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Tiivistetyt tulokset lokakuu 2019 



SIFT: Tausta, kysymykset ja prosessi



SIFT: tausta

• Sosiaalitaito on tuottanut runsaasti alueellista hyvinvointitietoa 
asiantuntijoille ja päätöksentekijöille tietojohtamisen, suunnittelun ja 
kehittämisen tueksi.

• SIFT on suora jatkumo selvitysten tuloksiin – tarvitsemme 
syvällisempää ymmärrystä joidenkin ilmiöiden synnystä ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä.

• Tutkimusidea konkretisoitui opintomatkalla 2015 Lontoossa esitetyn 
selvityksen pohjalta.

• Hanke käynnistyi vuonna 2015 ja se päätettiin kohdentaa Lohjan 
kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen (Vihti, Karkkila) 
alueille. HUS tuli mukaan aineistoillaan ko. alueen asukkaiden osalta.

• Työ käynnistyi Sosiaalitaidon perustoimintana.

• Kesästä 2017 vuoden 2019 alkupuolelle Uudenmaan liiton AIKO-
rahoitus.

Tausta: 



SIFT: tutkimuskysymykset

• Millaisista kokonaisuuksista paljon sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluita käyttävien kuntalaisten palvelut kerrostuvat? 

• Millaisia asiakkuusryhmiä niistä muodostuu?

• Kuinka asiakas- ja potilastietojärjestelmistä saatavasta tiedosta 
voidaan ennakoida asukkaiden palveluiden käyttöä? - Mallinnus

• Miten yhden perheenjäsenen palvelujen käytön avulla voidaan 
ennakoida muiden perheenjäsenten palvelujen käyttöä?

• [Miten paljon palveluja käyttävät sijoittuvat kunnan eri alueille? 
Aineistoon liittyvien rajoitteiden vuoksi ko. kysymys rajautui pois]

• Miten horisontaalinen ja vertikaalinen sote-integraatio olisi 
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa erilaisissa palveluprosesseissa ja 
erilaisten asiakasryhmien osalta?

Keskeisimmät tutkimuskysymykset olivat:



Raportointi

SIFT: Prosessi

Tutkimuksen suunnittelu

Perusaineiston keruu

Esikäsittely eli perusaineiston

•Täydennykset ja korjaukset

•Kohdejoukon rajaus

•Hälyn poisto

•Harmonisointi

Asiantuntijoiden ohjauksessa!

Asiakkaiden ryhmittelyyn, 
kuvaukseen ja mallinnukseen 
sopivien muuttujien suunnittelu 

ja laskenta

Erityyppisten asiakkuuksien 
ryhmittely ja kuvaus

•Koko kohdejoukossa

•Nuorten / työikäisten / ikäihmisten / 
mielenterveys-asiakkaiden joukoissa

•Osalla perhekohtaisesti

Säännönmukaisuuksien 
hakeminen ja mallinnuksen 

testaus erilaisissa 
osajoukoissa

2015

2015–2016

Tammikuu 2017–

marraskuu 2017

Joulukuu 2018–

kesäkuu 2019

Maaliskuu 2018–

marraskuu 2018

Joulukuu 2017–

helmikuu 2018

Huhtikuu 2019–

elokuu 2019



SIFT: Aineisto ja sen esikäsittely



SIFT: aineisto

Kohdejoukon kokoaminen käynnistyi 
sosiaalihuollon asiakkuuksien (noin 
22000) kautta 

Otos tiivistyi asettamalla lisäksi 
kriteeriksi erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon palvelujen 
käyttö

Aineisto saatu sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon rekistereistä

HUOM! Vain julkisten palveluiden 
aineistoja käytettävissä



Aineistoa kuvaavia muuttujia

PTH = Perusterveydenhuolto

ESH = Erikoissairaanhoito

SOS = Sosiaalihuolto



Aineistoa kuvaavia muuttujia, jatkuu

Ympyröiden koot on suhteutettu ryhmien 

kokoon. Päällekkäisyydet kuvaavat 

viitteellisesti ryhmien leikkauksia. Osa 

nuorista on sellaisessa ikävaiheessa, että he 

ehtivät tutkimusjaksolla olla sekä 

lastensuojelun että toimeentulotuen piirissä.

