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PÄÄLÖYDÖKSET 
• Masennukseen ja ahdistukseen 

liittyvät käynnit lisääntyivät opis-

kelijoilla koronaepidemian alka-

misen jälkeen.  

• Naisilla masennukseen ja ahdis-

tukseen liittyvät käynnit ovat li-

sääntyneet miehiä enemmän.  

• Määräaikaisia terveystarkastuk-

sia kirjattiin tehdyksi lukuvuonna 

2020–2021 vähemmän kuin en-

nen koronaepidemian alkua. 

• Etäasioinnit opiskeluterveyden-

huollossa lisääntyivät ja fyysiset 

käynnit vähenivät. 
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Opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireilu lisääntyivät 
huomattavasti koronaepidemian aikana 

Kunnan on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioi-

den ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta (Ter-

veydenhuoltolaki 1326/2010). 

Vuoden 2021 alussa tuli voimaan laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuol-

losta. Sen mukaan Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosää-

tiö (YTHS) tuottaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltopalvelut. Lain voi-

maan tullessa ammattikorkeakouluopiskeijat siirtyivät YTHS:n palvelujen piiriin. (Laki kor-

keakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta 695/2019.) 

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskeluky-

vyn seuraaminen ja edistäminen, mukaan lukien määräaikaiset terveystarkastukset.  Opis-

keluterveydenhuoltoon sisältyy muun muassa perusterveydenhuollon terveyden ja sai-

raanhoitopalvelut, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen toteaminen hoito 

ja jatkohoitoon ohjaus. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, VNA 338/2011.) 

Avohilmo-rekisterin tietoja raportoidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tieto-

kantaraporteilla, jotka ovat avoimesti kaikkien saatavilla. Tämä raportti on koostettu niiden 

pohjalta. Raportin tarkoituksena on tarkastella muutosta opiskelijoiden terveystarkastuk-

sissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä tarkemmin ahdistus- ja masennusoireiluun 

liittyvien käyntien määrissä vuosina 2019–2021. 

Opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireilu lisääntyivät 

 

Ammattikorkeakoulut siirtyivät YTHS:n palveluiden piiriin 1.1.2021. 

Kuvio 1. Ahdistus- ja masennusdiagnoosit ja käyntisyyt opiskelijoilla vuosina 

2019–2021. Toinen aste ja korkea-aste.  

Korona-aikana opiskeluterveydenhuollon palveluja supistettiin henkilöstön siirtyessä mui-

hin tehtäviin, kuten tartunnanjäljitys- ja rokotustehtäviin. Samaan aikaan opiskelutervey-

denhuollon palveluissa toimivat ammattilaiset raportoivat opiskelijoiden arjen hallinnan 

ongelmien, yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien lisääntyneen verrattuna aikaan en-

nen koronaa. (Hakulinen ym. 2020, 2021).  
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Käyntisyy- ja diagnoosi- 
tiedot 

Käyntisyy- ja diagnoositiedot kirja-

taan potilastietojärjestelmiin kahdella 

eri luokituksella. Tarkempia kirjaamis-

ohjeita on Potilastiedon kirjaamisen 

yleisoppaassa. 

Lääkärit kirjaavat pääasiassa diag-

noositiedot ICD-10-luokituksen mu-

kaisesti. 

Muut terveydenhuollon ammattihen-

kilöt kirjaavat käyntien käyntisyyt 

ICPC-2-luokituksen mukaisesti. 

Tietoja voi tarkastella tarkemmin 

Avohilmon tietokantaraporteilta. 

Avohilmo-tietojen mukaan opiskelijoiden yhteydenotot opiskeluterveydenhuoltoon ahdis-

tus- ja masennusoireilun vuoksi lisääntyivät merkittävästi vuonna 2021. Naisilla käynnit ah-

distuksen ja masennuksen vuoksi lisääntyivät enemmän kuin miehillä.  (Kuvio 1.)1,2 

Määräaikaiset terveystarkastukset vähenivät toisen asteen  

opiskelijoilla 

Toisella asteella opiskeleville järjestetään ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoita-

jan terveystarkastus. Lääkärintarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna, 

jollei sitä ole tehty jo opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus tehdään 

aina ensimmäisenä opiskeluvuonna erityisopetuksessa opiskelevalle tai jos opiskelualan 

tai tulevan ammatin vuoksi terveydentilan tai opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeen. 

