TEKOÄLY JA
TERVEYDENHUOLTO
SUOMESSA
ness Finlandin rahoittama Tekoäly ja terveydenhuolto
Suomessa -tutkimusprojekti on kestänyt syksystä 2016
kevääseen 2019. Samaan ajanjaksooon osui Suomen
sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien ja lainsäädänön uudistaminen, joka jatkuu vielä huhtikuun 2019
eduskuntavaalien jälkeen. Hankkeen aikana tutkijat osallistuivat aktiivisesti kehitystyöhön.
Tutkimusten perusteella esitetyt analyysit ja toimenpide-ehdotukset ovat lainsäädäntötyöstä ja muista yhteiskunnallisista uudistuksista riippumattomia yleisen tason esityksiä. Hankkeessa tutkittiin, miten tekoälyn avulla
terveydenhuoltoon voitaisiin saada aikaan kansantaloudellisia säästöjä tai kustannustasojen nousujen hidas-

TEKOÄLY JA TERVEYDENHUOLTO SUOMESSA

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan toteuttama ja Busi-

TEKOÄLY JA
TERVEYDENHUOLTO
SUOMESSA

tamista kansallisesti sekä yksilö- ja maakuntatasolla.

Vol.
1

Vol.1 176x250-13mm.indd 1

.

..

.

Pekka Neittaanmäki Heli Tuominen Sami Äyrämö
Petri Vähäkainu Timo Siukonen [toim.]

1.4.2019 7.50

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

Tekoäly ja
terveydenhuolto

Suomessa

1

2

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

Pekka Neittaanmäki
Heli Tuominen
Sami Äyrämö
Petri Vähäkainu
Timo Siukonen (toim.)

Tekoäly ja
terveydenhuolto
Suomessa
Loppuraportti
Vol. 1

3

4

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

Value From Public Health Data With Cognitive Computing (VFH) ja
Watson Health Cloud Finland (WHC) -hankkeiden (2016–2019) loppuraportti, Vol. 1–4.
Copyright © Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta.
Editointi ja taitto: Timo Siukonen, Siukin Sanomat.
Kansien suunnittelu: Keijo Halttunen.
ISBN 978-951-39-7708-5 (nid.)
ISBN 978-951-39-7709-2 (verkkoj.)
Kustantaja: Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta.
Painopaikka: Yliopistopaino, Jyväskylä (2019).
Tämä julkaisu on toteutettu osana VFH- ja WHC-hankekokonaisuutta, johon
Jyväskylän yliopisto on saanut päärahoituksen Business Finlandilta.

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

5

JOHDANTO

T

ässä kirjassa raportoidaan Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa -hankekokonaisuudesta, joka
muodostui kahdesta osahankkeesta:
14.9.2016–31.10.2017 Value from Public
Health Data with Cognitive Computing
(VFH) ja 1.1.2017–31.3. 2019 Watson
Health Cloud Finland (WHC).
Hankekokonaisuus on toteutettu samaan
aikaan, kun Suomen sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmiä ja lainsäädäntöä on
uudistettu.
Hankkeen aikana on osallistuttu aktiivisesti uudistustyöhön niin ministeriöiden, sairaanhoitopiirien, Kelan kuin muidenkin
SOTE-toimijoiden kanssa. Esitetyt analyysit ja toimenpide-ehdotukset ovat lainsäädäntötyöstä ja uudistuksista riippumattomia yleisen tason esityksiä.
Hankkeessa tutkittiin, kuinka tekoälyn keinoin voidaan hyödyntää terveysdatan
käyttöä, palveluprosessien tehostamista
sekä omaehtoisen terveydenhoidon ja hyvinvoinnin liittämistä osaksi kansalaisten
arkipäivän toimintoja. Hankkeessa tutkittiin myös, miten digitalisaatioon liittyvää
lisääntyvää terveysdataa voidaan hyödyntää tekoälyn avulla yksilö- ja maakuntatasolla sekä kansallisesti.
Tutkimukset auttavat tekoälytekniikoiden
mahdollisuuksien ymmärtämistä ja soveltamista Suomessa. Yhtenä tavoitteena oli
tutkia, miten suomalaista terveysdataa

voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin ja
nopeammin tekoälyn keinoin. Erityiskohteena oli IBM:n kognitiivisen tietojenkäsittelyn Watson Health (WH) ja Watson
Health Cloud (WHC) ratkaisujen soveltuvuus uuteen älykkääseen SOTE-järjestelmään. Tavoitteena oli selvittää, kuinka
kognitiivinen tietojenkäsittely voi tekoälyn
mahdollisuuksien avulla auttaa toimintaa,
parantaa palveluja ja saavuttaa säästöjä
uudistettaessa Suomen SOTE-järjestelmää.
Tässä kirjasarjan ensimmäisessä teoksessa
(Vol. 1) käsitellään tekoälyn tutkimusta
yleisemmin ja sen soveltamista terveydenhuollossa erityisemmin.
Ensimmäisessä artikkelissa tutustutaan
tekoälyn perusteisiin, käsitteisiin ja neuroverkkojen toimintaan. Toisessa kirjoituksessa kerrotaan Suomen yliopistoissa tehtävästä tekoälytutkimuksesta. Kolmas artikkeli käsittelee tekoälyä terveydenhuollossa lääkärin näkökulmasta. Neljännessä
artikkelissa käsitellään koneoppimista ja
tekoälyä hankkeen tutkimusten näkökulmasta. Yleisen osan jälkeen kirjan toiseen
osaan on editoitu kooste hankkeiden 20
raportista.
Esittelemme toisessa osassa tuloksia, joiden koemme herättävän laajempaa yleistä
mielenkiintoa tekoälyn mahdollisuuksista
terveydenhuollossa. Tekniset raportit ja
yksityiskohtaisemmat tarkastelut löytyvät
hankkeen julkaisusarjan verkkosivuilta
osoitteesta www.jyu.fi/it/julkaisut/tekes/.
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Hankekokonaisuuden loppuraportti koostuu neliosaisesta kirjasarjasta:
Vol. 1: Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa.
Vol. 2: Kyberturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Vol. 3: Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa.
Vol. 4: Suomen terveysdata ja sen hyödyntäminen.
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LUKU 1
Tekoälyn perusteita
Heli Tuominen
Projektitutkija

T

ekoäly on esillä uutisissa lähes päivittäin. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehdään tekoälyyn liittyvää tutkimusta, ja erilaisia tekoälysovelluksia markkinoidaan ihmisille monien kanavien kautta.
Tekoäly monine mahdollisuuksineen herättää
kiinnostusta, ja uudet sovellukset helpottavat
arkea. Positiivisten ajatusten lisäksi tekoäly
herättää pelkoa esimerkiksi katoavista työpaikoista, turvallisuusuhista ja eettisistä ongelmista.
Tekoälyllä ei ole tarkkaa määritelmää. Yleensä
käsite viittaa laitteisiin ja ohjelmiin, jotka kykenevät oppimaan. Tekoäly on taustalla monissa tutuissa sovelluksissa ja laitteissa, kuten
internetin hakukoneissa, sähköpostiohjelmien
roskapostisuodattimissa, pysäköintihallien
rekisterintunnistimissa, kameroiden kasvojentunnistuksessa, älypuhelinten ääniohjauksessa
ja kohdennetussa mainonnassa.
Näiden toimintojen rakentamiseen käytetään
erilaisia oppimismenetelmiä ja algoritmeja,
joiden kaikkien takana on matematiikka. Tutkijan ja sovellusten tekijän on tärkeä ymmärtää tekoälyn taustalla olevaa matematiikkaa,
sillä sopivien funktioiden, algoritmien ja minimointimenetelmien valinta vaikuttaa tulosten
tarkkuuteen, tekoälymenetelmän koulutusajan
pituuteen, mallin monimutkaisuuteen ja yleistettävyyteen sekä tarvittavien parametrien ja
muiden komponenttien lukumäärään.
Modernit tekoälysovellukset perustuvat pääosin datasta oppimiseen. Opettamisessa käy-

tettävän datan käsittelyyn tarvitaan ja käytetään monenlaisia tekniikoita. Tietokoneet kykenevät ratkaisemaan monimutkaisia logiikan
päättelyitä ja laskutehtäviä, mutta tosielämän
tapausten mallintamiseen tarvittavan informaation kerääminen on monesti vaikeaa.

Ihmiselle helppojen mutta vaikeasti formaalissa muodossa esitettävien tehtävien ratkominen on tekoälylle suuri haaste. Jotta tekoäly
kykenisi ihmismäiseen toimintaan, sen pitäisi
pystyä oppimaan asioita esimerkiksi kuvista,
puheesta, äänistä, teksteistä ja tapahtumaketjuista.
Nykyiset tekoälyalgoritmit eivät kuitenkaan
pysty lisäämään tai luomaan oppimaansa malliin sellaista tietoa, jota niiden opettamiseen
käytettävässä datassa ei ole. Tekoälyn laatu ja
kattavuus ovat siis varsin pitkälle datasta riippuvaista. Tekoälyllä on satoja sovellutuksia.
Sovellutukset kattavat perinteisten koneoppimisen, kuva-analyysin ja päätöksenteon tukijärjestelmien lisäksi puheen- ja tekstintunnistuksen. Nämä ovat nopeasti kehittyviä tekoälyn sovellutusaloja.
Tekoäly voi auttaa kyberuhkien havaitsemisessa, ratkaisemisessa ja torjunnassa. Uusimmat
ratkaisut automatisoivat kyberturvallisuustoimenpiteitä ja siten helpottavat ihmisen toimintaa.
Tässä raportissa kerrotaan lyhyesti tekoälyn
historiasta, käydään läpi tekoälyyn liittyviä
käsitteitä, tutustutaan koneoppimiseen ja neuroverkkojen taustalla olevaan matematiikkaan
ja tekoälyn käyttöön eri yhteyksissä. Raportti
pohjautuu osittain tekeillä olevaan kirjaan.
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1. Tekoälyn historiasta
ja määritelmistä

1960-luvulta lähtien toi mukanaan totuusarvoja myös reaalilukujen välillä [0,1].

Termille tekoäly löytyy eri lähteistä monenlaisia määritelmiä. Eri aikakausina ja eri lähteissä sitä on kuvailtu esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Asioita luokiteltaessa niitä ei jaotella täsmälleen yhteen luokkaan kuuluviksi vaan kerrotaan, kuinka paljon asia kuuluu kuhunkin
luokkaan. Esimerkiksi mietittäessä, mitkä lämpötilat ovat lämpimiä ja mitkä kylmiä, luokittelu kahteen on vaikeaa: 15 astetta voisi olla
0,5 verran lämmintä ja 0,5 verran kylmää.

Wikipedia: Tekoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee älykkäiksi laskettaviin toimintoihin.
Tekoälyefekti (AI effect) — tekoäly on kaikkea, mitä ei ole vielä tehty.
McCarthy 1955: ”The goal of AI is to develop
machines that behave as though they were
intelligent.”
Encyclopedia Britannica 1991: ”AI is the ability of digital computers or computer controlled robots to solve problems that are normally
associated with the higher intellectual processing capabilities of humans...”
Rich 1983: ”Artificial Intelligence is the study
of how to make computers do things at which,
at the moment, people are better.”

Sumeaa logiikkaa voi löytyä esimerkiksi autojen automaattivaihteiden, itsestään säätyvien
ilmastointien ja pesuainetta ja -aikaa pyykin
likaisuuden mukaan annostelevien pesukoneiden taustalta.
Ihmisen aivojen toimintaa jäljittelevät keinotekoiset neuroverkot keksittiin jo 1940-luvulla.
Neuroverkkojen uusi aalto alkoi 1990-luvulla,
mutta käyttöinto hiipui nopeasti siihen, että ne
eivät olleet muita menetelmiä parempia ja silloisilla tietokoneilla ei ollut mahdollisuutta
käsitellä niiden opettamisessa tarvittavia suuria datamääriä.

Turingin testi (1950): Tietokone on älykäs,
jos sen vastauksia ei pysty erottamaan ihmisen vastauksista.

Vasta 2010-luvulla koneiden nopeutuminen ja
datan määrän valtava kasvaminen ovat kasvattaneet innostusta neuroverkkojen kehittämiseen ja erityisesti syväoppimiseen.

Lovelacen testi (2001): Ohjelma/kone on älykäs, jos ulkopuolinen ei pysty tulostusten perusteella sanomaan, miten ohjelma/kone on
päätynyt tuottamaan juuri ne.

Neuroverkkoja käytetään esimerkiksi kuvantunnistuksessa, konenäössä, puheentunnistuksessa, kieltenkääntäjissä, peleissä ja lääketieteellisissä diagnooseissa.

Logiikkaa, sumeaa logiikkaa
ja neuroverkkoja
Tekoälyn varhaiset versiot pohjautuivat logiikkaan, jota voitiin käyttää esimerkiksi automaattiseen todistamiseen ja erilaisten loogisten ongelmien ratkaisemiseen. Logiikan
deduktiivisen päättelyn väitelauseilla on vain
kaksi mahdollista totuusarvoa: tosi tai epätosi.
Teoriaan lisätty sumea logiikka toi mukanaan

Tekoäly tieteenalana syntyi Dartmouthin Collegen konferenssissa 1956. Vuosikymmenien
aikana kiinnostus tekoälyn tutkimiseen ja kehityksen ennustamiseen on vaihdellut. Hiljaisempia aikoja kutsutaan tekoälytalviksi.
Tekoälyn kokonaiskuva ja
kansallinen osaamiskartoitus
Tammikuussa 2019 valmistuneessa Valtioneuvoston kanslian selvityshankkeen Tekoälyn
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kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
loppuraportissa käsitellään tekoälyn kymmentä osaamisaluetta, joita kuvataan tarkemmin
hankkeen väliraportissa:
1) Data-analyysi.
2) Havainnointi ja tilannetietoisuus.
3) Luonnollinen kieli ja kognitio.
4) Vuorovaikutus ihmisen kanssa.
5) Digitaidot työelämässä, ongelmanratkaisu ja laskennallinen luovuus.
6) Koneoppiminen.
7) Järjestelmätaso ja systeemivaikutukset.
8) Tekoälyn laskentaympäristöt, alustat
ja palvelut, ekosysteemit.
9) Robotiikka ja koneautomaatio – tekoälyn fyysinen ulottuvuus.
10) Etiikka, moraali, regulaatio ja lainsäädäntö.
Data-analyysin osa-alueet

Data-analyysissä dataa käsitellään matematiikan, tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja
tietojärjestelmätieteen keinoin monessa eri
vaiheessa.
Raportissa data-analyysin toteutus jaetaan
datan hankintaan, hallintaan ja esikäsittelyyn
sekä varsinaiseen analyysiin. Lähtödata vaatii
usein paljon työtä ennen datan varsinaista
analysointia.
Havainnointi ja tilannetietoisuus ovat autonomisen järjestelmän ominaisuuksia. Tilannetietoisuus tarkoittaa sitä, että järjestelmä kykenee tarkkailemaan ympäristön muita toimijoita. Tilannetietoisuuteen liittyvät menetelmät
voivat olla data- tai mallipohjaisia riippuen
opetusdatan määrästä. Havainnointi on toisaalta tilannetietoisuutta palveleva toiminto,
toisaalta koneaisteihin liittyvä itsenäinen tutkimus- ja teknologia-alue.
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Luonnollisen kielen käsittelyssä (NLP) käytetään tietokoneohjelmia luonnollisen tekstin ja
puheen analysointiin ja tuottamiseen. Vuorovaikutus ihmisen kanssa on tärkeä nykyaikaisten tekoälysovellusten ominaisuus. Toimiva
vuorovaikutus on erittäin tärkeää esimerkiksi
henkilökohtaisten avustajien, palvelurobottien
ja chatbotien kehityksessä. Ihmisen tunteiden
analysoinnissa käytetään esimerkiksi mikroilmeiden tunnistusta ja ihmisen toiminnan analysointia sosiaalisessa mediassa.

Digitaidot työelämässä perustuvat henkilöiden
koulutukseen, kokemukseen ja asenteisiin.
Ihmisten digitaitoja mitataan useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Laskennallinen luovuus ja ongelmanratkaisu liittyvät tekoälyn
uusiin käyttökohteisiin esimerkiksi taiteessa ja
lääkkeiden kehityksessä.
Koneoppimisessa kone tai ohjelma oppii datasta opettamisen avulla ilman kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin kirjoitettua ohjelmointia. Viime
vuosina julkisuutta ovat saaneet syvien neuroverkkojen avulla toteutetut, esimerkiksi kuvantunnistuksen, puheentunnistuksen ja kielen kääntämisen liittyvät tulokset ja sovellukset.
Järjestelmätaso ja systeemivaikutukset - tekoälyteknologioita ja niiden käyttöä tarkastellaan
laajemman järjestelmän kokonaisuuden näkökulmasta. Systeemiteknisessä ajattelussa tarkastellaan yleistä tekoälyä nykyisen kapean
tekoälyn sijaan yhdistämällä datapohjaisia menetelmiä, kuten syviä neuroverkkoja ja klassista symbolista tekoälyä. Tekoälyn laskentaympäristöjä tarkastellaan pinona, jossa alimpana
on prosessori, sen yläpuolella käyttöjärjestelmä, ohjelmointikieli ja ylimpänä tekoälysovellus. Datamäärien suuren koon ja tarvittavan
laskentatehon takia laskentaympäristö toteutetaan nykyisin usein pilvipalvelun avulla.
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Robotiikka ja koneautomaatio ovat tekoälyn
fyysinen osa. Robotteja voidaan luokitella niiden taitojen tai käyttötarkoituksen mukaisesti.
Tekoälyn näkökulmasta kiinnostavia ovat autonomiset sekä ihmisen kanssa yhteistyöhän
kykenevät robotit. Etiikka, moraali, regulaatio
ja lainsäädäntö -osaamisalue keskittyy tekoälyteknologioiden eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin.

2. Tekoälyn peruskäsitteitä ja termejä
Big data – massadata
Big datalla tarkoitetaan massiivisten, jatkuvasti kasvavien, strukturoitua ja ei-strukturoitua
tietoa, kuvia, ääntä ja videoita sisältävien tietojoukkojen keräämistä, säilyttämistä, analysointia ja tiedon käyttämistä. Tällaisten datamäärien hallitseminen ja tietojen analysoiminen ovat perinteisillä tietokantatyökaluilla
joko mahdotonta tai erittäin vaikeaa.
Big datalle tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat 5
V:tä:

1) Määrä (volume) – luodun ja varastoidun
datan määrä on niin suurta, että sitä on
mahdotonta käsitellä perinteisin menetelmin.
2) Valikoima (variety) – datan tyyppi, laatu
ja alkuperä vaihtelee suuresti. Dataa tulee
monista lähteistä, se koostuu erilaisista
osista eikä ole jäsenneltyä.
3) Nopeus (velocity) – datan tuottonopeus,
analysointi ja käsittely on nopeaa.

4) Arvo (value) – data ja siitä saatava tieto
on yrityksille hyödyllistä.
5) Todenmukaisuus (veracity) – datan laatu ja luotettavuus ovat tärkeitä asioita.
Massadataa syntyy nykyisin monesta lähteestä
kuten internetsivujen ja sosiaalisen median
käyttötiedoista, sää- ja navigointidatasta, terveydenhuollon tiedoista ja erilaisten laitteiden
toimintatiedoista.

KUVA 1: Big datan viisi tunnusmerkkiä ovat määrä,
valikoima, nopeus, arvo ja todenmukaisuus. Englanninkielisten termien mukaan ominaisuusjoukkoa
kutsutaan lyhyesti 5V.

Hahmontunnistus
Hahmontunnistus on koneoppimisen osa-alue,
jonka tavoitteena on kehittää datasta malleja
tai kaavoja tunnistavia järjestelmiä. Käytännön esimerkkejä hahmontunnistuksen sovelluksista ovat esimerkiksi puheen automaattinen tallentaminen tekstiksi, kirjasta skannatun tekstin siirtäminen tekstinkäsittelyohjelmaan, ihmisten kasvojen tunnistaminen tai
roskapostien tunnistaminen saapuneiden sähköpostien joukosta.
Hahmontunnistusmenetelmät voidaan jakaa
kolmeen luokkaan: tilastollinen hahmontunnistus, syntaktinen hahmontunnistus ja neuraalinen hahmontunnistus. Näistä tilastollisessa hahmontunnistuksessa oletetaan, että etsittävällä hahmolla on tilastollinen jakauma kussakin luokassa, joihin kyseisen piirteen avulla
halutaan luokitella. Syntaktinen hahmontunnistus olettaa vastaavasti, että on olemassa
jokin rakenne, jonka perusteella luokittelu
voidaan tehdä. Neuraalinen hahmontunnistus
on epälineaarinen regressiomalli, joka osaa
itsenäisesti kaivaa datasta olennaiset piirteet
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KUVA 2: Hahmontunnistuksessa datasta etsitään ominaisuuksia, joiden perusteella se esimerkiksi jaetaan
eri luokkiin. Tässä esimerkissä kuviot on jaettu kahteen luokkaan muodon, koon ja värin perusteella.

ja muodostaa näiden välille monimutkaisia
riippuvuussuhteita.
Konenäkö
Konenäöllä pyritään matkimaan ihmisnäköä
tai laajentamaan sen mahdollisuuksia. Konenäköjärjestelmä koostuu valonlähteestä,
kohteesta, kamerasta, tietokoneesta ja siinä
toimivassa kuvankäsittelyohjelmasta, joka tulkitsee kuvan automaattisesti.
Konenäön ja hahmontunnistuksen tavoitteena
on hyödyllisten ja merkittävää lisäarvoa tuottavien sovellusten tuottaminen erityisesti digitaalista kuvankäsittelyä ja kuva-analyysiä hyödyntäen.
Konenäkö on tarkka, nopea ja väsymätön rutiinitehtävien suorittaja, jolla voidaan parantaa prosessiteollisuuden tehokkuutta. Sitä käytetään esimerkiksi liukuhihnalla tapahtuvissa
tuotetarkastuksissa ja pullonpalautusautomaateissa.

Termejä konenäkö ja tietokonenäkö käytetään
monesti hieman ristiin. Jälkimmäisellä tarkoitetaan tietokoneiden korkeatasoista digitaalisten kuvien ja videoiden ymmärrystä. Se luokitellaan usein tekoälyn osaksi ja sitä käytetään
esimerkiksi lääketieteellisissä kuvaanalyyseissä.
Koneoppiminen
Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jonka
tarkoituksena on saada ohjelmisto toimimaan
entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisen
käyttäjän toiminnan perusteella. Koneoppimistilanteessa kone oppii toistuvista tapahtumista
ilman, että ihminen erikseen opettaa sitä. Koneoppimisella pyritään automatisoimaan tiedon tulkintaa ja laajentamaan koneen havainnointikykyä monimutkaisten algoritmien avulla perinteisen raja-arvoihin tukeutuvan mallin
sijasta.
Koneoppiminen voidaan jakaa kolmeen eri
kategoriaan, ohjattuun oppimiseen, ohjaamat-
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KUVA 3: Kuvantunnistuksessa pyritään tunnistamaan kuvista erilaisia asioita kameroiden, konenäkötekniikoiden ja koneoppimisen avulla.

tomaan oppimiseen ja vahvistettuun oppimiseen, joita käsitellään tarkemmin raportin
seuraavassa luvussa.
Kuvantunnistus
Kuvantunnistuksella konenäön yhteydessä on
kyky tunnistaa esineitä, paikkoja, ihmisiä, kirjoitusta ja toimintaa kuvissa. Kuvantunnistuksessa käytetään kameroita, konenäkötekniikoita ja koneoppimisen menetelmiä. Konvoluutioneuroverkkojen avulla onnistutaan nykyisin
tekemään haastaviakin tunnistustehtäviä.
Neuroverkko
Neuroverkko koostuu syöte- ja ulostulokerroksesta ja niiden välissä olevista piilokerroksista,
jotka koostuvat neuroneista. Kerrokset rakentuvat neuroneista, joihin liittyy verkon opetuksessa muutettavia parametreja. Neuroverkkoa
voidaan ajatella funktiona, jonka syöte on vek-

tori, piilokerrokset hoitavat laskutehtävän ja
funktion arvo, vektori, saadaan ulostulokerroksesta. Verkon käyttötarkoitus määrää, miten funktion arvo tulkitaan.
Neuroverkkoja käytetään esimerkiksi kuvantunnistuksessa, konenäössä, puheentunnistuksessa, kieltenkääntäjissä, peleissä ja lääketieteellisissä diagnooseissa. Neuroverkkoja on
monenlaisia. Tässä raportissa käsitellään tarkemmin eteenpäinsyöttäviä neuroverkkoja.
Puheentunnistus
Puheentunnistus on joukko kieli- ja puheteknologian alaan kuuluvia hahmontunnistusmenetelmiä, joiden avulla tietokone voi tunnistaa
ihmisten puhetta. Puheentunnistusmenetelmien avulla voidaan esimerkiksi valmistaa
puheohjattavia laitteita tai taltioida puhetta
tekstimuotoiseksi.
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KUVA 4: Neuroverkko koostuu syötekerroksesta ja ulostulokerroksesta, joiden välissä voi olla yksi tai useampia piilokerroksia. Kerrokset koostuvat neuroneista, joissa suoritetaan neuroverkon laskutoimitukset.

Syväoppiminen
Syväoppiminen on saanut nimensä siitä, että
neuroverkoissa käytetään monia piilokerroksia, joilla on kullakin oma tehtävänsä. Syväoppimisen haasteena on opettamiseen tarvittavan datan määrä.
Koska syvissä neuroverkoissa voi olla miljoonia neuroneita ja siten miljoonia muutettavia
parametreja, niin opetusdataa tarvitaan valtavasti. Jos dataa on liian vähän, niin verkot ylioppivat helposti eivätkä tulokset yleisty uusiin
ennalta tuntemattomiin havaintoihin.
Tekoälyn matematiikkaa
Tekoälyn varhaiset versiot, joita voidaan käyttää esimerkiksi automaattiseen todistamiseen
ja erilaisten loogisten ongelmien ratkaisemiseen, pohjautuvat logiikkaan.
Monissa koneoppimisen menetelmissä tarvitaan todennäköisyyslaskennan ja graafien teoriaa. Neuroverkkojen käsittelyssä tärkeitä matematiikan aloja ovat moniulotteinen analyysi,

lineaarialgebra ja todennäköisyyslaskenta.
Verkkoa opetettaessa yritetään minimoida virhefunktioita ja piilokerroksen painoja ja vakiotermejä muutetaan valitun algoritmin avulla.
Virhefunktio riippuu suuresta määrästä parametreja, joten sen minimointi on haastava ongelma.
Monesti minimoinnissa käytetään gradientteihin perustuvia menetelmiä, joissa tarvitaan
virhefunktion derivaattoja verkon parametrien
suhteen.
Syöte ja verkon parametrit muutetaan verkon
laskutoimituksissa yleensä vektori- ja matriisimuotoihin ja laskuissa käytetään lineaarialgebraa.
Taustalla olevan matematiikan ymmärtäminen
on tärkeää, sillä neuroverkoissa sopivien funktioiden, algoritmien ja minimointimenetelmien valinta vaikuttaa tulosten tarkkuuteen,
verkon koulutusajan pituuteen, mallin monimutkaisuuteen sekä tarvittavien parametrien
ja muiden komponenttien lukumäärään.
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KUVA 5: Tiedonlouhinnassa käsitellään suuria tietomassoja käyttäen tilastotieteen, tietotekniikan ja
koneoppimisen keinoja.

KUVA 6: Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jossa kone / ohjelma oppii pohjatiedon ja käyttäjän
toiminnan perusteella tunnistamaan, luokittelemaan ja ennustamaan asioita.

Tiedonlouhinta

jelma on valitulla ohjelmointikielellä toteutettu
algoritmi.

Tiedonlouhinta tarkoittaa joukkoa menetelmiä, joilla pyritään oleellisen tiedon löytämiseen suurista tietomassoista.
Toimintaan liittyy tietomassojen keräämistä,
säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä, tietotekniikkaa ja koneoppimisen menetelmiä hyödyntäen.
Algoritmit
Algoritmi on täsmällinen matemaattinen kuvaus tai opas siitä, mitä tietokonejärjestelmän
tai -laitteiston pitää tehdä jonkin ongelman
ratkaisemiseksi tai tehtävän hoitamiseksi. Algoritmiin liittyy kolme periaatetta: sääntö,
käsky ja toimintaohje.
Algoritmit ovat luonteva tapa tutustua ohjelmoinnin vaatimaan abstraktiin ajatteluun. Ne
ovat vaiheittaisia kuvauksia tietokoneelle ohjelmoitujen tehtävien suorittamista varten
rajatussa ajassa. Siten algoritmilla on alku-,
väli- ja loppuvaiheet. Esimerkiksi tietokoneoh-

Algoritmeja käytetään automatisoidussa suunnittelussa, laskennallisessa matematiikassa,
laskennallisissa tieteissä, tietojenkäsittelytieteessä, informaatioteorioissa ja signaalinkäsittelyssä, käyttöjärjestelmien, ohjelmistojen ja
tietokantojen tuotannossa, hajautetuissa järjestelmissä, tietokoneiden muistinhallinnassa
ja viestiliikenteessä. Yleisiä ovat haku-, lajittelu-, valinta-, tiivistämis-, pakkaus- ja merkkijonohakualgoritmit.

3. Koneoppiminen
Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jossa
kone/ohjelma oppii pohjatiedon ja käyttäjän
toiminnan perusteella tunnistamaan, luokittelemaan ja ennustamaan asioita. Kaikkia eri
tilanteita varten ei ole erillistä ohjetta vaan
oppiminen tapahtuu kokemuksen avulla.
Mitchell 1997: (A computer program is said to
learn from experience E with respect to some
class of tasks T and performance measure P if
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KUVA 7: Koneoppiminen voidaan jakaa oppimisen tyylin perusteella kolmeen luokkaan (ohjattu oppiminen,
ohjaamaton oppiminen ja vahvistusoppiminen). Ohjattu oppiminen jaetaan datan tyypin mukaan luokitteluksi ja regressioksi. Ohjaamattomassa oppimisessa data taas ryhmitellään ominaisuuksien perusteella.

its performance at tasks in T, as measured by
P, improves with experience E.) Koneoppiminen voidaan jakaa kolmeen luokkaan oppimisen tyylin perusteella.
Ohjattu oppiminen
Ohjatussa oppimisessa konetta opetetaan syöte-tavoite-pareista koostuvan aineiston avulla.
Tavoitteena on, että kone osaa tehdä jaottelun
samankaltaiselle aineistolle. Ohjattu oppiminen voidaan jakaa tavoitedatan luonteen perusteella kahteen luokkaan: luokittelu ja regressio. Jos data on diskreettiä eli se voidaan
jakaa erillisiin ryhmiin, niin kyse on luokittelusta. Jos datan on jatkuvaa, niin jaottelu on
regressiota.
Esimerkkejä luokittelusta ovat käsinkirjoitettujen numeroiden tunnistus ja sähköpostin
jaottelu roskapostiin ja tärkeään postiin. Regressiota ovat esimerkiksi lämpötilan tai jonkin
tuotteen hinnan määrittäminen.

Ohjaamaton oppiminen
Ohjaamaton oppiminen jäljittelee ihmisen oppimista. Opettamiseen käytettävästä datasta
pyritään tunnistamaan riippuvuuksia, suhteita
ja samankaltaisuuksia eri syötteiden välille.
Syötteet pyritään ryhmittelemään niin, että
yksittäisellä syötteellä on enemmän samanlaisia ominaisuuksia samaan ryhmään kuuluvien
syötteiden kuin muihin ryhmiin kuuluvien
syötteiden kanssa. Esimerkki ohjaamattomasta
oppimisesta on akateemikko Teuvo Kohosen
(1934) 1980-luvulla kehittämä itseorganisoituva kartta, jonka sovelluksia on kä̈ytetty tuhansissa julkaisussa.
Vahvistettu oppiminen
Kone, ”älykäs agentti”, oppii ympäristön antaman palautteen perusteella. Kone saa toiminnastaan dynaamisessa ympäristössä positiivista ja negatiivista palautetta.
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KUVA 8: Neuroverkon neuroneihin liittyy kahdenlaisia parametreja: peräkkäisten kerrosten neuroneiden
väliset painot ja neuroneiden vakiotermit. Piilokerroksien ja ulostulokerroksen jokaisessa neuronissa lasketaan syötekerroksesta tai piilokerroksesta tulleiden syötteiden painotettu summa ja siihen lisätään neuronin vakiotermi.

