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Dokumentin tarkoitus
•
•

•

•
•

Tässä dokumentissa kuvataan Valviran ja aluehallintovirastojen (= Avit) datapohjaisen
valvonnan tavoitetila noin 5-vuoden päähän
Tavoitetilaa on määritelty 04-09/2021 aikana Valviran ja AVI:n työpajoissa, haastatteluissa sekä
tutustuttu kansainvälisiin toteutuksiin
Dokumentissa kuvataan tavoitetilaa eri näkökulmista:
•

Data: Tietotarpeet ja tietopohja

•
•
•

Teknologia: Sovellukset ja tekninen arkkitehtuuri
Prosessit: Tiedon hyödyntäminen, toimintamallit ja prosessit
Organisaatio: Osaaminen ja tiimi

Tavoitetiladokumentaatio on syötteenä datapohjaisen valvonnan toteutussuunnitelmalle ja
auttaa priorisoimaan myös pidemmän tähtäimen hankesuunnittelua ja kehittämistyötä.
Kuvausta ovat kommentoineet (tai on ollut mahdollisuus kommentoida) Valtava-hankkeen
muiden projektien projektipäälliköt, Toivo-ohjelmatoimiston henkilöstö, Valviran Sote-osaston
henkilöstö ja Valtava-hankkeen Avi-verkosto

Valtava-hanke ja
sen tavoitteet

Datapohjainen
valvonta

Toivo-ohjelma luo edellytykset sote-uudistuksen
tiedolla johtamisen tavoitteille
TIEDOLLA JOHTAMINEN

VIRTAHANKE

HYVINVOINTIALUEET

TOIVOOHJELMA
SOTE-RAKENNEUUDISTUS

VALTAVAHANKE

VIRANOMAISET

SOTE-TIEDON TOISIOKÄYTTÖ

• Tiedolla johtaminen
• Kyvykkyyden
lisääminen
• Palvelujen
järjestäminen

Kansallinen uudistettu sote-tietotuotanto mahdollistaa:
• Hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen
• Kansallisten viranomaisten
tietopohjaisen seuranta-, arviointiohjaus- ja valvontatyön

Datapohjainen valvonta: 17.6.2020 - 31.12.2021
Projektipäällikkö: Petri Huovinen (Valvira)

• Kesto: Q2/2020-Q4/2021

Päätavoite

• Projektin on arvioitu jatkuvan Q4/2022

Uudet valvonnan data-analytiikkaan pohjautuvat
toimintatavat on kehitetty ja käyttöönotto suunniteltu
Tuotokset vuoden 2021 loppuun mennessä
• Kuvaus nykyaikaiseen data-analytiikkaan perustuvasta
valvonnasta huomioiden valvontatyön eri muodot ja
prosessit (tavoitetilakuvaus).
• Projektissa toteutetaan konkreettinen proof of concept
(POC) syksyn/talven 2020 aikana datapohjaisesta
valvonnasta ja sen mahdollisuuksista ennakoivuuden ja
riskiperusteisuuden kehittämisessä.
• Valvonnan tietotarpeet määritelty ja kommunikoitu
tiedontuotantolinjoja kehittäville projekteille
• Datapohjaisen valvonnan toimintamallin
käyttöönottosuunnitelma

Huomioitavia asioita:
Projekti tuottaa tarpeita muille projekteille (uudet
ja nykyiset tiedontuotantolinjat, raportointi)
Ratkottavat ongelmat: Projektin tuotosten avulla
siirretään valvonnan painopistettä ennakoivaan
ja riskiperusteiseen valvontaan ja kasvatetaan
valvovien viranomaisten kyvykkyyttä hyödyntää
sote-tietoa

Tavoitetilan
kuvaus

Maturiteettimalli: tavoitetila
Miten datapohjaista valvontaa tehdään tavoitetilassa ja millä keinoilla tiedolla
johtamisen maturiteettitasoa pystytään nostamaan.

Maturiteettimalli

= Nykyinen sijainti maturiteettimallilla
= Tavoitetila maturiteettimallilla
(+ suuntaa-antava esimerkkiaikataulu)
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Tietolähteet
• Tietojen poiminta perustuu pääosin automaattisiin
rajapintoihin (API:t), manuaalisia hakuja tehdään
vain ad hoc / harvoin
• Laaja tietopohja käytössä (Valviran, Avien ja
hyvinvointialueiden valvontahistoriatieto, Haipro,
Valtavan tiedonhallintaratkaisun tietosisältö, muut
THL:n rekisterit, myös kvalitatiivinen data /
dokumenttipohjainen tieto)
Tietovarastointi
• Tietovaraston rooli on suuri. Pääosa datasta viedään
tietovarastoon
• Kvalitatiivinen, dokumenttidata hyödynnetään
datapohjaisessa valvonnassa
• Master data on määritelty (esim. Palvelutuottaja),
data on yhteismitallista ja yhdistettävissä
• Data on laadukasta, ajantasaista ja eheää
• Hiekkalaatikko/data laboratorio -ympäristö on
käytössä
• Datakatalogi kertoo mitä tietoa on ja missä se on
Tiedon visualisointi ja analytiikka
• Raportointi- ja analytiikkasovelluksia käytetään
monipuolisesti raportointiin ja tiedon analysointiin,
Excelin käyttö datan jalostamisessa ja raportoinnissa
on pieni
• Koneoppimisen mallit ja työvälineet tukevat
datapohjaista valvontaa ja laskevat esimerkiksi riskiindikaattoreita
Prosessit ja toiminnot (mitä data tukee)
• Data tukee ennakoivaa / suunnitelmaperusteista
valvontaa
• Reaktiivisen valvonta tehostuu ja sen osuus
pienenee
• Omavalvonta tehostuu ja data tukee sitä (ja sen
seurantaa)
• Lupahallinto tehostuu ja kytkeytyy valvontaan
tiiviimmin
Tiedon hyödyntäjät ja jakelu
• Dataa jaetaan monipuolisesti valvojilta toiselle
(Valvira <-> Avit) ja sidosryhmille: palvelutuottajat
ja -järjestäjät, muut viranomaiset
• Datan pohjalta pyritään proaktiivisesti ohjaamaan
palvelutuottajia ja tukemaan heidän prosessejaan
• Datan pohjalta luodaan tietopalveluja sidosryhmille

Tavoitetilan kuvaus, tiivistelmä 1/3
1. Tietopohja
•

Laaja tietopohja käytössä päätöksenteossa, mukaan valvonnan tilastotiedot Aveista ja Valvirasta, ulkoinen data (esim. THL rekisterit) sekä
kvalitatiivinen dokumenttipohjainen (esim. Tarkastuskertomukset, valvontapäätökset, ohjaus- ja arviointikäyntien pöytäkirjat)

•

Ymmärrys saatavilla olevasta tiedosta, sen sijainnista, laadusta ja käytettävyydestä (ajantasainen tietomalli + Datakatalogi)

•

Automatisoitu tiedon poiminta ja käsittely, minimoitu erilliset ad hoc –kyselyt sote-organisaatioille ja manuaaliset datan käsittelyt (APIrajapinnat)

•

Tieto on yhteismitallista, laadukasta, ajantasaista ja saadaan käyttöön päätöksenteon tueksi helposti (Master data ja datan laadunhallinta
kunnossa)

•

Pyritään tiedon yhteiskäyttöön ja monistettavuuteen: ei tuoteta samaa dataa moneen kertaan

2. Sovellukset ja teknologia
•

Valtavan tietovarasto, analytiikkatyövälineet sekä raportointivälineet ovat Valviran ja Avien käytössä.

•

Selkeät roolit ja ohjeet Valtavan ja Valviran sekä Avien datojen käytöstä valvonnassa

•

Koneoppimisen ja tilastollisen mallintamisen työvälineet ovat käytössä

•

Excel ja manuaalinen datan käsittely ja jalostaminen on minimissään, käytetään laajasti datan visualisoinnin ja raportoinnin sovelluksia

Tavoitetilan kuvaus, tiivistelmä 2/3
3. Prosessit ja toimintamallit, tiedon jakaminen ja hyödyntäminen
•

Parempi tiedon hyödyntäminen tehostaa (mitatusti) prosesseja. Prosesseja mitataan.

•

Tuotettu tieto palvelee kattavasti valvonnan eri prosesseja, painopistettä voidaan siirtää reaktiivisesta valvonnasta ennakoivaan valvontaan ja
omavalvontaan
•

Valvontaohjelman teko ja toimeenpano (=ennakoiva / suunnitelmaperusteinen valvonta)

•

Lupahalliinto (osa ennakoivaa valvontaa)

•

Jatkuva riskien arviointi

•

Omavalvonnan seuranta

•

Reaktiivinen valvonta

•

Mahdollistetaan kokeilukulttuurin syntyminen, luodaan "hiekkalaatikko" / data laboratorio testauksille ja kokeiluille

•

Valviran ja Avien tietopohja mahdollistaa tiedon jakamisen 3. osapuolille (palveluntuottajat, palvelunjärjestäjät, muut sidosryhmät / avoin data)
ja mahdollistaa uusien palvelujen luomisen. Jaettavia tietoja ovat ainakin valvonnan tilastotiedot ja tiedot tarkastuksista; mahdollisesti myös
valvontaviranomaisten jalostamat riski-indikaattoritiedot.

