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hyötypotentiaali lisääntyy jatkuvasti lääketieteellisen päätöksenteon tukena. 
Koneoppimismenetelmiä onkin käytetty jo laajasti teollisuuden ja liike-elämän 
sovellutuksissa, mutta kliininen konteksti asettaa sen metodeille omat 
ainutlaatuiset haasteensa. Tässä tutkimuksessa tutustutaan 
kirjallisuuskatsauksen keinoin koneoppimisen hyödyntämisen nykytilaan 
kliinisen päätöksenteon tukena. Aluksi kirjallisuuskatsauksessa määritellään 
keskeiset käsitteet. Tämän jälkeen esitellään käyttötapauksia, joissa 
koneoppimismenetelmiä on onnistuneesti sovellettu kliinisen diagnostiikan 
tukena. Tämän jälkeen perehdytään osittain ainutlaatuisiin ongelmiin, joita 
tekoälymetodien ja koneoppimistekniikoiden käyttö tuo mukanaan 
lääketieteellisessä ympäristössä. Lopuksi hahmotellaan 
tutkimuskirjallisuudesta kehityssuuntia koneoppimismenetelmien käytössä 
koskien lääketieteellistä diagnostiikkaa. 
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Possible beneficial use cases of machine learning methods are ever growing due 
to data mass that is growing exponentially, growth in computational power and 
the constant development of algorithms. Machine learning methods have 
already been in use widely in the fields of industry and business, but the 
clinical context presents unique challenges for usage of computer aided 
decision-making. At first in the literary review, we define key concepts. After 
this, we present use cases where machine learning algorithms have been 
successfully applied to support clinical diagnostics. Then we present the unique 
problems related to the use of artificial intelligence and machine learning 
methods in the medicinal field. In the end, we present some ways that the usage 
of machine learning methods in support of clinical decision-making is changing 
in the future. 
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1 JOHDANTO 

Koneoppimismenetelmien kehityksen, potilasdatan määrän ja laskentatehon 
nopean kasvun johdosta koneoppimismenetelmiä on voitu käyttää yhä 
tehokkaammin lääketieteellisen diagnostiikan tukena. Obermeyer ja Emanuel 
(2016) väittävät, että vaikka Big Data saattaa mullistaa lääketieteen, on data 
itsessään arvotonta, ellei ole tehokkaita algoritmejä sen analysointiin ja 
tulkintaan. Tähän voidaan käyttää koneoppimismenetelmiä, jonka vahvuuksiin 
kuuluu perinteisiin regressiomalleihin verrattuna valtavan muuttujamäärän 
tulkitseminen. Koneoppimismetodit mahdollistavat sellaisen datan käyttämisen, 
jonka määrä ja kompleksisuus ovat tehneet sen kokonaisvaltaisesta 
analysoinnista mahdotonta ennen näitä menetelmiä (Obermeyer & Emanuel, 
2016). Shain ja Shain (2014) mukaan koneoppiminen on automatisoitua 
merkityksellisten piirteiden irroitusta datasta. Tarkoitus on, että automatisoidut 
tekniikat kykenisivät irroittamaan oleellisia piirteitä tai hypoteeseja, jotka 
perinteisellä ihmisen tekemällä data-analyysillä on jäänyt huomaamatta (Shai & 
Shai, 2014; Tomar & Agarwal, 2013). 

Kononenko (2001) mukaan tekoäly on osa tietojenkäsittelytiedettä, joka 
pyrkii saamaan tietokoneista älykkäämpiä. Hänen mukaansa koneoppiminen 
on oleellinen osa tekoälyä, ja yksi nopeimmin kehittyvistä alalajeista sen 
tutkimuksessa. Alpaydin (2014) mukaan koneoppimisen tavoite on ohjelmoida 
tietokoneita käyttämään esimerkkidataa tai dataa menneisyyden tapahtumista, 
jotta ne kykenisivät ratkaisemaan määrätyn ongelman. Foster, Koprowski & 
Skufca (2014) mukaan koneoppimisessa tietokoneohjelma oppii tärkeitä 
ominaisuuksia tietoaineistosta tehdäkseen ennusteita liittyen dataan, joka ei 
alun perin ollut osa tietoaineistoa. Shanthin ym. (2009) mukaan sen lisäksi että 
tietokoneavusteinen päätöksenteon tuki voi auttaa diagnoosien parantamisen 
lisäksi tunnistamaan harvinaisia tauteja, sillä erikoislääkärikään ei voi ottaa 
huomioon niin paljon asioita eikä omata niin paljon tietoa. 

Obermeyerin ja Emanuelin (2016) mukaan kliininen lääketiede vaatii 
lääkäreiltä kykyä käsitellä valtavaa määrää tietoa, ja tämän vuoksi 
koneoppimisesta tulee yhä tärkeämpi työkalu lääkäreille potilaiden sairauksia 
ja lääkintäteknologian muuttuessa yhä kompleksisemmaksi. Kononenko, 



7 

Bratko ja Kukar (1997) kertovat, että lääketieteellinen diagnosointi on 
subjektiivista, ja sen tulos riippuu datan lisäksi lääkärin kokemuksesta, 
intuitiosta ja asenteista sekä hänen senhetkisestä psyko-sosiaalisesta tilastaan. 
Koneoppimista hyödyntävä järjestelmä voisi auttaa tasoittamaan näitä eroja. 
Savage (2012) mukaan juuri koneoppimismetodien kyky käsitellä valtavaa 
määrää dataa löytääkseen kaavoja on avain siihen, kuinka se voi tukea 
diagnosoidessa ja täten aidosti tehostaa terveydenhuoltoa. 

Tyypillisesti automaattisesti generoidut diagnostiset säännöt ovat 
päätelmissään hieman tarkempia kuin erikoislääkärit, kun vertailuryhmillä on 
käytettävissään täysin sama informaatio (Kononenko, Bratko & Kukar, 1997). 
Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että koe ei kuvannut tilannetta, jossa 
lääkäri tai ohjelmisto olisi interaktiossa potilaan kanssa ja kykenisi pyytämään 
lisätutkimuksia. Todellisessa diagnosointitilanteessa ennustemallit eivät 
kuitenkaan voi korvata ihmisen arvostelukykyä, mutta niistä on hyötyä 
lääkärin päätöksenteon tukena (Waljee, Higgins & Singal, 2013). 

Data oikeista diagnooseista on usein saatavilla sairaskertomuksissa, ja 
yksinkertaistettuna teoriassa ei tarvitsisi tehdä muuta kuin laittaa 
sairaskertomukset tietokoneohjelmaan joka koneoppimisen avulla päättelisi 
algoritmit (Kononenko, 2001). Kononenkon (2001) mukaan tästä johdettu 
luokitin voisi avustaa lääkäriä uusien potilaiden diagnoosissa nopeuttaen, 
lisäten tarkkuutta ja lisäten diagnoosin luotettavuutta. Gammermanin (2010) 
mukaan muun muassa päätöspuut (decision trees), Bayesin teoreema, 
erotteluanalyysi ja erilaiset neuroverkot ovat koneoppimismenetelmistä 
käyttökelpoisia kliinisen päätöksenteon tukena. 

Amaton ym. (2013) mukaan minkä tahansa taudin oikeellinen diagnoosi 
perustuu erilaisiin, usein epäjohdonmukaisiin, piirteisiin kuten patologiseen 
arviointiin, laboratorio- ja mittaridataan sekä lääkärin harkintaan. Amaton ym. 
(2013) mukaan ammattilaisen kokemus liittyy läheisesti lopullisen diagnoosin 
tulokseen, ja tässä neuroverkkojen kyky oppia esimerkeistä tekee niistä hyvän 
joustavia ja tehokkaita työkaluja kliinisen diagnoosin toteuttamisessa. 
Neuroverkkojen yleisimmät käyttökohteet lääketieteessä ovat kuva-analyysi, 
lääkkeiden kehittäminen, diagnostiset järjestelmät ja biokemiallinen analyysi 
(Amato, Lopez, Pena-Mendez, Banhara, Hampl ja Havel, 2013). 
Amaton ym. (2013) mukaan sepelvaltimotauti on tällä hetkellä johtava syy 
ennenaikaiseen kuolemaan maailmanlaajuisesti. Muun muassa sen 
tunnistamiseen onkin sovellettu useita koneoppimismenetelmiä. Amato ym. 
(2013) mukaan koneoppimismenetelmillä on useita hyötyjä, muun muassa kyky 
prosessoida suurta datamassaa, vähennetty todennäköisyys sille, että oleellista 
informaatiota jää ottamatta huomioon sekä diagnoosiajan lyhentäminen. 

Croskerryn ja Nimmon (2011) mukaan lääkäreiden diagnostisten 
virheiden on arvioitu olevan peräti 10-15% luokkaa kaikista diagnooseista. 
Tässä koneoppimismenetelmät päätöksenteon tukena voivatkin tuoda 
merkittävää etua diagnoosin tarkkuuteen. Virhediagnoosit oli linkitetty toiseksi 
todennäköisimmistä aiheuttajista komplikaatioille, ja ne olivat yleisimpiä 
ensihoidossa, sisätautiopissa ja yleislääketieteessä. 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään diagnostisten ongelmien ratkaisuun 
neuroverkkojen ja muiden koneoppimismenetelmien avulla. Tässä olennaista 
on ymmärtää sekä koneoppimismenetelmien kyvykkyydet että diagnostiikan 
käyttötapausten erityispiirteet, jotta ihmisen ja koneen yhteistyö on 
mahdollisimman tuloksekasta ja voidaan minimoida ongelmat. Maininnan 
asteelle jätetään kuva-analyysi, jota hyödynnetään esimerkiksi magneettikuvien 
tulkitsemisessa, ja erilaiset riskiryhmiä tunnistavat ennustemallit, joissa 
koneoppimismallit ovat erittäin tehokkaita. Tällaisten menetelmien 
soveltaminen suuriin datamassoihin tulee olemaan yksi kokonaisvaltaisesti 
merkityksillisimpiä tekoälymenetelmien käyttötapauksia lähivuosikymmeninä. 
Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten koneoppimismenetelmiä käytetään lääketieteellisen 
diagnostiikan tukena? 

2. Mitä tulevaisuuden näkymiä on nähtävissä koneoppimismenetelmien 
käytössä lääketieteellisessä diagnostiikassa? 

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Lähdekirjallisuutta etsitään 
käyttäen Google Scholar -palvelua, sillä se tarjoaa mahdollisuuden myös 
artikkelien viittausmäärien huomioon ottamiseen ja suorittaa haun useasta 
relevantista tietokannasta. Tutkimuksen tärkeimmät hakusanat ovat ”machine 
learning”, ”medical diagnosis”, ”data mining”, ”decision support system” ja 
“natural language processing” sekä näiden hakusanojen erilaiset yhdistelmät. 
Tutkimuksen lähteet on valittu kirjallisuudet julkaisufoorumin tason ja Google 
Scholar -palvelussa ilmoitettujen viittausten määrän perusteella. Lisäksi 
tutkimuksessa viitattiin useisiin  alansa perusteoksiin. 

Tutkimus rakentuu seuraavasti. Ensimmäisessä luvussa, eli johdannossa 
esitellään tutkimuksen taustat ja tutkimusmenetelmät. Toinen luku käsittelee 
koneoppimismenetelmien esittelyn, jossa käydään läpi yleisimmät menetelmät. 
Kolmannessa luvussa esitellään lääketieteellinen diagnostiikka sekä kliinisen 
päätöksenteon tukijärjestelmät käsitteenä. Neljännessa luvussa vastataan 
asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Luvussa perehdytään 
koneoppimismenetelmien hyödyntämiseen lääketieteellisessä diagnostiikassa 
sekä tarkemmin sen sovellutuksiin ja tulevaisuuden kehityssuuntiin 
menetelmien kehittyessä. Viimeisenä lukuna on yhteenveto, jossa tiivistetään 
tutkimuksen tulokset ja esitellään mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä.  
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2 KONEOPPIMISMENETELMÄT 

Tässä luvussa keskitytään koneoppimisen eri osa-alueiden määrittelemiseen. 
Witten, Frank, Hall ja Pal (2016) määrittelevät koneoppimisen rakenteellisen 
kuvailun hankkimiseksi esimerkeistä. Kuvailuja voidaan käyttää 
ennustamiseen, selittämiseen ja ymmärtämiseen (Witten ym. 2016). Foster ym. 
(2014) mukaan koneoppimisessa tietokoneohjelma oppii tärkeitä piirteitä 
tietoaineistosta, jotta käyttäjä voi tehdä ennusteita toisesta tietoaineistosta, joka 
ei ollut osa alkuperäistä opetustietoaineistoa. Seuraavassa esitellään 
lääketieteellisen diagnostiikan kannalta merkittäviä koneoppimismenetelmiä. 
Näihin lukeutuvat päätöspuut, neuroverkot, klusterointi, Bayes-verkot ja 
tukivektorikoneet. 

Päätöspuut ovat Apten ym. (1997) mukaan menetelmä jolla löydetään 
automaattisesti solmukohtia joiden perusteella luokitella analysoitavia asioita, 
ja ne ovatkin läheisesti sukua sääntöpohjaisille ratkaisuille. Apten ja Weissin 
(1997) mukaan luokittelu ja regressio ovat kriittisiä tyyppejä ennusteongelmissa. 
Han, Pei ja Kamber (2011) määrittää päätöspuiden olevan vuokaaviomainen 
puurakenne, jossa jokainen sisäinen solmukohta testaa attribuuttia, jokainen 
oksa edustaa testin tulosta, ja jokainen lehtisolmukohta pitää sisällään 
luokittelun. 

Neuroverkot ovat Rojasin (2013) mukaan yksi lähestymistapa, jolla 
ratkaista laskennallisia ongelmia, ja keinotekoisten neuroverkkojen taustalla on 
pyrkimys mallintaa biologisten hermojärjestelmien kykyjä prosessoida tietoa. 
Tästä johtuen puhutaan neuroverkkojen opettamisesta datalla, josta johtunutta 
neuroverkkomallia voidaan taas soveltaa esimerkiksi jatkuvaan datavirtaan. 
Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu sitä, kuinka yksinkertainen 
neuroverkko toimii (Kuvio 1). Syötekerrokseen syötetään tietoa jonka 
neuroverkko kykenee  monikytkentäisesti koulutusdatalla koulutettujen 
piilokerrostensa avulla tulkitsemaan mahdollisimman tarkasti 
ulostulokerrokseen. Esimerkkinä tästä voidaan käyttää yksinkertaista 
luokitteluongelmaa. 
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KUVIO 1 Esimerkki yksinkertaisen neuroverkon toiminnoista (Siukkonen, 2017). 

Klusterointi on Wittenin ym. (2016) mukaan menetelmä jossa etsitään 
osajoukkoja, jotka kuuluvat samoihin ryhmiin, ja luokitellaan ne sen mukaisesti. 
Klusterianalyysin onnistuminen arvioidaan usein subjektiivisesti ihmisen 
toimesta, hänen arvostellessa kuinka käyttökelpoinen tulos on (Witten ym., 
2016). 

Bayes-verkot ovat Wittenin ym. (2016) mukaan tapa esittää ehdollinen 
todennäköisyysjakauma. Hanin ym. (2011) mukaan Bayes-verkot ovat 
tilastollisia luokittelijoita, jotka voivat ennustaa luokan jäsenyyden 
todennäköisyyttä. Naiivit Bayes-verkot olettavat, että attribuutin arvon 
vaikutus jokaiselle luokalle on itsenäinen muiden attribuuttien arvoihin nähden 
(Han ym., 2011). Tämän ansiosta se kestää erittäin hyvin muun muassa 
puuttuvia data-arvoja tietoaineiston sisällä (Witten ym., 2016). 

Tukivektorikoneet ovat Cristianinin ja Shawe-Taylorin (2000) mukaan 
uudenlaisia oppivia järjestelmi, jotka perustuvat statistisen oppimisen teorian 
uusille edistyksille. Wittenin ym. (2016) mukaan tukivektorikoneet ovat 
sekoitus lineaarista mallinnusta ja instanssipohjaista oppimista, mutta niillä voi 
luokitella sekä lineaarista että epälineaarista dataa. Tukivektorikone käyttää 
epälineaarista kartoitusta muuttaakseen alkuperäisen harjoitusdatan 
korkeampaan ulottuvuuteen. Tässä uudessa ulottuvuudessa se etsii lineaarisesti 
optimaalista erottavaa hypertasoa käyttäen tukivektoreita, ja näin luokittelee 
tietoaineistoa (Witten ym., 2016).  
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3 KONEOPPIMISMENETELMIEN 
HYÖDYNTÄMINEN LÄÄKETIETEELLISESSÄ 
DIAGNOSTIIKASSA 

Diagnostiikassa on valtava määrä käyttötapauksia, joissa 
koneoppimismenetelmien voisi katsoa hyödyttäviksi, mikäli ne olisi valjastettu 
lääkärin päätöksenteon tueksi. Kuitenkaan laajasta tutkimuspohjasta 
huolimatta käytännössä menetelmien yleistyminen päätöksenteon 
tukijärjestelmissä on ollut verkkaista, sillä usein myös tarpeita on tunnistettu 
heikosti. Deon (2015) mukaan olisikin eduksi, mikäli luokittelisimme tehtävät 
sen mukaan, kuinka hyvin ihmiset suoriutuvat niiden tekemisestä – tätä kautta 
voisimme löytää ne käyttötapaukset, joissa koneoppimismenetelmillä voitaisiin 
saavuttaa kaikista suurimmat hyödyt. Tässä luvussa esitellään lääketieteellinen 
diagnostiikka ja kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät konsepteina. Tämän 
jälkeen esitellään koneoppimismenetelmien sovelluskohteita lääketieteellisessä 
diagnostiikassa, niiden käyttöön liittyviä ongelmia ja tulevaisuuden näkymiä 
koneoppimismenetelmien hyödyntämisessä ja tutkimuksessa. 

3.1 LÄÄKETIETEELLINEN DIAGNOSTIIKKA 

Tässä luvussa esitellään lääketieteellinen diagnostiikka terminä, ja perehdytään 
alaluvussa kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiin. Hoitohenkilökunta on 
tekemisissä koneoppimismenetelmin tuotetun analyysin kanssa päätöksenteon 
tukijärjestelmien kautta. Järjestelmät taas tukevat henkilökuntaa diagnostiikassa 
ja päätöksenteossa. 

Lääketieteelinen diagnostiikka on päätelmien tekemistä lääketieteellisessä 
kontekstissa. Lääketieteellisessä diagnostiikassa on piirteitä niin lääketieteestä, 
psykologiassa, ekonomiassa, tilastotieteessä ja filosofiassa (Thompson & 
Dowding, 2009). Krishnan (2018) esittää myös että lääketieteellinen 
diagnostiikka on päätöksenteon prosessi, jossa hoitohenkilöstö valitsee 
hoitotavan potilaalle eri vaihtoehdoista. Lääketieteellinen diagnostiikka on 
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käsitteenä vakiintunut. Seuraavassa alaluvussa käydään läpi kliinisiä 
päätöksenteon tukijärjestelmiä, jotka avustavat hoitohenkilökuntaa 
lääketieteellisen diagnostiikan suorittamisessa. 

3.2 Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät 

Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät (Clinical decision support systems, 
CDSS) ovat järjestelmiä, jotka tukevat lääkäriä esimerkiksi diagnoosin 
tekemisessä, lääkkeiden määräämisessä, laboratorioissa ja koulutuksessa, 
kliinisessä seurannassa tai tehohoidossa (Coiera, 2003). Kliinisten 
päätöksenteon tukijärjestelmien tehtävä hoitovirheiden estäminen on keskiössä 
niiden sovelluskohteissa (Berner, 2007). Bussone, Stumpf ja O’Sullivan (2015) 
mukaan CDSS -järjestelmät tukevat lääkäriä hyödyntämällä tallennettua 
terveystietämystä kliinisiin havaintoihin. Hunt, Haynes, Hanna & Smith (1998) 
mukaan CDSS -järjestelmät voivat yhdistellä ja integroida potilaskohtaista 
informaatiota, suorittaa monimutkaisia analyyseja ja esittää tulokset lääkärille 
oikea-aikaisesti. Berner (2007) mukaan kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiä 
ollaan sisällytetty terveydenhuollon tietojärjestelmiin jo pitkään, mutta aluksi 
järjestelmät ovat tukeneet lähinnä hallinnollisten ja taloudellisten tekijöiden 
hallintaa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät 
lukevat syötteenä potilastietoja, analysoivat sitä niille esimääritellyillä 
algoritmeilla ja tekoälymenetelmillä peilaten niiden sisältöä tietopankkeihin, ja 
antavat tuloksena johdettua informaatiota lääkärille. Tätä voidaan hyödyntää 
potilaita koskevan päätöksentekon tukena, tai joissain tapauksissa jopa 
tarkistaa koneen tekemän tulkinnan valvojan roolissa. Kliinisen päätöksenteon 
tukijärjestelmien voi katsoa hyödyntävän hoitohenkilökuntaa myös tuomalla 
samassa paikassa oleellisen tiedon tiiviisti päätöksentekijän saataville. Tämä 
säästää sekä hoitohenkilökunnan aikaa että mahdollistaa suuremman 
tietoaineistomäärän läpikäynnin rajatussa ajassa. 
 

3.3 Koneoppimismenetelmien soveltaminen lääketieteellisessä 
diagnostiikassa 

Tässä alaluvussa käsitellään koneoppimismenetelmien soveltamista 
lääketieteellisessä diagnostiikassa. Ensin esitellään koneoppimisen 
lääketieteelliset sovelluskohteita, jonka jälkeen keskitytään 
koneoppimisjärjestelmien vaatimuksiin ja hyötyihin lääketieteellisessä 
ympäristössä. 
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3.3.1 Koneoppimisen lääketieteelliset sovelluskohteet 

Jo Baxt (1995) leikitteli ajatuksella skenaariosta, jossa potilas tulee vastaanotolle 
rintakivun kanssa, lääkäri syöttää kaiken relevantin tiedon internetiin 
yhteydessä olevaan potilastietojärjestelmään. Tämän jälkeen Baxtin (2015) 
skenaariossa järjestelmään implementoitu neuvoverkkoratkaisu jonka 
tehtävänä on tunnistaa akuutti sydänlihastulehdus, analysoi kaiken sille 
syötetyn tiedon ja ilmaisee lääkärille analyysin tuloksen, jonka perusteella 
potilaalla on kyseinen tauti. Tässä tapauksessa lääkäri käyttää järjestelmän 
tulostetta päätöksenteon tukena, ja hoidon tarkkuus sekä nopeus lisääntyy 
normaalitilanteeseen verrattuna. Tämä skenaario on varsin osuva, vaikkakaan 
vieläkään koneoppimismenetelmiä käyttäviä analyysiaputyökaluja ei ole 
laajasti käytössä lääketieteellisessä diagnostiikassa.  

On kuitenkin huomionarvoista, että jo 23 vuotta sitten on nähty sekä 
tekoälyn potentiaali oireiden analysoinnissa, realistinen käyttötapaus että sen 
asema päätöksenteon tukijana eikä niinkään itsenäisenä päätöksen tekijänä. 
Koneoppimismenetelmät ovat kehittyneet paljon tuosta ajasta, ja nykyään 
onkin paremmat työkalut saatavilla mm. analyysin varmuuskertoimen 
arvioimiseen. Lisäksi laskentateho on luonnollisesti kasvanut, mutta etenkin 
GPU -eli Graphics Processing Unit -pohjaisen laskennan ansiosta siinä on viime 
vuosina koettu valtava harppaus. Jang, Park ja Jung (2008) kertovat 
grafiikkaprosessorin olevan tavanomaista CPU -yksikköä merkittävästi 
tehokkaampi rinnakkaisessa- ja liukuhihnatyöskentelyssä. Niiden arkkitehtuuri 
sopii siis huomattavasti paremmin mm. koneoppimisalgoritmien laskemiseen, 
joka on osaltaan aiheuttanut suorastaan buumin koneoppimisalgoritmien 
ympärille. 

Witten, Frank, Hall ja Pal (2017) raportoivat, että lääketieteellisiä 
tietokantoja analysoitaessa on huomattu, että joissain tapauksissa taudit ovat 
tarkasti diagnisoitavissa pelkästään lääkärin määräämien kokeiden perusteella 
– riippumatta kokeiden tuloksista. Lisäksi tulee pystyä näyttämään lääkärille, 
miksi tiettyyn päätelmään on tultu ja millaisia mahdollisesti aiemmin 
tuntemattomia lainalaisuuksia on löydetty.  Lisäksi datan kerääminen on usein 
kallista, haitallista potilaille ja aikaa vievää, joten sen tarpeen vähentäminen on 
merkittävässä roolissa. (Kononenko, 2001). 

Waljee, Higgins ja Singal (2014) arvioivat, että koneoppimisen etu 
perinteiseen tilastolliseen mallintamiseen verrattuna on se, että ongelmaa ei 
tarvitse lähestyä valmiin hypoteesin kautta – tällöin yllättävät ongelmaan 
vaikuttavat muuttujat löytyvät todennäköisemmin ja niiden merkitys 
ymmärretään. 

Gammermanin (2010) moderneista koneoppimistekniikoista konformiset 
ennustemallit kykenevät tekemään ennusteita antaen samalla tulosteena validin 
arvion ennusteen tarkkuudesta, vaikka ennuste on johdettu moniulotteisesta 
datasta. Useissa koneoppimismenetelmissä ongelmana nähdäänkin tehdyn 
ennusteen varmuuden validointi, joka onnistuessaan voisi tuoda varmuutta ja 
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luottamusta päätöksenteon tukijärjestelmän ja ihmisen välisessä 
vuorovaikutuksessa.  

Nouretdinov, Costafreda, Gammerman, Chervonenkis, Vovk, Vapnik ja 
Fu (2011) ovatkin soveltaneet konformaalisia ennustemalleja aivokuvaukseen 
perustuvissa kliinisissä työkaluissa – niissä on heidän mukaansa tärkeää, että 
diagnoosin arvioitu tarkkuus tiedetään tässä käyttötapauksessa. Nouretdinov 
ym. (2011) ehdottama ennustemalli tuottaakin validin varmuusarvon 
analysoitaessa magneettikuvausdataa. Nouretdinov ym. (2011) raportoivat 
heidän soveltamansa transduktiivinen konformaalinen ennustemalli on yhtä 
tarkka kuin yleisemmin käytetyt pakotetut ennusteet vertaillussa verrokkidatan 
kanssa, jonka lisäksi niihin verrattuna Nuoretdinov ym. (2011) kehittämä malli 
antaa tarkkuusarvion jokaiselle yksilölle huolimatta vähäisestä määrästä 
vertailukohtia. 

Amato, Lopez, Pena-Mendez, Banhara, Hampl ja Havel (2013) ovat 
listanneet käyttötapauksia, joissa neuroverkkoratkaisua on käytetty 
diagnisoidessa erilaisia tauteja, jonka lisäksi oli listattu minkätyyppistä dataa 
kussakin tapauksessa syötettiin, ja millaista informaatiota neuroverkkoratkaisu 
tulosti. Amaton ym. (2013) raportoivat, että neuroverkkoratkaisua oli käytetty 
mm. diagnosoitaessa sepelvaltimotautia, Diabetestä, sepelvaltimon ahtaumaa ja 
kasvaimia. Lisäksi esimerkiksi leukemiaa luokiteltiin neuroverkoilla eri 
alaluokkiin Amatonin ym. (2013) artikkelissa. Karabulut ja Ibrikci (2012) ovat 
kehittäneet laskennallisen työkalun, joka kykenee tunnistamaan 
sepelvaltimotaudin Rotation Forest -algoritmilla 91,2% tarkkuudella, käyttäen 
syötetietoina valmiina olevaa rakenteista potilasdataa.  

3.3.2 Koneoppimisjärjestelmien vaatimukset ja hyödyt lääketieteellisessä 
ympäristössä 

Kononenkon (2001) mukaan koneoppimista hyödyntäviltä järjestelmiltä 
vaaditaan lääketieteellisessä diagnostiikassa hyvää suorituskykyä, kykyä 
käsitellä dataa, jossa on puuttuvia osia ja virheitä, diagnostisen tiedon 
läpinäkyvyyttä, kykyä selittää päätelmiä ja kykyä sulkea ylimääräisiä kokeita 
pois luotettavan diagnoosin selvittämisessä. Järjestelmän tulee siis kyetä 
louhimaan merkitsevää tietoa, osata kompensoida alati esiintyvää ilmiötä, jossa 
osa potilaskertomuksesta puuttuu.  

Obermeyer ja Emanuel (2016) toteavat, että koneoppimisesta on tullut 
välttämätön ja kaikkialla läsnä oleva työkalu useimmissa tieteissä, ja sillä on 
valtavaa potentiaalia myös lääketieteessä. Koneoppiminen tulee radikaalisti 
parantamaan ennusteiden tarkkuutta, helpottamaan radiologien ja patologien 
työtä kuvantunnistuksen kautta, sekä lisäämään diagnoosien tarkkuutta 
(Obermeyer & Emanuel, 2016). 

Amaton ym. (2013) ovat esitelleet tutkimuksessaan 
neuroverkkoavusteisen lääketieteellisen diagostiikan olennaisimmat vaiheet. 
Kuvio 2 on mukaelma näistä vaiheista, jossa on kuvattu joka iteraatiolla 
itseoppiva järjestelmä, jossa neuroverkkomalli tarkentuu käytön myötä. Aluksi 
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mallissa valitaan käsin piirteet joita käytetään muuttujana analyysissä. 
Seuraavana kerätään tarvittava data-aineisto eli tässä tapauksessa potilastiedot, 
jonka jälkeen data esikäsitellään ja siivotaan. Seuraavassa vaiheessa 
neuroverkkomalli koulutetaan käsin luokitellulla koulutusdatalla, jonka jälkeen 
on muodostettu yhtenäinen tietokanta ja analyysissä käytettävä algoritmi. 
Tämän jälkeen lääkäri valitsee tutkittavat potilaat tai aineiston, ja koulutettu 
neuroverkko tekee diagnoosin. Seuraavaksi järjestelmä tulostaa käyttäjälle 
diagnoosin tuloksen, jonka lääkäri käyttää päätöksenteon tukena ja tarvittaessa 
korjaa. Riippumatta siitä oliko tulos käyttäjän mielestä oikea, järjestelmä 
käyttää uutta käyttötapausta ja siitä saatua palautetta neuroverkkomallin 
uudelleenkoulutukseen oppien näin joka analyysikerralla tarkemmaksi. 

 
KUVIO 2 Olennaiset vaiheet neuroverkkoavusteisessa lääketieteellisessä diagnostiikassa. 
Selkeytetty vuokaavio, mukaillen Amaton ym. (2013).  

3.4 Koneoppimisen ongelmat lääketieteellisessä diagnostiikassa 

Deo (2015) uskoo, että hyviä lääketieteellisiä tietoaineistoja ja niiden 
analysointiin sopivia koneoppimisalgoritmeja on ollut olemassa 
vuosikymmeniä, mutta silti harva niistä kirjoitetusta tuhansista artikkeleista on 
kontribuoinut merkittävästi kliiniseen hoitoon. Seuraavissa alaluvuissa 
käydään läpi luottamusta järjestelmään, musta laatikko -tyyppisten 
menetelmien erityishaasteita sekä teknisiä haasteita koneoppimismenetelmien 
käytössä. 
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3.4.1 Luottamus järjestelmään 

Käyttäjän luottamus järjestelmään voidaan nähdä pakollisena tekijänä 
päätöksentekojärjestelmän käytössä ja vaikuttavuudessa. Deo (2015) väittää, 
että osasyy siihen ettei koneoppimisalgoritmit ole vielä laajassa käytössä 
kliinisessä tutkimuksessa saattaa liittyä alan luonteeseen, kuten hoitovirheiden 
korvausvelvollisuuteen ja vastuukysymyksiin. Vaikka olisi selvää, että 
koneoppimismenetelmällä saadaan tarkempi tulos joissain tapauksissa kuin 
ilman algoritmeja ihmistyövoimalla, niin tahtotila ei yleisesti riitä koneellisen 
diagnoosin käyttöönottoon (Deo, 2015). Sen sijaan tietokoneavusteinen 
päätöksenteko on realistisempi kehityssuunta, joka mielestäni kumoaa miltei 
kaikki yllämainitut ongelmat. Deo (2015) pohtii, että juuri 
koneoppimisratkaisujen ”musta laatikko” -tyyppinen luonne voi tuntua 
epämukavalta lääkäreistä, vaikka heillä olisikin tiedossa, että kyseisessä 
käyttötapauksessa ratkaisun tekemät päätelmät sisältävät 
epätodennäköisemmin virheitä kuin ihmisen tekemät.  

Bussonen, Stumpfin ja O’Sullivanin (2015) mukaan käyttäjät luottavat 
usein liikaa CDSS -järjestelmien ehdotuksiin, sillä järjestelmät toimivat 
epävarmassa toimintaympäristössä, jossa niiden tulosteiden tarkkuus voi kärsiä 
joko päätöksentekojärjestelmän laadusta tai sen saamien syötteiden 
epätarkkuudesta. Tästä johtuen Bussone ym. (2015) korostaa, että CDSS -
järjestelmien käyttäjien ei tulisi luottaa järjestelmien algoritmien analyyseihin 
sokeasti. Tässä järjestelmän päätöksenteon läpinäkyvyys voidaankin nähdä 
oleellisena ominaisuutena, sillä se voi auttaa lääkäriä sekä arvioimaan 
diagnoosin paikkaansa pitävyyttä, että toisaalta luottamaan järjestelmään sen 
perustellessa ehdotuksensa. Tähän toki kaikki koneoppimisalgoritmit eivät 
pysty, mutta enenevissä määrin on tarjolla lähestymistapoja, jotka kykenevät 
arvioimaan oman ennusteensa tarkkuutta. 

Coieran (2003) ajattelee, että suuri osa ongelmista CDSS -järjestelmien 
käyttöönotossa on johtunut siitä, että tukijärjestelmät ovat joko pyrkineet 
ratkaisemaan ongelmia, joita lääkärit eivät ole pitäneet ongelmana, tai niiden 
käyttöönotto on muuttanut liikaa lääkäreiden rutiineja. Lisäksi suuri osa 
ongelmista liittyy luottamuksen puutteeseen järjestelmää kohtaan – tässä 
modernit koneoppimismenetelmät esiintyvät edukseen, sillä usea metodi 
kykenee analyysin lisäksi arvioimaan luotettavasti sen varmuuskerrointa. 
Läpinäkyvämpien lähestymistapojen ja ratkaisujen voidaankin nähdä olevan 
merkittävä suuntaus koneoppimismenetelmien käytössä lääketieteellisessä 
diagnostiikassa. 

Koneoppimismenetelmien käyttöön liittyy myös uudenlaisia eettisiä 
ongelmia. Deo (2015) pohtii, että on mietittävä tarkoin eettisestä näkökulmasta 
sitä, kuka on vastuussa, mikäli luotamme autonomiseen 
päätöksentekojärjestelmään vähentääksemme terveydenhuollon kustannuksia, 
ja järjestelmä tekee virhediagnoosin. Olen itse ollut tekemisissä viime aikoina 
useiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa liittyen tekoälyn potentiaaliin 
ja käyttöön, ja yleisesti ylitse muiden on noussut puheissa uhkakuva koneen 
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tekemästä virheestä tai harhaanjohtavuudesta, mutta myös rehellisesti pelko 
oman ammattikunnan elinkeinon puolesta. 

3.4.2 Musta laatikko -ratkaisujen haasteet 

Foster, Koprowski ja Skufca (2014) kirjoittavat, että koneoppimisen avulla 
kehitetyt luokittimet ovat usein varsin rajallisia käyttökelpoisuudeltaan. 
Useiden koneoppimistekniikoiden luonne ”mustan laatikon” luonteisena tekee 
niistä taipuvaisia vääriin päätelmiin assosiaatioiden suhteen – tällöin 
esimerkkidatalla ne saattavat saavuttaa oikeita tuloksia, mutta uudelle 
tietoaineistolle käytettynä tulokset voivat olla vääriä (Foster, Koprowski & 
Skufca, 2014). Näissä tapauksissa aiemmin tässä tutkimuksessa mainittu 
päätelmien selittäminen lääkärille ja diagnostisen tiedon läpinäkyvyys ei 
toteudu, vaikka Kononenkon (2001) mukaan koneoppimista hyödyntäviltä 
lääketieteellisen diagnostiikan järjestelmiltä vaaditaan näitä ominaisuuksia.  

Nouretdinov ym. (2011) kuvaa, että suuri este koneoppimismenetelmien 
käyttöönotolle kliinisessä diagnostiikassa on se, että suurin osa algoritmeista 
palauttaa vain arvon kyllä/ei. Täten oleellinen tieto diagnoosin varmuudesta 
jääkin täysin hämärän peittoon heikentäen luottamusta järjestelmän ja lääkärin 
välillä, estäen näin mahdollisimman altruistisen kokonaiskäsityksen saamisen 
lääkäriltä.  

3.4.3 Koneoppimismenetelmien tekniset haasteet 

Obermeyer ja Emanuel (2016) huomauttavat, että koneoppimisalgoritmit 
saattavat ylitulkita dataa luoden ylioptimistisia arvioita mallin tarkkuudesta ja 
tosielämän soveltuvuudesta. Tämän vuoksi malleja tulee testata 
riippumattomilla tietoaineistoilla (Obermeyer & Emanuel, 2016). 

Koneoppimismenetelmät ovat myös erityisen herkkiä datan määrälle ja 
laadulle. Obermeyer ja Emanuel (2016) mainitsevat, että koneoppimisalgoritmit 
vaativat usein valtavan määrän havaintoja saavuttaakseen riittävän 
suoritustason. Mazurowski, Habas, Zurada, Lo, Baker ja Tourassi (2008) 
kertovat, että algoritmeille syötetään usein paljon dataa, jossa on luokkia, jotka 
joko korreloivat, tai eivät sisällä merkittävää diagnostista arvoa. Muun muassa 
tämä aiheuttaa neuroverkkoratkaisulle ylioptimistisuutta omasta 
tarkkuudestaan. Obermeyerin ja Emanuelin (2016) mukaan algoritmit ovat 
hyviä ennustamaan tuloksia, mutta ennusteet eivät ole syitä tuloksille, eli 
perustavanlaatuiset ongelmat kausaalisessa päättelyssä eivät ole niiden avulla 
ratkaistavissa havaintoja sisältävän tietoaineiston kanssa. Deo (2015) kuvaa, että 
tapauksissa, joissa diagnoosiin vaikuttaa hajaantunut joukko tekijöitä, joka 
koostuu sadoista ratkaisevista tekijöistä, jotka taas vaikuttavat yksilöihin eri 
lailla, ei koneoppimismenetelmillä olisi juurikaan antaa lisäarvoa diagnostisessa 
mielessä. On siis oleellista muistaa tuloksia tarkastellessa, että korrelaatio ei 
aina merkitse syy-yhteyttä.  



18 

Han, Pei ja Kamber (2011) kertovat, että lääketieteellisessä diagnisoinnissa 
on huomattavasti kalliimpaa diagnisoida sairas potilas terveeksi kuin terve 
sairaaksi, sillä virhe voi johtaa kuolemaan. Useimmat koneoppimisalgoritmit 
toimivat parhaiten, kun eri esiintymisten määrä on suunnilleen vastaava, mutta 
mikäli luokka-imbalanssi vallitsee datassa, voidaan tämä ongelma ratkaista 
käyttämällä kustannusfunktiota (Cost function) tai yli-/alinäytteytyksellä 
(oversampling/undersampling). Mazurowskin ym. (2008) mukaan pienikin 
nk. ”Class Imbalance ” ongelma aiheuttaa suurta epätarkkuutta 
luokitteluongelmien ratkaisussa, joita suuri osa lääketieteellisen diagnostiikan 
tukitoimintoina koneoppimismenetelmin ratkaistavat ongelmat ovat.  

Class Imbalance -ongelmassa esimerkkidatassa on huomattavasti 
vähemmän positiivisia tapauksia kuin negatiivisia tapauksia, joka johtaa yleisiä 
koneoppimisalgoritmeja harhaan ja aiheuttaa analyysin epätarkkuutta – suurin 
osa koneoppimisalgoritmeista toimivat parhaiten silloin kun positiivisten ja 
negatiivisten instanssien lukumäärä on likimain sama. 

3.5 Kehityssuunnat koneoppimismenetelmien käytössä 
lääketieteellisessä diagnostiikassa 

Kononenko (2001) ajattelee, että luultavasti tärkeämpää kuin uudet 
tietojenkäsittelytieteen trendit tai lääketieteen välineiden kehittyminen, on 
uusien koneoppimisalgoritmien kehittäminen ja lääketieteellisen diagnostiikan 
filosofian muuttuminen. Obermeyerin ja Emanuelin (2016) mukaan 
koneoppimisen avulla kehitetyt algoritmit tulevat tulevaisuudessa luomaan 
erotusdiagnooseja ja ehdottamaan tärkeitä ja vähentämään tarpeettomia kokeita. 
Kehitystä hidastaa useiden sairauksien tapauksissa epäselvyydet niiden 
tunnistamisen parametreissa, oleellisen datan olemassaolo vain 
epärakenteellisessa muodossa sekä se että mallit tulee rakentaa ja validoida 
erikseen jokaiselle diagnoosille (Obermeyer & Emanuel, 2016). Tutkimuksessa 
tunnistettiin kaksi merkittävää kehityssuuntaa koneoppimismenetelmien 
käytössä lääketieteellisen diagnostiikan saralla. Näitä ovat luonnollisen kielen 
prosessointi ja datan rakenteellisuus. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi 
näiden kohteiden erityispiirteitä. 

Luonnollisen kielen ymmärryksen ja prosessoinnin alalla tapahtuu 
jatkuvasti kehitystä, joka auttaa meitä irrottamaan oleellisia piirteitä esimerkiksi 
vapaamuotoisesti kirjoitetuista potilaskertomuksista. Tämä on oleellinen osa 
strukturoimattoman datan hyödyntämistä esimerkiksi koneoppimismenetelmin 
kliinisessä diagnostiikassa. Chowdhury (2003) luettelee, että luonnollisen kielen 
prosessoinnin (natural language processing) taustalla on muun muassa 
tietotekniikkaa, lingvistiikkaa, matematiikkaa, psykologiaa, robotiikkaa ja 
tekoälyä. Chopran, Prasharin ja Cainin (2013) mukaan luonnollisen kielen 
prosessointi on tekoälyn ja lingvistiikan alalaji. Jälkimmäinen määritelmä on 
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mielestäni ajantasaisempi, ja siinä on ajantasaisuutensa vuoksi otettu paremmin 
huomioon termien kehittyminen ja muuttuminen.  

Luonnollisen kielen prosessointi on huomattavasti kehittyneempää 
valtakielillä kuten englanninkielellä, mutta suomenkielen koneellinen tulkinta 
menee myös jatkuvasti eteenpäin. Riippumatta siitä, kuinka läheisesti koetaan 
luonnollisen kielen prosessoinnin olevan osa tekoälyä, mutta sen avulla 
voidaan käsitellä strukturoimatonta dataa niin että se saadaan rakenteelliseen 
muotoon esimerkiksi juuri lääketieteellisen diagnostiikan tarpeisiin. 

Deon (2015) mukaan mikäli tunnistettava sairaus on riittävän suurella 
näytemäärällä ja oikeilla vertailtavilla arvoilla tunnistettavissa ei-ohjatun 
oppimisalgoritmin hyödynnettävissä, on koneoppimisalgoritmeilla ja etenkin 
syväoppimismenetelmillä valtava potentiaali sen tunnistamisessa.  

Datan alati lisääntyvän rakenteellistumisen voidaan nähdä olevan toinen 
merkittävä tekijä koneoppimismenetelmien soveltamisessa lääketieteellisessä 
diagnostiikassa. Savage (2012) arvioi että elektronisten potilastietokantojen 
yleistyessä koneoppiminen tulee näyttelemään yhä suurempaa roolia 
kliinisessä lääketieteessä. Tässä myös tiedon rakenteellisuus näyttelee suurta 
roolia, ja sitä voi lähestyä joka alun perin pyrkimällä saamaan tiedot 
rakenteellisessa muodossa, tai niin että ei-rakenteisen tiedon analyysillä 
pyritään saamaan potilaskertomuksen vapaasta tekstistä louhittuja piirteitä, 
jotka taas tallennettaisiin rakenteelliseen muotoon analyysiä varten. 
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4 YHTEENVETO 

Tämä tutkimus pyrkii selvittämään kuinka koneoppimismenetelmiä 
hyödynnetään lääketieteellisen diagnostiikan tukena vastaamalla kahteen 
tutkimuskysymykseen: (1) ”Miten koneoppimismenetelmiä käytetään 
lääketieteellisen diagnostiikan tukena?” ja (2) ”Mitä tulevaisuuden näkymiä on 
nähtävissä koneoppimismenetelmien käytössä lääketieteellisessä 
diagnostiikassa?”. 

Toisessa luvussa määriteltiin ja esiteltiin yleiset koneoppimismenetelmät 
ja perehdyttiin oleellisimpiin menetelmiin tutkimuksen kontekstin kannalta. 
Kolmannessa luvussa määriteltiin lääketieteellinen diagnostiikka ja esiteltiin 
kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmiä. Neljännessä luvussa analysoitiin 
kirjallisuuskatsauksen materiaalia, esiteltiin koneoppimismenetelmien 
käyttötapauksia lääketieteellisessä diagnostiikassa, perehdyttiin alan 
problematiikkaan, esiteltiin kehityssuuntia ja etsittiin vastauksia 
tutkimuskysymyksiin. 

Koneoppimismenetelmien kehitys ja yleisen asenneilmanpiirin muutos on 
tuomassa koneellista tukea päätöksenteolle yhä useampaan käyttötapaukseen 
lääketieteellisessä diagnostiikassa. Datan laadun ja saatavuuden parantuessa, 
analyysimenetelmien kehittyessä ja laskentatehon lisääntyessä voidaan nähdä 
kuinka koneellisesti tehdyt diagnoosit tulevat vastaisuudessa olemaan yhä 
tarkempia.  

Potilastietojen siirtyminen hiljalleen yhä rakenteellisempaan muotoon 
tukee tätä kehitystä entisestään. Tähän kontribuoi paljon myös ei-rakenteisen 
tiedon analyysin kehittyminen, joka mahdollistaa sellaisen tiedon tilastollisen 
analyysin ja luokittelun, joka ennen on ollut algoritmien saavuttamattomissa 
johtuen datan laadun laadullisuudesta ja luokittelemattomuudesta. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli esitellä nykytilannetta tekoälyavusteisen 
diagnoosin työkalujen suhteen, ja tutustua koneoppimismenetelmiin ja niiden 
sekä nykyisiin että myös potentiaalisiin tuleviin käyttötarkoituksiin kliinisessä 
diagnostiikassa. Tutkimuksessa ilmeni, että koneoppimismetodeja on jo jossain 
määrin käytössä lääketieteellisessä diagnostiikassa, mutta erinäisistä syistä 
johtuen niiden käyttö on kuitenkin suppeaa verrattuna siihen mikä niiden 
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mahdollinen potentiaali olisi diagnostiikan saralla. On valtava määrä 
käyttötapauksia, joissa koneoppimismenetelmät eivät vielä ole käytössä 
analyysin tukena. 

Menetelmien kehittyessä päätöksenteoltaan yhä läpinäkyvämmiksi 
voidaan nähdä yleistymisen jopa kiihtyvät. Kun koneoppimismenetelmä 
kykenee luotettavasti arvioimaan sen, kuinka varma se on saavutetusta 
ennusteesta, voi sen tuloksen katsoa lisäävän inhimillisyyttä ja myös helpottaa 
lääkärin työtä arvioidessa, kuinka ottaa huomioon analyysin tulos. 

Myös yleinen asenneilmapiiri tekoälyä kohtaan on viime vuosina 
löyhentynyt, joskaan toivottua ei ole se, että se itse tekisi päätöksiä, vaan 
lopullisen päätöksen tekisi aina koulutettu lääkäri päätöksentekotyökalu 
ainoastaan apunaan. 

Laajojen datamassojen sisäistäminen ja analysointi ovat yksi 
koneoppimismenetelmien vahvuuksista, ja tapauksissa, joissa diagnoosi tulisi 
tehdä valtavasta datamassasta, joka sisältää suuren määrän attribuutteja, joita 
tulisi ottaa huomioon, ovat koneoppimismenetelmät yleisesti ottaen arvokkaita 
apuvälineitä. 

Lähdekirjallisuudesta esiin nousi lääkärikunnan varsin ristiriitainen 
suhtautuminen päätöksenteon tukijärjestelmiä kohtaan. Toisaalla sanottiin, että 
luottamus on olematon järjestelmän tekemiä päätelmiä kohtaan, ja tämän takia 
algoritmin päätöksenteon läpinäkyvyyttä tulisi lisätä luottamuksen luomiseksi. 
Toisaalta taas toisessa artikkelissa saatettiin väittää, että luottamus on usein 
liiallista, ja lääkärit luottaisivat päätöksenteon tukijärjestelmiin enemmän kuin 
omaan intuitioonsa. 

Tämän tutkimuksen rajoittavana tekijänä tulisi huomioida se, että 
koneoppimismenetelmien sovelluskohteita lääketieteellisen diagnostiikan 
alueella löytyi valtava määrä, ja vain murto-osaa löydetyistä lähteistä voitiin 
viitata tämän tutkimuksen piirissä. Lisäksi viitatuissa artikkeleissa 
esiintyneiden analyysien tulokset saattoivat olla epäobjektiivisia, sillä 
positiivisen päätelmän esittelyn voidaan usein katsoa olevan tutkijalle ja hänen 
edustamalleen organisaatiolle enemmän hyödyksi, kuin hypoteesin vääräksi 
toteaminen.  

Tutkimuksen aikana nousi esiin useita jatkotutkimuskysymyksiä. On 
valtava määrä käyttötapauksia, joissa luokittelussa voitaisiin vertailla erilaisia 
koneoppimista käyttäviä lähestymistapoja. Etenkin mielenkiintoista on suomen 
terveydenhuoltojärjestelmän datavarannot, sillä mikäli tutkijat saisivat 
vastaisuudessa pääsyn laaja-alaisesti yksittäisen henkilöt 
potilaskertomustietoihin, voisi sieltä saada louhittua äärimmäisen arvokasta 
tietoa, jota voidaan taas jatkoanalysoida esimerkiksi kansantautiriskien varalta 
ennakoivasti. Näin löydettäisiin valtava määrä riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, 
joita voitaisiin ennakoivasti hoitaa, jolloin yhteiskunnalliset kustannukset 
laskisivat merkittävästi. 
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