(VNA 2011/338.) 

Lukuvuonna 2020–2021 kirjattiin toisen asteen opiskelijoille vähemmän terveystarkastuk-

sia kuin kaksi vuotta aiemmin, lukuvuonna 2018–2019. Terveystarkastuksia kirjattiin 21 pro-

senttia vähemmän ensimmäisen opiskeluvuoden ja 14 prosenttia toisen opiskeluvuoden 

tarkastusten osalta. Sen sijaan toisen asteen opiskeluterveydenhuollon mielenterveys - ja 

päihdepalveluiden käynnit lisääntyivät 12 prosenttia lukuvuodesta 2018–2019 lukuvuoteen 

2020–2021. (Taulukko 1.)3  

Taulukko 1. Käynnit toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palveluissa luku-

vuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021. 

Opiskeluterveyden-
huollon palvelu 

2018–2019 2019–2020 2020–2021 

1. opiskeluvuoden 

terveystarkastus, 

toinen aste (OAA50, 

SPAT1363) 

54 062 42 969 42 872 

2. opiskeluvuoden 

terveystarkastus, 

toinen aste (OAA51, 

SPAT1364) 

22 125 17 982 19 130 

1. vuoden terveys-

tarkastus, erityis-

tarve, toinen aste 

(OAA52, SPAT1365) 

1 673 1 336 1 356 

2.asteen opiskelijan 

tarkastus, yksilölli-

nen tarve (OAA54, 

SPAT1367) 

2 797 2 302 2 345 

Mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

opiskeluterveyden-

huollossa 

41 145 40 218 45 992 

Lähde: THL, Avohilmo (2022)  

 
1 ICD-10-diagnoositietoja voi tarkastella tarkemmin kuutioraportilta Avohilmo: Perusterveydenhuollon 
avohoidon ICD-10 - käyntisyyt 
2 ICPC-2-käyntisyytietoja voi tarkastella tarkemmin kuutioraportilta Avohilmo: Perusterveydenhuollon 
avohoidon ICPC2 - käyntisyyt 
3 Tarkemmin käyntejä toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palveluissa voi tarkastella 

tiivisteraportilta Opiskeluterveydenhuollon palvelukokonaisuus toisen asteen koulutuksessa 

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY?preview=/67033162/84547834/Potilastiedon%20kirjaamisen%20yleisopas_PRINT-v5.pdf
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY?preview=/67033162/84547834/Potilastiedon%20kirjaamisen%20yleisopas_PRINT-v5.pdf
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus06/fact_ahil_perus06
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus06/fact_ahil_perus06
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus07/fact_ahil_perus07
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus07/fact_ahil_perus07
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu02/summary_opiskelu01
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Tutustu tarkemmin opiske-
luterveydenhuollon  
tietoihin:  

• Toisen asteen opiskelijoiden 

opiskeluterveydenhuollon palve-

lukokonaisuus (tiivisteraportti) 

• Opiskeluterveydenhuollon pal-

velukokonaisuus ammattikor-

keakouluissa ja yliopistoissa (tii-

visteraportti) 

• Opiskelijoiden käyttämät palve-

lut terveyskeskuksessa (tiiviste-

raportti) 

• Opiskelijoiden käyttämät palve-

lut terveyskeskuksessa palveluit-

tain (tiivisteraportti) 

Tiivisteraporteilta tiedot ovat tarkas-

teltavissa maakunnittain. 