Se tekee valintoja aiemmin koettujen palkittujen vaihtoehtojen ja tuntemattomien vaihtoehtojen välillä ja oppii toimimaan niin, että positiivisen palautteen määrä kasvaa ja negatiivisen vähenee. Esimerkkejä vahvistetusta oppimisesta ovat itseohjautuvat autot ja monet
robotit.

3.1. Luokittelualgoritmeja
Kuhunkin oppimistyyliin sopivia algoritmeja
on useita. Ratkaistavana olevaan ongelmaan
sopivan algoritmin valinta riippuu oppimistyylin lisäksi esimerkiksi datan määrästä, koosta
ja tyypistä, algoritmin oppimisnopeudesta,
opetuksessa tarvittavasta tallennustilasta ja
siitä, kuinka tehokasta tai yleistettävää ratkaisua ollaan etsimässä. Jos dataa on vähän, niin
yksinkertaiset algoritmit vähentävät ylioppi-

misen riskiä. Paras algoritmi ei välttämättä
löydy ensimmäisellä kokeilulla.
Ohjatun oppimisen luokittelu voi olla binääristä luokittelua tai luokittelua useampaan luokkaan. Binäärisessä luokittelussa mahdollisia
luokkia, joihin yksittäinen datan alkio voi kuulua, on kaksi. Esimerkiksi sähköposti on roskapostia tai oikeaa postia ja vain kissojen ja koirien kuvia sisältävässä joukossa jokainen kuva
on joko kissan tai koiran kuva, ei molempia.
Jotkut algoritmit, kuten logistinen regressio,
on suunniteltu erityisesti binääriseen luokitteluun ja ne ovat tehtävässään tehokkaita. Useampaan luokkaan luokittelu vaatii monimutkaisemman algoritmin.
Logistinen regressio
Logistinen regressio sopii binääriseen luokitteluun. Malli kertoo, millä todennäköisyydellä
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KUVA 9: Yksinkertaisin neuroverkko on syötekerroksesta ja yhdestä neuronista koostuva perseptroni. Neuronille tulee kolme syötettä, jotka kerrotaan painoilla. Summaan lisätään neuronin vakiotermi b ja summa
viedään aktivointifunktiolle.

datapiste kuuluu ongelmassa oleviin luokkiin.
Se sopii parhaiten tilanteisiin, jossa data voidaan erottaa lineaarisesti (suoralla, hypertasolla).
k:n lähimmän naapurin menetelmä
k:n lähimmän naapurin menetelmässä datapisteet (opetusesimerkit) ovat pisteitä nulotteisessa avaruudessa. Jokaiselle datapisteelle etsitään euklidisen (tai muun) etäisyyden mielessä k lähintä pistettä ja datapiste
luokitellaan naapureiden luokkien avulla käyttäen esimerkiksi keskiarvoa regression ja
moodia luokittelun tapauksessa. Koko data on
kerralla muistissa.

lä puolella hypertasoa oleville pisteille käytetään virhefunktiota.
Naiivi Bayes-luokittelija
Naiivi Bayes -luokittelija on yksinkertainen
luokittelija, joka käsittelee alkioiden ominaisuuksia toisistaan riippumattomina.
Luokittelu tehdään todennäköisyyksien avulla.
Se on helppo toteuttaa ja hyvä menetelmä pienehkölle datalle, jossa on useita parametreja.
Diskriminanttianalyysi

Tukivektorikone

Diskriminattianalyysi luokittelee dataa etsimällä sellaisia ominaisuuksien lineaarikombinaatioita, jotka joko karakterisoivat tai erottavat eri luokkiin kuuluvia datapisteitä.

Tukivektorikoneen perusversiota käytetään
binääriseen luokitteluun. Se luokittelee dataa
etsimällä lineaarista päätöspintaa (hypertasoa), joka erottaa kahteen eri luokkaan kuuluvat datapisteet toisistaan.

Diskriminantissa analyysissä oletetaan, että eri
luokat noudattavat normaalijakaumaa. Opetettaessa etsitään normaalijakauman parametreja
eri luokille ja niiden avulla etsitään luokkia
erottavat lineaariset tai kvadraattiset funktiot.

Jos data on lineaarisesti erotettava, niin paras
erotteleva hypertaso on se, joka erottelee luokat toisistaan suurimmalla marginaalilla. Jos
data ei ole lineaarisesti erotettava, niin vääräl-

Päätöspuu
Päätöspuu on helposti toteutettava ja vähän
muistia käyttävä luokittelualgoritmi. Luokitte-
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KUVA 10: Syvässä neuroverkossa on useita piilokerroksia.

lu tehdään valitsemalla luokiteltavan dataalkion ominaisuuksien perusteella binääripuun solmuissa vasen tai oikea haara.
Datapiste viedään ensin juurisolmuun, josta se
lopulta päätyy lehteen, joka kertoo luokan.
Ihmisen aivojen toimintaa jäljitteleviä oppivia
verkkoja käsitellään seuraavassa luvussa tarkemmin.

4. Neuroverkot
Neuroverkko koostuu syöte- ja ulostulokerroksesta ja niiden välissä olevista piilokerroksista,
jotka koostuvat neuroneista.
Kerrokset puolestaan rakentuvat neuroneista,
joihin liittyy verkon opetuksessa muutettavia
parametreja. Tässä raportissa käsitellään

eteenpäinsyöttäviä neuroverkkoja, joita kutsutaan lyhyesti neuroverkoiksi.
Neuroverkkoa voidaan ajatella funktiona, jonka syöte on n-ulotteinen vektori, piilokerrokset
hoitavat laskutehtävän ja funktion arvo, mulotteinen vektori, saadaan ulostulokerroksesta. Verkon käyttötarkoitus määrää, miten
funktion arvo tulkitaan.
Piilokerroksien ja ulostulokerroksen jokaisessa
neuronissa lasketaan syötekerroksesta tai piilokerroksesta tulleiden syötteiden painotettu
summa ja siihen lisätään neuronin vakiotermi.
Neuronien painoja ja vakiotermejä sanotaan
verkon parametreiksi. Ennen neuronin tuloksen lähettämistä seuraavalle neuronille summa viedään aktivointifunktioon. Aktivointi-
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KUVA 11: Tekoälykello kuvaa eri kehitysvaiheissa olevia tekoälysovelluksia.

funktiot muuttavat lineaarisen (affiinin eli ensimmäisen asteen polynomin) syötteen epälineaariseksi.

vahvistusesimerkkijoukon avulla. Kun verkko
toimii halutulla tavalla opetusesimerkeille, sen
toimintaa tarkastetaan testiesimerkeillä.

Syväoppimistermi on saanut nimensä siitä,
että neuroverkoissa käytetään monia piilokerroksia, joilla on kullakin oma tehtävänsä.

Virhefunktio riippuu suuresta määrästä parametreja, joten sen minimointi on haastava ongelma. Monesti minimoinnissa käytetään gradientteihin perustuvia menetelmiä, joissa tarvitaan virhefunktion derivaattoja verkon parametrien suhteen.

Neuroverkon opettaminen

Neuroverkkoa opetetaan syöte-tavoite-pareilla (x,y) eli opetusesimerkeillä. Verkon syötteelle x antamaa tulosta t verrataan valitulla
virhefunktiolla tavoitteeseen y. Opettamisen
aikana yritetään minimoida virhefunktioita ja
piilokerroksen parametreja muutetaan esimerkiksi vastavirta-algoritmin avulla.
Verkon toiminta varmistetaan ja oppimisnopeus- ja muita hyperparametreja säädetään

Syöte ja verkon parametrit muutetaan verkon
laskutoimituksissa yleensä vektori- ja matriisimuotoihin ja laskuissa käytetään lineaarialgebraa.
Yli- ja alisovittaminen
Neuroverkon ja yleisemmin koneoppimisen
opettaminen suoritetaan opetusesimerkkien
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avulla, toiminta varmistetaan ja oppimisnopeus- ja muita hyperparametreja säädetään
vahvistusesimerkkijoukon avulla ja testataan
testiesimerkkijoukolla.
Tarkoitus on, että verkko osaa yleistää oppimansa ja toimii lopulta riittävän tarkasti tuntemattomalle datalle. Joskus käy niin, että
verkko tuntuu oppivan hyvin, mutta sitten
tulee ongelmia: opettamisen edetessä virhefunktion pieneneminen hidastuu tai tarkkuus
huononee. Verkko toimii hyvin opetusesimerkeille mutta ei (opetusesimerkkien kaltaisille)
vahvistus- tai testiesimerkeille.
Ilmiötä kutsutaan ylisovittamiseksi. Siinä
verkko on oppinut opetusesimerkkijoukon
liian hyvin ja säätänyt parametrinsa sen erityisominaisuuksien ja häiriöiden mukaan.
Ylisovittaminen on yleinen ongelma suurissa
tuhansien parametrien neuroverkoissa joissa
opetusesimerkkijoukko ei ole ole riittävän suuri suhteessa verkon kokoon. Ylisovittamista
voidaan estää esimerkiksi kasvattamalla opetusesimerkkijoukkoa, lopettamalla opettaminen riittävän aikaisin, poistamalla neuroneita
verkosta hetkellisesti tai pienentämällä verkon
painoja erilaisilla säännöstelymenetelmillä.

pottamaan sairauksien diagnosointia ja hoitoprosesseja, tekemään lääkekehitystä, säästämään kustannuksissa sekä parantamaan työja asiakastyytyväisyyttä. Digitaalisten järjestelmien, terveysdatan ja tekoälysovellusten käytön avulla pyritään lisäämään ihmisten hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään sairauksia. Lääketieteen alalla tunnettu tuoteperhe on tämänkin projektin tutkimuksissa käytetty IBM Watson.
Tekoälyä on hyödynnetty esimerkiksi unihäiriöiden hoidossa, onkologiassa, kardiologiassa,
leikkausroboteissa sekä keuhkosairauksien
tutkimuksessa ja hoidossa.
Diagnosoinnin tekoälysovellukset käyttävät
suuria potilas- ja tutkimustietovarastoja ja
hyödyntävät kuvantunnistusta ja syväoppimista. Niiden tarkoituksena ei ole syrjäyttää lääkäriä diagnoosin tekemisessä vaan auttaa, tarkentaa ja tehostaa toimintaa.
Lääkäri voi käyttää sovelluksia apunaan syöttämällä niille esimerkiksi tietoja potilaan oireista tai kuvia ihomuutoksista. Kuva-analytiikkaan perustuvia sovelluksia on jo radiologian, patologian ja dermatologian alueilla.

5. Esimerkkejä tekoälyn soveltamisesta

Tekoälysovelluksista voi olla apua myös hajallaan monissa rekistereissä ja tietokannoissa
olevan sosiaali- ja terveysdatan käyttöön, lääkkeiden valintaan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten tutkimiseen.

Tässä luvussa esitellään lyhyesti tekoälyn sovelluskohteita terveydenhuollon, koulutuksen,
kiinteistö- ja rakennusalan ja teollisuuden piirissä. Luvun lähteenä on pääosin edellä mainitun kirjan luku 9.

Lääkkeiden kehittämisessä koneoppimista
käytetään esimerkiksi toimivia aineyhdistelmiä haettaessa ja sivuvaikutuksia minimoitaessa. Käytössä on jo hoitohenkilökuntaa opastavia lääketietokantoja ja -työkaluja.

Alisovittamisessa verkon parametrit päivittyvät hyvin hitaasti ja verkko oppii huonosti.

Tekoäly terveydenhuollossa
Tekoälysovellusten käyttö terveydenhuollossa
kasvaa nopeasti. Tekoälyn avulla pyritään hel-

Terveydenhuollon roboteista kirjoitetaan paljon mutta niitä käytetään toistaiseksi vähän
tekniikan puutteellisuuden, ennakkoluulojen
ja eettisten kysymysten takia. Käytössä on esi-
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merkiksi leikkaus- ja logistiikkarobotteja sekä
vastaanottoavustajia.
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tauksien perusteella voidaan seurata ja säädellä esimerkiksi energiankulutusta, sisälämpötilaa, vedenkäyttöä ja ilmankosteutta.

Tekoäly koulutuksessa
Tekoälyn käyttö koulutuksessa lisääntyy monilla eri tavoilla. Erilaisten digitaalisten järjestelmien avulla oppimateriaaleja voidaan jakaa
suurille opiskelijajoukoille ja oppimista voidaan opastaa ja kontrolloida. Viime vuosina
suosiotaan ovat kasvattaneet massiiviset avoimet verkkokurssit eli MOOC:it. Niitä tarjoavat
esimerkiksi kaupalliset Coursera ja Udacity
sekä ei-kaupalliset edX ja HarvardX, Suomessa
joitakin MOOC-kursseja on esimerkiksi Helsingin yliopistolla sekä Aalto-yliopistolla.
MOOc-kurssien ongelmana pidetään sitä, että
vain pieni prosenttiosuus ilmoittautuneista
suorittaa kurssin.
Oppimisen tueksi ja opettajien työn helpottamiseksi on kehitetty erilaisia tekoälyrobotteja.
Robottien ja muiden tekoälysovellusten avulla
oppilas voi saada apua tarvitsemiinsa asioihin
ja itselleen sopivia tehtäviä. Ne voivat auttaa
opettajaa rutiinitehtävien suorittamisessa jolloin aikaa jää enemmän kanssakäymiseen oppilaiden kanssa.
Tekoäly kiinteistö- ja rakennusalalla
Kiinteistö- ja rakennusalalla tekoälyä voidaan
käyttää erilaisissa asioissa rakennuksen koko
elinkaaren ajan.

Tekoälyä voidaan käyttää apuna rakennuksen
suunnittelussa ja rakentamisprosessissa esimerkiksi eri vaihtoehtojen valinnassa. Valmiissa kiinteistöissä tekoälyä voidaan käyttää
kulun- ja kunnonvalvonnassa sekä osana rakennuksen toimintoja ohjaavia automaatiojärjestelmiä.
Älykkäässä rakennuksessa sensorit mittaavat
rakennuksen käyttöä, toimintaa ja tilaa. Mit-

Tekoäly teollisuudessa
Erilaisia tekoälyyn perustuvia robotteja käytetään monipuolisesti teollisuudessa. Osa roboteista toimii itsenäisesti rutiinitehtävissä, osa
työskentelee ihmisten kanssa yhteistyössä.
Teollisuudessa robotit ja tekoälysovellukset
nopeuttavat, helpottavat ja tehostavat ihmisen
tekemää työtä. Ne pystyvät työskentelemään
väsymättä vaikeissa ja vaarallisissakin olosuhteissa.
Tyypillisiä tehtäviä ovat materiaalien ja tuotteiden valmistus ja kokoaminen, elintarvikkeiden valmistus, laadunvalvonta, tuotteiden lajittelu, pinoaminen ja pakkaaminen.
Tehtaiden ja verkkokauppojen varastoissa käytetään logistiikkarobotteja, joiden avulla voidaan nopeuttaa tilausten käsittelyä ja tehostaa
tuotteiden varastointia.
Muita sovellusalueita
Tekoälyä voidaan hyödyntää monilla muilla
aloilla tässä luvussa mainittujen alojen lisäksi.
Tekoälysovelluksia käytetään esimerkiksi finanssialalla, kaupankäynnissä, esimerkiksi
sesonkituotteiden oikeiden määrien tilaamisessa ja kohdennetussa mainonnassa, energiateollisuudessa, turvallisuusalalla ja lakipalveluissa.
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LUKU 2
Tekoälytutkimus Suomen yliopistoissa
Heli Tuominen
Projektitutkija
Timo Siukonen
Päätoimittaja

T

ässä yhteenvedossa käsitellään tekoälyn tutkimusta Suomen yliopistoissa.
Tiedot on koottu tammi–maaliskuussa 2019 yliopistojen ja tutkimuslaitosten viestintäyksiköiden ja internetsivujen kautta.
Tekoälytutkimusta tehdään yliopistoissa, korkeakouluissa, yliopistokeskuksissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä. Useissa tapauksissa tutkimuksia varten
solmitaan yhteistyösopimuksia tarkoituksenmukaisten kumppanien välillä. Terveydenhuollon kokonaisuus on yksi tärkeimmistä
tutkimuskohteista.

1. Suomen tekoälykeskus, FCAI
Finnish Center for Artificial Intelligence
https://fcai.fi/
Suomen tekoälykeskus (FCAI) on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n perustama osaamiskeskus, jonka johtajana toimii Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori Samuel Kaski.
FCAI tekee tekoälyn perustutkimusta yhteistyössä yritysten ja julkisen alan toimijoiden
kanssa ja kehittää käytännön tekoälysovelluksia.
FCAI sai tammikuussa Suomen Akatemian
lippulaivaohjelmasta yli kahdeksan miljoonan
euron rahoituksen.

Hankkeen tutkimustoiminta kattaa laajan joukon tutkimusaloja ja monipuolista koulutusta
sekä yhteistyötä teollisuuden kanssa.
Suomen tekoälykeskuksen visio on kehittää
aidosti älykkäitä, ihmisten kanssa yhteistyössä
toimivia tekoälysovelluksia. Tutkimuksen vahvuuksia ovat asiantuntemus koneoppimisessa,
erityisesti probabilistisessa mallintamisessa ja
syväoppimisessa sekä monitieteellinen yhteistyö muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.
Toiminnassa tärkeitä asioita ovat datatehokkuus, ymmärrys, luottamus, tekoälyn etiikka
ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
FCAI osallistuu Suomen tekoälyohjelman tavoitteiden toteuttamiseen teollisuuden, terveydenhuollon ja työelämän uudistamisessa sekä
tutkimukseen perustuvien innovaatioiden
käyttöönotossa.
FCAI:ssa on tällä hetkellä viisi tutkimusohjelmaa, joiden toimintaan osallistuu useita tutkimusryhmiä eri tieteenaloilta.
Agile Probabilistic AI
Tutkimusohjelmaa johtaa Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen professori Aki Vehtari.

Ohjelmassa kehitetään interaktiivisia ja tekoälyavusteisia prosesseja ja rakennetaan uusia
tekoälymalleja käyttäen todennäköisyysohjelmointia.
Ohjelma tuottaa esimerkiksi monipuolisia työkaluja terveydenhuoltoon liittyvään dataanalyysiin. Näiden työkalujen avulla kehitetään tekoälysovelluksia sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon tarpeisiin.
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Simulator-based Interference

Tutkimusohjelmaa johtaa Helsingin yliopiston
matematiikan ja tilastotieteen osaston professori Jukka Corander.
Ohjelmassa kehitetään uusia metodeja tekoälyn tehokkaan ja helposti tulkittavan päättelytaidon tarpeisiin. Tähän käytetään modernin
koneoppimisen menetelmiä ja simulaatiopohjaista interferenssiä.
Terveydenhuollon näkökulmasta ohjelma pyrkii mahdollistamaan yleisen tunnetun tiedon
käyttämisen henkilökohtaisten terveydenhuollon tekoälypalvelujen osana. Kehitettävien
mallien avulla tekoälyä pystytään opettamaan
pienehkön datamäärän avulla. Mallit pystyvät
oppimaan syy–seuraus -suhteita, mikä on hyvä ominaisuus henkilökohtaisia sovelluksia
opetettaessa.
Next-Generation Data-Efficient
Deep Learning

Tutkimusohjelmassa keskitytään tekoälyn turvallisuuden ja yksityisyyden tutkimiseen ja
siinä kehitetään terveydenhuollon tarpeisiin
sovelluksia, jotka huolehtivat sekä potilaan
tietojen yksityisyydestä, että koko systeemin
turvallisuudesta ja luotettavuudesta. Nämä
ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi julkisen terveydenhuollon sovelluksissa.
Interactive AI
Tutkimusohjelmaa johtaa Aalto-yliopiston Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen
professori Antti Oulasvirta.
Tutkimusohjelmassa kehitetään menetelmiä
tekoälyn ja ihmisen yhteistyön kehittämiseen.
Tutkimusohjelman menetelmät mahdollistavat potilaiden ja terveydenhuollon henkilöstön
kommunikaation tekoälysovellusten kanssa.
Ne lisäävät ihmisten luottamusta tekoälysovelluksiin ja helpottavat ja lisäävät sovellusten
käyttöä.

Tutkimusohjelmaa johtaa Curious AI Oy:n
toimitusjohtaja Harri Valpola.

2. Tietotekniikan tutkimuslaitos
HIIT

Ohjelmassa kehitetään syväoppimisen tekniikoita, erilaisia oppimismenetelmiä ja testidatan käyttöä.

Helsinki Institute for Information Technology
https://www.hiit.fi/

Tavoitteena on saada hyvälaatuisia oppimistuloksia myös vähäisellä datamäärällä ja pienellä
ihmisen tekemällä ohjauksella. Pienemmillä
datamäärillä tehokkaasti oppivat tekoälysovellukset olisivat erityisen hyödyllisiä terveydenhuollossa, jossa suurten datamäärien kerääminen on monesti kallista tai vaikeaa.
Privacy-preserving and Secure AI
Tutkimusohjelmaa johtavat Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastonprofessori
Antti Honkela ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen professori N. Asokan.

HIIT on vuonna 1999 perustettu Aaltoyliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen
Tietotekniikan tutkimuslaitos, johon kuuluu
noin 150 tutkijaa. Tutkimuslaitoksessa tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta.

Soveltavalla puolella kehitetään tietojenkäsittelytieteen uusia sovelluksia ja tutkitaan tietotekniikan vaikutusta ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tällä hetkellä tutkimuksen keskeiset alueet ovat tekoäly, data-analyysi, laskennallinen
terveystiede ja tietoturva.
HIIT:n organisaatioon kuuluva Suomen tekoälykeskus (FCAI) valittiin vuonna 2019 Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan.
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3. Aalto-yliopisto
https://www.aalto.fi/fi
Aalto-yliopisto on mukana Suomen tekoälykeskuksessa, jonka tekoälyyn liittyvää tutkimusta tehdään yliopiston useilla laitoksilla.
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sen ja tiedonlouhinnan menetelmiä. Sen tavoitteena on luoda laskennallisesti tehokkaita,
teoreettisesti perusteltuja ja luotettavia menetelmiä. Tutkimusryhmissä sovelletaan näitä
menetelmiä monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin
laskennallisesta luovuudesta evoluution mallintamiseen.

Tietotekniikan laitos
Aalto-yliopistolla on pitkät perinteet koneoppimisen ja neuroverkkojen tutkimisessa ja kehittämisessä. Tutkimuksen pioneereja ovat emeritusprofessorit Teuvo Kohonen ja Erkki Oja.
Laitos on vahvasti mukana Suomen tekoälykeskuksen toiminnassa.
Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Laitoksella tehdään monipuolista signaalinkäsittelyn tutkimusta yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Tekoälyyn liittyviä tutkimusalueita ovat esimerkiksi signaalinkäsittely ja puheentunnistus.
Sähkötekniikan ja automaation laitos
Käyttöliittymäryhmä tutkii laskennallisia ja
malleihin perustuva metodeja käyttöliittymien
suunnitteluun ja mukautumiseen. Yhtenä aihealueena on tekoälyn ja ihmisen yhteistyön
kehittämiseen liittyvät menetelmät.
Automaation tietotekniikka -ryhmä tutkii tuotantoautomaation ja siihen liittyvien tietojärjestelmien ratkaisuja. Yhtenä aihealueena on
tekoäly automaatiossa.

Algorithmic Data Science
Tutkimusryhmää johtaa apulaisprofessori
Michael Mathioudakis.

Ryhmä tutkii käyttäjien sosiaaliseen mediaan
tuottamaa dataa.
The Complex Systems Computation
Research Group (CoSCo)
Ryhmää johtaa professori Petri Myllymäki.
Ryhmä tutkii tietokoneellista mallintamista
kompleksisissa systeemeissä, ennustamista ja
mallien valintaa. Ryhmä tekee sekä perustutkimusta yhdistäen tietotekniikan, informaatiotekniikan ja matemaattisen tilastotieteen
keinoja että soveltavaa tutkimusta, jossa tuloksia käytetään esimerkiksi sosiaalitieteissä, ekologiassa ja lääketieteessä.
Discovery Research Group
Ryhmää johtaa professori Hannu Toivonen.
Discovery Research Group tutkii tekoälyä ja
datatiedettä, erityisesti laskennallista luovuutta ja tiedonlouhintaa.

https://www.helsinki.fi/fi/
tietojenkasittelytiede/tutkimus/tekoaly

Ryhmän tavoitteena on kehittää älykkäitä järjestelmiä, jotka ovat tietoisia itsestään, ja jotka
osaavat sekä mukauttaa omaa toimintaansa
luovasti että selittää oman toimintansa käyttäjälle.

Helsingin yliopisto on mukana Suomen tekoälykeskuksessa. Yliopiston tekoälytutkimuksessa kehitetään uusia tekoälyn, koneoppimi-

Tiedonlouhinnan ja koneoppimisen lisäksi
ryhmä kehittää erilaisia kieliteknologian menetelmiä.

4. Helsingin yliopisto
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Computational linguistics

Ryhmää johtaa yliopistotutkija Roman Yangarber.

sesti graafisia malleja ja informaatioteorian
menetelmiä. Sovellukset liittyvät esimerkiksi
ihmisen ja tietokoneen kommunikaatioon ja
bioinformatiikkaan.

Ryhmä tutkii luonnollisen kielen prosessointia
(NLP) ja laskennallista kielitiedettä ja soveltaa
niitä humanistisiin ja sosiaalitieteisiin. Tutkimuksessa käytetään massadataa ja neuroverkkoja.

Probabilistic interface and
computational biology

Data Science and Evolution
Ryhmää johtaa apulaisprofessori Indrė Žliobaitė.
Ryhmän tutkimus, evoluutioprosessit ja niiden
syy–seuraus -suhteet datatieteen avulla, on
datatieteen ja biogeotieteen yhdistelmä.
Yksi tutkimusaiheista on nisäkkäiden evoluutio ja elintapojen muuttuminen ilmaston
muuttuessa. Ryhmä käyttää ja kehittää tutkimukseensa sopivia koneoppimisen ja tiedonlouhinnan menetelmiä.
Data Science for the Masses
Ryhmää johtaa akatemiatutkija Antti Ukkonen.
Ryhmä kehittää koneoppimisen sovelluksia
luonnollisen kielen prosessointiin ja ymmärtämiseen.
Glowacka group
Ryhmää johtaa apulaisprofessori Dorota Glowacka.
Ryhmä kehittää vahvistetun oppimisen ja mallintamisen avulla systeemejä, joilla voidaan
käsitellä massadataa interaktiivisesti.

Ryhmää johtaa professori Antti Honkela.
Ryhmä kehittää koneoppimisen menetelmiä,
erityisesti Bayesiläistä tilastotiedettä, yksityisyyden säilyttävää koneoppimista ja laskennallista systeemibiologiaa ja käyttää niitä esimerkiksi geenitutkimuksessa.
Multi-source Probabilistic Inference (MUPI)
Ryhmää johtaa apulaisprofessori Arto Klami.
Ryhmä tutkii tilastollista koneoppimista ja
tekoälyä. Se kehittää uusia menetelmiä ja algoritmeja epävarmuuden käsittelyyn tekoälyssä.
Neuroinformatics Group
Ryhmää johtaa professori Aapo Hyvärinen.
Ryhmän tutkimusala, neuroinformatiikka, on
toisaalta tiedonprosessoinnin ja matemaattisten tieteiden ja toisaalta neuro- ja kognitiivisten tieteiden risteymä.
Ryhmä tutkii neuroinformatiikkaa koneoppimiseen avulla esimerkiksi käyttämällä koneoppisen malleja aivomagneettikäyrien tulkintaan.
Bioinformatics and evolution

Information, Complexity and Learning

Ryhmää johtaa professori Ville Mustonen.

Ryhmää johtaa professori Teemu Roos.

Ryhmä kehittää uusia laskennallisia algoritmeja ja teorioita evoluution ymmärtämiseksi
ja massadatan käsittelyyn biolääketieteellisissä

CoSCo-ryhmään kuuluva ryhmä tutkii todennäköisyysmallien teoriaa ja sovelluksia, erityi-
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sovelluksissa. Ryhmä on yhteinen Biotekniikan instituutin kanssa.
Constraint Reasoning and
Optimization group
Ryhmää johtaa professori Matti Järvisalo.
Ryhmä kehittää ja analysoi päätöksenteko-,
haku- ja optimointimenetelmiä ja niiden sovelluksia laskennallisesti vaikeissa ongelmissa,
joilla on yhteyksiä reaalimaailmaan.
Sums of Products Research Group
Ryhmää johtaa professori Mikko Koivisto.
Ryhmä tutkii epästandardeja menetelmiä tulojen summien laskemiseen.
Bayesian Statistics Group
Ryhmää johtaa professori Jukka Corander.
Hän toimii professorina myös Oslon yliopistossa.
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Ryhmä tutkii luonnollisen kielen prosessointia
(NLP) morfologisesti rikkaille kielille, konekääntämistä ja sovelluksia humanistisiin tieteisiin.
TRUlab (kognitiotiede, HY)
Humanistisessa tiedekunnassa sijaitsevaa ryhmää johtaa yliopistonlehtori, dosentti Otto
Lappi.
TRUlab-tutkimusryhmässä tutkitaan liikkumiseen liittyvien havaintoprosesseja ja toiminnanohjausmekanismien sekä laskennallisesti
että kokeellisesti. Ryhmässä kehitetään mm.
aikasarjamenetelmiin, koneoppimiseen ja
Bayesilaisiin todennäköisyysmalleihin perustuvia laskennallisia malleja monimutkaisesta
kognitiivisesta toiminnanohjauksesta. Lisäksi
tutkimusalueita ovat ihmisten ja autonomisten
ajoneuvojen vuorovaikutus, sen mallintaminen koneoppimismenetelmillä sekä autonomisaation vaikutukset liikenneturvallisuuteen.

Ryhmä tutkii teoreettista ja soveltavaa koneoppimista, biometriaa, bioinformatiikkaa ja
rikostekniikkaa (forensic science).

Thinking AI Through:
Philosophical Foundations of AI

Fonetiikka

Humanistisessa tiedekunnassa sijaitsevaa ryhmää johtaa yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen.

Humanistisessa tiedekunnassa sijaitsevaa ryhmää johtaa professori Martti Vainio.
Tutkimusryhmän tutkimusalueita ovat mm.
puhesyntetisaatio, erityisesti prosodian tapaisten puhutun kielten ominaisuuksien mallintaminen ja tutkimusmenetelmien kehitys mm.
syväoppimista käyttäen (konvoluutioneuroverkot, RNN) avulla.
Kieliteknologia
Humanistisessa tiedekunnassa sijaitsevaa ryhmää johtaa professori Jörg Tiedemann.

