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Mitä tietoa tarvitaan toiminnan arviointiin, 
kehittämiseen ja johtamiseen?
• Mikä on palveluiden tarve?

• Kuinka moni saa palveluita?

• Mitä palveluita tarjotaan?

• Miltä oireilu näyttäytyy 
kyselyissä?

• Satunnainen otanta siitä 
palveluiden osasta, joka on 
kirjattu ja kertyy kansalliselle 
tasolle?

IHMISTEN 
TARPEIDEN 

MUKAISET, LAAJA-
ALAISET PALVELUT



tilastoraportti



Kaavioita tilastoista



Kuvaus perusjoukosta



Kaavio selvityksestä



Tietopohjan rajoitukset

• Tietolähteiden kirjavuus vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista ja 
tiedon vertailtavuutta 

• Puuttuvat diagnoosit/käyntisyyt vaikeuttavat miepä-asiakkaan 
tunnistamista

• Osa annetusta hoidosta ei sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonkeruisiin 

• Hoitavan toiminnan erottelu muusta työstä on vaikeaa 

• Tietojärjestelmien ominaisuudet vaikuttavat kirjausten luotettavuuteen

• Paikalliset toiminta- ja kirjaamiskäytännöt ja palvelujen organisointi 
vaikuttavat tilastoihin 



Miten tietopohjaa parannetaan?

• Toimenpidekoodit käyttöön

• Toimintaympäristön ohjeistus 
koodien käytöstä 

• Yhtenäiset käytännöt

• Tietojärjestelmittäin 
käytettävyyden parantaminen

• Seuranta organisaatioittain, 
tietojärjestelmätasolla, 
valtakunnallisesti

• Diagnoosit tai käyntisyyt

• Jos halutaan kertoa, kuinka moni 
nuori tai työikäinen saa tiettyä 
hoitoa, pitää samaa 
kirjaamistapaa käyttää kaikissa 
niissä palveluissa, joissa asiakas 
käy



Toimenpidekoodit

• Toimenpidekoodien 
kirjaaminen on keino saada 
tehty työ näkyväksi

• Toimenpidekoodien avulla 
voidaan tuottaa sekä 
paikallisesti että 
valtakunnallisesti 
yhtenäistä ja 
vertailukelpoista tietoa 
mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden 
toiminnasta

Kirjaaminen 
on keino 

saada tehty 
työ näkyväksi



I-ryhmän toimenpidekoodit on nyt uusittu

Kattavuus
• Kaikki toimijat voivat käyttää samoja koodeja 

sisällöllisesti samanlaisesta työstä, riippumatta siitä 
tehdäänkö työ psykiatrian erityispalveluissa, 
perustason toiminnoissa tai päihdepalveluissa

• Koodeilla voidaan kattavasti kuvata mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden toiminnan sisältö 

• Käypä hoito-suosituksissa vaikuttaville 
psykososiaalisille menetelmille on sisältöä tarkasti 
kuvaavat koodit

Käytettävyys
• Lisätty koodeihin kuvaus siitä, mitä 

koodilla tarkoitetaan ja milloin sitä 
voidaan käyttää kirjaamisessa

• Kieliasut on tarkistettu: nimien 
suomenkielisyyteen ja 
ymmärrettävyyteen on kiinnitetty 
huomiota

• Luotu ryhmä ryhmittelevät 
toimenpidekoodit. Näiden tarkoitus on 
mahdollistaa käyttöönoton aloitus 
rajallisella joukolla toimenpidekoodeja. 
Samalla voitiin säilyttää jo lähes 300 
tarkasti sisältöä kuvaavaa 
toimenpidekoodia



mielenterveyspalvelut



Tiedä ja toimi



toimenpidekoodeja



Mielenterveys-nettisivu



menetelmiä



IPC-ohjaus



Käytöshäiriöt



kaavio
2020 2021

KKT, yksilö IDY03 29 698 36 025

IPC IDY27 0 353

Cool Kids, ryhmä IDR11 889 1268

Sosiaalisten tilanteiden pelon 
ryhmähoito KKT

1360 1033

DKT, ryhmä IDR03 12455 13958

Pariterapia 0 0

CBASP 1093 656

MyMind 985 1117

ACT 13 805 17 369

Ratsastusterapia 795 858



Miten jatketaan?

• Kartoitetaan miten alueilla 
on nyt organisoitu 
toimenpidekoodien 
käyttöönotossa

• Käyttäjäpalautekysely 2022 
lopussa

• Muokkaustarpeiden 
koostaminen 2/2023

• Seuraavat uudistukset 
koodeihin 6/2023

Tehdään tehty työ 
näkyväksi



Lisätietoa

• Soteseurannasta ja raportoinnista Heidi Muurinen ja Juha 
Koivisto, THL

• Menetelmien vaikuttavuudesta, seurannasta, 
toimenpidekoodeista Outi Linnaranta, THL

• Toimenpidekoodien käyttöönotosta Juho Happonen

• Mielenterveysstrategian indikaattorit: Mielenterveysstrategia,  
Jaana Suvisaari 

• Muista myös Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtajien
verkosto


