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Käsittelemme seuraavia

kysymyksiä

Mikä on big datan merkitys 
terveydenhoidossa, ja kuinka se 
muuttaa alaa?

Millä teknologioilla on suurin vaikutus 
hoitotuloksiin ja hoidon saatavuuteen? 

Minkälaisia haasteita 
terveydenhoitoalan kehittämisessä on?

Miten terveydenhoitoalan ammattilaiset 
voivat hyödyntää dataa ja teknologiaa 
ja parantaa samalla hoitotuloksia?

Hyödynnä big dataa – kehitä terveydenhoitoalaa
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terveydenhoitoalalla

Big data

Vaikka big dataa onkin jo hyödynnetty prosessien 

parantamisessa ja optimoimisessa käytännössä 

katsoen kaikilla toimialoilla, sillä on erityisen tärkeä rooli 

nopeasti muuttuvalla terveydenhoitoalalla.

Terveydenhoitoalalta vaaditaan yhä enemmän 

palvelutarjontaa – yhä pienemmin resurssein. 

Tavoitteisiin on mahdollista päästä big datan avulla – 

se mahdollistaa toiminnan tehostamisen, resurssien 

säästämisen ja hoidon parantamisen.

Big datalla tarkoitetaan suurta 
määrää digitalisoitua tietoa, jota 
voidaan konsolidoida ja analysoida 
määrättyjen teknologioiden avulla 
kaavamaisuuksien, suuntauksien ja 
assosiaatioiden huomaamiseksi.¹

Big data terveydenhoitoalalla
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From “one size fits all” to "Personalized healthcare"

Parempia hoitotuloksia big 
datan avulla

Datan avulla muodostettu 

kokonaiskuva auttaa terveydenhoidon 

ammattilaisia ymmärtämään ja 

lukemaan potilaiden terveydentilaa jo 

näiden elämän alkutaipaleella, jopa 

ennen syntymää.

Varoitusmerkit vakavasta sairaudesta 

huomataan ja tunnistetaan heti 

niiden ilmaantuessa, ja taipumus 

tiettyihin sairauksiin voidaan löytää 

esimerkiksi genomin sekvensoinnin ja 

seulontadatan avulla.

Varhaisen tunnistamisen myötä 

potilaalla on mahdollisuus muuttaa 

elintapojaan tai päästä hoitoon ja 

tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa. 

Hyvässä tapauksessa sairauden 

puhkeaminen voidaan estää 

kokonaan. Varhainen diagnosointi 

on erittäin tärkeää, koska sillä 

on osoitettu olevan yhteyttä 

hoidon onnistumiseen, etenkin 

syöpätapauksissa.²

On arvioitu, että vuoteen 2025 

mennessä on mahdollista 

sekvensoida jopa kahden miljardin 

ihmisen genomit.³ Geneettinen 

sekvenssidata voi paljastaa arvokasta 

terveystietoa – esimerkiksi miten 

potilaat reagoivat määrättyyn 

lääkkeeseen tai lääkeannokseen.⁴ 

Tätä arvokasta tietoa voidaan käyttää 

yksilöllisen hoitopolun ja parempien 

hoitotulosten aikaansaamiseksi.  

Ennaltaehkäisy on aina parempi 

vaihtoehto kuin hoito, ja jos 

potilasryhmistä tai populaatioista 

onnistutaan saamaan kattava kuva 

terveydenhoitodataa analysoimalla, 

terveydenhoitojärjestelmät voivat 

tunnistaa painopistealueita, joihin 

resursseja tulisi ohjata. 

Hyvä esimerkki viimeaikaisesta 

alan kehityksestä on keskosilta 

löydettyjen antibioottiresistenttien 

bakteereiden genomien sekvensointi. 

Se pystytään tekemään muutamassa 

tunnissa. Toimenpide pelastaa lukuisia 

ihmishenkiä, ja sen avulla kehitetään 

entistä tehokkaampia hoitoja.⁵

SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN INTERVENTIO

Big data terveydenhoitoalalla
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Potilastietojen digitalisoinnin ja erilaisten ohjelmistotyökalujen ansiosta 

henkilökunnalle jää enemmän aikaa hoitotyöhön.³ 

Yksi terveydenhoitoalan suurimmista haasteista on potilastietojen hallinta. 

