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Taustaa selvityksestä

• Aula Research Oy toteutti Tehy ry:n toimeksiannosta selvityksen kansalaisten keskuudessa

• Kansalaisiin kohdistuneen selvityksen tarkoituksena oli:

– Kartoittaa kansalaisten näkemyksiä sote-uudistukseen ja hyvinvointialueiden toimintaan 

liittyen

– Ottaa selvää suomalaisten mielipiteistä koronapandemian aiheuttamien haasteiden 

ratkaisemiseksi

– Tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää paitsi aluevaalikeskusteluissa myös muussa 

ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa

• Kyselyyn vastasi yhteensä 1037 suomalaista

– Otos edustaa täysi-ikäisiä mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna ja 

asuinmaakunnan mukaan kiintiöitynä

• Kyselyn otos kerättiin aikavälillä 13.9. – 29.9.2021
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Johtopäätökset
1. Kansalaisten kriisitietous on korkealla tasolla

– 69 % kertoo olevansa huolissaan koronapandemian aiheuttamasta hoitovelasta

• Huolta hoitovelasta kantaa kaiken ikäiset miehet ja naiset kaiken kokoisista kunnista ympäri Suomen 

• Huolta lisännee se, että miltei puolet kansalaisista ei usko, että Suomessa riittää työvoimaa hoitovelan 
purkamiseen

2. Hoitajien jaksaminen huolettaa koko kansaa, ja keinot hoitajapulaan vastaamiseksi Tehyn kanssa 
yhteneväiset

– Yksi eniten kansalaisia huolettava asia on terveydenhuollon ammattilaisten jaksaminen kasvavassa kiireessä 
hoitovelan purkamiseksi

– Kansalaiset lähtisivät ratkomaan hoitajapulaa palkkoja nostamalla, työoloja parantamalla ja 
hoitajavastaanottoja lisäämällä

• 82 % näkee, että palkkoja tulisi korottaa. Lisäksi 73 % näkee, että koronan aiheuttamaa kuormitusta 
hoitohenkilöstölle tulisi taloudellisesti kompensoida

3. Sote-alan ammattilasten osaamista halutaan hyödyntää nykyistä laajemmin

– Hoitoalan ammattilaisten suoravastaanottoja halutaan lisätä

– Hoitajavastaanotot toivottavat tervetulleeksi kaikki sukupuolesta, iästä tai kunnan koosta riippumatta

– Lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien määrää tulisi lisätä

4. Sote-uudistus, hyvinvointialueet ja vaalit edelleen tuntemattomia ja epäluottamusta herättäviä

– Sote-uudistuksen tuttuus on jäänyt pintapuoliseksi ja luotto on matalalla: 63 % kansalaisista pitää 
epätodennäköisenä että sote-uudistuksella saavutetaan sille asetetut tavoitteet

– Myös aluevaalit on jäänyt vieraaksi: vain 41 % kertoo tietävänsä milloin ensimmäiset aluevaalit järjestetään 

– Asukkaiden vaikutus- ja osallitutumismahdollisuuksiin hyvinvointialueilla ei uskota, vaikka kansalaisten 
vaikuttamismahdollisuudet taataan juuri aluevaaleilla. Tarvitseeko kansalaisia muistuttaa vaalien 
merkityksestä?
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Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakauma
Kaikki vastaajat

44%

54%

1%

1%

50%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mies

Nainen

Muu

En halua
kertoa

Sukupuolijakauma (n=1037)
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Jakauma maakunnan ja asuinalueen mukaan
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Kaikki vastaajat (n=1037)
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Vastaajien huolestuneisuus hoitovelasta
Kaikki vastaajat
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Oletko huolissasi koronapandemian aiheuttamasta hoitovelasta Suomessa? 
(n=1037)

En lainkaan huolissani

En kovin huolissani

Jokseenkin huolissani

Erittäin huolissani

En osaa sanoa

Johdanto: Koronatilanteen vuoksi terveyspalveluiden tarjoamista on paikoin keskeytetty. 
Esimerkiksi kiireettömän hoidon tarjonta keskeytyi keväällä 2020 viruksesta johtuen, minkä 
takia sairauksien diagnosointi ja hoidon saanti on nyt monin paikoin ruuhkautunut. Tätä 
vajetta kutsutaan hoitovelaksi.