•

Tuotettu tieto palvelee niin strategista kuin operatiivista johtamista ja päätöksentekoa

•

Tuotetun tiedon avulla voidaan perustella päätöksiä (esim. Valvontamenetelmän valinta, painopisteiden siirtäminen tiettyyn palvelualaan)

•

Valvonnan tietopohjaa täydennetään ja kehitetään jatkuvasti (asteittain). Tavoitteena on, että ensimmäiset valvontatyössä hyödynnettävät raportit
/ dash boardit (= visuaalisesta toteutettu näkymä, jossa organisaation toimintaan liittyviä tietoja ja lukuja esitetään pelkistetyssä muodossa) ovat
käytettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä

Tavoitetilan kuvaus, tiivistelmä 3/3
4. Organisaatio, resurssit ja osaaminen
• Ennakoiva valvonta on osa datapohjaista valvontaa, Valviralla
ja Aveilla on käytössä riskimittareita/-indikaattoreita ja
tilastollisia malleja, jotka ohjaavat päätöksentekoa
• Riittävä osaaminen jatkuvaan kehittämiseen, sekä ulkoiset
kumppanit että oma osaaminen
• Prosessi tietotarpeiden keräämiseen, priorisointiin ja jatkuvaan
kehittämiseen (Agile-malli, esim. SAFe)

TIETOPOHJA, TIEDON INTEGRAATIOT
Haaste

Ratkaisu

Hyödyt

Manuaaliset tietopyynnöt, kyselyt ja datan yhdistelyt
kuormittavat ja vaativat paljon työtä.

Automatisoidaan toistuvat poiminnot ja kyselyt (esim. THL
rekistereistä) käyttämällä tarjolla olevia rajapintoja
rakentamalla haku- ja käsittelytoteutus.

Minimoidaan manuaaliset kyselyt, data saadaan kattavasti
määrämuotoisena, minimoidaan manuaalisen yhdistelyn ja
muokkaamisen tarve. Varmistetaan datan parempi laatu ja
nopeampi saatavuus.

Valvonnan kohteilta pyydettyjen tietojen toimittamiseen
rakenteissa muodossa tarjotaan määrämuotoinen palvelu.
Datan uusiokäyttö ja löydettävyys.
Paljon raportti-/dokumenttimuotoista dataa ja kyselyitä
hajallaan verkkolevyillä (esim. Vanhushoiva 2020 -kysely)

Luodaan Datakatalogi, jossa kuvataan data mitä löytyy niin
tietovarastosta, raporteilta kuin dokumenteista. Luodaan
organisaation tiedoista käsitemalli, jota päivitetään
säännöllisesti esim kerran vuodessa.

Datan parempi uusiokäyttö. Löydetään helpommin relevantti
data. Voidaan toteuttaa yksi Datakatalogi-raportti, joka kertoo
mitä kaikkea tietoa löytyy ja mistä se löytyy. Avit voivat
hyödyntää tätä katalogia. Datakatalogin avulla raporteille
tilastolukujen rinnalle voidaan tuoda
linkit aiheen dokumentteihin (esim. verkkolevylle)
Tietoa saadaan laajasti hyödynnettäväksi myös verkkosivuille.

Paljon tietoa ei ole mukana nykyisessä tietovarastossa ja
raportoinnissa. Koskee sekä sisäisiä tietolähteitä
kuten lupatiedot tai ulkoisia kuten THL:n rekisterit ja sekä
Valviran että Avien raportointijärjestelmiä.

Viedään toistuvasti käytössä olevat datat osaksi tietovarastoa
ja raportointeja. Laajennetaan tietovaraston roolia.

Laajempi tietopohja käytössä, mukaan lukien laadullinen
tieto. Raportointiosovelluksille voidaan tuoda linkit eri
dokumentteihin / asianhallintajärjestelmään, jollei dataa tuoda
suoraan sellaisenaan.

Omavalvontatietoja ei saa systemaattisesti ja
yhteismitallisesti kerättyä valvonnan kohteilta

Valvonnan kohteilta pyydettyjen tietojen
toimittamiseen rakenteissa muodossa tarjotaan
määrämuotoinen palvelu.

Tiedot saadaan yhteismitallisesti, kattavasti ja automaattisesti
palvelun kautta

Tehdään malli formaatista, missä tiedot pyydetään
toimittamaan.

Hiljaista tietoa ei jaeta. Töiden priorisointi ja
kokemusperäinen tieto on usein asiantuntijoiden päässä
ja sitä ei osata systemaattisesti hyödyntää prosessien
ohjauksessa.

Annetaan raporteilla mahdollisuus kommentoida tietoja.
Viedään kommentit tietovarastoon.

Hiljainen, kokemusperäinen tieto viedään rakenteiseen ja
jaettavaan muotoon muillekin. Hiljaista tietoa voidaan jakaa
myös raporteille ja jatkoanalysoida.

TIETOPOHJA, TIEDON INTEGRAATIOT
Haaste

Ratkaisu

Hyödyt

Kvalitatiivista dataa (esim. kanteluihin ja muihin
valvonta-asioihin liittyvät
asiakirjat, tarkastuskertomukset, ohjaus- ja
arviointikäyntien pöytäkirjat)
ei hyödynnetä laajemmin valvonnassa kyseisen asian
käsittelyn ulkopuolella.

Otetaan kvalitatiivinen data hyötykäyttöön, esimerkiksi
automaattisen tekstintunnistuksen ja koneoppimisen avulla (NLU
= natural language understanding).

Voidaan automaattisesti käydä läpi suuria massoja tekstidataa,
hakea toistuvia teemoja, nostaa esille asiasanoja ja jopa arvioida
esimerkiksi kantelun sisällön perusteella sen vakavuutta ja
riskikerrointa.
Saadaan lisää rakenteista tietoa yhdisteltäväksi muihin tietolähteisiin
riskinarvioinnin ja myös riski-indikaattorien tueksi.

Hankitaan tarvittaessa MongoDB tai vastaava no-sql tietokanta
tekniseksi ratkaisuksi, jos tekstipohjaista tietoa on paljon.

Mahdollistetaan ketterä ja skaalautuva alusta kvalitatiivisen datan
tallentamiseen ja käsittelyyn.

Kvalitatiivista dataa ei luokitella, esimerkiksi
tarkastuskertomuksia ja ohjaus- ja arviointikäyntien
pöytäkirjoja)

Rakenteistetaan tarkastuskertomusten, ohjaus- ja
arviointikäyntipöytäkirjojen tietosisältöä helpommin
hyödynnettäväksi -> luodaan prosessi, jossa tietoja
luokitellaan esimerkiksi lopputuloksen mukaan (johtiko
toimenpiteisiin, millaisiin toimenpiteisiin).

Kvalitatiivista dataa voidaan hyödyntää koneoppimisessa ja
muodostaa ennustemalleja missä raporttien sisältöä analysoimalla
voidaan antaa todennäköisyys lopputulemalle.
Luokittelun avulla voidaan tehdä edistyneempiä dokumenttien
hakutoimintoja (hae kaikki tarkastuskertomukset, joissa lopputulos =
toimenpide X).

Sovittujen valvonnasta seuraavien
jatkotoimien seurantaan ei ole
systemaattista tukea.

Kehitetään asianhallinnan järjestelmää tukemaan
luokittelutarvetta, niin, että sovitttujen jatkotoimien (jatkovalvonta)
seuranta mahdollistuu.

Tietoa voidaan hyödyntää koneoppimisen mallintamisessa.

Ulkopuolinen data (esim. THL kyselyt) viedään
suoraan Qlikiin eikä tietovarastoon. Tällöin data on
vaikeammin jaettavissa 3. osapuolille sekä
jatkojalostettavissa / käytettävissä esim.
Koneoppimisen tarpeisiin.

Viedään laajemmin dataa tietovarastoon. Relaatiotietokannassa
tietoa voidaan hyödyntää paremmin koneoppimisessa sekä
yhteismitallistaa, muokata, jatkojalostaa ja jakaa rajapinnan
kautta.

Data on käytettävissä ja jaettavissa laajemmin. Sitä pystytään myös
muokkaamaan koneoppimisen mallinnusta varten. Jos
raportointisovellus vaihdetaan (esim. PowerBI), säilyy ns. "business
-logiikka" ja data tietovarastossa.

Tiedot eivät ole yhteismitallisia ja tiedon laadussa on
puutteita (virheet, eheys, tieto “reikäistä”, jne.)

Master dataa kehitetään jatkuvasti, etenkin yhteiskäyttöiset
dimensiot kuten palvelutuottaja (-> Soteri-rekisteri). Määritellään
yhteiset nimittäjät eri tietokokonaisuuksille, jotka tulevat eri
tietolähteistä. Parannetaan tiedon laatua luomalla
laadunhallintaan yhtenäiset käytännöt.

Data on laadukasta ja mahdollistaa yhteismitallisen raportoinnin
(samalla raportilla voidaan tarkastella palvelutuottajaa koko Suomen
tasolla kuin yksittäisen paikallisen yksikön tasolla, yhdistäen
Valviran, AVI:n kuin THL:n dataa)

SOVELLUKSET, TEKNOLOGIA JA TEKNINEN ARKKITEHTUURI
Haaste

Ratkaisu

Hyödyt

Ei ole erillistä "hiekkalaatikkoa"
/ kokeiluympäristöä, jossa voisi tehdä testailuja ja datan
kanssa kokeiluja, joista toimivimmat ratkaisut voitaisiin
viedä tuotantoon.

Luodaan Valviran tietovarastoon (ja mahdollisesti Valtavan
ympäristöön) oma (dedikoitu)
tietokanta+analytiikkaympäristö nopeita kokeiluja ja
testailuja varten.

Mahdollistetaan oppimis- ja kokeiluympäristö, tuetaan
kokeilukulttuurin luomista. Vähennetään riskiä, että
tehtäisiin tuotantoympäristössä virheitä.

Ei ole käytössä
ennakoivan analytiikan, koneoppimisen tai tilastollisen
mallintamisen sovelluksia.

Otetaan käyttöön koneoppimisen työvälineet (esim. R tai
Python) ja menetelmät. Työvälineet ja ympäristö voi olla
myös Valtavan analytiikkaympäristössä tai ulkoistettuna.
Oletuksena, että tämä saadaan käyttöön Valtavahankkeessa toteutettavassa ytheisessä
tiedonhallintaratkaisussa.

Koneoppimisen työvälineet mahdollistavat monimutkaisten
syy-seuraussuhteiden löytämisen, ennustemallien ja
simulointien rakentamisen sekä tilastomatematiikkaan
pohjautuvien riskimallien rakentamisen.

