
Alueiden skype-info 1.9.2020 
THL/STM 
 



• Tilaisuuden avaus 
Anu Niemi, THL 

• Ajankohtaiset ja syksyn tulevia tapahtumia 
Niina Peränen, THL ja Krista Björkroth, STM 

• Monialaista palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien 

tunnistaminen 
Hanna Tiirinki, THL 

• Kysymyksiä ja keskustelua 

Ohjelma 



• Sote-aluekierros käynnissä (3.9 asti) 

 

• Sote-rakenneuudistushankkeen päivitetty talousarvio ja 
hankesuunnitelma toimitettava ministeriöön/valvojalle 27.9. 
mennessä  Valvojat kuittaavat   
 

• Hankehallinnoijan ja osatoteuttajan välinen sopimus valtionavustuksen 
käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimitettava Lounais-
Suomen aluehallintovirastolle 30.10. mennessä  

 
• Toimeenpanon tuki THL:ssa tarkentuu syksyn aikana. Aluekoordinaattorit 

käyvän keskusteluja alueella ja hanketoimistossa mietitään kansallisia 
teemoja 

 

Ajankohtaista 



Ajankohta Tilaisuus Kohderyhmä (va) 

25.8 klo 9-11  Hankesalkku-koulutus alueille Tulevaisuuden sote-keskus 

27.8 klo  Hankesalkku-koulutus alueille Rakenneuudistus 

27.8 klo 9-10 Verkkoklinikka: Miten hyödynnät Innokylän 

työkaluja hanketyössä 

Tulevaisuuden sote-keskus 

1.9 klo 12.30 Alueiden Skype-info (syksyn ensimmäinen, 

järjestetään joka toinen viikko) 

Tulevaisuuden sote-keskus 

Rakenneuudistus 

2.9 klo 10-15 Hankehallinnollinen ohjaustilaisuus Tulevaisuuden sote-keskus 

Rakenneuudistus 

14.9 klo 9-10 

 

Verkkoklinikka: Miten hyödynnät Innokylän 

työkaluja hanketyössä 

Tulevaisuuden sote-keskus 

22.9 koko päivä 

 

Sote-uudistuksen valtionavustushankkeet: Kick off 

-tilaisuus 

Tulevaisuuden sote-keskus 

Rakenneuudistus 

 

30.9. klo- 9-10 Verkkokoulutus: Innokylä Rakenneuudistus 

6.10 klo 10-15 Hankehallinnollinen ohjaustilaisuus 

 

Tulevaisuuden sote-keskus 

Rakenneuudistus 

7.10 klo 9.30-11 Arvioinnin verkkoinfo Tulevaisuuden sote-keskus 

20.10. klo.9-10 Verkkokoulutus: Innokylä Rakenneuudistus 

Hanketuen aikatauluja (syksy 2020) 



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Monialaista palvelujen yhteensovittamista 
tarvitsevien tunnistaminen (PAPATA) 

Hankkeen keskeiset tulokset ja suositukset 
 

Erityisasiantuntija, TtT Hanna Tiirinki 

1.9.2020 



Tutkimushankkeen tehtävä 

• Tutkimus- ja selvityshankkeen päätehtävänä oli tutkia ja selvittää, 
millaisilla toimintamalleilla ja työkaluilla voidaan tunnistaa 
monialaisesta palvelujen yhteensovittamisesta mahdollisesti hyötyvät 
henkilöt, millaisten edellytysten ja ehtojen vallitessa ne toimivat sekä 
miten niitä voidaan soveltaa eri asiakasryhmien kohdalla.  

• Lisäksi selvitettiin Suomen väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen 
monialaista sekä kallista käyttöä, työ- ja toimintakyvyn tukitarpeiden 
tunnistamisen toimintamalleja ja työkaluja, sekä työttömien 
terveystarkastusten toteuttamista ja hyödyntämistä.  