Kirjaamisen tueksi:  

• Mielenterveystyön kirjaaminen 

neuvolassa sekä koulu- ja opis-

keluterveydenhuollossa (Tiedä ja 

toimi -kortti 2021) 

• Interpersoonallisen ohjannan 

(IPC) toteuttaminen opiskelu-

huollossa (Tiedä ja toimi -kortti 

2021) 

Käyntien muutokset korkea-asteen opiskelijoilla 

Korkeakouluopiskelijat täyttävät ensimmäisenä opiskeluvuonna terveyskyselyn, jonka pe-

rusteella tehdään tarvittaessa terveystarkastus (VNA 2011/338). 

YTHS:n asiakaskunta lähes kaksikertaistui vuoden 2021 alussa ammattikorkeakoulujen 

opiskelijoiden siirtyessä sen piiriin. Lukuvuonna 2020–2021 täytettyjen terveyskyselyjen 

määrä oli laskenut alle puoleen kahden vuoden takaisesta tilanteesta. Samoin oli tilanne 

terveyskyselyyn perustuvien terveystarkastusten osalta. Asioinnit mielenterveys- ja päihde-

palveluissa opiskeluterveydenhuollossa lisääntyivät vastaavana aikana 45 prosenttia. (Tau-

lukko 2.)4  

Taulukko 2. Käynnit korkea-asteen opiskeluterveydenhuollon palveluissa luku-

vuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021. 

Opiskeluterveydenhuollon 
palvelu 

2018–2019 2019–2020 2020–2021 

1. opiskeluvuoden ter-

veyskysely, korkea aste 

(OAA55, SPAT1387) 

5 060 3 886 1 953 

Terveyskyselyyn perus-

tuva terveystarkastus 

(OAA53, SPAT1366) 

7 841 6 160 3 357 

Mielenterveys- ja päihde-

palvelut opiskelutervey-

denhuollossa 

71 031 74 276 102 825 

Lähde: THL, Avohilmo (2022) 

Ammattikorkeakoulut siirtyivät YTHS:n palveluiden piiriin 1.1.2021. 

Opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttö  
lisääntyi 

Ahdistuneisuuden ja masennusoireilun tiedetään lisääntyneen korona-aikana etäopiskelun 

ja sosiaalisten kontaktien vähenemisen seurauksena myös opiskelijoiden itsensä rapor-

toimana (Aalto-Setälä ym. 2021, Jahnukainen ym. 2021, Kouluterveyskysely 2021 & KOTT 

2021). 

Opiskelijoiden käynnit opiskeluterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluissa li-

sääntyivät selvästi sekä toisella asteella että erityisesti korkea-asteella lukuvuodesta 2018–

2019 lukuvuoteen 2020–2021 Avohilmo-tietojen mukaan (Kuvio 3). 

 
4 Tarkemmin käyntejä korkea-asteen opiskeluterveydenhuollon palveluissa voi tarkastella 

tiivisteraportilta Opiskeluterveydenhuollon palvelukokonaisuus ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu02/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu02/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu02/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu03/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu03/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu03/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu03/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu01/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu01/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu01/summary_opiskelu01
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu01/summary_opiskelu02
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu01/summary_opiskelu02
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu01/summary_opiskelu02
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021090144931
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021090144931
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021090144931
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021090144931
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021100149175
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021100149175
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021100149175
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021100149175
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/opiskelu03/summary_opiskelu01
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Etäasioinnit sisältävät asioinnin esi-

merkiksi puhelimitse, videoteitse tai 

chatin välityksellä. Etäasiointeihin si-

sältyvät Hilmo-oppaan yhteystapa-

luokituksesta seuraavat yhteystavat: 

puhelinyhteys (R50), sähköinen asi-

ointi (R51), reaaliaikainen etäasiointi 

(R52), kirje (R55), etäasiointi ilman re-

aaliaikaista kontaktia (R56).  

Ohje 2/2020: Etäasioinnin kirjaami-

nen ja luokitukset terveydenhuol-

lossa (pdf, 148 kt).  

