
Älykäs hyvinvointivaltio

Älykkäässä hyvinvointivaltiossa tietoa ja edistynyttä 
analytiikkaa käytetään uusien menetelmien kehittämiseen, 
jotka voivat antaa vastauksia uusiin kysymyksiin. SAS 
Advanced Analytics varmistaa tiiviin vuorovaikutuksen 
kaikkien yhteiskunnan resurssien välillä, jotta edellytykset 
hyvinvointiin ja kasvuun säilytetään. 



” SAS Institute kehittää vahvoja 
ratkaisuja, jotka lisäävät 

tehokkuutta, palvelua ja kansalaisten 
palveluita ” SAS Institute tukee tietoon 

pohjautuvaa päätöksentekoa 
kaikissa julkisen hallinnon 
kategorioissa  

Julkisen sektorin digitalisointi

Digitalisointi lisää tehokkuutta niin hallinnossa, eri 
toimialoilla kuin kansalaisten palveluissa. Tiedon älykäs 
käyttö luo perustan julkisen sektorin uudistuksille ja 
varmistaa kustannustehokkaan päätoksenteon hyvin 
dokumentoidun perustan. Tehokkuuden, palvelun 
ja kansalaisten palveluiden parantamisen lisäksi 
digitalisointi mahdollistaa myös käytäntöjen nopeamman 
kehittämisen, kun analyysiin on käytettävissä enemmän 
tietoa useammista kanavista ja lähes reaaliaikaisesti.

Julkisen sektorin innovointi ja 
 vahvistaminen

Julkisen sektorin laatua voidaan parantaa kehittämällä 
ja käyttämällä edistyneitä analyyttisiä työkaluja ja 
menetelmiä, jotka ovat yhteydessä käytännön kontekstiin. 
Onnistuneet innovatiiviset ratkaisut voidaan ottaa 
käyttöön nopeasti ja tehokkaasti useissa organisaatioissa 
ja eri sektoreilla. Innovaation erityinen potentiaali on 
sektorirajojen ylittämisessä.



” SAS Institute auttaa 
tekemään nopeita ja hyvin 

dokumentoituja päätöksiä, jotka 
perustuvat asianmukaiseen tietoon ” SAS Institute innovoi 

analytiikan avulla maailmassa, 
joka on yhtenäisempi kuin koskaan 
aikaisemmin

Tehokkuus julkisella sektorilla

Julkisella sektorilla on erittäin tärkeä löytää uusia tapoja 
tehokkuuden parantamiseen. Ratkaisun tehokkuuden 
lisäämiseen, virheiden vähentämiseen ja resurssihukan 
pienentämiseen tarjoaa nykyisin saatavana oleva suuri 
tietomäärä. Se muodostaa samalla perustan panostusten 
kohdentamiseen oikeisiin toimenpiteisiin, koska analyysit 
auttavat havaitsemaan, millä toimenpiteillä on vaikutusta 
ja mitä tulee tehdä toisin. Uudet tietopohjaiset palvelut 
voidaan priorisoida suhteessa siihen, miten tyytyväisiä 
kansalaiset ovat niihin. 

Riskiperusteinen valvonta ja hallinta 
 julkisella sektorilla

Riskinhallinta sekä kontrollipanostusten eriyttäminen 
ja digitalisointi, jossa käytetään tietoa perustana 
tunnistamiselle, priorisoinnille ja seurannalle varmistaa, 
että kontrolliresursseja käytetään siellä, missä niitä eniten 
tarvitaan. 



Älykäs hyvinvointivaltio

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, 
business intelligence and data management software and 

services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make 
better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving 
customers around the world THE POWER TO KNOW®.
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