• Hanke (2018-2020) jakautui viiteen työpakettiin, jotka on esitelty 
seuraavassa diassa (dia 3.) 
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PAPATA 

Monialaisia palveluja tarvitsevien 
tunnistaminen – hankkeen kokonaisuus 

Työpaketti1:  

Monialaisia palveluja 
käyttävien 

asiakasprofiilit: 

 taustoittava 
rekisteritutkimus 

Työpaketti 2.  

Monialaisia palveluja 
tarvitsevien 

tunnistamisen ja 
ennakoinnin 

toimintamallit ja 
menetelmät 

kansainvälisesti: 

kartoittava 
kansainvälinen 

katsaus ja kysely 

Työpaketti 3.  

Monialaisia palveluja 
tarvitsevien 

asiakkaiden ja 
asiakasryhmien 

tunnistamisen nykytila 
Suomessa: 

 kartoitettava 
kotimainen katsaus ja 

kysely 

Työpaketti 4. 
Työikäisten työ- ja 

toimintakyvyn 
tukitarpeiden 

tunnistaminen ja 
työttömien 

terveystarkastusten 
hyödyntäminen: 

 selvitys tunnistamisen 
toimintamalleista ja 

menetelmistä 

 Työpaketti 5. 
Suositukset paljon 

palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden 

tunnistamisen 
toteuttamiseen: 

 synteesi 
työpaketeissa 1-4 

kootusta tuloksista 
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PAPATA 

Resurssit kohdentuvat pienelle väestön 
osalle 
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20% väestöstä 
kuluttaa palveluista 
88,5 % 

 

10% väestöstä 
kuluttaa palveluista 
78,5 % 

 

5% väestöstä kuluttaa 
palveluista 66,6 % 

 

1% väestöstä kuluttaa 
palveluista 29,1 % 

 

Käytetty aineisto:  
Aineisto 1. Terveydenhuoltoaineisto (kattavuus koko Suomen 
väestö). 
 
Aineisto 2. Kotipalveluaineisto (kattavuus ne kunnat, joista on 
saatavilla edellisten lisäksi kaikki vanhusten kotipalvelut). 
 
Aineisto 3. Sosiaalihuollon avopalveluaineisto (kattavuus ne 
alueet, joista on saatavilla edellisten lisäksi kaikki 
sosiaalihuollon avopalvelut eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Oulun 
kaupunki). 
 
Suuren osan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
käytöstä muodostuvista kustannuksista on niin Suomessa 
kuin ulkomaillakin todettu keskittyneen suhteellisen 
pienelle osalle väestöstä. 
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Tunnistamisen ja ennakoinnin kansainväliset 
toimintamallit ja menetelmät 

• Tunnistamisen ja ennakoinnin 

välineinä käytetään kyselypohjaisia 

mittareita, väestökyselyjä, 

käyntimääriä, asiakasprofilointeja, 

itsearviointeja, algoritmeja ja tietojen 

louhinnan malleja.  

• Asiakas- ja potilastiedoista haetaan 

asiakkaiden diagnooseja, 

käyntimääriä, käyntien syitä, 

kotiutuksia, sairauksia ja kriisejä.  

PAPATA 

Kansainväliset 
monialaisia palveluita 

tarvitsevien 
tunnistamisen tai 

ennustamisen mallit 

Sairaalakäyntien 
ennakointi  (n=9) 

Monialaisten 
palvelutarpeiden 
ennakointien tai 

riskiryhmien 
tunnistamisen 
mallit  (n=19) 

Ensiavun tai 
päivystyksen 

ennakointi (n=10)  

Palvelujen 
suurkäytön 

ennakointi (n=15)   

Kalliiden 
potilaiden 

tunnistamisen 
välineet (n=11) 
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PAPATA 

Väylät monialaisia palveluita tarvitsevien asiakkaiden 
tunnistamiseen Suomessa 

palvelujen ulkopuolella oleva henkilö  

etsitään ja tunnistetaan  

•Osa monialaisesti palveluja tarvitsevista ei ole palvelujen piirissä tai 
asiakkuus on heiveröistä.  

