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Taustaa
• Sähköhelmenkalastus – Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet -

raportti kokoaa tietoa olemassa olevista sosiaaliseen toimintakykyyn sekä sosiaalihuoltoon 
liittyvistä sähköisistä palveluista.

• Selvitys liittyi hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeeseen (Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen 
nykytilan ja kehittämistarpeiden raportti kokoaa tietoa sosiaaliseen toimintakykyyn sekä sosiaalihuoltoon 
liittyvistä sähköisistä palveluista valtakunnallisesti.

• Vastaavaa selvitystä ei ole aikaisemmin tehty. 
• Tarkoituksena on edistää digitaalisten palveluiden kehittämistyötä. 
• Tiedot on kerätty parissa kuukaudessa syyskauden 2017 aikana.

• Kartoituksen kautta pyrittiin löytämään sellaisia toimintamalleja sekä niitä tukevia informaatio- ja 
tietoliikenneteknologian (IT) ratkaisuja, jotka voitaisiin mahdollisimman nopeasti ottaa käyttöön 
koko maassa ja integroida osaksi kehitteillä olevaa kansalaisen sähköisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kokonaisuutta. 

• Sosiaalihuollossa sähköinen asiointi uudistuvalla ja laajamittaisella palveluvalikoimalla on vasta 
tulossa.

• Vaikka sähköisiä palveluja jo sujuvasti käytettäisiin, niitä tunnistetaan ja kytketään vaihtelevasti 
sosiaalihuoltoon kuuluviksi. 

• Mielikuva sosiaalihuollon palvelujen nykytilasta on melko kaukana rohkeimmista tulevaisuuden sote-digi-
visioista. 

• Yhtälailla virheellinen on menneisiin aikoihin juuttunut mielikuva sosiaalihuollon palveluista täysin ilman 
sähköistä asiointia.



Sosiaalipalvelujen luokitus (2016) jakaa 
palvelut seitsemään palvelutehtäväluokkaan
• iäkkäiden palvelut, 
• lapsiperheiden palvelut, 
• lastensuojelu, 
• perheoikeudelliset palvelut, 
• päihdehuolto, 
• työikäisten palvelut ja 
• vammaisten palvelut. 



Selvitystyön tarkastelunäkökulmat

• Sosiaalihuollon palvelutehtävät, kunkin palvelutehtävän sisältämät 
sosiaalipalvelut sekä sosiaalipalvelujen sisältämät palveluprosessit 

• Alueellinen tarkastelu: miltä nykytilanne näyttää maakunnissa ja 
yhteistyöalueilla. 



Once only ja muutama tilastofakta

• Tarjottavan sähköisen palvelun kannalta tärkeimpiä periaatteita on yhden 
kerran -periaate se, ettei kansalaiselta kysytä samaa tietoa kuin kerran, jos se 
on jo jossain julkisen hallinnon rekisterissä saatavilla.

• Toteutuuko?
• Kansalaisten valmiudet sähköisten palvelujen käyttöön ovat Suomessa viime 

vuosina lisääntyneet. Tilastokeskuksen mukaan jo viisi vuotta sitten valtaosa, 
90 prosenttia iältään 17−74-vuotiaista suomalaisista käytti sähköisen 
asioinnin mahdollistavaa teknologiaa ja pääosalla oli verkkoyhteys kotona. 

• Mutta…
• Sosiaalihuollon palvelua oli puolestaan vuoden 2014 tutkimustietojen 

mukaan hakenut vain kolme prosenttia vastaajista. Tällöin perinteisesti eli ei 
sähköisesti palvelun hakeminen kytkeytyi työelämän ulkopuolella olemiseen, 
internet-yhteyksien puuttumiseen, huonoon terveydentilaan ja 
elämänlaatuun sekä terveyspalvelujen suurkulutukseen.



Kehittämistyötä on jo tehty
• Suomessa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiseksi on tehty lähes 

kaksikymmentä vuotta tiivistä kansallisen ja alueellisen tason 
asiantuntijayhteistyötä. 