PROSESSIT, TOIMINTAMALLIT JA TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
Haaste

Ratkaisu

Hyödyt

Valvonnan toimintamalleissa ja prosesseissa dataa
hyödynnetään vaihtelevasti ja usein subjektiivisen
tilannearvion perusteella.

Määritellään yhteinen ja/tai palvelualakohtainen
toimintamalli ja prosessit miten data ja riskimittarit tuodaan
osaksi valvontaprosesseja. Jalkautetaan malli osaksi
valvojien työtä, seurataan sen vaikuttavuutta.

Tehostetaan kaikkia valvonnan prosesseja ja tehdään
päätöksenteko entistä paremmin tietoon pohjautuvaksi.
Vahvistetaan ennakoivaa valvontaa (riskiperusteisuus)

Riski-indikaattoreita ei ole määritelty

Määritellään riski-indikaattorit, jotka luokittelevat toimijat
sen mukaan, mikä on heidän riskinsä puutteisiin tai ketkä
eniten hyötyisivät ohjauksesta tai muista
ennaltaehkäisevistä toimista. Hyödynnetään riskiindikaattorissa luokittelua tai mahdollisesti tilastollista
mallintamista ja koneoppimista

Löydetään automaattisesti isosta massasta
palvelutuottajia, joilla on suuri riski laiminlyönteihin tai
laadullisiin puutteisiin. Voidaan kohdistaa valvontaa
ennakoiden. Voidaan perustella myös tehdyt päätökset,
perustuen tietoon.

Tietoa ei jaeta systemaattisesti kumppaneille ja
asiakkaille esimerkiksi omavalvontaa varten

Tieto tuodaan saataville myös muille sidosryhmille:
palvelutuottajat ja -järjestäjät. Julkaistavia tietoja ainakin
valvonnan tilastotiedot ja tiedot tarkastuksista;
mahdollisesti myös valvontaviranomaisten jalostamia riskiindikaattoritietoja.

Palvelutuottajat voivat ohjata ja kehittää toimintaansa
valvontaviranomaisten tuottaman tiedon avulla.

Valvonnassa tarvittavan tiedon tuottamisen hallintaan ja
kehttämiseen ei ole prosessia

Luodaan ketterään kehittämisen (agile) menetelmiin
perustuva malli (vrt. SAFe, kanban, scrum)

Systemaattinen toimintatapa vaatimusten ja uusien
tarpeiden hallintaan.

Tiedon jakaminen (esim. Valvira +
AVI) perustuu yhteistyöhön, keskeisiä asioita nostetaan
esille yhteisissä kokouksissa. Tiedon jakaminen ei ole
systemaattista järjestelmien tukemana tai automatisoitua.

Valtava-hankkeessa tehtävä kehitys valvontatoiminnan
tarpeiden tueksi.

Valvira ja AVI:t saavat yhteisen tietopohjan datapohjaista
valvontaa varten (mahdollisesti tietyin rajoituksin)

Niitä osin kuin tietoja ei viedä Valtava-tietopohjaan
Valviran ja AVIen tulee rakentaa tietojenvaihtoa tai
näkyvyyttä Tietovarantojen välillä ja raportointi-tasolla.

ORGANISAATIO, OSAAMINEN JA RESURSSIT
Haaste

Ratkaisu

Hyödyt

Ei ole riittävästi resursseja ja osaamista
toteuttaa datapohjaisen valvonnan vaatimaa teknistä
toteutusta, datan analyysointia ja tehtyjen analyysien
hyödyntämistä valvonnassa

Kasvatetaan omaa osaamista (koulutus / rekrytointi).
Varmistetaan, että Valviralla ja aluehallintovirastoilla on
riittävästi omia resursseja (ks. Rooleista seuraavalla
sivulla)

Mahdollistetaan jatkuva pienkehitys, pystytään
suunnittelemaan ratkaisuja, keräämään vaatimuksia ja
välittämään nämä toteutuskumppaneille. Parempi
ymmärrys omista tietovarannoista.

Tyypilliset roolit ja vaadittu osaaminen data-analytiikka ympäristöissä
Rooli

Kuvaus ja osaaminen

Työkuorma

Tavoitetilan kuvaus. Ulkoistus vai oma osaaminen?

(kun ollaan
tuotannossa)
Datainsinööri (data
engineer)

Dataintegraatiot ja tietovaraston
rakentaminen (ETL-työ). Osaa SQL
Server + SSIS + rakentaa rajapintoja
ulkoisiin tietolähteisiin.

10-50%

Valviralla tietovaraston ylläpito ja kehitys on ulkoistettu. Tavoitetilassa tätä ei tarvitse muuttaa.
On kuitenkin tärkeää, että Valviralla on tarkka ymmärrys tietovaraston dataputkista (miten tieto
liikkuu, miten päivittyy), tietosisällöistä ja tietomallista.
Huom: ideaalitilanteessa Valviralla on käytössä oma testi- ja kehitysympäristö (hiekkalaatikko)
erilaisia datakokeiluja varten. Samoin koneoppimisen mallintaminen vaatii paljon datan
muokkaamista ja käsittelyä. Tällöin olisi hyvä, että omassa organisaatiossa olisi henkilö, joka
osaisi ainakin perusteet ETL-työvälineestä (MS SSIS)

Data-arkkitehti ja
mallintaja

Päivittää tietovaraston ja raportoinnin
tietomalleja. Vastaa master datasta,
ymmärtää datan riippuvuussuhteet.

10-20%

Valviralla tietovaraston ylläpito ja kehitys on ulkoistettu. Usein kumppanin kautta tulee myös
arkkitehtuuri ja tietomallinnus osaaminen. On kuitenkin tärkeää, että Valviralla on hyvä
ymmärrys organisaatioiden tiedoista ja niiden tuotantoputkesta. Samoin Master datan
määrittely + tiedon laadun varmistus tulee olla omissa käsissä.

Tiedon visualisointi ja
raportointi

Rakentaa datasovelluksia ja visualisoituja
työpöytiä. Osaa Qlik-sovelluksen ja
ymmärtää hyvin tietovaraston sisällön.

10-30%

Valviralla Qlik-sovelluksen ylläpito ja kehitys on ulkoistettu. Tästä huolimatta isojen toteutusten
rinnalla tulee nopeita pyyntöjä ja jatkuvaa (pien)kehitystä + raporttien suunnittelua. Olisi hyvä,
että organisaatiossa olisi ainakin yksi henkilö, joka osaisi Qlik-sovelluksen hyvin ja pystyisi
vastaamaan asiakastarpeisiin.

Data scientist (AI/ML)

Tekee koneoppimisen ja tilastotieteen
mallinnuksia. Osaa R/Python kieltä. Vahva
tilastotieteen/matematiikan +
tekoälykehittämisen osaaminen.

5-10%

Usein tekoälyn ja koneoppimisen toteutuksissa se koneoppimisen osuus on 5-10% työstä.
Suurin osa työstä on liiketoimintaongelman ymmärtämistä ja määrittämistä, datan selvittämistä
ja muokkaamista. Koneoppimisen täysipäiväiselle osaamiselle on harvoin tarvetta, jollei se ole
organisaation ydintehtävä. Tämä tehtävä kannattaakin ulkoistaa ja ostaa tarvepohjaisesti.

Projektipäällikkö,
vaatimusmäärittelijä,
liiketoiminnan osaaja

Ymmärtää niin liiketoimintoa kuin datan
tuotantoputkea. Toimii liiketoiminnon ja
teknisen toteutuksen välissä
vaatimusmäärittelijä ja projektipäällikön
rooleissa. Suunnittelee toteutuksia.

30-80%

Tavoitetilassa kannattaa pitää tämä osaaminen ehdottomasti organisaation sisällä. On tärkeä,
että organisaatiossa on ainakin yksi henkilö, joka ymmärtää koko putken liiketoiminnon
vaatimuksista, tietolähteistä, data-integraatioista ja data-analytiikan sovelluksiin asti.
Työskentelee usein täysipäiväisenä datan parissa (ei oman työn ohella).

Ehdotus roolien ja osaamisen jaosta tavoitetilassa
(Valvira)
Valviran roolit ja osaaminen

Ulkoistettu osaaminen

Projektipäällikkö,
vaatimusmäärittelijä,
suunnittelu
Tietovarasto-kumppani
(ETL/data engineer,
arkkitehtuuri)
Tiedon visualisointi /
raportointi (Qlik)

Tiedon mallinnus,
erityisesti master data

Raportointi (Qlik)kumppani
Optio: Data engineer / ETLosaaminen (kokeilut, testailut jne.)