Fyysiset käynnit sisältävät Hilmo- 

oppaan yhteystapaluokituksesta seu-

raavat yhteystavat: asiakkaan käynti 

vastaanotolla (R10), ammattihenkilön 

käynti asiakkaan kotona (R20), am-

mattihenkilön käynti asiakkaan työ-

paikalla (R30), ammattihenkilön 

käynti asiakkaan luona muualla kuin 

kotona tai työpaikalla (R41). 

 

Kuvio 3. Opiskelijoiden käyttämät mielenterveys- ja päihdepalvelut opiskeluter-

veydenhuollossa, käynnit lukuvuosina 2018–2019, 2019–2020 ja 2020–2021. Toi-

nen aste ja korkea-aste.  

Etäasioinnit opiskeluterveydenhuollossa lisääntyivät 

Korona-aika muutti myös opiskelijoiden tapoja käyttää opiskeluterveydenhuollon palve-

luja. Etäasioinnit lisääntyivät opiskeluterveydenhuollossa keväällä 2020 koronaepidemian 

alettua Suomessa. Erityisesti YTHS pystyi suhteellisen nopeasti lisäämään etäasiointia pal-

veluissa. Vuonna 2021 etäasioinnit olivat aiempaa korkeammalla tasolla ja näyttivät vakiin-

nuttaneen paikkansa yhtenä palveluna. (Kuvio 4.) 

 
Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020.  

Kuvio 4. Etäasioinnit opiskeluterveydenhuollossa kuukausittain vuosina 2019–

2021. Toinen aste ja korkea-aste. 

Opiskelijoiden fyysiset käynnit vastaavasti vähenivät koronaepidemian ja etäopiskelun 

seurauksena keväällä 2020.  Edelleen vuonna 2021 fyysisiä käyntejä oli vähemmän kuin 

vuonna 2019.  (Kuvio 5.) Fyysisten käyntien vähenemiseen on voinut vaikuttaa myös muu-

tokset opiskeluterveydenhuollon palvelujen saatavuudessa. 
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https://thl.fi/documents/920442/2902744/Et%C3%A4palvelut_ja+luokitukset+terveydenhuollossa_ohje2_2020.pdf/2399b453-7870-d336-3726-d519ff5808df?t=1608548520410
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Sininen ympyrä kuviossa kuvaa koronaepidemian alkua Suomessa keväällä 2020.  

Kuvio 5. Fyysiset käynnit opiskeluterveydenhuollossa kuukausittain vuosina 

2019–2021. Toinen aste ja korkea-aste. 

Lopuksi 

Avohilmon rekisteritietoaineisto ja siitä tuotetut tietokantaraportit tarjoavat mahdollisuu-

den tarkastella opiskelijoiden käyttämiä palveluita opiskeluterveydenhuollossa lukioissa, 

ammatillisissa oppilaitoksissa ja YTHS:n palveluissa. 

Avohilmon tiedonkeruuta, tietojen laatua ja kattavuutta kehitetään jatkuvasti. 

Raportissa käsiteltiin opiskelijoiden käyttämiä palveluita Avohilmo-rekisteriaineiston pe-

rusteella. 

• Opiskelijoiden käyntisyyt ja diagnoosit opiskeluterveydenhuollossa. Avohilmo-

tietojen mukaan mielenterveyteen liittyvät käynnit olivat lisääntyneet. 

• Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksien toteutuminen eri asteilla. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttö lisääntyi lukuvuonna 2020–2021. 

• Opiskelijoiden käyntien yhteystavat opiskeluterveydenhuollossa. Etäasioinnit li-

sääntyivät vuosina 2020 ja 2021. 

Korona-aikana myös opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä oli siirrettynä muihin tehtäviin, 

kuten tartunnanjäljitys- tai koronarokotustehtäviin. Tämän seuraukset heijastuivat palve-

lujen saatavuuteen. Opiskelijoiden säädösten mukaisia terveystarkastuksia kirjattiin teh-

dyksi vähemmän kuin ennen koronaa.  

