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1. Tausta 

1.1. Motivaatio ja tavoitteet 

 

Sote-uudistuksen toteutumisen yhdeksi keskeisimmäksi edellytykseksi asetettiin 

aikanaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden 

täysi integraatio sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Tällaista integraatiota ei ole 

aiemmin toteutettu ja sen onnistunut läpivienti edellyttää, että päättäjillä on käytössään 

riittävän tarkkaa ja ajantasaista tietoa integroitavista elementeistä ja niiden 

toimivuudesta asiakkaan palveluprosessissa. Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan 

osaamiskeskuksessa (Sosiaalitaito) käynnistettiin vuonna 2015 tähän tavoitteeseen 

tähtäävä kehittämistyö ja vuonna 2017 AIKO-rahoituksella tuettu SIFT-hanke. 

 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä vastaaville organisaatioille ja sotealueille ja näiden valtuustoille, 

johdolle, asiantuntijoille ja muille päätöksentekijöille strategista ja operatiivista 

johtamista tukevaa tietoa ja välineistö, joiden avulla palvelukokonaisuuksien hallintaa 

saataisiin aikaisempaa proaktiivisemmaksi. Hankkeen jatkoajalla keväällä 2019 koettiin 

maakunta- ja sote-uudistuksen keskeytys. Hankkeessa tuotettu tieto on käytettävissä 

kuitenkin sellaisenaan tukemaan palveluintegraatiota kunnissa ja alueilla.  

 

Palveluiden strategisen ja operatiivisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta 

erityisen kiinnostavan ja tärkeän ryhmän muodostavat asiakkaat, jotka ovat riskissä 

joutua usean osittain kerrostuvan palvelun käyttäjäksi. SIFT-hankkeessa etsitään 

tällaisia asiakassegmenttejä ja tutkitaan niihin kuuluvien tai niitä (palveluprofiililtaan) 

lähellä sijaitsevien asiakkaiden palvelukerrostumia ja palvelupolkuja. Tällaiset 

tarkastelut ovat harvinaisia etenkin sosiaalihuollon osalta. 

 

SIFT-hankkeen tutkimuskysymyksiä ovat olleet: 

1. Millaisista palvelukokonaisuuksista paljon sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita käyttävien kuntalaisten palvelut kerrostuvat? 

2. Kuinka asiakas- ja potilastietojärjestelmistä saatavasta tiedosta voidaan 

ennakoida asukkaiden palveluiden käyttöä?  

3. Miten yhden perheenjäsenen palvelujen käytön avulla voidaan ennustaa muiden 

perheenjäsenten palvelujen käyttöä? Esim. lastensuojelu: lapsi – sisarukset – 

perhe? 

4. (Miten paljon palveluja käyttävät sijoittuvat kunnan eri alueille?) [Kysymys on 

myöhemmässä vaiheessa jätetty pois otantaan liittyvistä syistä] 

5. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio 

on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa erilaisissa palveluprosesseissa ja erilaisten 

asiakasryhmien osalta? 
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1.2. Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusprosessi esitetään kuvassa X. Alkuperäistä suunnitelmaa tutkimuksen kulusta 

muokattiin joustavasti kun aineistoa oli kertynyt ja sen ominaisuuksia ja laatua päästiin 

arvioimaan. Keskeisten osajoukkojen valinta syntyi myös prosessissa oppimisen ja 

työkokousten keskusteluiden myötä. 

 

 

 

 

Kuva 1. SIFT-hankkeen tutkimusprosessi.  
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1.3. Keskeisimmät tulokset tiiviisti 

 

SIFT-tutkimus tuotti vastauksia lähes kaikkiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin, 

poikkeuksena vain palvelukäyttäjien spatiaalinen jakauma. Keskeiset tulokset on koottu 

taulukkoon 1.  

 

Taulukko 1. Kooste SIFT-tutkimuksen tuloksista. 
Tavoite Keskeiset tulokset 

Paljon sote-palveluita 
käyttävien kuntalaisten 
palvelukerrostumat 

• Iän tai palvelukäytön perusteella alaotoksiin jaettu aineisto aineisto voitiin jakaa 
ongelmiltaan ja palveluiden käytöltään kohtuullisen samankaltaisiin ryhmiin 
muutamien keskeisten, primääriaineistosta johdettujen tunnuslukujen avulla 

• Ryhmittelyssä käytetty SOM-neuroverkkomenetelmä oli tarpeeksi robusti 
toimiakseen hälyisessä ja huokoisessa aineistossa 

• Suuret suoritemäärät kertyivät pääasiassa pitkäkestoisesta, säännöllisestä 
palvelukäytöstä, kuten kotihoidosta, vammaispalveluista, pitkäaikaisesta 
lastensuojelun sijoituksesta tai mielenterveysongelmista yhdistettynä esim. 
asumispalveluihin 

• Kiinnostavia eivät kuitenkaan olleet vain suurimmat suoritemäärät vaan eri 
tavoin keskimääräisestä poikkeavat ryhmät 

• Valitut tunnusluvut erottelivatkin monta sellaista ryhmää, joissa niistä jonkin tai 
joidenkin lukuarvot korostuivat ja näin oli mahdollista löytää eri palveluiden 
käytön risteysryhmiä TAI ryhmiä, joista jokin palvelu puuttui, vaikka sitä olisi 
asiantuntijatiedon pohjalta pitänyt saada/tarjota 

• Ne olivat yleensä melko pieniä, jolloin palveluita olisi kustannustehokasta 
tarjota, mikäli asiakuudet tunnistettaisiin tarpeeksi varhain 

Palveluiden käytön 
ennakointi aiemman tiedon 
perusteella (mallinnus) 

• Säännönmukaisuuksien ja ilmiöiden etsinnässä haasteena ikävaiheiden, 
elämäntilanteiden, terveydentilan ja palveluihin hakeutumisen/palveluiden 
saatavuuden suuri kirjo sekä otoksen asettamat rajoitteet. 

• Tunnistettavat ilmiöt olivat pääosin sellaisia, jotka ovat jo asiantuntijoiden 
tiedossa – aineiston perusteella voidaan kuitenkin vahvistaa ja joissain 
tapauksissa tuoda numeroperustaa. 

• Ennustemallien laadinnassa päädyttiin käyttämään sellaisia selittäviä muuttujia, 
jotka voisivat nykytilanteessakin (ennen asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja 
rekisterien kunnollista integraatiota) olla perusterveydenhuollon lääkärin tai 
sosiaalihuollon asiantuntijan tiedossa. 

• Mallinnuksen tilastollisesti arvioitu luotettavuus osoittautui heikoksi, syinä 
alussa mainittujen haasteiden lisäksi etenkin lyhyt ajanjakso. Kuitenkin 
tutkimuksessa löydettiin ilmiöitä tai havaintoja, joiden jatkotarkastelu on 
tarpeen. 

Perheenjäsenten 
palvelukäytön ennustaminen 

• Perheenjäsenten palvelukäyttöä tutkittiin kolmessa runsaasti 
mielenterveyspalveluita käyttäneiden aikuisten ryhmässä. Tuloksina olivat 
seuraavat huomiot: 

o Eniten MT-palveluita käyttäneiden aikuisten (pitkäkestoiset terapiat) 
lapsilla oli muita suurempi todennäköisyys olla itsekin MT-palveluiden 
käyttäjä ja olla lastensuojelun sijoituksessa. Tutkimusjakson aikana 
syntyneet päätyivät myös verrokkejaan aiemmin sijoitukseen. 

o Puolisoiden keskinäisessä palvelukäytössä ei havaittu yhteyttä (laatu 
ja määrä), poislukien päihde-indikaattorien suurempi osuus kahdessa 
enemmän MT-palveluita käyttäneessä ryhmässä. 

Sote-integraation 
tarkoituksenmukainen 
toteuttaminen 

• Yhtenä sivutuotteena hanke tuotti tietoa sote-primääriaineistojen laadusta ja 
puutteellisuuksista; tärkeää tietoa tiedolla johtamisen pohjaksi. 

• Eri kriteerein erotetuista alaotoksista (LASU-asiakkuudet, työikäiset, MT-
asiakkuudet, ikäihmiset) löytyi ryhmiä, joilla esim. sosiaalihuollon palvelukäyttö 
oli hyvin pientä muuhun palvelukokonaisuuteen nähden, jolloin heräsi kysymys, 
onko palveluja tarjolla ja onko niitä osattu hakea. Esim. runsaasti MT-palveluita 
käyttäneet lapset. Näitä tuotiin esiin hankkeen työkokouksissa ja hanketta 
sidosryhmille esiteltäessä. 

• Esittelimme skemaattisen mallin sote-palveluiden integraation eritasoisesta 
toteuttamisesta erilaisissa tilanteissa oleville asiakkaille. 
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Primääritiedon tuottamisen haasteista ja ajanjaksoon liittyvistä realiteeteista huolimatta 

aineisto on monessa mielessä erityinen. Yleensä pidemmän ajanjakson seurannat on 

tehty substanssikohtaisesti ja eri palvelujen ajallista limittymistä on harvoin päästy 

tarkastelemaan näin laajalla palvelujen käytön kirjolla. 

 

Havaintojemme perusteella on selvää, että perustason palveluiden välistä yhteistyötä on 

parannettava, samoin kuin perustason ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä. 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät on saatava yhtenäisiksi, tapahtumien kirjaamisen 

laatua ja yhdenmukaisuutta on parannettava ja tiedonvaihto eri toimijoiden kesken 

toimimaan. Toisin sanoen, niiden on tuettava yhteistyön toteutumista. 

 

Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon otoksen asettamat rajoitteet (luku 2) sekä 

nykyisen palvelujärjestelmän puitteissa tarjottavien palveluiden määrittelemä 

”vinouma”: voi olla että asiakas ei saa palvelua, hän saa vääränlaista palvelua tai hän 

hyötyisi jostain toisentyyppisestä palvelusta.  
 

1.4. Hankkeen henkilöstö, organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot 

 

SIFT-hanketta valmisteleva kehittämistyö toteutettiin aluksi Sosiaalitaidon omalla 

rahoituksella. Tässä raportissa raportoidaan AIKO-rahoitusta koskeva ajanjakso 

1.6.2017–31.12.2018 ja jatkopäätös 31.3.2019 saakka.  

Suuritöinen rekisteritiedon keruu ja osa esikäsittelystä oli toteutettu jo ennen AIKO-

rahoituksen alkamista. AIKO-rahoituksen aikana hankkeessa ovat työskennelleet 

tilastotieteilijä Anna Eronen (kesäkuu–syyskuu 2017) ja MMT Reija Haapanen 

(syyskuu 2017–maaliskuu 2019).   

Sosiaalitaidon työntekijöistä kehittämispäällikkö Petteri Heino ja toimitusjohtaja Merja 

Salmi ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun, tutkimuskysymysten asetteluun, 

konkreettisen tutkimustyön linjauksiin, asiantuntijatyöhön sekä viestintään. 

Hankkeen ohjausryhmässä oli edustus Lohjan kaupungista, Perusturvakuntayhtymä 

Karviaisesta, HUSista ja Uudenmaan liitosta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi 

Pirkko Hynynen Karviaisesta ja varapuheenjohtajana Jari Linden Lohjan kaupungista. 

Muut jäsenet olivat Mikko Purhonen (Karviainen), Heli Ranta-Salonen (Lohjan 

kaupunki), Tapani Hämäläinen (HUS), Tom Löfstedt (HUS), Heikki Kallasvaara 

(Uudenmaan liitto) ja Mira Uunimäki (Lohjan kaupunki) ennen siirtymistään 

Uusimaa2019 -hankkeeseen hankejohtajaksi. 
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1.5. Eettinen tarkastelu 

 

Tutkimusaiheen eettinen oikeutus 

 

SIFT-hankkeen tuottaman uuden tiedon avulla voidaan parantaa resurssien ja osaamisen 

tarkoituksenmukaista ja oikeaa kohdennusta ja käyttöä.  

 

Tiedonhankinta ja tutkittavien suoja 

 

Rekistereistä kootut tiedot on pseudonymisoitu ennen niiden yhdistelyä ja analysointia. 

Kiinnostuksen kohteena ovat ensi sijassa aineiston analyysien paljastamat tai 

vahvistamat ilmiöt. Yksittäinen asiakkuus ei ole tutkimuksen kohteena kuin 

poikkeustapauksissa, silloin kun on tarve tarkemmin selvittää palvelupolun heikkoja 

kohtia ja niiden mahdollisia syitä.  

 

Tutkimuksen asetelman sopivuus 

 

Aineiston määrällinen ja ajallinen kattavuus (ks. luku 2) ovat riittävät 

asiakassegmenttien rajaamiseen, niiden kuvaukseen sekä palvelukerrostumien 

tutkimiseen segmenttien sisällä. Alkuperäisissä tutkimuskysymyksissä esiintynyt 

asiakkaiden sijoittuminen kunnan alueelle on jätetty pois otantaan sekä tutkittavien 

yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä. 

 

Tulosten raportointi ja tutkittavien suoja 

 

Toimimme avoimesti aineiston esikäsittelyssä ja analyyseissa käyttämiemme 

menetelmien osalta ja raportoimme tutkimustulokset mahdollisimman tarkasti. 

Tutkimusaineiston henkilöitä suojellaan kuitenkin sekä pseudonymisoinnin kautta että 

huolehtimalla siitä, että mitään tuloksia ei julkisteta sellaisella tasolla, jossa niistä voisi 

päätellä yksittäisen asiakkaan henkilöllisyyden. 

 

Tutkimuksen tulosten soveltaminen 

 

Tutkimuksen tuloksia sovelletaan asiakkuusryhmien palvelukerrostumien kuvauksen ja 

luotujen ennustemallien kautta. Näiden avulla voidaan ”leanata” palveluprosesseja, 

kohdentaa ammattilaisten resursseja oikein, tunnistaa osaamisen vajeita ja 

palveluaukkoja. 
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2. Aineisto 
 

2.1. Tutkimuksen kohdealue ja aineiston keruu 

 

SIFT-hanke kohdistui ajanjaksoon 1.1.2009–30.6.2015. Tutkimusaineistossa ovat 

Lohjan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen (väestöpohja noin 85 000) 

sellaiset asukkaat, joilla on palvelutapahtumia sekä sosiaalihuollossa, 

perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa tällä aikavälillä. Aineisto koostuu 

asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kirjautuneesta käynti- tai päätöstiedosta. Lopullinen 

asiakasmäärä oli 8 834 (kuva 2), joista 5 596 Lohjalta ja 3 238 Karviaisesta. 

Seuloutumisen vaiheet kuvataan seuraavissa alaluvuissa. 

 

 
Kuva 2. Aineiston muodostuminen. 

 

Sosiaalihuollon aineiston muodostivat kunnista saadut sosiaalihuollon tekstimuotoiset 

päätökset. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aineisto kerättiin 

sosiaalihuollon aineiston henkilötunnusten perusteella. Erikoissairaanhoidon aineiston 

toimitti HUS ja perusterveydenhuollon aineiston CGI. Erikoissairaanhoidon aineisto 

sisältää käyntikohtaiset tiedot oireen ja hoidon mukaisina riveinä. 

