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Teknologisten innovaatioiden odotus- ja omaksumisnopeuskäyrä     

Innovaattorit 2,5%

Perinteistä 

kiinni pitävät 13,5 %Varhaiset soveltajat 34 % Myöhäiset soveltajat 34 %Mielipidejohtajat 13,5 %
Sabotoijat 2,5%

Oppimis-

prosessi



Tietojohtamisen ekosysteemin potentiaali ja toteutunut hyöty organisaatiolle 

Johdon tietojärjestelmä-

kyvykkyys

2019

Tietoallas, 

robotiikka ja

tekoäly

Toteutunut hyöty

Tarvittava

kapasiteetti 2029

Tiedonhallinnan kapasiteetti 

ja sen käyttöodotukset

Tiedolla johtamisen kapasiteetti 

ja sen hyötyodotukset

1999

Lähdejärjestelmä-
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2009

Vanhan teknologian ja toimintatavan alasajo

Uuden teknologian ja toimintatavan suunnittelu ja määrittely 

Uuden teknologian ja toimintatavan käyttöönotto

Tietovarastointi

Reaaliaikaisella tiedolla 

johtamisen kyvykkyys 

Tietojärjestelmä



Kun oikeasti halutaan olla teknologiatuetusti innovatiivisia!

• Allas ja monelta vuodelta paljon dataa yhdistettynä 

supertietokoneeseen
– 1kpl Tesla V100 grafiikkasuorittimia kykenee maksimissaan 112000000000000 

laskutoimitukseen sekunnissa. Tämä on noin 1000x enemmän kuin paras kuluttajan 

ostettavissa oleva pelitietokone, joita myös käytetään keinoälytutkimukseen. 

• Laskentaresurssi, data ja osaava moniammatillinen henkilökunta 

samassa paikassa
– Laskenta-alusta mahdollistaa laajan yhteistyön AI-tutkijoiden ja –yritysten kanssa ja datan 

ei tarvitse liikkua sairaalan ulkopuolelle. 

– Muualla maailmassa miltei aina joko/tai (valtava laskentaresurssi tai varasto 

lääketieteellistä dataa). Siitä syystä suuret yritysmaailman toimijat ostaneet 

yksityissairaaloita pelkän datan takia. 

• Soveltamiskohteita
– Massiivinen tekstianalyysi: 15 vuodelta kaikki sairaalassa kirjatut sanelut

– Kuva-analyysi: 15 vuodelta kaikki sairaalassa kuvatut potilaat, 50-luvulta asti patologian arkistot, joista näytteet voidaan skannata kuviksi 

analyysia varten, ~1.5 miljoonaa näytettä biopankissa

– Genomitiedon yhdistäminen muuhun syvään rekisteritietoon: pieni populaatio, mutta pitkältä ajalta > suuri populaatio lyhyeltä ajalta

– Kaikki muu keinoälykehitys



Tietoallas 

2. kerros
Miten tieto ladataan ja tunnistetaan 
kuten se on kirjattu lähdejärjestelmiin? 

3. kerros
Miten tietoa mallinnetaan toiminnasta/
perustehtävästä käsin?   

4. kerros
Mitä tietoa mallinnetaan julkaistavaksi?  

5. kerros 
Miten tietojen uudelleen käyttävyys ja 
vertailu optimoidaan? 

6. kerros
Miten tieto visualisoidaan ja esitetään 
yhtenäisesti? Miten mahdollistetaan eri 
tarkoitukseen optimoitujen sovellusten 
käyttö kokonaisuutena?

RaakaVault

1.kerros
Mihin lähdejärjestelmätiedot on 
irrotettu (tietoaltaaseen ym. 
levykulmalle, pilveen)? 

BusinessVault

Looginen käsitemallinnus 
(esim. kansallinen käsitemalli 0.7)

Organisaatio-, toimialue-kohtainen 
käsitemalli. Sis. Tietojen luokittelun esim. 

käynti vs. poliklinikkakäynti. Oltava 
luotettava, koska on tulkinta. 

Tarvitaan tietojen siirto- ja 
ylläpitosopimukset lähdejärjestelmän 

toimittajien kanssa. Tietoaltaasta 
tarvitaan periaatteellinen sopimus tilaaja 

organisaatiolta, että kaikki tiedot 
ladataan tiedon toissijaista käyttöä varten 

siihen. 

Microsoft
SSAS

SAP BO Joku muu Cognos Superset

Fyysinen tietojen järjestelmä- riippumaton 
latausalusta, datamallinnus. 

Tietojen julkaisualusta(Sharepoint) 
sovellukset näkyvät vain käytettävyytenä 

(intranet, internet)

Sovelluskohtaiset portaalit/
tietopöydät

Tiedon toissijaisen käytön kerrosarkkitehtuuri - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

WhereScape, SQL kysely

WhereScape

WhereScape, SQL kysely

Julkaisualustariippumattomat datamartit, 
mieluiten yksi totuus per käsitteellinen osa-

alue/toiminta, yhteiset tietorakenteet

Helpotetaan itsepalveluraportointia 
(managed selfservice) valmisraporttien ja 

valintavaihtoehtojen muodossa. Mittareiden 
valmiiksi laskentaa

Tietojen julkaisualusta politiikasta sopiminen 
loppukäyttäjien kanssa esim. Sharepoint 

julkaisualusta – sovellukset näkyvät vain 
loppukäyttäjän näkymänä, mahdollistaa 

kuitenkin loppukäyttäjien avoimen lähdekoodin 
ohjelmistojen valinnan 

Mari Siimar 
14.6.2018

Algoritmit/laskentasäännöt

Algoritmit/laskentasäännöt/tekoäly

Tekoäly

Lähdejärjestelmät

Big data analytiikka 

Strategisen tietopääoman

hallinta

Semanttisen yhteentoimivuuden

kehittäminen



Tiedon luomisprosessin (SECI malli) dynamiikka tavoitteena

tietopääoman kustannustehokas hallinta
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Asiakas?



ASIAKASYhteiset 

tietorakenteet

Yhteinen 

tietopohja

Toimintamalli -

toiminnan ohjaus/

TKI ohjaus

Yksittäiset 

tietotarpeet 

(TKI)

SOTE-tietojohtamisen 

alueellinen osaamiskeskus

Tietopalvelu 1.0

Asiantuntijayksiköiden 

verkostomainen yhteenliittymä

Tiedolla johtaminen, 

tiedon johtaminen

Yksilöllinen lääketiede, 

hoito, palvelu

Datan jalostus,

tekoäly ja koneoppiminen

Tiedonhallinnan

alustapalvelut

VSSHP:n

tietopalvelut

Auria-

tietopalvelu
2M-IT

tietopalvelu

Tietojohtamisen alueellinen kehittäminen



Kiitos! mari.siimar@tyks.fi