Keskeisten sosiaalipalveluiden käyttäjät



Aineiston esikäsittelyn pääpiirteet

• Asiantuntijatyöskentelyn perusteella päätettiin toimia periaatteella ”yksi päivä = yksi suorite” ja korjata 
tarpeen mukaan ylös- tai alaspäin

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aineistot osoittautuivat tutkimuksen tarpeisiin 
hyvin detaljoiduiksi. 

• Avaintermeiksi purku tallennusvaiheessa

Sosiaalihuollon perusaineisto koostui kuukausikohtaisista sanallisista päätöksistä

• Kaikissa pääpalveluissa suoritteiden ryhmittely karkeampiin luokkiin

Palveluiden kirjaamisessa oli jonkin verran eroa alueiden välillä (perusterveydenhuolto 
ja sosiaalihuolto) ja PTH:ssa vielä tutkimusjakson alun ja lopun välillä. 

• Kerrointen päättäminen asiantuntijatyöskentelyn perusteella 

• Kertoimien soveltaminen suoriteryhmiin

Sosiaalihuollon kuukausitason tieto piti muuntaa käyttöpäiviksi. Lisäksi suoritteet 
kuluttavat muutenkin eri määrän palvelujärjestelmän resursseja, joten niitä oli 
harmonisoitava

Suoritteiden lajittelu ajallisesti 

Erilaisista

rajauksista ja 

kertoimista

päätettiin

asiantuntijatyö-

pajoissa!



Suoritemäärien jakaumat 

harmonisoinnin jälkeen

Analyysissamme 
tapahtuma/tapahtumasarja yhtenä 
päivänä muodostaa suoritteen

Harmonisoinnilla erityyppisiä suoritteita 
on tuotu resurssitarpeeltaan lähemmäs 
toisiaan

Ohessa tällaisten suoritteiden 
keskiarvot ja maksimit 6,5 vuotta (yht. 
78 kuukautta) kattavassa aineistossa, 
koko jakson ajalta, ei siis 
vuosikohtaisena.

PTH = Perusterveydenhuolto

ESH = Erikoissairaanhoito

SOS = Sosiaalihuolto



SIFT: Käytetyt analyysimenetelmät



Asiakkuuksien ryhmittelyssä SOM-

kartta

• Alkuperäinen idea 1980-luvulta, edelleen pätevä

• SOM-malli on todennäköisesti Suomen tieteen historian siteeratuin 
yksittäinen työ!

• SIFT-hankkeessa käytetty R-tilasto-ohjelmiston pakettia ”kohonen”

Teuvo Kohosen kehittämä neuroverkkomenetelmä

• Samankaltaisimmat kerääntyvät samoihin soluihin

• Samankaltaiset solut sijaitsevat lähellä toisiaan 

SOM-menetelmässä ryhmitellään havaintoyksiköt 
eräänlaisen ”kartan” soluihin

• ”Osuvien” etsinnässä käytetään asiantuntemusta, aineiston esikäsittelyn 
aikana syntynyttä kokemusta sekä erilaisia tilastollisia perusanalyyseja

Ryhmitteleviä ominaisuuksia mieluiten niukasti ja 
mahdollisimman osuvia tutkimuksen tavoitteiden kannalta



Ryhmien kuvaaminen

• Kaikista asiakkuuksille lasketuista muuttujista tuotettiin keskiarvot 

• Kiinnostavimmista piirrettiin Boxplot-kuvaajat, jolloin saatiin esiin 
ryhmän asiakkuuksien hajonta

Ryhmät kuvattiin perus-tilastotunnuksin

• Kiinnostavaa tietoa itsessään

• Voidaan käyttää ryhmittelyssä yhtenä piirteenä

Siirtymistä palveluista toisiin/pois tai pysymistä on 
tutkittu Markovin ketjujen avulla

• Mitkä olivat tyypillisimmät (=useimmilla asiakkailla) ja miten yleisyys 
muuttui tutkimusjaksolla