•Tieto heistä saadaan esimerkiksi henkilön itsensä tai hänen läheisensä 
yhteydenoton perusteella. 

•Voidaan hyödyntää etsivää lähityötä, jalkautuvaa sosiaalityötä ja 
matalan kynnyksen palveluja, kuten asuinalueen yhteisiä olohuoneita.  

•Etsivä nuorisotyö (lakisääteinen), erityisryhmien terveystarkastukset 
(esim. työttömät),  ikäihmisten terveystarkastukset.  

Palveluja hakeva uusi asiakas 
tunnistetaan 

•Asiakkaan tilanne arvioidaan esim. terveyskeskuksessa, 
sosiaalihuollossa, työ- ja elinkeinopalveluissa, Kelassa tai 
Ohjaamoissa.  

•Tunnistaminen voi tapahtua neuvonnan, ohjauksen, hoidon 
tarpeen tai palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.  

•Edellyttää alkukartoitusta, jossa selvitetään laajalti asiakkaan 
tilanne (terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat.) 

Palvelujen piirissä jo oleva asiakas 
tunnistetaan 

•Huoli asiakkaan tilanteesta nousee esim. toistuvilla 
päivystyskäynneillä tai käyttämättä jääneistä ajoista. Asiakkaalla 
voi olla vaikeuksia saada tarvitsemiaan palveluita.  

•Tunnistamisessa voidaan hyödyntää  järjestelmän 
seurantatietoja.  

•Tunnistaminen tapahtuu esimerkiksi potilas-
/asiakassuunnitelman toteuttamista seuratessa, 
palveluohjauksessa sekä työttömien ja erityisryhmien työ- ja 
toimintakykytarkastuksissa.  
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Erilaisia toimintamalleista on Suomessa 
pääasiassa myönteisiä kokemuksia 

• Hankkeessa selvitettiin Suomessa käytössä olevien toimintamallin 
toimivuutta, vahvuuksia ja haasteita :  
• Suuntima on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylläpitämä 

palvelu, jota voidaan hyödyntää asiakkuuksien segmentoinnissa.  

• Terveyshyötyarvion perustana on Duodecimin tarjoama ja ylläpitämä kliinisen 
päätöksentuen palvelu, jota hyödynnetään perusterveydenhuollon yksiköissä eri puolilla 
Suomea.  

• Case manager –toimintamalli, jota kehitetty Päijät-Hämeessä vuodesta 2015 alkaen.  

• Yhteisasiakkuus-mallin tavoitteena on varmistaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa avun ja 
palvelun saaminen yli sektorirajojen. Pohjois-Karjalan Siun sote -kuntayhtymän 
yhteisasiakkaiden tunnistamisen ja ohjauksen malli on ollut käytössä vuodesta 2018 alkaen. 

• Paljon palveluja tarvitsevien tuen ydinprosessi on kokonaisvaltainen toimintamalli, jota 
hyödynnetään tällä hetkellä kaikissa Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa 
samoilla yhteisillä kriteereillä.  
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https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima
https://www.duodecim.fi/tuotteet-ja-palvelut/terveyshyotyarvio-ebmeds/
https://www.siunsote.fi/-/kohti-aidosti-yhteisia-asiakkuuksia-sosiaali-ja-terveydenhuollossa
https://www.siunsote.fi/-/kohti-aidosti-yhteisia-asiakkuuksia-sosiaali-ja-terveydenhuollossa
https://www.siunsote.fi/-/kohti-aidosti-yhteisia-asiakkuuksia-sosiaali-ja-terveydenhuollossa


Käytössä olevia mittareita asiakkaan työ- ja 
toimintakyvyn tukitarpeiden tunnistamiseksi 