Perusterveydenhuollon aineistossa oli tietoa myös käyntipaikasta, resurssiryhmästä ja 

mahdollisesti tilatuista laboratorioanalyyseistä (mutta ei niiden tuloksia). Päihdehuollon 

aineisto tuli erikseen Lohjan päihdeklinikalta. Suun terveydenhuollon aineistot on myös 

hankittu erillisinä erinä kohdekunnista. 

 

Kotihoidon asiakasotosta täydennettiin jälkikäteen, koska heillä ei pääosin ollut 

käytetyssä järjestelmässä sosiaalihuollon asiakkuutta. Heidän käyntitietonsa sisältyivät 

perusterveydenhuollon rekisteriaineistoon. Kotihoidon asiakkaat sekä 

perusterveydenhoidon merkintöjen mukaan palvelutaloissa tai omaishoidon yksikössä 

palvelua saaneet pidettiin mukana lopullisessa aineistossa, vaikka sosiaalihuollon 
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päätösaineistossa ei merkintöjä olisi ollutkaan. On huomattava, että omaishoitoa 

tehdään runsaasti sopimusten ulkopuolella, jolloin henkilö ei poimiutunut tämän 

perusteella mukaan. Rekisteröintiin liittyvistä seikoista johtuen kotihoidon käynnit 

käsitellään tässä tutkimuksessa osana perusterveydenhoitoa, paitsi milloin puhutaan 

nimenomaan kotihoidon asiakkuuksista. 

 

Kuolleista tai ulkomaille muuttaneista asiakkaista oli hankittu tietoa tutkimuksen 

aiemmassa vaiheessa, ja tämän otoksen katsottiin riittävän tutkimuksen tarpeisiin. 

 

2.2. Aineiston maantieteelliset ja ajalliset rajaukset 

 

Tutkimuksen kohdealueella on tutkimusajanjaksolla tapahtunut kuntaliitoksia ja 

kuntayhtymämuutoksia. Tutkimuksen kannalta merkittävin oli LOST-yhteistyöalueen 

purkautuminen kesken tutkimusjakson (2012), minkä vuoksi Inkoon ja Siuntion 

asiakkuudet pääosin poistettiin aineistosta. Aineisto sisältää myös muiden kuntien 

asukkaita: sellaisia, jotka ovat satunnaisesti käyttäneet akuuttipalveluita tai jotka ovat 

esim. lastensuojelun sijoituksessa muualla. 

 

Aineistossa on mukana vain julkisten palveluiden käyttäjien havaintoja eli esim. 

työterveyshuollon käynnit eivät näkyneet, ellei työterveyshuoltoa ollut järjestetty 

julkisen puolen organisaatiossa. Asiakkaiden käynnit ovat tiedossa 1.1.2009 lähtien. 

Asiakkaan aiempaa historiaa ei tiedetä ja todellinen ensimmäinen käynti voi olla 

kymmeniä vuosia aiemmin. Asiakkaat ovat elinkaaren eri vaiheissa ja asiakkuuden eri 

vaiheissa.  

 

2.3. Aineiston esikäsittely ja tunnuslukujen johtaminen 

 

Sosiaalihuollon aineisto muokattiin päätösteksteistä asiakaskohtaisiksi kuukausitason 

havainnoiksi suodattamalla tiedot muutamiksi avaintermeiksi. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluiden valikoiman sisällä palveluresurssien vaativuus vaihtelee 

hyvin paljon. Tätä ongelmaa lähestyttiin a) supistamalla perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon rekisteröityjen tapahtumien rivejä yhden päivän kokoisiksi 

suoriteyksiköiksi, b) korottamalla  muutamien suoritelajien päiväkohtaisia tapahtumia 

kertoimien avulla sekä c) avaamalla sosiaalihuollon kuukausitason havainnot 

keskimääräisiksi yhden päivän kokoisiksi suoriteyksiköiksi. Kertoimet (taulukko 2) 

käytiin läpi asiantuntijaryhmässä. Tätä vaihetta kutsuttiin harmonisoinniksi.  
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Taulukko 2. Suoritemäärien harmonisoinnissa käytetyt kertoimet 
Terveydenhoito Sosiaalihuolto 

ESH:n poliklinikkahoito 

• 1 per päivä 
 
ESH:n hoitopäivä  

• 2 per päivä  

• Paitsi pitkissä terapioissa (R) ja tutkimuksissa 
(X), mikäli diagnoosina oli F-alkuinen tila. 
Tällöin kerroin on 0,5 per päivä 

 
Jatkuva kotihoito, käyntejä > 1 kertaa vuorokaudessa 

• 1,5 per päivä 
 
Terveyskeskuksen vuodeosasto 

• 1,5 per päivä 
 
Jos henkilöä on hoidettu jonkin palvelukodin tiloissa, on 
hänet tulkittu tällaisen asukkaaksi 

• Lisättiin 3 vuotta asumista, 30 päivää per kk eli 
1080 päivää per tutkimusjakso 

 

Jokaiselle päätöskuukaudelle pohjasuorite sen vuoksi, 
että asiakkaan asioita on käsitelty 

• 1 päivä per kk 
 

Asuminen (mt-, päihde-, vammaispalvelut) 

• 30 päivää per kk 
 
Lastensuojelu, huostaanotto/sijoitus 

• 30 päivää per kk 
 
Lastensuojelu, avohuollon sijoitus  

• 8 päivää per kk 
 
SHL-kuljetus 

• 4 päivää 
 
Vammaispalvelut, kuljetus 

• 9 päivää 
 
Vammaispalvelut, avustaja 

• 20 päivää 
 
Kuntouttava työtoiminta tai päihdepalvelut (kuntoutus, 
katkaisu, sosiaalisairaala, hoitokeskus, hoitokoti) 

• 18 päivää 
 
Sopimusvalmennus, työ/työpajatoiminta, 
päivähoito/toiminta, työpajatoiminta, avotyö  

• 8 päivää 
 
Intervallihoito, tilapäishoito, tilapäinen perhehoito  

• 5 päivää 
 
Lastensuojelu, muu (esim. muu avohuolto) tai erilaiset 
toimeentulotuet 

• Ei kerrointa, sisältyvät kuukauden 
peruskäsittelyyn 

 

Harmonisointi ei korjaa palveluntarjonnasta ja asiakas- ja potilastietojen 

kirjaamiskäytännöistä johtuvia eroja tutkimusalueen eri osien välillä tai tutkimusjakson 

eri vuosien välillä. Näinkin suppealla maantieteellisellä alueella ja lyhyellä 

tutkimusjaksolla eroja ja muutoksia oli havaittavissa, esimerkkinä kotihoidon 

toiminnanohjausjärjestelmän muutos vuonna 2014, jonka seurauksena järjestelmään 

kirjautui aiempaa enemmän käyntejä. 

 

Asiakkaille johdettiin primääriaineistosta noin 70 tunnuslukua, jotka kuvasivat 

palveluiden käytön volyymia, tiheyttä ja ajallista jaksottumista, palveluiden sisältöä eri 

tarkkuustasoilla sekä palveluiden yhteisesiintymistä koko ajanjaksolla. Näitä käytettiin 

tilannekohtaisesti ryhmittelyissä sekä asiakkuuksien luonnehdinnassa.  
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Palveluiden käytön tiheyttä kuvattiin nk. Markovin ketjuihin liittyvien 

siirtymätodennäköisyyksien avulla. Siirtymätodennäköisyydet laskettiin seuraavien 

tilojen välillä: 

• Perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito/ei kumpikaan, tutkimusjaksona 

seuraava 6 kk 

• Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelu/erikoissairaanhoidon 

mielenterveyspalvelu/ei kumpikaan, tutkimusjaksoina seuraava 1 kk tai 6 kk. 

 

Lisäksi ennustemallien laadintaa varten laskettiin joukko tunnuslukuja tutkimusjakson 

eri vuosille. Aineistosta irrotettavat tunnusluvut valittiin aineiston esitarkastelun 

(keskiarvot, hajonnat, minimit, maksimit, yhteisvaihtelu) ja hankkeeseen osallistuvien 

asiantuntijoiden tarjoaman käytännön tiedon avulla. 

 

Hammashuollon aineistosta johdettiin 8 tunnuslukua, joita ei kuitenkaan käytetty 

ryhmittelyissä vaan ainoastaan tukena ryhmäkohtaisissa luonnehdinnoissa. 

Hammashuollon käyntejä ei siis myöskään lisätty mukaan suoritteisiin. Em. 8 

tunnusluvun lisäksi muutamaa käyntisyytä tarkasteltiin lähemmin työikäisten 

osajoukossa. 

 

Aikajanatarkasteluita varten asiakkaille luotiin palvelualoittain päiväkohtaisiksi 

tiivistetyt tiedostot, joissa perusterveydenhuollon tapahtumat oli jaoteltu vielä 

alaryhmiin: lääkäri, päihdeklinikka (sis. lääkäri), muu. Erikoissairaanhoidossa päivään 

liitettiin käyntisyyt (ICD10) ja sosiaalihuollossa kymmenen ensimmäistä merkkiä 

exceliin tallennetusta päätöstiedosta. 

 

2.4. Aineiston pääpiirteet 

 

Lähinnä sosiaalihuollon päätösdataan liittyvien seikkojen vuoksi lopulliseen aineistoon 

ei saatu täysotosta tavoitellusta asiakasryhmästä. Alun perin oli tarkoitus ottaa 

lopulliseen tarkasteluun asiakkaat, jotka olivat käyttäneet 25 % joko kaikista palveluista 

tai kustakin päähaarasta erikseen. Edellä esitetyt rajaukset supistivat asiakasjoukkoa 

kuitenkin jo niin paljon, että päätimme pitää kaikki kolmen palvelulajin asiakkaat  

mukana analyyseissa, vaikka osalla heistä palveluiden käyttömäärät olivat suhteellisen 

alhaiset. 

 

Aineistoon kuului näin ollen 8 834 asiakkuutta, joista 5 596 (63 %) Lohjalta ja 3 240 

(37 %) Karviaisista. Otoksen keski-ikä jakson puolivälissä vastasi Suomen väestön 

keski-ikää vuonna 2012 (40,9 vs. 41,3), mutta lastensuojelun asiakkuudet nostivat 0–18-

vuotiaiden osuuden aineistossamme hieman koko väestöä korkeammalle (27,0 vs. 21,1 

%). Ikäjakauma on esitetty kuvassa 2. Keskimääräinen harmonisoitu suoritemäärä koko 

6,5 vuoden jaksolle oli 404. ja maksimi 6159. Naisten keskimääräiset suoritemäärät 

olivat suuremmat kuin miesten kaikissa pääryhmissä, mutta erikoissairaanhoidossa ja 

sosiaalihuollossa ero ei ollut suuri, vaan se muodostui lähinnä perusterveydenhuollosta. 

Todennäköisesti ero johtui johtui kotihoidon sisällyttämisestä tähän pääryhmään ja 

naisten suuremmasta osuudesta ikäihmisten joukossa. Suoritesumma painottui 
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sosiaalihuoltoon (54 %), mutta yksilötasolla laskettuna perusterveydenhuolto yleensä 

dominoi ja siihen kertyi myös eniten suoritekuukausia. Kuvissa 3–7 esitetään 

palvelukäytön jakautumista suoritteiden ja palvelukuukausien mukaan palveluiden 

päälajeihin ja muutamiin tarkennettuihin palveluihin. Asiakkuuksien jakautuminen 

muutamien keskeisten sosiaalipalveluiden suhteen esitetään kuvassa 8. 

 

 
Kuva 3. Tutkimusotokseen kuuluvien asiakkaiden ikäjakauma jakson puolivälissä, 

eriteltynä naisiin ja miehiin. 

 

 
Kuva 4. Tutkimusotokseen kuuluvien asiakkaiden suoritemäärien asiakaskohtaiseksi 

lasketut keskiarvot koko 6,5 vuoden tutkimusjaksolla. 
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Kuva 5. Tutkimusotokseen kuuluvien asiakkaiden suoritemäärien asiakaskohtaiseksi 

lasketut maksimit koko 6,5 vuoden tutkimusjaksolla. 

 

 
Kuva 6. Keskimääräinen lukumäärä kuukausista, joiden aikana on käytetty jotain 

pääpalvelua (eriteltynä ja yleensä) tai käytetty yli yhtä palvelua. Lisäksi esitetään pisin 

jakso ilman palveluita. 

 

 
Kuva 7. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty muutamia 

palveluiden alaryhmiä. 
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Kuva 8. Asiakkuuksien jakautuminen muutamien keskeisten sosiaalipalveluiden 

mukaan. 

 

Hammashoidon aineistossa on varminta tarkastella niitä asiakkuuksia, joista SIFT-

aineistossa oli ko. tietoa. Kuvassa 9 on esitetty tutkimusjaksolla hammashoidossa 

käyneiden osuuksia koko 8 834 suuruisessa tutkimusaineistossa. Lähes 60 %:lla 

asiakkuuteen kuului hammashoidon käynti. Heistä, joilla oli hammashoidon varaus 

tutkimusjaksolla, 96 %:lla oli toteutunut käynti. Lohjalaisia oli tutkimusotoksesta 63% 

ja hammashoidon asiakkaista 61, joten hammashuollon aineiston alueellinen jakauma 

oli hyvin tasapainossa. Ne, joilla oli näkyvillä hammashoidon asiakkuus 

tutkimusjaksolla, peruivat 22,5 % varauksistaan. 

 

 
 

Kuva 9. Tutkimusjaksolla hammashoidossa yleensä ja erikseen hammaslääkärin tai 

erikoishammaslääkärin pakeilla käyneiden osuus (%) koko 8 834 suuruisessa 

tutkimusjoukossa ja hammashoidon varauksen tehneiden joukossa.  
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Tilastolliselta kannalta on mainittava, että aineistossa oli harmonisoinnin jälkeenkin 

kohtuullisesti hälyä. Lisäksi muuttujat olivat vain harvoin normaalijakautuneita. 

Vaatimus sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakkuudesta 

vaikuttaa taustalla. Monissa muuttujissa suuri joukko 0-havaintoja, esim. asiakkaita, 

jotka eivät lainkaan kuulu jonkin sinänsä kiinnostavan palvelun piiriin (lastensuojelu, 

kotihoito, päihdeklinikka…) Tyypillistä oli myös, että suuria arvoja oli kovin vähän. 

Näillä seikoilla oli vaikutusta analyysimenetelmien valintaan.  

Aineiston ominaisuudet, etenkin muutokset kirjaamiskäytännöissä ja lyhyt ajanjakso, 

vaikuttivat siihen, että palvelukäytön yleisten trendien tarkastelu ei ollut järin 

hedelmällistä. Toisaalta tutkimuksen tarkoituksena ei ollutkaan yleisten palveluiden 

tarjonnan tai käytön muutosten selvittäminen, vaan keskittyminen monialaisten 

asiakkuuksien palvelukerrostumiin.   
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3. Menetelmät 
 

3.1. Asiakkuuksien ryhmittely 

 

Tavoitteena oli jaotella asiakkuudet palvelukäytöltään samantapaisiin ryhmiin, jolloin 

niitä voitiin luonnehtia tilastollisilla tunnuksilla, vertailla keskenään ja niistä voitiin 

poimia kiinnostavimpia jatkotarkasteluihin sekä ennustemallien pohjaksi. 