TRUlabiin (kognitiotiede, HY) kuuluva ryhmä
tutkii koneoppimisen, eri algoritmien ja
Bayesilaisten todennäköisyysmallien soveltamista kognitiivisiin tehtäviin filosofisesta näkökulmasta. Ryhmän tutkimusalueita ovat
mm. erilaisten tiedonkäsittelyjärjestelmien
toiminnan laskennallinen selittäminen, selitysten rakenne ja arviointi. Ryhmässä tutkitaan
filosofisesta näkökulmasta myös ihmisen ja
koneen kognitiivista vuorovaikutusta, sekä
tekoälyn soveltamisen laajempia yhteiskunnallisia ja eettisiä vaikutuksia.
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5. Itä-Suomen yliopisto
https://www.uef.fi/
Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan paitsi tekoälyn käyttöä lääketieteessä, terveydenhoidossa
biologiassa, myös neuroverkkoja, koneoppimista, puheentunnistusta ja tiedonlouhintaa.
Hoidon tehon ennustaminen
Emeritusprofessori Olli-Pekka Ryynäsen ryhmä tutkii, kuinka tekoäly ennustaa hoidon
tehoa. Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kehittämä menetelmä mahdollistaa eri
hoitomenetelmien vertailun ja hoidosta hyötyvien potilaiden tunnistamisen mallintamalla.
Tekoälypohjainen menetelmä perustuu kausaalisiin Bayes-verkkomalleihin.
PharmAI - tekoälyä lääkekehitykseen
Hanketta johtaa yliopistotutkija Jussi Paananen.
Tekoälyn avulla automatisoidaan lääkekehityksen työläitä alkuvaiheita. Tavoitteena on
esimerkiksi seuloa lääkeainekohteita tietokannoista ja paikantaa olennainen tieto erilaisista
avoimista ja suljetuista datalähteistä.
Tutkimusryhmä kehittää tekoälypohjaista järjestelmää, jota muut tutkijat voivat käyttää
verkossa uusien lääkekohteiden ja merkkiaineiden etsintään ilman syvällistä datatieteen
osaamista.

lyysiin sekä jälleenkuvausten louhintaan. Ryhmän tarkoituksena on luoda teoreettisesti hyvin perusteltuja menetelmiä, jotka toimivat
käytännössä.
Koneoppiminen
Ryhmää johtaa professori Pasi Fränti.
Ryhmä tutkii koneoppimista, ennen kaikkea
ryhmittelyalgoritmeja sekä paikkatietoperustaisia menetelmiä ja niiden sovelluksia.

Laskennallinen puhe
Ryhmää johtaa apulaisprofessori Tomi H. Kinnunen.
Tutkimusryhmä keskittyy laskennalliseen puheenkäsittelyyn. Ryhmän yksi fokus on puhujantunnistus (tai puhebiometriikka) – henkilön yksilöinti tai vahventaminen puhunnoksista. Ryhmä tutkii myös puhebiometriikan turvallisuutta (huijaushyökkäykset, kuten toistohyökkäys, puhujakonversio ja puheimitaatio).
Laskennallinen älykkyys
Ryhmää johtaa professori Pekka Toivanen.
Tutkimusryhmä keskittyy tekoälyn tutkimukseen painottuen itseorganisoituviin ja syviin
neuroverkkoihin, geneettisiin algoritmeihin,
parviälykkyyteen ja emergenttiseen dynamikkaan. Edellisiin liittyen myös älykkäitä piirreirrotusmenetelmiä tutkitaan.

Ryhmää johtaa professori Pauli Miettinen.

Tekoälyn menetelmiä on sovellettu konenäössä erilaisiin ongelmiin, mm. rintasyöpädiagnostiikkaan, yleisesti älykkäisiin modulaarisiin
sensoriverkkoihin, hoitotieteisiin ja älykkäiden
sähköverkojen optimointiin.

Ryhmä kehittää algoritmisen data-analyysin
menetelmiä ja niiden sovelluksia. Ryhmä on
keskittynyt erityisesti matriisi- ja tensorihajotelmamenetelmiin, sosiaalisten verkkojen ana-

Näiden kaikkien tutkimusalojen datamäärät
ovat olleet valtavan suuria ja suoritettava laskenta erittäin raskasta, mistä johtuen ryhmässä tutkitaan myös tekoälyyn liittyvien algorit-

Algoritminen data-analyysi
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mien rinnakkaistamista massiivisilla datamärillä.
Biologisista järjestelmistä
inspiroitunut tiedonlouhinta
Ryhmää johtaa professori Xiao-Zhi Gao.
Ryhmä käyttää biologisten järjestelmien käytökseen perustuvia laskennallisia menetelmiä,
kuten neuroverkkoja, sumeita järjestelmiä,
evoluutiolaskentaa ja geneettisiä algoritmeja
vaikeiden tiedonlouhinnan ja koneoppimisen
ongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmän tämänhetkinen tutkimus painottuu neuroverkkojen
sovelluksiin osteoporoosin diagnosoinnissa.

6. Jyväskylän yliopisto
https://www.jyu.fi/
IT-tiedekunnan tutkimusryhmät tekevät aktiivista yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Optimointiryhmä
Ryhmä keskittyy optimointiin ja päätöksenteon tukemiseen. Ryhmää johtaa professori Kaisa Miettinen. Hän johtaa myös DEMOprofilointialaa (päätösanalytiikka hyödyntäen
kausaalimalleja ja monitavoiteoptimointia).
Optimointiryhmä kehittää menetelmiä, teoriaa
ja ohjelmistoja päätöksenteon tukemiseen,
kun usean ristiriitaisen tavoitteen kesken tulee
löytää paras tasapaino.

Erityisesti kehitetään päätöksentekijää osallistavia interaktiivisia menetelmiä ja luonnon
inspiroimia evoluutiopohjaisia menetelmiä ja
sovelletaan eri alojen ongelmiin (prosessien
ohjaamisesta metsänhoidon suunnitteluun ja
syövän sädehoidosta inventaariohallintaan).
Ryhmän erikoisuus on interaktiivisten menetelmien ohjelmistokehitys. Lähtökohtana ovat
joko simulointimallit tai data.
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Tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyn ja koneoppimisen keinoja esim. menetelmien sisällä ja mallien luomisessa ja muokkaamisessa.
Ryhmä tekee yhteistyötä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa.
Laskennallisten tieteiden ja
koulutusteknologian tutkimusryhmä
Computational Sciences, CS, and Computing
Education Research, CER
Ryhmää johtaa professori Tommi Kärkkäinen.
Ryhmä tutkii, kehittää ja soveltaa tiedonlouhinnan, neurolaskennan sekä koneoppimisen menetelmiä.
Erityisiä sovellusalueita ovat oppimista ja koulutusta kuvaavien aineistojen analysointi, nanorakenteet sekä muut laajat, epätäydelliset ja
haastavat aineistot. CER-alueen tutkimus kohdistuu erityisesti etä- ja projektioppimiseen
sekä tehokkaiden tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Tietoliikenteen tutkimusryhmä
Ryhmä kehittää älykkäitä menetelmiä erilaisten tietoverkkojen resurssien ja palveluiden
hallintaan erityisesti tietoturvan kannalta.
Ryhmää johtaa professori Timo Hämäläinen.
Verkkoliikenteen massadata-analyysiin tarvitaan tehokkaita ja nopeita työkaluja, jotta
verkkojen toiminta voidaan taata myös verkkoon kohdistuvien hyökkäysten aikana. Tätä
varten ryhmä kehittää tekoälyyn tukeutuvia
verkkoliikenteen poikkeavuuksien havainnointiohjelmistoja.
Kyberturvallisuusteknologian
tutkimusryhmä
Professoreiden Pekka Neittaanmäen ja Martti
Lehdon johtama ryhmä soveltaa ja analysoi
tekoälyä kybertoimintaympäristössä. Tekoälyratkaisuja ja kognitiivista tietojenkäsittelyä
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sovelletaan kyberhyökkäysten havaitsemiseen,
torjuntaan ja selvittämiseen. Tutkimusryhmässä työskentelee noin 20 tutkijaa ja jatkoopiskelijaa ja sillä on laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.
Ryhmä tutkii kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja kyberpuolustusta. Kriittisen infrastruktuurin suojaamista tutkivan ryhmän keskeisiä tutkimusalueita ovat energiajärjestelmät, uuden sukupolven tietoliikenneverkot,
kyberturvallisuuden tilannekuvajärjestelmät,
terveyshuollon ICT-järjestelmät ja lääkinnälliset laitteet, ajoneuvojen CAN-väylä sekä siviiliilmailu. Kyberpuolustuksen tutkimussuunta
fokusoituu laaja-alaisesti kyber- ja informaatiosodankäynnin eri muotoihin ml. hybridivaikuttamiseen.
Kognitiotieteen tutkimusryhmä

maatioprosessien pohjalta ideoidaan teknologisia ratkaisuja.
Aivosignaalinkäsittelyn ryhmä
Ryhmän johtajana toimii professori Tapani
Ristaniemi.
Ryhmän tavoitteena on löytää vastaavuuksia mitatun aivovasteen (MEG, EEG, FMRI) ja
mittaustilanteessa käytetyn kuulo- tai näköärsykkeen välillä. Näin haetaan vastauksia mm.
luonnollisen musiikin vaikutuksiin aivoissa,
epileptikon kohtausten varhaiseen ennustamiseen, ihmisen valvetilan tarkempaan monitorointiin ja lasten lukihäiriöiden tunnistamiseen. Tutkimusaineiston multimodaalisuudesta johtuen työssä tarvitaan mm. koneoppimismenetelmiä ja tensorilaskentaa usean eri
muuttujan välisen vuorovaikutuksen selvittämiseen.

Ryhmää johtaa professori Pertti Saariluoma.
Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat 1) luonnollisen älykkyyden ja tekoälyn suhde ja 2) älykkään teknologian suunnittelu kognitiivisen
mimetiikan keinoin. Jotta tekoälyn avulla voitaisiin tukea ja korvata korkeamman tason
kognitiivisia prosesseja vaativia ihmiseksperttien toimintoja, tulee meidän ymmärtää ja
mallintaa näitä prosesseja riittävällä tasolla.
Kognitiivinen mimetiikka pyrkii tähän hyödyntämällä ihmiseksperttien ajattelu- ja toimintamalleja älykkäiden suunnitteluratkaisujen lähteenä. Tekoälytutkimuksella ja symbolisia ja semanttisia kysymyksiä sekä ihmisen
tapaa käsitellä tietoa tutkivalla kognitiotieteellä ovat yhteiset juuret.
Jyväskylän yliopistossa tutkimus on kohdistunut ihmisen ja ICT-järjestelmien vuorovaikutukseen. Tähän liittyy tekoälyn etiikkaa koskeva tutkimus. Erityinen tutkimusala on kognitiivinen mimetiikka, jossa ihmismielen infor-

Yksilötason terveyden ja hyvinvoinnin
koneoppimispohjaiset teknologiat
Ryhmää johtaa dosentti Sami Äyrämö.
Ryhmä kehittää ja soveltaa koneoppimismenetelmiä yksilöllisen harjoittelun, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, yksilöllisen lääketieteen, kliinisen diagnostiikan ja varhaisen tunnistamisen haasteisiin. Etsimällä datamassoista ennustavia muuttujia ja opettamalla ennustusvoimaisia malleja mahdollistetaan sairauksien varhaisempi diagnosointi, tarkemmat
ennusteet ja yksilöllisesti optimoidut liikuntareseptit.
Optimaaliset koneoppimissovellukset edistävät
yksilön hyvinvointia, mahdollistavat sosiaalija terveydenhuollon kustannussäästöjä, ja niillä on lisäksi usein globaalisti skaalautuvaa
kaupallista potentiaalia.
Ryhmä tekee yhteistyötä dataa tuottavien
kumppanien kanssa, käyttää mallien opetta-
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misessa mahdollisuuksien mukaan myös avoimia aineistoja ja koneoppimismallien kehittämisessä avoimia kirjastoja. Tässä koneoppimismenetelmäkehityksessä tehdään soveltavaa yhteistyötä Jyväskylän yliopistossa liikuntabiologian ja terveystieteen tutkijoiden kanssa.
Spektrinkuvantamislaboratorio
Laboratoriota vetää spektrikuvantamisen dosentti Ilkka Pölönen, ja siellä työskentelee tällä hetkellä 10 henkilöä. Ryhmä tekee
tiivistä yhteistyötä sekä koti- että ulkomaisten
tutkimuslaitosten että teollisuuden kanssa.
Ryhmä työskentelee monikanavakuvissa esiintyvien ilmiöiden mallintamisen, simuloimisen
ja tunnistamisen parissa. Ryhmä hyödyntää ja
kehittää sovelletun matematiikan keinoja laajasti; esimerkiksi wavelet-pohjaisilla menetelmillä toteutetaan signaalin karakterisointia ja
kohinan poistoa, kun taas syvillä neuroverkoilla toteutetaan hahmontunnistusta.
Kollektiivisen älykkyyden ryhmä
Ryhmää johtaa professori Vagan Terziyan.
Ryhmän tavoitteena on suunnitella big datan
käsittelyyn ja analysointiin soveltuvia tekoälyyn pohjautuvia metodeja ja algoritmeja
kognitiivisen tietojenkäsittelyn, syväoppimisen, yhdistetyn tiedon, kollektiivisen älykkyyden ja kyberturvallisuuden keinoin. Ryhmässä
on kehitetty itseään hallitsevia ohjelmia älykkäille ja turvallisille kyberfyysisille systeemeille. Ryhmässä on tehty yhdeksän tekoälyyn
liittyvää väitöskirjaa.
Sosiaalisen median analyysin ryhmä
SOMEA
Ryhmää johtaa professori Jari Veijalainen.
Ryhmä tutkii ja analysoi sosiaalisesta mediasta
kuten Twitteristä, YouTubesta, Facebookista ja
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Livejournalista kerättyä dataa ja siellä tapahtuvaa viestintää. Kerättyä dataa analysoidaan
monitieteellisin keinoin käyttäen matemaattista mallinnusta, tietotekniikkaa sekä psykologian, sosiologian ja kielitieteen keinoja. Ryhmä
on esimerkiksi kehittänyt algoritmeja valetilien ja identiteettivarkauksien paljastamiseksi
ja rakentanut käyttäjien profiilitietojen perusteella erilaisia verkostomalleja.
Startup-laboratorio
Laboratorion johtajana toimii professori Pekka
Abrahamsson.
Laboratoriossa työskentelee tekoälyn etiikkaan
keskittyneitä tutkijoita, jotka selvittävät miten
tekoälyjärjestelmät voidaan insinöörilähtöisesti toteuttaa eettisesti kestävin periaattein.
Laboratoriossa keskitytään 1) autonomisten ja
älykkäiden järjestelmien suunnitteluun liittyviin eettisiin ulottuvuuksiin, 2) tekoälyjärjestelmien eettisten vaikutusten arvioimiseen, 3)
sääntelyn ja metodien kehittelyyn järjestelmien sulautuessa osaksi yhteiskunnan rakenteita.
Laboratorion tutkimusjulkaisut keskittyvät
tekoälyn etiikan käsitteellistämiseen ja käytäntölähtöisten eettisten suunnitteluohjeiden luomiseen osana Watson Health Cloud Finland hanketta.
Laboratoriossa myös kartoitetaan Euroopan
laajuisesti tietoa state-of-practice kyselyssä
eettisten periaatteiden noudattamisessa osana
AI-suunnittelua sekä sovelletaan osaamista
eurooppalaisissa tutkimushankkeissa.
Tekoälytuetut digitaaliset palvelualustat
Hankkeessa tutkitaan digitalisaation ja digitaalisten palvelujen vaikutusta globaaleihin
liiketoimintoihin. Professori Chihiro Watanaben ja professori Pekka Neittaanmäen johta-
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massa tutkimusryhmässä tutkimusaiheina
ovat olleet mm. digitalisaation kehitys eri
maissa ja uusien digitaalisten palvelualustojen
vaikutus bruttokansantuotteen kehitykseen.
Lisäksi ryhmässä tutkitaan johtavien tekoälyä
soveltavien (mobiililaitteiden, kaupan, liikenteen, pankkialan, musiikin, hotellitoiminnan)
yritysten kehitystä.
Tekoälytuettu tekstianalytiikka
sosiaali- ja terveydenhuollossa

Ryhmän vastuuhenkilöt ovat professori Pekka
Neittaanmäki ja tutkimusavustajat Riku Nyrhinen ja Joonas Keppo. Ryhmä hyödyntää tekstianalytiikkaa syrjäytymisen varhaisen vaiheen
havaitsemisessa ja ennaltaehkäisevien palveluiden tehostamisessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on kuinka tunneilmaisu näkyy
tekstistä, mitä ei suomen kielen kohdalla ole
muualla laajemmin tutkittu sen suuresta hyödystä huolimatta. Ryhmä tekee yhteistyötä
psykologian laitoksen kanssa.
Musiikin kognition dynamiikka
Musiikkitieteen professorin Petri Toiviaisen
johtama ryhmä käyttää koneoppimista aivokuvantamis- ja liikekaappausdatan analyysissä.
Aivokuvantamisdatasta ennustetaan esimerkiksi, mitä musiikkia koehenkilö kuunteli kuvantamisen aikana tai mikä on koehenkilön
musiikillinen koulutus. Tanssimisesta kerättyyn liikekaappausdataan käytetään koneoppimista tunnistamaan tanssin kinemaattisista
piirteitä esim. tanssittavan musiikin tyylilajia
ja tanssijan henkilöllisyyttä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluprosessit
Dosentti Toni Ruohosen johtama ryhmä kehittää ja soveltaa prosessienlouhinnan, tapahtu-

mapohjaisen simuloinnin sekä prediktiivisen
analytiikan menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tutkimiseen. Lokitiedostoista, rekisteriaineistosta ja tietokannoista
saatujen asiakasvirta-, palvelupolku- sekä hoitoprosessikuvauksien avulla saadaan tietoa
asiakkaiden palvelujen käytöstä ja tarpeista,
ohjautuvuudesta eri palvelukokonaisuuksissa,
syy- ja seuraussuhteista eri palvelukokonaisuuksien ja asiointitapahtumien välillä sekä
ongelmista. Prosessienlouhinnan avulla muodostetut asiakasvirta- ja palveluprosessikuvaukset voidaan konversioalgoritmeilla kääntää diskreeteiksi simulointimalleiksi.
Ryhmä tekee yhteistyötä eri sairaanhoitopiirien, kuntien, Kelan, STM:n, VM:n, Sitran,
muiden tutkimuslaitosten sekä yliopistojen ja
yritysten kanssa.
Interventiot ja niiden vaikuttavuus
Ryhmän vastuuhenkilöt ovat dosentti Toni
Ruohonen ja terveystieteiden tohtori Karoliina
Kaasalainen. Ryhmä tutkii, kehittää ja soveltaa
data-analytiikan menetelmiä riskiryhmissä
olevien asiakkaiden tunnistamiseen ja interventioiden arviointiin. Väestön hyvinvointia
voidaan edistää ja kustannuksia alentaa tunnistamalla riskiasiakkaat ajoissa, tarjoamalla
heille toimiva interventio oikeaan aikaan sekä
luomalla tarvittavat kannustimet. Tähän tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja, johon osallistuvat hoitajien ja lääkärien lisäksi myös kolmas sektori sekä hyvinvointitoimijat.
Ryhmä tekee yhteistyötä kuntien, sairaanhoitopiirien, kolmannen sektorin, hyvinvointitoimijoiden, ministeriöiden, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
Tekoälytuettu numeerinen simulointi
Tekoälyn matematiikkaan keskittyvään ryhmään kuuluvat professorit Sergey Repin ja
Pekka Neittaanmäki ja dosentti Heli Tuominen.
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Ryhmä tutkii neuroverkkojen hyödyntämistä
osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeerisessa
ratkaisemisessa. Tavoitteena on matemaattisten mallien numeerisen simuloinnin nopeuttaminen ja tarkkuuden parantaminen erilaisia
tekoälymenetelmiä hyödyntäen. Opiskelijoille
on tarjolla kurssi neuroverkkojen taustalla
olevasta matematiikasta.
Ryhmän tutkimusalaan liittyvä Eccomas konferenssi Computational Sciences and AI in Industry (CSAI): ”The new digital technologies
for solving future societal and economical
challenges” järjestetään kesäkuussa 2019 Jyväskylässä.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tilastotieteen professori Juha Karvasen ryhmä
tekee laaja-alaista tutkimusta laskennallisten
tieteiden alueella, erityisesti Bayes-analyysin
parissa. Professori Karvanen on DEMO-profilointialan (päätösanalytiikka hyödyntäen kausaalimalleja ja monitavoiteoptimointia) yksi
kolmesta vastuuhenkilöstä, muut ovat IT-tiedekunnan professorit Kaisa Miettinen ja Tommi Kärkkäinen.
http://users.jyu.fi/~jutakarv/
https://www.jyu.fi/it/en/research/researchprojects/academy-of-finland/demo

7. Lapin yliopisto
https://www.ulapland.fi/

Johtamisen tekoäly
Apulaisprofessori Marko Kesti tutkii johtamisen tekoälyä. Tutkimuksessa yhdistetään taloustieteen, johtamistieteen ja käyttäytymistieteen asioita luomalla simulaatioarkkitehtuuri,
jossa tieteenalat on yhdistetty peliteoreettisia
algoritmeja hyödyntäen. Henkilöstöjohtamisen
avuksi on kehitetty tekoäly, joka auttaa luomaan kestävää kilpailuetua työelämän laadun
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avulla. Simulaatio analysoi ja neuvoo henkilöstövoimavarojen johtamisessa.
Informaatioteknologian filosofia,
luottamus ja tekoäly
Design in Smart Mobility Business Servicehankkeesta vastaa tutkimusjohtaja, Sorbonnen
yliopiston vieraileva professori Mika Laakkonen.
Informaatioteknologian filosofia ja tulevaisuudentutkimus ovat perusta uusille innovatiivisille teknologioille. Hankkeessa tutkitaan prosessiontologisia ajattelumalleja ja yritetään
ymmärtää kompleksisia tekoälyn, luottamuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Erityisenä
tutkimuskohteena ovat monikansallisten yhtiöiden ja julkisten organisaatioiden tekoälyyn
pohjautuvat probabilistiset algoritmit, jotka
organisoivat mobiliteettia, informaatiota ajassa ja tulevaisuutta.
Tekoälyn juridiset oikeudet

Oikeustieteiden apulaisprofessori Rosa Ballardini tutkii, voiko tekoäly saada keksinnölleen
patentin osana teollisuus- ja tekijänoikeuksien
sääntelyyn liittyviä kysymyksiä innovoinnin ja
kannustimien näkökulmasta. Keskeisiä kohteita ovat teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojaaminen tekoälyinnovaatioissa, tekoälyn tuottaman sisällön sääntely, tekoälyyn ja immateriaalioikeuksiin liittyvät rikkomisongelmat sekä
kysymykset, jotka liittyvät tietojen (erityisesti
teollisuustietojen) sääntelyyn yksinoikeuksien
kautta.
Taiteiden teknologiatulevaisuus
Professori Jonna Häkkilä (taiteiden tiedekunta) tekee tutkimusta käyttöliittymistä ja käyttäjäkokemuksista älykkäiden ympäristöjen ja
tulevaisuuden teknologioiden parissa. Tekoälyn integroituminen erilaisten sovellusten
yhteyteen avaa runsaasti uusia mahdollisuuk-
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sia, joissa on huomioitava käytettävyys ja
käyttäjäkeskeisyys.

taminen ja kuvankäsittely, värinäkö ja biomolekulaarinen näkö.

Tutkimusryhmän aihepiirissä ovat mm. uudet
älykkäät materiaalit, adaptiiviset käyttöliittymät ja teknologian huomaamaton integroiminen jokapäiväiseen ympäristöön. Häkkilällä on
aihealueella lukuisia tutkimushankkeita, ja
hän vetää DecoChrom-tutkimus-hanketta,
joka kuuluu Euroopan unionin tutkimuksen ja
innovoinnin puiteohjelmaan Horizon 2020.

Ryhmän tavoitteena on sovellusten tuottaminen erityisesti digitaalista kuvankäsittelyä ja
kuva-analyysiä hyödyntäen.

8. Lappeenrannan–Lahden
teknillinen yliopisto LUT

MVPR kuuluu LUTin tutkimuksen kärkiyksikköön Computational Photonics Imaging
(COMPHI) ja on myös osa Suomen Akatemian
inversiolaskennan ongelmien huippuyksikköä.

https://www.lut.fi/school-of-engineeringscience
LUT School of Engineering Science tekee yhteistyötä yritysten ja teollisuuden kanssa erotus-, puhdistus- ja prosessitekniikan, vihreän
kemian, konenäön ja hahmontunnistuksen,
teollisuusmatematiikan, fysiikan sekä tuotantotalouden ja ohjelmistotuotannon aloilla.
Data-analytiikka
Data-analytiikka päätöksenteossa –tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelma yhdistää
tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Ohjelmassa saavutetaan osaaminen yritysten laaja-alaisena toiminnan analysoijana ja kehittäjänä. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen, kuten SAS JMP, UiPath, Power BI käytölle. Ohjelmajohtajana toimii tutkijatohtori
Lasse Metso.
Konenäkö ja hahmontunnistus
http://www2.it.lut.fi/mvpr/mvpr
Ryhmää johtaa professori Lasse Lensu. Ryhmän tutkimusalat ovat visuaalinen tarkastelu,
laskennallinen näkö, lääketieteellinen kuvan-

Sovelluskohteita ovat kappaleen havaitseminen ja tunnistaminen, teollinen konenäkö,
silmän retinakuvien käsittely ja analyysi,
spektrikuvantaminen ja -analyysi sekä fotoaktiivisten biomolekyylien mallintaminen.

Robotiikka ja tekoäly
hyvinvointipalveluissa
Professori Helinä Melkas tutkii ryhmänsä
kanssa robotiikan ja tekoälyn käyttöä ja sen
vaikutuksia hyvinvointipalveluissa, erityisesti
ikäihmisten palveluissa.
Ryhmässä tarkastellaan ilmiöitä ja vaikutuksia
eri tasoilla: käyttäjätasolla (esimerkiksi käyttäjätarpeet, käyttäjien osallistaminen innovaatiotoimintaan), palveluorganisaatiotasolla
(esim. teknologiaan perehdyttäminen, teknologian ja palveluiden yhteiskehittäminen, palveluverkostot) sekä yhteiskuntatasolla (esim.
robotiikkaan liittyvä sosiotekninen transitio,
innovaatioekosysteemi).

Tutkimusmenetelmät ovat enimmäkseen kvalitatiivisia (esim. haastattelut, havainnointi,
osallistavat menetelmät), jossain määrin myös
kvantitatiivisia (esim. kyselyt).
Ryhmä on mukana mm. Suomen Akatemian
strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ROSE-tutkimushankkeessa (Robotit ja
hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, 2015–2020)
sekä koordinoi JPI MYBL -ohjelmaan kuulu-
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vaa, Suomen Akatemian Suomessa 2018–2020
rahoittamaa ORIENT-hanketta.
www.robotorientation.eu
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Hajautettujen resurssien
markkinaintegraatio

LUT School of Energy Systems

Apulaisprofessori Samuli Honkapuron tutkimusryhmässä tutkimuksen fokuksessa on
mm. hajautettujen resurssien (pientuotanto,
kysyntäjousto, akut) markkinaintegraatio. Tähän liittyy myös resurssien käyttäytymisen
ennustaminen, kuten kuorman ja sen joustavuuden ennustaminen, johon voidaan käyttää
mm. oppivia algoritmeja.

https://www.lut.fi/school-of-energy-systems

Energian Internet & IoT

Ryhmää johtaa professori Olli Pyrhönen. Ryhmän tutkimusala on automaatio- ja säätötekniikka sähkökäyttöjärjestelmissä, ja se tarkoituksena on selvittää erilaisten yksikköprosessien ja koneiden kuntoa, vikaantumista ja
tuotteen laadunvarmistusta erilaisten laskennallisten estimaattien ja simulaatioiden avulla.

Apulaisprofessori Pedro Nardelli tutkii ryhmineen IoT-pohjaisia systeemejä (Internet of
Things, teollinen Internet), energian internetiä
ja langattomia verkkoja.

Ryhmä linkittyy osaksi LUT:n DIGI-USER -tutkimusalustaa (https://www.lut.fi/web/en/
research/platforms/digi-user). Ryhmällä on
kattavaa yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Esimerkkeinä yksittäisistä, käynnissä olevista
hankkeista ovat:

a) koneoppimismallit alipainesuodatuksen
laadun estimoinnissa, jossa koneoppimisalgoritmit käyttäen hyväksi prosessimuuttujamittauksia ja erilaisten estimaattien tuloksia arvioivat suodatustuotteen laadullisia ominaisuuksia,
b) laivasähköjärjestelmien vikaantumisten
hallinta,
c) offgrid akku -aurinkosähköjärjestelmien
ohjaus ja optimointi digital twin ympäristöissä.
LUT School of Energy Systemsin osastoja ovat
energiatekniikka, sähkötekniikka, kestävyystutkimus ja konetekniikka. Kokeellista tutkimustoimintaa palvelee yksikkö LUT Voima,
jonka erikoisalaa ovat virtuaaliprototyypit ja
koneoppimismallit koneiden ja koneistojen
kunnonvalvonnassa, vika-analyyseissä ja laadun valvonnassa.

Tekoälyä hyödyntäviä menetelmiä, kuten tilastollista analytiikkaa, koneoppimista ja hajautettujen resurssien allokointialgoritmeja,
käytetään erilaisten skenaarioiden tutkimuksessa kotien energianhallintajärjestelmistä
tapahtumapohjaiseen tiedonsiirtoon sekä kaupunkiliikenteen simuloinnista teollisen internetin hyödyntämiseen häiriötilanteiden havaitsemisessa.
https://sites.google.com/view/nardelli/.
Tekoälyn käyttö työstökoneiden
itsemonitoroinnissa ja on-line säädössä
Ryhmää johtaa tuotantotekniikan professori
Juha Varis. Tutkimusaiheena on työstöprosessien tosiaikainen seuranta antureiden ja sensoreiden avulla, joista saadaan tietoa prosessin
hyvyydestä.
Jos saatu tieto antaa aiheen puuttua käytettyihin työstöarvoihin, niin tekoäly päättelee tarpeen, muutoksen määrän ja suorittaa tehtävän
prosessin pysähtymättä. Ryhmä on tehnyt
eniten työtä numeerisesti ohjatun sorvin parissa.
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Tekoälyn käyttö mekatronisten
järjestelmien suunnittelussa ja säädössä

analytiikan ja operaatiotutkimuksen menetelmät liiketoimintaan ja teollisuuteen.

Ryhmää johtaa koneautomaation professori
Heikki Handroos. Ryhmä on soveltanut tutkimuksissaan mm. evoluutioalgoritmeja ja neuroverkkoja joustavien robottien joustovirheen
oppimiseen ja kompensoitiin. Edelleen ryhmä
on käyttänyt evoluutioalgoritmeja ja neuroverkkoja mekatronisten järjestelmien simulointimallien parametrien identifiointiin ja
osajärjestelmien mallinnukseen. Lisäksi niitä
on sovellettu mekatronisten säätöjärjestelmien
säätäjissä ja suodattimissa.

LUT School of Business and Management
on mukana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa monitieteellisessä
tutkimushankkeessa MFG 4.0.