• Resursseja on kohdennettu ennemmin sosiaalihuollon tiedonhallinnan perusteiden 
systemaattiseen edistämiseen kuin sosiaalihuollon sähköisiin asiakaspalveluihin. 

• Tiedonhallinnan kehittämisessä terveydenhuoltopainotteisuus on näkynyt myös sosiaali-
ja terveydenhuollon strategisissa asiakirjoissa, raporteissa ja erilaisten työryhmien 
asiantuntijakokoonpanoissa sekä linjauksissa aina 1990-luvulta viime vuosiin.

• Hankkeiden kautta kehittämistyötä on tehty kuitenkin useilla eri 
asiantuntijatahoilla ja yhteistyössä.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri eli 
kokonaissuunnittelu on nykymenetelmä alan toiminnan ja ICT:n 
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, rakenteiden hallinnointiin ja kehittämiseen.

• Olennaisena osana julkista johtamista keskeiset tietojohtamisen vaateet paineistavat 
uudistamaan myös sosiaalipalvelujen johtamista ja pitkäjänteistä, systemaattista 
kehittämistä



Tämän selvityksen tavoite
• Selvityksen tavoitteena oli 

1. Kuvata sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila kokoamalla tietoa 
sosiaaliseen toimintakykyyn sekä sosiaalihuoltoon liittyvistä sähköisistä 
palveluista ja 

2. Laatia ehdotukset käynnistettävistä kehittämishankkeista viimeisteltäviksi 
yhdessä selvityksen tilaajan (STM) kanssa. 

• Nykytilan kartoituksen kautta pyrittiin löytämään sellaisia 
toimintamalleja sekä niitä tukevia informaatio- ja 
tietoliikenneteknologian (IT) ratkaisuja, jotka voitaisiin mahdollisesti 
kohtuullisen nopeasti, kenties jo kuluvan hallituskauden aikana, ottaa 
käyttöön koko maassa ja integroida osaksi kehitteillä olevaa 
kansalaisen sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta. 



Tiedon keruu

• Kaikki maakunnat ja tulevat 
yhteistyöalueet olivat mukana 
selvityksen aineistoa kerättäessä.

• Tietoa sosiaalihuollon sähköisistä 
palveluista on haettu aikaisempien 
selvitysten ja muiden kirjallisten 
lähteiden lisäksi pääasiassa kuntien, 
kuntayhtymien ja maakuntien 
internet-kotisivuilta sekä kysymällä 
tarkennuksia palvelutilanteesta 
suoraan eri 18 toimijatahoilta
puhelimitse ja sähköpostitse. 

• Aineisto on kerätty pääasiassa syys- ja 
lokakuussa 2017.



Palvelujen luokittelu
• Selvitykseen saatiin kootuksi kaikkiaan lähes 200 sosiaalihuollon 

sähköisen palvelun tiedot. 
• Osa palveluista oli muun kuin kuntien/kuntayhtymien tuottamia ja osa vasta 

hankkeissa kehitteillä. Kaikki palvelut, myös muutamissa esille tulleissa 
kehittämishankkeissa mainitut, koottiin excel-taulukkoon. 

• Aineistoa tarkasteltiin alueittain: miltä sosiaalihuollon sähköisten 
palvelujen nykytilanne ylipäätään näyttää maakunnissa ja 
yhteistyöalueilla

• Maakunnittain (18) jaettuna 177 palvelun aineisto on suhteellisen pieni. 
• Erva-/yhteistyöalueittain (5) tarkasteltiin, miten kattavasti sosiaalihuollon 

sähköisiä palveluja eri puolilta maata löytyy: onko sähköisten palvelujen 
saatavuudessa, palvelumuodoissa (yleiset ja eri tavoin kohdennetut palvelut) tai 
palvelutarjoomassa eri asiakasryhmille (sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus) 
havaittavissa merkittäviä maantieteellisiä eroja. 