 

Ryhmittelyt oli järkevintä toteuttaa erilaisten selkeiden alaotosten sisällä. Ikävaihe 

vaikuttaa voimakkaasti SoTe-tapahtumiin, jolloin yksi keskeinen alaotoksia muodostava 

tekijä oli ikä. Koska nuorimmat asiakkuudet olivat muodostuneet pääasiassa 

lastensuojelun kautta, otettiin lastensuojelun asiakkuus yhdeksi alaotoksen kriteeriksi 

ikävaiheen sijaan. Mielenterveyspalveluiden piirissä olevat asiakkaat ovat monella tapaa 

tärkeä ryhmä (palveluiden saatavuuden merkitys korostuu, hoitoprosessit saattavat olla 

pitkiä, yhteys perheiden haasteisiin), joten käyntiä perusterveydenhuollon tai 

erikoissairaanhoidon palvelussa pidettiin yhtenä alaotoksen muodostumiskriteerinä. 

Alaotokset ja niiden koot on esitetty kuvassa 10. 

 

 

 
 

Kuva 10. Alaotosten koot. 

 

 

Kuvissa 11 ja 13 esitetään palveluiden käytön vertailua alaotosten välillä, kutakin 

palvelua sisältäneiden keskimääräisten kuukausimäärien kautta arvioituna. Ikäihmiset ja 

MT-palveluiden piirissä olevat edustavat useimmiten suurimpia ja pitkäkestoisimpia 

palvelukäyttöjä. Lastensuojelussa luonnollisesti lapset ja nuoret dominoisivat, mutta 

palkit jätettiin epäinformatiivisina pois. 
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Kuva 11. Keskimääräisiä harmonisoituja suoritemääriä eri pääpalveluissa, 

alaotoksittain jaoteltuna. Suoritemääriä voidaan ajatella palvelunkäyttöpäivinä, vaikka 

osaa on kasvatettu kertoimilla hieman palveluiden resurssivaativuuden vuoksi. 

 

 
Kuva 12. Keskimääräinen lukumäärä kuukausista, joiden aikana on käytetty jotain 

pääpalvelua (eriteltynä ja yleensä) tai käytetty yli yhtä palvelua, alaotoksittain 

jaoteltuna. Lisäksi esitetään pisin jakso ilman palveluita. 
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Kuva 13. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty muutamia 

palveluiden alaryhmiä, alaotoksittain jaoteltuna. 

 

Mutta miten ryhmittely kannattaisi tehdä? Tässä tapauksessa ei ollut yhtä selkeää tekijää 

eli asiakkuuksiin liittyvää ominaisuutta, joka ratkaisisi kuulumisen tiettyyn luokkaan. 

Tekijöiden valinta oli siis yksi keskeisiä tutkimuskysymyksiä. Myös ryhmittelyn 

tekniseen toteuttamiseen oli valittavissa useita menetelmiä. 

 

Tässä hankkeessa päädyttiin aineiston laadun ja kompleksisuuden vuoksi käyttämään 

Teuvo Kohosen kehittämä SOM (Self Organizing Map) -neuroverkkomenetelmää. 

SOM-menetelmä ei kuitenkaan vaadi samalla lailla tiukkaa normaalisuutta tai 

lineaarisuutta kuin tyypillisesti käytetyt tilastomenetelmät. Sen alkuperäinen idea on 

1980-luvulta, mutta menetelmä on edelleen pätevä. SOM-menetelmässä ryhmitellään 

havaintoyksiköt eräänlaisen ”kartan” soluihin siten, että mitä samankaltaisempi eri 

ominaisuuksien perusteella arvioituna, sitä lähempänä kartalla (tai jopa samassa 

solussa). Laskennat tehtiin R-ohjelmiston ”Kohonen”-paketilla. 

 

Usein ikä kannatti lisäksi sisällyttää ryhmiä jaotteleviin tekijöihin. Muita tekijöitä on 

yleensä tilastollisiin analyyseihin otettava mukaan niukasti ja mahdollisimman osuvia 

tutkimuksen tavoitteiden kannalta. ”Osuvien” etsinnässä käytettiin työryhmän 

asiantuntemusta, aineiston esikäsittelyn aikana syntynyttä kokemusta sekä erilaisia 

tilastollisia perusanalyyseja. Muuttujat liittyivät koko 6,5 vuoden tutkimusajanjakson 

ajanjaksolla toteutuneeseen palveluiden käytön määrään ja rytmiin sekä palveluiden 

käytön jakautumiseen pää- ja alaryhmiin.  

 

Lopuksi SOM-kartan solut jaettiin samaan laskentapakettiin kuuluvalla hierarkisen 

klusteroinnin menetelmällä 10–14 ryhmään, samoihin tunnuslukuihin perustuen. 

Esimerkkinä on koko aineistosta tehty ryhmittely (kuva 14). 
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Kuva 14. Esimerkki SOM-menetelmän avulla tehdystä luokittelusta, jossa määräävinä 

piirteinä on käytetty asiakkaiden suoritteiden yhteismäärää, erikoissairaanhoidon 

osuutta, pisimmän yhtenäisen palveluttoman jakson pituutta sekä kuukausia 

päihdeklinikan, jatkuvan kotihoidon, lastensuojelun tai toimeentulotuen asiakkaana. 

Asiakkaat ovat jakautuneet näiden piirteiden perusteella eri puolille ”karttaa” ja 

sijoittuneet mahdollisimman samankaltaisiin soluihin. Kuvassa jokainen solu sisältää 

1–70 asiakasta. Mitä suurempi viuhkan osa solussa näkyy jotain käyteytyistä 

muuttujista, sitä suuremmat arvot muuttujalla kyseisessä solussa on. Keskenään 

samankaltaisimmat solut on vielä yhdistetty ns. hierarkkisen klusteroinnin avulla ja 

saatu 13 luokkaa, joita luonnehtii jokin tai jotkin tutkimuksemme kannalta kiinnostavat 

piirteet. 

3.2. Asiakkuuksien kuvaus ryhmittäin 

 

Ryhmiä kuvattiin perus-tilastotunnuksin eli kaikista asiakkuuksille lasketuista 

muuttujista tuotettiin keskiarvot ja kiinnostavimmista muuttujista piirrettiin Boxplot-

kuvaajat, jolloin saatiin esiin ryhmän asiakkuuksien jakautuminen.  

 

Erityisesti mielenterveyspalveluiden asiakkuuksien osalta oli kiinnostavaa tutkia, 

millaisia erikoissairaanhoidon diagnooseja ryhmille kertyi, mikä niiden yleisyys oli 

asiakkuuksien joukossa ja miten diagnoosien yleisyys tutkimusjaksolla muuttui. Myös 

tekstianalyysiä käytettiin tutkimuksen alkuvaiheessa tuomaan esiin ESH-käyntien syitä 

helposti omaksuttavassa muodossa. Siirtymätodennäköisyyksiä palvelunkäyttötilasta 
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toiseen käytettiin sekä ryhmiä muodostavana muuttujana (mielenterveysasiakkaat, 

työikäiset asiakkaat) että havainnollistamaan eri ryhmien asiakkaiden keskimääräistä 

siirtymistä tilasta toiseen.  

 

Mielenterveyspalveluita käyttäneen alaotoksen muutamalle kiinnostavalle ryhmälle 

tehtiin perhekohtainen tutkimus, jossa perheiden palvelukäyttö kuvattiin sekä 

tilastotunnuksin että aikajanoilla.  

 

Asiakkuuksia kuvattiin muutamissa tapauksissa ilman SOM-menetelmällä tehtyä 

ryhmittelyä, pelkän kiinnostavan asiakkuustyypin mukaan. Tällaisia olivat Lohjan 

päihdepalveluissa näkyneet nuoret sekä lastensuojelun asiakkaiden läheiset yleisesti. 

Numeeristen analyysien ohessa käytettiin asiantuntijoiden tietämystä erilaisten 

ilmiöiden ja säännönmukaisuuksien tunnistamiseen ja tulkitsemiseen sekä tarvittavien 

johtopäätösten tekemiseen.  

3.3. Mallinnus 

 

Mallinnuksessa on lähdetty edellä mainituista alaotoksista ja ennustettu asiakkaan 

kuulumista koko ajanjakson palvelukäytön määräämiin ryhmiin tai tietynlaisen palvelun 

käyttämistä (tulee käyttämään, tulee käyttämään vähintään jonkin määrän) ensimmäisen 

ja toisen tutkimusjakson alkuvuoden palvelukäytön perusteella. Näistä vuosista on 

johdettu muutamia mahdollisimman yksinkertaisia tilastollisia tunnuksia, esimerkiksi 

pelkästään terveydenhuollon käynteihin perustuen, jolloin ajatuksena on, että mallia 

olisi mahdollista käyttää myös konkreettisesti esim. vastaanotolla.  

Monimuuttujamallinnus voidaan tehdä useilla menetelmillä R-tilasto-ohjelmistoon 

sisältyvillä paketeilla. Tässä tutkimuksessa on käytetty pääosin Random Forest -

menetelmää (satunnainen metsä). Sen etuina ovat mm. kohtuullisen suurten aineistojen 

ja useiden selittävien muuttujien käsittelykyky. Lisäksi se toimii melko hyvin myös 

epätasapainoisten aineistojen kanssa. Algoritmi poimii aineistosta otoksia ja rakentaa 

satunnaisesti valituista muuttujista päätöspuita. Kun haluttu määrä puita on kasvatettu, 

annetaan kunkin havantorivin luokittua luokkaan, joka on saanut eniten ääniä. Vertailun 

vuoksi on osassa ryhmiä testattu myös Naiivia Bayes -luokitinta, joka tuottaa tulokseksi 

todennäköisyyksiä eri luokkiin kuulumisesta. Mallinnuksen tuloksia esitellään luvussa 

4.3.  
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4. Tulokset 

4.1. Mielenterveyspalveluita käyttävät asiakkaat  

 

Tutkimukseen valittiin koko 8 834 otosyksikön aineistosta ne henkilöt, jotka olivat 

tutkimusjakson käynnistyessä perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon 

mielenterveyspalveluita. Alaotoksen kooksi tuli 4 270. Asiakkaiden keski-ikä oli 37,1 

vuotta (hieman koko otoksen keskiarvoa alempi) ja suoritemäärä 445 (hieman koko 

otoksen keskiarvoa suurempi). Iän ja suoritemäärän jakaumat esitetään kuvissa 15 ja 16. 

Alaotoksen suoritesumma painottui  sosiaalihuoltoon (n. 50 %), mutta yksilötasolla 

perusterveydenhuolto yleensä dominoi ja siihen kertyi myös eniten suoritekuukausia 

tutkimusjakson mittaan (kuva 17). Kuvassa 18 esitetään muutamien valikoitujen 

palveluiden keskimääräisiä käyttökuukausia tarkemmalla jaottelulla. Kuvassa 19 on 

keskimääräisiä hammashoidon käyntipäiviä 6,5 vuoden tutkimusjaksolla.  

 

 
Kuva 15. Alaotoksen ikäjakauma tutkimusjakson puolivälissä. 

 

 
Kuva 16. Keskimääräisiä suoritemääriä eri pääpalveluissa koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 
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Kuva 17. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty jotain 

pääpalvelua (eriteltynä ja yleensä) tai käytetty yli yhtä palvelua. Lisäksi esitetään pisin 

jakso ilman palveluita. 

 

 
Kuva 18. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty muutamia 

palveluiden alaryhmiä. 

 

 
Kuva 19. Keskimääräisiä hammashoidon käyntimääriä koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 
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Alaotoksen palvelukäyttö ryhmiteltiin seuraavien muuttujien avulla: 

• Ikä 

• Suoritteiden yhteismäärä 

• Erikoissairaanhoidon osuus suoritteista 

• Suurin perättäisten palveluttomien kuukausien määrä 

• Pysyvyys MT-palveluissa 

 

Asiakkuudet jakautuivat siten, että peräti 40 % kuului ryhmään, jossa käytetyt 

ryhmittelykriteerit eivät korostuneet (kuva 20). Ryhmät jakautuivat ESH:n 

mielenterveyspalveluiden käyntikuukausien mukaan keskimäärin < 3 kuukautena 

käyneisiin ja > 9 kuukautena käyneisiin. Jälkimmäisiin ryhmiin kuului 23 % 

alaotoksesta. Näiden ryhmäkohtaisia keskiarvoja esitetään taulukossa 3. 

 

 
Kuva 20. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluita 

käyttäneiden asiakkaiden ryhmittely SOM-kartan ja hierarkkisen klusteroinnin avulla 

(paksut mustat viivat). Ryhmä 10 jakautui iän perusteella kartan vasempaan reunaan ja 

lähelle oikeaa alakulmaa. 
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Taulukko 3. Muutamia keskiarvoja koko tutkimusjakson ajalta ryhmistä, joissa MT-

palveluiden käyttö oli runsainta. Ryhmä 10 jakautui kahteen eri puolille karttaa 

muodostuneeseen satelliittiin, joista vasemmanpuoleinen 10a oli nuorempi. Näiden 

keskiarvot on esitelty vielä omina ryhminään taulukon alemmassa osassa, jossa 

näytetään vertailun vuoksi myös suurimman ryhmän 8 tiedot (ryhmä, jossa mikään 

luokittelukriteereistä ei korostunut). 

 
 

Muuttuja (alaotoksen keskiarvo) 
5  
(N 101) 

4  
(N59) 

6  
(N147) 

10  
(N 248) 

13  
(N130 

11  
(N 257) 

9  
(N 132) 

Ikä jakson puolivälissä (37) 41 49 26 26 27 44 19 

Suoritemäärä (440) 540 1920 375 185 125 180 1600 

Kuukaudet, jolloin käyty ESH:n MT-
palveluissa (7) 

 
58 

 
36 

 
34 

 
19 

 
15 

 
9 

 
9 

Kuukaudet, jolloin käyty PTH:n MT-
palveluissa (4) 

 
5 

 
10 

 
6 

 
5 

 
2 

 
2 

 
3 

Toimeentulotuen kuukaudet (10) 11 12 12 8 6 5 8 

Jos asiakas on ESH:n MT-palveluissa, 
todennäköisyys olla siellä myös 
seuraavien 6 kk aikana (73 %) 

 
 
99 

 
 
97 

 
 
96 

 
 
91 

 
 
94 

 
 
85 

 
 
80 

 
 

Muuttuja (alaotoksen keskiarvo) 
10a  
(N 118) 

10b 
(N130) 

8 
(N147) 

Ikä jakson puolivälissä (37) 14 37 1857 

Suoritemäärä (440) 165 200 185 

Kuukaudet, jolloin käyty ESH:n MT-
palveluissa (7) 

 
16 

 
22 

 
3 

Kuukaudet, jolloin käyty PTH:n MT-
palveluissa (4) 

 
5 

 
5 

 
4 

Toimeentulotuen kuukaudet (10) 4 11 14 

Jos asiakas on ESH:n MT-palveluissa, 
todennäköisyys olla siellä myös 
seuraavien 6 kk aikana (73 %) 

 
 
89 

 
 
93 

 
 
71 

 

Tiheimmin mielenterveyspalveluita käyttäneet (ryhmä 5) olivat valtaosan 

tutkimusjaksosta erilaisten terapioiden piirissä eli he olivat päässeet hoitoprosessiin. 

