
 

 

 

 

 

 

SOTE-PALVELUJEN KÄYTTÖ 

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISESSA JA 

LOHJALLA 2009-6/2015 - TUTKIMUS- JA 

KEHITTÄMISHANKE SIFT 

 

 

  

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.2.17 



Lähtökohtia työskentelylle 

 Taustalla yli kymmenen vuoden työskentely 

sosiaalihuollon tiedontuotannon parissa 

 Esimerkit maailmalta ja kotimaisista tutkimuksista 

 Modernin tilastotieteen ja tiedonkäsittelyn 

menetelmien hyödyntäminen 

 Työskentely käynnistettiin elokuussa 2015 



Kehittämistyön tavoitteet 

SIFT -kehittämistyön tavoitteena on:  

 

Tunnistaa asukkaiden keskeiset palvelujen käytön kerrostumat sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluissa, kuvata paljon sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja saavien kuntalaisten palvelukokonaisuudet 

sekä analysoida niiden taustalla olevia tarpeita.  

 

Kehittää ennustemalli asukkaiden palvelujen käytöstä ja siten  kehittää 

palvelukokonaisuuksien hallintaa tietojohtamisen ja tiedonhallinnan 

avulla aikaisempaa proaktiivisemmaksi.  

  



 

Taustakysymykset   
 

  

1. Mitkä tekijät / tunnuspiirteet kuvaavat (määrä, ajanjakso) paljon sekä sosiaali- 

että terveydenhuollon palveluja käyttäviä asiakkaita?  

2. Millaisista palvelukokonaisuuksista paljon sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluja käyttävien kuntalaisten palvelut muodostuvat? 

3. Kuinka asiakas- ja potilastietojärjestelmistä saatavasta tiedosta voidaan 

ennustaa asukkaiden palveluiden käyttöä? (palveluketjujen ajallinen ulottuvuus) 

=> palveluketjun toteutuminen  

4. Miten yhden perheenjäsenen palvelujen käytön avulla voidaan ennustaa 

muiden perheenjäsenten palvelujen käyttöä (esim. lastensuojelu: lapsi – sisarukset 

– perhe)?  

5. Miten paljon palveluja käyttävät sijoittuvat kunnan eri alueille? (paikkatieto) 

6. Millä indikaattoreilla kyetään tunnistamaan ne asiakkaat, joilla on kohonnut riski 

ajautua paljon palveluita käyttäviksi?  

7. Mitkä ovat ne toimenpiteet tai palvelut, joilla estetään asiakkaan ajautuminen 

paljon palveluita käyttäväksi? 



SIFT -aineisto 

Käytössä oleva aineisto on aikaisempia tutkimuksia kattavampi erityisesti:  

  

1. Sosiaalihuollon osalta (mukana ovat mm. toimeentulotuen, lastensuojelun, 

mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kuntouttavan työtoiminnan sekä 

vammaispalvelujen asiakkaat).  

2. Aineistossa on yhdistetty perheet, joka mahdollistaa perhekohtaisen tarkastelun eri 

palvelukokonaisuuksien käytön osalta. Tällä on keskeinen merkitys erityisesti 

lastensuojelun asiakkuuksiin liittyvien ilmiöiden tarkastelussa.  

3. Aineisto on kerätty 6 ½ -vuoden ajalta, joka mahdollistaa palvelupolkujen ajallisen 

tarkastelun.  

4. Lisäksi aineistoon on syötetty jokaisen asiakkaan paikkatieto postinumeron 

tarkkuudella (terveydenhuollossa jokaisen palvelutapahtuman mukaan, 

sosiaalihuollossa viimeisen palvelutapahtuman mukaan). Tämä tuottaa tietoa 

palvelujen käyttäjien sijoittumisesta kunnan sisällä, joka on olennaista tietoa 

esimerkiksi optimaalisen palveluverkon suunnittelussa.  

5. Yhdistetty eri asiakastietojärjestelmistä saatu tieto sellaisessa laajuudessa, jota 

ei aiemmissa tutkimuksissa ole tehty. 