Kaikille sidosryhmille yhteisen keskustietokannan luominen helpottaa ja 

nopeuttaa tiedon jakamista, ja jos käytössä on vain yksi arkisto, myös 

esimerkiksi omaishoitajilla ja henkilökohtaisilla avustajilla voi olla pääsy 

tietokantoihin, joita sairaalat, lääkärit ja sairaanhoitajat käyttävät.

Terveydenhuollon tarjoajille tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman 

hallinnon. Esimerkiksi aikaa vieviä käytäntöjä – kuten toistuvia potilastestejä 

– voidaan karsia. 

Myös potilaat hyötyvät tehokkaasta ja toimivasta potilastietojen hallinnasta. 

Kun lääkärikäyntejä on vähemmän, arjessa on vähemmän häiriötekijöitä ja 

omaan terveydentilaan liittyvän tiedon hallinnoimisesta johtuvaa stressiä.

HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN JA HALLINTOKULUJEN 

VÄHENTÄMINEN

Big datan avulla tehtävät mallinnukset auttavat vähentämään 

terveydenhoitoalan henkilöstokustannuksia. Sairaalat ja klinikat pystyvät 

varaamaan juuri oikean määrän henkilökuntaa eri yksiköihin seuraamalla 

ja analysoimalla käyntimääriä vuositasolla. Tarkka henkilöstöresursointi tuo 

tullessaan merkittäviä kustannussäästöjä.⁶

Kun sairaalan johtoporras näkee selvästi, milloin lisähenkilökuntaa tarvitaan 

milläkin osastolla tai missäkin yksikössä, jonotusajat lyhenevät ja potilas 

saa hoitoa nopeammin. Potilasdata, jota saadaan puettavan teknologian 

tai erilaisten terveysseurantaan kehitettyjen sovellusten avulla, saattaa 

vähentää tarvittavien testien määrää potilaan saapuessa sairaalaan. Näin 

potilaan hoitopolku on paitsi tehokas myös kustannustehokas.⁷

TIETOJEN JAKAMINEN SIDOSRYHMIEN VÄLILLÄ HELPOTTUU

Big data terveydenhoitoalallaBig data terveydenhoitoalalla
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DATAA PUETTAVAN 

TEKNOLOGIAN AVULLA

Puettavan teknologian ja 

teknologiasovellusten yleistyminen on 

aloittanut aivan uuden aikakauden 

terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa.

Nykyään potilas voi itse seurata 

omaa sykettään, verenpainettaan, 

verensokeriarvojaan, aktiivisuuttaan 

ja unen laatuaan muiden 

elintoimintojensa ohessa ilman, 

että seuranta häiritsee arjen muita 

rutiineita.

Helppo seuranta mahdollistaa entistä 

proaktiivisemman terveydenhuollon 

– reaaliaikaiset hälytykset ja datan 

piirtämä kattava kuva kertovat sekä 

mahdollisista muutoksista potilaan 

terveydentilassa että potilaan hoidon 

edistymisestä.

POTILAAN SITOUTUMINEN 

HOITOON PARANEE 

Viime vuosien hyvinvointibuumi 

yhdistettynä oman terveyden 

seurantaan kehitettyihin laitteisiin 

ja sovelluksiin ja lääketieteellisen 

tutkimustiedon saatavuuteen näkyy 

siten, että potilaat osallistuvat itse 

yhä aktiivisemmin oman terveytensä 

ja hyvinvointinsa seuraamiseen ja 

hoitamiseen. 

Reaaliajassa näkyvät positiiviset 

muutokset kannustavat potilaita pro-

aktiivisuuteen ja sitouttavat heidät 

jatkamaan oman terveydentilansa ja 

kuntonsa tarkkailua. Näin myös oireet 

havaitaan heti, jos niitä ilmaantuu.  

Kun tulokset ovat jatkuvasti nähtävissä, 

potilaat kokevat, että he ovat tärkeässä 

roolissa oman terveydentilan ja 

hyvinvoinnin kehittämisessä. He 

ovat myös tietoisempia omasta 

terveydestään ja elintavoista, joilla 

terveyteen voi vaikuttaa.

