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Palveluseteli 
kokeilut 

2017 
Q1 Q3 Q2 Q4 

2018 
Q1 Q3 Q2 Q4 

2019 
Q1 Q3 Q2 Q4 

Kokeiluiden 
laajennukset 

Kansallinen ICT toteutus 

§ ? 

Piloteiksi muuttuvat 
kokeilut 

Valinnanvapauden pilotit (uudet) VV pilotit pääsevät hyödyntämään 
kansallista ICT toteutusta suoraan 

Piloteiksi muuttuvien kokeiluiden osalta H2/2018 
migraation suunnittelu ja toteutus, kansalliset palvelut 
käyttöön Q1/2019? 

Jatketaanko ”muuten kokeiluja”? 
Palataanko jossain vanhaan  
toimintamalliin? Asiakkaat? 

Kansalliset palvelut valmistuvat vaiheittain ja tuottavat 
lisäominaisuuksia tarpeen mukaan 



Yksinkertaistettu  
toiminta ja digi 
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                                                                                                                                                                     Palveluluokitus 

 
                                                                                                                     
 

Valinnanvapauden  
tietopalvelu (Suomi.fi) 
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Käyttäjäpalaute 

Soteri  
rekisteri v.2 
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tietopalvelu v.2 
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Valinnanvapauden  
tietopalvelu v.1 
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Suoran valinnan  
palveluiden kuvaus 

Palvelun järjestäjän  
toiminnot 

Sote-uudistuksen 
palveluluokitus 

Sote-yhteiset asiakirjat  
esisuunnitelma 

Toteutus Black 

Suoran valinnan  
palveluluokitus 

Tuottajien luokittelut 
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Kanta-arkiston asiakirjojen siirrot maakunnille 
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Kansalaisen valinnanvapauden tietopalvelu 

• Toteutetaan osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua ja sisältää tiedot 
sote-valinnanvapauden piirissä olevista palvelutuottajista ja 
heidän tarjoamistaan palveluista 

• Hyödynnetään THL:n valmistuvaa palveluluokitusratkaisua, jolla 
palvelut kuvataan palvelutietovarantoon PTV 

• Asiakkaan maakunta ja sen mukainen tarjonnan rajaus Suomi.fi-
kirjautumisessa tapahtuvalla VTJ-tarkistuksella; kirjautumaton 
käyttäjä valitsee maakunnan valintalistasta 

• Suomi.fi-verkkopalveluun toteutetaan tuottajien vertailu, 
integraatio valintapalveluun ja toisaalta VV THP tietosisältöihin 

• Tietojen keruu prosessia kehitetään vaiheittain suuntaan jossa 
päällekkäinen tiedonsyöttäminen vähenee ja lopulta poistuu 
 



Palvelutietovarannon yksinkertaistettu tietosisältö 

ORGANISAATI
O 

ALAORGANISAATIO(T) 

PALVELU 

Kanava: 
digi 

Kanava: tel 

Kanava: 
paikka 

Kanava: 
lomake 

Nimi, tyyppi (julkinen/yksityinen, valtio/alue), toiminta-alue, tunnisteet 
(y-tunnus ja sote-oid), kuvausteksti, yhteys- ja osoitetiedot… 

Nimi, luokka/luokat, toteutustapa, liittyvä laki, kuvaus, käytön 
edellytykset ja rajoitukset, toimintaohjeet, asiasanat, kohderyhmät, 
elämäntilanteet, maksullisuus, asiakasseteli (k/e), kielet, tarjonta-
alueet, lupa- ja ammattipätevyyspalvelujen lisätiedot… 

 
 
Mm. nimi, kuvaus, URL, alue, sähköinen allekirjoitus (k/e), käytön 
tuki…   
 
 
Mm. nimi, kuvaus, nrot, ajat, hinta, käytön tuki… 

 
 
Mm. nimi, kuvaus, käyntiosoite, ajat, kielet, palvelualue, www, yhteystiedot, reititys…  
 
 

 