Monista ryhmistä tutkittiin lisäksi ESH-diagnoosien 
kertymää



Ennustaminen

• Ennustaminen, jos tiedetään jo koko jakson palvelukäyttö (triviaali, lähinnä menetelmän ja 
valittujen tunnusten sopivuudesta riippuva)

• Ennustaminen, jos tiedetään tutkimusjakson ensimmäisen tai ensimmäisten vuosien 
palveluista joko jotain tai melko runsaasti (hyödyllisempi, haastava tehtävä)

Voidaan ennustaa kuulumista tiettyyn ryhmään tai tietynlaisen 
palvelun käyttämistä 

• Logistinen regressio

• Bayesilaiset menetelmät

• Random Forest

Tähän tehtävään sopivia menetelmiä ovat esim.

• Lyhyt ajanjakso suhteessa ihmisen elämänkaareen

• Aineiston heterogeenisuus (etenkin kirjausten muutokset jaksolla)

• Henkilöiden taustaolosuhteiden heterogeenisuus 

• Puuttuva tieto palvelun tarpeen/palvelun saatavuuden suhteesta

Ennusteiden tarkkuutta heikentävät etenkin



SIFT-osajoukot



Palvelukäyttö karkealla tasolla



SIFT-otokseen (N=8834) kuuluvien työikäisten 
molemmista ikäjakauman päistä supistetun joukon eli 
tutkimusjakson alussa 25-54-vuotiaiden (N=2446) 
palveluiden käyttö

SIFT: Case ”Työikäiset”



Tunnuslukuja otokseen kuuluvista tutkimusjakson 

alussa 25-54-vuotiaista aikuisista

Ensimmäinen ja 

viimeinen luokka 

vajaapituisia



• Mitä keltaisempaa/vaaleampaa, sitä 
suurempi on muuttujan arvo soluun 
kuuluvilla asiakkuuksilla

• Esimerkiksi oikealla ylhäällä ovat 
henkilöt, joilla on suuri 
yhteissuoritemäärä ja 
vammaispalveluiden määrä

• Muuttujat on skaalattu samaan 
keskiarvoon (0) ja keskihajontaan

Lukuohje: 

•Asiakkuudet jaoteltiin 16 x 16 soluun 7 
muuttujaa käyttäen: ikä jakson lopussa, 
suoritteet yhteensä, ESH %, 
päihdeklinikkakäynnin kuukaudet, 
vammaispalveluiden kuukaudet, toimeentulotuen 
kuukaudet, sekä muuttuja, joka kuvaa 
mielenterveyspalveluissa pysymistä

•Luokiteltiin lopuksi kartan solut 14 luokkaan 
hierarkkisella klusteroinnilla

•Tällä sivulla muuttujakohtaiset kartat

SOM-kartat:
Ikä Suoritteita yhteensä

Erikoissairaanhoidon osuus Päihdeklinikalla käynnin kuukaudet Vammaispalveluiden kuukaudet

Toimeentulotuen kuukaudet Pysyvyys mielenterveyspalveluissa



SOM-kartta, jossa kaikki käytetyt muuttujat 

visualisoitu

Vammaispalveluita runsaasti, 

osalla myös 

yhteissuoritemäärä suuri

Erikoissairaanhoidon osuus 

suoritemäärästä suuri, osalla 

mielenterveyden 

hoitokäynneistä kertyneenä

Toimeentulotuen kuukausia 

runsaasti, pienellä osalla 

myös päihdeklinikkakäyntejä

Käytetyt 

ryhmittelymuuttujat eivät 

ole korostuneet, paitsi 

osalla korkea ikä

Ikä

Suoritteita

ESH%

Päihdekl

Vammaisp.

TT-tuki kk

Pysyvyys 

MT-palv.