DIAGNOSTIIKKA JA 

LÄÄKEKEHITYS  

Digitaalinen teknologia tarjoaa 

terveydenhoidon ammattilaisille 

keinoja, joilla voi parantaa diagnoosin 

tekemistä ja laatua. Teknologian 

avulla tietoa on entistä helpompi 

käsitellä ja etsiä. Digitaaliset työkalut 

auttavat suodattamaan ja järjestämään 

sähköisten potilaskertomusten 

dataa, ja potilaan terveydentilaan 

liittyvät muutokset huomataan 

nopeasti. Digitaalisten työkalujen 

avulla voidaan vähentää mahdollisten 

diagnoosivirheiden esiintymisriskiä.⁸

Big data terveydenhoitoalallaBig data terveydenhoitoalalla
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KANSANTERVEYDEN EDISTÄMINEN

On osoitettu, että big datan hyödyntäminen on 

jo parantanut useita julkisen terveydenhuollon 

avainalueita, kuten tautiseurantaa, riskien ennakointia, 

toimenpiteiden kohdentamista ja sairauksien 

ymmärtämistä.11

Varsinkin tautiseuranta on mullistunut täysin big datan 

ansiosta. Esimerkiksi viimeisimmän Ebola-epidemian 

aikana taudin leviämistä seurattiin pitkälti sähköisten 

sairauskertomusten ja matkapuhelimien sijaintitietojen 

avulla. Taudille altistuneet alueet pystyttiin havaitsemaan 

ja paikantamaan nopeasti, ja saadun tiedon avulla 

Ebolan leviämistä pystyttiin tehokkaasti hillitsemään. 

Myös hoitoresursseja pysyttiin ohjaamaan juuri oikeille 

alueille.

Tutkijat puolestaan hyötyvät biopankeista, jotka ovat 

yhteydessä hoitotietoihin. Vain kattava kuva auttaa 

lääkäreitä ja tutkijoita näkemään kaavamaisuuksia, 

mutaatioita ja suuntauksia, jotka johtavat parempiin 

hoitotuloksiin.

Teknologian lisääntynyt käyttö 

tehostaa tutkimus- ja kehitystyötä. 

Esimerkiksi koneoppimista voidaan 

hyödyntää miljoonien yhdisteiden 

seulonnassa, ja se taas kasvattaa 

mahdollisuutta löytää uusia 

lääkkeitä.⁹

Digitaaliset ratkaisut, kuten kliinisen 

tutkimuksen simulointi, mallinnus 

ja simulointi, tietokoneavusteinen 

testaussuunnittelu, mallipohjainen 

lääkekehitys ja mallilla avustettu 

lääketutkimus ja -kehitys (MID3) 

saattavat pian korvata osan 

laboratoriokokeista.10 Tämän 

seurauksena lääke saadaan 

markkinoille entistä nopeammin, 

entistä pienemmin resurssein.⁶

Big data terveydenhoitoalalla
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INTEGRAATIO
Terveydenhuollossa liikkuu valtavia 

datamääriä, mutta tieto on usein 

hajallaan. Se johtaa helposti 

tilanteeseen, jossa tieto ei kulje 

tehokkaasti eri yksiköiden välillä. 

Valtavien tietojoukkojen integroiminen 

on kuitenkin erittäin vaativa operaatio 

pelkästään eri sidosryhmien 

tiedonhallintaoikeuksien ja eriasteisten 

lakien ja säännösten vuoksi.

Integraatio vaikuttaa myös siihen, miten 

tietoa kerätään, tallennetaan, jaetaan, 

haetaan, visualisoidaan ja säilytetään. 

Myös tietosuoja on otettava jokaisessa 

vaiheessa huomioon.

Jotta big dataa pystytään 

hyödyntämään tehokkaasti koko alalla, 

on erittäin tärkeää, että tietokannat 

ovat jäsenneltyjä ja integroitavissa.

Yksi keskusarkisto mahdollistaa nopeat 

ja tarkat diagnoosit, entistä paremman 

hoidon ja entistä tehokkaamman 

hoitopolun.

Big data terveydenhoidossa – 
suurimmat haasteet

TIETOSUOJA
Potilastietosuojan piiriin kuuluu 

lukuisia big datan osa-alueita, kuten 

esimerkiksi pääsy henkilökohtaisiin 

tietoihin, kolmansille osapuolille 

mahdollisesti luovutettavat tiedot 

ja sairaushistoriaan perustuva 

kohdennettu mainonta.

Hoitajat ja lääkärit hyödyntävät 

hoitotyössään laajalti verkossa 

toimivia järjestelmiä, ja niissä 

potilastietoja käsitellään jatkuvasti. 