• Yleisten ja toisaalta kohdennettujen palvelujen määrällisen suhteen 
sekä kohdennettujen palvelujen laadullisen suhteen selvittämiseksi 
aineiston sähköiset palvelut luokiteltiin vielä STePS-hankkeessa 
jaotellulla tavalla

• asiakkaan/kansalaisen mahdollisuus tuottaa itsenäisesti hyvinvointitietoa
oman elämäntilanteensa ylläpitämiseksi tai edistämiseksi, 

• organisaation palveluista tiedottavat verkkosivut, 
• yleistä tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista, sen edistämisestä sekä sitä 

tukevista palveluista, 
• verkkosivuilla olevaa vertailutietoa palveluiden laadusta, kustannuksista ja 

saatavuudesta, 
• anonyymi verkkoneuvonta (johon ei tarvita asiakkaan tunnistautumista) ja 
• sähköinen asiakaspalaute. 



• Lisäksi haluttiin selvittää mitä kohdistettuja sähköisiä palveluita 
organisaatio järjestää kansalaisille tai asiakkaille

• verkkoneuvonta (johon tarvitaan asiakkaan tunnistautuminen), 
• sähköiset vertaistukiryhmät (keskustelut), 
• verkossa käytettävä avuntarpeen itsearviointitesti tai etuuslaskuri (esim. 

toimeentulotukilaskuri), 
• sähköinen hakeminen palveluun (esimerkiksi sähköiset hakemuslomakkeet), 
• asiankäsittelyn sähköinen seuraaminen,
• päätöksen sähköinen toimittaminen (esimerkiksi tieto palvelupäätöksestä 

toimitetaan sähköisesti asiakkaalle), 
• sähköinen ajanvaraus, 
• asiakaskohtainen sähköinen palvelusuunnitelma, johon asiakkaalla on pääsy, 
• videoneuvottelu tai etäpalvelu asiakkaan ja työntekijän välillä ja 
• muu, mikä? 



Keskeiset tulokset

• Yleisenä huomiona voidaan todeta, että sähköisiä terveyspalveluja on koko maassa käytössä 
huomattavasti laajemmin ja säännönmukaisemmin kuin sähköisiä sosiaalipalveluja riippumatta 
siitä, tuottako terveys- (ja sosiaali-) palvelut kuntayhtymä vai peruskunta. 

• Tältä osin terveyspalvelut on edelläkävijä digitalisoinnissa. 
• Toisaalta valmiuksia sähköisten sosiaalipalvelujen ja yhdistettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyistä 

laajempaan käyttöönottoon on oletettavasti siinä mielessä, että kansalaiset ovat osin jo tottuneet 
sähköisiin terveyspalveluihin.

• Kuntien tarjoamien sähköisten palvelujen sisällöt ja kattavuus vaihtelevat paljon.
• Kunnan tarjoamien sähköisten palvelujen määrä ei ole suoraan verrannollinen kunnan kokoon, vaan 

joissakin varsin pienissä kunnissa on selvästi panostettu sähköiseen asiointiin.
• Jos kunnassa on tarjolla laajasti sähköisiä palveluja, on todennäköistä, että niitä on tarjolla myös 

sosiaalipalveluissa. 
• Ja mikäli kunnassa on panostettu sähköiseen asiointiin, se on tuotu myös selkeästi esille kunnan 

verkkosivulla. Nämä kunnat ovat kuitenkin tässä aineistossa vielä vähemmistönä.
• Maakuntien erilaisten sähköisten palvelujen määrä oli määrällisesti sen verran vähäinen, ettei 

tämän selvityksen pohjalta voi lähteä vertailemaan maakuntia, kuntia tai yhteistoiminta-alueita 
keskenään.



Sähköiset palvelut palvelumuodoittain 
(kuvio seuraavalla dialla)

• Selvitysaineistossa kohdennettuja sähköisiä palveluja on kolme neljäsosaa (n=131) ja yleisiä sähköisiä 
palveluja on yksi neljäsosa (n=46) kaikista luokitelluista (n=177). 