Erikoissairaanhoidon käynteihin liittyvät diagnoosit olivat useimmilla erilaisia 

masennuksia (F32, F33), skitsofreniaa (F20) tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä (F31; 

kuva 21). Nämä olivat hyvin tyypillisiä myös ryhmissä 4, 6 ja 10, mutta kun ryhmä 10 

jaettiin kartan perusteella muodostuneisiin satelliitteihin, oli nuoremmassa osion tilanne 

erilainen: tutkimukset (Z00) ja samanaikaiset käytös- ja tunnehäiriöt (F92), 

hyperkineettiset häiriöt (F90) ja masennus vallitsivat. Sama tilanne oli toisella nuorella 

ryhmällä 9. 

 

 
Kuva 21. Millaisia erikoissairaanhoidon käyntisyitä tiheimmin MT-palveluita 

käyttäneillä 101 henkilöllä (ryhmä 5) oli tutkimusjakson aikana, 5 yleisintä. F33 esiintyi 

49 %:lla, F32 58 %:lla, F20 34 %:lla ja F31 29 %:lla asiakkaista jakson aikana 

(samalla asiakkaalla saattaa olla useita diagnooseja). 
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Perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluiden käyttöä oli ryhmässä 5 myös jonkin 

verran ja niistä siirryttiin usein molempien tasojen palveluiden käyttäjäksi, mutta 

siirtymät pelkkään PTH:n MT-palveluun tai kokonaan pois olivat olemattomia (Kuva 

22, jossa vertailu huomattavan paljon vähemmän MT-palveluita käyttäneeseen ryhmään 

8)). Sosiaalihuollon palveluiden käyttö oli vähäistä, tyypillisimpänä toimeentulotuki 

(11/78 kk) ja palveluiden rajapinnassa oleva kotihoito (5/78 kk).  

 

 

 
Kuva 22. Asiakkaan pysyvyys eri tason MT-palveluissa tarkastelukuukautta seuraavan 6 

kk jaksolla, yllä tiheimmin MT-palveluita käyttänyt ryhmä 5 ja alla ei erityisesti 

minkään ryhmittelymuuttujan luonnehtima suuri ryhmä 8, jolla on ESH-MT-

käyntikuukausia keskimäärin vain 4. Lukuohje: Jos ryhmän 5 asiakas on jonain 

kuukautena tullut ESH:hon F-diagnoosin vuoksi, hän tulee 85 %:n todennäköisyydellä 

uudestaan seuraavan 6 kk aikana ESH:hon (ja vain ESH:hon) F-diagnoosin vuoksi. 

Suurimpana tekijänä ovat erilaiset terapiat. Myös ryhmä 8 pysyy pelkän ESH:n piirissä 

63 %:n todennäköisyydellä, mutta käyntikuukaudet jäävät vähäisiksi ja siirtymä 

suoraan pois MT-palveluista on peräti 25 %. 
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Vertailun vuoksi esitetään samanlainen kaaviopari (kuva 23) myös nuorista, paljon MT-

palveluita ryhmistä 10a ja 9, joista 10a:n palvelukäyttö on yleisesti vähäistä (10% 

ryhmän 9 käytöstä) ja ero muodostuu sosiaalihuollosta (LASU).  

 

 

 
Kuva 23. Asiakkaan pysyvyys eri tason MT-palveluissa tarkastelukuukautta seuraavan 6 

kk jaksolla, yllä ryhmän 10 ”nuoriso-osa” ja alla toinen nuorten ryhmä eli 9. 

Molemmilla ryhmillä on suuri todennäköisyys pysyä pois MT-palveluista, mutta tähän 

vaikuttaa monilla palveluiden alkaminen vasta tutkimusjakson mittaan (nuori ikä). 

ESH:n MT-palveluiden piirissä eritoten ryhmä 10a nimittäin pysyy jo lähes samalla 

lailla kuin edellisen kuvan ryhmä 5. 

 

Kuvassa 24 esitetään iältään keskimääräisten ryhmien 4, 5, 10b, 11 ja 14 sosiaalihuollon 

palvelukäyttöä (ryhmä 10b on ryhmän 10 vanhempi osa, lähellä kartan oikeaa laitaa). 

Tyypillisin palvelu runsaasti MT-palveluita saaneissa ryhmissä on toimeentulotuki, 

mutta ryhmä 4, joka jakautuu ikäihmisiin ja nuoriin (keski-ikä muodostui näiden väliin) 

on saanut runsaasti vammaispalveluita yleensä, kuljetuspalveluita ja ikäjakauman 

toisessa päässä lastensuojelun palveluita. Alle 30-vuotiaiden ryhmissä on suurta 
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vaihtelua sosiaalihuollon palveluiden kuukausimäärissä, mikä osaltaan johtuu 

asiakkaiden iästä kussakin ryhmässä, mutta osaltaan antaa aiheen kysymykseen 

palveluiden tarjonnasta.  

  

 
Kuva 24. Iältään keskimääräisten ryhmien sosiaalihuollon palvelukäyttöä 

käyttökuukausina per 78 kk tutkimusjakso. MT-palveluiden käyttö on runsasta 

oransseilla laatikoilla merkityissä ryhmissä. 

 

 
Kuva 25. Nuorten ja nuorten aikuisten ryhmien sosiaalihuollon palvelukäyttöä 

käyttökuukausina per 78 kk tutkimusjakso. MT-palveluiden käyttö on runsasta 

oransseilla laatikoilla merkityissä ryhmissä. 

 

 

Osa alaotoksen asiakkaista päätyi joukkoon mielenterveyden ja käytöksen häiriöiden 

alle luettavien päihdeongelmien vuoksi. Osalla oli sekä päihdeongelmia että muita 

mielenterveyden ja käytöksen ongelmia ja osalla ei lainkaan ainakaan tässä aineistossa 

näkyviä päihdeongelmia. Jotkin päihteiden käyttöön liittyvistä muista diagnooseista 

olivat hyvin vakavia ja vaativat kymmenien vuosien päihteiden käytön 

muodostuakseen. Oli myös tapaturmavammoja, jotka melko todennäköisesti liittyivät 

päihteiden käyttöön. Joissain tapauksissa perusterveydenhuollossa jo näkynyt 

päihde/MT-ongelma ei kuitenkaan ollut heijastunut erikoissairaanhoitoon saakka. 
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Eniten MT-palveluita käyttäneiden ryhmien hammashoidon käyntipäivät ja perutut 

päivät koko 6,5 vuoden tutkimusjaksolla on esitetty kuvassa 26. Käyntimäärät ja perutut 

määrät vaikuttavat kasvavan MT-palveluiden käyttömäärän myötä; tässä lienee 

merkitystä osana hoitoa saadulla lääkityksellä.  

 

 
Kuva 26. Eniten MT-palveluita käyttäneiden ryhmien keskimääräisiä hammashoidon 

käyntipäiviä ja peruttuja päiviä koko 6,5 vuoden tutkimusjaksolla.  
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4.2. Lastensuojelussa olevat lapset ja heidän läheisensä 

 

Tutkimukseen valittiin koko 8 834 otosyksikön aineistosta ne lapset ja nuoret, jotka 

tutkimusjaksolla olivat lastensuojelun tai lastensuojelun jälkihuollon piirissä. 

Alaotoksen kooksi tuli 2 172, josta naisia oli 45 %. Asiakkaiden keski-ikä oli 9,7 vuotta 

ja suoritemäärä 181 eli koko otoksen keskiarvoa alempi. Iän ja suoritemäärän jakaumat 

esitetään kuvissa 27 ja 28. Koko alaotoksen suoritesumma painottui  sosiaalihuoltoon 

(n. 60 %) ja tarkemmin lastensuojeluun (56 %), mutta yksilötasolla 

perusterveydenhuolto yleensä dominoi ja siihen kertyi myös eniten suoritekuukausia 

tutkimusjakson mittaan (kuva 29). Kuvassa 30 esitetään muutamien valikoitujen 

palveluiden keskimääräisiä käyttökuukausia tarkemmalla jaottelulla. Kuvassa 31 on 

keskimääräisiä hammashoidon käyntipäiviä 6,5 vuoden tutkimusjaksolla. 

 

 
Kuva 27. Alaotoksen ikäjakauma tutkimusjakson puolivälissä. 

 

 
Kuva 28. Keskimääräisiä suoritemääriä eri pääpalveluissa koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 
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Kuva 29. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty jotain 

pääpalvelua (eriteltynä ja yleensä) tai käytetty yli yhtä palvelua. Lisäksi esitetään pisin 

jakso ilman palveluita. 

 

 
Kuva 30. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty muutamia 

palveluiden alaryhmiä. 
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Kuva 31. Keskimääräisiä hammashoidon käyntimääriä koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 

 

Aineisto jaettiin 16 x 16 solun SOM-karttaan (kuva 32) sekä lopuksi 14 ryhmään viiden 

muuttujan avulla. Nämä muuttujat olivat: 

• Ikä jakson lopussa 

• Suoritteet yhteensä 

• Erikoissairaanhoidon osuus, % 

• Lastensuojelun suoritteiden määrä 

• Mielenterveyspalveluissa pysyminen 

 

Asiakkuudet jakautuivat siten, että peräti 44 % kuului ryhmään, jossa käytetyt 

ryhmittelykriteerit eivät korostuneet. 

 

Koska tutkimusjoukon kriteerinä oli ainoastaan kaikkien kolmen palvelulajin käyttö (ja 

tässä vielä erityisesti LASU), on mukana asiakkuuksia hyvin pienestä suoritemäärästä 

hyvin suureen ja monenlaisia yhdistelmiä. Kiinnostavia ryhmiä on koottu taulukkoon 4. 

SOM-kartan oikean reunan ryhmissä palveluiden käyttö oli tavalla tai toisella 

huomattavaa, vaikka kokonaissuoritemäärä jäikin toisissa alhaiseksi; ääripäissä kaikki 

olivat ainakin jonkin aikaa sijoitettuina tai ei kukaan ja vastaavasti MT-palveluiden 

käyttö oli (suhteessa) vähäistä tai erittäin runsasta.  
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Kuva 32. Lastensuojelun palveluiden piirissä olleiden asiakkaiden ryhmittely SOM-

kartan ja hierarkkisen klusteroinnin avulla (paksut mustat viivat). 

 

 

Taulukko 4. Muutamia keskiarvoja erityyppisistä ryhmistä koko tutkimusjakson ajalta. 

 
 

Muuttuja (alaotoksen keskiarvo) 
1 
(N 527) 

4 
(N 53) 

5 
(N 30) 

8  
(N 19) 

10  
(N 18) 

13 
(N 21) 

14  
(N 29) 

Ikä jakson puolivälissä (10) 16 14 14 16 13 13 11 

Suoritemäärä (180) 120 150 240 740 1620 600 2200 

Kuukaudet, jolloin käyty ESH:n MT-
palveluissa (4) 

2 23 40 39 22 1 7 

Kuukaudet, jolloin käyty PTH:n MT-
palveluissa (2) 

2 2 4 4 4 1 2 

Kuukaudet, jolloin on käyty ESH:ssa (9) 5 28 43 43 29 10 12 

Lastensuojelun kuukaudet (16) 14 12 21 44 62 44 70 
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Kuva 33 esittää muutamia palvelukäytön eroja esimerkkiryhmistä 5, 8, 10 ja 14. 

Lastensuojelun alkamisessa ja ESH:n ja lastensuojelun alkamisajankohtien eroissa oli 

selkeä ero näiden ryhmien välillä; toki ryhmien keski-iälläkin on eroa, joten voi olla että 

vanhimmilla lapsilla tutkimusjakso osui vaiheeseen, jossa todellisiin alkamisajankohtiin 

ei enää päästy kiinni. Joulukuussa 2018 pidetyn laajennetun työkokouksen osallistujat 

pohtivat seuraavaa: toisaalta lastensuojelussa on tiedossa sitoutumisongelma ja toisaalta 

voidaan kysyä, ovatko palvelut näiden kahden ryhmän osalta sellaisia, että ne palvelevat 

asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

 

 
Kuva 33. SOM-kartan oikeasta reunasta poimittujen esimerkkiryhmien 5, 8, 10 ja 14 

muutamia tunnuslukuja. 

 

 
Kuva 34. Mielenterveyden häiriöiden yleisyyden erot ryhmissä 5, 8, 10 ja 14, jakson 

aikana tapahtuneisiin ESH-käynteihin perustuen. 
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Kuvassa 34 näkyy samojen ryhmien mielenterveyden häiriöiden yleisyyden erot ESH-

käynneille merkittyihin ICD10-diagnooseihin perustuen (kuvasarjassa esitetään kaikki 

yleisimmät, eli muutkin kuin F-alkuiset). Diagnoosityyppien eroihin vaikuttaa jälleen 

ryhmän keski-ikä, mutta F-alkuisten käyntisyiden yleisyys antanee kuitenkin osviittaa 

ryhmien jäsenten MT-tilanteen eroista. 

 

Kuvaparissa 35 esitetään em, ryhmien hammashoidon käyntien ja peruttujen käyntien 

määrät koko 6,5 vuoden tutkimusjaksolla. Näyttäisi, että lastensuojelun suoritemäärän 

kasvaessa hammashoidon käyntimäärät vähenisivät. Alemmassa kuvassa on kuitenkin 

esitetty käyntimäärädata kaikkien ryhmien osalta, eikä yhteyttä ole havaittavissa. 

 

 

 
Kuva 35. Hammashoidon käyntien ryhmäkohtaista tarkastelua. 

 

Mallinnuksen kannalta lapset ja nuoret ovat erityisen hankala ryhmä, koska ikävaiheen 

ja perheen olosuhteiden vaikutus on paljon suurempi kuin aikuisilla. Tämän vuoksi 

tutkittiin erikseen vuoden 2009 aikana 8, 9 tai 10 vuotta täyttäneitä, vuositasolla. Pääosa 

vuosihavainnoista edusti kohtuullisen pientä palvelukäyttöä (ESH, ESF-F, PTH-lääkäri, 

LASU-sijoitus) ja todennäköisyys palvelukäytön jatkumisena samanlaisena vielä 

seuraavakin vuosi oli 88–91 %. Koko ajan alimmassa palvelunkäyttöryhmässä pysyi 55 

%. Suoritemäärien keskiarvot kasvoivat hiljalleen, mutta yksittäiseen asiakkuuteen 

saattoi liittyä myös paluuta pienempiin suoritemääriin. 
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Perheitä tutkittiin lähtökohtana aikuiset, joilla oli ollut MT-palveluiden runsasta tai 

kohtuullisen runsasta käyttöä. Kolmeen sellaiseen ryhmään osui vähintään 3 % koko 

tutkimusotoksessa olevista aikuisläheisistä ja heidän perheensä valittiin tarkempaan 

tarkasteluun. Koko SIFT-aineistossa oli perheitä yhteensä 478, joista on tämän 

tarkastelun myötä tutkittu tarkasti 14 %. Tulokset on koottu taulukkoon 5. 

 

Taulukko 5. Edellisessä luvussa käsiteltyihin MT-ryhmiin 5, 10 ja 11 kuuluvat 

aikuisläheiset sekä heidän perheensä. 