Myös puettava teknologia aiheuttaa 

riskin potilaan tietoturvan kannalta, 

kun globaalit teknologiayritykset 

ja terveydenhuoltoalan yritykset 

solmivat kumppanuuksia. Jotta 

luottamus terveydenhuoltoalaan säilyy, 

toimijoiden on kiinnitettävä huomiota 

toimintansa läpinäkyvyyteen. Käyttäjillä 

tulee olla mahdollisuus nähdä ja hallita 

heistä kerättyjä tietoja.

Big data terveydenhoitoalalla
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KULTTUURIN MUUTOS IHMISEN 
KÄYTTÄYTYMISESSÄ 
Big data ja uusien teknologien käyttöönotto auttaa 

yrityksiä kehittymään. Se kuitenkin edellyttää muutoksia 

ihmisten käyttäytymisessä ja yrityskulttuurissa, ja 

muutokset saattavat olla haastavia.

Haasteiden ratkaisu saattaa edellyttää myös muutoksia 

organisaation sisällä – toiminnan yhdenmukaistamista, 

uusia liiketoimintaprosesseja, muutosjohtamisstrategiaa 

ja suunnitelmallista viestintää, koordinointia ja linjausta.

Kulttuurin muutos vaatii onnistuakseen edelläkävijöitä 

ja muutokseen myönteisesti suhtautuvia tiimejä. 

Esimerkiksi teleyritys Verizonissa big datan 

puolestapuhujat olivat erittäin tärkeässä roolissa 

yrityskulttuurin muutoksessa.12 Kun organisaation 

muut osastot näkivät, kuinka edelläkävijät hyödynsivät 

dataa ja analytiikkaa, alettiin big dataan suhtautua 

myötämielisesti koko organisaatiossa. Hyötyjen 

näkeminen ja ymmärtäminen edesauttaa muutosta ja 

sen omaksumista.

TOIMITUSKETJU
Kaikilla toimialoilla on haasteita toimitusketjussa, mutta 

koska terveydenhuoltoalalla on niin paljon siiloutuneita 

sovelluksia ja erikoisaloja, on sen toimitusketju 

erityisen tärkeässä roolissa. Potilaan tietojen tulee 

kulkea turvallisesti ja nopeasti eri toimijoiden välillä. 

On suositeltavaa, että ensisijaisesti tietoja hallussaan 

pitävän yrityksen standardit koskevat myös niitä 

kumppaniyrityksiä, jotka tulevat käsittelemään 

potilastietoja. Tämä suojaa potilaiden yksityisyyttä ja 

varmistaa, että heidän tietonsa kulkevat tehokkaasti 

niitä tarvitsevalle taholle.

Big data terveydenhoitoalallaBig data terveydenhoitoalalla
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Hyödynnä big data -ratkaisuja 
organisaatiossasi jo nyt
Big data auttaa kokonaiskuvan muodostamisessa ja 

toimintamallien kehittämisessä. Se voi myös säästää 

kustannuksia parantamalla tehokkuutta. Sairauden 

diagnosointi ja oikea hoito varhaisessa vaiheessa 

parantaa hoitotuloksia terveydenhoitojärjestelmässä, 

joka keskittyy ennakoivaan terveydenhuoltoon 

sairaanhoidon sijaan. Jotta big datan potentiaali 

saadaan hyödynnettyä, tulee ajanmukaiset 

tiedonhallintakäytännöt yhdistää. Big data 

-ratkaisujen loppukäyttäjien ja avainasemassa olevien 

asiantuntijoiden tulee tehdä yhteistyötä jokaisessa 

kehitysvaiheessa terveysdatan hyödynnettävyyden ja 

laadun maksimoimiseksi. Uusi menettelytapa vaatii 

datan jakamista. 

TOTEUTA BIG DATA -RATKAISUJA ORGANISAATIOSSASI

  Arvioi organisaatiosi tiedonhallintakäytäntöjä ja määrittele kehitettävät osa-

alueet. Tunnista sidosryhmät, joiden avulla eri sektoreiden toimintoja virtaviivaistetaan. 

Parannellut dataprosessit vähentävät kustannuksia ja järjestelmävirheitä. 