Data scientist

Ehdotus roolien ja osaamisen jaosta tavoitetilassa
Valviran oma osaaminen:
•
•
•
•

Projektipäällikkö, vaatimusmäärittelijä: toimii substanssin ja muiden sidosryhmien sekä teknisen toteutuksen (oma + kumppanit)
rajapinnassa. Kerää vaatimuksia, priorisoi (johdon kanssa) ja varmistaa, että toteutukset menevät maaliin. Suunnittelee
analytiikkahankkeita ja raporttisovelluksia. Varmistaa, että substanssilla on riittävä osaaminen, organisoi koulutukset.
Tiedon visualisointi: ulkoistetun kumppanin lisäksi Valviralla on hyvä olla raporttien/visualisoinnin omaa osaamista. Raporttien
suunnittelu ja määrittely. Nopeat korjaukset, kokeilut, skenaarioiden rakentaminen. Oman työn ohella (5-10% kuorma). Voi olla myös
osana projektipäällikön tehtäviä / roolia.
Tiedon mallinnus, master data, pääarkkitehti: vaikka tietovaraston kehitys on ulkoistettu, on Valviralla hyvä olla tiedon mallinnuksesta
osaamista ja syvällinen ymmärrys tiedoista ja niiden tuotantoputkista. Erityisesti master datan (esim. Palvelutuottaja-dimensio)
määrittely ja tiedon laadun + yhteismitallistamisen varmistaminen on tärkeä ja työllistävä tehtävä, mitä ei voi täysin ulkoistaa.
Optio: Data engineer / tietovaraston kehittäjä: tietovaraston kehitys on ulkoistettu mutta erilaiset kokeilut, testit ja etenkin
koneoppimisen työt vaativat datan poimintaa, muokkausta ja käsittelyä tietokannoissa. On etu, että Valviralla on perustason osaaminen
ETL-työstä (MS SSIS). Tämä tehtävä voi olla yhdistetty tietomallintajan rooliin/osaamiseen

Ulkoistettu osaaminen:
•
•
•

Tietovaraston toteutus: data engineer/tiedon lataukset on ulkoistettu
kumppanille. Valviran projektipäällikkö/vaatimusmäärittelijä ja pääarkkitehti
tukevat
Raportointi (Qlik): ulkoistettu kumppanille.
Valviran projektipäällikkö/vaatimusmäärittelijä ja tiedon visualisoija tukevat ja
määrittelevät toteutukseen menevät tuotokset
Data scientist: koneoppimisen ja tilastollisen mallintamisen työt on ulkoistettu

Aluehallintovirastot
BI-tiimin roolit ja tarvittavat
kyvykkyydet
Tiedon prosessoijien roolit, jotka tulee sisällyttää organisaatiossa toimivien tehtäväkuvauksiin
Roolit
Tiedolla johtamisen
prosessin
vastuuhenkilö

Tiimivastaava

Dashboard tuottaja

▪
▪
▪
▪
▪

Tehtäviä
Vastaa siitä, että tiedolla johtamisen prosessi tukee
organisaation strategian ja tavoitteiden toimeenpanoa.
Tiedolla johtamisen kokonaisuuden suunnittelu ja roolituksen
valmistelu.
Prosessin ohjaus ja valvonta.
Yhteen sovittaa roolien toimintaa.
Seuraa ja arvioi prosessin toimintaa.
Havainnoi kehittämistarpeita ja käynnistää kehittämisen
hankkeistamisen.
Priorisoi tehtäviä.
Julkaisee interaktiivisen dashboardin käyttäjille tai staattisena
tilannekuvana laajemmalle käyttäjäjoukolle.
Kehittää dashboardeja yhdessä tiedon tarvitsijoiden kanssa
Yhdistää tietoa ja siirtää sitä BI-välineeseen.
Visualisoi tietoja.
Selvittää mistä tiedot ovat saatavilla.
Hallinnoi ja ylläpitää raportointijärjestelmää.
Hallinnoi lisenssejä ja päivityksiä.
Vastaa käyttäjähallinnasta ja raporttien automatiikasta.

▪
▪
▪
▪

Poimii hallinto-/substanssitietoa data-aineistosta.
Analysoi tietoa.
Visualisoi tietoa.
Raportoi visualisoitua tietoa.

▪

▪
▪
▪

Poimii hallinto-/substanssitietoa data-aineistosta.
Analysoi tietoa.
Visualisoi tietoa.

▪

•
•
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪

BI-järjestelmän
ylläpitäjä

Data-analyytikko

Ad hoc –osaaja

▪

▪
▪

Osaaminen
Analytiikka, Tietojohtaminen, IT

Osaa hahmottaa tiedolla johtamisen
kokonaisprosessin.
Hallitsee tiedolla johtamisen prosessin eri
vaiheiden toiminnot.

▪
▪
▪
▪

Osaa yhdistää oleellisia asioita keskenään.
Osaa tuottaa dashboardeja BI-välineellä.
Osaa jakaa staattisia tilannekuvia Pation kautta.
Ymmärtää BI-välineen tuomat hyödyt ja
mahdollisuudet päätöksentekijöille.

▪

Ymmärtää perusteet BI-välineestä sekä
isomman kuvan järjestelmästä.
Hallitsee tiedon siirron eräajona.

▪

▪
▪

▪

Yhdistää osaamista tilastotieteestä,
tietotekniikasta ja substanssista.
Osaa käyttää BI-välinettä.
Osaa raportoida havainnot kirjallisesti ja
suullisesti.
Osaa käyttää BI-välinettä ja muita
analysointiohjelmia (esim. Excel, Patio).
Osaa raportoida havainnot kirjallisesti ja
suullisesti.

Ketterä prosessi jatkuvaan muutosten hallintaan (Agile / lean)
Tavoitetilassa tulee olla prosessi jatkuvaan vaatimusten ja muutostenhallintaan kun uusia tietotarpeita
nousee esille.
• Havaitaan tarve (esim. tiedoissa on puute)
• Analysoidaan muutoksen ja työn laajuus ("impact analysis")
•

Pienkehitys (esim. lisätään tieto dashboardille) --> omin voimin, satunnaisesti konsulteilta tuki

•

Projekti (esim. Miten saadaan Potilasvakuutuskeskuksen datat osaksi raportointia?) --> toteutus ulkoistettuna, tuetaan sisäisesti

•

Hanke (esim. Lainsäädöllinen muutos, joka aiheuttaa prosessien päivityksen) --> sekä sisäinen että ulkoinen panostus

• Aikataulutus ja projektointi (pienkehityksestä tehdään backlog ja toteutetaan esim. sprinteissä)
• Toteutus ja tuotantoonvienti
•

Jatkuvat sprintit (esim. 2kk pienkehitysjakso, jonka jälkeen julkaisu)

•

Toteutusprojekti (isommat kokonaisuudet)

Tarve (esim.
Dashboardille tarvitaan
uusi tietojoukko)

Analysoidaan muutoksen ja työn
laajuus. Onko kyse:
• Pienkehitys
• Projekti
• Isompi hanke / prosessien
muutos

Isompia projekteja ja hankkeita
varten luodaan erillinen
projektiorganisaatio ja viedään
läpi omana toteutuksena.

Priorisoidaan työ,
päätetään
etenemisestä ja
budjetista. Aikataulutus
ja projektointi.

Pienkehitys menee ns.backlogille, josta ne nostetaan
kehitysjaksoille (esim. 2kk sprint).

Hyödyt ja
mahdollisuudet

Mitä datapohjainen valvonta mahdollistaa? 1/2
•

Valvonnan tehostaminen ja vaikuttavampi kohdentaminen
•
Kohdennetaan resursseja vaikuttaviin kohteisiin ennakoiden ja tehdään vaikuttavampaa
valvontaa. Valvonnan painopisteiden valinnat tai tiettyjen toimijoiden valitseminen valvonnan
kohteeksi voidaan perustella tietoon pohjautuen
•
Tehdään parempia ja valistuneempia päätöksiä. Päätökset pystytään perustelemaan pohjautuen
tietoon ja tiedon monipuoliseen analysointiin
•

•

Tehdään automaattisia päätöksiä ja/tai tehdään päätösten valmistelua automaattisesti ja
automatisoidaan prosesseja esim. luokittelemalla valvonta-asioita data-analytiikan ja
koneoppivien mallien avulla helppoihin/vaikeisiin tapauksiin ja ohjaamalla siten asioita oikeille
henkilöille käsiteltäväksi

Ennakoiva ohjaus ja tuki:
•

opastetaan ennakkoon palvelutuottajia, jotka kuuluvat riskiryhmään → tarjotaan parempaa
palvelua ja siirretään painopistettä reaktiivisesta valvonnasta ennakointiin ja omavalvontaan.
Luottamuksellisuuden rakentaminen. Tiedon tuottamisesta ja läpinäkyvyydestä palkitaan (Case
Tulli: Plusasiakkailla, jotka ovat osoittaneet luottamuksellisuuden, on helpommat
tullausprosessit ja ovat enemmän omavalvonnan varassa).

Mitä datapohjainen valvonta mahdollistaa? 2/2

1

•

Tunnistetaan muuttujat ja tekijät (riski-indikaattorit1), jotka saattavat
johtaa laiminlyönteihin --> tällä tiedolla ohjataan ammattilaisten työtä ja koulutetaan
uusia ammattilaisia keskittymään oikeisiin asioihin

•

Datapohjaista valvontaa voidaan tehdä eri tasoilla:
•
Palvelualat: tunnistetaan missä palveluissa on ongelmia (nuoret, iäkkäät jne.) →
liikennevalot, kohdennetaan valvontaa, ohjausta ja muita toimenpiteitä
palvelualoilla (Käyttötapaus: Valvontaohjelman laatiminen)
•
Tunnistetaan maantieteellisesti alueet, joihin valvontaa tulisi kohdistaa
•
Tunnistetaan yksittäiset toimijat alueiden/palveluajojen sisällä (palveluntuottajat,
palvelunjärjestäjät)

Riski- ja riski-indikaattori: Riski-indikaattori kuvaa jonkin toimijan tai palvelun riskitasoa verrattuna
muihin toimijoihin (tai esim. lainsäädännössä asetettuun minimitasoon). Riski taas tarkoittaa
epävarmuuden/uhkan vaikutusta tavoitteisiin eli poikkeamaa odotetusta. Riski on tavoitteiden
saavuttamisen mahdollistaja ja uhka.

Datapohjaisen valvonnan mahdollisuuksia
Tavoitetilassa datapohjaista valvontaa voidaan tehdä eri tavoilla: edeten datan visualisoinneista (työpöydät ja
sovellukset) koneoppimisen mallintamiseen ja tulevaisuudessa prosessien automatisointiin.