• Kohdennetut palvelut ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet valikoimaltaan.
• Yleisimmin esiintyvä eli 30 prosentin osuus (n=78) kohdennetuista palveluista on käytetyssä jaottelussa 

luokkaan ´muu´ sijoittuneita asiakaskohtaisia palveluja.
• Tällaisia ovat esimerkiksi omaan elämäntilanteeseen liittyvät kirjaamiset (sähköinen dokumentointi), ilmoitukset 

avuntarpeista tai huolenaiheista, suojatun sähköpostiyhteyden kautta tapahtuva asiakasviestintä sekä palveluun tai 
kohteluun liittyvät muistutukset.

• Seuraavaksi yleisimmin, 28 prosenttia (n= 73) kohdennetuista palveluista, on tarjolla sähköinen hakeminen 
palveluun. 

• Pienemmillä, kukin palvelu noin yhdeksän prosenttiyksikön osuudella, ovat edustettuina videoneuvottelu 
(tai muu etäpalvelu, kuten kuvapuhelu asiakkaan ja työntekijän välillä; n=25), sähköinen ajanvaraus (n=23) ja 
verkkoneuvonta (johon tarvitaan asiakkaan tunnistautuminen; n=23).

• Monet kohdennetut sähköiset sosiaalihuollon palvelut ovat vielä todella harvalukuisia, vaikka niillä voisi olla 
laajaa käyttöä sekä sosiaalihuollon asiakasprosesseissa että kansalaisille ongelmiensa arvioimiseksi ja niiden 
ehkäisemiseksi. 

• Vain muutamissa kunnissa on tarjolla asiakaskohtainen palvelusuunnitelma (johon asiakkaallakin on pääsy; n=4), 
vertaistukiryhmät (keskustelut; n=5), itsearviointitestit tai -laskurit (n=6), sähköinen päätöksen toimittaminen (n=9) ja 
asiankäsittelyn etenemisen seuraaminen (n=11). 





Sähköiset palvelut palvelutehtävittäin
• Selvityksen mukaan kuntayhtymävetoisesti järjestetyissä sosiaali- (ja terveys) palveluissa on usein 

tarjolla sähköisiä asiointimahdollisuuksia.
• Kaiken kaikkiaan yleisimpiä (n=53) noin 20 prosenttiyksikön osuudella ovat sellaiset sähköiset 

palvelut, joissa kohderyhmää ei ole rajattu.
• Sosiaalipalvelujen palvelutehtäväluokittain tarkasteltaessa (n=262, sama palvelu voi olla käytössä 

useammalla kuin yhdellä kohderyhmällä)
• Seuraavaksi yleisimpiä - noin 16 prosenttiyksikön osuudella kukin - ovat seuraavat kolme 

palvelutehtäväluokkaa: 
• vammaisten palvelut (n=43), lastensuojelun palvelut (n=42) ja lapsiperheiden palvelut (n=41). 
• Esimerkiksi vammaispalveluissa voi asioida sähköisesti vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun 

hakemisessa, vammaispalvelulain mukaisessa palvelussa tai taloudellisessa tuessa ja alle 30-vuotiaiden 
omaishoidon tuessa. 

• Päihdehuollon palveluja (n=29) ja työikäisten palveluja (n=29) oli molempia noin 11 prosenttia kaikista 
palveluista. 

• Muutamissa kunnissa on mahdollista hakea täydentävää toimeentulotukea sähköisesti.
• Vähäisimmiksi tässä selvityksessä osoittautuivat lastensuojelun (kuusi prosenttiyksikköä, n=16) ja 

päihdehuollon sähköiset palvelut (kolme prosenttiyksikköä, n=9) sähköiset palvelut. 
• Joissain kunnissa on jo mahdollista asioida anonyymisti chat-toiminnolla. Chat-palvelu on vielä 

suhteellisen harvinaista, mutta selvästi vähitellen lisääntymässä. 



Yleiset johtopäätökset

• Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen tarjontaa olisi monipuolistettava ja 
lisättävä (saatavuus), saavutettavuutta turvattava (asiointipisteet, laitteet 
ja yhteydet), osaamista vahvistettava (asiointi- ja kehittämistuki) sekä 
selkokielistä ja monikanavaista viestintää lisättävä (palvelutiedotus myös 
ei-sähköisesti, palautteen kerääminen ja hyödyntäminen). 