  Satsaa ammattitaitoiseen työvoimaan. Tehokas tiedonhallinta vaatii tietotekniikan 

erikoiskoulutusta ja eri datatyyppien, sovellusten ja verkkotunnusten yksityiskohtaista 

tuntemista ja ymmärrystä siitä, miten ne liittyvät koneoppimiseen. Johtajien tulisi 

miettiä miten datajoukkojen kokoamiseen ja kuratointiin erikoistuneita tiedonhallinnan 

asiantuntijoita ja tietojenkäsittelyn insinöörejä houkutellaan omaan organisaatioon ja miten 

nykyisille työntekijöille tarjotaan täydentävää koulutusta.

  Ole avoin uusille yhteistyömahdollisuuksille ja kumppanuuksille, joiden avulla 

pystyt hyödyntämään big datan potentiaalia organisaatiossasi. Eri sidosryhmien yhteistyö 

näkyy uusien työkalujen käytettävyydessä ja hankkeissa, jotka vaativat big datan 

hyödyntämistä. 

Big data terveydenhoitoalalla



Hyödynnä big dataa – kehitä terveydenhoitoalaa 12

Puettavia terveysteknologialaitteita käytetään 

yhä enemmän. Niiden avulla voi seurata omaa 

terveydentilaansa entistä paremmin ja tarkastella 

esimerkiksi omaa aktiviteettitasoa ja sydämen sykkeen ja 

verenpaineen kaltaisia elintoimintoja.

Näillä laitteilla on valtava potentiaali terveydenhuollossa. 

Esimerkiksi verensokeriarvojen digitaalinen seuranta 

voi parantaa miljoonien diabetespotilaiden hoitoa ja 

sydänsairaiden jatkuva seuranta voi pelastaa ihmishenkiä.

Puettava teknologia on mahdollistanut myös kätevän 

etäseurannan. Terveydenhoitojärjestelmiä kuormittavat 

jo nyt kroonisten sairauksien lisääntyminen, väestön 

ikääntyminen ja kiireinen elämänrytmi. World Economic 

Forumin (WEF) tekemän tutkimuksen mukaan viiden 

johtavan kroonisen sairauden (syöpä, diabetes, 

psyykkiset sairaudet, sydänsairaudet ja keuhkosairaudet) 

aiheuttamat kustannukset saattavat olla 47 biljoonaa 

dollaria seuraavan 15 vuoden aikana.13 Edullisen 

etäseurannan ansiosta potilaan ei tarvitse kulkea 

pitkiä matkoja kontrolleihin. Samalla säästyy aikaa ja 

terveydenhuollon resursseja.

Puettava 
terveysteknologia 
yhdistää potilastiedon 
ja hoidon

Puettava terveysteknologia 
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Puettavien seurantalaitteiden 

tuottama lisätieto mahdollistaa 

diagnoosin tekemisen varhaisessa 

vaiheessa ja helpottaa myös 

hoitopäätösten tekemistä. 

Laitemittauksen avulla saadaan 

enemmän ja tarkempaa tietoa kuin 

mitä potilas itse osaa kertoa. Laitteen 

antamasta datasta on erityisen 

paljon hyötyä kroonisten sairauksien 

seurannassa ja iäkkäiden potilaiden 

hoidossa, koska potilaan voi olla 

vaikea muistaa kaikkia tärkeitä tietoja 

itse.

Puettavan teknologian avulla saatu, 

pitkän ajan kuluessa kerätty data 

saattaa antaa todenmukaisemman 

kuvan potilaan terveydentilasta 

kuin perinteiset kontrollikäynnit ja 

-tutkimukset.

Puettava teknologia on mahdollistanut 
kätevän etäseurannan

Puettava terveysteknologia 
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Analyytikot ennustavat, että yksityisten 

yritysten ja julkisten terveydenhoitopalveluiden 

yhteensulautuminen saattaa synnyttää ongelmia. 

Esimerkiksi Google on alkanut tehdä yhteistyötä 

sairaaloiden kanssa – herättäen samalla huolta 

potilastietojen suojasta.14

Teknologian yleistyminen ei saa vaarantaa 

potilasturvallisuutta tai rikkoa terveydenhuollon 

määräyksiä. Potilaiden turvallisuuden ja yksityisyyden 

varmistamiseksi säännösten tulee koskea kaikkia 

kumppanuuksia ja suojata sekä teknologia-alan että 

terveydenhoitoalan sidosryhmiä. Tärkeintä on, että 

kaikki osapuolet sitoutuvat yhteiseen päämäärään eli 

potilaiden elämänlaadun parantamiseen.

