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Tausta

• Hallitusohjelman mukaan kunnissa toteutetaan nuorille, alle 25-vuotiaille, 

suunnattu maksuttoman ehkäisyn kokeilu. 

• Tällä hetkellä nuorten maksuttoman ehkäisyn järjestäminen vaihtelee 

runsaasti alueittain ja esimerkiksi vaihtoehdot maksuttomasti tarjottavissa 

ehkäisyvälineissä ja maksuttomasti tarjotun ehkäisyn pituudessa eroavat 

kunnittain. 

• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeisiin on ollut haettavissa 

hallitusohjelmassa määriteltyä valtionavustusta käytettäväksi maksuttoman 

ehkäisyn kokeiluun osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 

vuosina 2021–2023.



Kokeiluun osallistumisen kriteerit

• Kokeiluun hyvinvointialueiden hankkeiden kuntayhtymiä ja kuntia, joissa 

tällä hetkellä maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen ja palvelujen toteutustapa 

vaihtelee. Osallistujina hyvinvointialueiden hankkeet ja niiden alueiden 

kuntayhtymät ja kunnat, joissa maksuttoman ehkäisyn palvelua ei ole vielä 

kattavasti aloitettu tai joissa on merkittäviä kehittämistarpeita.

• Alueet sitoutuvat järjestämään ja kehittämään alueelleen ehkäisyneuvonnan, 

jossa on palveluun tarvittava riittävä osaaminen. Henkilöstön osaaminen 

varmistetaan tarvittavin koulutuksin ja näytöin. 

• Alueet sitoutuvat kehittämään ehkäisypalveluja niin, että palvelut ovat 

helposti nuorten saavutettavissa.



Tavoitteena yhdenvertainen maksuttoman 

ehkäisyn saatavuus

• Tavoitteena on luoda hyvinvointialueille sujuvat, yhdenmukaiset ja helposti 
saavutettavat ehkäisypalvelut. 

• Keskeisinä toimintaperiaatteina ehkäisypalvelujen järjestämisessä tulee olla 
palvelujen yhdenmukaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu ja potilasturvallisuus. 

• Tarkoituksena on järjestää kattavat ehkäisypalvelut, jotka sisältävät raskauden ja 
seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja 
seksuaalikasvatuksen ml. hedelmällisyystietoisuuden lisääminen.

• Kaikilla alle 25-vuotiailla sukupuolesta riippumatta tulee olla saatavilla kaikki 
ehkäisymenetelmät (kierukka, kapseli, rengas, pillerit, kondomi), joista 
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa valitaan sopivin. 

• Tavoitteena on myös kehittää palvelujen saavutettavuutta esimerkiksi 
digitalisaation, etävastaanottojen, palvelujen jalkautumisen ja henkilöstön välisen 
uuden työnjaon kokeiluin.



Toteutus 

Kokeiluun osallistuminen 

• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankehallinnoija sopii alueidensa 

kuntayhtymien ja kuntien kanssa kokeilun toteuttajat ja laatii suunnitelman 

sen toteuttamiseksi. 

• Eri henkilöstöryhmien osaaminen ehkäisymenetelmien valinnassa, 

yksilöllisessä riskien arvioinnissa ja kliinisessä toiminnassa varmistetaan 

henkilöstön riittävällä koulutuksella.



Toteutusmahdollisuuksia 1/2

• Kokeilussa voidaan esimerkiksi kehittää ehkäisypalveluja uudistamalla henkilöstön 
työnjakoa. Näin raskauden ehkäisy voidaan aloittaa mahdollisimman usein jo 
ensimmäisellä käynnillä ehkäisymenetelmästä riippumatta. Perusterveiden nuorten 
asiakkaiden kohdalla raskauden ehkäisyyn perehtyneet kätilöt tai terveydenhoitajat 
voivat tällöin hoitaa ehkäisyn aloituksen ilman lääkärikäyntiä, jolloin lääkärin 
vastaanotolle ohjattaisiin vain riski- ja erityisryhmät sekä muut lääketieteellistä 
lisäkonsultaatiota tarvitsevat asiakkaat. Henkilöstössä tulisi tällöin olla riittävästi 
kierukan ja kapselin asetukseen koulutettuja hoitajia sekä seksuaalineuvojia. 