• Yhteistoiminnallista ja soveltuvin osin yhtenäiseen palvelutarjoomaan
tähtäävää kehittämistä pitäisi systemaattisesti koordinoida, linjata ja tukea. 
Yhteistyöhön tulee saada kansalaiset ja asiakkaat sekä sosiaalialan 
asiantuntijat – toki myös muut asiantuntijat. 

• Sähköisten palvelujen käytettävyyttä olisi parannettava ja niiden 
käyttöönottoa tuettava.



Pirstaleinen ja jopa epätasa-arvoinen tarjonta

• Tulosten mukaan kuntien tarjoamien sähköisten palvelujen sisältö ja 
kattavuus vaihtelevat vielä luvattoman paljon. 

• Kokonaiskuva on pirstaleinen. 
• Jos kunnassa on tarjolla laajasti sähköisiä palveluja, on todennäköistä, että 

niitä on tarjolla myös sosiaalipalveluissa − ilman, että kuntakoko olisi 
välttämättä eroja selittävä tekijä. 

• Kuntayhtymien tarjoomat olivat keskimäärin monipuolisempia kuin 
yksittäisten kuntien. 

• Aineiston suhteellinen pienuus antaa vain varovaisia viitteitä palvelujen 
yleisyydestä esimerkiksi maakuntien tai yhteistyöalueiden kesken.



Nostona yksi Sähköhelmi
• Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalueelta (/OYSin erva-alue) löytyvä Virtu.fi on 

konkreettinen esimerkki monipuolisesta sähköisten palvelujen ”palveluryppäästä.
• Kyseessä on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken palveluportaali, joka 

tarjoaa monenlaisia sähköisiä palveluita hyvinvoinnin tueksi. 
• Virtu.fi -palveluportaalilla ja sosiaalikollega.fi sivustoilla oli vuonna 2016 kaikkiaan 528 

897 käyttökertaa, ja ammattilaiset kirjautuivat palveluihin 15 681 kertaa. 
• Portaali on tarjonnut järjestöille mahdollisuuden pilotoida palveluidensa 

digitalisointia ja tarjota näin palveluita koko maakunnan alueelle. 
• Palvelumuotoina käytetään muun muassa erilaisia laskureita, kysymys- ja 

vastauspalvelua, kuvapuheluita sekä mahdollisuutta tallettaa ja välittää 
tietoturvallisesti omia tietoja ja asiakirjoja. 

• Palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti lappilaisille, mutta osa palveluista, kuten laskurit 
ovat jo nyt vapaasti kaikkien käytettävissä. 

• Poskessa on satsattu sosiaalihuollon ja sosiaalista toimintakykyä vahvistavien 
digitaalisten palvelujen ja niihin liittyvän osaamisen kehittämiseen jo vuosien ajan.



Sähköisten sosiaalipalvelujen mahdollisuudet
• Sähköisiä terveyspalveluja on koko maassa käytössä selvästi laajemmin ja 

säännönmukaisemmin kuin sähköisiä sosiaalipalveluja. 
• Näin on riippumatta siitä, tuottako palvelut kuntayhtymä vai peruskunta.

• Kehittämismyönteisesti voi ajatella, että valmiuksia sähköisten sosiaalipalvelujen ja 
yhdistettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyistä laajempaan käyttöönottoon on 
oletettavasti siinä mielessä, että osin kansalaiset kuin myös henkilökunta ovat jo 
tottuneet sähköisiin terveyspalveluihin. 

• Sähköinen yhteydenotto vähentää ammattilaisten puhelimessa viettämää aikaa, 
joten resurssia säästyy muuhun asiakastyöhön. 

• Sähköisten yhteydenottokanavien kautta voidaan asioida mihin vuorokauden aikaan tahansa, 
eikä asiakkaan tarvitse jonottaa. 

• Erityinen huomio kannattaisi kiinnittää asiakasryhmiin, joille liikkuminen 
palveluiden piiriin pitkien matkojen tai arkielämässä olevien rajoitteiden vuoksi on 
vaikeaa.