 
MT-ryhmä 5 MT-ryhmä 10 MT-ryhmä 11 

Aikuisläheisiä 15 

• 3 % aikuisläheisistä, 15 % 
luokan 5 jäsenistä 

• Keski-ikä jakson puolivälissä 43 
v 

• Naisia 80 % 

• Suoritteita keskimäärin 560 

• ”Puolisoita” 13, joista 4 kuuluu 
8834 otokseen ja heistä 2 MT-
otokseen 

 

Aikuisläheisiä 34 

• 6 % aikuisläheisistä, 14 % 
luokan 5 jäsenistä 

• Keski-ikä jakson puolivälissä 37 
v 

• Naisia 50 % 

• Suoritteita keskimäärin 240 

• ”Puolisoita” 31, joista 14 kuuluu 
8834 otokseen ja heistä 10 MT-
otokseen 

 

Aikuisläheisiä 19 

• 3 % aikuisläheisistä, 7 % 
luokan 5 jäsenistä 

• Keski-ikä jakson puolivälissä 35 
v 

• Naisia 60 % 

• Suoritteita keskimäärin 140 

• ”Puolisoita” 19, joista 7 kuuluu 
8834 otokseen ja heistä 4 MT-
otokseen 

 
Aikuisilla LASUn vuoksi otoksessa 
olevia lapsia 21 

• 15 perheessä 

• Keski-ikä jakson puolivälissä 
12,5 v (ei syntynyt –19,7) 

• 3 perheessä lapsia syntyy 
jakson aikana 

• Naisia 62 % 

• Suoritteita keskimäärin 420 

• On itse käyttänyt PTH:n tai 
ESH:n MT-palveluita 81 % 

 

Aikuisilla LASUn vuoksi otoksessa 
olevia lapsia 55 

• 34 perheessä 

• Keski-ikä jakson puolivälissä 8 
v (ei syntynyt–21,3) 

• 12 perheessä lapsia syntyy 
jakson aikana 

• Naisia 50 % 

• Suoritteita keskimäärin 220 

• On itse käyttänyt PTH:n tai 
ESH:n MT-palveluita 56 % 

 

Aikuisilla LASUn vuoksi otoksessa 
olevia lapsia 30 

• 19 perheessä 

• Keski-ikä jakson puolivälissä 
7,5 v (ei syntynyt–20,1) 

• 7 perheessä lapsia syntyy 
jakson aikana 

• Naisia 40 % 

• Suoritteita keskimäärin 280 

• On itse käyttänyt PTH:n tai 
ESH:n MT-palveluita 33 % 

 

 

Pitkäkestoisimman MT-palvelun piirissä olevien aikuisten (ryhmä 5) perheissä 

lasten keski-ikä on hieman korkeampi (samoin kuin aikuisten keski-ikä) ja lapsilla on 

enemmän suoritteita, sosiaalihuollon suoritteita ja ESH:n suoritteita kuin kahdessa 

verrokkiryhmässä. Useampi on MT-palveluiden piirissä ja useimmat (> 60 %) ovat 

käyneet ESH:ssa käyntisyynä jokin mielenterveyden häiriö. Heillä lastensuojelu alkoi 

keskimäärin ennen ESH:ta, verrokkiryhmissä toisinpäin ja lastensuojelun 

kuukausimäärä oli suurin kuten myös lastensuojelun sijoituksessa olevien lasten osuus. 

Erikoissairaanhoidossa ryhmän käyntisyissä yhdistävinä tekijöinä olivat 

mielenterveyden ja käytöksen häiriöt (F-alkuiset) kuten masennus tai ahdistuneisuus 

sekä tutkimukset (Z-alkuiset). Kahdella muulla ryhmällä tutkimukset ja muut kuin 

mielenterveyden häiriöt olivat yleisimpïä (kuva 36). Osa erosta ryhmään 5 nähden 

selittyy lasten alemmalla keski-iällä, mutta ikäluokittain toteutettu tarkastelu osoitti 

trendin kuitenkin olevan samanlainen. 

  



 

36 

 

 

 

 

 
Kuva 36. Kolmen perhekohtaiseen tutkimukseen valitun MT-ryhmän lasten ESH-

käyntisyitä. 

 

Puolisoiden palvelukäyttömäärillä ei havaittu tilastollista tai visuaalista 

(perheenjäsenten aikajanojen tarkastelu) yhteyttä missään ryhmässä. Kuitenkin 

tarkemmalle tasolle mentäessä voitiin havaita, että päihteiden käyttöön liittyvät merkit 

olivat harvinaisempia vähiten MT-palveluita käyttäneen referenssiaikuisen perheissä 

verrattuna kahteen muuhun ryhmään (kuva 37). 
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Kuva 37. Päihteiden käytön ICD10 F-diagnoosien (ESH tai PTH), päihdeklinikan 

käyntien ja alkoholin aiheuttamien haima- tai maksaoireiden esiintyminen tutkittujen 

perheiden aikuisilla. Ref=referenssiaikuinen, eli se, joka kuuluu valittuun MT-ryhmään 

5, 10 tai 8. Myös puoliso voi kuulua johonkin MT-ryhmään, joskus jopa samaan. 

 

Erillisenä analyysinä tehtiin Lohjan alueelta tarkastelu päihteitä käyttävistä nuorista. 

Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että aineisto ei kerro yksilön päihteiden 

käytöstä yleensä kovinkaan kattavasti ja on mahdollista, että ei ollenkaan (välttely, 

anonyymit tutkimukset). Tutkimuksessa keskityttiin kahteen ikäryhmään, 

tutkimusjakson lopussa 13-18-vuotiaisiin ja 19-24-vuotiaisiin. Nuoremmallakin 

ryhmällä oli jo havaittavissa mielenterveyskäyntien ja lastensuojelun sijoitusten 

yleisyydessä eroa sellaisiin lohjalaisiin LASUn piirissä oleviin nuoriin, joilla ei SIFT-

aineistossa näkynyt päihteiden käyttöön viittaavia indikaattoreita (kuva 38). Huumeiden 

käytöstä tällä nuorella ryhmällä ei ollut PTH:ssa tai ESH:ssa diagnooseja, mutta 

vanhemmalla tutkituista ryhmistä oli, ja niistä useiden lääkeaineiden tai erikseen 

kannabinoidien käytön aiheuttamat nousivat yleisimpien ESH-käyntisyiden joukkoon 

(kuva 39). 

 

 
Kuva 38. Muutamia tunnuslukuja tutkimusjakson lopussa 13-18-vuotiaista lohjalaisista 

päihdeasiakkaista. Tällaisia asiakkaita oli 49 ja heistä huumeidenkäyttöön liittyvillä 

indikaattoreilla poimittuja 27. Henkilöitä, joille ei SIFT-aineistossa ollut löydettävissä 

päihdeindikaattoreita, oli 403 (vihreät palkit). 
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Kuva 39. Yleisimpiä (asiakasmäärän mukaan) havaittuja ESH-käyntisyitä lohjalaisten, 

tutkimusjakson lopussa 19-24-vuotiaiden huumekriteerit täyttäneiden SIFT-asiakkaiden 

joukossa. N=72. 
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4.3. Työikäiset asiakkaat 

 

Tutkimukseen valittiin koko 8 834 otosyksikön aineistosta ne henkilöt, jotka olivat 

tutkimusjakson käynnistyessä täyttäneet 25–54 vuotta. Rajauksella haluttiin saada 

henkilöt irti mahdollisesta lastensuojelun ajasta ja mahdolliset opinnotkin jo pitkälle, 

toisessa päässä taas otettiin rajaksi aiempi yksilöllisen varhaiseläkkeen ikä. Vuonna 

2012 rajauksen ulkopuolelle jäävistä, virallisessa työiässä olevista eli 55–64-vuotiaista 

oli työllisiä enää 56 %, kun astetta nuoremmasta ikäluokasta, 45–54 vuotiaista 89 % 

(Tilastokeskuksen Statfin-tietokanta). 

 

Alaotoksen kooksi tuli 2 446. Asiakkaiden keski-ikä oli 43,5 vuotta ja suoritemäärä 314 

eli koko otoksen keskiarvoa alempi. Iän ja suoritemäärän jakaumat esitetään kuvissa 40 

ja 41. Koko alaotoksen suoritesumma painottui  sosiaalihuoltoon (n. 60 %), mutta 

yksilötasolla perusterveydenhuolto yleensä dominoi ja siihen kertyi myös eniten 

suoritekuukausia tutkimusjakson mittaan (kuva 42). Kuvassa 43 esitetään muutamien 

valikoitujen palveluiden keskimääräisiä käyttökuukausia tarkemmalla jaottelulla. 

Kuvassa 44 on keskimääräisiä hammashoidon käyntipäiviä 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 

 

 
Kuva 40. Alaotoksen ikäjakauma tutkimusjakson puolivälissä. 
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Kuva 41. Keskimääräisiä suoritemääriä eri pääpalveluissa koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 

 

 
Kuva 42. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty jotain 

pääpalvelua (eriteltynä ja yleensä) tai käytetty yli yhtä palvelua. Lisäksi esitetään pisin 

jakso ilman palveluita. 
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Kuva 43. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty muutamia 

palveluiden alaryhmiä. 

 

 
Kuva 44. Keskimääräisiä hammashoidon käyntimääriä koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 

 

Aineisto jaettiin 16 x 16 solun SOM-karttaan sekä lopuksi 14 ryhmään seitsemän 

muuttujan avulla. Nämä muuttujat olivat: 

• Ikä jakson lopussa 

• Suoritteet yhteensä 

• Erikoissairaanhoidon osuus, % 

• Kuukausien lukumäärä jolloin on käyty päihdeklinikalla 

• Kuukausien lukumäärä, jolloin on oltu vammaispalveluissa 

• Kuukausien lukumäärä, jolloin on haettu tai saatu toimeentulotukea 

• Mielenterveyspalveluissa pysyminen 

Asiakkuudet jakautuivat siten, että peräti 52 % kuului ryhmään, jossa käytetyt 

ryhmittelykriteerit eivät korostuneet (kuva 45). Erikoissairaanhoidon palveluosuuden 

korostuminen (osalla MT-palveluista ja osalla muusta syntyneenä) erottelivat 21 % 

asiakkaista omalle alueelleen. Päihdepalveluiden ja/tai toimeentulotuen luonnehtimia 

asiakkuuksia oli 15 % ja vammaispalveluiden tai muuten suuren suoritemäärän 
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luonnehtimia 12 %. Muutamien kiinnostavimpien ryhmien tunnuksia on koottu 

taulukkoon 6. 

 

 
Kuva 45. Tutkimusjakson alkaessa 25–54-vuotiaiden ryhmittely SOM-kartan ja 

hierarkkisen klusteroinnin (paksut mustat viivat) avulla. Kartta jaettiin vielä neljään 

suurempaan alaryhmään käsin mallinnusta varten (punaiset viivat). 

 

Tyypillisimmistä erikoissairaanhoidon käyntisyistä esitetään jakaumat vasemman 

yläkulman ja oikean alakulman ryhmien osalta (kuva 46), eli runsaan MT-palveluiden 

käytön ja/tai erikoissairaanhoidon suuren osuuden luonnehtimat ryhmät ja 

päihdeklinikan suuren käytön luonnehtimat ryhmät. Mielenterveyspalveluissa 

pysymisen luonnehtima osa asiakkuuksista esiintyy luonnollisesti MT-alaotoksessa ja 

suuren pysyvyyden asiakkuuksia onkin paljolti kuvattu jo luvussa 4.1. Henkilöiden 

työllisyystilannetta ei saada tästä aineistosta selville, mutta päihdeklinikan 

luonnehtimassa ryhmässa on epäilemättä niin työssäkäyviä, työmarkkinatuen saajia kuin 

toimeentulotuen varassa olevia, perinteisiä huono-osaisia. Ensinmainitulla ryhmällä 

saattaa olla työterveyshuolto/ESH/päihdepalvelut kunnasta -palveluyhdistelmä.   
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Taulukko 6. Muutamia keskiarvoja erityyppisistä ryhmistä koko tutkimusjakson ajalta. 

 
 

Muuttuja (alaotoksen keskiarvo) 
2 
(N=264) 

3 
(N=79) 

4 
(N=34) 

8 
(N=258) 

5 
(N=117) 

10 
(N=71) 

12 
(N=57) 

14 
(N=27) 

Ikä jakson puolivälissä (44) 45 44 44 51 36 44 44 48 

Suoritemäärä (314) 260 400 570 120 110 280 760 3670 

Kuukaudet, jolloin käyty ESH:n MT-
palveluissa (5) 

 
3 

 
7 

 
7 

 
4 

 
9 

 
37 

 
60 

 
4 

Kuukaudet, jolloin käyty 
päihdeklinikalla (2) 

 
2 

 
22 

 
45 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

Toimeentulotuen kuukaudet (14) 64 24 44 4 3 16 15 13 

Vammaispalveluiden kuukaudet (6) 1 0 3 1 1 1 7 73 

Naisten osuus, % (49) 45 34 26 45 53 65 65 59 

 

 
Kuva 46. Vasemman yläkulman MT-palveluiden ja/tai suuren ESH-suoriteosuuden 

luonnehtimat ryhmät 12, 10, 5 ja 8 sekä oikean alakulman päihdeklinikan käytön 

luonnehtimat ryhmät 3 ja 4 – yleisimmät ESH-käyntisyyt asiakkaiden lukumäärään 

perustuen. Ryhmät 12 ja 10 ovat naisvaltaisia, ryhmät 8, 3 ja 4 miesvaltaisia. 
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Em. ryhmistä esitetään vielä hammashoidon käyntimäärät tutkimusjaksolla (kuva 47). 

Mukaan kuvaajaan otettiin toimeentulotuen luonnehtima ryhmä 2, sekä koko työikäisten 

joukko. Kuten MT-asiakkuuksien luvussa, tässäkin hammashoidon käyttö on 

runsaampaa eniten MT-palveluita käyttäneiden ryhmissä. Kuvassa 48 esitetään vertailut 

muutamien käyntisyiden osalta. 

 

 
Kuva 47. Muutamien ryhmien hammashoidon  yleensä, 

hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin sekä toteutumattomat käynnit, ryhmäkohtaiset 

keskiarvot koko 6,5 vuoden tutkimusjaksolla. Ryhmiä 12, 10, 5 ja 8 luonnehtii 

mielenterveyden ja/tai ESH-palveluiden käyttö ja ryhmiä 2, 3 ja 4 toimeentulotuen ja/tai 

päihdeklinikan käyttö. 
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Kuva 48. Muutamia hammshoidon käyntisyitä kiinnostavimmissa ryhmissä. 

 

Mallinnuksessa käytettiin muutamia yksinkertaisia muuttujia, jotka oli laskettu vuosille 

2009, 2010 ja 2009+2010. Ensinnä lähdettiin liikkeelle seuraavista: 

• PTH:n päivät, jolloin on merkitty tapahtuma lääkäri-resurssiin, MT-

palveluihin, tuki- ja liikuntaelindiagnoosilla tai 

tapaturmadiagnoosilla 

• ESH:n päivät yleensä, mielenterveyden häiriö (F) -diagnoosille 

merkityt päivät, tuki- ja liikuntaelindiagnoosille (M) tai 

vamma/tapaturmadiagnoosille (S tai T) merkityt päivät 

 

Aineisto luokitettiin Random Forest -menetelmällä siten, että selittävät muuttujat olivat 

a) vain vuodelta 2009, b) vain vuodelta 2010 ja c) molemmilta vuosilta ja lisäksi 

vuosien summa. Luokitus tehtiin out-of-bag/bootstrap-menetelmällä, jolloin erillisiä 

opetus- ja testiaineistoja ei tarvita. 