Tekoälyn käyttö hitsausparametrien
reaaliaikaisessa optimoinnissa
Ryhmää johtaa professori Harri Eskelinen.
Tekoälyä käytetään hitsaustuotannossa pääasiassa hitsausparametrien reaaliaikaiseen
optimointiin ja hitsauslopputuloksen ennustamiseen. Optimointiin käytetään pääasiassa
neuroverkkoja sekä muuta soft computing laskentaa koneoppimisen sovelluksiin. Koneoppimisen tuloksena ollaan pystytty tuottamaan tasalaatuisia hitsejä muuttuvissa olosuhteissa, jolloin voidaan varmistaa hitsatun rakenteen hyvät lujuus- ja väsymisominaisuudet. Vastaavanlaista laskentaa ollaan käytetty
myös hitsauksen kokonaisvaltaisessa simuloinnissa, esimerkiksi lämmöntuonnin sekä
hitsausliitoksen geometrian osalta.
LUT School of Business and Management

LUT School of Business and Managementin
(LUT-kauppakorkeakoulu) opetuksen ja tutkimuksen painopiste on kestävässä arvonluonnissa ja vastuullisessa liiketoiminnassa.
www.lut.fi/school-of-business-andmanagement
Business Analytics (MBAN)
Englanninkielisessä maisteriohjelmassa analytiikka on pääpainona. Ohjelmassa yhdistyvät

Projektin working package 3 tutkii ja kehittää
tiedon fuusiota eli erilaisen tiedon yhdistämistä, mm. normatiivinen ja numeerinen, sekä
kehittää analytiikkapohjaisia päätöksentekomenetelmiä teknologiainvestointien ja teknologiamurroksen osalta. www.mfg40.fi
Tutkimus ennustavasta tekoälypohjaisesta
analytiikasta toimituksellisen
päätöksenteon tukena
Tutkimusta johtaa media-alan säätiön rahoituksella LUT:n Professor of Practice Atte Jääskeläinen. Tutkimusteemana on toimitustyön
ohjaaminen ennustavan analytiikan avulla:
koneoppimiseen perustuva ennustejärjestelmä, sen mahdollistamat liiketoimintamallit ja
organisaation muutosjohtaminen.
www.softcomputing.fi/.
Research Group on Classifiers and
Evolutionary Algorithms
Professori Pasi Luukan tutkimusryhmä tutkii
ja kehittää sumeita luokittelualgoritmeja, erityisesti similaarisuusluokittimia ja k:n lähimmän naapurin menetelmään perustuvia sumeita menetelmiä. Lisäksi hänen tutkimuksensa käsittää mm. evoluutioalgoritmien tutkimusta.
Uusien menetelmien kehityksen lisäksi niitä
testataan sovelletusti mm. sijoittamiseen liittyvällä ja terveydenhuollon datalla.
Ryhmällä on kattavaa yhteistyötä teollisuuden
ja terveydenhuollon alalla toimivien toimijoiden kanssa. Tutkimuskohteena ovat myös eri
etäisyys- ja similaarisuusmittojen käytön vai-
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kutukset analytiikkamenetelmistä saataviin
tuloksiin.
Research Group on Investment Analytics
and Real Options
Professori Mikael Collan tutkii ryhmänsä kanssa investointianalytiikkaa, investointien valintaa sekä kannattavuuslaskentaa ja sen maksimointia, sekä reaalioptioanalyysimenetelmiä.
Ryhmässä tutkitaan investointiportfolion hallintaa ja valintaa ekonometrisin menetelmin
sekä analytiikan menetelmiä käyttämällä.
Käytetyt investointien valintamenetelmät ovat
monikriteerisiä sumeita päätöksenteon tukimenetelmiä, joissa on tyypillisesti mukana
useampia kuin yksi päätöksentekijä (multiple
criteria multi-expert fuzzy decision support
methods).
Ryhmässä rakennetaan sumeaa logiikkaa ja
systeemidynaamista simulaatiota soveltaen
kannattavuus- ja sopivuusanalyysiin uusia
menetelmiä mm. sumeita reaalioptiolaskentamenetelmiä ja systeemidynaamisia teknistaloudellisia malleja, joiden avulla voidaan
myös optimoida investointien käyttöä.
Sovellusalueina ovat strategiset investoinnit
(T&K salkut, patentit, platforminvestoinnit,
suuret teolliset investoinnit, infrastruktuuriinvestoinnit) ja teollisuuden aloina erityisesti
kaivosteollisuus, uusiutuva energia ja valmistava teollisuus.
Research Group on Behavioral Decision
Making and Behavioral Business Analytics
LUT School of Business and Managementissa
sijaitsevassa uudessa VITAKO käyttäytymistutkimuksen laboratoriossa tehdään yhdessä
Trenton Yliopiston (Italia) kanssa tutkimusta
käyttäytymisen vaikutuksista yleisesti päätöksenteossa sekä eri informaation esittelytapojen
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vaikutuksesta mm. investointikäyttäytymiseen. Tutkimus on suoraan yhteydessä tietojärjestelmien käyttöön ja analytiikkamenetelmien tulosten esittelemiseen.
Ryhmässä toimivat mm. LUT:n tohtorit Azzurra Morreale ja Jan Stoklasa.
Research Group on Fuzzy Theory
and Applications
Suomen vahvimpiin sumean logiikan tutkijaryhmiin kuuluva yksikkö löytyy LUTyliopistosta. Ryhmä tekee tutkimusta niin sumean logiikan teorian kuin sumean logiikan
sovellutustenkin parissa.
Viimeaikaisista suurimmat teoreettiset edistysaskeleet on tehty sumeiden numeroiden ja
todennäköisyysjakaumien välisten yhteyksien
tutkimuksessa. Sovelluspuolella ryhmä tutkii
sumeaa päätöksentekoa erityisesti lingvististä
aproksimointia päätöksenteon parantamisessa, sumean logiikan sovellutuksia taloudellisessa päätöksenteossa ja sumeita dataanalytiikkamenetelmiä.
Ryhmässä toimivat mm. professorit Pasi
Luukka ja Mikael Collan, tohtorit Jan Stoklasa
ja Mariia Kozlova sekä väitöskirjaopiskelijat
Christoph Lohrmann ja Tomas Talasek.
Predictive maintenance modeling
Trenton yliopiston kanssa tehtävissä prediktiiviseen huoltoon liittyvissä tutkimuksissa ovat
mukana tohtori Jyrki Savolainen ja professori
Mikael Collan. Ryhmä pyrkii mallintamaan
optimaalisia huoltovälejä tilanteessa, jossa
sensoorisen informaation avulla jatkuvasti
päivitetään tilanne ja laskennalla ylläpidetään
optimaalista huoltoaikataulua, joka ottaa huomioon huollettavien osien kulumisen samanaikaisesti.
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9. Oulun yliopisto
https://www.oulu.fi/yliopisto/
Oulun yliopistossa tekoälyä on tutkittu ja opetettu 1980-luvulta lähtien. Perustutkimuksen
tuloksena on syntynyt merkittäviä edistysaskelia mm. kuvan ja videon käsittelyyn
(tekstuuri-analyysi, 3D-näkö) ja tunnetekoälyyn (mikro-ilmeet, terveydentilan tunnistaminen videosta).
Oulun yliopisto sai vuonna 2018 lippulaivarahoituksen 6Genesis seuraavan sukupolven
tietoliikenneteknologioiden kehittämiseksi.
Osana tätä lippulaivaa fokusoidutaan reunalaskennan hajautetun tekoälyn kehittämiseen.
https://www.oulu.fi/6gflagship
Erityisesti digitalisaation ja sen kautta lisääntyvän datan myötä tekoälyn soveltaminen on
levinnyt poikkitieteellisesti kaikkiin tiedekuntiin useille tieteenaloille. Tekoälyä sovelletaan
ja kehitetään mm. teemoissa Industry 4.0,
robotiikka, terveys, laadun valvonta, oppiminen, oppimisanalytiikka, maarakennus, ilmastontutkimus, lähiavaruus, jne.
Konenäön ja signaalianalyysin
tutkimuskeskus
Center for Machine Vision and Signal Analysis
CMVS
https://www.oulu.fi/cmvs/

Tammikuussa 2016 perustettua tutkimuskeskusta varten yhdistettiin Oulun yliopiston vahva konenäön ja biosignaalien analyysin osaaminen. Keskuksessa toimii neljä professoria
(Olli Silvén, Guoying Zhao, Janne Heikkilä ja
Tapio Seppänen), yksi emeritusprofessori
(Matti Pietikäinen), yksi tenure track Associate
Professor (Abdenour Hadid) sekä yksi tenure
track Assistant Professor (Li Liu).

Yksikön yli 60 tutkijaa ja tutkimusapulaista
käsittävästä henkilöstöstä on noin 70% ulkomailta. Keskuksen johtajana toimii professori
Olli Silvén. Yksikön perustana on maailman
kärkitasoa oleva osaaminen kuvatekstuurien
ja videon kuvaajista (kuten Local Binary Pattern, LBP) ja niiden soveltamisesta kasvontunnistukseen, kolmiulotteinen (3D) konenäkö,
emootioiden tunnistaminen ja fysiologisten
signaalien analysointi. Yksikkö on ollut keskeisessä roolissa Oulun yliopiston tekoälyopetuksen kehittämisessä jo 1980-luvulta lähtien.
Vuoden 2018 syksyllä käynnistyi uusi tekoälyn
opintosuunta tietotekniikan koulutusohjelmassa.
CMVS:n toiminta voidaan jakaa kuuteen alueeseen, joista useimpiin osallistuu enemmän
kuin yksi em. professoreista.
Kasvojen tunnistus ja analysointi
Ryhmänjohtajina toimivat Guoying Zhao ja
Abdenour Hadid.
Ryhmä tutkii ja on kehittänyt suurta kansainvälistä huomiota saaneita menetelmiä ja ratkaisuja kasvon- ja kasvonilmeiden tunnistukseen, mikroilmeiden tunnistukseen ja huijausten estoon biometrisessa tunnistuksessa. Kiinnostuksen kohteina ovat olleet myös mm. puheen tunnistaminen huulilta lukemalla sekä
sydämen sykkeen mittaaminen kasvovideoista. Uudet menetelmät luovat perustaa emootiotilan analysointiin, biometristen järjestelmien kehittämiseen ja älykkäisiin ihminenkone -liittymiin.
3D-konenäkö
Ryhmää johtaa professori Janne Heikkilä. Keskeinen tavoite tutkimuksessa on kehittää menetelmiä näkymien kolmiulotteiseen (3D) havainnointiin. Tutkimuksen pääsovellusalueena
on lisätty todellisuus (augmented reality), mis-
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sä 3D-näkö on edellytyksenä virtuaalisen maailman ja todellisen maailman yhdistämiselle.
Perustana tutkimukselle on ollut ryhmän
vankka kokemus kameroiden geometrisesta
kalibroinnista ja 3D-rekonstruktiosta. Ryhmässä tutkitaan nykyisin mm. perinteisten
geometristen ratkaisumallien ja modernien
koneoppimiseen perustuvien menetelmien
yhdistämistä.
Tunnetekoäly
Ryhmää johtaa professori Guoying Zhao.
Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on tehdä
ihmisen ja koneen vuorovaikutus lähemmäksi
ihmisten välistä vuorovaikutusta ottamalla
tunnetila huomioon. Vahvana perustana on
ryhmän tutkimus kätkettyihin tunteisiin liittyvästä mikroilmeiden tunnistuksesta, dynaamisten kasvonilmeiden ja eleiden tunnistuksesta, fysiologisten signaalien analyysistä sekä
sykkeen mittaamisesta ilman kontaktia kasvovideoista. Monen modaliteetin yhdistäminen
ja tutkimuksen tulosten vieminen lähelle sovelluksia ovat myös ajankohtaisia haasteita.
Koneoppiminen
Ryhmää johtaa johtaja tenure track Assistant
Professor Li Liu.
Koneoppiminen ja tilastollinen hahmontunnistus ovat olleet osa yksikön konenäön tutkimusta jo 1980-luvulta lähtien. Viime vuosina
on syväoppiminen noussut keskeiseen asemaan, mutta sillä on monia heikkouksia, kuten massiivinen opetusnäytteiden tarve, tehoprosessoreiden tarve sekä kyvyttömyys perustella luokittelupäätösten syitä.
Yksikössä tutkitaan laskennallisesti kevyitä,
kompakteja ja vähän energiaa kuluttavia kuvan ja videon esitystapoja ja luokittelumenetelmiä, joita voidaan käyttää esimerkiksi puet-
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tavissa laitteissa, älylaseissa ja ympäristöön
upotetuissa älysensoreissa. Syväneuroverkkojen heikkouksista pyritään pääsemään eroon
sekä uusilla esitystavoilla että koneoppimisratkaisuilla.
Lääketieteen signaalien
ja kuvien analysointi
Ryhmää johtaa johtaja professori Tapio Seppänen.
CMVS:n piirissä on tutkittu erilaisten fysiologisten signaalien ja biolääketieteen kuvien
analyysiä jo 1990-luvulta lähtien. Erityisenä
mielenkiinnon kohteena on ollut sydänperäisiin sairauksiin liittyvien signaalien analysointi, aivoperäisen mittausdatan analyysi erilaisissa aivosairauksissa, ja hengityselinten sairauksien signaalianalyysi.
Viime aikoina on tutkittu myös esimerkiksi
sydämen eteisvärinän varhaista ilmaisua etämittauksella kasvovideoista. Kuva-analyysiin
liittyen on tutkittu mm. biologisten kuvien ja
videoiden sekä keuhkoröntgenkuvien analysointia. Yhteistyökumppaneina yksikön tutkimuksessa on ollut sekä lääketieteen että biotieteiden asiantuntijoita.
Konenäkötekniikka ja sovellukset
Johtajana toimii professori Olli Silvén.
CMVS:llä on pitkä kokemus sovellusten kehittämistä tukevan konenäköteknologian tutkimuksesta. Sillä on myös vankka kokemus tutkimuksensa tulosten viemistä lähelle sovelluksia, esimerkkeinä puu- ja metallipintojen visuaalinen laadunvalvonta, lääketieteen sovellukset ja kasvontunnistus.
Viime aikoina ovat olleet esillä mm. vähän
energiaa kuluttavat suuren laskentatehon laitteistototeutukset, laadunvalvontajärjestelmien
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tarvitsemien opetusnäytteiden vähentäminen,
lääketieteen sovellukset sekä emootioiden tunnistuksen tulosten vieminen käytäntöön.
Reunalaskennan tekoälymenetelmät
Edge-Native Artificial Intelligence https://
www.oulu.fi/6gflagship/distributedcomputing
Reunalaskennan tekoälymenetelmiin keskittyvä tutkimusyhteisö organisoituu 6Genesislippulaivaohjelman hajautetun laskennan työpaketin ympärille. Työpaketin vastaavina johtajina toimivat professorit Jukka Riekki, Mehdi
Bennis ja Tarik Taleb. Lisäksi yhteisössä toimivat aktiivisesti professorit Olli Silvén, Janne
Heikkilä, Mika Ylianttila, Mikko Sillanpää ja
Tapio Seppänen ryhmineen.
Yhteisö tutkii tekoälymenetelmien sovittamista reunalaskentaympäristöön. Reunalaskentaympäristöt ovat hajautettuja laskentaalustoja, jotka tarjoavat laskentaresursseja
tietoverkkojen reunoille sekä langattomien ja
kiinteiden verkkojen rajapintoihin. Tällaisissa
ympäristöissä data on sirpaloitunut, tietoliikenneyhteydet laskentasolmujen välillä voivat
katkeilla ja saatavilla olevat laskentaresurssit
vaihtelevat voimakkaasti. Nykyiset tekoälymenetelmät sen sijaan pääosin olettavat homogeenisen laskentaympäristön, jossa laskentaresursseja on tarjolla määrättömästi ja kaikki tarvittava data on helposti saatavilla.
Tutkimustuloksia käyttää laaja kirjo sovelluksia, jotka hyötyvät nopeista vasteajoista, suurista datamääristä, sekä oppivasta ja itsenäisestä päätöksenteosta. Tällaisia ovat esimerkiksi AR/VR-sovellukset, Industrial IoT ja älyliikenne.

Ryhmiä DataAI, Robotics ja Oulu University
Secure Programming Group (OUSPG) johtaa
professori Juha Röning ja ryhmää Bio-IT professori Seppo Vainio.
Ryhmä tekee monitieteellistä, tietotekniikan ja
biologian aloja soveltavaa tutkimusta. Ryhmä
työskentelee älykkäiden järjestelmien parissa.
Sen tutkimusalueita, tiedon louhintaa, koneoppimista, robotiikkaa ja tietoturvaa, sovelletaan teollisuuden valmistusprosessien monitoroinnin ja päätöksenteon työkaluihin, liikkuvien robottien ympäristömonitorointiin sekä
bioteknologian ja -lääketieteisiin.
Tutkimuksen tuloksena syntyy menetelmiä
massadatan sekä eri tyyppisiä hahmoja sisältävän aineiston epävarmuuksien sekä epälineaaristen riippuvuuksien käsittelemiseksi. Yksikön monimuuttuja-analyysit tuottavat algoritmeja data-analyysin tueksi sekä ennustamiseksi käyttäen boosting-menetelmiä, neuroverkkoja, kernel-menetelmiä, Bayesin eiparametrisia menetelmiä sekä Bayesin suodatusta.
Research unit of Medical Imaging, physics
and technology
http://www.mipt-oulu.fi/
Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja
tekniikan tutkimusyksikössä kehitetään ja sovelletaan tekoälymenetelmiä radiologisten
kuvien (röntgenkuvat, magneettikuvat, jne.)
automaattiseen analysointiin, diagnostiikkaan
sekä sairauksien etenemisen ennustamiseen.

Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät

Professori Simo Saarakkalan ryhmässä tutkitaan nivelrikon diagnostiikkaan ja ennustamiseen liittyvien tekoälymenetelmien soveltamista.

Biomimetics and Intelligent Systems Group
BISG: https://www.oulu.fi/bisg/.

Lisäksi yksikössä on alkanut iso tutkimushanke, jossa tekoälymenetelmiä kehitetään ja so-
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velletaan alaselkäkipujen ja magneettikuvantamislöydösten välisen suhteen tutkimiseen,
mammografian diagnostiikan parantamiseen
sekä lääketieteellisten tomografiakuvien rekonstruointiin. Hankkeen vastaavana johtajana toimii professori Miika Nieminen.
MIPT-tutkimusyksikön strategisena pidempiaikaisena tavoitteena on integroida tekoälypohjaista diagnostiikkaa osaksi sairaalan kuvantamisprosesseja.

DigiHealth Knowledge Hub
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Ryhmä tutkii koneoppimisen, tekoälyn ja dataanalyysin sovelluksia etenkin älykkäiden koneiden alueella. Tutkimusaiheisiin kuuluvat
mm. kohteen havaitseminen digitaalisista kuvista moderneilla neuroverkoilla sekä näiden
tehokkaat toteutukset kevyillä laskentaalustoilla. Tutkimustuloksia käytetään teollisuuden, robotiikan ja koneoppimisen sovelluksissa. Teollisen tekoälyn keskus AI Hub Tampere (tampere.ai) on myös koneoppimisryhmän koordinoima.

FAST-Lab

https://www.oulu.fi/cht-fi/node/55194

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/fast-lab

EAKR:n rahoittamaan projektia johtaa työelämäprofessori Maritta Perälä-Heape.

Ryhmää johtaa professori Jose Luis Martinez
Lastra.

Hankkeessa pyritään vahvistamaan tutkimusja innovaatio-osaamista tekoälyn, koneoppimisen ja tietoanalyysien menetelmien hyödyntämisessä terveysalalla ja lääketieteessä. Siinä
tutkitaan ja kehitetään terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatioon liittyviä asioita, kuten yksilöllisiä, ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluita ja tietopohjaisia palveluita. Hankkeen
tavoitteena kasvattaa digitaalisuuden, massadatan, langattomuuden ja robotiikan käyttöä
hyvinvoinnin ja terveyden aloilla.

Ryhmä tutkii tehdasautomaatiota, teollisuuden informatiikkaa, teollisuuden järjestelmiä,
robotiikkaa ja tekoälyä. Tutkimusten sovellusalueita ovat tehdasautomaatio, terveydenhuollon automaatio ja älykäs liikkuminen.

10. Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto panostaa tekoälyssä teollisiin sovelluksiin sekä älykkäisiin koneisiin.
Tutkimusryhmät soveltavat osaamistaan myös
vahvojen lääketieteen ja yhteiskuntatieteen
tutkimusryhmien kanssa.

Audio Research Group
http://arg.cs.tut.fi/
Ryhmää johtaa professori Tuomas Virtanen.
Audioryhmä tutkii tekoälyä puheen, musiikin
ja yleisten audiosignaalien tulkinnassa. Sovelluksiin kuuluvat audiosignaalien luokittelu ja
segmentointi esimerkiksi turvallisuusjärjestelmissä ja muissa teollisissa sovelluksissa. Lisäksi ryhmä tutkii tilaääntä ja monen mikrofonin
järjestelmiä sekä äänen komponenttien erottelua toisistaan.
Multimedia Research Group

Koneoppiminen

http://muvis.cs.tut.fi/

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tekoaly

Ryhmää johtaa professori Moncef Gabbouj.

Koneoppimisryhmää johtaa apulaisprofessori
Heikki Huttunen.

Multimediaryhmä tutkii tekoälyä äänen, kuvien ja videon analyysissä. Multimodaalisen ja
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monitieteisen lähestymisen kautta ryhmä on
osallisena laajoissa akateemisissa ja teollisissa
sovelluksissa. Ryhmän osana toimii myös kansainvälinen visuaalisen informatiikan keskus
CVDI.

telyn, tietokonenäön ja koneoppimisen menetelmiä esimerkiksi visuaalisen tekniikan, kameratekniikan, kuvantamisen ja robotiikan
sovelluksiin.
Konenäkö

ICory
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/icory

http://vision.cs.tut.fi/

Ryhmää johtaa tutkijatohtori Jonna Koivisto.

Ryhmää johtaa apulaisprofessori Joni-Kristian
Kämäräinen.

Business Finlandin rahoittaman Icoryprojektikonsortion tavoitteena on rakentaa
potilaslähtöinen, digitaalista kommunikointia,
pelillistämistä, tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntävä seuraavan sukupolven ratkaisu ortopediseen sekä pediatriseen leikkaushoitopolkuun.

Ryhmän tutkimusaloja ovat moderni konenäkö ja sen sovellukset robotiikassa ja älykkäissä
koneissa muun muassa syväoppimistekniikoiden avulla. Sovelluksia ovat mm. kohteen havaitseminen, seuranta, 3D-rekonstruktio ja
automaattinen videoeditointi.

Statistical Machine Learning and
Exploratory Data Analysis research group

11. Turun yliopisto

SMiLE
http://www.sis.uta.fi/~tojape/smile.shtml

Turun yliopisto on strategiselta profiililtaan
monialainen, ja siten myös tekoälyyn liittyvää
tutkimusta tehdään useissa tiedekunnissa ja
laitoksissa.

Ryhmää johtaa professori Jaakko Peltonen.
Ryhmä tutkii tilastollisia koneoppimismenetelmiä ja niiden sovelluksia data-analyysissä.
Sovelluksiin kuuluvat mm. useista datalähteistä tapahtuva oppiminen sekä moniulotteisen
aineiston visualisointimenetelmät, joita ryhmä
hyödyntää esimerkiksi bioinformatiikassa,
tietoliikenteessä ja tiedonhaussa.
Kuvantaminen
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/
kuvantaminen-ja-tietokonenako
Ryhmää johtaa professori Karen Egiazarian.
Tutkimusryhmään kuuluu useita ryhmiä, jotka
tutkivat moderneja visuaalisia teknologioita,
laskennallisen kuvantamisen menetelmiä, tietokonenäköä, multimediaa sekä tekoälyä. Ryhmässä kehitetään kuvantamisen, kuvankäsit-

Tekoälyakatemia
Turun yliopistossa toimii kaikkien tiedekuntien koulutusta ja tutkimusta koordinoiva ja
kehittävä Tekoälyakatemia, jonka johtoryhmän muodostaa seitsemän dekaania. TekoälyAkatemian toiminnan painopiste on aluksi
koulutuksessa liittyen jatkuvan oppimisen
hankkeisiin, ja myöhemmin tieteiden välisessä
tutkimuksessa.
Koulutuksen painopisteet ovat monialainen
yleissivistävä tekoäly; syventävä teknologinen
tekoälyosaaminen sekä temaattisesti fokusoitu
tekoäly terveydenhuollossa. Tutkimuksessa
korostuvat tieteidenväliset aiheet: tekoälyn
etiikka ja vastuullisuus, alustatalous, tietoturva, ihmisen ja koneen yhteistyö, oppimisanalytiikka, pelillisyys ja lisätty todellisuus, sekä
Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen koh-
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dalla teknologinen perustutkimus etenkin koneoppimisen ja kieliteknologian saralla. Lisätietoja jakaa luonnontieteiden ja tekniikan
tiedekunnan dekaani, tekoälytutkija, professori Tapio Salakoski.
Digitaaliset tulevaisuudet
Digitaaliset tulevaisuudet on yksi Turun yliopiston tutkimuksen temaattisista kokonaisuuksista. Digitaalisten tulevaisuuksien kokonaisuus perustuu vahvaan tutkimukseen liiketoiminnan ja hallinnon, digitaalisen median ja
kulttuurin, modernin lingvistiikan, oppimisympäristöjen sekä lääketieteen ja terveyden
alueilla. Tavoitteena on hyödyntää modernia
tietotekniikkaa eri alojen sovelluksissa, kuten
esim. data-analytiikkaa/tekoälyä.
Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista
ja -kohteista ovat digitaaliset ihmistieteet, pelitutkimus, paikkatiedon ja terveystiedon hyödyntäminen, kompleksisuus, kvanttiinformaatio sekä avaruusteknologia.
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkimuksentemaattiset-kokonaisuudet/digitaalisettulevaisuudet
Lisätietoja antaa tutkimuskoordinaattori Anne-Marie Tuikka.
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goritmien suunnittelua ja laskennallista älykkyyttä. Se tekee sekä perustutkimusta että
sovelluksia yhteistyössä muiden yliopistojen,
tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.
Ryhmässä kehitetään uusia menetelmiä koneoppimismallien tehokkaaseen opetukseen ja
mallien tarkkuuden luotettavaan arviointiin
monimutkaisia riippuvuuksia sisältävillä datajoukoilla. Ryhmällä on laaja asiantuntemus
niin ydinfunktiomenetelmistä, syväoppimisesta kuin algoritmisesta data-analyysistä ml.
kombinatorinen optimointi. Sovellusalueina
mainittakoon autonomiset ja älykkäät järjestelmät ja erityisesti autonominen merenkulku,
avoimen datan hyödyntäminen geoinformatiikassa, biolääketiede, kuva-analyysi, 3D konenäkö ja sensorifuusio.
Oppimisanalytiikka
http://www.learninganalytics.fi/fi/
oppimisanalytiikka
Oppimisanalytiikkakeskus on monialainen
tutkimuspohjainen opetuksen kehittäjä. Oppimisanalytiikan tavoitteena on hyödyntää opiskelijoista tallennettua tietoa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Tiedon analysoinnissa
hyödynnetään koneoppimisen menetelmiä ja
tiedon visualisointia.

Algoritmiikan ja laskennallisen
älykkyyden laboratorio (ACI)

Matematiikan ja ohjelmoinnin sähköisen opintopolun yhdessä opettajien kanssa kehittänyt
ViLLE Team -tutkimusryhmä aloitti toimintansa 2004. Tulevaisuuden teknologioiden
laitokselta mukana ovat olleet professorit Tapio Salakoski ja Erkki Sutinen, kasvatustieteistä professori Erno Lehtisen johtama Oppimistutkimuskeskuksen matematiikan tutkimusryhmä.

https://tech.utu.fi/en/computer-science/

Tietoliikennetekniikka ja kyberturvallisuus

Professori Jukka Heikkosen ja apulaisprofessori Tapio Pahikkalan johtama ryhmä tutkii al-

Tietoliikennetekniikan laboratorio (professori
Jouni Isoaho ja apulaisprofessori Seppo Virta-

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tekoälyyn liittyviä tutkimusaloja ovat terveys ja
hyvinvointi, autonomiset ja älykkäät järjestelmät, digitalisaatio ja kyberturvallisuus sekä
oppimisanalytiikka.
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nen) on tutkinut itsetietoisia ja älykkäitä järjestelmiä vuodesta 2005 alkaen. Tällä hetkellä
pääsovellusalueet ovat autonomiset ajoneuvot,
älykaupungit ja kyberturvallisuus.
TurkuNLP-ryhmä
https://turkunlp.org/
Kieliteknologiaa ja koneoppimista yhdistävä
TurkuNLP-ryhmä tutkii luonnollisen kielen
prosessointia ja kieliteknologiaa. Ryhmä keskittyy Deep Learning -menetelmiin, laajojen
tekstikorpusten koneelliseen käsittelyyn, opetusdataresurssien kehittämiseen ja kieliriippumattomiin menetelmiin. Tutkimuksen sovellusalueina ovat syntaktinen ja semanttinen
analyysi monelle eri kielelle, tieteelliset ja kliiniset tekstit, konekääntäminen ja tekstigenerointi. Ryhmä on kehittänyt useamman
ohjelmiston ja resurssin, jotka ovat laajemmassa käytössä kansainvälisessä tutkimusyhteisössä ja yhtiöissä. Ryhmä on sijoittunut kärkisijoille useammassa alan kansainvälisessä
Shared Task -kilpailussa.
Digital Health Technology Lab
Ryhmä kehittää ongelmalähtöisesti ratkaisuja
pääasiassa terveydenhuollon kliinisen hoitotyön tarpeisiin yhteistyössä muiden akateemisten ryhmien, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. Tutkimuksen keskiössä ovat
puettavat laitteet (IoT), niiden avulla kerätty
data, biosignaalien analysointi, yhdistäminen
muuhun dataan, sekä tulosten hyödyntäminen
osana kuluttajan ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitotarpeeseen liittyvää päätöksentekoa. Yhtenä tärkeänä osana on kehittää tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia, jolla päästään
terveydenhuollossa yhä henkilökohtaisempaan
ja preventiivisempään suuntaan. Esimerkkinä
vaikkapa eteisvärinän tunnistaminen kotioloissa käyttämällä älypuhelinsovellusta bio-

signaalien keruuseen ja tekoälyä datan analysointiin.
Lisätietoja antavat professori Pasi Liljeberg ja
yliopistonlehtori Mikko Pänkäälä.
Autonomisten järjestelmien
ja robotiikan tutkimusryhmä
http://iot.utu.fi/
Professori Juha Plosilan ja yliopistotukija Tomi
Westerlundin johtama ryhmä tutkii parviälyä
sumulaskennan tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Parviälytutkimus sisältää mm. algoritmien kehittämistä sulautettuihin järjestelmiin tilannekuvan luomiseksi monimuotoisesta datasta päätöksenteon tueksi sekä yksittäisessä sulautetussa laitteessa että parvessa.
Parvea tarkastellaan heterogeenisenä hajautettuna laskenta-alustana, joka optimoi suoritustaan dynaamisesti, mukautuen muuttuviin
olosuhteisiin ja tilanteisiin. Optimointikriteereinä ovat esimerkiksi energiatehokkuus, reaaliaikavaatimukset ja vikasietoisuus. Sovellusalueena toimivat autonomiset laitteet kuten
droonit ja co-robotit sekä näiden erilaiset
käyttötarkoitukset. Ryhmä tekee sekä perustutkimusta että sovelluksia yhteistyössä yritysten ja muiden yliopistojen kanssa.
Dataperustaiset liiketoimintamallit
ja teollinen uudistuminen
Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa toimivan ryhmän tutkimuskohteena ovat digitalisaation vaikutus yritysten ja niiden liiketoimintamallien uudistumiseen. Yritykset pyrkivät kehittämään uusia palveluita ja parantamaan prosesseja hyödyntämällä automaatiota,
robotiikkaa, koneoppimista ja muita uusia
teknologioita. Uusien bisnesmallien kehittäminen – usein yhteistyössä muiden yritysten
kanssa – on tässä muutosprosessissa keskeisessä roolissa.
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Tulevina vuosina tavoitellaan myös koneoppimisen, hahmontunnistuksen/tekoälyn ja dataanalytiikan soveltamista itse liiketoiminnan
mallinnukseen ja tehostamiseen.
Esimerkkejä tutkimuskonteksteista ovat autonomiset laivat ja merilogistiikka, kone- ja metalliteollisuus ja rakennusala.
Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Marikka
Heikkilä ja professori Jukka Heikkilä.

12. Vaasan yliopisto
Digital Economy
https://www.univaasa.fi/fi/sites/
digitaleconomy/
Tutkimusryhmää vetää Digital Economy tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusiniemi.
Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien
teknologioiden mahdollistamia innovaatioita
ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan.
Tutkimusaiheita ovat datan ja tiedon näkökulmat, tiedon käsittely kaikissa vaiheissaan
(tuottaminen, kerääminen siirretään, tallennus, analysointi, hyödyntäminen ja suojaaminen) sekä tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset työskentelyyn, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, dataanalyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio.