• Esimerkiksi omaishoitajien päivä rytmittyy pitkälti hoidettavan tarpeiden mukaan. 
Kartoituksessa heille löytyi vielä varsin vähän sähköisiä palveluita. 



Malleja on jo olemassa
• Terveydenhuollon puolelta saatuja kokemuksia pitäisi hyödyntää digitaalisia 

sosiaalipalveluita kehitettäessä. 
• Nykyisin esimerkiksi Hyvis.fi -palvelu kattaa jo Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, 

Itä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson sekä Päijät-Hämeen alueet. 
• Myös Hyviksen palvelut ovat terveydenhuoltopainotteisia, mutta mukana on jo joitakin 

sosiaalihuollon palveluita. 
• Käyttäjinä on myös ikäihmisiä, jotka ovat siirtyneet työterveyshuollosta julkisen sektorin palveluiden 

asiakkaiksi. Jos heiltä onnistuu sähköinen asiointi terveyspalveluissa, se onnistuisi myös 
sosiaalipalveluissa. 

• Lupaavia esimerkkejä sähköisten palvelujen kehittämisestä on ympäri Suomea. 
Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kotihoidon asiakkaille tabletilla tarjottavat palvelut, 
kuvapuhelimen käyttö ikäihmisten perhehoidossa ja chat-viestintä 
palveluneuvonnassa. 

• Vastaavaa kehitystyötä olisi suotava laajentaa. 
• Erilaiset mobiilisovellukset ovat tätä päivää, ja niiden tarjonta sosiaalihuollossa pitäisi olla 

laajempaa. 
• Etenkin avopalveluissa mobiilisovellus on todellinen matalan kynnyksen palvelu.



• Sairaanhoitopiirien yhteisessä Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa 
(hallinnoija HUS) on mukana sosiaalityön digitalisointia. 

• Ensin on laadittu taloudellisen ahdingon omahoitoohjelma ja sen jälkeen 
esimerkiksi Takaisin työhön -oma-avun ohjelma. 

• Sittemmin on kehitetty sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen pulmanavigaattori, 
joka voidaan liittää kaikkiin Terveyskylän virtuaalitaloihin ja osaksi 
digihoitopolkuja. 

• Tulevaisuudessa palvelukokonaisuuteen on ajateltu tuotettavan myös 
verkkovalmennuksia, kuten voimavaravalmennus. 

• Terveyskylän sosiaalityö ja sosiaalipalvelut ovat lupaava 
kehittämistyön tukemisen kohde, kun tehtävä työ ja tarjottavat 
palvelut kattavat jo nyt koko maan.



Yhdenvertaisuuden tavoite

• Asiakkailla on oikeus palveluihin riippumatta asuinpaikastaan tai 
esimerkiksi fyysisestä terveydentilastaan. 

• Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen tulee olla vähintäänkin yhtä 
helppokäyttöisiä ja saavutettavia kuin esimerkiksi jo olemassa olevat 
terveydenhuollon ja vaikkapa Kelan tarjoamat sähköiset palvelut.

• Palveluviestinnän kehittämisessä on hyvä olla mukana niin 
palveluviestinnän ammattilaisia kuin myös asiakaskehittäjiä. 

• On myös hyvä hyödyntää jo käytettävissä olevien sähköisten 
palvelujen (kuten terveyspalvelut ja Kelan sähköiset palvelut) 
viestintäkanavat ja -keinot.



Kiitos!

• Tutkimusraportti löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160653/ST
M_rap_14_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• Tutkimuksessa on avattu kaikki tarkastelunäkökulmat seikkaperäisesti 

auki.
• Lisätietoja voi halutessaan saada tutkijaryhmältä:

• tarja.kauppila@isonet.fi
• kati.kiiski@saimia.fi
• mari.lehtonen@socom.fi

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160653/STM_rap_14_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:tarja.kauppila@isonet.fi
mailto:kati.kiiski@saimia.fi
mailto:mari.lehtonen@socom.fi
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