Mm. nimi, kuvaus, tunnus, formaatti, liitelomakkeet, toimitusohjeet… 
 

- PTV:ssä organisaation palvelut ja kanavat, ml. palvelupaikat, ovat erikseen ylläpidettäviä tietoja, jotka kytketään toisiinsa; selvitettävä, toimiiko tämä perusmalli myös tässä 
- Kaikkia PTV-kenttiä EI OLE tarkoituskaan käyttää kansalaisen tietopalvelussa; pyritään piloteissa tunnistamaan, mitkä ovat asiakkaalle välttämättömiä tietoja valinnan tekemiseen 



Pilotointiin tarjottavat järjestelmät 

• Kelaan toteutetaan vaiheittain uusi valinnanvapausjärjestelmä  
• Rakennetaan aluksi sote-keskuspilotointia varten 

• Suun hoidon palveluita aletaan rakentaa kun pilotointimalli on selvillä 
• Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien piloteista mahdollisesti kerätään 

tietoa Kelan järjestelmiin 
 

• Valmiina pilotoinnin alkaessa 
• Tuottajille ja järjestäjille erilliset käyttöliittymät Kanta.fi:ssä 

• Palveluntuottajan ilmoittautuminen  
• Tuottajan ja järjestäjän omien tietojen hallinta 
• Sote-keskussopimusten kirjaaminen 

 

• Toinen käyttöönotto syyskuussa 
• Asiakkaan käyttöliittymässä Omakannassa 

• Sote-keskuksen valinta 
• Valinta mahdollista myös tuottajan tai järjestäjän käyttöliittymässä 

• Kapitaatiokorvausten laskenta ja maksatus 
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Henkilö- 
asiakas 

Palvelun  
järjestäjä 

Palvelun  
tuottaja 

 Tunnistautuminen 
 Info- ja neuvontapalvelut  
 Omien tietojen katselu 
 Palvelutuottajien selaus  
 Palvelutuottajan valinta 
 Palvelutuottajan vaihto 
 Toisen puolesta asiointi (alaikäisen) 

 
 

 Tunnistautuminen 
 Omien tietojen ylläpito 
 Ilmoittautuneiden palveluntuottajien 

hyväksyminen  
 Sopimustietojen rekisteröinti 
 Korvausperusteiden hallinta? 
 Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan 

puolesta 
 Listaus asiakkaista palv.tuottajittain 

Omakanta.fi / Suomi.fi  Kanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi 

 VTJ-muutostietojen ylläpito 

 Tunnistautuminen 
 Omien tietojen ylläpito 
 Palveluntuottajien ilmoittautuminen 
 Vastuulla olevien asiakkaiden listaus  

 Käyttöliittymä 
 Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan 

puolesta? 
 
 

 Peruskapitaation maksatus 
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 Rekisteri käytössä 
 

 Palvelutuottajien vertailu 
 Omakanta integraatio 

 
 

 Sote-keskuksen luokittelu 
 Suun th yksikön luokittelu 
 Toimipisteiden palvelut 
 Suomi.fi-Kela Integraatio tuottajanhall.palveluun 

 
 

Maakuntien suoran valinnan pilottien kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (MVP Gray 09/2018) 

Su
o

m
i.fi 
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o

m
i.fi 



Miten maakunnan eli palvelunjärjestäjän pitää 
valmistautua pilotointiin? 

 • Pilotoinnin käytännön järjestäminen 
• Toiminnan organisoiminen valinnanvapauslain mukaiseksi 

• Järjestäjän roolin haltuunotto 
• Sote-keskusten ehtojen valmistelu 

• Hallintopäätös, palvelukuvaus, korvaukset, sopimuspohjat ym. 
• Järjestäjän omat tietojärjestelmät ym.  

 

• Valinnanvapausjärjestelmään liittyvät prosessit  
• Järjestäjän edustajien sisäinen kouluttaminen 

• Ilmoittautumisten vastaanotto 
• Sopimusten kirjaaminen 

• Sekä yksityisten että julkisten tuottajien sopimukset 
• Sote-keskuksen valintatoiminnot 
• Järjestelmän työjonojen hallinta 
• Raporttien ja listausten tekeminen 

• Suomi.fi-tunnistautuminen järjestäjäroolilla 
• Pilottimaakunnat saavat ohjeet 
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Miten maakunnan eli palvelunjärjestäjän pitää 
valmistautua pilotointiin? 