Ryhmittelystä eteenpäin

1. Kuvataan ryhmät perusmuuttujien 
avulla (keskiarvot, hajonnat)

2. Tehdään pidemmälle vietyjä 
analyysejä

3. Tutkitaan aikajanoja a) ryhmän 
tasolla, b) henkilötasolla

4. Mallinnetaan ryhmiin päätymistä 
tutkimusjakson alkuvuosien perusteella

Ryhmiä yhdistelty (punaiset 

rajaukset kartalla), ennustaminen 

muutamien PTHn ja ESHn käyttöön 

2009-2010 liittyvän tunnuksen 

avulla

Lisätty muutama tieto sosiaalihuollon 

palvelukäytöstä samoilta vuosilta

5 yleisintä ESH-käyntien diagnoosia vuosittain asiakkaiden määrän mukaan 

laskettuna. Sama ryhmä kuin yllä, 258 asiakasta. Käynnit liittyvät useimmin 

mielenterveyden häiriöihin, kuitenkin maksimissaan 13 hengellä on vuosittain ollut 

sama syy eli vaihtelua on paljon

Erään ryhmän jäsenten pysyvyys ESHn ja/tai 

PTHn palveluissa tai poissa niistä seuraavan 6 

kk aikana



Yhteenvetoa työikäisten tuloksista

Ikä jakautui melko tasaisesti eri ryhmien välillä

Suurimmat suoritemäärät vammaispalveluiden luonnehtimissa ryhmissä, 
mutta monessa muussa ryhmässä sisällöltään merkittävää palvelukäyttöä, 
vaikka ei olisi suhteessa niin runsasta

Suuren MT-palveluissa pysyvyyden + ESH%:n asiakkuudet liudentuivat 
suuren ESH%:n ryhmiin. Toimeentulotuen ja päihdeklinikan luonnehtimat 
asiakkuudet ”kasautuivat” aivan toiselle puolen karttaa

Kenties sopivin alajoukko mallinnukseen datan laadun, elinkaaren kohdan 
ja ongelmajakauman kannalta



SIFT-otokseen (8834) kuuluvien, lastensuojelun 

palveluiden piirissä olevien lasten ja nuorten  

(N=2172) palveluiden käyttö

SIFT: Case lastensuojelun piirissä 

olevat lapset ja nuoret



Muutamia osajoukkoa kuvaavia jakaumia



Muuttujakohtaiset SOM-kartat 

• Asiakkuudet jaoteltiin 16 x 16 soluun 
5 muuttujaa käyttäen: ikä jakson 
lopussa, suoritteet yhteensä, ESH %, 
lastensuojelun suoritteet sekä 
muuttuja, joka kuvaa 
mielenterveyspalveluissa pysymistä

• Luokitellaan lopuksi kartan solut 14 
luokkaan hierarkkisella klusteroinnilla

• Tällä sivulla muuttujakohtaiset kartat

SOM-kartat:

Ikä Suoritteita yhteensä Erikoissairaanhoidon osuus

Lastensuojelun suoritteita Pysyvyys mielenterveyspalveluissa



SOM-kartta, jossa kaikki käytetyt muuttujat 

visualisoitu



Box-plotit (mediaani ja hajontoja) muutamista keskeisistä muuttujista

Muutamia kiinnostavia ryhmiä 
kartan oikeasta reunasta 

poimittuna (joko paljon LASUa
tai MT-käyntejä tai molempia)

Ryhmä 5: Suoritemäärän keskiarvo ja 
mediaani vain hieman koko otoksen 

lukuja korkeammat, mutta MT-
käyntimäärä ja kk-määrä suuret 

Ryhmä 8: Suoritemäärä kohtuullisen 
korkea ja koostuu sekä LASUsta että 

MT-käynneistä

Ryhmä 10: Suoritemäärä vielä 
korkeampi, koostuu pääosin LASUsta, 

mutta useina kuukausina ESH-MT-
käyntejä

Ryhmä 14: Suuri määrä LASU-
suoritteita, muihin ryhmiin verrattuna 
vähän ESH:ta (osuus suoritteista mutta 

myös ESH-suoritemäärä)
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Poimittujen ryhmien tarkempi tarkastelu



Poimittujen ryhmien ESH-käyntisyitä

ESH-käyntisyissä ei juuri  

yhdistäviä tekijöitä, neljäsosa 

kuitenkin käynyt jossain 

tutkimuksessa, lisäksi hajanaisia 

MT-oireita.

