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SIFT-hankkeen tausta ja tavoitteita
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Sosiaalitaito on toteuttanut 
runsaasti selvityksiä, 
tarkoituksena tuottaa tietoa 
palvelujen kehittämiseksi ja 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
tukemiseksi

SIFT on suora jatkumo selvitysten 
tuloksiin – tarvitsemme 
syvällisempää ymmärrystä 
joidenkin ilmiöiden synnystä 

Tutkimusidea konkretisoitui 
opintomatkalla 2015 Lontoossa 
esitetyn selvityksen pohjalta

Hanke käynnistyi vuonna 2015 ja 
se päätettiin toteuttaa aineistojen 
osalta Lohjan kaupungin, 
Perusturvakuntayhtymä 
Karviaisen (Vihti, Karkkila) ja 
HUS:in alueilla.

Työ käynnistyi Sosiaalitaidon 
perustoimintana

Kesästä 2017 vuoden 2018 
loppuun Uudenmaan liiton AIKO-
rahoitus
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Millaisia paljon palveluita 
käyttävät asiakkaat ovat?

Mikä on palveluiden ajallinen ja 
laadullinen jakauma: 
kerrostumat, linkit?

Millaista on perheiden 
palvelukäyttö?

Onko palveluiden käytössä 
erotettavissa ilmiöitä?
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Näiden pohjalta luodaan 
ennustetyökalu, jolla voidaan 
arvioida yksinkertaisten 
taustamuuttujien avulla henkilön 
riskiä liukua palvelujen 
suurkäyttäjäksi 



SIFT-hankkeen aineisto

Riittävät tiedot 8 834 
henkilöltä

Kohteena sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon 
yhteiset asiakkuudet

Tutkimusalueena Lohja, 
Karkkila ja Vihti; yhteinen 
väestömäärä noin 85 000

Ajanjakso 1.1.2009-
30.6.2015 = 6,5 vuotta



Mitä on tehty?

Esikäsittely eli 
perusaineiston

• Täydennykset ja 
korjaukset

• Kohdejoukon rajaus

• Hälyn poisto

• Harmonisointi

Asiakkaiden 
kuvaukseen, 
ryhmittelyyn ja 
mallinnukseen sopivien 
muuttujien suunnittelu 
ja laskenta

Erityyppisten 
asiakkuuksien 
ryhmittely ja kuvaus

• Koko kohdejoukossa

• Nuorten / työikäisten / 
ikäihmisten / mielen-
terveysasiakkaiden / 
perheiden joukoissa

Säännönmukaisuuksien 
hakeminen ja alustava 
mallinnus



Tiedolla johtamisen näkökulma: 

kysymyksiä, joihin on saatu vastauksia

Millaisia 
asiakkuustyyppejä 
datan perusteella 
muodostuu

• Ryhmittely muutamalla 
keskeisellä muuttujalla 

• Erilaisissa osajoukoissa, 
erilaisilla 
muuttujayhdistelmillä

• Lasketaan ryhmien muut 
tunnusluvut, tehdään 
jatkoanalyyseja

Miten palveluiden 
käyttö jakautuu 
ajallisesti ja 
palveluiden välillä

• Tutkittu kiinnostavimpia 
ryhmiä ja – milloin 
mahdollista – perheitä

Millainen on 
ryhmään kuulumisen 
ennustetarkkuus, jos 

tiedossa on vain 
tutkimusjakson 

alkupään 
palvelukäyttö



Tiedolla johtamisen näkökulma: 

primääridataan liittyviä haasteita
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Tietojen eheyteen

Ohjelmistojen virheet

Tallennusvirheet

Palveluiden
keskinäiseen

vastaavuuteen

Sos. huollon päätöksissä kuukausitason tieto, 
terveydehuollossa käyntitason 

Palveluiden vaatimat resurssit eroavat

Kirjauskäytäntöihin

Rakenteinen kirjaaminen vs. vapaamuotoinen teksti

Muutokset kirjauskäytännöissä (frekvenssi, tarkkuustaso, 
koodisto)

Kirjataanko kaikki?

Hallinnollisiin rajoihin

Maantieteelliset (palvelutarjonta, käytännöt, kirjaukset 
eroavat kunnittain) 

Palvelualojen väliset

Julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan väliset

Asiakkaiden 
valintoihin

Muuttaminen tutkimusalueelle ja pois

Palvelun valinta julkisen ja yksityisen välillä, anonyymit 
palvelut, palvelun runsas käyttö/välttely

Aineiston 
saattaminen 
numeeristen 
analyysien 
vaatimaan 
kuosiin on 
ollut suuri 
urakka

Tutkimuksen 
ajanjakso 
(6,5 vuotta) 
on pitkä 
em. tekijät 
huomioiden. 
Toisaalta se 
on lyhyt 
ihmisen 
elinikään 
verrattuna



Tiedolla johtamisen näkökulma: vaikutukset 

aineiston esikäsittelyyn ja tulosten tulkintaan

Esikäsitelty 
aineisto

Huomioitu LOST-
alueen 

päättymisen ja 
kuntaliitosten 
aiheuttamat 

asiakkuuksien 
katkeamiset 

Puuttuvia 
aineiston 

osia liitetty 
mukaan 

jälkikäteen

Muutamia 
palveluita 

etsitty 
kiertoteitä 

toisista 
aineistosta

Kuolemista ja 
ulkomaille 
muutosta 

hankittu tietoa 
VRK:lta

Sosiaalihuollon 
tekstit purettu 
avainsanoiksi

Terv. huollon 
tapahtumat 
supistettu ja 
sos. huollon 
laajennettu 

päivä-
kohtaisiksi

Johdettu 
muuttujia  

tiedoista, jotka 
ovat pysyneet 

mahd.  
yhtenäisinä

Tulosten 
tulkinta

Osa 
tavoitelluista 
asiakkuuksista 

jää piiloon

Osa 
tapahtumista 

jää 
puuttumaan

Palvelutarpeen 
päättymisen 

syy epävarma 

Harmonisoinnista 
huolimatta 
palveluiden 

välillä  
epätasapainoa

Kirjaamisen ja 
palvelutarjonnan 

erot kuntien 
välillä?

