
Tiedon hyödyntäminen 

Tiedolla johtaminen paljon palvelujen 
käyttävien asiakkaiden 

palveluprosesseissa  

- tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen 



Taustaa 

 Sote-palvelujen käytöstä, toteutuneista suoritteista ja kustannuksista 

kerätty paljon dataa: suorite- ja kustannustiedot kuitenkin eri järjestelmissä 

 

 Toteuma- ja kustannustietoja tarkasteltu palveluittain ja sektoreittain: 

kuinka paljon tiettyjä palveluja käytetään ja kuinka paljon kustannuksia siitä 

syntyy 

 

 Käyttäjäkohtainen tarkastelu ollut vähäisempää: kuinka paljon asiakas 

käyttää eri palveluja ja kuinka paljon kustannuksia eri palvelujen käytöstä 

kokonaisuudessaan syntyy 

 

 Käyttäjäkohtaiset tarkastelut tehty yksittäisinä konsulttitöinä, tarkoitus 

kehittää jatkossa osaamista ja työkaluja  myös omaan organisaatioon 

 

 Asiakaskohtaisen tiedon keräys ja yhdistely toteutettu tutkimusluvalla ja 

tiedon analysoinnissa tehty yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa JYVÄ-

hankkeessa 



Asetettuja tavoitteita 

 Tavoitteena kustannus- ja suoritedatan yhdistäminen asiakastasolla, datan 

jalostaminen ja muokkaaminen, tiedon analysointi ja analyysiin perustuvien 

toimenpiteiden toteuttaminen sekä ennustemallien kehittäminen 

 

• useita ERI sote-palveluja käyttävien asiakasryhmien tunnistaminen 

 

• useita ERI sote-palveluja käyttävien asiakkaiden potilasohjauksen 

kehittäminen 

 

 Edellä mainitusta tarkoitus tehdä jatkuvaa toimintaa, ei kertaluonteista 

selvitystä 

 

 Tavoitteena tarkastella asiakaskohtaista terveydenhuolto- ja 

sosiaalipalvelujen käyttöä mahdollisimman laajasti  

 

 

 

 

 

 

 



Haasteita  

 Eri toimintayksiköiden rekisteritietojen yhdistäminen ja asiakaskohtaisen tiedon hyödyntäminen  
• palvelu- ja potilasohjauksen selkeä lainsäädännöllinen määrittely osaksi potilaan hoitoa  

• valinnanvapaus on tuonut haasteita ja yhä vaikeampi on tietää missä kaikkialla potilasta julkisella 

sektorilla hoidetaan 

• potilaslakiin tarvittaisiin muutos eli tietoja pitäisi voida käyttää yli toimintayksikkörajojen, kun kyse on 

hoitosuhteessa potilaan hoidosta 

 

 Suorite- ja kustannustiedon tekninen yhdistäminen sekä tiedon ylläpitäminen ja päivittäminen 

asiakastasolla 

 

 Aikataulu- ja resurssisyistä osa palveluista jouduttu rajaamaan tarkastelun ulkopuolelle 

 

 Asiakastietojärjestelmiin ja niiden käyttöön liittyvien syiden vuoksi sosiaalipalvelut eivät 

toistaiseksi mukana 

 

 Kirjaamiskäytäntöjen vuoksi diagnoositiedot osittain puutteellisia  selittävien tekijöiden 

etsimisen ja ennustemallien kehittämisen kannalta ongelma 

 

 Osaamista ja työkaluja laajojen datamassojen muokkaamiseen, analysointiin ja tulosten 

esittämiseen on kehitetty ja hankittu, mutta hitaampaa kuin työn hankkiminen 

konsulttipalveluna 

 

 Tuotteistuksen tasot vaihtelevia (yksittäisiä toimenpiteitä vs. laajoja kokonaisuuksia) 



Nykytilanne 
 

 Olemassa olevassa datassa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon 

avohoidon sekä kotihoidon tiedot 

• terveydenhuollon osalta suurimmat puutteet pth:n vuodeosastotoiminta 

sekä lasten- ja nuorten terveyspalvelut 

• sosiaalihuollon tiedot puuttuvat kokonaan 

 

 Käytössä vuosien 2013 ja 2014 tiedot 

 

 Palveluiden luokittelu / nimeäminen perustuu Tampereen tuotteistukseen 

 

 Datan analysointi käynnissä sekä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa että 

kaupungin omana työnä 

 

 Alkamassa hanke useita eri palveluja käyttävien asiakkaiden 

palveluohjauksen kehittämiseksi 



Esimerkkejä analyyseistä 1 



Esimerkkejä analyyseistä 2 



Esimerkkejä analyyseistä 3 



Esimerkkejä analyyseistä 4  



Kiitos! 