 

Ensimmäisessä versiossa ennustettiin kuulumista SOM-kartan luokkiin siten että 

mukana olivat kaikki 14 luokkaa. Tällöin luotettavin ennuste saatiin, kun selittävinä 

muuttujina olivat molemmat vuodet ja niiden summa. Oikeinluokitusprosentti oli 54. 

Myös pelkkien 2010 tai 2009 tietojen perusteella päästiin kuitenkin lähes samoihin 

tulosiin (53 ja 51 % oikein). Luokittain tarkastelu (kuva 49) kuitenkin paljasti, että 

valtaosa asiakkuuksista luokittui suurimpaan ryhmään 1; muista ryhmistä 

onnistuneimmat ovat MT-palveluiden pysyvyyden luonnehtimassa osassa karttaa 

(pitkäaikainen palvelukäyttö näkyy jo jakson alussa). 
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Kuva 49. Havaittujen luokkien jakautuminen ennustettuihin luokkiin kun mallinnuksessa 

käytettiin kahden tutkimusjakson alkuvuoden terveystunnuslukuja ja kaikkia 

asiakkuuksien ryhmittelyssä luotuja 14 ryhmää. Mallin yleinen oikeinluokitusprosentti 

on 53,5, mutta se selittyy luokan 1 vallitsevalla koolla. 

 

Seuraavaksi yhdistettiin toimeentulotuen, muun sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon 

suuren osuuden/mielenterveyspalveluissa pysyvyyden luonnehtimat ryhmät 

suuremmiksi. Ryhmä 1 sai pysyä omanaan, jolloin kohteena oli 4 ryhmää. 

Oikeinluokitusprosentti kasvoi, mutta oli edelleen vain 57. Eniten muihin ryhmiin 

hajaantuivat muun sosiaalihuollon luonnehtimaan ryhmään kuuluneet asiakkuudet, 

parhaiten luokitusosumia haalivan suuren yleisryhmän jälkeen onnistui edelleen 

ESH/MT-palveluiden ryhmä (kuva 50). 

 

 
Kuva 50. Havaittujen luokkien jakautuminen ennustettuihin luokkiin kun mallinnuksessa 

käytettiin kahden tutkimusjakson alkuvuoden terveystunnuslukuja ja suurempia ryhmiä.  

Mallin yleinen oikeinluokitusprosentti on 56,7, mutta samat huomiot pätevät kuin 

kuvassa 23. 
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Kuva 51 havainnollistaa selittävien muuttujien tärkeyttä ennusteissa. Mitä 

korkeammalla muuttuja on, sitä enemmän sen poistaminen olisi huonontanut 

luokituksen tulosta. SOMin avulla tehdyssä ryhmittelyssä muuttujina oli mm. ikä, 

erikoissairaanhoidon osuus ja MT-palveluissa pysyvyys. Näihin liittyvien muuttujien 

nousu merkittävimmiksi oli odotettavissa. Mielenterveyden ohella (ESHF ja PTHMT) 

testatut yksittäiset diagnoosiryhmät M ja S/T eivät ennustaneet kokonaisvaltaista 

tilannetta jakson lopussa. Kahden vuoden summissa (2v) on jo melko suuri yhteys 

kokonaissuoritekäyttöön, koska tutkimusjakson pituus oli yhteensä vain 6,5 vuotta.  

 
Kuva 51. Selittävien muuttujien tarpeellisuus luokituksen onnistumisen kannalta kun 

ennustetaan joko 14 tai 4 ryhmään kuulumista. 
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Seuraavaksi lisättiin mukaan sosiaalihuollon muuttujia eli toimeentulotuen ja 

vammaispalveluiden kuukaudet. Toisaalta selittäjiä yksinkertaistettiin ja tuotiin 

lähemmäs reaalitilannetta ennen sote-järjestelmien integraatiota ja jätettiin vain vuoden 

2009 tiedot. Vailla ennustevoimaa olleet M ja S/T-diagnoosimuuttujan jätettiin pois. 

Mallin oikeinluokitusprosentti parani jonkin verran ja oli 64, mutta merkittävämpää oli 

onnistuneiden luokituksien tasaisempi jakautumien luokkien kesken (kuva 52). 

 

Kuva 52. Havaittujen luokkien jakautuminen ennustettuihin luokkiin kun mallinnuksessa 

käytettiin  suurryhmiä, vain vuoden 2009 tunnuslukuja, mutta pelkkien 

terveyden/sairaanhoitoon liittyvien lisäksi myös vammaispalveluiden ja toimeentulotuen 

kuukausia. Mallin yleinen oikeinluokitusprosentti on 64,1 ja toimeentulotuen sekä muun 

sosiaalihuollon luonnehtimien ryhmien tulokset kohentuivat huomattavasti. 

 

Viimeisenä esiteltävänä testinä on Random Forest ja Naiivi Bayes -menetelmien 

vertailu ennustettaessa päätymistä seuraavanlaiseen tilanteeseen: asiakas on 

tutkimusjakson viimeisen 12 kk aikana käynyt ESH:ssa F-diagnoosilla ja hänen koko 

tutkimusjaksolla kertynyt suoritemääränsä on yli 200. Tämä 214 asiakkaan kokoinen 

luokka sai koodikseen 1 ja sen ulkopuolelle jäävän 2232 havainnon luokka oli 0. 

Selittävät muuttujat olivat vuosien 2009 ja 2010 summat seuraavista: ikä, sukupuoli, 

PTH:n päivät, jolloin on merkitty tapahtuma lääkäri-resurssiin, MT-palveluihin tai 

päihdeklinikalle, ESH:n käyntipäivät yleensä, käyntipäivät F-diagnoosilla tai päihteisiin 

liittyen. Random Forest -testissä selittävät muuttujat olivat jatkuvia, Naiivi Bayes -

menetelmässä ne oli luokitettu viiteen samanlevyiseen luokkaan. Yleinen 

oikeinluokitusprosentti oli korkea (92) molemmilla menetelmillä (kuva 53), mutta näin 

suurella luokkien koon epäbalanssilla merkitystä on vain kiinnostavan luokan 1 

onnistumisella, joka oli 19 tai 11 %. Naiivi Bayes -menetelmä kuitenkin tuottaa 

havainnoille molempien tilojen todennäköisyydet, joten sitä voisi käyttää muidenkin 

kuin selkeästi tavoiteltuun luokkaan sijoittuvien poimintaan ja lähempään tarkasteluun. 
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Kuva 53. Random Forest ja Naiivi Bayes -menetelmillä tuotetut ennusteet kuulumiselle 

(1) ja ei-kuulumiselle (0) kiinnostavaan luokkaan ”asiakas on tutkimusjakson viimeisen 

12 kk aikana käynyt ESH:ssa F-diagnoosilla ja hänen koko tutkimusjaksolla kertynyt 

suoritemääränsä on yli 200.” 

  

Random Forest

Havaittu/Ennustettu 0 1 Oikein-%

0 2205 27 98,8

1 174 40 18,7

Oikein-% 92,7 59,7 91,8

Naiivi Bayes

Havaittu/Ennustettu 0 1 Oikein-%

0 2223 9 99,6

1 190 24 11,2

Oikein-% 92,1 72,7 91,9
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4.4. Ikäihmiset 

 

Tutkimukseen valittiin koko 8 834 otosyksikön aineistosta henkilöt, jotka olivat 

vähintään 65-vuotiaita tutkimusjakson alkaessa. Alaotoksen kooksi tuli 1 941, josta 

naisia oli 62 %. Asiakkaiden keski-ikä oli 80,0 vuotta ja suoritemäärä 859 eli noin 

kaksinkertainen koko otoksen keskiarvoon verrattuna. Iän ja suoritemäärän jakaumat 

esitetään kuvissa 54 ja 55. Tässä alaotoksessa korostuu palvelualojen erottelun ongelma: 

moni saa kotihoitoa, joka aineistoa muodostettaessa jätettiin perusterveydenhoidon alle. 

(Samalla on huomioitava, että mikäli asiakas käyttää yksityistä kotihoitoa, ei palvelu 

näy tässä aineistossa.)  

 

Palvelutaloissa asuvat näkyivät sen perusteella, oliko heille merkitty 

perusterveydenhuollon palveluiden suorituspaikaksi jokin tällainen yksikkö. Heille 

lisättiin keskimääräistä kolmen vuoden asumista vastaava suoritemäärä. Tarkat 

kuukaudet eivät kuitenkaan olleet tiedossa, joten tietoa ei johdettu kuukausitason 

tunnukseksi ja – mikäli muuta palvelukäyttöä ei ollut – myöskään pisin palveluton jakso 

ei pidä paikkaansa. Kuolemien vuoksi monilla tämän alaotoksen asiakkaista jää 

seurantajakso hyvin lyhyeksi. Näin ollen eri pääpalvelualojen keskinäinen jakauma 

(kuva 56) on vain suuntaa antava ja ylipäätään ikäihmisten alaotos on palveluiden 

käytön kattavuudeltaan heikoin SIFT-hankkeessa käsitellyistä alaotoksista. Kuvassa 57 

esitetään muutamien valikoitujen palveluiden keskimääräisiä käyttökuukausia 

tarkemmalla jaottelulla. Kuvassa 58 on keskimääräisiä hammashoidon käyntipäiviä 6,5 

vuoden tutkimusjaksolla. 

 

 

 
Kuva 54. Alaotoksen ikäjakauma tutkimusjakson puolivälissä. 
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Kuva 55. Keskimääräisiä suoritemääriä eri pääpalveluissa koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 

 

 
Kuva 56. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty jotain 

pääpalvelua (eriteltynä ja yleensä) tai käytetty yli yhtä palvelua. Lisäksi esitetään pisin 

jakso ilman palveluita. 

 

 
Kuva 57. Keskimääräinen lukumäärä kuukausia, joiden aikana on käytetty muutamia 

palveluiden alaryhmiä. 
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Kuva 58. Keskimääräisiä hammashoidon käyntimääriä koko 6,5 vuoden 

tutkimusjaksolla. 

 

Aineisto jaettiin 16 x 16 solun SOM-karttaan sekä lopuksi 14 ryhmään kuuden 

muuttujan avulla. Nämä muuttujat olivat: 

• Ikä jakson lopussa 

• Suoritteet yhteensä 

• Erikoissairaanhoidon osuus, % 

• Maksimimäärä tyhjiä perättäisiä kuukausia 

• Kuukausien lukumäärä, jolloin on saatu kotihoidon palveluita 

• Kuukausien lukumäärä, jolloin on oltu vammaispalveluissa 

 

Muista alaotoksista poiketen vain 17 % kuului ryhmään, jossa käytetyt 

ryhmittelykriteerit eivät korostuneet (kuva 59). Vammaispalveluiden ja/tai kotihoidon 

luonnehtimiin ryhmiin kuului 32 % asiakkaista. Näiden ryhmien suoritemäärä oli 

pääosin alaotoksen keskiarvoa suurempi.  Erikoissairaanhoidon ja osittain myös 

perättäisten tyhjien kuukausien luonnehtimiin ryhmiin kuului 14 % ja heillä 

sosiaalihuollon palveluiden määrä oli hyvin pieni (myös kotihoidon). 
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Kuva 59. Tutkimusjakson alkaessa vähintään 65-vuotiaiden ryhmittely SOM-kartan ja 

hierarkkisen klusteroinnin (paksut mustat viivat) avulla. Kartta jaettiin vielä neljään 

suurempaan alaryhmään käsin (punaiset viivat). 

 

Ikäihmisten ryhmittelyssä mielenkiintoa herättää kotihoidon ja vammaispalveluiden 

akselin ääripäät: ovatko kaikki palvelut tarjolla. Siihen ei aineistomme kautta pystytä 

vastaamaan. Ryhmissä oli jonkin verran eroa lohjalaisten ja karviaislaisten osuuksissa, 

mikä johtunee palveluiden tarjonnasta, käytön tavasta (käyttääkö ollenkaan, ottaako 

yksityisen), kirjaamisesta ja asiakkaiden poiminnasta kotihoidon SIFT-lisäotoksiin.  

 

Ryhmät 1, 6 ja 9 ovat muista poiketen miesvoittoisia, keski-iältään muita alempia 

(taulukko 7). Näistä ryhmät 1 ja 6 ovat muodostuneet selkeästi erikoissairaanhoidon 

palvelukäytön suhteellisen osuuden kautta, mutta ryhmää 9 ei luonnehdi juuri muu kuin 

pitkät palveluttomat jaksot, mikä selittynee suurella kuolleisuudella jakson aikana 

(ryhmissä 6, 8 ja 9 kuolleisuudet olivat ikäihmisten ryhmistä suurimmat sikäli kuin 

hieman eri otannalla hankitun aineiston perusteella pystyttiin karkeasti arvioimaan).  
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Taulukko 7. Muutamia keskiarvoja erityyppisistä ikäihmisten ryhmistä koko 

tutkimusjakson ajalta. 

 
 

Muuttuja (alaotoksen keskiarvo) 
1 
(N=55) 

6 
(40) 

9 
(100) 

12 
(117) 

4 
(163) 

11 
(109) 

14 
(33) 

Ikä jakson puolivälissä (80) 72 76 74 89 75 82 80 

Naisten osuus, % (62) 33 44 44 59 67 70 64 

Suoritemäärä (860) 180 120 650 830 1340 2240 3870 

Kuukaudet, jolloin käyty ESH:n MT-
palveluissa (0) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

Kotihoidon kuukaudet (13) 1 2 9 10 5 47 54 

PTH:n lääkärissäkäyntikuukaudet (31) 13 10 16 18 34 41 41 

ESH:ssa käyntikuukaudet (13) 22 9 6 5 15 12 15 

Vammaispalveluiden kuukaudet (16) 1 1 6 5 66 3 64 

 

Ryhmistä tehtiin ESH:n diagnoosien tarkastelut (kuvat 60 ja 61). Vaikka diagnoosit 

eivät olleet luokittavien tekijöiden joukossa, muodostui ryhmien välille suuria eroja 

etenkin pahanlaatuisten kasvaimien esiintyvyyden suhteen. Etenkin kaksi miesvaltaista 

(55-67 %) ryhmää, 1 ja 6, erottuvat kasvainten yleisyydessä (yhteys edellä mainittuun 

kuolleisuuteen). 

 

 
Kuva 60. Muutamien päätason diagnoosien yleisyys ryhmissä ESH-käyntien perusteella 

(kuinka suuri osuus asiakkaista on käynyt ko. ICD10-diagnoosilla tutkimusjakson 

aikana. Ryhmät on järjestetty kuvaajaan siten, että ne kiertävät kartalla vasemmasta 

alakulmasta myötäpäivään. 
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Kuva 61. Ikäihmisten keskeisiä verenkiertoelimistön sairauksiin ja pahanlaatuisiin 

kasvaimiin liittyviä ESH-käyntisyitä, yleisyys määritetty asiakkaiden lukumäärän 

mukaan (% asiakkaista).  

 

Muutamia ryhmiä on kiinnostavaa tarkastella pareittain. Ryhmät 6 ja 9, joista on edellä 

ollut puhetta, ovat miesvaltaisia (55 % molemmissa), keski-iältään 76 ja 74-vuotiaita. 