Aivan kuten 
muihinkin 
digitaalisiin 
mullistuksiin, 
myös puettavaan 
teknologiaan liittyy 
riskejä

Puettavan teknologian puutteet

Puettava terveysteknologia 
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HYÖDYNNÄ PUETTAVAA TEKNOLOGIAA

  Mieti, miten organisaatiosi voisi hyödyntää puettavan teknologian avulla saatavaa dataa 

ja miten data voidaan integroida potilastietoihin siten, että siitä on apua potilastyössä.

  Käytä uusia tiedonkeruumenetelmiä ja hyödynnä reaaliaikaista dataa yksilöllisten 

potilasprofiilien luomisessa.

  Kouluta henkilökuntaasi. On tärkeää, että koko organisaation henkilökunta on perillä 

tiedonhankintaa koskevasta lainsäädännöstä ja määräyksistä.

Puettava terveysteknologia 
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– minkälaisen vastaanoton AI on 
saanut terveydenhoitoalalla?

Tekoäly 

Tekoäly (Artificial Intelligence) pystyy 

tunnistamaan malleja tietojoukoista, ja sitä 

on hyödynnetty kliinisissä tutkimuksissa 

riskien arvioinnissa, diagnooseissa, 

hoitosuositusten laatimisessa ja 

hoitoennusteissa. Alalla arvostetaan AI-

sovelluksia, koska terveydenhoitoon liittyvä 

data on monimutkaista ja sitä on valtavasti.

Tekoäly mahdollistaa monia muutoksia 

potilastyössä ja auttaa lääkäreitä, tutkijoita 

ja hallintotyöntekijöitä tekemään yhä 

tehokkaampaa ja tuloksellisempaa työtä. 

AI-algoritmeja voidaan hyödyntää big 

datan seulonnassa, järjestämisessä ja 

mallien etsimisessä. Ennakoiva analytiikka 

(Predictive analytics) puolestaan auttaa 

terveydenhoitoalan ammattilaisia tekemään 

nopeita, tietoon perustuvia päätöksiä.15

Tekoälyn hyödyntäminen näyttää nyt 

erityisen lupaavalta kuvantamistutkimuksissa. 

Tekoälypohjaiset analyysityökalut voivat 

auttaa lääkäreitä tunnistamaan sairauksia 

tai poikkeavuuksia, jotka saattavat jäädä 

ihmissilmältä huomaamatta. Lääketieteellisen 

kuvantamista käytetään esimerkiksi 

rintasyövän, aivovaurion tai sydänsairauksien 

kartoittamiseen. Uudet teknologiat 

mahdollistavat yhä aikaisemman ja 

tarkemman diagnoosin ja siten myös parhaan 

mahdollisen hoitopolun ja hoitovasteen 

potilaalle. 

Tekoäly antaa terveydenhuollon 

ammattilaisille mahdollisuuden hoitaa 

jokaista potilasta yksilöllisesti. AI-työkalujen 

avulla pystytään luomaan henkilökohtaisia 

hoitosuunnitelmia, jotka puolestaan 

vähentävät riskejä, parantavat hoitotuloksia 

ja alentavat henkilöstökustannuksia. 

Hallinnollisten tehtävien digitalisointi 

vähentää myös inhimillisten virheiden ja 

niistä aiheutuvien kustannusten riskiä. 

Tekoäly
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Terveydenhoitoalalla tekoälyn omaksumiseen liittyy useita esteitä ja haasteita.

Esimerkiksi lääketieteellisen datan yksityisyyttä valvotaan tarkasti. Koska potilastiedot ovat erittäin luottamuksellisia, 

monet sairaalat ja tutkimuslaitokset vierastavat tekoälyä käyttäviä pilvialustoja ja käyttävät mieluummin omia 

palvelimiaan.16 Tietoturvaa pyritäänkin jatkuvasti parantamaan, jotta lääkärit voivat luottavaisin mielin hyödyntää 

tekoälyä potilastietojen käsittelyssä.

Tekoälyyn liittyvät haasteet 
terveydenhoitoalalla

Tekoälyn haasteet liittyvät myös teknologiaan – sen 
riskeihin ja siihen, miten lääkärit siihen suhtautuvat. 
Tekoälyn käyttäminen kriittisten sairauksien 
diagnosoinnin tukena on yhä uutta. Se tulee ottaa 
käytännöksi vähitellen, jotta luottamus teknologiaa 
kohtaan kasvaa.