  
• Palveluntuottajien kouluttaminen 

• Käytännön asioiden koulutus 
• Mitä tuottajilta vaaditaan? 
• Miten maksatus toimii? 

• Valinnanvapausjärjestelmän käytön opastus tuottajille 
• Miten ilmoittaudutaan tuottajaksi? 
• Miten asiakkaalle valitaan sote-keskus? 
• Mitä tehdään jos tuottajan tai palveluyksikön tiedot muuttuvat? 

• Kanta-palveluiden vaatimusten huomioiminen 
• Sote-tuottajien on otettava potilastiedon arkistopalvelu käyttöön 

• THL:n sote-organisaatiorekisterin tietojen tarkistaminen  
• Pilotoinnissa tiedot haetaan sote-organisaatiorekisterissä 
• Sekä yksityisten että julkisten palveluntuottajien on oltava sote-

organisaatiorekisterissä 
•  Tietojen oltava samassa muodossa kuin ilmoittautumisessa/sopimuksessa 

• Tuottajataso ja yksikkötaso 
• Suomi.fi-tunnistautumisen neuvominen palveluntuottajille 
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Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-
palveluissa (Soutu-hanke) 

 

• Hankkeessa toteutetaan Kanta-järjestelmiin ne sote- ja 
maakuntauudistuksen muutokset, jotka on kirjattu 
lakiluonnoksiin 

• maakuntalaki 

• sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki 

• valinnanvapauslakia siltä osin, kuin siinä määritellään 
Kanta-palveluihin toteutettavat ratkaisut 

• sekä  

• asiakastietolain kautta kirjattuja muutoksia 
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Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille 
sekä heidän järjestelmilleen pilotointivaiheessa 

1. Liittyminen Kanta-palveluun ja Potilastiedon arkisto-palvelun käyttöönotto  
 Liittyjän tulee täyttää liittymisen vaatimukset (mm. koulutus ja viestintä, tietosuojan ja 

tietoturvallisuuden omavalvonta huomioiden järjestäjän ja tuottajien vastuulla olevat asiat, osallistuvien 
yksiköiden tiedot oikein sote-organisaatiorekistereissä) 
 Ks. Kanta-palvelujen käsikirja 

 Palveluja tuottavilla tahoilla tulee olla käytössään järjestelmäkokonaisuus, jossa toteutettu vähintään 
toiminnassa vaadittavat ominaisuudet 

• Arkistoinnin vaatimukset, Kanta-määrittelyt 
• Esim. potilaskertomusjärjestelmän perusvaatimukset tai suun terveydenhuollon järjestelmän 

vaatimukset (ks. THL määräys 2/2016 Liite 3 ja 3c) 

• Kanta-arkistoon liittymiseen sertifioitu (yhteistestattu ja auditoitu) A-luokan järjestelmä, joka on 
Valviran rekisterissä 

• Tietojen arkistointi on toteutettava viipymättä (varmistettava myös toimintatapojen kautta) 
• Järjestäjän kyettävä tarvittaessa hakemaan ja käyttämään kaikkien palveluntuottajien tuottamia 

asiakirjoja (päivitettävät asiakirjat tarkennetaan erikseen) 

2. Tietojen tallentaminen ja hyödyntäminen palvelunjärjestäjän rekisteristä – 
ostopalveluvaltuutustoiminnallisuus järjestäjä / tuottaja osalta  

