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PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN SUURKÄYTTÄJÄT 

 

Tutkimuksen tausta: Terveyspalveluiden suurkäyttäjät on määritelty terveydenhuollon asiakkaiksi, 

jotka käyttävät terveydenhuollon palveluja vähintään kahdeksan kertaan vuoden aikana tai kuuluvat 

terveyspalvelujen käyttäjissä ylimpään 10 tai 25 prosenttiin. Terveyspalveluiden suurkäyttäjien 

osuus kaikista terveydenhuoltokäynneistä on 20–30%. He aiheuttavat kustannuksia 

perusterveydenhoidolle, erikoissairaanhoidolle ja sosiaalihuollolle. Tutkimus on osa Oulun 

yliopiston Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön terveyspalveluiden asiakkuus -

hanketta 

Tarkoitus ja tavoite: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa 46-vuotiaat 

perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjät ja suurkäyttäjyyteen liittyvät ennustetekijät. 

Tutkimuksessa selvitettiin tutkittavien terveyspalveluiden käyttöä, kokemuksia terveyskeskuksista, 

taustatekijöitä sekä yksilöiden terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. 

Toteutus: Käytetty aineisto oli osa Oulun yliopiston Pohjois-Suomen hyvinvointi- ja 

terveystutkimusohjelma syntymäkohortti 1966:a. Aineisto koostui 46-vuotiaista (n=5506) kohortin 

vastaajista, jotka olivat vastanneet terveyskeskuspalveluiden käyttöä koskevaan kysymykseen. 

Aineisto on kerätty vuosina 2012–2013. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. 

Terveyspalveluiden suurkäyttäjä määriteltiin henkilöksi, joka oli arvioinut käyneensä 

terveyskeskuksessa vähintään kahdeksan kertaa edellisen vuoden aikana.  

Keskeiset tulokset: Suurkäyttäjien osuus kaikista terveyskeskuskäynneistä oli merkittävä. 

Terveyspalveluiden suurkäyttäjien terveyspalveluiden käyttötottumukset ja kokemukset 

terveyskeskuksista erosivat muista terveyspalveluiden käyttäjistä. Eräät taustatekijät sekä 



terveyskäyttäytymiseen ja terveyteen liittyvät tekijät olivat yleisempiä terveyspalveluiden 

suurkäyttäjien kuin muiden käyttäjien keskuudessa.  

Johtopäätökset: Terveyspalveluiden suurkäyttäjät kuormittavat merkittävästi terveydenhuoltoa. 

Terveyspalveluiden suurkäyttäjyyttä ennustavien tekijöiden tunnistaminen auttaa kehittämään 

suurkäyttäjille kohdennettavia toimenpiteitä ja kontrolloimaan terveydenhuollon palveluiden 

kuormittamista. 
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Haluan esittää tiivistelmän posteriesityksenä. 

 