Käyntisyissä yhdistävinä tekijöinä 

tarkastukset (Z) sekä 

mielenterveyden häiriöt (F) kuten 

masennustilat, ahdistuneisuus sekä 

erilaiset lapsuudessa ja 

nuoruudessa alkavat käytös- ja 

tunnehäiriöt. 

Käyntisyissä yhdistävinä tekijöinä 

mielenterveyden häiriöt (F) kuten 

käytös- ja tunnehäiriöt, 

masennustilat ja ahdistukset ja 

tarkastukset (Z). 

Käyntisyissä yhdistävinä tekijöinä 

tarkastukset (Z) sekä 

mielenterveyden häiriöt (F) kuten 

erilaiset lapsuudessa ja 

nuoruudessa alkavat käytös- ja 

tunnehäiriöt tai reaktiot vakavaan 

stressiin. 

Kaavioissa esitetään 10 yleisintä käyntisyytä 6,5 
vuoden tutkimusjaksolla, asiakkaiden määrän 
mukaan laskettuna.



Yhteenveto LASUn piirissä olevien 

lasten ja nuorten tuloksista

Koska tutkimusjoukon kriteerinä oli ainoastaan kaikkien kolmen palvelulajin käyttö (ja 
tässä vielä erityisesti LASU), on aineistossa mukana asiakkuuksia hyvin pienestä 
suoritemäärästä hyvin suureen ja monenlaisia yhdistelmiä

Lähempään tarkasteluun valituissa luokissa palveluiden käyttö oli tavalla tai toisella 
suurta; ääripäissä kaikki olivat ainakin jonkin aikaa sijoitettuina tai ei kukaan ja 
vastaavasti MT-palveluiden käyttö oli (suhteessa) vähäistä tai erittäin runsasta. 
Lastensuojelun alkamisessa ja erikoissairaanhoidon tai sosiaalihuollon palveluiden  
alkamisessa oli myös aivan selvä ero näiden luokkien välillä.

Mallinnuksen kannalta lapset ja nuoret ovat erityisen hankala ryhmä, koska ikävaiheen 
ja perheen olosuhteiden vaikutus on paljon suurempi kuin aikuisilla.



Aineistoon liittyvät haasteet



Primääridataan liittyviä haasteita
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Tietojen eheyteen

Systeemivirheet

Tallennusvirheet

Palveluiden
keskinäiseen

vastaavuuteen

Sos. huollon päätöksissä kuukausitason tieto, 
terveydehuollossa käyntitason 

Palveluiden vaatimat resurssit eroavat

Kirjauskäytäntöihin

Rakenteinen kirjaaminen vs. vapaamuotoinen teksti

Muutokset kirjauskäytännöissä (frekvenssi, tarkkuustaso, 
koodisto)

Kirjataanko kaikki?

Hallinnollisiin rajoihin

Maantieteelliset (palvelutarjonta, käytännöt, kirjaukset 
eroavat kunnittain) 

Palvelualojen väliset

Julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan väliset

Asiakkaiden 
valintoihin

Muuttaminen tutkimusalueelle ja pois

Palvelun valinta julkisen ja yksityisen välillä, anonyymit 
palvelut, palvelun runsas käyttö/välttely

Aineiston 
saattaminen 
numeeristen 
analyysien 
vaatimaan 
muotoon on 
ollut suuri 
haaste ja 
vaatinut 
paljon 
resursseja Tutkimuksen 

ajanjakso 
(6,5 vuotta) 
on pitkä 
em. tekijät 
huomioiden. 
Toisaalta se 
on lyhyt 
ihmisen 
elinikään 
verrattuna



