihin
hoitoa yli 6 kk odottaneet alle 16-vuotiaat 31.12. (N) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa KantaHämeen keskussairaalan ja hyvinvointikuntayhtymien Lasten- ja nuorten yksiköihin hoitoa yli 6 kk
odottaneiden alle 16-vuotiaiden lukumäärää (N) ja sen suhdetta kaikkien alle 16-vuotiaiden kokonaismäärään.
Sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien vastuuhenkilöt ilmoittavat kuntakohtaiset määrät (N)
koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 16-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset
keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien käyttämät
potilastietojärjestelmät ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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40/LAPE: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien Lasten ja nuorten
yksikköihin tulleiden lähetteiden määrä (N) suhteutettuna alle 16-vuotiaiden määrään (%)
kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien
Lasten ja nuorten yksiköihin tulleet kuntakohtaiset lähetemäärät edeltävältä vuodelta.
Sairaanhoitopiirin ja hyvinvointikuntayhtymien vastuuhenkilöt ilmoittavat kunnalliset kokonaismäärät
(N) koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 16-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja
seudulliset keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käyttämät potilastietojärjestelmät ja
Tilastokeskus/väestötilastot.
41/LAPE: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lastenneurologian poliklinikalle tulleiden
lähetteiden määrä (N) suhteutettuna alle 16-vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain
Indikaattori kuvaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lastenneurologian poliklinikalle tulleet
kuntakohtaiset, alle 16-vuotiaita koskevat lähetemäärät edeltävältä vuodelta. Sairaanhoitopiirin
vastuuhenkilö ilmoittaa kunnalliset kokonaismäärät (N) koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 16vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot. Lähteet: KantaHämeen sairaanhoitopiirin käyttämä potilastietojärjestelmä ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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42/LAPE: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n nuorisopsykiatrialle tulleiden lähetteiden
määrä (N) suhteutettuna alle 18-vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa KantaHämeen sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n nuorisopsykiatrialle tulleet kuntakohtaiset lähetemäärät edeltävältä
vuodelta. Sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n vastuuhenkilöt ilmoittavat kunnalliset kokonaismäärät (N)
koordinoijalle, joka suhteuttaa ne alle 18-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset
keskiarvot. Lähteet: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n käyttämät potilastietojärjestelmät ja
Tilastokeskus/väestötilastot.

43/LAPE: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n lastenpsykiatrialle tulleiden lähetteiden määrä
(N) suhteutettuna alle 18-vuotiaiden määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori kuvaa Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n astenpsykiatrialle tulleet kuntakohtaiset lähetemäärät edeltävältä vuodelta.
Sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n vastuuhenkilö ilmoittaa kunnalliset kokonaismäärät (N) koordinoijalle, joka
suhteuttaa ne alle 18-vuotiaiden kokonaismääriin ja laskee maakunnallisen ja seudulliset keskiarvot. Lähteet:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja FSHKY:n käyttämät potilastietojärjestelmät ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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44/LAPE: Äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, ehkäisykäyntien, perhesuunnittelun sekä
muun vastaavan ehkäisevän toiminnan kokonaisbruttokustannukset suhteutettuna alle 16-vuotiaiden
määrään (%) kerätään vuosittain Indikaattori kertoo äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon,
ehkäisykäyntien, perhesuunnittelun ja muun ehkäisevän toiminnan kokonaisbruttokustannukset (€) ja
bruttokustannukset/0-25-vuotias. Luku ei sisällä opiskelijaterveydenhuollon kustannuksia. Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lukeman koordinoijalle, joka laskee suhdeluvun. Lähteet: kuntakirjanpito ja Tilastokeskus.
45/LAPE: 0-17-vuotiaiden lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisbruttokustannukset suhteutettuna
vastaavanikäiseen väestöön (%) kerätään vuosittain Indikaattori kertoo alle 18-vuotiaiden lääkinnällisen
kuntoutuksen kokonaisbruttokustannukset ja niiden suhteutumisen vastaavanikäiseen väestöön.
Kuntoutusportin määritelmä kuntoutuksesta: ”kuntien velvollisuutena on järjestää asukkaidensa lääkinnällisen
kuntoutuksen palvelut osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä
suoriutumista.//Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa
(L785/1992 4a§). Suunnitelma on yksilöllinen ja kirjallinen, ja siinä määritellään lääkinnällisen kuntoutuksen
tarve, tavoitteet ja tarpeelliset kuntoutustoimenpiteet (L1326).” Kunnan vastuuhenkilö ilmoittaa lukeman
koordinoijalle, joka laskee suhdeluvun. Lähteet: kunnan kirjanpitoa ja Tilastokeskus/väestötilastot.
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Liite 2. Suhdelukulaskurin tarve ja toimintaperiaatteet
•
•
•

•

•
•

Lape-hanke ja Pikassos ovat kehittäneet suhdelukulaskurin (Excel-tiedosto), johon syötetään
kunnista ilmoitetut, sote-palveluja koskevat lukumäärät sekä Tilastokeskuksen julkaisemat
taustaindikaattoritiedot.
Suhdelukulaskuri kaikkine yksityiskohtineen on työryhmän jäsenten hyödynnettävänä.
Laskurin avulla indikaattoreja koskevien kuvioiden tekeminen ja tarkastelu on nopeaa. Taulukkoon
on vaivatonta tehdä korjauksia jälkikäteenkin.
Ilman lukumäärien suhteuttamista ennalta sovittuihin taustaindikaattoreihin, Kanta-Hämeen
kuntien sote-tilastojen ajallinen ja alueellinen vertaileminen olisi mahdotonta. Vertailu edellyttää
myös tarkkoja, yhdessä laadittu indikaattorimääritelmiä. Siksi työryhmä on laatinut
tietosisältökoosteen, joka selittää indikaattoreja sekä ohjeistaa tilastointia ja kirjaamista (liite 1).
Indikaattoritiedot on analysoitava sanallisesti työryhmässä, jonka jäsenet osaavat monipuolisesti
tulkita lukuihin vaikuttavia tekijöitä. Pelkkä suhdelukulaskuri lukuineen ei anna palvelusuunnittelua
ja seurantaa tukevaa tietoa.
Suhdelukulaskuriin viedyt lukumäärät kerätään samoin kriteerein kunnista.
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