• Siirtämällä synnytysten ja raskaudenkeskeytysten jälkitarkastukset kätilöille tai 
terveydenhoitajille voitaisiin samalla käynnillä aloittaa myös ehkäisy ja tarjota 
muuta neuvontaa. Hoitajien ottaessa aiempaa enemmän vastuuta ehkäisyprosessin 
kokonaisuudesta, lääkäriresurssia tarvitaan aiempaa vähemmän ja asiakkaita 
pystytään hoitamaan aiempaa enemmän



Toteutusmahdollisuuksia 2/2

• Ehkäisypalvelujen saavutettavuutta nimenomaan nuorten näkökulmasta 

voidaan kehittää monin tavoin. 

• Palveluja voidaan esimerkiksi keskittää sote-palvelujen yhteyteen, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon yhteyteen tai kokeilla liikkuvia ja jalkautuvia 

palveluja.

• Myös etävastaanottojen ja puhelinneuvonnan avulla voidaan tehostaa 

palveluprosessia ja lisätä palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Esim. 

digitaalisen yleisinfon avulla asiakkaalle jää aikaa vaihtoehtoihin 

tutustumiseen ja ammattilaisten aikaa voidaan kohdentaa aiempaa 

tehokkaammin.



Kokeiluun osallistuvat hyvinvointialueet

• Maksuttoman ehkäisyn kokeiluita on lähdössä toteuttamaan 14 hyvinvointialuetta 
sekä Uudeltamaalta kaksi: Helsinki ja Länsi-Uusimaa, yhteensä 16 aluetta. 

• Kokeiluihin on lähdössä mukaan seuraavat hyvinvointialueet: Etelä-Karjala, Etelä-
Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, 
Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Päijät-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi. Keski-Suomi 
toteuttaa kokeilun vain alle 22-vuotiaille (muut alle 25-vuotiaille).

• Huomioitavaa on, että osassa hyvinvointialueista kaikki kunnat eivät osallistu 
kokeiluun, vaan vain osa kunnista, jotka on erikseen määritelty hankesuunnitelmiin. 
Lapissa kokeiluun osallistuvat Ranua, Posio, Kemi ja Kemijärvi ja Länsi-Uusimaalla 
Hanko, Lohja, Karviainen, Kirkkonummi. Keski-Suomen hakemuksessa 
painopisteenä mainitaan Jyväskylä. 



Hankehakemuksen sisältöjä

• Osassa hankehakemuksista maksuttoman ehkäisyn kokeilun sisältöä ei oltu 

avattu tarkemmin, mutta osassa suunnitelmia oli kirjattu 

hankehakemukseen.

• Hankesuunnitelmien sisällöissä mainittuja teemoja oli mm. 

• maksuttoman ehkäisyn laajentaminen koko ikäluokalle (kaikille alle 25v)

• maksuttoman ehkäisyn laajentaminen kaikkiin ehkäisyvälineisiin

• etä- ja digitaalisten palvelujen kehittäminen

• työnjaon kokeilut 

• uudet toimintamallit, hoitopolut ja prosessit sekä näiden kehittäminen, toimintojen 

yhtenäistäminen tulevalla hyvinvointialueella 

• seksuaalineuvonnan kehittäminen

• koulutukset mm. yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa.



Kokeilusta poisjäävät hyvinvointialueet

• Maksuttoman ehkäisyn kokeiluun ei lähde kuusi hyvinvointialuetta, joista 

neljä ei toteuta kokeilua lainkaan (Keski-Pohjanmaa, Itä-Uusimaa, Keski-

Uusimaa, Vantaa-Kerava). 

• Syyksi kokeilusta poisjäämiseen hankehakemuksiin on kirjattu, että alueella 

on jo järjestetty maksuton ehkäisy.

• Lisäksi kaksi muuta hyvinvointialuetta ei ole varsinaisessa kokeilussa 

mukana, mutta yhdessä mainitaan kuitenkin selvityksen teko (Pohjois-Savo) 

ja toisessa käytäntöjen yhtenäistäminen (Pohjois-Pohjanmaa). 



Korkeakouluopiskelijoiden maksuton ehkäisy

• ”Kunnan ja kuntayhtymän järjestämän maksuttoman ehkäisyn kokeilun 

piiriin kuuluvat myös alle 25-vuotiaat korkeakouluopiskelijat. 