Mittari tai indikaattori Asiakasryhmä, jolle 
soveltuu 

Kuvaus 

Työelämätutka työikäiset Asiakkaan työelämäsuhteen kahdeksan ulottuvuutta 

Kompassi työikäiset Seitsemän elämänalueen arviointi (työllisyys, terveys, psyykkinen hyvinvointi ja 
toimintakyky, arjen sujuvuus, talous, osallisuus ja sosiaalinen tilanne sekä osaaminen) 

Kykyviisari työikäiset Työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä 

IMBA ja Melba työikäiset Melba: työn edellyttämien psykososiaalisten vaativuustekijöiden (esim. kognitiiviset, 
sosiaaliset ja työtapaan liittyvät taidot) arviointi. IMBA: työn edellyttämien fyysisten 
vaativuustekijöiden, ympäristön olosuhteiden ja työturvallisuustekijöiden arviointi 

15D työikäiset ja ikääntyneet Kyselylomake, jolla asiakas voi itse arvioida elämänlaatuaan 15 eri ulottuvuudella: 
liikuntakyky, näkökyky, kuulo, hengitys, nukkuminen/uni, syöminen, puhuminen, 
eritystoiminta, tavanomaiset toiminnot, henkiset toiminnot/mielenterveys, häiritsevät 
oireet, masentuneisuus, ahdistuneisuus, energisyys/elinvoimaisuus ja 
sukupuolielämä/seksuaalisuus 

Sovari nuoret Itsearviointiin pohjautuva anonyymi nettikysely, koostuu sosiaalisen vahvistumisen viidestä 
osa-alueesta, joita ovat: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja 
työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus 

3X10D Elämäntilannemittari koululaiset, vanhemmat, nuoret ja 
nuoret aikuiset 

Itsearviointiin perustuva elämäntilanteen kokonaisarviointi. Itsearvio sisältää 10 kysymystä, 
joissa vastaaja arvioi kymmentä eri aihepiiriä (esim. perhe, asuminen, raha-asiat). 
Vastauksia voidaan käsitellä asiakastilanteessa ja laatia vastausten pohjalta 
hyvinvointisuunnitelma. 

OnnenApila nuoret Nuori arvioi värittämällä kahdeksaa apilanlehden muotoon koottua elämänosa-aluetta 
(psyykkinen & fyysinen hyvinvointi, halu opiskella & halu työllistyä, arjen sujuminen & 
sosiaaliset suhteet ja riippuvuuksien hallinta & luottamus tulevaisuuteen) 
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Tunnistamisen toimintamallien ja 
työkalujen jäsentämisen matriisi   

Toimintamallin/ 

työkalun nimi 

Mikä toimii? Minkä 
asukas/asiakasryhmä

n kohdalla? 

Millaisten edellytysten 
vallitessa? 

 

Palvelujen 
ulkopuolella olevat 

      

 

Palveluihin ensi 
kertaa tulevat 

      

 

Palveluita jo käyttävät 
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Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen ja palvelujen 
yhteensovittaminen prosessina 
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Johtopäätökset ja suositukset: Monialaisia palveluita 
tarvitsevien tunnistamisen malleja ja työkaluja tulee 
kehittää tavoitteellisesti 
1. Tunnistamisen malleja ja työkaluja tulee kehittää tavoitteellisesti siten, että tunnistetaan 

monialaisia palvelujen yhteensovittamista tarvitsevat, jotka ovat a) palvelujen ulkopuolella b) 
tulevat palveluihin ensikertaa ja c) käyttävät jo palveluja. Oikea-aikainen tunnistaminen on 
edellytys sille, että palvelutarpeiseen voidaan vastata yksilöllisesti ja palvelujen käyttöä voidaan 
suunnistella, ohjata ja tukea tarkoituksenmukaisesti.  

2. Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia tulee selvittää ja kehittää 
monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen vahvistamiseksi sekä palvelutarpeen ennakoinnin 
että palvelujen yhteen nivomisen näkökulmista. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät 
hyötyisivät tietojärjestelmien tuottamista automaattisista herätteistä tai signaaleista 
palvelukäytön muuttuessa.  

3. Määrämuotoista kirjaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee kehittää, jotta monialaisen 
palvelutarpeen tunnistamisessa voidaan hyödyntää nykyistä enemmän sekä sosiaali- että 
terveydenhuollon rekisteritietoja. Tietojen hyödyntämiseen liittyviä lainsäädännöllisiä esteitä 
tulee purkaa, 

4. Monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen mallien ja työkalujen käyttöä tulee selvittää 
myös tämän raportin ulkopuolelle jäävissä palveluissa, kuten opiskelijaterveydenhuollossa, 
maahanmuuttajapalveluissa ja vammaispalveluissa.  
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Johtopäätökset ja suositukset: Monialaisia palveluita 
tarvitsevien tunnistamisen mallien ja työkalujen käyttöä tulee 
lisätä ja yhtenäistää 

5. Eri alueilla, palveluissa ja yksiköissä tulee selvittää ja arvioida, millä malleilla tai 
työkaluilla varmistetaan monialaisten palvelutarpeiden tunnistaminen palvelujen 
ulkopuolella, palveluihin ensi kertaa tulevien ja palveluissa jo olevien asiakkaiden 
kohdalla. 

6. Kansainvälisiä monialaisen palvelutarpeen tunnistamisen malleja ja työkaluja tulee 
hyödyntää soveltuvin osin, esimerkiksi tunnistamisen toimintamallien 
monipuolistamisen sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistamisen näkö-kulmista.  

7. Tunnistamisen mallien ja työkalujen käyttöä tulee lisätä siten, että kaikilla alueilla 
tunnistetaan riippumatta palvelujen käytöstä tai palvelutarpeesta monialaisten 
palvelujen yhteensovittamista tarvitseva asiakas mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.  

8. Monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen jälkeisestä palvelujen koordinoinnista ja 
ohjaamisesta tulee sopia, jotta asiakkaan palvelutarpeita vastaava 
palvelukokonaisuus toteutuu sujuvasti, koordinoidusti ja yhteen sovitetusti.  
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Johtopäätökset ja suositukset: Työ ja toimintakyvyn 
tunnistamisen ja tuen tulee perustua yhtenäisiin ja vaikuttaviksi 
todennettuihin toimintamalleihin  
9. Työ- ja toimintakyvyn tarpeiden tunnistaminen edellyttää yhtenäisiä kriteerejä sekä geneerisiä 

monialaisessa toimintaympäristössä jaettuja arviointimalleja. 

10. Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä osin Kelalla ja TE-hallinnolla tulisi olla yhteinen asiakkaan 
luvalla käytettävä järjestelmä, joka edistää kokonaiskuvan rakentamista asiakkaan tilanteesta. 
Asiakastietojärjestelmään tulee integroida kansallisesti koordinoidut työ- ja toimintakyvyn sekä 
elämänlaadun mittarit, joita on mahdollista hyödyntää asiakkaan yksilöllisessä 
palvelukokonaisuudessa. 

11. Työ- ja toimintakykyyn tulee vaikuttaa oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa sujuvaa asiakasohjausta hyödyntäen. Kuntoutukseen liittyvät palvelut tulee nähdä 
yksittäisten toimenpiteiden sijaan prosessina, joka pohjautuu sovittuihin monialaisiin 
toimintamalleihin. 

12. Työ- ja toimintakykyyn liittyvä palvelutarpeiden tunnistaminen ja palvelujen tuottaminen tulee 
olla vaikuttavuusperustaista. Tämä edellyttää kansallista vaikuttavuuden tietopohjan 
määrittelyä, vaikuttavuustiedon käytön tukemista sekä rahoitus- ja ohjausjärjestelmien 
yhtenäistämistä.  
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Johtopäätökset ja suositukset: Työttömien 
terveystarkastusten toteutumista tulee yhtenäistää 

14. Tiedottamista työttömien oikeudesta terveystarkastukseen tulee tehostaa.  

15.  Ohjauskäytännöt palveluihin pääsemiseksi tulee rakentaa sellaisiksi, että työtön pääsee 
sujuvasti palveluihin ja saa myös tarvittavan tuen kyetäkseen ottamaan palvelut vastaan.  

16. Työttömien terveystarkastuksen monialainen prosessi tulee systematisoida vaihe vaiheelta ja 
huolehtia vastuunjaon selkeydestä. Asiakkaalle tulee nimetä oma, prosessin kokonaisuudesta 
vastaava työntekijä. 

17. Työttömän henkilön jatko-ohjaus kuntouttaviin ja muihin tarvittaviin palveluihin tulee turvata 
asiantuntevassa, toimialarajat ylittävässä yhteistyöverkostossa, jossa osapuolet ovat tietoisia 
omasta vastuualueestaan palvelujen kokonaisuudessa. Toimintaa tulee arvioida ja asiakkaiden 
kokemuksia palveluista kuulla. 

18. Työttömien terveystarkastusten tilastointia ja kansallista seurantaa ja ohjausta tulee edistää.  
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Johtopäätökset ja suositukset: Tutkimustietoa monialaisten 
palvelutarpeiden tunnistamisen mallien ja työkalu-jen 
toimivuudesta, soveltuvuudesta ja vaikutuksista tulee lisätä 

• 18. Moniasiantuntijaisia kehittämisverkostoja tulee edistää sekä yksikkö-, 
organisaatio- ja aluetasolla tiedon jakamiseksi ja asiakkaiden osallistamiseksi. 
Verkostoissa tulee tavoitella suunnitelmallista ja tavoitteellista kehittämistä 
tunnistamisen työkalujen ja mallien edistämiseksi. Toimivien työkalujen ja 
mallien yhtenä levittämisalustana voi hyödyntää Innokylää. 

• 19. Arviointitietoa lisäämällä voidaan yhtenäistää nykyistä varsin hajanaista 
monialaisten palvelutarpeiden tunnistamiseen liittyvää käsitteistöä ja termistöä, 
jolloin se osaltaan toimii yhteisen kielen ja merkitysten rakentajana eri 
toimijoiden, toimialojen ja palvelujen välillä.  

• 20. Jo käytössä tai kehitteillä olevien monialaisten palvelutarpeiden 
tunnistamisen työkalujen ja mallien toimivuutta ja toimivuuden ehtoja ja 
edellytyksiä sekä soveltuvuutta eri asiakasryhmien kohdalla tulee arvioida. 
Tiedeyhteisöjen ja korkeakoulujen osaamista tulee hyödyntää tunnistamisen 
työkalujen ja toimintamallien kansallisessa kehittämisessä.  
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Hankkeessa tuotetut julkaisut 

• Loppuraportti: Koivisto J & Tiirinki H (toim.) Monialaisen 
palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali- ja terveys- ja 
työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminta 38:2020.  

 

• Policy Brief: Liukko E (2020) Monialaisesti palveluja 
tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminta 21/2020. 

 

• Hankkeen väliraportissa (Koivisto & Tiirinki (toim.) 2020) 
sekä erillisissä osajulkaisuissa (Kivipelto ym. 2019; 
Hietapakka ym. 2019) on julkaistu pääosa hankkeen 
tuottamista tutkimustuloksista.  
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf/d08f9851-4083-0884-90e0-819692b2a43b/21-2020-Monialaisesti+palveluja+tarvitsevien+tunnistaminen+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf?version=1.0&t=1598334183856'''
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138988/URN_ISBN_978-952-343-445-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138986/PAPATA_tuti-pohjassa_FINAL s.pdf?sequence=4&isAllowed=y


1.9.2020 PAPATA 17 

Lisätietoja:  
Hankkeen koordinaattori,  erityisasiantuntija, Hanna Tiirinki  

Hankkeen johtaja, tutkimuspäällikkö Juha Koivisto  
etunimi.sukunimi@thl.fi 
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