Vakioraportointi ja
itsepalveluanalytiikka
(esim. QlikSense tai Tableau
dashboard)
Esimerkkejä:
Useiden eri tietolähteiden
yhdistämistä samalle visualisoidulle
työpöydälle
• Tietoja voidaan tarkastella ja
analysoida eri näkökulmien kautta,
yhdistellä, porautua, summata
• Esim. Kuinka paljon palveluita x
on saatavilla alueella tai mikä on
palveluntuottajan/-järjestäjän
valvontahistoria
•

Riskiluokittelu,
sääntöpohjainen

•
•
•
•

Koneoppimisen mallit

Esimerkkejä:
Indikaattorit ja
riskiluokittelut sääntöpohjaisesti
Liikennevalo-mallit tai muu
visualisointi
Voidaan nostaa isosta joukosta
toimijoita esille ne kenellä on
korkea riski laiminlyönteihin
Esim. Koska indikaattori x ja
muuttuja y on tällä välillä, kuuluu
toimija korkean riskin luokkaan

Esimerkkejä:
Syy-seuraussuhteiden
löytäminen, havaitaan
muuttujia ja
indikaattoreita, jotka
parhaiten ennustavat riskiä
• Riskikertoimet
(tilastolliseen malliin
pohjautuen)
• Esim. Yksilölliset
riskikertoimet ja
ennustemallit per toimija
•

Prosessien
automatisointi
Esimerkkejä:
Automaattinen päätöksenteko tai
päätösten automaattinen
valmistelu päätöksentekoa varten
• Automaattinen raporttien täyttö
•

Datapohjainen valvonta tukee Valviran ja Avien eri valvontaprosesseja
Analysoidaan valvonnan
painopisteitä. Nostetaan
esille (riski-indikaattorit,
trendit, ennustemallit)
palvelualoja, joihin tulee
siirtää valvonnan
painopistettä
tulevaisuudessa.

Strategiatyö / valvontaohjelman laatiminen / resurssien allokointi ja valvonnan painopisteet
Valvontaohjelman
teko

Valvontaohjelman
toimeenpano

Nostetaan esille (riski-indikaattorit, THL:n
rekisteritiedot) valvontaohjelman
painopisteiden ja valvontakohteiden
raameissa palveluntuottajia ja järjestäjiä,
joihin valvontaa kohdennetaan.

Valvontaprosessi: suunnitelmaperusteinen, reaktiivinen + jatkuva riskien arviointi

•
•
•
•

Suunnitelmaperusteinen
Kantelu
Ilmoitus
Muu

Dashboard: Vireilleottoharkinta
• Tilannekuva palvelutuottajasta
ja/tai järjestäjästä vireilleottoharkintaa varten

Vireilletulo

Taustakartoitus

•

Kertynyt data
tallennetaan

Selvitykset

Tarkastuksen
tai ohjaus- ja
arviointikäynni
n tekeminen

Päätös
•

•

Jatkuva riskien seuranta (Riskiindikaattorin esille nostama tapaus ->
ennakoiva valvonta)

Dashboard: Ohjaus- ja arviointikäyntiin
valmistautuminen
• Laajasti tietoa valvontakohteesta
• Valvontatilastot ja –historia (Valvira + AVI:t)
• Lupatiedot ja lupahistoria
• Omavalvontatiedot
• THL:n rekisterit ja indikaattorit
• Riski-indikaattorit, trendit ja ennustemallit

Kertynyt data
tallennetaan

Palvelutuottajan tai -järjestäjän prosessit
Omavalvonta

Omavalvonnan seuranta ja tukeminen
• Tuetetaan tieto palvelutuottajille / -järjestäjille
omavalvonnan seurantaan sekä omien prosessien ja
toiminnan kehittämiseen
• Esim. Saman palvelualan/kokoluokan trendejä ja
referenssilukuja, mahdolliset puutteet ennakoiden

Tiedoksianto

Valvonnan
tulosten
julkaisu

Tavoitetilan esimerkki valvojan visualisoidusta
työpöydästä (dash board1)
Ohjaus- ja arviouintikäynnille valmistautuminen
Alue

Palvelutuottaja

Valvonta-asiat

HV-alueen
valvonta-asiat

43
(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

Palveluala

Aika

12

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

Lupatiedot ja perustiedot

Riskianalyysi ja indikaattorit
•
•
•
•

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

Yksikkö

Valvontaasiat kpl

Henkilö
stömitoi
tus

THL
Hoitoonpääs
y
yli 180 pv

Haipro

Tarkastusraportit
(linkki
Sampo)

Hanko

8

0,7

5

2

Url:
1234.124

HV-alue

6

0,6

14

0

Url:
1234.124

Koko
Suomi

15

0,65

68

6

Url:
1234.124

1

Visuaalisesti toteutettu näkymä,
jossa organisaation toimintaan liittyviä
tietoja ja lukuja esitetään pelkistetyssä
muodossa

Tavoitetilan esimerkki valvojan visualisoidusta työpöydästä
Raportti on tehty tukemaan tiettyä
käyttötapausta / valvonnan
prosessia.

Ohjaus- ja arviouintikäynnille valmistautuminen
HV-alue

Vertailut referenssijoukkoon
(saman palvelualan / kokoluokan /
alueen tuottajat)

Valvira/Avit
valvonta-asiat

HV-alueen
valvonta-asiat

(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

43

Palveluala

Aika

Dataa voidaan visualisoida
monipuolisesti eri graafeilla tai
karttapohjalla ja tuoda esille
mielenkiintoisia havaintoja,
esimerkiksi alueen/palvelualan
toimijoiden riskikertoimen
perusteella.

12

Lupatiedot ja palveluntuottajan
perustiedot

Raportille yhdistetään tietoa mitä
ei ole ollut aiemmin saatavilla
tietovaraston/raportoinnin kautta,
esim. lupatiedot

Raportilla on käytössä riskiindikaattorit, jotka muodostetaan
ennaltamääritellyiden luokittelujen
ja koneoppimisen mallien avulla.

Palvelutuottaja /
yksikkö

Yksikkö

Valvonta
-asiat kpl

Asiaka
styytyv
äisyyst
iedot

Haipr
otiedot

Henki
löstö
mitoit
us

Ohjaus- ja
arviointikäyntien
raportit
(linkki
Sampo/Uspa)

Hanko

8

2,5

5

0,65

Url: 1234.124

Länsiuusimaa

6

5 (KA)

14

0,7

Url: 1234.124

Koko
Suomi

15

3,5 (KA)

-

0,68

Url: 1234.124

Riskianalyysi ja indikaattorit
•
•
•
•

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

Data on laadukasta ja ns. Master data on
korjattu. Esim. Palvelutuottajaa voidaan
tarkastella koko Suomen tasolla tai
paikallisyksiköiden tasolla

Raportilta on pääsy muihin
tietolähteisiin, esimerkiksi
tarkastusraportteihin, valvontaasioihin ja muihin dokumentteihin.

Tietoa tuodaan useista eri
tietolähteistä, myös ulkoisista
(THL, HaiProt, eri rekisterit). Tieto
on yhteismitallista eli voidaan
tarkastella esim.
palvelutuottajittain samassa
taulukossa eri tietolähteiden
tietoja.

1. Rooli + prosessi + käyttäjätarina
Käyttäjärooli: Esittelijä, tietoanalyytikko, ryhmäpäällikkö

Prosessi: Valvontaohjelman teko / palvelualojen valinta
valvontaohjelmaan
Käyttäjätarina:
Asiantuntijat analysoivat yhdessä tulevien vuosien valvonnan
painopisteitä (minkä palvelujen valvontaan panostetaan
tulevina vuosina).
Analyysi tehdään valvontaohjelman painopisteiden
muodostamiseksi, valvonnan suuntaamiseksi
riskiperusteisesti oikeille palvelualoille ja alueille huomioiden
hallitusohjelman mahdolliset suuntaviivat

Mitä tietoa tarvitaan: hallitusohjelma, STM:n mahdolliset
linjaukset. Laaja tietoaineisto eri palveluista (saatavuus, laatu,
talous, henkilöstö jne.) hyödyntäen Valviran ja Avien
valvontatietoja, THL:n aineistoja ja muuta ulkopuolelta
saatavaa dataa (esim. Haipro), tietojen tarkastelu alueittain
olennaista.
Tämä analyysi tehdään kerran vuodessa

Valvontaohjelman teko, palvelualueiden valinta
Palveluala

HV-alue

Valvira/Avit
valvonta-asiat

HV-alueen
valvonta-asiat

(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

43

Aika

Palveluntuottaja

12

Tiedot aiempien vuosien
valvontaohjelmista

HV-alue

Valvonta
-asiat
kpl

Henkil
östömi
toitus

THL
Hoitoonpä
äsy
yli 180 pv

Asiak
astyy
tyväis
yys

Tarkastusraportit
(linkki
Sampo/Us
pa)

Helsinki

8

0,65

5

3

Url: 1234.124

LänsiUusimaa

6

0,7

14

4

Url: 1234.124

EteläSavo

15

0,6

68

3,5

Url: 1234.124

Yhteensä

29

0,7

87

3,75

Riskianalyysi ja indikaattorit
•
•
•
•

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

2. Rooli + prosessi + käyttäjätarina
Käyttäjärooli: Esittelijä, tietoanalyytikko, ryhmäpäällikkö
Valvontakohteen valinta

Prosessi: Valvontaohjelman toimeenpano / Valvontakohteen
valinta
Käyttäjätarina:
Asiantuntijat aluehallintovirastoissa ja Valvirassa valitsevat
valvontaan valittavat palvelujen tuottajat ja/tai järjestäjät
valvontaohjelman painopistealueiden raameissa.
Valintaa tehdään jotta saadaan valittua vaikuttavimmat
valvontakohteet suhteessa valvontaohjelman painopistealueisiin.
Valvontaa ja ohjausta saadaan näin kohdennettua
mahdollisimman tehokkaasti.