Korkeakoulupaikkakunnilla on kuitenkin varmistettava yhteistyö myös 

YTHS:n kanssa, jotta korkeakouluopiskelijoiden oikeus ja joustava palvelun 

piiriin pääsy toteutuu. Valtakunnallisesti korkeakouluopiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuollon palvelutuotannosta vastaava YTHS ei voi 

kuitenkaan olla kokeilun toteuttajana tässä kokeilussa. ” (Hankeopas s. 28)

• Hankeoppaan teksti osin ristiriitainen ja jättää varaa tulkinnalle siitä, 

minkälaista yhteistyö hankkeiden ja YTHSn kanssa voi olla.



YTHS:n rooli

- Valtionavustustiimin kannanotto

• Valtionavustuspäätös on juridisesti velvoittava, hankeopas ei.
• Asetus 13/2020: Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeisiin sovelletaan ko. asetusta, ja 

hankkeet ovat asetuksen tarkoittamia ”maakunnallisia hankekokonaisuuksia”. Tällaisissa 
hankekokonaisuuksissa vain kunta tai kuntayhtymä voivat olla avustuksen saajina 
(=hankehallinnoija) tai avustuksen käyttäjinä (=osatoteuttaja). YTHS on säätiö, joten ei 
ole perusteltua, että se voisi olla osatoteuttaja.

• Sinänsä avustuspäätöksen kannalta ei ole estettä sille, että jokin hankehallinnoija 
sopii YTHS:n kanssa, että esim. YTHS hankkii ehkäisyvälineitä ja laskuttaa 
hankehallinnoijaa ja nämä katetaan valtionavustuksella. Toki tällaistenkin 
kustannusten (kuten kaikkien muidenkin kustannusten) tulee olla hankkeen 
kannalta tarpeellisia ja kohtuullisia määrältään. 

• Avustuspäätöksen kannalta ei myöskään estettä sille, että jokin hallinnoija ostaisi 
ehkäisyvälineitä ja luovuttaisi ne YTHS:lle. 

• Sen sijaan sellainen rakennelma, jossa YTHS:lle syntyisi esim. henkilöstökuluja tässä 
asiassa, on ongelmallinen eikä siihen valtionavustuspäätös anna mahdollisuutta. 



Toteutus 

Valtionavustuksen käyttö

• Valtionavustusta voi käyttää kehittämistyöhön ja esimerkiksi henkilöstön 

kouluttamiseen, mutta ei pysyvän henkilöstön palkkaamiseen. 

• Ehkäisyvälineet kustannetaan alueille myönnetystä valtionavustuksesta.

• Kokeilun aikana tarvittavien ehkäisyvälineiden hankinnasta vastaa 

hakijaorganisaatio.



Raportointi, seuranta ja arviointi

• Mukaan lähtevillä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeilla ja 
kokeiluun osallistuvilla kunnilla ja kuntayhtymillä on kehittämis-, raportointi-
ja seurantavastuu. 

• Valtionavustusta saavat tahot raportoivat THL:lle ja STM:lle maksuttoman 
ehkäisyn kokeilun toteuttamisen etenemisestä alueellaan (kuntatasolla) ja 
kuvaavat kehittämänsä alueellisen toimintamallin Innokylään. 

• THL vastaa hankkeen koordinoinnista ja arvioinnista kansallisella tasolla. 
Kokeilun arviointi suunnitellaan ja seurattavat mittarit määritellään THL:n
toimesta. Tarvittaessa kunnille tehdään erilliskyselyitä.

• Seurannan tulosten perusteella vaalikauden lopulla päätetään nuorten 
maksuttoman ehkäisyn vakinaistamisesta säädösperusteisesti. Samassa 
yhteydessä selkeytetään myös YTHS:n mahdollista tulevaa roolia. 



Maksuttoman ehkäisyn tulevaisuus

• Sanna Marinin hallitusohjelma s. 148: ”Toteutetaan valtakunnallinen kokeilu 

maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Tulosten perusteella 

päätetään kokeilun vakinaistamisesta vaalikauden lopulla.”



Onnea, iloa ja menestystä 

maksuttoman ehkäisyn 

kokeilujen toteuttamiseen!
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