Myös erilaiset säädökset vaikuttavat 

siihen, miten tekoälyä voidaan 

hyödyntää terveydenhuollossa. 

Muilla aloilla sellaista tietoa, jota 

tarvitaan algoritmin opettamiseen, 

saattaa olla helpompi hankkia. 

Terveydenhoitoalalla tieto on hyvin 

säänneltyä, ja sen vuoksi turvallisten 

ja tehokkaiden tekoälylaitteiden 

kehittämiseen tarvittua datamäärää 

on vaikeaa saada kasaan. 

Terveydenhoitoalalla tietoturva 

ja määräysten noudattaminen 

on ehdotonta. Sen vuoksi 

tekoälylaitteiden tulee olla 

viranomaisten ja esimerkiksi 

Euroopan lääkeviraston vaatimusten 

mukaisia.

Tekoäly opettelee asioita 

päättelemällä säännönmukaisuuksia 

suurista tietomassoista. Sen 

seurauksena tekoäly omaksuu 

myös ihmisten ennakkoluuloja ja 

stereotypioita. Niiden siirtyminen 

tekoälyjärjestelmiin on haitallista. 

Se tulee ottaa huomioon 

tekoälypohjaisten ratkaisujen 

kehitystyössä.

Tekoäly
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Monet terveydenhoitoalan yritykset 

ovat jo ottaneet tekoälyn käyttöönsä. 

Bering Researchin ja lääkäreiden 

yhteistyöhanke Somersetissä (UK) 

sijaitsevassa Axbridge Surgeryssä 

analysoi potilaiden terveydentilan 

monitahoisuutta. Hankkeessa 

pyritään ennustamaan, kuka 

potilaista on vaarassa joutua 

sairaalahoitoon. Kun riskiryhmä on 

kartoitettu, yleislääkärit pystyvät 

tarjoamaan hoitoa, jonka ansiosta 

potilas ei välttämättä joudu 

sairaalaan ollenkaan.

Tekoälypohjainen työkalu 

pisteyttää potilaan terveydentilan 

monitahoisuutta ja esittää löydökset 

prosenttiosuuksina asteikolla. 

Pisteytykseen vaikuttavat monet 

eri tekijät, kuten esimerkiksi 

henkilön aiemmat sairaudet, 

peruskunto, korkea verenpaine tai 

tupakointihistoria. Potilaalla, jonka 

terveydentilan monitahoisuus on 

yli 80 %, on todennäköisesti suuri 

vaara joutua sairaalahoitoon.17

Tekoälyn kehitys terveyden-
hoitoalalla

Terveydenhuollon 
organisaatiot ovat yhä 
kiinnostuneempia 
älykkäästä teknologiasta, 
koska ne haluavat 
hyödyntää tekoälyn 
suomia mahdollisuuksia.

Tekoäly
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Tietokoneohjelmistoyritys 

PathAI puolestaan kehittää 

koneoppimisteknologiaa, joka auttaa 

patologeja tekemään yhä tarkempia 

diagnooseja. Yhtiön tavoitteisiin 

kuuluu virheiden vähentäminen 

syöpädiagnooseissa ja yksilöllisten 

lääkehoitojen kehittäminen. PathAI 

on tehnyt yhteistyötä muun 

muassa Bristol-Myers Squibb 

-lääkeyrityksen ja Bill & Melinda 

Gates -yhdistyksen kanssa 

saadakseen AI-teknologiaasa 

terveydenhoidon eri aloille.18

Hindsait auttaa vakuutusyhtiöitä ja 

terveydenhoitoalan organisaatioita 

vähentämään kustannuksia 

korvaamalla manuaalisesti tehtävän 

raportoinnin, ennakkolupien annon 

ja tarkastukset tekoälypohjaisella 

automaatiolla.19

Kaliforniassa toimiva yritys Viewics 

on osa Rochea. Yhteistyö tähtää 

laboratorioiden ja niiden prosessien 

tehostamiseen. Asiakkaat voivat 

hyödyntää entistä paremmin 

dataa ja seurata esimerkiksi 

reaaliaikaisesti kuluja ja laboratorion 

suorituskykyä digitaalisen alustan 

avulla. Data kertoo laboratorion 

kannattavuuteen ja tuottavuuteen 

liittyviä seikkoja, ja sitä voidaan 

käyttää myös laaduntarkkailuun ja 

hoitotyön parantamiseen.