13. Muita tekoälyn
tutkimuslaitoksia
VTT
Teknologian tutkimuskeskus VTT on kansallisella statuksella toimiva Pohjoismaiden johta-

49

va tutkimus- ja teknologiayhtiö. VTT oli yhtenä päätoteuttajana valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminta VN TEASin vuoden 2018
alussa käynnistämässä selvityshankkeessa
Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus. VTT kuuluu Aalto-yliopiston,
Helsingin yliopiston kanssa Suomen tekoälykeskukseen (FCAI).
CSC
Valtion ja korkeakoulujen omistama Tieteen
tietotekniikan keskus CSC tarjoaa tieteellisen
laskennan, datan hallinnan ja analysoinnin
sekä tutkimushallinnon ratkaisuja, koulutusta
ja asiantuntijatukea. CSC toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää datanhallinnan ja suurteholaskennan kehittämisohjelmaa, joka sisältää myös tekoälytutkimusta.
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetus– ja kulttuuriministeriö myönsi maaliskuussa 2019 Kajaanin ammattikorkeakoululle
kansallisen tehtävän kehittää supertietokoneympäristö tekoälysovellusten kehittämiseksi
Suomessa. Kajaaniin rakennetaan suurteholaskennan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan keskittymä yhdessä yritysten
kanssa. Suurteholaskennan keskittymää kehitetään yhteistyössä CSC:n kanssa, jonka aiempi supertietokone siirrettiin 2018 Kajaaniin.
Ammattikorkeakoulussa alkaa tekoälyinsinöörien koulutus syksyllä 2019.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa sovelletaan tekoälyn ja data-analytiikan
avoimeen lähdekoodiin perustuvia tuotteita
yrityselämän tarpeisiin. Erikoisaloja ovat
maantieliikenteen reaaliaikainen seuranta ja
visualisointi, itseohjautuvan auton videopeli ja
kuvantunnistus verkkoselaimessa.
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LUKU 3
Historiallinen käänne lääkärinammatissa?
Pirjo Mustonen
LT, sisätautiopin dosentti
Kehittäjäylilääkäri
Työelämäprofessori

T

ekoälyn ja terveyden ympärillä käytävä keskustelu on nopeasti muuttamassa ajatteluamme terveydenhuollon toimintatapojen tulevaisuudesta. Pidetään
mahdollisena – jopa todennäköisenä –, että
tekoäly mullistaa terveydenhuollon prosessien
ja hankintojen optimoinnin sekä logistiikan ja
henkilöstön työn aikatauluttamisen käytänteet. Potilaiden omahoito ja potilasohjaus voivat sen avulla nousta uudelle tasolle.
Tekoälyllä on potentiaalia tunnistaa tarttuvien
tautien epidemiat väestössä aikaisemmin ja

auttaa merkittävästi myös ei-tarttuvien tautien epidemiologian ymmärtämisessä, ja uskotaan, että se tulee vaikuttamaan syvällisesti
esimerkiksi uusien lääkeaineiden kehittämisen
ja geneettiseen tutkimuksen menetelmiin.
Eniten pohdintaa ja tunteita herättävä kysymys on ehkä kuitenkin se, miten tekoäly tulee
muuttamaan lääkärin päivittäistä työtä ja potilas-lääkärisuhdetta. 1800-luvun lopusta alkaneen modernin lääketieteen aikakaudella lääketieteelle ja alan korkeimmin koulutetuille
asiantuntijoille - lääkäreille – on muodostunut
tärkeä erityisasema.
Tämä erityisasema ja sen mukanaan tuoma
arvostus on pitkälti pohjautunut monimutkaisen lääketieteellisen tiedon ja osaamisen hal-

KUVA 1: Länsimaisen lääkäriammatin suuret historialliset käänteet.
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lintaan ja ammattikunnalle rajattuun oikeuteen tehdä tärkeitä sairauksien tutkimiseen,
nimeämiseen ja hoitoon liittyviä päätöksiä.
Lääkäreitä yksilöinä ja ammattikuntana on
viimeksi kuluneiden 100–200 vuoden aikana
pidetty yleisesti yhteiskunnallisesti etuoikeutettuina jopa siten, että on puhuttu ”lääkäriyden kulta-ajasta”. Historiallisesti tarkasteltuna
lääkärin aseman ja arvostuksen ”kulta-aika”
on kuitenkin on ollut melko lyhyt ajanjakso
(kuva 1), ja jotkut ovat pidemmän aikaa uskoneet, että todistamme parhaillaan tämän jakson päättymistä (McKinlay 2002).
Lääkärikunnan asemaa heikentävinä tekijöinä
on pidetty markkinavoimien vahvistumista,
lisääntynyttä terveydenhuollon säätelyä ja byrokratiaa, lääkärin työn lisääntynyttä valvontaa ja arviointia, näyttöön perustuvan lääketieteen vahvistumista, entistä suurempaa riippuvuutta kone- ja laboratoriotutkimuksista,
konsumerismiä ja lääketieteen proletarisoitumista sekä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien, erityisesti hoitotyön ammattilaisten
taholta tulevaa kilpailua (Lipworth 2013). Voidaankin aiheellisesti kysyä, sinetöikö tekoälyn
kehitys ja läpimurto tämän kehityskulun.
Tekoäly lääkärin korvaajana
vai lääkärin kumppanina?
Mediayhtiö Forbesin tiedetoimittaja Parmy
Olson kuvasi historiallista hetkeä London’s
Royal College of Physicians -yhdistyksen tilaisuudessa kesäkuussa 2018: Auditorio oli täynnä lääkäreitä, jotka kuuntelivat hämmentäviä
tuloksia tekoälyn potentiaalista. Terveydenhuoltoalan start up -yritys Babylon Healthin
kouluttama ”tekoälylääkäri” Babylon Health
oli saanut Englannissa käytössä olevasta yleislääkäreiden erikoistumistentin (MRCGP exam)
diagnostiikkaosuudesta 82 %:n tuloksen, mikä
oli parempi kuin kun edeltävän 5 vuoden ajan

kokeessa olleiden ”ihmislääkäreiden” keskitulos (72 %). Toimittajan näkemyksen mukaan
on vain ajan kysymys milloin sen annetaan
tehdä diagnooseja ja jopa kirjoittaa lääkemääräyksiä (Olson 2108). Tätä kirjoitettaessa tekoälyn MRCGP-testisuoritusta ei ole kuvattu vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa.
Julkisuudessa esitetyt näkemykset siitä, kuinka
paljon tekoäly tulee korvaamaan lääkärityötä
ja kuinka paljon se tulevaisuudessa vähentää
lääkäreiden tarvetta vaihtelevat huomattavasti. Piilaaksolainen riskisijoittaja Vinod Khosla
esitti jo vuonna 2012, että tekoäly voisi korvata 80 % lääkäreistä (Khosla 2012).
Khosla ennakoi, että jo lähitulevaisuudessa
potilas kertoo itse koneelle oireensa, antaa
sille käyttöön aiemman sairaushistoriansa ja
tekee mobiiliteknologian avulla itse diagnostisten algoritmien suosittelemat testit
(esimerkiksi verenpaineen mittaus, sydämen
sykkeen ja rytmin rekisteröinti, valokuvat
ihosta tai korvasta, ultraäänikuva sydämestä
tai vatsasta, yksinkertaiset laboratoriotestit).
20 % jäljelle jäävästä lääkärintyöstä koostuisi
kiireettömästä potilaan kohtaamisesta, neuvonnasta ja toimenpiteistä – nämä jätettäisiin
lääkärikunnan pätevimmän ja parhaan 20
%:n tehtäväksi (Khosla 2012).
Lääkärikunnan näkemys tulevaisuudesta on
pääsääntöisesti toisenlainen. Tekoälyä ei mielletä lääkärin syrjäyttäjänä vaan kumppanina,
joka vapauttaa lääkärin aikaa tiedon prosessoinnista sen soveltamiseen ja syvälliseen potilaan kohtaamiseen.
“Vanhoina hyvinä aikoina” lääkärit kokoontuivat yhteen potilaskierroille vaihtamaan ajatuksiaan, tietoaan ja kokemustaan silloin, kun
ongelmat olivat liian suuria yhden henkilön
ratkaistavaksi. Nykyisin lääkäri hakee ongelmatilanteissa lisätietoa ja tukea päätöksilleen
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ennen kaikkea sähköisten tietokantojen sisällöstä. Johtopäätösten tekoa vaikeuttaa tällä
hetkellä kuitenkin julkaistun lääketieteellisen
tutkimustiedon eksponentiaalisesti lisääntyvä
määrä, tutkimusten laatu-, kysymyksenasettelu- ja aineistoerot, tutkimusten ristiriitaiset
tulokset sekä potilaaseen ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvät muuttuvat tekijät
(Obermeyer 2017).
Näyttöön perustuvat hoitosuositukset pyrkivät
vastaamaan tähän haasteeseen, mutta niiden
tekemisessä, päivittämisessä ja soveltamisessa
on haasteita. Potilaat ovat entistä useammin
iäkkäitä ja heillä on johtopäätösten tekoa sekoittavia useita samanaikaisia, usean erikoisalan osaamista vaativia sairauksia. Potilaan
hoitoon vaadittava lääketieteellinen ajattelu on
monimutkaistunut tasolle, joka haastaa inhimillisen suorituskyvyn rajat. Yksittäinen potilas on ”big data -haaste”, jonka ratkaisemiseen
koneoppiminen ja tekoäly tulevat tarjoamaan
lääkärikunnan toivoman ratkaisun (Obermeyer 2017).
Ennustettavissa on, että algoritmit pystyvät
tulevaisuudessa yhdistelemään tietoa tavalla,
johon yksittäinen lääkäri ei koskaan pysty, ja
ne tulevat muuttamaan lääketieteellistä ajattelua. Lääkärikunnan tulevaisuuden kannalta
keskeinen kysymys on se, johtavatko tätä kehitystä ammattikunnan ulkopuoliset vai sen
sisältä tulevat voimat (Obermeyer 2017).
Tällä hetkellä lääkärit eivät ole riittävästi terveydenhuollon tekoälyalgoritmien kehittämisen intellektuaalisessa ytimessä. Kliinisen ajattelun huomiotta jättämistä pidetään vaarallisena (Obermeyr 2017).
Algoritmit, jotka oppivat ihmisten päätöksistä
oppivat myös inhimillisiä virheitä: ylitutkimista ja ylidiagnosointia. Näiden ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen edellyttää syvää
ymmärrystä kliinisten päätösten ja niistä syn-
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tyvän datan taustalla olevista tekijöistä – ja
korostaa algoritmien roolia kliininen ajattelun
lääkärin ”vertaistukena” tai kumppanina, ei
korvaajana. Koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen lääketieteessä tulee olemaan joukkueurheilua, johon tarvitaan uusia pelaajia:
tilastotieteeseen, tietojenkäsittelyyn ja käyttäytymistieteisiin koulutettuja kliinikkolääkäreitä,
jotka voivat mielekkäällä tavalla osallistua algoritmien kehittämiseen ja arviointiin
(Obermeyr 2017).

Myös lääketieteen peruskoulutus vaatii tältä
osin huomattavaa päivittämistä. Lääketieteen
opiskelijat eivät viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan ole huolestuneita tekoälyn
läpimurron vaikutuksesta tulevaan työuraansa, mutta toivoisivat siihen liittyvän koulutuksen sisällyttämistä opinto-ohjelmaansa (Dos
Santos 2018).
Emerituskansleri Kari Raivio on samoilla linjoilla: vaikka tekoälyn on ennustettu vievän
lääkäreiden työpaikkoja, sen enempää potilastyötä tekevillä lääkäreillä kuin tutkijoillakaan
ei ole syytä huolestua. Vaikka tekoäly pystyy
pyörittelemään monimutkaisia algoritmeja, ei
se hänen mukaansa voi korvata ihmiselle ominaista, lääkärin työssä tarvittavaa uteliaisuutta
ja luovuutta, ainakaan vielä pitkään aikaan
(Raivio 2018).
Suomalainen, käytännön työtä tekevä lääkärikunta suhtautuu tällä hetkellä tekoälyyn liittyviin tulevaisuuden näkymiin vaihtelevasti. Osa
kokee uuden teknologian tuomat mahdollisuudet innostavana, osa uhkaavana. Moni kokee,
että ei tiedä tai ymmärrä asiasta tarpeeksi pystyäkseen tekemään päätelmiä tekoälyn roolista. Oman arvioni mukaan valtaosa on vasta
heräämässä pohtimaan asiaa. Toiveikkaasti
ajattelevat kokevat, että uusi teknologia helpottaisi yhä kiireisemmäksi muuttunutta arki-
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työtä ja siirtäisi sen painopistettä enemmän
mekaanisesta datan keräämisestä, tarkastelusta ja raportoinnista takaisin kohti asioiden
kiireetöntä pohtimista ja inhimillistä vuorovaikutusta.
”Vastaako radiologin konsulttipuhelimeen jatkossa tekoäly? Sitä on vaikea uskoa. Radiologia erikoisalana on enemmän kuin pikseliensä
summa. Toivon, että tulevaisuudessakin kliinikot kävelevät alakerran röntgeniin pohtimaan
kanssamme kinkkisiä tapauksia meetinghuoneessa tai työaseman ääressä. Tervetuloa!”
(Parviainen 2017).
Jos katsotaan tulevaisuutta lääkärin perimmäisen tehtävän näkökulmasta, on toissijaista
pohtia statuksen, arvostuksen tai työpaikkojen
menetystä. Jos saadaan käyttöön entistä parempia työkaluja, on lääkärin velvollisuus
käyttää niitä potilaiden parhaaksi, vaikka sitten oman etunsa kustannuksella.
Lääkärin valassa todetaan, että ”Päämääränäni
on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen,
sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja
käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon
tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.” (Lääkärinvala 2013).
Lääkärin tulee siis mahdollistaa potilaalle paras ja tarkoituksenmukaisin mahdollinen hoito. Olisi epäeettistä olla antamatta tekoälyn
hoitaa niitä asioita, joissa se on osoitettu ihmislääkäriä paremmaksi.
Potilas-lääkärisuhde
Potilas-lääkärisuhde on jo muutaman vuosikymmenen ajan ollut voimakkaassa murroksessa. Potilaan toimijuus on sähköistyvillä ter-

veysmarkkinoilla muuttunut kohti aktiivista
terveystiedon etsijää, kuluttajaa ja oman maallikkodiagnoosin tekijää. Vastaavasti lääkärin
roolin evoluutio on kulkenut yhä enemmän
kohti kumppania, kollegaa ja asiakaspalvelijaa
(Autio 2012). Tekoälypohjaisiin algoritmeihin
perustuvan omadiagnostiikan ennakoidaan
kiihdyttävän tätä kehitystä.
Kehityskulkuun voi liittyä myös haitallisia vaikutuksia (Karches 2018). Lääkärietiikan näkökulmasta potilaan kohtaaminen on lääkärintyön ydintapahtuma. Tilanne on lääketieteellisen tiedon suhteen epäsymmetrinen, mutta
kahden ihmisen tapaamisena tasavertainen.
Eettisesti hyvässä vuorovaikutuksessa lääkärin
on ymmärrettävä molemmat tasot ja huolehdittava niiden tasapainosta (Lääkärin etiikka,
Lääkäriliitto).
Tekoälyalgoritmien avulla tehty omadiagnostiikka vahvistaa potilaan asiantuntijaroolia
suhteessa lääkäriin. Molempien toimijoiden
samanaikainen aktiivisuus asiantuntijana lisää
roolikonfliktin mahdollisuutta, koska potilaskuluttaja toisaalta odottaa lääkärin toimivan
asiakaspalveluroolissaan asiakkaan odotusten
mukaisesti (Autio 2012).
Vahva asiantuntijarooli on auttanut lääkäriä
sairastumiseen liittyvien potilaan regressiivisten tarpeiden kohtaamisessa: voidaankin kysyä, kuinka halukas ja kykenevä lääkäri on
kohtaamaan näitä tarpeita ilman tätä suojaa.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vielä ei
tiedetä, tuleeko tekoälypohjaisten teknologioiden lisääntyvä käyttöönotto vahvistamaan
potilas-lääkärisuhdetta vai johtaako se suhteen rapautumiseen (Topol 2019).
Ehkäpä paras lopputulos saataisiin ottamalla
tekoäly aidosti kolmanneksi kumppaniksi mukaan potilaan ja lääkärin kohtaamiseen. Lerner et al. ovat hahmotelleet tätä kokonaisuutta
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KUVA 2: Mahdollinen potilaan, lääkärin ja monitieteellisen kyvykkyyden (sisältää tekoälyn) suhde tulevaisuudessa. Muokattu artikkelista Lerner 2018.

kuvan 2 mukaisesti (Lerner 2108). Kiinnostavaa tulee olemaan se, miten ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimus (Human
Computer Interaction, HCI tai CHI) tulee käsittelemään tätä aihetta.
Tekoälyalgoritmien suoriutuminen
lääkäreihin verrattuna
Raportoitujen tekoälyä ja lääkärin suoritusta
vertaavien tutkimusten ensilinjan tutkimusalue on ollut lääketieteellinen kuvantaminen.
Radiologisen kuvantamisen, patologian, silmätautien ja ihotautien erikoisalalla lääkärin tekemä diagnostiikka perustuvat erittäin suurelta osin näköaistilla tehtävään havainnointiin
(röntgen-, tietokonetomografia- magneetti ja
ultraäänikuvat, silmänpohjakuvat, histologiset
kudosleikkeet, näkyvät muutokset iholla).

Keskeistä on normaaliudesta poikkeavien löydösten tunnistaminen ja määrittely. Syvien
neuroverkkojen avulla tehtävän kuvantunnistuksen hyödyntämisen mahdollisuudet ovat
näillä erikoisaloilla erittäin merkittävät ja voisi
ajatella, että uusi teknologia saatettaisiin kokea uhkana. Näin ei ainakaan laajasti näyttäisi
olevan. Esimerkiksi englantilaisen radiologian
erikoislääkäriyhdistyksen (RCR, Royal College
of Radiology) tuoreessa lausunnossa tekoälyn
tuloon erikoisalalle suhtaudutaan positiivisesti
eikä sitä koeta uhkana työllistymiselle (RCR
2018).
Radiologikollegiossa odotetaan, että tekoälyn
integroiminen osaksi kliinistä työtä tulee lisäämään tehokkuutta ja laajentamaan sekä käytännön diagnostiikan että tutkimuksen mahdollisuuksia. RCR painottaa tärkeänä sitä, että
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Radiologia: Syväoppimiseen perustuvia tekoälyalgoritmeja tekoälyalgoritmeja on sovellettu monenlaisiin kuvantamiskysymyksiin
(taulukko 1). Tulokset ovat olleet vaihtelevia.
Tekoälyalgoritmi esimerkiksi tunnisti keuhkokuumeen 112 000 thoraxkuvan aineistosta
paremmin kuin radiologit. Algoritmin AUC
(area under the curve) oli kuitenkin kaukana
optimaalisesta (0.76), eikä testitilanne vastannut kliinistä todellisuutta (Wang X 2017). Toisaalta algoritmien diagnostinen tarkkuus
akuuttidiagnostiikassa käytettyjen pään tietokonetomografiatutkimusten tulkinnassa oli
huonompi kuin ihmisen tekemänä (Topol
2019).

KUVA 3: Radiology: Artificial Intelligence -julkaisu
keskittyy kuvantamisen alueen koneoppimisen ja
tekoälyn kysymyksiin.

erikoislääkärit perehtyisivät myös tekoälyteknologian rajoitteisiin, ja olisivat kiinnostuneita
arvioimaan sen todellisia hyötyjä (RCR 2018).
Myös pohjoisamerikkalaiset radiologit ovat
kiinnostuneita tekoälyn tuomista uusista mahdollisuuksista. RSNA (Radiological Society of
North America) on tammikuussa 2019 lanseerannut tekoälyyn keskittyvän vertaisarvioidun
julkaisusarjan (kuva 3).

Tuoreessa Nature Medicine -lehden teemanumerossa julkaistu kokoama-artikkeli (Topol
2109) on koostanut yhteen ne vertaisarvioidut
tutkimukset, joissa tekoälyalgoritmin ja lääkärin onnistumista on vertailtu lääketieteellisessä diagnostiikassa (taulukko 1).
Valtaosa näistä tutkimuksista on julkaistu vuoden sisällä ja on oletettavaa, että tutkimuskirjallisuus on tältä osin nopeasti lisääntymässä.

Patologia: Ensimmäinen prospektiivinen tutkimus, jossa todellisessa kliinisessä ympäristössä selvitettiin tekoälyalgoritmin tarkkuutta
havaita rintasyövän mikrometastaaseja digitaalisistaa patologian leikekuvista kuuteen
patologiin verrattuna, tuli siihen tulokseen,
että paras tarkkuus saavutettiin patologien ja
algoritmin synergialla (taulukko 1, Steiner
2018). Algoritmin käyttö myös nopeutti leikkeiden tulkintaa (Topol 2019). Syväoppimiseen perustuvien algoritmien käytöstä voi olla
myös hyötyä esimerkiksi epätarkkojen mikroskooppikuvien tarkentamisessa (Yang 2018).
Ihotaudit: Tekoälyalgoritmia on verrattu ihotautilääkäreihin ihosyövän luokittelussa ja
melanooman tunnistamisessa (taulukko 1).
Näissä vertailuissa algoritmit päihittivät suurimman osan lääkäreistä. Mitään näistä vertailevista tutkimuksista ei kuitenkaan tehty todellisessa ympäristössä, jossa lääkäri tekisi
kliinisen tutkimuksen ja muita diagnoosia varmentavia toimia (Topol 2019). Suurin osa
ihomuutosten arvioinneista tehdään yleislääkärin toimesta, ja jos tekoäly vastaa vähintään
keskimääräistä ihotautien erikoislääkäriä, olisi
siitä merkittävää etua perusterveydenhuollon
ei-spesialistitason diagnostiikassa.
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Erikoisala

Kuvat

Julkaisu

Radiologia/
neurologia

Pään CT, akuutit aivotapahtumat

Titano J J et al. (2018) Nat Med 24, 1337–1341.

Pään CT, aivoverenvuoto

Arbabshirani M R et al. (2018) NPJ Digit Med.1, 9.

Pään CT, aivovamma

Chilamkurthy S. et al. (2018) Lancet 392, 2388–2396.

Thoraxkuva, keuhkometastaasit

Nam JG et al. (2018) Radiology https://doi.org/10.1148/
radiol.2018180237

Thoraxkuva, erilaiset löydökset

Singh R et al. (2018) PLoS ONE 13, e0204155

Mammografia

Lehman CD et al. (2018) Radiology http://doi.org/10.1148/
radiol.2018180694

Ranteen röntgenkuva*

Lindsey R et al. (2018) Proc Natl Acad Sci USA 115, 11591–11596.

Rintasyöpä

Ehteshami Bejnordi B et al. (2107) JAMA 318, 2199–2210.

Keuhkosyöpä ( + driver mutaatio)

Coudray N et al. (2018) Nat Med 24, 1559–1567.

Aivokasvaimet ( + metylaatio)

Capper D et al. (2018) Nature 555, 469–474.

Rintasyövän metastaasit*

Steiner DF et al. (2018) Am J Surg Pathol 42, 1636–1646.

Breast cancer metastases

Liu Y et al. (2018) Arch. Pathol Lab Med https://
doi.org/10.5858/arpa.2018-0147OA.

Ihosyövät

Esteva A et al. (2017) Nature 542, 115–118.

Melanooma

Haenssle HA et al. (2018) Ann Oncol 29, 1836–1842.

Ihomuutokset

Han SS et al. (2018). J Invest Dermatol. 138, 1529–1538.

Diabeettinen retinopatia

Gulshan V et al. (2016) JAMA 316, 2402–2410.

Diabeettinen retinopatia *

Abramoff M et al. (2018) NPJ Digit Med 1, 39.

Diabeettinen retinopatia *

Kanagasingam Y et al. (2018) JAMA Netw Open 1, e182665.

Synnynnäinen kaihi

Long E et al. (2017) Nat Biomed Eng 1, 1–8.

Verkkokalvon sairaudet (OCT)

De Fauw J et al. (2018) Nat. Med. 24, 1342–1350.

Makuladegeneraatio

Burlina PM et al. (2017) JAMA Ophthalmol. 135, 1170–1176.

Keskosen retinopatia

Brown J M et al. (2018) JAMA Ophthalmol. 136, 803–810.

Silmänpohjarappeuma ja diabeettinen retinopatia

Kermany DS et al. (2018) Cell 172, 1122–1131.e1129.

Polyypit kolonoskopiassa*

Mori Y et al. (2018) Ann. Intern. Med. 169, 357–366.

Polyypit kolonoskopiassa

Wang P et al. (2018) Nat Biomed Eng 2, 741–748.

Sydämen ultraäänitutkimus

Madani A et al. (2018) NPJ Digit Med 1, 6.

Sydämen ultraäänitutkimus

Zhang J et al. (2018) Circulation 138, 1623–1635.

Patologia

Ihotaudit

Silmätaudit

Gastroenterologia

Kardiologia

TAULUKKO 1: Vertaisarvioidut julkaisut, joissa tekoälyalgoritmeja on verrattu lääkäreihin, muokattu julkaisusta Topol 2019.
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Silmätaudit: Useat tutkimukset ovat verranneet algoritmien ja silmälääkäreiden kykyä
silmän valokerroskuvauksen (OCT-tutkimus)
ja silmänpohjakuvausten tulkinnassa (taulukko 1). Algoritmit ovat suoriutuneet näistä silmälääkäreitä vastaavalla tavalla (Topol 2019).
Kardiologia: Sydänfilmi (EKG) ja sydämen
ultraäänitutkimus ovat tavallisimmat kuvadokumentit, joita käytännön työtä tekevät kardiologit käyttävät. Syväoppimisalgoritmien
kyky tulkita EKG:ta on ollut huomattavasti
parempi kuin lähes 40 vuotta EKG-laitteissa
käytetyillä, varsin epäluotettavaksi osoittautuneilla sääntöpohjaisilla automaatiotulkinnoilla
(Willems 1991). Tekoälyalgoritmin kyky tunnistaa EKG:sta akuutti sepelvaltimokohtaus oli
verrattavissa kardiologiin (sensitiivisyys 93 %,
spesifisyys 90 %) (Strodthoff 2018). Sydämen
ultraäänitutkimuksen pysäytyskuvien tulkinnassa algoritmit ovat osoittautuneet vertailukelpoisiksi (Topol 2019), mutta tuloksen kliininen sovellettavuus todelliseen potilastyöhön
on huono, koska siellä arvioidaan pääosin liikkuvaa kuvaa.
Gastroenterologia: Kolonoskopiaa tekevän
gastroenterologin voi olla erittäin vaikea havaita hyvin pieniä (< 5 mm:n läpimittaisia)
polyyppejä. Konenäkö pystyy suurella suurennuksella tulkitsemaan kolonoskopiakuvaa vähintään yhtä hyvin kuin gastroenterologi
(taulukko 1, sivu 59).
FDA (Food and Drug Administration) on hyväksynyt joitakin kuvatulkintaan tarkoitettuja
patentoituja algoritmeja, ja lista laajenee nopeasti. Näihin patentteihin liittyen on julkaistu
vain vähän vertaisarvioituja tutkimuksia
(Topol 2019).
Tekoälyalgoritmien kyky
ennustaa sairauden kulkua
Sairauden kulun ennakoiminen on yksi keskeinen osa lääkärin työtä. Erilaisia riskipisteytyk-

siä on käytetty potilastyössä jo useamman
vuosikymmenen ajan. Tällaisia ovat esimerkiksi eteisvärinän antikoagulaatiohoidon aloitusta ohjaavaat CHADS2- ja CHA2DS2-Vascpisteytykset sekä sydän ja aivoinfarktin todennäköisyyttä ennustava FINRISKI-laskuri. On
arvioitu, että kone ja syväoppimisen avulla
laajoista potilasdatalähteistä voitaisiin tuottaa
nopeasti ennakointityökaluja tai -menetelmiä
jopa tuhansiin muihin kliinisiin tilanteisiin
(Chen 2017).

Esimerkiksi kriittisesti sairaan potilaan eloonjäämistodennäköisyyttä tai sairaalasta kotiutuvan potilaan riskiä joutua palaamaan takaisin
olisi tärkeää pystyä arvioimaan nykyistä paremmin. Kone- ja syväoppimisen algoritmit
ovat pystyneet ennakoimaan elektronisesta
potilaskertomusdatasta monia kliinisesti merkittäviä sairauksia/tapahtumia Alzheimerin
taudista kuolemaan (Topol 2019). Ennakointi
on kuitenkin hyödyllistä vasta silloin, jos se on
niin varhaista, että hoitolinjan tai hoidon lopputuleman muutos on mahdollinen (Chen
2017).
Tehohoidossa olevaa potilasta seurataan jatkuvasti monenlaisilla elintoimintoja rekisteröivillä elektronisilla laitteilla, ja myös laboratoriotutkimuksia tehdään tehohoitopotilaista tiheästi. Kaikesta tästä syntyy ja rekisteröityy paljon tietoa, mikä antaa hyvän mahdollisuuden
tutkia tekoälyalgoritmeja. Tehohoitopotilaan
sepsis olisi tärkeää tunnistaa mahdollisimman
varhain, mutta se on alkuvaiheessa vaikeaa
kliinisin keinoin. Ongelmaan on haettu ratkaisua tekoälyn avulla (Horng 2017, Henry 2015).
Äskettäin kuvattiin, miten Random forest classifier pystyttiin onnistuneesti kouluttamaan
erottamaan alkava verenmyrkytys eli sepsis
fysiologisen monitorointidatavirran parametreista. Aineistona oli 1161 kriittisesti sairasta
tehohoitopotilasta, joista 377:lle kehittyi sep-
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sis. Koneoppimisen algoritmien käyttö ennakoi sepsiksen kehittymisen suurella tarkkuudella noin 5 tuntia aikaisemmin kuin se perinteisin kliinisin keinoin olisi ollut mahdollista
(van Wyjk 2019).
Tekoälypohjaiseen ennakointiin perehtyneet
asiantuntijat arvioivat, että tulevaisuudessa
sekä konetta että ihmistä tarvitaan: potilaan
hoidon ja terveydenhuoltojärjestelmän kannalta paras ennakoinnin lopputulos syntyy,
kun koneoppimisen kyvykkyys (”software”)
yhdistetään parhaaseen inhimilliseen arviointiin (”hard-ware”) (Chen 2017).
Lopuksi
Lääketieteen historiassa ja lääkärin työssä eletään merkittävää murrosvaihetta. Lääkärin
työ tulee tekoälyn ja muiden läpimurtoteknologioiden vaikutuksesta muuttumaan tavalla,
jota kokonaisuudessaan on vaikea ennakoida.
Tekoäly saattaa vähentää lääkärityön tarvetta
joissakin tehtävissä, mutta toisaalta syntyy
uusia tietoteknologista, tilastotieteellistä ja
lääketieteellistä osaamista yhdistäviä työnkuvia.
Uusia teknologioita ei kannata nähdä uhkana
vaan mahdollisuutena hankkia alan osaamista
ja ottaa aktiivinen rooli niihin liittyvien algoritmien kehittämisessä, arvioimisessa ja tutkimisessa. Oleellista on tunnistaa ja edistää niitä
tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat entistä paremman potilaiden hoidon ja mahdollisimman
tarkoituksenmukaisen terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan.
Lääkärillä on terveydenhuollon ja kliinisten
lainalaisuuksien tuntijana tässä keskeinen rooli. Royal College of Physicians:n kannanottoa
siteeraten: “It is not for the doctor of the future to engage with AI, it is already a reality
for doctors right now.”
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LUKU 4
Koneoppiminen ja tekoäly

K

oneoppiminen sekä
terveys- ja hyvinvointidatapohjaiset tekoälysovellukset

Sami Äyrämö
Tutkimuskoordinaattori
Tutkimusryhmä
Esko Niinimäki, Timo Ojala, Samuli Rahkonen, Susanne Jauhiainen, Ilkka Rautiainen,
Hannu Moilanen, Anastasiia Girka, Hamid
Behravan, Mirka Saarela, Aleksander Lempinen ja Sami Äyrämö.
VFH- ja WHC-hankkeissa tutkittiin koneoppimismenetelmien sovellettavuutta tekoälymallien kouluttamiseen useissa esimerkkisovelluksissa. Tässä luvussa esitellään muutamia
niistä. Sovellukset kuvastavat datan keskeistä
roolia mallien kouluttamisessa.
Neuroverkkojen kaltaiset menetelmät oppivat
ilmiöt datasta vain mikäli data sellaisia sisältää. Ilman riittävän kattavaa ja hyvälaatuista
dataa tietokoneet ovat pitkälti pelkkiä laskukoneita.
Laajempi kuvaus useammasta sovelluksesta
löytyy kokoomaraportista Äyrämö, S. & Neittaanmäki, P. (toim.), Koneoppimispohjaiset
tekoälyratkaisut hyvinvointi- ja terveyssovelluksissa, In-formaatioteknologian tiedekunnan
julkaisuja, No. 42/2017.