Mitkä teemat hoitovelassa huolettavat?
Vastaajat, jotka ovat jollain tasolla huolissaan hoitovelasta
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Vastaajat, jotka ovat huolissaan koronapandemian aiheuttamasta hoitovelasta Suomessa (n=964)



Miten Suomi voi vastata hoitajapulaan?
Kaikki vastaajat
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Sote-palvelujen työntekijöiden palkkojen nostaminen
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Hoitajavastaanottojen lisääminen, jolloin hoitajat ottavat vastaan
asiakkaita, tilanteessa jossa lääkärikäyntiä ei välttämättä tarvita

Sosiaali- ja terveysalojen koulutuspaikkojen lisääminen

Työperäisen maahanmuuton lisääminen
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Jokin muu, mikä?

Mitkä ovat mielestäsi parhaita keinoja vastata hoitajapulaan Suomessa? Voit 
valita useamman vaihtoehdon. 

Kaikki vastaajat (n=1037)

Jokin muu, mikä?
• Palkkatason nostaminen (7 kpl)
• Työntekijöiden/virkojen lisääminen (6)
• Parempi johtaminen (5)
• Alan arvostuksen lisääminen (3)
• Hoito- ja diagnosointityön automatisointi 

(3)
• Työolosuhteiden parantaminen (3)
• Yksityisten palveluiden parempi 

hyödyntäminen (3)

Johdanto: Suomessa on pulaa hoitoalan ammattilaisista ja koronapandemia on pahentanut 
hoitajavajetta entisestään. Hoitajavaje vaikuttaa esimerkiksi palvelujen saatavuuteen, 
hoitohenkilöstön jaksamiseen, alalta pois lähtemiseen sekä pandemiasta selviämiseen.



Suhtautuminen sote-alan houkuttelevuuden
lisäämiseen palkankorotuksien kautta
Kaikki vastaajat
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Hoitovelkaan liittyvät väittämät
Kaikki vastaajat
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Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin? (n=1037) 
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Tietotaso sote-uudistukseen liittyen
Kaikki vastaajat
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. 
Tiedätkö, mitä sote-uudistuksella tarkoitetaan, ja mitkä ovat sen 

keskeisimmät tavoitteet? (n=1037)

Kyllä Pintapuolisesti En



Tulisiko sote-palveluihin suunnata enemmän
verotuloja?
Kaikki vastaajat
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Miten suhtaudut seuraavaan väittämään?  "Verotuloista tulisi suunnata 
nykyistä suurempi osuus sosiaali- ja terveyspalveluihin" (n=1037)

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa tai eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa



Suhtautuminen työnjaon kehittämiseen
Kaikki vastaajat
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Miten suhtaudut Tehyn tavoitteeseen 
työnjaon kehittämisestä, jossa hoitoalan 
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Johdanto: Tehy näkee, että sote-uudistuksessa on 

olennaista keskittyä työnjaon kehittämiseen.  Työnjakoa 

voidaan kehittää esimerkiksi sairaanhoitajan, 

terveydenhoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja 

suuhygienistin suoravastaanottoja lisäämällä, silloin kun 

potilaiden ei ole välttämätöntä perusterveydenhuollossa 

tavata lääkäriä. 

Lisäksi esimerkiksi fysioterapeutit voivat arvioida 

neurologisia sairauksia sairastavien toimintakykyä ennen 

lääkärin vastaanotolle menoa, tai hoitaja määrätä 

lääkkeen jos kyseessä on ennalta ehkäisevä hoito tai 

lääkityksen jatkaminen, kun lääkäri on tehnyt 

taudinmäärityksen tai kun lääkitys perustuu 

sairaanhoitajan toteamaan hoidon tarpeeseen (rajattu 

lääkkeenmäärääminen).
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Suhtautuminen väittämiin
Kaikki vastaajat
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Hoitaja- ja fysioterapeuttivastaanotot ovat hyviä keinoja
nopeuttaa hoitoonpääsyä

Lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien määrää
tulisi lisätä

Hoitaja- ja fysioterapeuttivastaanotot ovat hyviä keinoja
lisätä sote-alan vetovoimaa, kun työntekijät voivat

täysimääräisesti hyödyntää ja laajentaa omaa
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Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin? (n=1037)

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa



Tietotaso aluevaaleihin liittyen
Kaikki vastaajat 
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Tiedätkö, milloin ensimmäiset aluevaalit järjestetään? (n=1037)

Kyllä

En

Johdanto: Hyvinvointialueen toiminnasta päättää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet 
valitaan aluevaaleilla. 



Äänestäminen aluevaaleissa
Kaikki vastaajat
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Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Aiotko äänestää 
näissä aluevaaleissa? (n=1037)

Kyllä, varmasti Kyllä, todennäköisesti Todennäköisesti en En varmasti En osaa sanoa