Molemmissa ryhmissä on runsaasti palveluttomia kuukausia (52 ja 42 per yhteensä 78 

kk). Palveluttomat kuukaudet johtuvat a) kuolemista alkujaksolla, b) palveluihin 

päätymisestä vasta loppujaksolla, c) yksityisten palvelutarjoajien käytöstä etenkin 

kotihoidossa, d) mahdollisesti palvelukodissa asumisesta tai omaishoidolla korvatusta 

muusta palvelukäytöstä (ei viitteitä ryhmässä 9, mutta ryhmässä 6 on). 

 

Ryhmässä 6 on alaotoksen pienin suoritemäärä ja yhden kuukauden aikana on harvoin 

useampaa kuin yhtä pääpalvelua.  Palveluista PTH ja ESH vallitsevat. ESH:ssa 

verenkiertoelinten sairaudet (I) vallitsevat päätason diagnooseista, mutta pahalaatuisilla 

kasvaimilla (C) suuri esiintyvyys, yli 40 %. Tässä ryhmässä lohjalaisten osuus on 

suurempi kuin ikäihmisten ryhmässä keskimäärin (81 vs. 59 %).  

 

Ryhmän 9 suoritemäärä on huomattavasti suurempi, kuitenkin alle koko alaotoksen 

keskiarvon. PTH vallitsee palveluissa. Sosiaalihuolto (muu kuin PTH:n alle luettu 

kotihoito) on pääosin vammaispalveluiden kuljetusta. ESH:ssa verenkiertoelinten 

sairaudet (I) vallitsevat päätason diagnooseista, mutta yleisesti ESH-käynnit ovat 

harvinaisia ja siten myös esiintyvyys matalaa muihin ryhmiin verrattuna. Tässä 

ryhmässä lohjalaisten osuus on puolestaan alle ikäihmisten keskiarvon (53 vs 59 %).  

 

Kuvassa 62 vertaillaan näiden kahden ryhmän ESH-käyntisyitä kahden numeron tasolla 

(esim. J18). 
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Kuva 62. Kahden miesvaltaisen ryhmän yleisimpien ESH-käyntisyiden vertailua; kuinka 

suurella osuudella ryhmän asiakkaista on ollut käynti ko. ICD10-diagnoosilla 

tutkimusjakson aikana. 

 

Toinen paritarkastelu tehdään miesvaltaisesta (70 %) ryhmästä 1 ja naisvaltaisesta (70 

%) ryhmästä 4, joiden keski-iät olivat lähellä toisiaan (72 ja 75 v), kuten myös 

lohjalaisten osuus (58 ja 55 %), mutta palvelukäyttö erosi huomattavasti. Ryhmässä 1 

oli melko paljon palveluttomia kuukausia ja syyt ovat samoja kuin edellä ryhmissä 6 ja 

9. Suoritemäärä jäi alhaiseksi ja koostui pitkälti ESH:sta. Siellä verenkiertoelinten 

sairaudet (I) vallitsivat, mutta erityisesti on huomioitava pahalaatuisten kasvainten (C) 

suuri esiintyvyys, yli 55 %:lla (ryhmistä suurin osuus).  

 

Naisryhmässä 4 taas suoritemäärä oli suuri, lähes 10-kertainen, eikä juuri lainkaan 

palveluttomia kuukausia. Sosiaalihuolto vallitsi palvelukertymää. ESH-käynnit olivat 

lukumääräisestikin harvinaisempia kuin ryhmässä 1 ja ”muualla luokittamattomat oireet 

jne.” (R) ja verenkiertoelinten sairaudet (I) vallitsivat pääkirjaimen tasolla; pahalaatuisia 
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kasvaimia esiintyi ”vain” 17 %:lla. Kuvassa 63 vertaillaan näiden kahden ryhmän ESH-

käyntisyitä. 

 

 
Kuva 63. Keski-iältään samantapaisten (72 ja 75 v) miesvaltaisen ryhmän 1 ja 

naisvaltaisen ryhmän 4 yleisimpien ESH-käyntisyiden vertailua; kuinka suurella 

osuudella ryhmän asiakkaista on ollut käynti ko. ICD10-diagnoosilla tutkimusjakson 

aikana. 

 

Erillistarkasteluna tutkittiin päihdeklinikkakäyntien esiintymistä ikäihmisten 

alaotoksessa. Heistä vain 26:lla oli päihdeklinikkahavainto, mutta PTH:n 

päihdediagnoosi 47:lla ja 16:lla vielä erikseen vain ESH:n päihdediagnoosi. Työikäisten 

luokassa päihdeklinikkakäyntien ja PTH-ESH-diagnoosien kautta tutkittujen 

asiakkaiden lukumäärät olivat toisinpäin eli päihdeklinikalla oli käynyt lähes 

kaksinverroin henkilöitä diagnoosimerkintöjen kautta esille nouseviin verrattuna. 
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4.5. Tiedon käytettävyys 

 

Yksi hankkeen tuloksista liittyy primääridataan laatuun ja käytettävyyteen. 

Tutkimusaineiston keruu oli odotettua suurempi urakka ja sen jälkeen kun tiedot oli 

saatu poimittua eri rekistereistä, liittyi asiakkuuksien rajaamiseen, tiedoissa olevan 

hälyn poistoon ja yhtenäistämiseen yli alojen monia haasteita. Lähtösyitä on eritelty 

kuvassa 64.   

 

 
Kuva 64. Primääridataan liittyvät pääasialliset haasteet. 

 

Em. haasteilla oli vaikutusta sekä aineiston esikäsittelyyn että tulosten tulkintaan. Näitä 

on eritelty kuvassa 65.  
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Kuva 65. Primääriaineiston haasteiden vaikutus aineiston esikäsittelyyn ja tulosten 

tulkintaan. Esiteltyjen alakohtien lisäksi on muistettava vielä lainsäädännön muutokset, 

jotka vaikuttavat taustalla koko valtakunnan tasolla.  
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5. Keskustelu ja johtopäätökset 
 

5.1. Tutkimuksesta yleisesti 

 

Tutkimus käsitteli paljon sosiaali- tai terveydenhuollon palveluita käyttäviä asiakkaita 

Lohjan, Karkkilan ja Vihdin alueella vuosina 2009–2015. Otos oli rajattu siten, että 

siihen kuului vain henkilöitä, jotka olivat käyttäneet sekä sosiaalihuollon, 

perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluita tutkimuksen ajanjaksolla. 

Otokseen (N = 8 834) kuulumiseen ei kuitenkaan vaadittu suurta palvelukäyttöä, jolloin 

saatiin vertailupohjaa erityyppisten asiakkuuksien kesken.  

 

Tutkimuksessa keskityttiin muutamaan asiantuntija-arvioiden ja aineiston 

alkutarkasteluiden perusteella erityisen tärkeäksi katsottuun asiakkuusryhmään, joista 

muodostettiin alaotokset. Nämä voitiin puolestaan jakaa ongelmiltaan ja palveluiden 

käytöltään kohtuullisen samankaltaisiin luokkiin muutamien keskeisten muuttujien 

avulla. Ryhmistä voitiin poimia kunkin kysymyksen kannalta oleellisimmat ja tutkia 

palveluiden käyttöä tarkemmin.  

 

Suuret suoritemäärät kertyivät pääasiassa pitkäkestoisesta, säännöllisestä 

palvelukäytöstä, kuten kotihoidosta, vammaispalveluista, pitkäaikaisesta lastensuojelun 

sijoituksesta tai mielenterveysongelmista yhdistettynä esim. asumispalveluihin. 

Keskimääräinen tai sitä alempi suoritemäärä saattoi kuitenkin myös pitää sisällään 

ilmiöitä, joita oli syytä tarkastella tarkemmin. Erityisen kiinnostavia osajoukkoja 

tutkimuksen kannalta olivat: 

• Pitkissä MT-hoidoissa olevat, jatkuvasti lastensuojelun sijoituksessa olevat, 

useita eri palvelulajeja käyttäneet tai mahdollisesti tarpeesta huolimatta 

palveluitta jääneet. 

• Em. ryhmiin mahdollisesti siirtymässä olevat, erityisesti työikäiset ja 

lapset/nuoret, jotka voisivat erityisesti hyötyä paremmista palveluista ja 

palveluintegraatiosta. 

 

Perheiden palvelukäyttöä tutkittaessa keskityttiin kolmeen mielenterveys- ja 

päihdeongelmista kärsivien aikuisläheisten ryhmään. Suppea aineisto ei antanut 

mahdollisuutta yksittäisten sairauksien erityistarkasteluun. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tiedetään yleisesti ne ilmiöt, jotka liittyvät paljon 

palveluita saaviin asiakkaisiin, mutta vähemmän tietoa on siitä, missä kohdissa 

kannattaisi erityisesti panostaa palveluiden eheyttämiseen ja sujuvoittamiseen tai 

yleensä palveluihin pääsemiseen. Erilaisten asiakkuustyyppien joukosta olisi suotavaa 

löytää ilmöitä / palvelutarpeita, joiden osalta olisi tarkoituksenmukaista laajentaa tai 

helpottaa palveluihin pääsemisen kriteereitä – silläkin riskillä, että samanaikaisesti 

osalle ylitarjotaan palveluia ts. riski liukua paljon palveluja käyttäväksi ei toteudukaan 

(tätähän emme saa koskaan tietää). Tutkimuksella on löydetty joitain sosiaali- ja 
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terveydenhuollon palveluiden ja prosessien  integraation paikkoja, joiden lisätarkastelu 

on erityisesti tarpeen. 

 

5.2. Ilmiöt ja mallinnus 

 

Yksi keskeinen tavoite oli löytää ilmiöitä, jotka kertoisivat palvelupolkujen ongelmista 

ja joiden pohjalta toisaalta voitaisiin laatia malleja tulevan palvelukäytön ennustamiseen 

joko asiakkaan itsensä tai joissain tapauksissa jopa hänen perheensä aiemmasta 

palvelukäytöstä johdettujen piirteiden perusteella. Aineiston huokoisuuden ja kohinan 

vuoksi ilmiöitä oli kuitenkin hankala tunnistaa – ja tunnistettavat olivat usein sellaisia, 

jotka ovat jo yleisellä tasolla asiantuntijoiden tiedossa. Lisäksi on muistettava, että 

tutkimuksessa ei voitu tehdä vertailuja populaation keskimääräiseen tasoon, vain rajatun 

otoksen sisällä.  

 

Tästä huolimatta jo pelkkä huolella valittujen selittävien muuttujien avulla tehty 

ryhmittely paljasti ilmiöitä palveluiden kerrostumissa. Monessa tutkimuksessa 

käytetyistä alaotoksista suurin joukko alaotoksen asiakkaista assosioitui ryhmään, jossa 

käytetyt ryhmittelytunnusluvut eivät juurikaan erottuneet muihin ryhmiin päätyneisiin 

asiakkaisiin verrattuna. Mutta samanaikaisesti valitut tunnusluvut erottelivat monta 

sellaista ryhmää, joissa jonkin tai joidenkin lukuarvot korostuivat ja näin oli mahdollista 

löytää eri palveluiden käytön risteysryhmiä TAI ryhmiä, joista jokin palvelu puuttui, 

vaikka sitä olisi asiantuntijatiedon pohjalta pitänyt saada/tarjota. 

 

Otokseen kuuluvien, lastensuojelun piirissä olevien lasten perheistä tutkittiin tarkemmin 

14 % (68 perhettä), lähtökohtana runsaasti tai kohtuullisen runsaasti 

mielenterveyspalveluita käyttäneet aikuisläheiset. Pitkäkestoisesti ja tiheään MT-

palveluissa olevien aikuisten lapsilla havaittiin korostuneena oma MT-palveluiden 

käyttö, samalla kun lastensuojelun sijoitusten todennäköisyys oli suurempi.  

 

Ennustemallinnuksen tilastotieteellisesti arvioitu luotettavuus osoittautui heikoksi, 

mutta suuntaa-antavaksi, ja osoittaa jatkoselvityksen tarpeellisuuden. Mallinnuksen 

haasteita tässä tutkimuksessa olivat lyhyt ajanjakso (palveluiden käyttöyhdistelmien 

havainnoinnin kannalta sekä ihmisen koko elämän mitassa), aineiston heterogeenisuus 

ja henkilöiden elämäntilanteiden ja olosuhteiden heterogeenisuus. Moni tekijä on toki 

kohollaan monien haasteiden tai yhden suuren haasteen kanssa painivissa 

asiakasryhmissä, mutta se ei välttämättä ole korostunut vielä tutkimusjakson 

alkuvuosina tai korostuminen voi olla sattumaa, eikä näin ollen riitä erottelemaan 

riittävällä tarkkuudella asiakkuuksia suuren palvelutarpeen ryhmiin. Joskus asiakas oli 

jo jakson alussa sellaisessa tilanteessa, että mitään mallia ei tarvittaisi (esim. 

pitkäkestoinen mielenterveyshoito käynnissä).  

 

Kun ensisijaisena ajatuksena oli käyttää erilaisia perusterveydenhuollon käynteihin 

perustuvia muuttujia ennustamaan päätymistä paljon palveluita/paljon 

erikoissairaanhoidon palveluita käyttäväksi asiakkaaksi, oli ennustamisen kannalta 
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epäedullista se, että esimerkiksi PTH:n ja ESH:n mielenterveyskäyntimäärissä ei ollut 

asiakaskohtaisesti tarkasteltuna juuri tilastollista yhteyttä. 

 

Mallien tulkinnan kannalta on muistettava myös, että palvelun tarpeen ja palvelun 

saatavuuden tasapainosta ei ollut tietoa. Esimerkkinä annettakoon ikäihmisten lähes 

täydellinen puuttuminen päihdeklinikan asiakkaista.  

 

Hankkeen työkokouksissa ikäihmisten osalta todettiin kiinnostavaksi etenkin sellainen 

ryhmä, jolla on paljon palveluita jo ennen normaalia, elämän lopun lähestymisestä 

johtuvaa palvelukertymän jaksoa. Voisiko tähän riskiryhmään päätymistä ennustaa? 

Aineiston puutteellisuus etenkin palvelukotien osalta ja liian monen muuttuvan mutta 

tässä aineistossa tuntemattoma taustatekijän (esim. läheisverkosto) läsnäolo asettivat 

tällaiselle tarkastelulle esteen. 

 

Espoon kaupungin toteuttamassa Sote-tekoälytestauksessa käytettiin huomattavasti 

suuremman asiakasjoukon (terveys-Efficasta noin 500 000 ja Sosiaali-Efficassa noin 

160 000 henkilöä) tietoja vuosilta 2002–2016. Asiakas oli vuosittain tietyssä noodissa ja 

siinä pysymistä ennustettiin tekoälyn avulla. Tekoäly löysi suuren joukon tekijöitä, 

jotka ennakoivat esim. lastensuojelun asiakkuutta. Laajemmasta datasta pystyttiin myös 

tutkimaan lastensuojelun piirissä olevien perheiden palvelukäytön eroja muihin 

perheisiin.  