Johdanto
Tekoälystä on tullut yksi keskeisimmistä teknologioista pohdittaessa terveydenhuollon kehittämistä ja tehostamista yhteiskunnan muu-

tosten ja haasteiden keskellä. Tekoälysovelluksia on kehitetty terveydenhuollon ja lääketieteen sovelluksiin 1980-luvulta alkaen. Liikunta- ja hyvinvointisektoreiden innovaatiot ovat
kuitenkin yleistyneet vasta viime vuosina, sillä
kuluttajatason sensori- ja datantallennusratkaisut ovat kehittyneet vasta tämän vuosituhannen puolella.
Suomella on vahvat lähtökohdat sekä tekoälyn
kehittämiseen että hyödyntämiseen korkean
osaamistason ja laajasti digitalisoituvan terveydenhuollon ansiosta (Lehto and Neittaanmäki, 2017). Lisäksi suomalaiset yritykset ovat
kehittäneet terveys- ja hyvinvointialalle lukuisia digitaalista dataa ja signaaleja kerääviä
sensori-, mittalaite- ja tiedonkeruuratkaisuja.
Omadataa hyödyntävän tekoälyn kehitysmahdollisuudet tulevat paranemaan entisestään
muun muassa Omakannan Omatietovarannon
käyttöönoton ja datan toissijaisen käytön
mahdollistumisen myötä (Niinimäki ym.
2017).
Yksilöllisen vaihtelun huomioivat lähestymistavat potilaiden hoidossa, riskien arvioinnissa
ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä, englanninkielisin termein ilmaistuna precision medicine tai personalized medicine, perustuvat
suurien tietomassojen ja koneoppimisen hyödyntämiseen.
Perinteisesti tutkimustiedon tuottaminen on
perustunut valtaosin one size fits all -strategiaan, jossa populaatiossa keskimäärin toimivaksi todetun menettelyn oletetaan yleistyvän
valtaosin kaikkiin yksilöihin. Tämä johtaa
luonnollisesti suuriin yksilöllisiin eroihin hoitoa saaneiden tai vaikkapa liikuntareseptiä
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noudattaneiden henkilöiden kokemissa vasteissa.
Yksilöllisen lääketieteen tavoitteena on ottaa
huomioon yksilön perimään, ympäristöön ja
elämäntyyliin liittyvät tekijät, mikä mahdollistaa yksilöllisesti tarkemmat riskiarviot ja diagnoosit, vaikuttavammat terveys- ja liikuntasuositukset ja tehokkaan hoidon suunnittelun
sairauden osuessa kohdalle. Henkilökohtainen
lääketiede ei luonnollisesti tarkoita menetelmien kehittämistä yksilöittäin vaan yhtenäisesti käyttäytyvien osajoukkojen tai alityyppien tunnistamista suuremmasta datamassasta koneoppimisen ja data-analytiikan keinoin.
Dr. Linda A. Winters-Miner (Linda 2014) on
kuvannut seitsemän tapaa, joilla ennustava
mallintaminen voi edistää terveyttä ja hyvinvointia. Vapaasti käännettynä ne voitaneen
tulkita seuraavasti:
* Tarkemmat diagnoosit.
* Yksilöllisempien riskiarvioiden avulla
edistyvä ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja kansanterveys.
* Yksilöllisemmät hoitomenetelmät.
* Työterveyden palveluiden vakuutuskustannusten ennustaminen.
* Tiedon aiempi jalkauttaminen kliiniseen toimintaan jatkuvaan oppimiseen
kykenevien mallien avulla.
* Lääkkeiden tarvepohjainen kehittäminen.
* Potilaan aktiivisempi rooli terveytensä
edistämisessä.
Tekoälymenetelmien kehittäminen yksilöllisemmän terveydenhoidon edistämiseksi edellyttää älykkäiden algoritmien lisäksi suuret
määrät monipuolista ja riittävän laadukasta
dataa. Modernit kone- ja syväoppimisalgorit-

mit pystyvät älykkäästi mallintamaan/oppimaan datassa piileviä monimutkaisiakin yhteyksiä ja riippuvuuksia. Menetelmien älykkyydestä ja oppimiskyvystä huolimatta varsinainen sovellusalakohtainen tieto on luonnollisesti kuitenkin datassa.
Tekoälyalgoritmit eivät pysty lisäämään tai
luomaan oppimaansa malliin sellaista tietoa,
jota niiden opettamiseen käytettävä data ei
sisällä. Tekoälyn laatu ja kattavuus on siis varsin pitkälle datasta riippuvaista. Toisaalta ilman data- ja koneoppimisalan ammattitaitoa
suurten datamassojen valtava potentiaali on
mahdotonta hyödyntää. Tällaisen keskinäisen
riippuvuuden vallitessa kehittämis- ja tutkimustyö edellyttää tiivistä yhteistyötä tekoälyja terveys-/hyvinvointialojen osaajien välillä.
Koneoppimiseen perustuva tekoäly
Kiinnostus tekoälyä kohtaan on elänyt eräänlaisessa aaltoliikkeessä nykyaikaisten ohjelmoitavien tietokoneiden keksimisestä lähtien.
Aluksi tietokoneiden ''viisautta'' hyödynnettiin
pääasiassa formaaliin esitystapaan helposti
taipuvien matemaattisten tehtävien ratkomiseen (Goodfellow ym. 2016). Tällaisten tehtävien ratkominen koneen avulla oli hyödyllistä,
sillä tehtävät olivat ihmiselle vaikeita, mutta
tietokoneille helppoja ja nopeita ratkaista.
Klassinen tekoäly perustuu tietämyksen esittämiseen hyvin määriteltyjen symbolien ja loogisten päättelysääntöjen muodossa (Nilsson
1998). Todellinen maailma on kuitenkin osoittautunut varsin vaikeasti mallinnettavaksi
ohjelmoitavan tekoälyn muodossa.
Vaikka tietokone voidaan opettaa pelaamaan
älykkäänoloisesti shakkia, on pelin maailma
varsin rajallinen ja yksinkertainen verrattuna
reaalimaailman ongelmiin. Tosielämän tapausten mallintamiseen vaadittavan kokonaisvaltaisen informaation kerääminen voi olla
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äärimmäisen vaikeaa. Vaikka monimutkaisten
matemaattisten tehtävien ratkaiseminen tietokoneen avulla on nopeuttanut maailman kehittymistä monin tavoin, muodostaa ihmiselle
intuitiivisen oloisten, mutta vaikeasti formaalissa muodossa esitettävien tehtävien ratkominen edelleen tekoälylle suuren haasteen
(Goodfellow ym. 2016). Ollakseen älykäs ja
vuorovaikutuskykyinen täytyy tietokoneen
pystyä oppimaan asioita kuvista, äänistä, teksteistä, sähkösignaaleista, tapahtumasekvensseistä jne. eli suurista matalan abstraktiotason
tietomassoista. Ihmisestä tällaista dataa tuotetaan valtavia määriä biosignaalien, digitaalisten kuvien, geenisekvenssien ym. muodossa.
Perinteiset koneoppimisen menetelmät
Koneoppiminen on keino opettaa tietokone
tunnistamaan, luokittelemaan ja ennustamaan
reaalimaailman ilmiöitä ja hahmoja (Bishop
2006). Koneoppiminen jaetaan pääasiassa
kahteen paradigmaan: ohjattuun ja ohjaamattomaan oppimiseen (Friedman ym. 2001).
Ensin mainitussa kone opetetaan ennustamaan tai luokittelemaan määrättyjä vasteita.
Vasteet voivat olla luokiteltuja muuttujia, kuten kasvaimen tyyppi (hyvänlaatuinen = 0 /
pahanlaatuinen = 1), tai jatkuvia muuttujia,
kuten riskikerroin väliltä 0–1. Ohjaamattomassa oppimisessa datasta pyritään hahmottamaan sen sisäinen rakenne ja tunnistamaan
uusia riippuvuuksia ja suhteita. Vaikka osaraporteissa on sovellettu myös ohjaamatonta
oppimista, on tämän kokoomaraportin päähuomio ohjatussa koneoppimisessa.
Keinotekoiset neuroverkot ovat tekoälyn yksi
tunnetuimmista menetelmistä (Haykin 2009).
Teoreettisesti keinotekoiset neuroverkot ovat
houkuttelevia suuren oppimiskapasiteettinsa
ansiosta. Universaalin approksimaatioteoreeman perusteella yhdestä piilokerroksesta
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koostuva epälineaarinen monikerros- eli MLPneuroverkko voi mallintaa minkä tahansa jatkuvan funktion (Hornik 1991).
Vaikka kiinnostus neuroverkkoja kohtaan on
ajan saatossa vaihdellut, niin nyt 60–70 vuotta
alan pioneerien McCulloughin, Pittsin ja Rosenblattin esittämien ensioivallusten jälkeen
neuroverkkoja on jo sovellettu lukuisissa sovelluksissa niin lääketieteessä kuin terveys- ja
hyvinvointialoilla. 1990-luvun puoliväliin
mennessä sovelluksia oli toteutettu diagnostiikassa, kuvantamisessa, biosignaalien analysoinnissa, hoitovasteen ennustamisessa, patologiassa ja farmakologiassa (Baxt 1995). 2000luvun edistysaskeleet syväoppimisessa, datan
määrän kasvu, uudet opetusalgoritmit ja laskentatehon kasvu ovat antaneet viimeisimmän
sysäyksen neuroverkkotutkimukselle.
Muita esimerkiksi kliinisissä tekoälysovelluksissa käytettäviä perinteisiä koneoppimisen
menetelmiä ovat muun muassa päätöspuut
(Bae 2014), k-lähimmän naapurin menetelmä
(Altilio ym. 2017), Lasso regressio (Zemmour
ym. 2015), tukivektorikone Bisenius ym.
2017), Naïvi Bayes-luokitin (Pershad ym.
2017), Bayes-verkot (Takenaka & Aono 2017)
ja satunnaismetsät (Shaikhina ym. 2017).
On hyvä muistaa, että yksinkertaisissa tapauksissa jopa perinteinen lineaarinen tai logistinen regressiomalli voi edelleen olla toimivin
ennustusmenetelmä. Ylipäätään koneoppimisessa tulee noudattaa yksinkertaisuuden periaatetta, koska yksinkertaisin toimiva ratkaisu
yleistyy uusille mallin opetusvaiheessa tuntemattomille tapauksille parhaiten. Osassa tämän kokoomaraportin tutkimustapauksista ei
pystytty löytämään lineaariselle mallille tarkempaa vaihtoehtoa mallin kompleksisuutta
lisäämällä. Myös datan vähäinen määrä on
peruste käyttää yksinkertaisia malleja, jotta
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vältyttäisiin mallin ylioppimiselta. Mallinnusmenetelmää valittaessa on tärkeää huomioida
myös datan laatu, jotta tunnistettaisiin laatutekijöistä aiheutuvat vaatimukset menetelmien robustisuudelle ja puuttuvien arvojen
käsittelylle (Äyrämö 2006).

taakse (Breiman 2001). Tämän vuoksi ennustavassa mallintamisessa – ja siten koneoppimiseen perustuvassa tekoälyssäkin –, datasta
opetettujen mallien validointi riippumattomilla aineistoilla on äärimmäisen tärkeää ennen
niiden käytäntöön viemistä.

Vahvistusoppiminen on vähän huomiota saanut koneoppimisen paradigma, jossa älykäs
agentti oppii onnistumisten ja virheiden kautta toimiessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Sutton & Barto, 1998). Agentti
saa valintojensa perusteella negatiivista tai
positiivista palautetta. Agentti pyrkii maksimoimaan positiivisen palautteensa, mikä johtaa jatkuvaan oppimiseen. Agentin on päätöksissään tasapainoiltava aiemmin koettujen
palkittujen vaihtoehtojen ja uusien tuntemattomien vaihtoehtojen välillä. Vahvistusoppimista voidaan pitää koneoppimisen kolmantena paradigmana ohjatun ja ohjaamattoman
oppimisen rinnalla. Vahvistusoppiminen eroaa
selkeästi ohjatusta oppimisesta, sillä agentin
opettamiseen ei sovelleta varsinaista mahdollisimman yleistyvään malliin pyrkivää opetusaineistoa ja -algoritmia. Paradigma ei myöskään
vastaa ohjaamatonta oppimista, sillä agentin
tavoitteena ei ole löytää datassa piileviä rakenteita tai riippuvuuksia vaan maksimoida positiivisten palautteiden kertymä.

Syväoppiminen

Modernit tekoälysovellukset perustuvat siis
pääosin datasta oppimiseen. Miten tämä sitten
eroaa perinteisestä dataa selittävästä analytiikasta? Tekoälytehtävät ovat pääasiassa tavalla
tai toisella ennustustehtäviä. Selittävän mallintamisen avulla pyritään ymmärtämään selittävien ja selitettävien muuttujien väliset
riippuvuudet ja kausaliteetit. Ennustavassa
mallintamisessa taas pyritään mahdollisimman tarkkaan ennustustulokseen syötteiden ja
vasteiden välisten yhteyksien luonteen jäädessä useimmiten mustalaatikko-tyyppisen mallin

Neuroverkkotutkimus on kiihtynyt voimakkaasti 2000-luvulla ja tekoäly noussut ''hypetasoiseksi'' teknologiatrendiksi erityisesti syvien neuroverkkojen kehityksen seurauksena
(Lecun ym. 2015). Perinteiset koneoppimisen
menetelmät mahdollistivat koneen opettamisen datapohjaisesti älykkyyden ohjelmoimisen
sijaan, mutta edelleen soveltamisen haasteena
on ollut mallien opettamiseen tarvittavien
piirteiden muodostamisen vaikeus.
Älykkään koneen toivottaisiin usein ymmärtävän puhetta, ääniä, kuvia tai sensorin mittaamia biosignaaleita, mutta näiden syöttäminen
koneoppimisalgoritmille on haastavaa, sillä
perinteiset luokittelu- ja ennustusmenetelmät
pystyvät ottamaan syötteinä pääasiassa vain
asiantuntijan valmiiksi ''käsin'' suunnittelemia
ja laskemia piirteitä. Piirteiden muodostaminen onkin ollut erittäin tutkittu osa-alue esimerkiksi konenäössä (esim. Nixon & Aguado,
2012).
Ainakin osaratkaisun moniin datan piirteytyshaasteisiin ovat tarjonneet syvät neuroverkot, jotka ovat käytännössä piirteenmuodostuksen sisältäviä monikerroksisia neuroverkkoja. Keksintönä syvät neuroverkot eivät ole
täysin uusia, sillä niitä on tutkittu 1960-luvulta
lähtien (Schmidhuber 2015).
Uusien syvien neurolaskentaopetusalgoritmien, grafiikkaprosessorien ja hajautetun laskennan kehittyminen antoivat 2000-luvulla voimakkaan sysäyksen nykyiselle tekoälykehityk-
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selle. Erityisesti konvolutiivisia ja rekurrentteja neuroverkkoja on käytetty konenäön ja
luonnollisen kielenkäsittelyä vaativissa sovelluksissa datan spatiaalisten tai temporaalisten
rakenteiden mallintamiseen.
Syviä neuroverkkoteknologioita hyödyntävät
nykyään useat yritykset, kuten IBM, Google,
Microsoft, Apple ja NVIDIA. Lääke- ja terveystieteen puolella syviä neuroverkkoja on testattu lukuisissa sovelluksissa, kuten lääketieteellisessä kuvantamisessa (Shen ym. 2017), aivosignaalien käsittelyssä (Schirrmeister ym.
2017), genomiikassa (Angermueller ym. 2016),
rintasyövän tunnistamisessa (Kooi ym. 2017),
sydäninfarktin tunnistamisessa (Acharya ym.
2017) ja liikedatan parametrisoinnissa vaikkapa Alzheimer-taudin seurantaa varten
(Hannink ym. 2017).
Äkkiseltään syväoppimisesta voi saada jopa
sellaisen kuvan, että ilmiöiden opettaminen
tietokoneelle neuroverkkojen avulla olisi jo
varsin suoraviivaista raakamuotoisen opetusdatan syöttämistä, mutta käytännössä haasteena on edelleen opettamisen edellyttämä
datan määrä. Syvät neuroverkot voivat sisältää miljoonia säädettäviä parametreja, minkä
vuoksi myös opetusdataa tarvitaan valtavasti.
Esimerkiksi Nature-lehdessä vuonna 2017 julkaistussa artikkelissa esitetty konvoluutineuroverkkoon ja valokuviin perustuva ihosyövän
tunnistusmenetelmä opetettiin 129 450 kuvalla (Esteva ym. 2017). Verkko oli tätä ennen
esiopetettu yli miljoonalla kuvalla ja 1000 luokituskategorialla.
Datamäärän ollessa pieni verkot ylioppivat
helposti opetusaineiston eivätkä tulokset tällöin yleisty uusiin ennalta tuntemattomiin havaintoihin. Ylioppimisen välttämiseksi käytetään verkon opettamisessa myös regularisointimenetelmiä (esim. Srivastava ym. 2014).
Datan ja parametrien määrän kasvu puoles-
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taan tekee verkon opettamisesta laskennallisesti raskaampaa, mutta nykyiset laskentaalustat ja opetusalgoritmit suoriutuvat näistä
tehtävistä varsin hyvin.
Suomalainen terveysdata tarjoaa paljon mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiselle. Useat
state of the art -kone- ja syväoppimismenetelmät ovat saatavilla avoimien kirjastojen kautta. Python-ohjelmointikielestä kirjastoineen on
tullut käytetyin työväline koneoppimis- ja tekoälysovellusten kehittämiseen. Python onkin
noussut kone- ja syväoppimisen trendiohjelmointikieleksi. Yleisesti käytettyjä syväoppimiskirjastoja ovat Caffe (http://
caffe.berkeleyvision.org/), Theano (http://
deeplearning.net/software/theano/), Torch7
(http://torch.ch/) ja TensorFlow (https://
www.tensorflow.org/).

1. Lasten kasvuennustemallintaminen
Koneoppimisen ja neurolaskenta-algoritmien
soveltuvuutta lasten ylipainon ja liikalihaavuden ennustamiseen on tähän asti tutkittu varsin vähän.
Jyväskylän yliopistossa toteutettiin tutkimus,
jossa selvitettiin, kuinka tarkasti kotimaisella
neuvola- ja terveyskeskusaineistolla voidaan
ennustaa lasten kasvua käyttäen kansainvälisissä tutkimuksessa sovellettuja asetelmia ja
menetelmiä. Tutkimusaineisto koostui seuraavista muuttujista:
* Mitatun henkilön yksilöivä IDtunnistus.
* Otsikkotieto ilmaisee, esitetäänkö rivillä
pituus vai paino.
* Mittauksen tulos ja yksikkö.
* Mittauksen tulos numeerisena ilman
yksikköä.
* Mittausaika.
* Mitatun henkilön syntymäaika.
* Mitatun henkilön sukupuoli.
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KUVA 1: Poikien klusteroidut painoindeksikäyrät ikävuosina 0–8.

KUVA 2: Tyttöjen klusteroidut painoindeksikäyrät ikävuosina 0–8.

Esikäsittelyssä luotuja painoindeksien aikasarjoja käytettiin ennustamaan aikaisemmassa
tutkimuksessa esillä olleita asetelmia. Käytettyinä ennustusmenetelminä olivat logistinen
regressio, pääkomponenttianalyysi (PCA) yhdistettynä k:n lähimmän naapurin menetelmään (kNN), tukivektorikone (SVM), pääkomponenttianalyysi yhdistettynä tukivektorikoneeseen (PCA/SVM), päätöspuu sekä 1--3 piilokerroksen neuroverkko. Lisäksi käytettiin kmeans -klusterointimenetelmää havainnollis-

tamaan erilaisia aineistossa olevia BMIkäyräryhmiä syntymästä kahdeksaan ikävuoteen saakka. Klusteroinnilla saadut BMIkäyräryhmät esitetään kuvissa 1 (pojat) ja 2
(tytöt). Kuvien vasemmassa yläreunassa ilmoitetaan kussakin klusterissa olevien havaintojen lukumäärä. Pääkomponenttianalyysilla saadusta matriisista hyödynnettiin ensimmäiset komponentit siten, että yhteisvarianssi selittää 98 prosenttia aineiston kokonaisvarianssista.

TAULUKKO 1: Ennustavan mallintamisen menetelmiä käyttävien tutkimusten asetelmat.

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

67

TAULUKKO 2: Ennustavan mallintamisen menetelmiä käyttävien tutkimusten tuloksia.

TAULUKKO 3: Tulokset aiempaa tutkimusta vastaavilla tutkimusasetelmilla Äänekosken datalla.
Tähän tarvittiin yleisesti noin neljä tai viisi
ensimmäistä komponenttia.
Ennustemallit toteutettiin Pythonin scikitlearn-kirjaston avulla. Kaikille menetelmille
haettiin optimaalisia parametreja hyperparametrien optimointimenetelmää käyttäen 10kertaisella ristiinvalidoinnilla. Mallien hyvyyttä arvioitiin sensitiivisyyden, spesifisyyden ja
F1-pisteytyksen (F1 score) avulla.
Mallien opetusvaiheessa käytettiin saatavilla
olevasta datasta kahta kolmasosaa, ja loppuosa varattiin pelkästään testiaineistoksi, jolla
mallit lopulta validoitiin. Opetus- ja testiaineiston jaossa käytettiin ositettua otantaa
(stratified sampling), jolloin vastemuuttujien
jakauma vastasi molemmissa aineistoissa toisiaan.

Ennustavan mallintamisen menetelmiä käyttävistä tutkimuksista valittiin viidessä tutkimuksessa esitetyt yhdeksän tutkimusasetelmaa
(taulukko 1).
Taulukossa 2 esitellään aiemmassa tutkimuksessa saatuja tuloksia ja taulukossa 3 tässä
tutkimuksessa Äänekosken aineistolla vastaavilla asetelmilla saadut parhaat tulokset. Tässä
kokeilussa käytetyt menetelmät eivät erityisesti sovellu välittömästi syntymässä tai pian sen
jälkeen tehtäviin ennusteisiin, sillä aikasarjat
jäävät hyvin lyhyiksi, pahimmillaan vain yhden havainnon sisältäviksi.
Äänekosken aineistolla ja käytetyillä menetelmillä saatiin yleisesti ottaen aikaan olemassa
olevaan tutkimukseen vertailukelpoisia tuloksia. Yksiselitteisesti parempi tulos saavutettiin
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tällä aineistolla ainakin redsell_1y-tutkimusasetelmassa. Alkuperäisessä mallissa (Redsell
ym. 2016) käytetään painotietojen lisäksi myös
mm. vanhempia koskevaa taustatietoa, joten
tällä aineistolla saatuja tuloksia voidaan pitää
kelvollisina.
Tässä tutkimuksessa luodun tapaista aikasarja-aineistoa ei aiemmassa tutkimuksessa ole
juuri hyödynnetty vastaavalla tavalla, vaan
aineistosta on usein laskettu määrättyjä tunnuslukuja, joita käytetään ennustemalleissa.
Mahdollista jatkotutkimusta varten aineistossa
olisi hyvä olla myös muuta taustoittavaa tietoa
ennusteen pohjaksi, sillä tällä hetkellä painoja pituustiedot tarjoavat melko rajoitetut lähtökohdat tarkalle ennusteelle.

2. Koulumenestyksen ennustaminen
oppilaan hyvinvointimittausten
perusteella
Uudessa kansallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan oppilaiden edellytyksiä pitää huolta omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan sekä halukkuutta ylläpitää niitä (Opetushallitus, 2014).
Uni, fyysinen aktiivisuus ja palautuminen
stressistä ovat hyvinvoinnin ja oppimisen peruselementtejä. Unen ja fyysisen aktiivisuuden
positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten koulumenestykseen on tutkittu aiemmin (Watson
et al., 2017; Dewaldet al., 2010; Potkin ja Bunney Jr, 2012).
Stressin vaikutus nuorten oppimiseen on kuitenkin vielä melko tutkimaton aihe. Stressillä
on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia oppimiseen; stressihormonit, kuten kortisoli, edistävät oppimista ja muistin suorituskykyä, mutta stressi on liitetty myös heikentyneeseen kognitiiviseen suorituskykyyn (Joëls et
al., 2006). Tässä tutkimuksessa kerättiin oppi-

lailta hyvinvointitietoja (esim. stressi, palautuminen, liikunta ja uni) ja ennustettiin koulumenestystä. Oppilaiden stressitasojen ja
palautumisen mittaamiseksi käytimme
Firstbeat Bodyguard2:ta, joka on tarkoitettu
sykevälivaihtelun pitkän aikavälin seurantaan.
Sykevälivaihtelu antaa tietoa autonomisen
hermoston toiminnasta ja sen avulla voidaan
mitata oppilaiden stressiä ja palautumista
(Firstbeat, Technologies, Ltd., 2014). Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko opiskelijan koulumenestystä ennustaa
Firstbeat sensorista saatavien hyvinvointimittausten perusteella.
Data
Data sisältää Firstbeat-mittauksia ja kouluarvosanoja jyväskyläläisiltä opiskelijoilta
(n=198, ikä 13–17, keskiarvo 14.63±1.42).
Firstbeat sensorimittaukset sisältävät fysiologisia muuttujia, kuten maksimi- ja minimisykkeen, sykevälivaihtelun, kevyen ja raskaan
liikunnan määrän sekä stressaantuneena ja
rentoutuneena vietetyn ajan mittauspäivältä.
Mittauspäivien määrä vaihtelee oppilaiden
välillä, osa on pitänyt sensoria vain kahden
päivän ajan, kun taas osa jopa kymmenen päivän. Yhteensä datassa on 168 muuttujaa; 49
Firstbeat mittauksista sekä 119 arvosanaa eri
kursseilta.
Datan esikäsittely
Osa monitoroiduista muuttujista, kuten sykevälivaihtelu, ovat hyvin yksilöllisiä. Siksi olisi
tärkeää mitata niitä ensin normaalitilanteissa
ja suhteuttaa myöhemmin tehtävät mittaukset
niiden mukaan. Tässä tutkimuksessa suurin
osa oppilaista oli kuitenkin pitänyt Firstbeat
sensoria vain muutaman päivän ajan, joten
suhteuttaminen oppilaan normaalitasoon ei
ole mahdollista. Tämän vuoksi osa muuttujista (standard deviation of RR intervals, alhaisin
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leposyke, high frequency power, low frequency high frequency power ratio) otettiin muutoksena perjantain ja lauantain välisessä tasossa, jolloin yksilöllisiä eroja normaalitasoissa ei tarvitse huomioida.
Lopulta data koostui 112 opiskelijasta, joilta
löytyi mittaus sekä perjantailta että lauantailta. Oppilaiden arvosanat eri kursseilta yhdistettiin yhdeksi keskiarvoksi. Ennen analyysia
muuttujat standardoitiin.
Arvosanojen ennustaminen
Arvosanojen ennustamiseen käytettiin Lassoregressiota sekä monikerroksista neuroverkkoa (MLP) ja tuloksen validointiin 10-kertaista
ristiinvalidointia. Lasso-regressio ajettiin Pythonin sklearn kirjaston LassoCV– menetelmäl-
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lä ja MLP saman kirjaston MLPRegressor menetelmällä, jota testattiin useilla eri hyperparametrivalinnoilla ja jossa käytettiin kaikkia
saatavilla olevia aktivointifunktiota (’identiteetti’, ’logistinen’, ’tanh’ ja ’relu’) sekä regularisointitermejä 0.0001, 0.001 ja 0.1. Yhden
piilokerroksen malli koulutettiin kolmella,
kuudella ja yhdeksällä neuronilla.
Ratkaisijan ’lbfgs’ on todettu toimivan parhaiten pienellä datalla, ja sen vuoksi se valittiin
käytettäväksi tässä tutkimuksessa. Molemmille menetelmille laskettiin korrelaatio ennustettujen sekä todellisten arvosanojen välille.
Keskiarvojen ennustamisen lisäksi kokeiltiin
yksinkertaista luokittelutehtävää, jossa opiskelijat jaettiin kolmeen osaan arvosanojen mukaan parhaan ja huonoimman kolmanneksen

KUVA 3: Sirontakuvio, jossa todelliset arvosanat y-akselilla ja Lasso regressiolla ennustetut xakselilla.
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TAULUKKO 4: Korrelaatio todellisten ja ennustettujen arvosanojen välillä MLP-mallin eri hyperparametreilla. Yksinkertaisessa tehtävässä, jossa ennustamisen tavoitteena oli luokitella, kuuluuko opiskelija parhaimpaan vai huonoimpaan kolmannekseen, MLP luokitteli noin 46% oppilaista väärään luokkaan.

mukaisesti. Luokittelutehtävänä oli siis ennustaa, kuuluuko opiskelija koulumenestykseltään
parhaimpaan vai huonoimpaan kolmannekseen.

Yksilötasolla mittauksia voitaisiin tehdä useita
kertoja, esimerkiksi koeviikon aikana, jotta
saataisiin tietoa hyvinvointimuuttujien kehittymisestä pidemmällä aikajaksolla.

Tulokset ja johtopäätelmät

3. Syväoppimisen käyttö
rintasyövän tutkimuksessa

Korrelaatio ennustettujen ja todellisten arvosanojen välillä oli heikko. Lasso regression
tuloksille korrelaatio oli -0,14. Kuvassa 3 edellisellä sivulla näkyy sirontakuvio todellisten ja
ennustettujen arvosanojen välillä. Siitä nähdään, että Lasso regressio ennusti suurimman
osan arvosanoista 8.5 lähettyville.
Testattujen MLP-mallien korrelaatiot ovat
nähtävissä taulukossa 4. Korkein korrelaatio
(0.339) saavutettiin mallilla, jossa käytettiin
kolmea neuroniaa, regularisointitermiä 0,1 ja
tanh-aktivointifunktiota. Sirontakuvio todellisten ja ennustettujen arvojen välillä on nähtävissä kuvassa 3.
Lisätutkimuksissa pidempi mittausaika voisi
tarjota tarkempia tietoja. Siten saataisiin luotettavampi kuva liikuntatottumuksista, palautumisesta ja niiden yksilöllisyksilöllisestä vaihtelusta. Tässä tutkimuksessa mittausaika oli
niin lyhyt, että satunnaiset tekijät vaikuttavat
tuloksiin.