• ks. Arkistoinnin vaatimukset luku 4 
• parempi käyttöliittymä Kanta-palvelun tietoihin - julkisen sektorin osalta Apotti ja UNA 

järjestelmien yhteenveto ja tilannekuvatoiminnallisuudet 
 

3. Asiakastietolain tulevat muutokset toteutetaan voimaantulosäädösten mukaisesti 
(sisällön ja voimaantulon tarkennukset STM kautta) 
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http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja
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http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/potilastiedon-arkiston-maarittelyt
http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/potilastiedon-arkiston-maarittelyt
http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/potilastiedon-arkiston-maarittelyt
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maaraykset
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/tuotteen_markkinoille_saattaminen/tietojarjestelmat
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULKPTA
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Valmiusraportointi 

Yhteistestaus 

Toimittajan 

sertifiointi 

Osvan tuotanto 
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Sote-rekisteri pohjana VV ja PTV tiedoille 

• Kelan valinnanvapausjärjestelmä edellyttää, että sote-keskukset 
löytyvät THL – SOTE-organisaatiorekisteristä 

• Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden tulee huolehtia 
tietojensa ajantasaisuudesta näiltä osin   

• THL, Kela ja VRK laativat ohjeen, miten tietonsa voi tarkistaa ja 
mahdolliset puuttuvat tiedot täydentää 

• Julkiset organisaatiot ylläpitävät tietojaan SOTE-
organisaatiorekisteriin itsenäisesti sote-ylläpitokäyttöliittymällä 
(tai alueelliselta koodistopalvelimelta, mikäli sellainen on heillä 
käytössään) 

• Yksityiset organisaatiot ilmoittavat muutoksista ja puutoksista 
Valviraan tai aluehallintavirastoon (AVI) 
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SOTE-PALVELUIDEN LUOKITUS 

VALINNANVAPAUTTA VARTEN 

 Sote-palvelujen sisällölliseen luokitteluun ja kuvaamiseen kohdistuu runsaasti ajankohtaisia tarpeita 

– Keskeisimpänä valinnanvapaus ja tulevat pilotoinnit 

– Luokitusta käytetään kun tuottajien palvelut kuvataan palvelutietovarantoon 

 Tunnistaa keskeisimmät luokitukset saatavilla olevista ja näiden pohjalta luoktiusratkaisu vv-
tarpeisiin 

– Keskitytään vain rajattuihin, priorisoituihin tarpeisiin 

– Keskitytään palveluiden sisällölliseen luokitteluun 

 Keskeiset hyödyt 

– Selkeä malli eri hankkeille ja toimijoille palvelujen luokittelemiseen valinnanvapaudessa ja sote-uudistuksessa 

– Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellytysten parantuminen 

 Pilottihanke-ehdokkaiden kommentteja ja osallistumista  projektin työskentelyyn toivotaan 

– Tulevien maakuntien ja pilottialueiden näkemykset luokitteluun liittyvistä tarpeista erittäin tärkeitä 

 Jätä yhteystietosi niin saat lisätietoa projektista: 
https://www.webropolsurveys.com/S/F8FFE88EBAFFB80C.par  
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 Toteutusten edistäminen pilottien aikana: 

 Potilastiedon arkisto - vaiheistusasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista 1257/2015) mukaisen tietosisällön 
arkistoiminen 
 Mm. suun terveydenhuolto, kuva-aineistot, keskeiset terveystiedot, terveys- ja hoitosuunnitelma 

(edeltää tulevaa asiakassuunnitelmaa, sisältää jo hebun edellyttämiä tietoja) 

 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto - pilotoinneissa ei edellytetä 
palvelunantajien liittymistä sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, mutta liittymisen 
edistäminen pilottien aikana toivottavaa 

 Myös muiden Kanta-julkaisuaikataulun mukaisten sisältöjen edistäminen tukee pilotteja 

 HUOM. Sote-uudistuksen 2020-2021 tavoitetilan mukaiset ratkaisut, 
vaatimukset ja määrittelyt tarkentuvat edelleen 

 pilottien lähtöedellytyksinä olevat määrittelyt ovat jo saatavilla 

 pilotit osallistuvat tarkentamiseen ja pääsevät vaikuttamaan ratkaisuihin 

 järjestelmäratkaisujen edelleenkehittämisen malli pilottien aikana kuvattava 
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Vaatimuksia palveluntuottajille ja -järjestäjille 
sekä heidän järjestelmilleen pilotointivaiheessa 

http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikataulu
http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikataulu
http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikataulu


22 

1 sekunti 

3 sekuntia 

Potilastiedon arkisto, yksittäinen päivä (31.10.2017) minuutin 
tarkkuudella (3 422 011 sanomaa) - reaaliaikaisuus ja kuormitus 

Kantaan liittyneet organisaatiot: 2823 



Maakunnan ja Kelan alustava työnjako pilotoinnin 
viestinnässä ja neuvonnassa 

  
• Valinnanvapauden viestintä 

• Kelan vastuulla 
• Tietoa kerätään Kanta.fi-sivustolle Valinnanvapaus-osioon  

• Kansalaisille, maakunnille, palveluntuottajille, järjestelmätoimittajille  
• Kansallisen tason viestintä 

• Koulutusmateriaalin tuottaminen valinnanvapausjärjestelmästä 

• Maakunnan vastuulla 

• Maakunnan kansalais- ja tuottajaviestintä 

• Neuvonta ja asiakastuki 
• Kelan vastuulla 

• Kanta-tuki valinnanvapauden teknisiin kysymyksiin 
• Kansalaisen ja ammattilaisten yleistason sote-neuvonta ja chat-robotti  

• Maakunnan vastuulla 

• Maakunnan palveluntuottajien neuvonta 

• Alueellinen kansalaisneuvonta 

• Myös sote-keskusvalintojen tallentaminen järjestäjän käyttöliittymässä   

• Valinnanvapausjärjestelmän pääkäyttäjien kouluttaminen 

• Maakunnan palvelukanavien järjestäminen 
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Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin 
täsmentyminen arkkitehtuurissa 

• Avattava tarkemmin 
tietosisällöt - 
tietomallit 

• Setelisoftien omista 
palveluhakemistoista 
luopuminen 

• Asiakassuunnitelman 
roolitus 

• Kansalliset 
yhteentoimivuusvaa-
timukset vs rajaukset 

• Edistetään jo 
kokeiluiden kanssa 
yhteistyössä 
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Mitä muuta pitää sopia pilottien kanssa? 
• Raportointi kohteet ja tiedot, Kelan järjestelmän tulisi tuottaa vähintään 

samat tiedot kuin mitä kokeilussa raportoidaan nyt + jatkotarpeet 

• Asiakasmaksujen toteutus 2020 tavoitetilassa 

• Henkilökohtaisen ja asiakassetelin kansalliset yhteentoimivuus 
vaatimukset  

• Reseptin voi käyttää Jyväskylässä tai Tampereella, entä asiakasseteli tai 
henkilökohtainen budjetti, miten se toimii yli maakuntarajojen? 

• Suorite- ja kannustukorvausten määräytymisperusteet, mitä Kela laskee 
kansallisten tietovarantojen pohjalta? Miten maakunta täydentää 
maksatusmateriaalia? 

• Valinnanvapauden tietopalvelun ja maakunnallisten seteli/hebu 
järjestelmien hakemistojen yhteentoimivuus 

• Migraatiopolun konkretisointi ja väistyvien järjestelmien käytöstöpoisto 

• Kelan asiakastuki ja -neuvonta projektin 1. vaiheen 
yhteistyökumppaneiden määrittely ja tähän liittyvä yhteinen tekeminen 
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Rajapinnat valinnanvapausjärjestelmässä 

• Rajapintojen kehittäminen vaiheittain kuten muukin kehitys 
• Alkuvaiheessa rajapinnat ainakin valintatiedon välitykseen 

• tuottajalle listaus omista asiakkaista erilaisilla rajauksilla 
• ilmoitus uudesta asiakkaasta, ilmoitus poistuneesta asiakkaasta 
• tuottajan tai järjestäjän luona kirjattu valinta 
• asiakkaan perus- ja valintatiedot (esim. integraatiota APTJ sisältöön) 

• Kokeilujen väliaikaisratkaisujen purkamiseen liittyvät rajapinnat 
• tuottajatietojen siirto 
• konversioajo/massalataus valintatiedoista 