Mitä tietoa tarvitaan: Aiemmat valvontatiedot (Aveista ja
Valvirasta sekä hyvinvointialueilta), tarkastuskäyntitiedot, ohjausja arviointikäyntitiedot
Perustiedot palveluntuottajista ja järjestäjistä (ml. lupatiedot)
Hoitoonpääsytiedot, muut saatavuustiedot,
henkilöstömitoitustiedot, muut rekisteritiedot (THL), Haipro-tiedot,
omien kyselyjen tiedot
Tämä analyysi tehdään aina valvontaohjelman toimeenpanon
yhteydessä vähintään vuosittain

Palveluala

HV-alue

43
HV-alueen
perustiedot

12

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

Palv.tuottajan
lupatiedot ja muut
perustiedot

Riskianalyysi ja indikaattorit
•
•
•
•

Aika

HV-alueen
valvonta-asiat

Valvonta-asiat

(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

Palveluntuottaja /
yksikkö

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

Yksikkö

Valvonta
-asiat
kpl

Henkil
löstöm
itoutus

THL
Hoitoonpä
äsy
yli 180 pv

Haipr
otiedot

Tarkastusraportit
(linkki
Sampo)

Hanko XX

8

0,7

5

2

Url: 1234.124

Helsinki,
Kallio

6

0,8

14

0

Url: 1234.124

Espoo, YY

15

0,4

68

6

Url: 1234.124

Yhteensä

29

0,65

87

8

3. Rooli + prosessi + käyttäjätarina
Käyttäjärooli: Esittelijä
Prosessi: Valvontaohjelman toimeenpano / Ohjaus- ja
arviointikäynnille valmistautuminen
Käyttäjätarina:
Asiantuntija valmistautuu ohjaus- ja arviointikäyntiin tutustumalla
monipuolisesti käyntikohteeseen. Hän haluaa tarkistaa aiemmat
käynnit ja niiden tulokset, voimassaolevat luvat sekä riskiindikaattorien tiedot. Näin hän osaa kiinnittää huomion käynnillä
oikeisiin asioihin
Mitä tietoa tarvitaan: : Aiemmat valvontatiedot (Aveista ja
Valvirasta sekä hyvinvointialueilta), tarkastuskäyntitiedot, ohjaus- ja
arviointikäyntitiedot
Ennen käyntiä tehtävien kyselyjen tulokset, palveluntuottajalta
pyydettävät asiakas-/omaiskyselyjen ja omavalvonnan tiedot.
Perustiedot palveluntuottajista (ml. lupatiedot)
Hoitoonpääsytiedot, muut saatavuustiedot,
henkilöstömitoitustiedot, muut rekisteritiedot (THL),
Haipro-tiedot

Ohjaus- ja arviointikäynnille valmistautuminen
HV-alue

Palvelutuottaja /
yksikkö

Valvira/Avit
valvonta-asiat

HV-alueen
valvonta-asiat

(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

43

Palveluala

Aika

12

Lupatiedot ja muut perustiedot

Yksikkö

Valvonta
-asiat kpl

Asiakasty
ytyväisyy
stiedot

Haipr
otiedo
t

Henkilös
tömitoitu
s

Ohjaus- ja
arviointikäynti
en raportit
(linkki
Sampo/Uspa)

Esperi /
Hanko

8

2,8

5

0,6

Url: 1234.124

LänsiUusimaa

6

3 (KA)

14

0,7

Url: 1234.124

Koko
Suomi

15

3,2 (KA)

68

0,68

Url: 1234.124

Riskianalyysi ja indikaattorit
•
•
•
•

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

4. Rooli + prosessi + käyttäjätarina
Käyttäjärooli: Tietoanalyytikko, esittelijä (ja ryhmäpäällikkö)
Jatkuva riskien arviointi

Prosessi: Jatkuva riskien arviointi (ennakoiva valvonta)

Käyttäjätarina: Tietoanalyytikko ja valvonnan asiantuntijat
seuraavat ja analysoivat säännöllisesti hyvinvointialueiden sotepalvelujen tilaa. Seurannan ja analyysin perustella kohdennetaan
esim. ohjausta niille palvelualoille, alueille ja palveluntuottajille,
joiden toiminnassa havaitaan suurimpia riskejä

HV-Alue

Palveluala

Valvira/Avit
valvonta-asiat

HV-alueen
valvonta-asiat

(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

43

12

Kuva-indikaattoritiedot

Mitä tietoa tarvitaan: Ajantasainen tieto määritellyistä riskiindikaattoreista hyvinvointialueittain, tarvittaessa tiedoissa voi
porautua palveluntuottaja ja -yksikkötasolle.
Aiemmat valvontatiedot (Aveista ja Valvirasta sekä
hyvinvointialueilta), tarkastuskäyntitiedot, ohjaus- ja
arviointikäyntitiedot
THL:n rekisteritietoja: hoitoonpääsy- ja saatavuustiedot,
henkilöstön mitoitustiedot
Haipro-tiedot
Kuva-indikaattoritietoja
Asiakastyytyväisyys- ja asiakaskokemustiedot
Perustietoja hv-alueista (sekä perustietoja palveluntuottajista, ml.
lupatiedot)

HV-alueen
perustiedot

Riskianalyysi ja indikaattorit
•
•
•
•

Palvelutuottaja /
yksikkö

Aika

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

HV-alue

Valvonta
-asiat kpl

Asiaka
styytyv
äisyyst
iedot

THL
Hoitoonpä
äsy
yli 180 pv

Henki
löstmi
toitust

Tarkastusraportit
(linkki
Sampo)

Helsinki

10

2,8

5

0,6

Url: 1234.124

LänsiUusimaa

8

4,5

14

0,7

Url: 1234.124

KeskiUusimaa

6

3

50

ItäSuusimaa

150

3,1
(KA)

60

0,6

Url: 1234.124

Koko
suomi yht.

150

3,1 (KA)

140

0,65

5. Rooli + prosessi + käyttäjätarina
Käyttäjärooli: Ryhmäpäällikkö

Prosessi: Palveluntuottajaa tai järjestäjää koskeva tilannekuva
reaktiivisen valvonnan tueksi (vireilleottoharkinta)
Käyttäjätarina: Ryhmäpäällikkö yhteistyössä esittelijän kanssa
muodostaa tilannekuvan vireille tulevan organisaatiovalvontaasian yhteydessä palvelunjärjestäjästä, palvelutuottajasta ja/tai
toimintayksiköstä, jonka perusteella päätetään asian
selvittämisen tavasta tai asian siirrosta toiselle viranomaiselle.
Mitä tietoa tarvitaan:
Aiemmat valvontatiedot (Aveista ja Valvirasta sekä
hyvinvointialueilta) – myös vireillä olevat
Tarkastuskäyntitiedot, ohjaus- ja arviointikäyntitiedot
HV-alueen perustiedot, palveluntuottajan lupatiedot ja muut
perustiedot
THL:n rekisteritietoja: hoitoonpääsy- ja saatavuustiedot,
henkilöstön mitoitustiedot
Asiakastyytyväisyys- ja asiakaskokemustiedot
Kuva-indikaattoritietoja
Tiedot vireillepanijan aiemmista asioista Valvirassa/Aveissa

Järjestäjän / palveluntuottajan tilannekuva reaktiivisen valvonnan tueksi
HV-alue

Palvelutuottaja /
yksikkö

Valvira7Avit
valvonta-asiat

HV-alueen
valvonta-asiat

(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

43

HV-alueen
perustiedot

12

Palv.tuottajan
lupatiedot ja muut
perustiedot

Yksikkö

Valvo
ntaasiat
kpl

THL
Hoitoonp
ääsy
yli 180 pv

Henkil
östmito
itustied
ot

Tarkastusk
ertomukse
t (linkki
Sampi/usp
a)

Valvontaasiat
(linkki
Sampo/U
spa)

Esperi /
Hanko

8

5

0,6

Url:
1234.124

Url:
1234.124

LänsiUusimaa

6

14

0,7

Url:
1234.124

Url:
1234.124

Suomi
yht.

29

87

8

Riskianalyysi ja indikaattorit
•
•
•
•

Aika

Palveluala

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

6. Rooli + prosessi + käyttäjätarina
Käyttäjärooli: esittelijä ja ryhmäpäällikkö
Prosessi: Omavalvonnan seuranta
Käyttäjätarina: Esittelijä ja/tai ryhmäpäällikkö halua nähdä ja
vertailla A) hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien
omavalvontaohjelmaa B) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
yksiköiden omavalvontasuunnitelmaa ja omavalvonnan
tilannekuvaa. Tulee arvioida: Onko julkaistu ov-ohjelma ja ovtiedot, onko lääkehoitosuunnitelma osana? Vaikuttaako saatu
palaute ohjelman toteutumiseen? Onko havainnot/korjaustoimenpiteet julkaistu? Onko muistutuksiin vastattu?

Omavalvonnan seuranta
HV-alue

Palvelutuottaja /
yksikkö

Valvira/Avit
valvonta-asiat

HV-alueen
valvonta-asiat

(+43% vertailujoukon
toimijoihin)

(+120% vertailujoukon
toimijoihin)

43

12

Aika

HV-alueen
omavalvontaohjelm
an tiedot (ml.
seuranta)

Palveluntuottajan
omavalvontaohjelm
an tiedot (ml.
seuranta)

Palvelunyksikön
omavalvontasuunni
telman tiedot (ml.
seuranta)

HV-alueen
perustiedot

HV-alue

Valvonta
-asiat
kpl

Mitä tietoja tarvitaan1:
Palveluntuottajan ja yksikön
lupatiedot ja muut perustiedot
Omavalvontasuunnitelma (palveluyksikkö)
Länsi8
Uusimaa
Omavalvontaohjelma (hv-alue ja palvelujen tuottaja)
Keski6
Uusimaa
Seurannan selvitykset, jotka julkaistava julkisessa
Helsinki
15
tietoverkossa?
Suomi
29
Avien ja Valviran valvontatiedot ja arvio omavalvonnan
yht.
toteutumisesta vireillä olevissa ja päätetyissä valvonnoissa
THL:n rekisteritietoja (hoitoonpääsy, saatavuus)
1 Omavalvonnan tietoja ei ainakaan nykyisin saada
Asiakastyytyväisyys- ja asiakaskokemustiedot
automaattisesti, vain pyydettäessä

Asiakastyy
tyväisyys

THL
Hoitoonpä
äsy
yli 180 pv

Henki
löstm
itoitu
stied
ot

Valvontaasiat
(linkki
Sampo)