Rintasyöpä on yksi yleisimmistä naisilla esiintyvistä syöpätyypeistä johon myös miehet voivat sairastua. Keskimäärin joka kahdeksas
nainen sairastuu rintasyöpään elämänsä aikana (Roche oy) ja se on yleisimpiä naisten syöpätyyppejä. Vuonna 2016 kaikista naisilla todetuista syöpätapauksista 30.1% oli rintasyöpää (Suomen Syöpärekisteri, 2016). Usein
rintasyöpä diagnosoidaan kun potilas kyhmyn
huomattuaan ottaa yhteyttä lääkäriin ja potilas ohjataan mammografiakuvauksiin. Mammografian (röntgenkuvauksen) avulla voidaan
todeta kudosmuutosten ja kasvainten kaltaiset
poikkeavat muutokset, jonka jälkeen tehtävällä ultraäänitutkimuksella saadaan kyhmyn
laadusta lisätietoa (Duodecim; Roche oy). Rintasyöpä ja sen tyyppi varmistetaan kudospalan/neulanäytteen ottamisvaiheessa. Rintasyöpäkasvaimet voidaan luokitella niiden tyypin perusteella hyvän- tai pahanlaatuisiin sekä
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niiden aliluokkiin. Hyvänlaatuisia (englanniksi
benign) kasvaintyyppejä ovat adenoosi (adenosis), fibroadenooma (fibroadenoma), fylloidi kasvain (phyllodes tumor) ja putkimainen adenooma (tubular adenoma).
Pahanlaatuisia (malign) kasvaintyyppejä ovat
invasiivinen duktaalinen eli tiehytperäinen
karsinooma (ductal carcinoma), lobulaarinen
eli rintarauhasiin kehittyvä karsinooma
(lobular carcinoma), musiininen karsinooma
(mucinous carcinoma) ja papillakarsinooma
(papillary carcinoma).
Luokittelu ja grading
Luokitteluun pyrkivissä tutkimuksissa tarkoituksena on erotella rintasyövän kasvaimet hyvän- ja pahanlaatuisiin ja/tai rintasyövän useaan aliluokkaan. Datana on tällöin käytetty
mammografia- ja histopatologisia kuvia. Neuroverkoista konvoluutioneuroverkot (CNN)
ovat suosituimpia menetelmiä datan käsittelyssä. Neuroverkkojen (tässä viitataan sanalla
artificial neural network, ANN) ja syväoppivien verkkojen (tässä deep learning) lisäksi
14:ää muuta koneoppimismenetelmää on käytetty rintasyövän luokittelutehtävissä (Yassin
yms., 2018).
Rintasyöpäkasvain todetaan yleensä ensin
mammografiakuvantamisella, josta saatua dataa on käytetty syväoppivien neuroverkkojen
kehittämisessä (Geras 2017, Lévy 2016, Platania 2017). Lévy ja Jain (2016) käyttivät Baseline, AlexNet ja GoogLeNet -verkkoja, joiden
vertailussa tarkimmiksi osottautuivat
GoogLeNet (AUC 0.929) ja AlexNet (AUC
0.890), Baseline -verkon (AUC 0.604) seuraten perässä. Tutkimuksessaan avointa DDSMtietokantaa (The digital database for screening
mammography) käyttänyt neuroverkko luokitteli kasvainkuvat hyvän- ja pahanlaatuisiin.
Toinen mammografiaa käyttänyt tutkimusryh-
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mä kehitti konvoluutioneuroverkon BCDROID, joka tunnistaa kohdealueet (region of
interest, ROI) ja luokittelee nämä alueet hyvän
tai pahanlaatuisiksi kasvaimiksi (Platania
yms., 2017). Geras työryhmineen (2017) kehitti myös mammografiadatasta oppivan syvän
konvoluutioneuroverkon (multi-view deep
convolutional network, MV-DCN), joka radiologin ennusteiden pohjalta luokitteli löydökset
hyvänlaatuisiin, puutteellisiin ja normaaleihin
alueisiin.

Mammografialla saadun aineiston lisäksi histopatologisen dataa on käytetty paljon neuroverkkojen kehittämisessä. Luokittelutehtävissä
neuroverkolle on tällöin syötetty usein joko
kahteen (hyvän/pahanlaatuinen kasvain), neljään (normaali kudos, hyvänlaatuinen affisio,
leviävä/invasiivinen karsinooma ja in situ karsinooma) tai kahdeksaan aliluokkaan
(hyvänlaatuiset kasvaimet: adenosis, fibroadenoma, phyllodes tumor ja tubular adenona;
pahanlaatuiset kasvaimet: ductal carcinoma,
lobular carcinoma, mucinous carcinoma ja
papillary carcinoma) luokiteltu syöpäaineisto.
Fengin tutkimusryhmä (2018) kehitti syvän
monikertaisen autoenkooderin (deep manifold preserving autoencoder), joka erotteli
kasvaimet hyvä- ja pahalaatuisiin. BreaKHis
(aka The Breast Cancer Histopathological Images) -rintasyöpää kuvaava histopatologisista
kuvista irroitettiin ensin pienempiä eriä
(batches), joilla autoenkooderi opetettiin.
BreaKHis -aineistoa käytti myös Wei tutkimusryhmineen (2017), jotka kehittivät syvän
konvoluutioneuroverkon nimeltä BiCNN.
BiCNN-verkkoa verrattiin esim. AlexNetverkkoon, joista BiCNN osoitti tarkempia tuloksia (tarkkuus 97% asti) (Wei ym. 2017).
Motlagh työryhmineen (2018) luokitteli rintasyöpiä hyvän- ja pahanlaatuisiin sekä niiden
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aliluokkiin (yhteensä 8) usealla eri neuroverkkoarkkitehtuurilla käyttäessään BreaKHis- ja
TMA (Tissue Micro Array database) -aineistoja. Käytettyjä neuroverkkoja olivat Inception
V1-4, ResNet V1 50, ResNet V1 101 ja ResNet
V1 152 -mallit, joista ResNet V1 152 -mallilla
saatiin luokiteltua hyvän- ja pahanlaatuiset
syövät 96.4% tarkkuudella ja niiden aliluokat
98.7% tarkkuudella (Motlagh ym., 2018).
Toinen hyvän- ja pahanlaatuisiin ja niiden
aliluokkiin luokittelevan neuroverkon kehitti
Han työryhmineen (2017), jotka päätyivät
BreaKHis -aineiston pohjalta luokittelevaan
rakennepohjaiseen syvään konvoluutioneuroverkkoon (structure-based deep convolutional
neural network, CSDCNN). Keskiarvolta
93.2% tarkkuudella suoriutunutta CSDCNN verkkoa verrattiin Yann LeCunin kehittämään
LeNet- ja Alex Krizhevskyn (ImageNet LargeScale Visual Recognition Challenge 2012 -kilpailua varten) kehittämään AlexNet -verkkoihin, jotka suoriutuvat hieman heikommin
(LeNet ~47.6% tarkkuudella, AlexNet ~73.8%
tarkkuudella).
Vangin johtama työryhmä (2018) kehitti
ICIAR2018 -kilpailua (International Conference on Image Analysis and Recognition) BACHhaastetta (Grand Challenge on BreAst Cancer
Histology images) varten syväoppivan viitekehyksen, joka luokitteli hematoksyliinieosiinivärjätyt (H&E-stained) histopatologiset kuvat
normaaliin kudokseen (normal tissue), hyvänlaatuiseen affisioon (eli taudin aiheuttaman/
infektioalueen; benign lesion), leviävään karsinoomaan (invasive carcinoma) ja in situ karsinoomaan (in situ carcinoma).
Tutkimuksessa käytettiin esiopetettua Inception (GoogleNet) V3 -mallia, sekä majority voting (MV), gradient boosting machine (GBM)
ja logistista regressiota (LR). Myös toisessa

tutkimuksessa (Wang yms., 2018) luokiteltiin
rintasyöpädata samaan neljään luokkaan.
Wangin työryhmineen (2018) kehittämä konvoluutioneuroverkko hierarkkisella tappiolla
(hierarchical loss) luokitteli datan sen normalisoinnin ja augmentoinnin jälkeen normaaliin
kudokseen, hyvänlaatuiseen affisioon, leviävään karsinoomaan ja in situ -karsinoomaan.
Grading on myös luokittelua, jossa tapahtuu
yleensä laadun arviointia, kuten solujen määrän tunnistamista histopatologisesta datasta ja
luokittelua matalaan, keskitason ja korkeaan
asteeseen/luokkaan (grade). (ks. Wan yms.,
2016; Couture yms., 2018)
Objektien tunnistus ja segmentointi
Objektien tunnistusongelmissa pyritään löytämään kohteita syötteestä. Objektin tunnistusmallit antavat ulos ainakin kohteiden sijainnit,
mutta usein myös niiden leveyden, korkeuden
ja luokittelun.
Segmentointiongelmissa pyritään erottelemaan syöte luokkiin alueittain. Objektin tunnistusta ja segmentointia voidaan tehdä myös
luokittelumalleilla luokittelemalla pieniä osia
syötteestä. Objektin tunnistuksen yhteydessä
voidaan segmentoida objektit taustasta, jolloin
puhutaan instanssisegmentoinnista. Usein objektin tunnistusta voitaisi kuvailla karkeampana segmentointina, jossa ei olla kiinnostuneita
objektin tarkemmasta muodosta. Objektien
tunnistus ja segmentointi ovat myös yleisiä
lähestymistapoja solujen laskemiseen (Liu, X.,
yms., 2018).
Objektien tunnistusmenetelmiä on käytetty
(Ribli, D. yms., 2018; Reiazi, R. yms., 2018).
Molemmat käyttävät Faster R-CNN mallia leesioiden tunnistukseen ja luokitteluun mammografia kuvista. (Albarqouni, S. yms., 2016) ja
(Wahab, N. yms., 2017) tekivät mitoosin tun-
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nistusta histopatologisista kuvista luokittelemalla pieniä näytteitä kerrallaan.
Ohjatut segmentointimenetelmät on jaettavissa kahteen luokkaan. Yksinkertaisin käytetty
lähestymistapa on kuvien jako pieniin osiin ja
näiden osien luokittelu. Tätä menetelmää on
käytetty solujen segmentointiin histopatologisista kuvista (Hatipoglu, N. yms., 2017) sekä
rinta- ja eturauhassyövän metastaasien segmentointiin (Litjens, G. yms., 2016).
Laajempien alueiden segmentointiin on pääosin sovellettu erityisempiä segmentointimenetelmiä. (de Moor, T. yms., 2018) segmentoivat leesioita mammografiakuvista käyttäen
segmentointiin soveltuvaa U-Net arkkitehtuuria ja (Kumar, V. yms., 2018) segmentoivat epäilyttäviä massoja rintasyöpä
ultraäänikuvista Multi U-Net arkkitehtuurilla.
Yleisesti ohjaamatonta segmentointia on tehty
tutkimuksissa (Xia, X. yms., 2017) ja (Yang, J.
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yms., 2016). (Xia, X. yms., 2017) esittävät UNet -arkkitehtuuriin pohjautuvan W-Net -arkkitehtuurin ohjaamattomaan kuvan segmentointiin. (Yang, J. yms., 2016) esittävät yhtenäisen mallin kuvan esitysten oppimiseen
konvolutiivisilla verkoilla ja näiden esitysten
klusterointiin käyttäen k-means menetelmää.
(Aganj, I. yms., 2018) tekivät ohjaamatonta
kaksiulotteisten röntgenkuvien ja kolmiulotteisten MR-kuvien segmentointia.
Tämä tutkimus ei soveltanut syväoppimismenetelmiä, kuten ohjaamatonta kolmiulotteisten CT-kuvien segmentointia (Moriya, T. yms.,
2018), vaan se perustuu (Yang, J. yms., 2016)
esittämään menetelmään, joka käyttää kolmiulotteista konvolutiivista verkkoa kaksiulotteisen verkon sijaan.
Ohjaamaton ja puoliohjattu oppiminen
Ohjatun oppimisen heikkoutena on se, että
opetukseen käytetystä datasta pitää tietää vas-

Lisenssi: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22437-z#rightslink (Kuvan lähde: Ribli, D. yms,
2018)
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temuuttujat. Tämä voi olla ongelma etenkin
lääketieteellisen datan kanssa, jolloin datan
tuottamiseen tarvitaan kokeneita ja koulutettuja asiantuntijoita. Ohjaamattomassa oppimisessa puolestaan pyritään oppimaan rakennetta datasta ilman vastemuuttujia. Puoliohjatussa oppimisessa käytetään ohjaamatonta oppimista ohjatun oppimisen apuna (Peikari, M.
yms, 2018). Generatiivisten mallien käyttö
ylimääräisen opetusdatan generointiin on
myös ollut yleinen ohjaamattoman oppimisen
sovellusalue. Yleisin viime vuosina käytetty
generatiivinen malli on GAN (engl. Generative
Adversarial Network).
Klusterointimenetelmät ovat ohjaamattoman
oppimisen menetelmien kokonaisuus, jolla
data jaetaan keskenään samanlaisiin ryhmiin.
(Hussein, S. yms, 2018) käyttivät klusterointia
keuhkokasvainten ryhmittelyyn CT-kuvista ja
haimasyövän kasvainten ryhmittelyyn MRIkuvista. (Young, J. D. yms, 2017) löysivät glioblastooman ryhmittelyjä erilaisilla selviytymisennusteilla käyttäen syviä neuroverkkoja
geenidatan klusterointiin.
Puoliohjattu oppiminen on yleinen ohjaamattoman oppimisen sovellusalue. (Peikari, M.
yms, 2018) käyttivät klusterointia ja tukivektorikoneita puoliohjattuun rintasyöpäkuvien
relevanttien alueiden tunnistamiseen.
(Kallenberg, M. yms, 2016) käyttivät konvolutiivisia neuroverkkoja mammografiakuvien
segmentointiin tiheyden mukaan ja rinnan
rakenteen pisteytykseen. Piirteiden oppiminen
tehtiin ohjaamattomasti käyttäen konvolutiivisia autoenkoodereita, jonka jälkeen luokittelumalli opetettiin hyödyntämällä ohjaamattomasti opittua piirteytystä. Generatiivisten
mallien käyttöä ylimääräisen harjoitusdatan
luontiin ovat käyttäneet (Wu, E. yms, 2018),
(Senaras, C. yms, 2018), (Yi, X. yms, 2018a) ja
(Yi, X. yms, 2018b). (Wu, E. yms, 2018) lisäsi-

vät ja poistivat leesioita mammografia kuvista
käyttäen ehdollisia GAN-malleja. (Senaras, C.
yms, 2018) generoivat histologisia kuvia käyttäen syötteinä oikean datan segmentaatiota.
Tämä menetelmä luo oikean datan rakennetta
mukailevia synteettisiä kuvia. (Yi, X. yms,
2018a) tekivät katsauksen GAN-mallien käytöstä lääketieteellisessä kuvantamisessa. (Yi,
X. yms, 2018b) generoivat dataa melanooman
luokitukseen käyttäen kategorista GAN-mallia.
Tämä malli generoi näytteitä kategorisesti
jakaen generoidut kuvat hyvän- ja pahanlaatuisiin kasvaimiin. Edellä mainituissa tutkimuksissa yleisimpiä käytettyjä avoimia datoja
olivat Wisconsin breast cancer database
(WBCD; Wolberg, 1992), BreaKHis (Spanhol
yms., 2016) ja Digital Database for Screening
Mammography (DDSM; Heath yms., 2001).
Näiden lisäksi on olemassa lukuisia muita
julkisia mammografia- ja patologiatietokantoja (ks. taulukot 1 ja 2 Hamidinekoon (yms.,
2018) katsauksesta) sekä MR, PET- ja muita
kuvantamismuotoja hyödyntäviä niin rintakuin muitakin syöpäaineistoja esim. The Cancer Imaging Archive -arkistossa (TCIA, 2018).
Yhteenveto
Olemme koonneet tähän katsaukseen artikkeleita rintasyöpään sovelletuista ja sovellettavista syväoppimismenetelmistä. Olemme
myös lyhyesti käsitellyt syöpädataa sisältäviä
tietokantoja. Pyrkimyksemme on ollut tuoda
esiin käytettyjä menetelmiä kattavasti ilman
liiallista toistoa. Olemme jakaneet artikkelit
kolmeen kategoriaan niiden sovelluskohteena
olevien ongelmien mukaan: luokittelu ja grading, objektien tunnistus ja segmentointi sekä
ohjaamaton ja puoliohjattu oppiminen. Tämä
kategorisointi ei monessa tapauksessa ole yksiselitteinen johtuen menetelmien ja ongelmien yhteneväisyyksistä.

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

75

ESIMERKKI

S

olujen laskenta
konvolutiivisilla neuroverkoilla

Potilaan immuunivastetta ("Immunoscore") on yleisesti käytetty apuna
perä- ja paksusuolen syövän potilaan selviytymisen ennustamisessa.
Tätä immuunivastetta arvioidaan laskemalla
T-solu populaatioita kasvaimesta ja sen ympäristöstä. Käytännössä nämä T-solut ovat värjättyjä laskennan helpottamiseksi, joten laskennassa ei tarvitse tarkastella solujen täsmällistä rakennetta.
Käytimme mallin opetuksessa ja testaamisessa
Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä saatuja histopatologisia kuvia, joista on laskettu Tsolujen lukumäärä. Esimerkki käytetyistä kuvista on kuvassa 1.
Malli
Olemme soveltaneet konvolutiivisia neuroverkkoja T-solujen laskentaan. Konvolutiiviset
neuroverkot ovat suosittu koneoppimismenetelmien luokka etenkin konenäkösovelluksissa.

KUVA 1:. Esimerkki käytetyistä kuvista.

Käyttämämme mallin opetus kesti noin kaksi
päivää. Kokeilimme useita eri neuroverkkoarkkitehtuureja solujen laskentaan. Lopullinen
valittu neuroverkkoarkkitehtuuri on esitetty
kuvassa 2.
Kokonaisuudessa mallimme koostuu kymmenestä kappaleesta esitettyä neuroverkkomallia,
joista kukin on opetettu korjaamaan edeltävien verkkojen virheitä solujen lukumäärän
arvioinnissa.
Saamamme tulokset olivat lupaavia, mutta
malli tekee suuria virheitä pienessä osassa
kuvia. Virheet kullakin validointiin käytetyllä
kuvalla on esitetty kuvassa 3 seuraavalla sivulla.
Selitämme mallin tekemiä ennusteita visualisoimalla, kuinka kuvan eri alueet vaikuttavat
mallin ennustamaan solujen määrään. Tämän
avulla voimme tarkastella mihin mallin anta-

KUVA 2: Käyttämämme arkkitehtuuri. Tulokset ja
niiden selitys.
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KUVA 3: Tulokset validointidatalla. Vihreät pisteet ovat annetut todelliset arvot kullakin kuvalla, siniset
pisteet ovat mallin ennusteet ja niiden välillä oleva punainen viiva on mallin virhe. Kuvat on järjestetty
vaaka-akselilla suurimmasta virheestä pienimpään.

ma ennuste perustuu. Esimerkki mallin antaman ennusteen selityksestä on näytetty kuvassa 4.

KUVA 4: Esimerkki mallin ennusteen selityksestä.
Vaaleammat alueet kuvastavat positiivisesti ennusteeseen vaikuttaneita alueita.
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JOHDANTO

J

yväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tutkimushanke koostui teknisesti kahdesta
osasta. Value from Public Health Data
with Cognitive Computing (VFH) ja Watson
Health Cloud Finland (WHC) muodostivat
hankekokonaisuuden (kuva 1). Edellinen toteutettiin 14.9.2016–31.10.2017 ja jälkimmäinen 1.1.2017–31.3.2019.

Jatkossa käytämme termiä hanke viittaamaan
kyseiseen kokonaisuuteen. Teknologioina on
käytetty Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan
rakentamia laitteistokokonaisuuksia ja tekoälypohjaisia järjestelmiä.

Hanke on toteutettu samaan aikaan, kun Suomen sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmiä ja
lainsäädäntöä on uudistettu. Hankkeen aikana
on osallistuttu aktiivisesti uudistustyöhön niin
ministeriöiden, sairaanhoitopiirien ja Kelan
kuin muidenkin SOTE-toimijoiden kanssa.
Tämän hankkeen neliosaisessa loppuraportissa (Vol. 1–Vol. 4) esitetyt analyysit ja toimenpide-ehdotukset ovat lainsäädäntötyöstä ja
uudistuksista riippumattomia yleisen tason
esityksiä ja ne pohjautuvat monipuoliseen tutkimustyöhön Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa.

KUVA 1: Watson Health Cloud Finland -hankekokonaisuus (14.9.2016–31.3.2019).
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VFH-hankkeessa toteutettiin seuraavat neljä
fokusaluetta:
* Digitaalinen sairaala.
* Ikääntyminen.
* Omaehtoinen terveyden ylläpito.
* Urheilu ja liikunta.
Lisäksi toteutettiin kuusi osakokonaisuutta:
* Kansallinen terveysdata ja sen hyödyntäminen.
* SOTE IT -kokonaisarkkitehtuuri ja ITjärjestelmä.
* SOTE -kokonaisuuden kulujen kehityksen hillitseminen.
* Tekoälyteknologiat terveysdatan analyysissa ja ennustamisessa.
* Hyvinvointisuunnitelman tekoälytuettu
toteuttaminen.
* Tietoturva ja yksilön tietoturva digitaalisissa terveysjärjestelmissä.
Hankkeen aikana järjestettiin yli 10 tapahtumaa, ja niihin osallistui yli sata yritysten edustaa. Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja IBM
perustivat yhteisen innovaatiohubin vauhdittamaan tutkimustuloksien tuomista liiketoiminnaksi ja edistämään kansanvälisten verkostojen hyötykäyttöä. Tärkeänä saavutuksena
oli alueellisen ekosysteemin rakentaminen
tekoälyosaamisen ympärille.
WHC-vaiheessa tarkasteltiin Watson-teknologioiden soveltuvuutta digitaalisen SOTE-järjestelmän tehostamiseen ja terveydenhoitoon
(kuva 2). Hankkeessa tutkittiin, miten suomalaista terveysdataa voidaan saada nykyistä
olennaisesti laajemmin hyötykäyttöön nopealla aikajänteellä uutta informaatioteknologiaa,
erityisesti tekoälyä hyödyntäen.
Lisäksi hankkeessa koeteltiin IBM:n kehittämien kognitiivisen tietojenkäsittelyn Watson
Health (WH)- ja Watson Health Cloud (WHC)-

ratkaisujen soveltuvuutta Suomen valtion digitalisaatioon pohjautuvaan uuteen älykkääseen SOTE-järjestelmään.
Tavoitteena oli saada tietoa siitä, kuinka tekoälytekniikat voivat edesauttaa kansallisessa
digi-SOTE -ratkaisussa saavuttamaan merkittävää toiminnan tehostumista, palvelujen parantumista ja kokonaissäästöjä.
Hankekokonaisuus jakautui eri osahankkeisiin:
* Hanketta varten suunniteltiin IBM WH/
WHC -teknologiaan perustuvan testausympäristön konsepti.
* Molempien osahankkeiden aikana järjestettiin yli 20 työpajaa eri alojen asiantuntijoille, joita tilaisuuksiin osallistui yli 300.
* Tietojen hyödyntämisessä tarvittiin teknologiaa, jonka avulla voidaan yhdistellä ja
analysoida automaattisesti (kognitiivinen
laskenta) eri lähteistä, erityisesti sairaalaympäristöön asennetuista tai sinne soveltuvista instrumenteista ja toisaalta yksilön
toiminnasta (paikkatieto, liikkuminen, fysiologiset tiedot, muut kannettavien tai
puettavien antureiden antamat tiedot),
syntyviä tietoaineistoja.
* Analysoinnin perustana oli tarve ohjata
sitä ilman syvällistä analyysi- ja tietojenkäsittelyosaamista (luonnollisella kielellä
kommunikointi).
Liiketoimintamahdollisuuksia kartoitettiin
teemaseminaareissa, joihin kutsuttiin aiheesta
kiinnostuneita yrityksiä.
Terveysdatan analysointia varten rakennettiin
tiedonhallinta-alustan ja -analyysin käsittävä
ympäristö. Tutkimusten testituloksista raportoidaan lisää tämän kirjasarjan muissa asiayhteyksissä ja osissa.
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KUVA 2: Tietoaltaan perustoiminnot koostuvat kuudesta osakokonaisuudesta.

Monimutkainen, tekoälypohjainen
tiedonhallinnan kokonaisuus
SOTE-datan tekoälypohjainen analysointi on
hyvin monimutkainen kokonaisuus. Data
koostuu sekä strukturoidusta että strukturoimattomasta tiedosta, kuten tekstistä, talousluvuista sekä kuvista (kuva 2).
Tieto täytyy aina ensin anonymisoida, koska
tiedon käsittelyä ja tallentamista ohjaavat monimutkaiset yksityisyys- ja tietoturvasäädökset
sekä standardit. Näitä seikkoja käsitellään yksityiskohtaisesti kirjasarjan osassa 2 Kyberturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa.
IT-tiedekunnassa rakennettiin yhdessä IBM:n
asiantuntijoiden kanssa SOTE-standardit täyttävä laskentaympäristö SOTE-datan analysointiin ja tekoälysovellusten kehittämiseen ja
testaamiseen.
Informaatioteknologiaan tiedekunnassa kehitetyt SOTE-tietojärjestelmän ja -tietoaltaan
referenssiarkkitehtuurit on rakennettu erilliseen palomuurilla suojattuun tietoverkkoon.
Palvelimet täyttävät viranomaisvaatimukset 3tasoisella palomuurijärjestelmällä (kuva 3).

Tietojärjestelmä pitää sisällään 2 tekstianalytiikkaan dedikoitua IBM Watson -palvelinta,
tekoälysovelluksien ajamiseen räätälöidyn IBM
Private Cloud -pilviklusterin, tilastolliseen tietojenkäsittelyyn dedikoidun IBM SPSS -palvelimen sekä AI-sovelluksiin dedikoidun Power9
GPU -palvelimen.
Pilviklusteri pitää sisällään myös toisen kuvaanalytiikkaan dedikoidun GPU-palvelimen.
SOTE-tietoallas on toteutettu klusteroituna
redundanttina storage-järjestelmänä, joka kykenee perinteisten levypalvelintoimintojen
ohella tarjoamaan object storage -palveluita
palvelinkonteille ja pilvialustalle.
Tallennuskapasiteetin skaalautuvuus on automatisoitu ja laskentaprosessit saavat dynaamisesti käyttöönsä tarvitsemansa storagekapasiteetin. Kaikkien palvelimien käyttöjärjestelmänä on Linux. Tietoaltaan implementointi perustuu täysin open source-ohjelmistoihin.
Watson-palvelimessa ja IBM:n pilvessä on toteutettu tiedonhallinta, jolla pääkäyttäjä voi
luoda uusia käyttäjiä ja ryhmiä sekä määritellä

90

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

KUVA 3: Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan SOTE–datan käsittely-ympäristö.

oikeudet päästä käsittelemään eri käyttäjien
datoja.
Datan tuonti voi tapahtua ympäristöön joko
siirtämällä ssh-yhteyden ylitse tai suorana
manuaalisena siirtona USB-tikulla/-levyllä, tai
web-käyttöliittymän kautta Watson-palvelimeen tai -pilveen.
Järjestelmän tietoaltaana toimii IBM DB2 -tietokantapalvelin. Tietoaltaan tiedonhallinta toimii kuten Watson-palvelimessa ja IBM:n pilvessä eli pääkäyttäjä luo tunnukset ja määrittelee niiden oikeudet eri tietokantoihin.
Datan analysointia tai mallintamista edeltävään datan siivoamiseen tutkijat voivat käyttää esimerkiksi Watson Explorer Content Analytics -ohjelmistoa tai IBM-pilven tarjoamia
natiivityökaluja tai siistiä datan esimerkiksi
avoimia Python-kirjastoja käyttäen.
Analysoimiseen ja tekoälymallien kehittämiseen ympäristössä on mahdollista käyttää
WEXCA- tai IBM-pilven tarjoamia natiivityökaluja, IBM SPSS Modelleria tai avoimia Python koneoppimiskirjastoja (Scikit, Keras, TensorFlow, PyTorch jne.).

Koneoppimisen mallien kouluttamiseen on
käytössä Power AI GPU -palvelin, jota voidaan
hyödyntää ennen kaikkea suurten lääketieteellisten kuva-aineistojen opettamiseen neuroverkoille.

Seuraavassa listataan SOTE-laskentaympäristössä käytössä olevat ohjelmistot:
* Palomuurit: OpenBSD ja pf (pakettifiltteri), open sourcea.
* Watson-palvelimet: Centos7 Linux, Watson Explorer Content Analytics.
* IBM-pilvi: Centos7 Linux, IBM Cloud Private for Data.
* Power9 GPU-palvelin: Redhat Enterprise
Linux, PowerAI-ohjelmisto, in-house softastacki, Nvidia Cuda ja Cuda Deep Neural
Network -kirjasto.
* Intel GPU-palvelin: Centos7 Linux, inhouse softastacki, Nvidia Cuda ja Cuda
Deep Neural Network -kirjasto.
* Tietoallas-palvelimet: Centos7 Linux ja
Ceph distributed storage, open sourcea.
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LUKU 1
Visio Suomen terveydenhuollon järjestelmästä

H

ankkeessa visioitiin, millainen Suomen terveydenhuollon järjestelmä
voisi olla vuonna 2025. Tavoitteet,
teemat ja tarkastelun fokusalueet ilmenevät
kuvasta 1. Lopullinen visio esitetään sivulla 93
kuvassa 3.
Ideointiin osallistui yli 250 asiantuntijaa, 18
palveluntuottajaa, 19 yritystä ja yli 30 muuta
organisaatiota. Visiointi liittyy siihen, että sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan strategian laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden, Kuntaliiton, alan
organisaatioiden ja kansalaisten kanssa.
SOTE IT -järjestelmien tavoitteena on seurata
väestön hyvinvointia ja terveyttä, antaa tarvittavia tietoja siitä huolehtimiseksi ja siirtyä
terveyden- ja sairaudenhoidosta ennakointiin.

Tämä luku perustuu raportteihin 1–4, joissa on
mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

SOTE IT -järjestelmillä haetaan säästöjä poistamalla päällekkäisyyksiä, yhdistämällä hankintoja ja organisoimalla IT-ylläpitotehtäviä.
Uusien järjestelmien on tarkoitus parantaa
potilastietojärjestelmien käytettävyyttä ja sujuvoittaa IT-ratkaisujen toimintaa. Tietojärjestelmien suurin hyöty syntyy toiminnan tehostumisella ja palveluiden parantamisella.
SOTE-teknologia-alustan rakennemalli osoittaa, miten potilaasta kerätty data tallennetaan
perustietojärjestelmään tai potilasrekisteriin.
Tietoprosessi, datamallit ja -arkkitehtuurit
määräävät, kuinka data järjestyy ja miten sitä
voidaan käyttää. Palvelutuotanto ja kehitys
hyödyntävät dataa, ja analytiikan avulla siitä
saadaan uutta tietoa.
Tehokkaan SOTE-arkkitehtuurin rakentaminen edellyttää keskitettyä johtamista ja organisoitumista, jotta informaatioteknologian
hyödyt saadaan täysimittaisesti käyttöön sekä
yhteen toimivuuden että taloudellisuuden näkökulmasta.

KUVA 1: Value from Public Health Data with Cognitive Computing -hankkeessa (14.9.2016–31.10.2017) toteutetut neljä fokusaluetta.
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Ihmisen terveysdata lisääntyy nopeasti

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa
kertyy reaaliajassa valtavat määrät eri lähteistä, kuten esimerkiksi liikkumista mittaavista
rannekkeista, implanteista sekä muista terveyden ja lääketieteen laitteista.
Tutkimusten mukaan länsimaisesta ihmisestä
kootaan elämän aikana keskimäärin yli yhden
miljoonan gigatavun verran terveysdataa, mikä vastaa noin 300 miljoonaa kirjaa. Tämän
rinnalla käytettävissä ovat perinteiset tietolähteet, kuten potilas-, tutkimus- ja perimätiedot.
Data on pirstaloitunut sinne tänne, eikä sitä
ole helppo jakaa, yhdistää tai analysoida. Terveysdatan määrän on ennakoitu kaksinkertaistuvan kolmen vuoden välein ja 2020-luvulla jopa jokaisen 73 päivän jälkeen.

Kognitiivisilla alustoilla on kyky seuloa valtavia määriä rakenteista ja ei-rakenteista dataa.
Numero-, teksti- audio-, video-, kuva-, sensori- tai muussa muodossa ne auttavat lääkäreitä ja tutkijoita löytämään korrelaatioita ja yhteyksiä. Uusien mallien ja oivalluksien tunnistaminen kiihdyttää sairauksien syiden löytämistä ja auttaa kehittämään oikeita hoitoohjelmia. Kognitiiviset järjestelmät auttavat
skaalamaan ja erittelemään dataa ja siten lisäämään ihmisten tietämystä. Uudet digitaaliset teknologiat IoT-teknologioista kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn ja kvanttilaskentaan
antavat verrattoman avun (kuva 2).
Perinteisten terveydenhuollon sovelluksien ja
digitaalisten alustojen sijaan on tärkeää soveltaa teknologiaa, joka kykenee ymmärtämään,
päättelemään, oppimaan ja vuorovaikutta-

KUVA 2: Kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisessa kokonaishallinnassa on useita tasoja
sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa tasossa.