Esikäsitelty 
aineisto

Huomioitu LOST-
alueen 

päättymisen ja 
kuntaliitosten 
aiheuttamat 

asiakkuuksien 
katkeamiset 

Puuttuvia 
aineiston 

osia liitetty 
mukaan 

jälkikäteen

Tietoa joidenkin 
palveluiden 
käytöstä on 

etsitty 
viitteellisten 

tietojen kautta

Kuolemista ja 
ulkomaille 
muutosta 

hankittu tietoa 
VRK:lta

Sosiaalihuollon 
tekstit purettu 
avainsanoiksi

Terv. huollon 
tapahtumat 
supistettu ja 
sos. huollon 
laajennettu 

päivä-
kohtaisiksi

Johdettu 
muuttujia  

tiedoista, jotka 
ovat pysyneet 

mahd.  
yhtenäisinä

Primääridatan haasteiden vaikutukset 

aineiston esikäsittelyyn ja tulosten tulkintaan

Tulosten 
tulkinta

Osa 
tavoitelluista 
asiakkuuksista 

jää piiloon

Osa 
tapahtumista 

jää 
puuttumaan

Palvelutarpeen 
päättymisen 

syy epävarma 

Harmonisoinnista 
huolimatta 
palveluiden 

välillä  
epätasapainoa

Kirjaamisen ja 
palvelutarjonnan 

erot kuntien 
välillä?

Lisääntyneet 
kirjaukset: 

muutos 
kirjaamisessa 

vai  palveluiden 
tarjonnassa tai 

tarpeessa?

Eri alojen 
rajapinnalla 

liikkuvia 
palveluita oli 

hankala jaotella 
pääpalveluittain

Harmonisointi tehty yhdessä 

asiantuntijoiden kanssa

Lisäksi: aineiston hälyisyys ja huokoisuus osasyynä 

ennustemallien kohtuullisen alhaiseksi jääneeseen 

tilastolliseen luotettavuuteen!



Mitä merkitsee tiedolla johtamisen ja 

palvelujen kehittämisen näkökulmasta

• Numeerinen ja yhtenäinen data

• Riittävän pitkät aikasarjat (vähintään 15 vuotta)

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

• Kaikki keskeiset palveluntarjoajat

Analyysien (myös tekoälymenetelmät) kannalta 
oleellista

• Mikä on tärkeää asiakkaan oman palveluprosessin/tarpeen 
näkökulmasta 

• Mitä tuotetusta tiedosta siirtyy toissijaiseen käyttöön (ohjaamaan 
ammattilaisen ja koko järjestelmän toiminnan kehittämistä, 
tuottavuuden seurantaan)

Tiedontuotannossa erotettava 



Yhteenveto



Palvelukerrostumat 

• Aineisto voitiin jakaa ongelmiltaan ja palveluiden käytöltään kohtuullisen 
samankaltaisiin ryhmiin muutamien keskeisten tunnuslukujen avulla

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

• Suuret suoritemäärät kertyivät pääasiassa pitkäkestoisesta, säännöllisestä 
palvelukäytöstä (kotihoito, vammaispalvelut, pitkäaikainen lastensuojelun 
sijoitus) tai mielenterveyden hoidon palveluista 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

Paljon sote-palveluita käyttävien kuntalaisten 
palvelukerrostumat



Ilmiöt ja mallinnus

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

• Tunnistettavat ilmiöt olivat pääosin sellaisia, jotka ovat jo asiantuntijoiden 
tiedossa – aineiston perusteella voidaan kuitenkin  vahvistaa ilmiöiden 
merkitystä esim. resurssien kohdentamisen näkökulmasta

• Ennustemallien laadinnassa päädyttiin käyttämään sellaisia selittäviä 
muuttujia, joista nykytilanteessakin (ennen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien ja rekisterien kunnollista integraatiota) 
ammattilainen voi saada tiedon

• Tilastollisesti arvioitu luotettavuus melko heikko, syinä alussa mainittujen 
haasteiden lisäksi etenkin lyhyt ajanjakso. Kuitenkin tutkimuksessa 
löydettiin ilmiöitä tai havaintoja, joiden jatkotarkastelu on tarpeen

Palveluiden käytön ennakointi aiemman tiedon 
perusteella (mallinnus)



Sote-integraation tukena

• Muodostettujen asiakasryhmien kuvaus ja asiakkuuksien tasolla 
laaditut palvelukerrostuma-aikajanat osoittivat, että sote-palveluiden 
integraatiota on syytä toteuttaa eri tavoin ja useilla eri tasoilla

• Näin ollen päädyimme esittelemään skemaattisen mallin sote-
palveluiden integraation eritasoisesta toteuttamisesta (seuraava dia)

• Eri kriteerein erotetuista alaotoksista löytyi ryhmiä, joilla esim. 
sosiaalihuollon palvelukäyttö oli hyvin pientä muuhun 
palvelukokonaisuuteen nähden, jolloin heräsi kysymys, onko palveluja 
tarjolla ja onko niitä osattu hakea. Näitä tuotiin esiin hankkeen 
työkokouksissa ja hanketta sidosryhmille esiteltäessä

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

Sote-integraation tarkoituksenmukainen toteuttaminen



Esimerkkejä asiakkuuksista

Lastensuojelun 

sijaishuollon piirissä 

oleva nuori, jolla 

somaattisia sairauksia 

tai kehitysvamma.

Asiakkuus, jossa 

mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden 

tarve, somaattinen 

sairaus, taloudellisen 

tuen tarve ja kenties 

alaikäisiä lapsia.

Lastensuojelun 

avohuollon piirissä 

oleva nuori, jolla 

ilmenee ESH:n

palveluita vaativia 

käytös- ja tunne-

elämän häiriöitä.

Ikääntyneiden 

palveluita käyttävä, 

jolla havaittu 

päihteiden käyttöä 

(ohjaus 

päihdeklinikalle).

Asiakkuus, jossa runsas 

päihdepalveluiden 

tarve / käyttö, lisäksi 

taloudellisen tuen 

tarve ja muu kuntoutus.

Henkilöllä äkillisen, 

tiiviin 

palvelu/hoitojakson 

vaativa sairaus, 

taloudellisen tuen 

tarve, lisäksi perheen 

arjen tuen tarve.

Nuoren äkillisen 

sairauden 

hoitopalveluiden tarve 

ja perheen 

taloudellisen tuen 

tarve pitkäaikaisesti.

Tarkkarajainen, spesifi
Ennalta määritettävissä 

oleva
Holistinen: monitahoinen, 

monisävyinen

Tiedonvaihto

Yhteistyö (nykyisen 
osaamisen hyödyntäminen)

Yhteisen ymmärryksen, 
tiedon, ratkaisun 

tuottaminen (synergia)
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Ongelman ratkaisun luonne / perustarve laajenee

Palveluintegraation malli



Johtopäätöksiä 1 

PPT-asiakkaat vaativat paljon resursseja (osaaminen, 
tiedontuotanto ja -käyttö, aika, jne.) Esim. NHG:n mukaan 10 % 
asiakkaista kerryttää 80 % kustannuksista. Palvelujen 
vaikuttavuus on kuitenkin huono.

SAM/PAM-toiminnassa nähtävissä palvelusta toiseen 
”ajelehtivia”, joilla ei selvää nykyjärjestelmän tunnistamaa 
palvelutarvetta tai diagnoosia -> asiakkaan kokonaisuus ei ole 
kenenkään vastuulla



Johtopäätöksiä 2 

Aidon integraation toteutumiseksi ei riitä pelkkä hallinnollinen fuusioituminen, 
tarvitaan erityisesti asiakasrajapinnalla toimiva sovittu vastuutaho, jolla on 
vastuu ja valta integraation toteuttamiseksi. Tämä edellyttää myös nykyisen 
palvelutuotannon taustalla olevan "paradigman" muutosta. 

Integraation toteutuminen edellyttää myös yhteistä, jaettua asiakas-
/potilastietoa, jota tietojärjestelmät tukevat. Tällä hetkellä tässä vielä teknisiä 
ja juridisia haasteita.

Asian merkitys on havaittu, josta esimerkkinä useat tutkimus- ja 
kehittämishankkeet sekä Rinteen hallitusohjelman kirjaus sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatiotutkimuksen vahvistamisesta.