Opiskelijoiden arjen hallintaan ja mielenterveyteen liittyvät pulmat lisääntyivät etäopiske-

lun aikana, erityisesti naisilla. Sen seurauksena ahdistus- ja masennusoireiluun liittyvät 

käynnit opiskeluterveydenhuollossa lisääntyivät korona-aikana selvästi. Psyykkiseen hy-

vinvointiinsa tukea ja apua tarvitsevien opiskelijoiden määrä näyttää lisääntyvän, ja uusia 

asiointimuotoja ja palvelutyyppejä tarvitaan hoidon saatavuuden turvaamiseksi. Etäasioin-

tien kehittäminen opiskeluterveydenhuollossa teki korona-aikana digiloikan, ja erityisesti 

YTHS lisäsi etäpalveluja selvästi. Opiskelijat ovat löytäneet etäpalvelut hyvin, ja niiden 

avulla tavoitetaan suurempi joukko tukea tarvitsevia opiskelijoita. Opiskeluterveydenhuol-

lon palveluja kehitettäessä tulee kuitenkin tunnistaa tarve myös kohtaavalle palvelulle ja 

huolehtia myös sen riittävästä saatavuudesta. 

   0

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Käyntimäärä

Kalenteriviikko2019 2020 2021

Lähde: THL, Avohilmo (2022)



Nora Hauhio, Johanna Jahnukainen, Kaisa Mölläri 

Opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireilu lisääntyivät huomattavasti koronaepidemian aikana 

  

THL – Tutkimuksesta tiiviisti 25/2022 6 

Lähteet 

Aalto-Setälä T, Suvisaari J, Appelqvist-Schmidlechner K, Kiviruusu O (2021) Pandemia ja 

nuorten mielenterveys: Kouluterveyskysely 2021. THL, 2021.  

Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Hastrup A, Vaara S, Jahnukainen J, Varonen P (2020) ”Pa-

hin syksy ikinä” Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelut koronasyksynä 2020. Työpaperi 

37/2020. 

Hakulinen T, Hietanen-Peltola M, Jahnukainen J, Vaara S (2021) Palveluja maskin takaa. 

Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut koronakeväänä 2021. THL, 

Työpaperi 15/2021. 

Jahnukainen J, Hietanen-Peltola M, Vaara S, Kivimäki H, Ervasti E (2021) Asiointi ja avun-

saanti toisen asteen opiskeluhuoltopalveluissa: Kouluterveyskysely 2021. Tutkimuksesta 

tiiviisti 54/2021. 

Kouluterveyskyselyn tulokset (THL).  

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (THL). 

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta 17.5.2019/695.  

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326.  

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 

lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 6.4.2011/338.  

Muuta kirjallisuutta 

Häkkinen P, Mölläri K Saukkonen S, Väyrynen R, Mielikäinen L, Järvelin J (2019) Hilmo - So-

siaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020: Määrittelyt ja ohjeistus: Voimassa 1.1.2020 

alkaen. THL, 2019.  

Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitus (Avohilmo): Raportit.  

Mölläri K (2021) Kirjaamisopas: Opiskeluterveydenhuolto. 

Tämän julkaisun viite:  

Hauhio N, Jahnukainen J, Mölläri K (2022) Opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireilu li-

sääntyivät huomattavasti koronaepidemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 25/2022. Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 

 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

 

ISBN 978-952-343-869-9 (verkko)  

ISSN 2323-5179 (verkko) 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-869-9 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-738-8
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-738-8
https://www.julkari.fi/handle/10024/140643
https://www.julkari.fi/handle/10024/140643
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-681-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-681-7
file://///helfs01.thl.fi/documents/Neuvola-asetus/Opiskeluterveydenhuolto/Raportointimateriaali/ulkari.fi/handle/10024/143128
file://///helfs01.thl.fi/documents/Neuvola-asetus/Opiskeluterveydenhuolto/Raportointimateriaali/ulkari.fi/handle/10024/143128
https://thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset
https://terveytemme.fi/kott/taulukot/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190695
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110338
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110338
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULRKOT

