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History will teach us nothing (Stingin 1987 albumilta Nothing like the Sun)

Yllätys = Ilman ennakkovaroitusta tapahtuva asia (wikipedia)

Yllättää housut kintuissa = yllättää sopimattomassa tilanteessa (urbaanisanakirja)

Asiantuntijat yksimielisiä Ylellä: Pandemia yllätti EU:n täysin housut kintuissa
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Kävikö meille taas näin ?



Informaation

merkitys

Data Informaatio Tietämys Ymmärrys

Mitä tapahtui?

Miksi niin tapahtui?

Mitä tulee tapahtumaan?

Mikä olisi parasta 

mitä voisi tapahtua?

Raaka

data

Puhdistettu

data

Vakio-

raportti

Kuutiot ja 

kyselyt

Kuvaileva 

mallinnus

Ennustava 

mallinnus

Optimointi

Tiedonjalostus ja sen tasot

BigDataTietovarasto
Perus

järjes-

telmät



2006 Lintu

2009-2010 Sika

2013-2015 Dengue

2020 Korona

13.10.20204

PANDEMIAT 2000-LUVULLA



1. Tyypillisesti tietoja kerätään useita eri potilastietojärjestelmistä ja muista tietolähteistä

2. HUS pääsi tietojenkeruusta helpommalla, koska kaikki keskeiset tiedot olivat jo 
Tietoaltaassa. Vain uusien sovellusten, kuten koronabotti, integraatiot toteutettiin ja 
niille myös omat PowerBI-raportit suoraan sovellusten käyttäjille käyttäjäroolien 
mukaisesti

3. Ulkoisten tietolähteiden tietointegraatiot toteutettiin tarjolla oleviin rajapintoihin tai 
ohjelmistorobotiikalla

4. HUSin johto määritteli raportoitavat tiedot ja niiden toteutuksen priorisoinnin ja 
tietoihin liittyvät ennustemallit

5. Raportointiin toteutettiin 20 päivässä ”Lennonjohtotorni” eli koontinäkymä, jossa on 
sovitut tietokokonaisuudet ja porautuminen suoraan tarkempiin raportteihin

6. Lennonjohtotornin käyttöönoton jälkeen johdolle ei ole enää toimitettu erillisellä 
tiedonkeruulla tai erillisiä raportteja

7. Teknisesti raportointi on toteutettu Microsoft PowerBI:llä Azuressa, joka toimii 
selaimessa ja mobiililaitteissa ja on aina käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
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OLIKO TILANNEKUVA HALLINNASSA HETI 
ALUSTA VAI ONKO VIELÄKÄÄN ?
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Rakenne
Roolipohjaiset käyttöoikeudet tietosisältöön

Päivitystiheys

Nopea versio-

kehitys
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THL:n kansallisen tason pandemiatiedot siirrettynä ja visualisoituna 
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Kansainväliset pandemiatiedot siirrettynä ja visualisoituna 
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Korreloiko liikkuminen pandemian liikkumista? Liikkumisdataa



64
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Myönnetyt tutkimusluvat Koronaan

liittyen syyskuussa 2020

511
Myönnetyt tutkimusluvat Koronaan

liittyen syyskuun 2020 loppuun mennessä

MUTU, PETU VAI TIETO ?



1. Yllätettiinkö sinun organisaatio?

2. Mikä oli muutosnopeutesi?

3. Toimiko toisiolain tiedolla johtamisen tulkinta alueellasi 
(SHP ja sen jäsenkunnat, ERVA-alue ja SHP:n rajanaapurit)

4. Millainen tilanne on seuraavalla kerralla vai onko muutos 
pysyvää?

5. Perustitko päätöksenteon tutkimukseen?
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POHDITTAVAKSI