Asiakkaiden ja läheisten määrät aineistossa 

 Aineistoon poimittiin ne henkilöt, joilla oli ainakin yksi 
merkintä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa 
sekä sosiaalihuollossa  

 Aineistossa on henkilöitä (=henkilötunnuksia) yhteensä 22 
289 

 10 968 on Lohjan aineistossa  

 11 321 Karviaisen aineistossa 

 Näistä päällekkäisiä henkilötunnuksia on 443  

 Tieto läheisistä vain sosiaalihuollon aineistossa (lastensuojelu, 
toimeentuloturva ja vammaispalvelut) 

 Vähintään yksi läheinen 3745 asiakkaalla, läheisiä yhteensä 
6184. 

 

 



Määrittelyä ja sen haasteita 

 Tapahtuma = mikä tahansa asia, joka aiheuttaa merkinnän sosiaalihuollon, 

perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon tietoihin 

 Asiakas = henkilö, jonka henkilötunnuksen ”alle” on merkitty ko. tapahtuma 

 Läheinen = samassa taloudessa asuva henkilö, jonka henkilötunnus on 

merkitty ko. asiakkaan tietoihin perheenjäsenenä tai läheisverkostoon 

kuuluvana 

 Haasteena aineiston käsittelyssä on sosiaalihuollon ja terveydenhuollon erot. 

Sosiaalihuollossa päätöksiä, terveydenhuollossa diagnooseja ja 

toimenpiteitä.  

 Yhteismitallisuuden haaste myös substanssikohtaisesti (vrt. 

toimeentulotukipäätös ja huostaanottopäätös) 



SIFT –prosessi 

 SH TH 

ESH 

Asiakkuuprofiilit/-

kuvaus 
• Käyttäjäryhmät 

• Palveluiden 

kokonaisuudet 

• Alueelliset erot 

I vaihe 

Palveluprosessit / -ketjut 

• Palveluprosessit ja -

ketjut 

• Palveluiden ajallinen 

etenemä 

II vaihe 

Eri asiakastietojärjestelmistä yhdistetty 

palvelutieto /primaaridata 
Tiedonlouhinta mm. Bayes, 

Bootstrap 

mm. Markovin ketju, 

päätös- ja luokittelupuut  

Lainalaisuudet  
• Palvelujen käyttäjät 

• Palvelut 

• Alue 

 

Vaikuttavat ilmiöt / tekijät 

III vaihe Mallinnus  

”paljon palveluja  

käyttävät asiakkuudet” 

 

Ennakointi- ”työkalu”  / 

tunnistamisen välineet 

IV vaihe 

mm. Regressiot, geneettiset algoritmit, 

muut 

SoTe integraatio  
- Vertikaalinen 

- Horisontaalinen 

Keskeisimmät prosessien / 

palvelujen kohdat 

V vaihe 



Esimerkkejä palvelujen käytöstä 

 Kaikki palvelut: maksimi 14871, minimi 3, keskiarvo 

331,96, mediaani 120 

 ESH: maksimi 1350, minimi 1, keskiarvo 29,90, 

mediaani 12 

 PTH: maksimi 14854, minimi 1, keskiarvo 171,80, 

mediaani 65 

 Sosiaalihuolto: maksimi 3744, minimi 1, keskiarvo 

191,29, mediaani 11 



Lastensuojelun asiakkaiden vanhemmat / ICD10-

luokitus 

Tässä ei eritelty perusterveyhdenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa omiksi  

ryhmikseen. Mukana ne käynnit, joissa luokitus on merkitty. 



 

Lastensuojelun asiakkuudet postinumeroalueittain 

 

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

0
3

6
0

0

0
3

6
2

0

0
3

7
1

0

0
3

1
0

0

0
3

1
5

0

0
3

2
2

0

0
3

2
5

0

0
3

3
0

0

0
3

3
2

0

0
3

4
0

0

0
3

4
3

0

0
3

7
9

0

0
3

8
1

0

0
3

8
5

0

0
3

8
7

0

0
8

1
0

0

0
8

1
5

0

0
8

2
0

0

0
8

3
5

0

0
8

4
5

0

0
8

4
8

0

0
8

5
0

0

0
8

6
8

0

0
8

7
0

0

0
8

8
0

0

0
9

1
2

0

0
9

2
2

0

0
9

4
3

0

0
9

5
2

0

0
9

6
3

0

0
9

8
1

0

0
9

9
3

0

Karkkila Vihti Lohja

Asiakkuuksien määrä %:a alaikäisestä väestöstä, suhteutettu 31.12.2012 väestöön 



Paljon palveluja käyttävät 



Käytetyt menetelmät 

Luokitukset:  

 

K:n lähimmän naapurin menetelmä 

Fast and Frugal-puut sekä 

Evoluationary Learning-puut  

Luokitukset on haettu käyttäen K:n lähimmän naapurin menetelmää sekä Fast and Frugal-puita ja Evoluationary Learning-puita.  



Yhteensä asiakkaita 7.018, joka on 8,2 % väestöstä 

 

Laaja palvelukirjo-ryhmä (asiakkaat, jotka kuuluvat eniten 
25 %:iin ja jotka ovat olleet palvelujen käyttäjinä 
vähintään 12 kk* aikana ja ovat saaneet vähintään 
kolmea eri palvelua (sh, esh, pth, hh) N672 (0,8 %) 

 

Paljon palveluja-ryhmä; muut asiakkaat, jotka eivät täytä 
ym. kriteereitä N6346 (7,4 %) 

 

 

SUURASIAKKAAT 

 



Asiakkaiden ryhmittelyä 

KOKO AINEISTO N22285 

SUURASIAKKAAT N7018 (8,2%) 

LAAJA PALVELUKIRJO N672 (0,8%) PALJON PALVELUJA N6346 (7,4%) 

1. SELKEÄ PÄÄPALVELU N503 

(75%) 
2. ”SILMUKKA-

ASIAKKAAT” 
N169 (25%) 

 
1A SOSIAALIHUOLTO 

N392 (78%) 

 

1B TERVEYDEN-HUOLTO 

N111 (22%) 

 

 

FWEF 

3.PÄÄPALVELU  

N3807 (60%) 

4. SUURI MÄÄRÄ ERI PALVELUJA  

N2102 (33%)  

5. SATUNNAISET 

PALVELUYHDIS- 

TELMÄT 

N402 (6,3%) 

RYHMITTELE-

MÄTTÖMÄT N35 

(0,6%) 



Laaja palvelukirjo –ryhmä:  
ikä ja sukupuoli (N=672) 

ikä 

Vanhin 96 

Nuorin 2 

Keskiarvo 49 v. 8 kk 

Mediaani 51 v. 

Vanhin 1 % (N = 7) 92 v. tai tätä vanhempi 

Vanhin 5 % (N = 34)  88 v. tai tätä vanhempi 

Vanhin 10 % (N = 67) 84 v. tai tätä vanhempi 

Vanhin 25 % (N = 168) 71 v. tai tätä vanhempi 

Nuorin 25 % (N = 168) 26 v. tai tätä nuorempi 

Nuorin 10 % (N = 67) 16 v. tai tätä nuorempi 

Nuorin 5 % (N = 34) 13 v. tai tätä nuorempi 

Nuorin 1 % (N = 7) 6 v. tai tätä nuorempi 

Miehet 

 
Naiset 

 

N 268 404 

% 39,9 % 60,1 % 

keski-ikä 46 v. 1 kk 
52 v. 1 

kk 

Aineistossa selkeä naisten yliedustus 

 

Naiset myös hieman miehiä vanhempia 

 



Laaja palvelukirjo-ryhmän tyypillisimmät 

aloituspalvelut => palveluihin sisääntulo 

Paljon palveluja tarvitsevien 

asiakkuuksien ”sisääntulo” 

perusterveydenhuollossa! 

Pth mukana yhdistelmissä 73,3 % 



  

Laaja palvelukirjo – alaryhmät: 

 

 Selkeä pääpalvelu (N503 / 75%) 

 Silmukka-asiakkuus (N111 / 25%) 

 

 

Laaja palvelukirjo N672 



Ryhmä 1: Selkeä pääpalvelu (N=503 / 75 % Laajan 

palvelukirjon ryhmän asiakkuuksista) 

 Asiakkuus yhdessä pääpalvelussa (yli 80 % suoritteista) 

 Asiakkuus alkaa perusterveydenhuollossa (76,4 %), 
mutta siirtyy nopeasti sosiaalihuoltoon (välissä voi olla  
kuukausia ilman tapahtumia) 

 

 Ryhmä jakautuu kahteen: 

 1 a: Pääpalveluna sosiaalihuollon palvelu (N=392 / 78 %) 

 1 b: Pääpalveluna terveydenhuollon palvelu (N=111 / 22 
%) 

 

 

 



Ryhmä 1a: Pääpalveluna sosiaalihuollon 

palvelu (N392 / 78 %) 

 Ryhmän asiakkaat nuoria (suhteessa muihin ryhmiin, vanhin on 57-vuotias, 

keski-ikä 32 vuotta 2 kuukautta) 

 Työikäiset: vammaispalvelu tai yli 2 vuotta jatkunut 

toimeentulotuen asiakkuus 

 Alaikäiset: lastensuojelun sijaishuollon asiakkuus 

 Ensikontakti sosiaalihuollon asiakkuudessa 

tyypillisempi kuin 1b-ryhmässä (noin 3,3 -kertaa ) 

 

 



Ryhmä 1a: Aloituskuukaudet 

N=102 

26,1 % 

N=97 

24,9 % 

N=54 

13,7 % 
N=52 

13,3 % 

N=34 

8,7 % 
N=28 

7,1 % 

N=25 

6,1 % 



Totuusmatriisien tulkinta  

 Perustuvat suoritemääriin: suorite / kuukausi 

 Täysin vaalea alue: 0-15 suoritetta / kuukausi 

 Tummempi: 15-30 suoritetta / kuukausi 

 Tummin sävy: yli 30 suoritetta / kuukausi 

 Sävyt ovat liukuvärjättyjä, mutta ruudun toistokyky 

ei riitä näyttämään hienoja sävyeroja näin isoissa 

kuvissa 



Ryhmä 1a / sosiaalihuolto:  

(nuorin ylhäällä) 



Ryhmä 1b: Pääpalveluna 

perusterveydenhuolto (N111 / 22 %) 

 Asiakkaat iäkkäämpiä kuin 1a (vanhin 96-vuotias, keski-ikä 58 vuotta, 1 kuukausi) 

 Merkittävä osa (64,1 %:lla asiakkaista, ko. asiakkaiden suoritteista 
yli 85 %:a) palveluista ikäihmisten kotihoidon tai kehitysvammaisten 
erityishuollon palveluja 

 Merkittävä (77,2 %:lla asiakkaista, näistä asiakkaista 79,9 %:lla 
ainoa sosiaalihuollon palvelu) osa sosiaalihuollon palveluista 
kuljetuspäätöksiä  

 Toimeentulotuen palvelujen asiakkuus on pisteittäistä 

 Terveydenhuollon palvelujen jakauma vaihtelee ikäkausittain; mitä 
vanhempi sitä todennäköisemmin enemmistö on pth:n palvelua 
(suoritemäärät kasvavat iän myötä molemmissa, mutta pth:n 
suoritemäärä kasvaa voimakkaamin kuin esh:n) 



Ryhmä 1b: Aloituskuukaudet 



Ryhmä 1b: terveydenhuolto 
(nuorin ylhäällä) 



Ryhmä 2: Silmukka-asiakkuus (N=169, 25 %) 

 Ei yhtä selkeää pääpalvelua 

 Asiakkuus on pitkäkestoista ja runsasta monien palveluiden käyttöä 

 Palvelujen määrä saman kuukauden aikana voi olla suuri, mutta se jakautuu 
tasaisesti sh – pth – esh -palveluyhdistelmälle 

 Peräkkäisten kuukausien asiakkuudet sisältävät erilaisia palvelujen 
yhdistelmiä  

 Palvelutapahtumien välissä myös kuukausia ilman asiakkuutta 

 Ikäjakauma painottuu työikäisiin 

 Asiakkuus käynnistyy silmukassa pth-esh, sosiaalihuollon asiakkuus 
myöhemmin 

 Sosiaalihuollon palveluista merkittävin toimeentulotuki 

 Asiakkaiden perhe on ryhmän 1 asiakkaita suurempi (keskimärin 3,4 
jäsentä, ryhmä 1 keskimäärin 2,1) 



Ryhmä 2: Aloituskuukaudet 



Ryhmä 2: Silmukka (N111) 
(nuorin ylhäällä) 



  

Alaryhmät: 

 
 Yksi pääpalvelu 60 % 

 Suuri määrä eri palveluja 33 % 

 Satunnaiset palveluyhdistelmät 6,3 % 

 Ryhmittelemättömät  yksilölliset palvelukokonaisuudet 0,6 % 

 

 

Paljon palveluja –ryhmä  N6346 



Ryhmä 3: Yksi pääpalvelu (N=3807, 60%) 

 Asiakkuus yhdessä pääpalvelussa 

 Terveydenhuollon palveluissa korostuvat  1-3 
ICD10/ICPC-koodia per henkilö (muodostavat yli 97 %:a ko. 

henkilön koodeista)  

 Sosiaalihuollon palveluissa ikä määrittää 
asiakkuutta: 

 Alaikäiset: lastensuojelu 

 Työikäiset: toimeentuloturva jne.  

 Vammaispalveluiden asiakkuus ei ole ikäsidonnainen  

 



Ryhmä 3: Aloituskuukaudet 



Ryhmä 4: Suuri määrä eri palveluja 

(N=2102, 33 %) 

 Asiakkuuksissa satunnaisia piikkejä, mutta enimmäkseen 
yhtä palvelutyyppiä (pth, esh, sh) 

 Asiakkuus tiivistä; ajanjakso muutama kuukausi -1½ 
vuotta sisältää suuren määrän suoritteita (useita satoja) 

 Tämän jälkeen palvelujen käyttö satunnaista 

 Ryhmä jakautuu kahteen alaryhmään:  

 Ryhmä 4a: Pääasiallinen palvelu terveyspalvelu (N=1013)  

 Ryhmä 4b: Pääasiallinen palvelu sosiaalipalveluja 
(N=1089) 

 



Ryhmä 4a: Pääasiallinen palvelu 

terveyspalvelu 

 Ryhmän ikä- ja sukupuolijakauma vastaa pääosin 

aineiston ikä- ja sukupuolijakaumaa 

 Aineistossa huomattavasti enemmän (71,24 %:a) 

lohjalaisia kuin karviaislaisia 

 Palveluyhdistelmä pth + esh kattaa tapahtumista  

88,1 % 

 Suoritemäärien suhteellinen osuus pth-esh pysyy 

suhteellisen vakiona osuus noin 82/18. 

 

 



Ryhmä 4a: Aloituskuukaudet 



Ryhmä 4b: Pääasiallinen palvelu  

sosiaalipalvelu 

 Lyhytaikaista, mutta runsasta sosiaalihuollon palvelujen 

käyttöä: 

 Alaikäiset (N=636): lyhytaikainen lastensuojelun 

sijaishuollon palvelu (keskimäärin 90 vrk) ja/tai 

avohuollon tukitoimia (keskimäärin 8,7 kk) 

 Aikuisväestö (N=374): lyhytaikainen toimeentulotuen 

asiakkuus (useita toimeentulotuen muotoja), näistä 

aikuisista 359 ovat em. Alaikäisten läheisiä. 

 Asiakkuusryhmä nuorin (40 v. 2½ kk) 



Ryhmä 4b: Aloituskuukaudet 



Ryhmä 5: Satunnaiset palveluyhdistelmät 

(N=402, 6,3%) 

 Asiakkuus koostuu satunnaisista kahden tai kolmen 
palvelun yhdistelmästä (pth-esh-sh) 

 Kahden tai kolmen palvelun yhdistelmiä sisältäviä 
kuukausia keskimäärin 2 peräkkäin ja näitä 
yhdistelmiä koko ajalla keskimäärin 3 

 Ryhmän asiakkuuksista vain 10 koskee alaikäisiä  



 

Ryhmä 5: Aloituskuukaudet 

 



Ryhmä 6: Ryhmittelemättömät 

asiakkuudet (N=35, 0,6%) 

 Asiakkuudet eivät muodosta edellisiin ryhmiin 

sopivia kokonaisuuksia ja ovat siten yksilöllisiä 

palvelukokonaisuuksia 



Ryhmä 6: Aloituskuukaudet 



Jatkosuunnitelmia 

 Ryhmien tarkempi analysointi, erityisesti palvelujen 
suurkäytön mekanismien tunnistaminen 

 Havaintojen merkityksen pohdinta integraation 
toteutumisen näkökulmasta 

 Palvelujen suurkäyttöä ehkäisevien 
toimintatapojen/varhaisen tunnistamisen 
menetelmien kehittäminen  

 

  