• Kansallisten palveluiden väliset rajapinnat 
• Asiakasseteli ja henkilökohtaisen budjetin tietojen tuottamiseen liittyvät rajapinnat 
• Rajapintoja tunnistetaan ja täydennetään yhteistyössä kokeiluiden ja pilottien kanssa 

sekä myös tuottajien tarpeista 
• Keskeisiin toimintoihin tarjotaan myös käyttöliittymiä 
• Pyritään hyödyntämään tuttuja ja valtavirran rajapintatekniikoita (esim. HL7 FHIR) 
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Henkilö- 
asiakas 

Palvelun  
järjestäjä 

Palvelun  
tuottaja 

 Tunnistautuminen 
 Info- ja neuvontapalvelut  
 Omien tietojen katselu 
 Palvelutuottajien selaus  
 Palvelutuottajan valinta 
 Palvelutuottajan vaihto 
 Toisen puolesta asiointi (alaikäisen) 
 Käyttäjäpalaute pilottitoteutuksesta 
 Palvelutapahtuman asiakaskokemus? 

 
 

 Tunnistautuminen 
 Omien tietojen ylläpito 
 Ilmoittautuneiden palveluntuottajien 

hyväksyminen  
 Sopimustietojen rekisteröinti 
 Korvausperusteiden hallinta? 
 Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan 

puolesta 
 Listaus asiakkaista palv.tuottajittain 
 Käyttäjäpalaute pilottitoteutuksesta 
 Seurantapalvelun tietojen katselu (raportointi)? 
 

Omakanta.fi / Suomi.fi  Kanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi 

 VTJ-muutostietojen ylläpito 

 

 Tunnistautuminen 
 Omien tietojen ylläpito 
 Palveluntuottajien ilmoittautuminen 
 Vastuulla olevien asiakkaiden listaus  

 Käyttöliittymä 
 Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan 

puolesta? 
 Käyttäjäpalaute pilottitoteutuksesta 
 Seurantapalvelun tietojen katselu (raportointi)? 
 Rajapinnat 

 

 Peruskapitaation maksatus 
 Suoritetiedot Kanta-palveluiden kautta? 
 Suoriteperusteinen maksatus? 
 Palvelusetelijärjestelmien tilanteet 

 

 Viestinvälitys asiakkaalle (suomi.fi) 
 Ostopalveluvaltuutuksen 

tietosisältörajoitukset 
 

Palvelu-
kuvaukset 

(PTV) 

Potilastiedon 
arkisto 

Valinnanvapaus-
asiakastiedot 

Palvelun 
järjestäjien 

tiedot 
Sopimustiedot 

Palvelun 
tuottajien tiedot 

(Soteri v.2) 

Henkilö-
asiakastiedot 

Seuranta-
palvelun 

tietoaltaat? 
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 Datamigraatiot Valveri/Sote organisaatiorekisteri 
 

 Palvelutuottajien vertailu 
 Omakanta integraatio 
 Integraatio Kelan tuottajanhallinta palveluun 
 Asiakaskokemus (Integraatio 

tuottajanhallintaan?) 
 
 

 

 Sote-keskuksen luokittelu 
 Suun th yksikön luokittelu 
 Toimipisteiden palvelut 
 Suomi.fi-Kela Integraatio tuottajanhall.palveluun 

 
 

Maakuntien suoran valinnan pilottien kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (Blue 12/2018) 
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Kokonaiskuva VV KA / ICT: Jari Porrasmaa, jari.porrasmaa@stm.fi 
Kelan VV palvelut: Hanna Varis hanna.varis@kela.fi 
Kanta-palvelun muutokset (Soutu): Juha Mykkänen, Erja Vornanen 
juha.mykkanen@thl.fi, erja.vornanen@kela.fi 
THL:n palveluluokitus-projekti: Niina Peränen, niina.peranen@thl.fi 
Sote organisaatiorekisteri: Veli-Pekka Peltonen, veli.peltonen@thl.fi 
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