 

SIFT-tutkimuksen kannalta Espoon kokeesta voi nostaa esiin seuraavat huomiot: 

• Tutkijat totesivat, että useamman ennakoivan tekijän yhtäaikainen esiintyminen 

voi ennustaa riskiä (vrt. SIFT-mallinnus: osalla ennuste toimii, osalla ei) 

• Tekoäly tarvitsi opetusaineistoksi sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtumadataa 

viideltä vuodelta, jotta se pystyi tekemään riskiennusteita. SIFT-hankkeessa 

aineisto oli huomattavasti vaikeammin irrotettavissa ja yhtenäistettävissä, joten 

tutkimuksemme 6,5 vuotta oli ehdoton maksimi koko aineiston ajalliselle 

kattavuudelle. Tällöin on selvää, että ennustaminen toimii heikommin. 

• Vaikka Espoon aineistot poimittiin yhtenäisemmästä järjestelmästä, oli tietojen 

yhdistely myös ko. tutkimuksessa yksi alun perin tunnistetuista haasteista.  

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tekoälyä on hyödynnetty metodisesti ryhmien 

muodostamisessa, sillä siinä käytetty itseorganisoituva kartta (SOM) on 

neuroverkkomenetelmä, joka perustuu kilpailevaan oppimiseen. Lisäksi mallinnuksessa 

käytettiin yhtenä menetelmänä nk. Naiivia Bayesin luokitinta, joka laskee ryhmiin 

kuulumisen todennäköisyyksiä. 
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5.3. Palveluiden integraatio 

 

Tulosten perusteella voidaan ajatella, että erityinen integraation vaade löytyy 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista eli perustason palveluista. Tästä 

koituu sekä laadullisia että taloudellisia parannuksia. Toisaalta haasteena on 

erikoistason ja perustason kohtaaminen: erikoissairaanhoidon prosessissa asiakkaan 

terveydentilaa seurataan tarkkaan ja säännöllisesti, mutta sen jälkeen asiakas saattaa 

pudota palveluissa tyhjän päälle: tieto ei kulje, arkea / arjessa selviytymistä tukevia 

palveluja ei ole, asiakkuuden hoidon vastuu- tai koordinaatiotaso puuttuu. 

 

Aineiston analyysien sekä kokemusperäisen tiedon perusteella tunnistettuihin ongelmiin 

voitaisiin vastata esimerkiksi yhteisvastaanotoilla, monialaisen osaamisen tarjoamisella, 

asioiden tekemisellä yhdessä alusta lähtien ja palveluiden tuntemisella puolin ja toisin 

(koulutus). Tiedonhallinnan näkökulmasta erittäin tärkeää olisi yhteinen asias-

/potilastieto(järjestelmä). Palveluprosessit ovat nyt kuitenkin hyvin erityyppisiä, joten 

haasteita ja tehtävää riittää. Lisäksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain rajapinta 

on todella haastava asiakkaan asioiden kokonaisvaltaisen hallinnan kannalta. 

 

Nuoriin liittyen sosiaalihuoltolain uudistus vuonna 2015 on parantanut tilannetta SIFT-

tutkimusaineiston kattaman jakson jälkeen, sillä siinä perhesosiaalityö nousi entistä 

vahvempaan asemaan ja ongelmiin puututaan aiemmassa vaiheessa.  

 

Mielenterveyden häiriöt sisältävät kumpi tuli ensin -tyyppisen haasteen päihteiden 

käyttöön liittyessään. Niihin liittyy myös palvelutarjonnan haaste: pitäisi hoitaa 

kumpaakin, mutta hoidetaanko kumpaakaan jos ne ovat päällekkäin? 

 

Erilaiset asiakkuustyypit todennäköisesti hyötyisivät eri tasoisista integraatioista, 

riippuen ongelman ratkaisun luonteesta tai asiakkaan perustarpeesta. Minimissään 

integraatio on tehokkaampaa tiedonvaihtoa, jolloin eri alojen ammattilaiset ovat 

vuorovaikutuksessa asiakkaan palvelutarpeen kokonaisuuden hahmottamiseksi. 

Keskitasolla on kyseessä nykyisen osaamisen paremmasta hyödyntämisestä yhteistyön 

kautta. Tunnistetaan tarvittavat ammattilaiset ja palvelut ja asiakkaan palvelutarpeeseen 

löydetään ratkaisu. Kyseessä on palveluprosessien eheyden ja joustavuuden 

parantamisesta. Korkeimmalla integraatiotasolla tuotetaan yhteinen ymmärrys, tietoa ja 

ratkaisuja (synergia). Tällä tasolla kohteena on laaja-alainen, ammattilaisten yhdessä 

käsitteellistämä kokonaisuus, jonka ratkaisuun tarvittaisiin jokaisen erityisosaamista: 

asiakkaan palvelutarve ei tule ratkaistuksi ilman kaikkien osallistumista. Integraation 

tasot ja niille sijoitettuja, SIFT-tutkimuksessa havaittuja esimerkkiasiakkuuksia 

esitetään kuvassa 66. 
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Kuva 66. Sote-intergraation tasot ja esimerkkejä eri tasoisesta integraatiosta hyötyvistä 

asiakkuuksista. 

 

Mallin esittämien integraation tasojen toteuttamisessa on nykytilanteessa edelleen 

haasteita, jo keskeytyneen maakunta- ja sote-uudistuksen taustalla tehdystä 

valmistelutyöstä huolimatta. Haasteet liittyvät: 

• Työnjakoon, vastuuseen, rooleihin 

• Juridiikkaan, tietosuojaan, eettisiin kysymyksiin 

• Palveluiden ohjaukseen, mikä olisi asiakkaan koko prosessin tuen vastuutaho? 

• Tehtävänkuviin (tiukat/väljät; ammatillinen toimintakulttuuri vs. asiakkuuksien 

uudet tarpeet 

• Ammatillisen osaamisen täydentämiseen, työskentelyn organisointiin, yhteistyön 

järjestämiseen 

• Asiakkaan osallisuuteen omassa asiakkuusasiassaan 

• Palvelukokonaisuuksien moninaisuuteen 

• Prosesseihin jo sisäistyneen palvelutarpeen arvioinnin hyödyntämiseen 

• Erikoistumisen – holistisuuden väliseen tasapainoon 
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5.4. Tiedolla johtaminen/tiedon laatu ja käytettävyys 

 

SIFT-hankkeen aineiston ajallisen ja palvelualakohtaisen kattavuuden vuoksi sen 

saattaminen sellaiseksi, että analyysit ovat olleet toteutettavissa on ollut suuri urakka. 

Tämä johtuu mm. rekisterien, koodausten ja kirjaamiskäytäntöjen eroista. Tutkimuksen 

ajanjakso (6,5 vuotta) oli pitkä aineistoon liittyvät haasteet huomioiden. Toisaalta se on 

lyhyt palveluyhdistelmien käytön havainnoinnin kannalta ja ihmisen elinikään 

verrattuna. 

 

Jotta mallit ylipäätään koskaan voisivat toimia paremmin, on primääritiedon oltava 

kunnossa. Tämä koskee niin perinteisiä ennustemenetelmiä kuin tekoälyä. Tiivistetysti, 

oleellista olisi: 

• Alun perin numeerisessa muodossa oleva, rakenteinen data 

• Riittävä tietosisältö 

• Pitkät aikasarjat 

• Integroidut rekisterit (yli alueiden, palveluiden, myös kuolintieto) 

• Kaikki keskeiset palveluntarjoajat 

 

Tiedontuotannossa on kuitenkin erotettava, mikä on tärkeää asiakkaan prosessin 

näkökulmasta ja mitä tuotetusta tiedosta siirtyy toissijaiseen käyttöön eli ohjaamaan 

ammattilaisen ja koko järjestelmän toiminnan kehittämistä, tuottavuuden seurantaan. 

Tätä vahvistaa jatkossa juuri voimaan tullut laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta 

käytöstä. 
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6. Tuloksista tiedottaminen ja niiden jatkohyödyntäminen 
 

Yleisesti voidaan todeta, että Sosiaalitaito on kokenut vuorovaikuttaja, johtuen sen 

roolista sosiaalialan yhteistyön koordinoijana. Sosiaalitaito ja sosiaalialan 

osaamiskeskusverkosto tavoittaa koko maan alan asiantuntijat ja päättäjät. 

Osaamiskeskusverkosto toimii kiinteässä yhteydessä mm. Sosiaali- ja 

terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, maakuntaliittojen, 

Kuntaliiton, Kelan, alan yliopistojen ja korkeakoulujen jne. kanssa.  

 

Hankkeessa on toiminut ydintyöryhmä, jossa on ollut edustajat tutkimusalueena 

toimivista Lohjan kaupungista ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisesta sekä 

erikoissairaanhoidon osalta HUSista. AIKO-rahoituksen aikana hankkeessa järjestettiin 

kolme työkokousta em. ryhmän kesken ja yksi suppeampi aineistopalaveri Karviaisen 

asiantuntijoiden kanssa. Näissä on tutkimuksen linjausten ohella käsitelty kuhunkin 

ajankohtaan mennessä valmistuneita tuloksia ja keskusteltu niiden merkityksestä alueen 

palveluiden kehittämisessä. Hankkeen viimeinen kokous otsikolla: ”SIFT – Mitä nyt ja 

miten tästä eteenpäin” pidettiin 28.8.2019 Lohjalla ja siihen osallistui Lohjalta, 

Karviaisesta, HUSista, Uudenmaan liitosta ja Sosiaalitaidosta yhteensä 14 henkeä.  

 

Myös SIFT-hankkeen ohjausryhmän kokouksissa 21.9.2017 ja 27.9.2018 on esitelty 

hankkeen kulloinenkin vaihe ja tuloksia sekä keskusteltu vuorovaikutteisesti 

ohjausryhmään kuuluvien asiantuntijoiden kanssa. 

 

Hankkeessa järjestettiin 23.1.2018 yli 30 hengen laajuisen asiantuntijajoukon koolle 

kerännyt Think Tank. Tilaisuudessa vahvistui näkemys, että SIFT-hankkeesta voidaan 

tuottaa asiantuntijoille ja päättäjille käytännön hyötyä, mikäli sen avulla saadaan 

työkaluja asiakkaan oikean ongelman ripeämpään löytämiseen. Lisäksi 14.12.2018 

pidettiin laajemmalle joukolle suunnattu työkokous, jossa oli yhteensä lähes 20 

osallistujaa kunnista, sosiaalialan osaamiskeskuksista, Laureasta, HUSista ja 

Uudenmaan liitosta. Työkokouksessa esitettiin runsaasti jatkotoiveita: mallien parannus, 

tekoälyn suurempi hyödyntäminen, tutkimuksen jatkaminen tällä samalla kohortilla (ja 

toisaalta laajentaminen suuremmalle alueelle).  

 

Tutkimustuloksista on toimitettu väliaikatietoa maakunta- ja sote -uudistuksen 

maakuntavalmisteluun Uudellamaalla. Erillisinä tilaisuuksina on pidetty kohdennetut ja 

vuorovaikutteiset esittelyt Helsingin kaupungin sosiaalitoimen edustajille 12.9.2017 ja 

Uusimaa2019 -valmistelijoille 1.10.2018. Hanketta esiteltiin myös Uudenmaan Liiton 

AIKO-verkostoitumispalaverissa 13.12.2018.  

 

Accenturen yhteyshenkilöiden kanssa pidettiin palaverit 28.11.2017 ja 23.4.2018 heidän 

toimitiloissaan, tavoitteena etsiä yhteistyön kannalta mielekkäitä kohteita. 

Osaamiskeskusten johtajille on mennyt tietoa hankkeesta pitkin matkaa ja Socomin 

kanssa suunniteltiinkin yhteistä jatkohanketta 16.5.2018 pidetyssä palaverissa, mutta 

asia ei toistaiseksi edennyt osapuolista riippumattomista syistä.  
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Hanketta on esitelty THL:n järjestämissä seminaareissa vuonna 2017: 

kirjaamisvalmennuksen kesäseminaarissa kesäkuusssa ja OPERin seminaarissa 

marraskuussa. Sitrassa hanketta esiteltiin 1.6.2018 yhteistyömahdollisuuksien ja 

jatkorahoituksen selvittämiseksi. 

 

Keväällä 2018 hankkeesta tehtiin tiedolla johtamisen näkökulmasta asiaa katsova esitys 

STM:n digiseminaariin 8.2. ja erityistarkastelu Lohjan päihdenuorten tilanteesta Lohjan 

päättäjien aloitteesta pidettyyn seminaariin 13.2. Päihdeseminaarissa hankkeen tulokset 

herättivät suurta kiinnostusta ja tukivat hyvin nuorten parissa töitä tekevien paikallisten 

asiantuntijoiden (nuorisotyö, poliisit) kertomaa. 

 

Vuonna 2018 hankkeen välituloksia esiteltiin kahdessa konferenssissa, sosiaalityön 

tutkimuksen Euroopan-laajuisessa konferenssissa (ECSWR 2018, huhtikuu, Edinburgh) 

ja kansainvälisessä integroidun hoidon konferenssissa (ICIC 2018, toukokuu, Utrecht). 

Sosiaalitaidon vuosittainen opintomatka suuntautui ECSWR-konferenssiin ja esitystä oli 

kuulemassa kansainvälisen yleisön ohella joukko alueemme sidosryhmien edustajia. 

Huhtikuussa 2019 San Sebastianissa pidetyssä ICIC-konferenssissa hanketta esiteltiin 

posterilla. 

 

Helsinki Smart Region -julkaisu teki SIFT-hankkeesta jutun kesäkuun 2018 

numeroonsa (Sosiaalitaito aims for more effective health and social care). 

 

SIFT-hankkeessa on pystytty tarkentamaan kysymyksiä, joihin kannattaa jatkossa 

erityisesti paneutua. AIKO-rahoituksen kuluessa tehtiin jo jatkorahoitushakuja tältä 

pohjalta. 

  



 

68 

 

Kirjallisuutta 
 

Lehtinen Tomas (2018). Tekoälykokeilun vaihe 2: Testit ohitse, tekoäly toimii. 

[Siteerattu 15.3.2019]. Saatavilla internetistä: https://www.espoo.fi/fi-

FI/Tyo_ja_yrittaminen/Elinvoimainen_Espoo/Kurkistuksia_tulevaisuuteen/Tekoalykok

eilun_vaihe_2_Testit_ohitse_te(133970) 

 

Leskelä Riikka-Leena, Vesa Komssi, Saana Sandström, Sirkku Pikkujämsä, Anna 

Haverinen, Sirkka-Liisa Olli & Kirsti Ylitalo-Katajisto (2013). Paljon sosiaali- ja 

terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa. Suomen Lääkärilehti, 48/2013, 3163–

3169. 

 

Rosella Laura C., Tiffany Fitzpatrick, Walter P. Wodchis, Andrew Calzavara, Heather 

Manson & Vivek Goel (2014). High-cost health care users in Ontario, Canada: 

demographic, socio-economic, and health status characteristics. BMC Health Services 

Research. 

 

Stanton Mark W. (2006). The High Concentration of U.S. Health Care Expenditures. 

Research in action, 19/2006. 

 

Hujala Anneli & Johanna Lammintakanen (2018). Paljon sote-palveluja tarvitsevat 

ihmiset keskiöön. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 12, 71 s. ISBN 978-952-

349-002-4. 

 

Kohonen Teuvo (2001). Self-Organizing Maps. Third Edition. Berlin: Springer-Verlag. 

ISBN 3-540-67921-9. 501 s. 

 