Tekoäly
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Investointi tekoälyyn kannattaa, sillä 

sen avulla pystytään tuottamaan 

yhä parempia ratkaisuja ajan 

ja kustannusten säästämiseksi 

ja tehokkuuden lisäämiseksi. 

Edistyneet tekoälypohjaiset avustajat 

kuten Cortana, Google Assistant 

ja Siri ovat jo osa monen arkea. 

Kun nämä algoritmit yhdistetään 

terveysalan sovelluksiin, niistä 

tulee olemaan valtavasti hyötyä 

käyttäjilleen.

Terveys- ja hyvinvointialan 

sovelluksista tulee henkilökohtaisia 

terveysavustajia. Niitä tullaan 

käyttämään lääkehoidossa 

esimerkiksi muistuttamassa 

lääkkeidenotosta. Sovellus voi myös 

antaa käyttäjälleen varoituksen, jos 

se havaitsee poikkeamia lukemissa. 

Näin sovelluksen käyttäjä osaa 

hakeutua lääkäriin heti. Tekoäly 

osaa myös auttaa potilasta 

tilanteissa, joissa lääkäriin ei saa 

yhteyttä.

Tekoälyjärjestelmien hyödyntäminen 

diagnostiikkaprosesseissa tulee 

lisääntymään. AI-järjestelmät 

pystyvät tutkimaan lääketieteellisiä 

kuvia, kuten esimerkiksi 

röntgenkuvia, ja ne myös pystyvät 

havaitsemaan kuvista malleja, 

jotka saattaisivat jäädä ihmiseltä 

huomaamatta. Tekoälyn ansiosta 

lääketieteellisen kuvantamisen 

analysoinnista tulee yhä tarkempaa 

ja tehokkaampaa. Se vähentää 

virhediagnoosien mahdollisuutta.

Mitä tekoäly tarkoittaa tervey-
denhoitoalan ammattilaisille 
tulevaisuudessa?

Tekoäly
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HYÖDYNNÄ TEKOÄLYÄ ORGANISAATIOSSASI

  Kartoita organisaatiosi potentiaaliset kasvualueet, jotka saattaisivat hyötyä 

tekoälysovelluksista, mukaan lukien sijoitustuoton mittaaminen ja potilaiden hoidossa 

käytetyt sovellukset. Tekoälypohjaisen teknologian integroiminen onnistuu parhaiten, kun se 

aloitetaan pienimuotoisesti. Kun ensimmäiset askeleet on otettu menestyneesti, integrointia on 

helpompi toteuttaa laajemmassa mittakaavassa jatkossa.

  Tarjoa case study -esimerkkeihin pohjautuvaa koulutusta, jonka avulla voit esitellä 

miten tekoälyä hyödynnetään terveydehoitoalan muilla sektoreilla ja kuinka se on 

muuttanut hoitotyötä tähän mennessä.

  Etsi pitkäaikaisia kumppaneita, joiden kanssa voit kehittää ja toteuttaa juuri sinun 

yrityksesi tarpeisiin sopivia ja mukautuvia tekoälyratkaisuja. Sellaiset kehittyvät 

yrityksen myötä. Valmiit pakettiratkaisut eivät ole optimaalisia, koska jokaisella yrityksellä on 

omanlaisensa työnkulku ja omat haasteensa, joita tekoälyn avulla pyritään parantamaan ja 

ratkaisemaan.

Tekoäly
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Yhteenveto

Terveydenhoitoala on yksi nykypäivän 
yhteiskunnan suurimmista ja 
monimutkaisimmista toimialoista, jossa yhä 
paremmalle ja tehokkaammalle palvelulle ja 
hoidolle on jatkuva tilaus. 
Terveydenhoidon ammattilaiset käsittelevät 
ja keräävät yhä enemmän dataa, joten sen 
hallintaan tarvitaan yhä tehokkaampia 
ratkaisuja. 
Data ja siihen liittyvät innovaatiot tulevat 
olemaan ratkaisevan tärkeässä roolissa 
potilaiden elämänlaadun ja hoitokokemuksen 
parantamisessa.

Yhteenveto
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