2,8

5

0,6

Url: 1234.124

3

14

0,7

Url: 1234.124

3,2

68

6,5

Url: 1234.124

87

8

7. Rooli + prosessi + käyttäjätarina
Lupahallinto – valvottavien talousongelmien tunnistus

Käyttäjärooli: esittelijä
Palvelutuottaja

Aika

Prosessi: Lupahallinto – valvottavien talousongelmien
tunnistus
Käyttäjätarina: Sote-palveluntuottajien lupa-asian käsittelijä
(uudet luvat sekä lupien muutokset) selvittää palveluntuottajan
ja sen vastuuhenkilöiden taloudellisia edellytyksiä.
Mitä tietoja tarvitaan: Tähän kuvataan mitä tietoja tarvitaan ja
mistä tiedot tulevat eli mikä on tietolähde
- Konkurssitiedot konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä
- Ulosottotiedot ulosottorekisteristä
- Verovelkarekisterin tiedot
- Maksukyvyttömyysrekisterin tiedot
- YTJ:n tiedot

Lupatiedot ja
palveluntuottajan
(+43% vertailujoukon
perustiedot

Palveluntuottajan tiedot
eri rekistereistä

toimijoihin)

Riskianalyysi ja
riskikerroin
•
•
•
•

Indikaattori 1: 78/100
(+18%)
Indikaattori 2: 63/100
Indikaattori 3: 4
Indikaattori 4: matala

Korkea
riski

Vastuuhenkilön tiedot eri
rekistereistä

Liitteet

Liite 1: Tiivistelmä nykytilan kuvauksesta

Nykytilan kuvaus
•

Kattava kuvaus datapohjaisen valvonnan nykytilasta löytyy dokumentista: Datapohjaisen
valvonnan nykytilan kuvaus.ppt (https://www.valvira.fi/ajankohtaista/toivo-ohjelma). Ko.
Dokumentissa on kuvattu valvonnan käytössä olevaa nykyistä tietopohjaa ja sen puutteita
kattavasti.

•

Vastaavasti valvonnan prosesseissa syntyvää tietoa ja siihen liittyviä kehittämistarpeita
sekä puutteita on kuvattu kattavasti dokumentissa Valvonnan tuottamat
tiedot_nykytilakuvaus.xlsx (https://www.valvira.fi/ajankohtaista/toivo-ohjelma). Valvonnan
prosesseissa syntyvä tieto on myös olennainen osa valvonnan tietopohjaa.

•

Lisäksi nykytilaa kartoitettiin Valviran projektiryhmän ja substanssiosaajien työpajoissa
sekä ylimmän johdon ja AVI:ien edustajien haastatteluissa.

•

Tässä dokumentissa nostetaan esille datapohjaisen valvonnan keskeisimmät haasteet ja
kehityskohteet. "Tavoitetilan kuvaus" kohdassa esitetään ratkaisuehdotukset ja
suositukset toimenpiteiksi.

Nykytilan plussat ja miinukset

Plussat
• Moderni tietovarasto ja datan visualisointi-työväline (Qlik)
on käytössä.
• Sosiaalihuollon valvonnassa ulkopuolista dataa on käytössä
(esim. THL:n rekisterien tietosisältö ja niistä jalostetut raportit
valvonnan tarpeisiin, kyselyt palvelutuottajille ja järjestäjille).
• Prosessit ja toimintamallit: valvontaohjelman luomisen
ja toimeenpanon sekä reaktiivisen valvonnan toimintamallit ja
prosessit ovat vakiintuneet.
• Laaja kokemus reaktiivisesta valvonnasta.
• Valvonta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiantuntijoiden välillä
ja asiantuntijoilla on paljon hiljaista tietoa vaikuttavan valvonnan
toteuttamiseksi.
• Terveydenhuollon valvonnassa hoitotakuun toteutumisen
valvonnan tietojenkeruu ja toimintaprosessi on hyvin
onnistunut yhteistyössä THL:n kanssa.

Haasteet
• Tietovarastoa hyödynnetään kapeaan tarpeeseen (tilastointi).
Paljon dataa menee suoraan Qlik-raportointjärjestelmään.
• Paljon hyödyntämätöntä ulkopuolista dataa. Suurin osa
datasta käsitellään manuaalisesti ja vie resursseja.
• Ei ole käytössä riski-indikaattoreita, niitä on määritelty
valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen -hankkeessa (VPKhanke) vain alustavasti
• Ei ole kokemusta suunnitelmallisesta, ennakoivasta ja
datapohjaisesta valvonnasta
• Valvontaohjelmien laadinnassa (painopisteiden ja
valvontakohteiden valinta) ei hyödynnetä systemaattista
tietoon ja sen analyysiin perustuvaa riskienarviointia
• Tietopohja ei ole riittävän ajantasainen.
• Valviran ja Avienen osalta ei ole kattavaa yhteistä tietopohjaa
ja riittävää läpinäkyvyyttä viranomaisten välillä
• Valvontatoiminnan vaikuttavuudesta ei ole raportointia.
Tehtyjä valintoja ja vaihtoehtoja ei pystytä perustelemaan
datalla.

Nykytilan kuvaus: yhteenveto

Palveluntuottajat
ja -järjestäjät

AVI

Havaintoja nykytilasta

Muut
viranomaiset

5

Prosessit ja
toiminnot

1

Valvira

Tiedon
hyödyntäjät

Valvontaohjelman
teko

4
Valvontaohjelman
toimeenpano

(Jatkuva riskien
arviointi)

(Omavalvonnan seuranta)

Reaktiivinen
valvonta

2

3
Tiedon
visualisointi ja
analytiikka
Tiedon
organisointi,
jalostus ja
hallinta

3
2
Tietovarasto
tai muu tiedon
hallintaratkaisu

4

1
5
Tietolähteet
Asianhallintajärjestelmä
Tweb / Sampo

Terhikki /
Suosikki
(ammattihenkilörekisteri)

Valveri
(Lupatiedot)

AVIen
asianhallintajärjestelmä
USPA/Tilda

THL:n rekisterit (esim.
Hoitoonpääsy) ja kyselyt
(esim. Vanhuspalvelujen
mitoitus)

Kyselyt
palvelutuottajille,
omavalvontatiedot

Tietolähteet
• Tietojen poiminta vaatii paljon manuaalista työtä
• Paljon potentiaalisia tietolähteitä, joita ei tuoda
systemaattisesti raportoinnin ja analytiikan
pariin.
• Sisältäen niin sisäistä tietoa (esim.
kvalitatiivinen data, dokumenttipohjainen tieto)
kuin ulkoista (THL:n rekisterit)
Tietovarastointi
• Tietovaraston rooli on kapea. Paljon dataa
viedään suoraan Qlik-sovellukseen tai jää
verkkolevyille (AVI:en data, THL-data jne.)
• Kvalitatiivista, dokumenttidataa ei hyödynnetä
• Master dataa ei ole määritelty tai se ei ole
kunnossa (esim. Palvelutuottaja)
• Data ei ole yhteismitallista
• Hiekkalaatikko/data laboratorio -ympäristöä ei
ole joka mahdollistaisi kokeilut ja kannustaisi
kokeilu kulttuurin rakentamiseen
Tiedon visualisointi ja analytiikka
• Qlikin rooli kapea, paljon datan käsittelyä ja
analysointia Excelissä
• Ei ole käytössä koneoppimisen / tilastollisen
mallintamisen työvälineitä
Prosessit ja toiminnot (mitä data tukee)
• Data tukee pääosin valvontaohjelman
toimeenpanoa ja katsoo peruutuspeiliin osin
ilman tietoa ajantasaisesta tilanteesta.
• Ennakoivaa / suunnitelmaperusteista valvontaa
tehdään vain rajoitetusti ja (datapohjaista)
jatkuvaa riskien arviointia ei käytännössä tehdä
Tiedon hyödyntäjät ja jakelu
• Tietoon on pääsy vain Valviran asiantuntijoilla
• Tietoa ei jaeta (systemaattisesti, nopeasti ja
helposti) Aveille, muille viranomaisille tai
palvelutuottajille ja -järjestäjille
• Datan pohjalta ei luoda lisäarvopalveluja tai
pyritä parantamaan asiakkaiden prosesseja

Nykytilan kuvaus: haasteita 1/5
TIETOPOHJA, TIEDON INTEGRAATIOT
Manuaalinen datan käsittely: Esim. Sosiaalihuollon valvonnan tarpeisiin dataa kerätään paljon eri lähteistä manuaalisilla kyselyillä, toimitetaan sähköpostilla ja jatkojalostetaan erillisissä
sovelluksissa (Excel-Qlik-Excel). Tämä vie aikaa ja resursseja. Data ei ole monin osin riittävän ajantasaista.
Hiljaista tietoa ei jaeta. Töiden priorisointi ja kokemusperäinen tieto on usein asiantuntijoiden päässä ja sitä ei systemaattisesti hyödynnetä prosessien ohjauksessa. Miten jaetaan tietoa
ja tuetaan kokemattomampia asiantuntijoita?
Ulkoista dataa (esim. THL:n rekisterit, indikaattorit ja kyselyt) ei yleisesti yhdistetä raportoinnissa (tietovarasto / Qlik) muuhun Valviran dataan (esim. Tarkastuskäyntien sekä ohjaus- ja
arviointikäyntien data). Näin ei muodostu yhtenäistä datapohjaa monipuolisempaa analysointia ja esimerkiksi koneoppista varten.
Omavalvontatietoja ei saa systemaattisesti ja yhteismitallisesti kerättyä valvonnan kohteilta
Sosiaalihuollon valvontaan liittyen paljon raportti-/dokumenttimuotoista dataa ja kyselyitä hajallaan verkkolevyillä (esim. Vanhushoiva 2020 -kysely)
Kvalitatiivista dataa (esim. kantelut, tarkastuskertomukset) ei hyödynnetä laajemmin valvonnassa kyseisen asian käsittelyn ulkopuolella.

Päätösten tulosten (oliko päätös toteuttaa valvonta oikea) eikä sovittelujen jatkotoimien seurantaan ole systemaattista tukea.

Ulkopuolinen data (esim. THL kyselyt) viedään suoraan Qlikiin eikä tietovarastoon. Tällöin data on vaikeammin jaettavissa 3. osapuolille sekä jatkojalostettavissa / käytettävissä esim.
koneoppimisen tarpeisiin.
Yleisesti erilaista dataa on käytössä (enemmän sosiaalihuollon valvonnassa kuin terveydenhuollon valvonnassa), mutta sellaisenaan se ei sovellu ennakoivaa valvontaa/riskinarviointia
varten. Vaatii datapohjan laajentamista, yhteismitallistamista ja käsittelyä.

Nykytilan kuvaus: haasteita 2/5
TIETOPOHJA, TIEDON INTEGRAATIOT
Master dataa ei ole määritelty kaikilta osin, esimerkiksi Palvelutuottaja-dimensio, josta voisi seurata organisaatioita ylätasolta summattuna (esim. Palveluntuottaja X Oy:n
valvontatapahtumat) mutta myös porautuen aina yksittäiseen yksikköön (Attendo Pieksämäen valvontatapahtumat)
AVI-Valvira työnjako menee hankalammaksi uudessa Sote-kokonaisuudessa (hyvinvointialueiden rajat esim. poikkeavat AVI-toimialueista).

Sote-organisaatiot toivovat tukea omiin ratkaisuihinsa, haluavat tukea/ohjausta.

Valvonta-asioiden vireilletulovaiheesta tarvittaisiin enemmän koostettuja tietoja. Erilaisia signaaleja ja riskikohtia tulisi löytää aiemmassa vaiheessa, tämä tehostaisi ja auttaisi sekä
vireilleottoharkintaa että valvonta-asian käsittelyä.
Työajan seurannan yhdistäminen nykytietoihin olisi tarpeen, koska osa tapauksista on työläitä eli lukumäärät ja käsittelyajat eivät kerro totuutta.

Nykytilan kuvaus: haasteita 3/5
SOVELLUKSET JA TEKNINEN ARKKITEHTUURI
Moderni tietovarastoympäristö ja datan visualisointisovellus on käytössä, mutta ei kuitenkaan ennakoivan analytiikan, koneoppimisen tai tilastollisen mallintamisen sovelluksia.

Ei ole erillistä "hiekkalaatikkoa" / kokeiluympäristöä, jossa voisi tehdä testailuja ja datan kanssa kokeiluja, joista toimivimmat ratkaisut voitaisiin viedä tuotantoon.

Dataintegraatiot ulkopuolisiin lähteisiin tehdään manuaalisesti, käsin poimittuna tai emaililla toimitettuna. Ei hyödynnetä esim. THL:n tarjoamia API-rajapintoja.
Valtavan tarjoama yhteinen tietoallas on tulossa, mutta on epäselvää, mikä on sen rooli datapohjaisessa valvonnassa. Mitä tietoa viedään Valtavaan, mitä Valviran järjestelmiin ja mitä
molempiin tai miten tietoja yhdistellään jatkoanalyyseissä.

Nykytilan kuvaus: haasteita 4/5
PROSESSIT: TIEDON HYÖDYNTÄMINEN, JAKAMINEN JA TOIMINTAMALLIT
Valvontaohjelman luomisen ja toimeenpanon sekä reaktiivisen valvonnan toimintamallit ja prosessit ovat vakiintuneet, mutta niiden tueksi ei ole käytössä riski-indikaattoreita tai
toimintamallia ennakoivaa valvontaa varten esim. valvontaohjelman painopisteiden ja valvontakohteiden valintaan.
Riskinarviointi perustuu ensisijaisesti Valviran ja AVIen valvontatyössä saamaan muuhun tietoon, esimerkiksi tehtyihin ohjaus- ja arviointikäynteihin, tarkastuskäynteihin, ko. yksiköistä tai
palvelujen tuottajalta tuleviin kanteluihin ja epäkohtailmoituksiin ja muuhun tietoon. Ei ole automaattista, koneelliseen päätttelyyn (data-analytiikkaan) perustuvaaa riskien arviointia.

Tiedon jakaminen (esim. Valvira + AVI) perustuu yhteistyöhön, keskeisiä asioita nostetaan esille yhteisissä kokouksissa. Tiedon jakaminen ei ole systemaattista järjestelmien tukemana
tai automatisoitua.
Tietoa ei jaeta (systemaattisesti) palvelutuottajille ja järjestäjille esimerkiksi omavalvonnan tueksi (esim. Valvonnan tilastotietojen julkaisu ja jakelu).

Valvontaviranomaisilla on rajalliset resurssit, joten kaikkiin tarpeisiin ei pystytä vastaamaan. Sidosryhmillä on korkeammat odotukset, joten valvontaviranomaisilla täytyy olla
kyky perustella, miksi priorisoidaan tiettyjä palvelualoja. Valintoja varten täytyy olla tietopohja, jonka merkitys kasvaa jatkossa jos taloudelliset ajat tulevat tiukemmiksi ja joudutaan
tekemään lisää priorisointeja.
Valvontamenetelmän valinta - selvitys/kysely/ohjaus- ja arviointikäynti/tarkastuskäynti/potilaiden haastattelu jne. ei kannata käyttää samaa menetelmää mitä muu viranomainen
on valinnut (tarve: tiedonvaihto viranomaisten kesken). Toisaalta pitää olla tietopohjaa ja perustelu tietylle menetelmälle.
Käsitettä “riski” tai “riskiperusteinen” ei ole määritelty
Datan tuotantoputkea ja uusien tietotarpeiden hallintaa varten ei ole systemaattista prosessia (vrt. Sprint-release-aikataulu, kanban).

Nykytilan kuvaus: haasteita 5/5
ORGANISAATIO, OSAAMINEN JA RESURSSIT
Datan käsittelyssä ja analysoinnissa resursseissa on haasteita. Vaadittuja rooleja ja osaamista: 1.) dataintegraatiot ja tietovaraston rakentaminen 2.) datan mallinnus ja arkkitehtuuri 3.)
tiedon visualisointi ja raportointi (Qlik) 4.) Koneoppiminen ja tilastollinen mallintaminen 5.) vaatimusmäärittely ja liiketoiminnan osaaminen. Osa osaamisesta kannattaa ulkoistaa ja niin
on tehtykin.
Ei ole kokemusta ennakoivasta datapohjaisesta valvonnasta tai riski-indikaattorien hyödyntämisestä valvontatyössä.

TIEDOLLA JOHTAMISEN PUTKI JA KEHITTÄMISKOHTEET
1. Tietotarpeiden tunnistaminen
1.

Prosessi, jolla systemaattisesti kerätään uusia liiketoiminnan vaatimuksia,
priorisoidaan ja viedään tuotantoon (esim. SAFe-mallin mukaisesti)

2. Tietolähteet ja tiedon hankinta
1.
Automatisoidut rajapinnat: data valmiiksi sopivassa muodossa ja
ajantasaisesti
2.
Ulkopuolisten datalähteiden (esim. HaiPro, potilasvakuutuskeskus,
taloustiedot, omavalvontatiedot...) laajempi hyödyntäminen
3. Tiedon organisointi ja varastointi
1.
Laajennetaan tietovaraston roolia. Etenkin ulkoinen, usein tarvittu data (esim.
THL) osaksi Valviran tietopohjaa
2.
Kvalitatiivisen datan (esim. Kantelut, tarkastuskertomukset) parempi
hyödyntäminen osana datapohjaista valvontaa
3.
Datan muokkaus ja yhteismitallistaminen koneoppimista ja esim. riskiindikaattoreita varten --> master datan ja yhteisten dimensioiden (esim.
Palvelutuottaja) kehittäminen
4.
Hiekkalaatikko/kokeiluympäristö kokeiluja ja kokeilukulttuuria varten
5.
Datakatalogi, tiedon (etenkin dokumentit) hallintaa ja löydettävyyttä varten
4. Tiedon jakelu
1.
Raportoinnin painopiste QlikSenseen, vähemmän Excel-työtä
2.
Tiedon jakelu/tietopalvelujen tarjoaminen palvelutuottajille ja muille
sidosryhmille.
3.
Koneoppimisen työvälineiden käyttöönotto, riski-indikaattorien ja
ennustemallien kehittäminen ja vienti tuotantoon
5.-6. Tiedon käyttö ja muutokset toiminnassa
1.
Toimintamalli tiedon (ja esim. Ennustemallien / riski-indikaattorien)
käyttöönotolle valvontatyössä
2.
Esimerkiksi: datapalaverit, joissa analysoidaan riski-indikaattorien tuloksia
3.
Riskimallien osuvuuden jatkuva arviointi ja tietotarpeiden ja koko putken
iteratiivinen päivitys
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Lähde: Aho, M. 2011. Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arvioiintiin.

= Valviran sijainti maturiteettimallilla
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•

Tiedolla johtamisen maturiteettimalli kuvaa organisaation kypsyystasoa tiedon
hyödyntämiseen eri näkökulmista a.) datan b.) teknologian c.) prosessien sekä organisaation
kannalta

•

Malli osoittaa miten eri osa-alueita tulisi kehittää ja kuvaa tavoitetilaa

•

Mitä kypsempi organisaatio, sitä paremmin se pystyy hyödyntämään tietoa päätöksenteossa,
toiminnan ohjaamisessa ja luomaan datapohjaisia palveluita

•

Valvira, kuten suurin osa suomalaisista organisaatioista, on tason 2 ja 3 välillä.

•

Valviran nykyiset vahvuudet (taso 3):
• Keskitetty, moderni tietovarasto ja BI-työväline (Qlik)
• Data ohjaa konkreettisesti toimintaa

•

Valviran kehityskohteet (taso 2):
• Prosessikohtaisia ratkaisuja, ohjaustietoa kerätään manuaalisesti
• Datassa on aukkoja (esim. Palvelutuottaja) ja sitä hyödynnetään puutteellista

•

Organisaatiot kehittävät maturiteettia askel ja taso kerrallaan. Tässä dokumentissa kuvataan
seuraavaksi keinoja miten Valvira voi nousta kohti tasoa 4 seuraavan 2-3 vuoden aikana.