Lisääntyneet 
kirjaukset: 

muutos 
kirjaamisessa 

vai  palveluiden 
tarjonnassa tai 

tarpeessa?

Eri alojen 
rajapinnalla 

liikkuvia 
palveluita oli 

hankala jaotella 
pääpalveluittain

Harmonisointi tehty yhdessä 

asiantuntijoiden kanssa



Esimerkki SIFT-tuloslaskennasta esikäsitellyn 

primääritiedon pohjalta

Vammaispalveluita runsaasti, 

osalla myös 

yhteissuoritemäärä suuri

Erikoissairaanhoidon osuus 

suoritemäärästä suuri, osalla 

mielenterveyden 

hoitokäynneistä kertyneenä

Toimeentulotuen kuukausia 

runsaasti, pienellä osalla 

myös päihdeklinikkakäyntejä

Käytetyt 

ryhmittelymuuttujat eivät 

ole korostuneet, paitsi 

osalla korkea ikä

1. Valitaan 8834 suuruisesta otoksesta haluttu 
osajoukko, tässä jakson alussa 25-54-vuotiaat 
(N=2446) 

2. Valitaan muutama keskeinen muuttuja kuvaamaan 
koko tutkimusjakson palvelukäyttöä: yhteis-
suoritemäärä, erikoissairaanhoidon %, 
vammaispalveluiden, toimeentulotuen ja 
päihdeklinikan kuukaudet sekä pysyvyys 
mielenterveyspalveluissa. Lisäksi ikä kuvaamaan 
elinkaaren vaihetta.

3. Ryhmitellään otos SOM-neuroverkkomenetelmällä 
20 x 20 soluun ja hierarkkisella klusteroinnilla 14 
suurempaan ryhmään (mustat rajaviivat)

Ikä

Suoritteita

ESH%

Päihdekl

Vammaisp.

TT-tuki kk

Pysyvyys 

MT-palv.



Esimerkki jatkuu

4. Kuvataan ryhmät perusmuuttujien 
avulla (keskiarvot, hajonnat)

5. Tehdään pidemmälle vietyjä 
analyysejä

6. Tutkitaan aikajanoja a) ryhmän 
tasolla, b) henkilötasolla

7. Mallinnetaan ryhmiin päätymistä 
tutkimusjakson alkuvuosien perusteella

Ryhmiä yhdistelty (punaiset 

rajaukset kartalla), ennustaminen 

muutamien PTHn ja ESHn käyttöön 

2009-2010 liittyvän tunnuksen 

avulla

Lisätty muutama tieto sosiaalihuollon 

palvelukäytöstä samoilta vuosilta

5 yleisintä ESH-käyntien diagnoosia vuosittain asiakkaiden määrän mukaan 

laskettuna. Sama ryhmä kuin yllä, 258 asiakasta. Käynnit liittyvät useimmin 

mielenterveyden häiriöihin, kuitenkin maksimissaan 13 hengellä on vuosittain ollut 

sama syy eli vaihtelua on paljon

Erään ryhmän jäsenten pysyvyys ESHn ja/tai 

PTHn palveluissa tai poissa niistä seuraavan 6 

kk aikana



Yhteenvetoa

• Numeerinen ja yhtenäinen data

• Pitkät aikasarjat

• Integroidut rekisterit (yli alueiden, palveluiden, myös 
kuolintieto)

• Kaikki keskeiset palveluntarjoajat

Analyysien (myös tekoälymenetelmät) kannalta 
oleellista

• Mikä on tärkeää asiakkaan prosessin näkökulmasta 

• Mitä tuotetusta tiedosta siirtyy toissijaiseen käyttöön 
(ohjaamaan ammattilaisen ja koko järjestelmän toiminnan 
kehittämistä, tuottavuuden seurantaan)

Tiedontuotannossa erotettava 



Päätelmiä tiedolla johtamisen 

näkökulmasta

Työpajat sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
edustajien kanssa -> uusia näkökulmia, havaintoja ja ajatuksia aineiston 
jatkotyöstämiseen ja palveluiden kehittämiseen

Tarve tuotetun tiedon yhteiselle ”integratiiviselle” prosessoinnille olemassa

Horjuva luottamus primääridataan nakertaa uskottavuutta 

Analyysien hitaus ja oivallusten välittyminen 
kehittämisen/suunnittelun/päätöksenteon sytykkeiksi haasteina



Ajatuksia jatkosta

Primääridatan laatuun panostettava. Koskee erityisesti 
sosiaalihuoltoa. Tilanne kuitenkin parantunut/parantumassa?

Käsityöstä automatisoidumpaan analyysiin

Prosessien jäsentäminen – tietoa on, entä sitten?



Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Petteri Heino 

petteri.heino@sosiaalitaito.fi p. 0400-428 866

Tutkija Reija Haapanen 

reija.haapanen@sosiaalitaito.fi 040-777 0598

Kiitos!
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