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

93

KUVA 3: Kognitiivisen terveydenhuollon visio vuodelle 2025.

maan ympärillä olevan maailman ja ihmisten
kanssa. Siten terveydenhuollon ammattilaiset
ja potilaat keräävät hyödyn parantuneiden
terveydenhuollon palveluiden, kustannusten
säästön, yleisen tyytyväisyyden ja uusien oivalluksien kautta.
Kansallisen SOTE IT -arkkitehtuurin luonnoksessa etsitään tulevaisuuden malleja, miten
kansallisen palveluväylän välityksellä siirretään tietoa tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien kesken.
Palveluväylä on tapa standardoida tiedon siirto. Se ei itsessään ole tapa tarjota palveluja,
vaan se tarjoaa tavan siirtää tietoa paikasta
toiseen.
Kokonaisvaltaisessa kansallisessa sosiaali- ja
terveydenhuollon hallinnassa erilaisista SOTEalan tietojärjestelmistä (Kelan Kanta, Oma-

kanta ja sairaanhoitopiirien potilastietojärjestelmät, potilaiden omadata, henkilökohtaisten
sensoreiden tuottama data, kliininen data, kuvantamisdata, tutkimusdata ja muut datalähteet) muodostetaan kognitiivisen tietojenkäsittelyn avulla relevantteja ratkaisuja sosiaali- ja
terveydenhuollon tarpeisiin.
Kognitiivisen tietojenkäsittelyn avulla voidaan
saavuttaa mm. seuraavia etuja ja hyötyjä:

* Näkymä yksilön/shp:n/kansalliseen terveydentilaan.
* Riskityhmien identifiointi.
* Potilaanhoitovaje ja kustannukset.
* Kliinisen päätöksenteon tuki.
* Interventiosuositukset.
* Sairauksien aikainen havaitseminen ja
tunnistaminen.
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* Kliinisen tutkimuksen tuki.

* Hoitotoimenpiteinen kokonaisvaltainen
koordinointi.
* Terveyden ja hyvinvoinnin tuki.
Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi potilaskäyttöliittymäratkaisut, joiden avulla voidaan toteuttaa mm:
* Informaation jakaminen.
* Kollaboraatio potilaan ja hoito-organisaation välillä.
* Omahoidon tukeminen.
* Hyvinvoinnin tukeminen.
Yksilön kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen ja hoito tulevat olemaan tulevaisuuden merkittävässä asemassa. Pieni osa kansalaisista kerryttää suurimman osan kustannuksista. Järjestämällä heidän hoitonsa koordinoidusti ja ennakoiden, saadaan terveyshyötyjä yksilölle ja säästöjä yhteistautekunnalle.
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LUKU 2
Säästömahdollisuudet: 34 esimerkkiä

T

ekoälyteknologioiden soveltaminen
sosiaali- ja terveydenhuollon osaalueisiin on yksi merkittävimmistä
keinoista saavuttaa säästöjä terveydenhuollon
menoihin.
Poliittisena tavoitteena on ollut nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottavuutta niin, että nykyinen 2,4 prosentin kustannusten vuosikasvu saataisiin taitettua 0,9 prosenttiin. Vuonna 2018 Suomen terveydenhuollon kokonaismenot olivat 21,3 miljardia euroa.
Hankkeessa saavutettujen tulosten mukaan
informaatioteknologian ja uusien menetelmien avulla on mahdollista hillitä sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannuksia kumulatiivisesti yhteensä 2,5–5,5 miljardilla eurolla vuosina 2019–2028.
Arvio kustannuskehityksen taittamisesta perustuu kolmeen pääolettamukseen:
* IT-järjestelmiä työssään käyttävän SOTEhenkilöstön kulut ovat n. 10 mrd. €.
* 20 % työajasta kuluu IT-järjestelmien
käyttöön (vaihtelee eri ammattiryhmien
välillä 10–60 %).
* Järjestelmien käytön osuus henkilöstökuluista on 2,0 mrd. € (20 % työnajan käytöllä laskettuna).
Maailmanlaajuisessa vertailussa Suomi sijoittuu kuudennelle sijalle, kun mitataan terveyspalveluiden saatavuutta ja hoitoon pääsyä.
Näiden toteutumisessa on huomattavia väestöryhmittäisiä ja alueellisia eroja.
Tämä luku perustuu raportteihin 2, 3 ja 18, joissa
on mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

Säästömekanismeja on tarkasteltu palvelujärjestelmän tehostamisen ja informaatioteknologian käytön näkökulmasta useissa tutkimuksissa. Digitalisaation odotetaan vähentävän
kustannusten nousua osaltaan, mutta konkreettisia esimerkkejä uusien teknologioiden
säästövaikutuksista on hyvin vähän.
Jyväskylän yliopistot tutkijat laskivat hankkeen aikana, miten informaatioteknologian
avulla voitaisiin tukea tavoitetta kustannuskehityksen hillitsemiseksi poliittisesti neutraalilla tavalla.
SOTE-palveluiden kehittäminen koostuu sadoista pienistä ja suurista asioista. Informaatioteknologian hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet voidaan jakaa neljään osakokonaisuuteen:
1. Tiedolla johtaminen ja tekoälytuettu töiden organisointi.
2. Kansallisen tiedonhallinnan (Kelan ITtoiminnot) ja keskitettyjen tietojärjestelmien kehittäminen.
3. Tutkimustiedon ja uusien läpimurtoteknologioiden hyödyntämisen nopeuttaminen.
4. Kansalaisten omaehtoisen terveyttä edistävän toiminnan lisääminen.
Keskeisiä kehityskohteita ovat IT-järjestelmien
käytettävyyden parantaminen, johtamiskäytäntöjen kehittäminen sekä henkilöstön ITkäytön tehostaminen. Aiempaa paremmalla
johtamisella ja töiden järjestämisellä voidaan
lisätä välitöntä työaikaa. Jotta uuden teknologian hyödyt siirtyisivät käytäntöön, tarvitaan
SOTE-alan työntekijöille koulutusta digi- ja IT-
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taitojen päivittämiseksi. Käyttäjäystävälliset
IT-järjestelmät säästävät työaikaa ja edistävät
potilasturvallisuutta. Tekoälyn sekä muiden
uusien teknologioiden avulla voidaan helpottaa tiedonhallintaa ja päätöksentekoa sekä
nopeuttaa työprosesseja usealla eri alueella.
Uuden sukupolven tekoälytuetut IT-järjestelmät tehostavat järjestelmien käyttöä 10–20 %.
Paremman käytettävyyden ja tekoälytuettujen
ominaisuuksien myötä työaika voidaan käyttää tehokkaammin, jolloin säästöpotentiaaliksi
saadaan 200–400 milj. €/vuosi eli 2,0–4,0
mrd. € 10 vuodessa. Lisäksi uuden sukupolven
tekoälytuetut IT-järjestelmät tehostavat hoitoprosessia kaikissa eri vaiheissa. Säästöpotentiaali on n. 400 milj. €/vuosi = 4,0 mrd. € 10
vuodessa.
Lisäinvestointeja tarvitaan seuraavasti:
* IT-järjestelmien uusiminen 200 milj. €/
vuosi, 10 vuodessa 2,0 mrd. €.
* Koulutus ja tutkimus 150 milj. €/vuosi,
10 vuodessa 1,5 mrd. €.
Hankkeessa tunnistetut käyttötapaukset ovat
edustava otos keskeisistä sovelluskohteista,
mutta ne eivät kata läheskään kaikkia kymmenistä tai sadoista potentiaalisista sovelluskohteista. Raportissa ei anneta kokonaisarviota
tekoälyteknologian tuottamasta kokonaissäästöstä, vaan päämääränä on tarkentaa niitä
terveys- ja hyvinvointitoimialan kohteita, joihin esitetyillä käyttötapauksilla toteutuessaan
voi olla vaikutusta myös kustannussäästöjen
näkökulmasta.
Asiantuntijatyöskentelyn tuloksena sekä työpajatoiminnassa että erillisten asiatuntijatapaamisten avulla tutkijat suunnittelivat Digital
Hospital (DH) ja Mobile Health (mHealth) aihealueilla 34 tehtävää, joiden avulla havainnollistetaan, miten tekoälyteknologioiden
avulla voidaan ratkoa yleisesti tunnistettuja,

kansallisia terveyden- ja hyvinvointipalveluiden ongelmia.
Keskeisenä päämääränä oli suunnitella ratkaisuja, jotka hyödyntävät kansallista sosiaali- ja
terveysomadataa. Tavoitteena on tehostaa
terveyden ja hyvinvoinnin sektorin toiminnan
vaikuttavuutta, vähentää terveyden ja hyvinvoinnin kokonaiskustannuksia kansallisella ja
yksilöllisellä tasolla.
Hankkeen asiantuntijatyöskentelyn tuloksena
kehitettiin 34 erillistä käyttötapausta, jotka
jakautuivat seuraaviin ryhmiin:
* Kansallisen tason ratkaisut.
* Organisaatiotason ratkaisut.
* Ennakoivan ja omaehtoisen terveyden ja
hyvinvoinnin ratkaisut.
* Yksittäisten sairauksien hoidon ratkaisut.
Käyttötapauksissa tunnistetut suurimmat suorat hyödyt löydettiin seuraavilla osa-alueilla:
* Työaikasäästöt.

* Tuottavuuden nousu.
* Asiakkaan hoidon tehostuminen.
Useissa tapauksissa suoria säästöjä suurempi
arvo tulee epäsuorien tai vaikeasti arvioitavien
hyötyjen puolelta. Esimerkkejä sellaisesta ovat
diabeteksen tai syrjäytymisen ennaltaehkäisystä saatavista välillisistä terveydenhuollon,
sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon kulujen
säästöistä, työkyvyn paranemisesta, hyvinvoinnista syntyvästä arvosta sekä valtion välillisistä kustannussäästöistä ja tuloverotuotoista.
Suurimmat epäsuorat hyödyt voidaan jaotella
seuraaviin osa-alueisiin:
1. Kansantautien esiintyvyyden vähentyminen.
2. Sosiaali- ja terveyskulujen lasku.
3. Työkyvyttömyyden lasku.
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4. Psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen.

5. Tekoälysovellusten kustannushyödyt.
Tekoälysovellusten käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon, että rakenteiden,
hallinnoinnin, johtamisen, tietojärjestelmäratkaisujen ja toimintamallien perustamiseen
liittyy merkittäviä käyttöönottokustannuksia
ja aikaa kuluu runsaasti suunnitteluun, hankintoihin, koulutukseen ja käyttöönottoon.
Tekoälyteknologian suurin hyöty terveyden ja
hyvinvoinnin palveluissa on löydettävissä suurehkojen organisaatioiden tai pienempien toimijoiden konsortioiden kautta. Yhteisten terveysalan toimijoiden tekoälyn kehitys- ja käyttöönottohankkeet ovat perusteltuja. Käyttöönottokustannukset yksittäiselle pienelle terveyden- ja hyvinvointialan organisaatiolle ja yritykselle ovat tällä hetkellä suurehkot.
Kokonaiskuvan kartoituksessa selvisi, että kotimainen sosiaali- ja terveydenhuolto on monikerroksista, laaja-alaista eikä aina suunnitelmallisesti johdettua ja hallinnoitua toimintaa.
Säästöjen saavuttaminen edellyttää toimintamallien uudistamista, teknologiainvestointeja
ja luottamuksen saavuttamista.
Järjestelmiin on saatava mukaan kansalaisten
omaehtoisen terveyden vaalimista, edistämistä
ja tukemista. Esimerkiksi tekoälyteknologioiden ottaminen käyttöön edellyttää käyttäjän
myönteistä suhtautumista apuvälineisiin. Sellaista toimintaa edistämään on kehitetty suostuttelevan teknologian tutkimusala (persuasive technology). Suostuttelevaan teknologiaan liittyy myös termi kaptologia, joka keskittyy suunnittelemaan, tutkimaan, analysoimaan ja tuottamaan vuorovaikutteisia tekoälypalveluja tai -tuotteita.
Modernien teknologioiden käyttöönotto on
perusta kustannussäästöjen saavuttamiselle.
Varsinaiset säästöt syntyvät useiden osakom-
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ponenttien yhteisvaikutuksena SOTE-järjestelmän prosessien ja SOTE-ammattilaisten toiminnan muutoksen kautta. Koulutukseen ja
tutkimukseen panostamalla voidaan edesauttaa uusien teknologia-avusteisten palveluinnovaatioiden ja toimintamallien juurtumista arjen työelämään. Tutkimustiedon juurruttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseihin ja käytäntöihin lisää luottamusta ja
motivaatiota.
Samalla prosessien tehostaminen edistynyttä
teknologiaa hyödyntäen tarkoittaa, että sairauksien diagnosointi ja hoitoprosessi nopeutuvat, hoidon laatu ja vaikuttavuus paranevat.
Tietojärjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen
tilannekuvan saamisen kansallisella, maakunnallisella ja yksilötasolla. Johtaminen ja resurssien jakaminen helpottuvat. Lisäksi tehokkaat hoitokäytännöt edistävät potilaan oikeaaikaista ja tarkoituksenmukaista hoitoa ja paluuta työelämään.
Varhaisen vaiheen diagnosoinnilla on myös
laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi syrjäytymisen ja masennuksen tunnistamisessa ja työkyvyttömyyden ehkäisyssä.
Tekoälyteknologioiden mahdollisuudet
tunnistettujen ongelmien ratkaisuissa
Julkisessa keskustelussa tekoälyn käyttöönottoa perustellaan yleensä teknologian uutuuteen nojautuen. Aihetta voidaan tarkastella
myös käytännönläheisesti.

WHC-hankkeen tutkijat etsivät vastausta kysymyksiin, mihin terveyden ja hyvinvointialan
ongelmiin suunnitelluilla käyttötapauksilla
toteutuessaan olisi merkittävin vaikutus. He
pyrkivät yhdistämään datapohjaisen terveystoimen kustannustietoja käyttötapauskuvauksiin ja tuottamaan uutta tietoa tekoälyteknologian tarjoamasta kustannushyödystä ja terveyskustannusten hillitsemisestä.
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Käyttötapauksista käy hyvin ilmi sosiaali- ja
terveydenhuollon laaja kirjo. Ne kuvaavat tekoälyteknologioiden soveltuvuuden vaikutuksia suorissa kustannussäästöissä, terveydenhuollon resurssien käytön tehostamisessa ja
ihmisten motivaation kasvamista oman terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa. Joissakin käyttötapauksissa voisi olla mahdollista
löytää suoria 10–15 %:n kustannussäästöjä.
Korjaavista toimista kohti
omaehtoista terveyden edistämistä

Säästöjen saavuttaminen edellyttää toimintamallien uudistamista, teknologiainvestointeja
ja kansalaisten omaehtoisen terveyden edistämisen tukemista. Yksittäisen käyttötapauksen
toteuttavan sovelluksen kohdalla tämä saattaisi tarkoittaa kymmeniä tai parhaimmillaan
satoja miljoonia euroja vuodessa valtakunnan
tasolla.
Tulokset kertovat, että siirtyminen korjaavista
terveyden ja hyvinvoinnin palveluista kohti
yksilön omaehtoista terveyden ylläpitoa on
perusteltua. Esimerkiksi kansansairauksien
laskun näkökulmasta kuluttajamarkkinoille
suunnatut, terveydenhuollon ja potilaan väliseen viestintään kohdennetut tekoälypohjaiset
palvelut olisivat tehokkaita. Asiakkaiden ja
potilaiden terveyden edistämisen ja ylläpidon
kannalta olisi tärkeää, että he saavat reaaliajassa yhteyden palveluiden tarjoajaan ja
terveydenhuollon ammattilaisiin.

Terveydenhuollon ammattilaisten työkaluna
tekoäly mahdollistaa perinteisiä sovelluksia
monipuolisempaa taustatukea päätöksentekoa
ja diagnostisointia varten.
Yhteiskunnallisesti merkittäviä kuluja aiheuttava nuorten ja lasten syrjäytymisen ehkäisy ja
hankkeen käyttötapauksena suunniteltu syrjäytymisriskin tekoälypohjainen tunnistaminen ei ole perusteltavissa vain yksittäisenä

teknologisena ratkaisuna, vaan se vaatii tuekseen laajan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation varhaiskasvatuksen, perusopetuksen,
lapsiperheen elinolojen ja vanhempien palveluiden yhteensovittamiseksi.
Tekoälysovellusten käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon, että prosessiin
liittyy suuria investointi- ja käyttöönottokustannuksia, sairaaloissa toimintamallien muutoksia, henkilöstön kouluttamista ja uudenlaisten tietojärjestelmäratkaisujen käyttöönottoa.
WHC-hankkeessa on tutkittu erityisesti IBM:n
Watson teknologian hyödynnettävyyttä. Selvityksen mukaan yksittäisen sovelluksen teknisen toteuttamisen kustannukset suurehkossa
sairaanhoitopiirissä voivat olla muutaman
miljoonan euron suuruusluokkaa ja käyttöönottokulujen muutamasta miljoonasta yli kymmeneen miljoonaan euroon vuodessa.
Käyttöönottokustannukset vaihtelevat suuresti
organisaation koon, käyttötavan ja paikallisten
olojen mukaan. Monet esitetyistä sovelluksista
ovat kohtuullisia investointeja isoissa organisaatioissa, kuten sairaanhoitopiireissä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymissä.
Valtakunnallisesti yhtenäinen tietoinfrastruktuuri on tarpeen, jotta samoja sovelluksia voidaan käyttää laajasti. Käyttöönoton kustannustehokkuus vain kasvaa, kun sovelluksia
muokataan yhdessä paikassa eikä kaikissa
alan yksiköissä erikseen. Keskittäminen lisää
kustannustehokkuutta myös suomenkielisen
tekstin ja kielen käsittelyssä
Hoitoa tehostavien syy–seuraus -suhteiden ja
poikkeamien löytäminen analysoimalla dataa
tilastollisin menetelmin edellyttää riittävän
suuria potilasmääriä. Osa sovelluksista voi
maksaa investoinnit takaisin parhaimmillaan
1–3 vuodessa.
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Tekoälyteknologioiden mielekkään hyödyntämisen näkökulmasta tulisi suunnittelu-, kehitys– ja käyttöönottovaiheessa panostaa organisaatioiden sisäiseen ymmärrykseen ehdotetusta teknologiaratkaisusta.
Uusien teknologioiden käyttöönottoa hidastavat eniten teknologis-sosiaaliset tekijät. Kun
henkilökunta otetaan mukaan suunnitteluprosesseihin alusta alkaen, tekoälyratkaisun toteutus sujuu osastoilla luontevasti ja muutosvastarinta laimenee.

Analytiikkamalli
Analytiikkamallit voivat saatavilla olevan datan perusteella luokitella kotihoidon asiakkaat
kiireellisyysluokkiin, suositella asiakas- ja potilaskohtaisia kuntoutustoimenpiteitä ja arvioida työtehtävän turvallisuutta. Data saadaan
useasta lähteestä, esimerkiksi IoT-sensoreista,
potilastietokannoista ja olemassa olevista hoitomalleista. Mallit voidaan toteuttaa oppiviksi
vastaamaan mahdollisimman hyvin haluttua
käyttötarkoitusta. Saman asian tekeminen
perinteisellä ohjelmoinnilla, ilman kognitiivisuutta on työlästä tai mahdotonta.
Datamassan läpikäynti
On tärkeää, että 1) järjestelmä käy läpi rakenteellista ja rakenteetonta tietoa eri tietolähteistä, kuten potilastietokannoista, tautirekistereistä ja hoitosuosituksista ja 2) käyttää suurta
datamassaa etsiessään vastauksia sille esitettyihin kysymyksiin. Saman datamäärän läpikäynti ilman koulutettua koneoppimisjärjestelmää veisi paljon enemmän aikaa.
Käyttö luonnollisella kielellä
On tärkeää, että 1) käyttäjä voi luonnollisella
kielellä pyytää järjestelmästä erilaisia tietoja,
kuten potilastietoja, toimenpide-ehdotuksia tai
käyttäjän haluamat kriteerit täyttäviä ruokaaineita, 2) kielen käyttäminen nopeuttaa tie-
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donhakua ja mahdollistaa vapaampien hakutermien käytön sen sijaan, että tiedonhaussa
käytettäisiin vakiohakusanoja, 3) vaatii yleisimmin kysyttävien kysymysten, tiedon ja vastausten selvittämisen ja lisäämisen järjestelmään. Lisäksi järjestelmän tulee oppia löytämään oikeat vastaukset aineistosta.
Keskusteluominaisuus
Luonnollisen kielen keskusteluominaisuudella
käyttäjä voi tehdä esimerkiksi muistiinpanoja.
Järjestelmä osaa esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä, jotta tarvittavat tiedot tulee kirjattua.
Käyttäjän ei tarvitse huolehtia tai muistaa,
mikä tieto on olennaista. Toiminnan onnistuminen vaatii puheen muuttamista tekstiksi ja
keskustelukyvykkyyden opettamista tunnistamaan käyttäjän tahtotiloja, jotta kulloinkin
tarvittavat ja halutut tiedot tulee kerättyä.
Koneoppiva kuvantunnistuspalvelu
Koneoppiva kuvantunnistuspalvelu tunnistaa
erilaisia kuvasisältöjä esimerkiksi potilaskuvista, käyttäjän kasvoista tai ruoka-aineista. Se
vaatii opetusaineistoa, jonka perusteella sovellus voidaan opettaa tunnistamaan olennaisten
aihealueiden kuvamateriaalia. Lisäksi se mahdollistaa lääketieteellisen asiantuntemuksen
ilman lääkärin kontaktoimista ja antaa taustatietoja päättäjälle.
Analytiikkamalli päätöksenteon tueksi
Samankaltaisuuksiin perustuvissa analytiikkamalleissa kartoitetaan kysyjän tilannetta ja
tietoja, joita sitten verrataan vastaavan kaltaisiin tapauksiin, esimerkiksi urheiluvalmennuksessa, ravitsemuksessa tai sairaanhoidossa.
Dataa kerätään erilaisista lähteistä, kuten IoTsensoreista, päälle puettavista sensoreista ja
tietokannoista. Näin käytössä syntyy suuri
tietomäärä, josta muodostetaan personoituja
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näkymiä ja voidaan havaita relaatioita, joita
asiantuntijat eivät aikaisemmin ole kyenneet
tunnistamaan.
Menetelmä vaatii mallin toteuttamisen ja sopivien algoritmien valinnan.
Tutkimustuloksia
Seuraavilla sivuilla ja taulukoissa 1–11 esitetään tuloksia ja yksityiskohtaisia esimerkkejä
terveydenhuollon tavallisista arjen tilanteista,

joissa tekoälyn uusista sovelluksista olisi hyötyä laajassa käytössä. Taulukoissa kerrotaan,
millaisia ratkaisuja on tarjolla, millaisista asioista kustannuksia syntyy ja miten niiden kasvua voitaisiin hidastaa. Taulukoissa 1–4 näytetään hyödynnettäviksi suunniteltuja vaihtoehtoja hankkeen eri aihealueilla ja taulukoissa 5–
11 kerrotaan terveydenhuollon tilastotietoja ja
kustannusvaikutuksia eri osa-alueilta, esimerkiksi työterveyshuollossa.

TAULUKKO 1
mHealth
Ikääntyminen

TAULUKOT 1–4: Taulukoissa on esitetty hankkeen aikana tutkituissa käyttötapauksissa hyödynnettäviksi suunnitellut kognitiiviset kyvykkyydet eri aihealueilta.
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TAULUKKO 2
mHealth
Omaehtoinen
terveyden ylläpito

TAULUKKO 3
mHealth
Urheilu ja liikunta
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TAULUKKO 4 A

Digitaalinen sairaala

TAULUKKO 4 A: Digitaalisen sairaalaan liittyviä teknologiaratkaisuja.
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TAULUKKO 4 B

Digitaalinen sairaala

TAULUKKO 4 B: Digitaalisen sairaalaan liittyviä teknologiaratkaisuja.
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Tutkitut erityistapaukset:
1. Työterveyshuolto ja tekoäly
Työterveyshuoltoon liittyvän ongelman mukaan työnantajan tuki työntekijän henkilökohtaiselle hyvinvoinnille on puutteellista tai sitä
ei ole olemassa. Keinot työntekijän ennakoivan terveydenhuollon toteutumiseksi ovat
puutteellisia. Sairauspoissaolot ovat merkittävä yksittäinen kuluerä sekä yhteiskunnalle että
yksittäisille työnantajille.
Ongelman ratkaisua varten tulee tunnistaa ja
ennaltaehkäistä työkykyyn liittyviä ongelmia,
omaehtoisen terveydenhuollon avulla. Kognitiivisista palveluista käytetään tässä sovelluksessa analyyttista mallia ennustamaan yksittäistä ammatillista riskiä.
Erityisen tärkeää on oivaltaa stressin ja tukija liikuntaelinongelmien tunnistaminen ajoissa, saada dataa sensoreista työ- ja vapaa-ajalla
sekä terveysdataa yleisellä tasolla. Työntekijälle voidaan antaa kohdennettuja toimintaohjeita ja laatia yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma. Työnantajan kannattaa kerätä tietoa työn-

tekijöiden tilasta, tukea työhyvinvointia parantavaa päätöksentekoa (tehokkuus, työtyytyväisyys, vähentyneet poissaolot), ymmärtää tietoa kehittämiskohteista (työtehtävien järjestely, ergonomia jne.).
Esille nostetuista osa-alueista on suuri hyöty
yhteiskunnalle sairauksien hoidon ja sairauspoissaolojen vähentymisen myötä. Hyödyllisiä
tekoälyyn liittyviä kognitiivisia kyvykkyyksiä
ovat:
1. Analytiikkamalli työkykyyn liittyvien ongelmien ennustamiseen.
2. Analytiikkamalliin perustuvia suosituksia työkykyyn liittyvien ongelmien hallintaan/ongelmien kärjistymisen ehkäisyyn.
3. Analytiikkamalliin perustuvia henkilökohtaisia suosituksia työ- ja vapaa-ajan
aktiviteetteihin, hyvinvointisuunnitelma.
4. Analytiikkamalli taloudellisten hyötyjen
ennustamiseen.
5. Käyttö luonnollisella kielellä.
6. Keskustelu luonnollisella kielellä.

TAULUKKO 5: Sairauspoissaoloista, työtapaturmista ja työkyvyttömyyseläkkeistä kertyy yhteiskunnalle miljardilasku. Tekoälyyn perustuvien ratkaisumallien avulla ja ennaltaehkäisyyn keskittymällä kustannuksia voidaan saada vähennetyksi.
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Taulukko 5:n numeroinnin selityksiä:

(1) Työhyvinvoinnin kustannuksia voidaan
arvioida muun muassa menetetyn työpanoksen avulla. Ennaltaehkäisevä, työhyvinvointia
ja työturvallisuutta aktiivisesti tarkkaileva tekoälypohjainen järjestelmä voi seurata ja ohjata työntekijän yksilöllistä terveydentilaa ja
vähentää sitä kautta työkyvyttömyyden aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia.
Menetetty työpanos työkyvyttömyyden kautta
voidaan laskea 8 miljardiksi euroksi. Suurimmat lyhyt- ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä
aiheuttavat sairausryhmät olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden häiriöt.
(2) Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (33,8%) sekä
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
(22,2%) ovat suurimmat sairauspäivärahakausien perusteet ja aiheuttavat 56% työpoissaoloista. Vuonna 2016 maksettuja sairauspäivärahoja oli 773,8 miljoonaa euroa, saajia 281
544 hlöä, sairauspäiviä saajaa kohden keskimäärin 49 päivää.
(3) Menetetty työpanos: sairauspoissaolot 3,4
miljardia euroa.
(4) Menetetty työpanos: presenteismi eli vajaakuntoisena tai sairaana työskentely 3,4 miljardia euroa.
(5) Menetetty työpanos: työkyvyttömyys 8
miljardia euroa.
(6) Menetetty työpanos: työtapaturmat ja ammattitaudit: työtapaturmat 2–2,5 miljardia
euroa ammattitaudit 100 miljoonaa euroa.
(7) Terveydenhuoltomenot: 7,8 miljardia euroa (ennaltaehkäisy vähennetty).
Ratkaisun arvo muodostuu reaaliaikaisen työhyvinvoinnin seurannan pohjalta. Työntekijän
terveydentilan, kuormittuneisuuden ja stressitilan perusteella palvelu antaa ohjeistusta ja
neuvoja oikeanlaiseen terveyskäyttäytymiseen.
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Pääpaino on ennakoivassa työhyvinvoinnin
suunnittelussa, mihin pohjautuen tehdään
esimerkiksi yksilölliset terveyssuositukset ja
ehdotukset työkuormituksen vähentämiseksi.
Ratkaisu toimii sekä työntekijälle oman hyvinvoinnin arvioinnin apuvälineenä ja ohjaajana,
mutta myös lisäpalveluna työperäistä terveyssuunnittelua tarjoaville tahoille, esimerkiksi
vakuutusyhtiöille. Yhteiskunta voi saavuttaa
näin säästöjä sairauspäivien ja ennenaikaisten
eläköitymisten vähentymisen kautta.

2. Kognitiivinen kumppani
Yksinäisyys ja sosiaalinen eristyneisyys vaikuttavat ikääntyvien suomalaisten elämänlaatuun
heikentävästi. Puutteellinen tietämys ja huono
pääsy palveluihin heikentävät tilannetta yksilötasolla. Cognitive companion on älykäs seniorin tuki ja elämäntyyli -alusta, joka on
suunniteltu tukemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja laadukasta kotiasumista seniorikansalaisille. Tällainen ymmärrys seniorikansalaisen terveydestä ja hyvinvoinnista on yhdistelmä toimivaa fysiologista, psyykkistä ja
sosiaalista suoriutumista omassa arkielämän
ympäristössä.
Esteet ikäihmisen hyvälle kotiasumiselle ovat
usein arkisia, kuten hankaluus suoriutua kodin kunnossapitotöistä. Kognitiivinen kumppani tarjoaa alustan, joka auttaa suoriutumaan
arjen haasteista ja joka samalla ylläpitää ja
lisää sosiaalisia yhteyksiä ja toimintaa sosiaalisessa elämässä. Ratkaisun avulla yksilö voi
helposti hankkia tietoa ja palveluita liittyen
niin kotiasumisen päivittäisiin toimintoihin
kuin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Palvelu ehdottaa käyttäjälle myös kontakteja muihin palvelun käyttäjiin. Palvelu käyttää tekoälyä hyödyntävää keskustelukäyttöliittymää, kun se
koetaan luonnollisena, intuitiivisena ja helposti hyväksyttävänä.
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TAULUKKO 6: Yhteenveto iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden, hyvinvoinnin ja muistisairauksien määristä
sekä kustannuksista.

Ominaisuudet
Ikääntyneen ihmisen kokonaishyvinvointiin
(fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) kuuluvat
sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen ja
vertaisyhteisön löytäminen, (sosiaalisen) toiminnan generoiminen (ulos kodista) ja kodin
kunnossapito.
Kokonaishyvinvointi perustuu jatkuvaan tekniseen profilointiin (SOTE-data, some) ja tarkkailuun (IoT, omadata, some) sekä profiloinnin perusteella tehtyihin toimintaehdotuksiin,
joita voivat olla sosiaalinen toiminta lähiympäristössä, oman kunnon ylläpito ja kodin kunnossapito.
Ikääntyville on järjestettävä mahdollisuus yksilön syrjäytymisriskin tunnistamiseen väestötasolta (SOTE-data; esimerkiksi siviilisääty,

työhistoria) ja suora yhteys palveluntarjoajiin.
Järjestelmän tulee ehdottaa apua automaattisesti tai toteuttaa apu käyttäjän pyynnöstä.
Asiakkaalle on luotava ymmärrys laajasta hyvinvoinnin, hoivan ja asumispalveluiden verkostosta (esimerkiksi asiointi– ja ateriapalvelut, remonttiapu, päiväkodit, posti, terveyspalvelut) sekä kolmannen sektorin toimijoista.
Sovelluksen vaikuttavuus
Asiakassegmenttinä ja sovellusten käyttäjinä
toimivat seniorit, jotka tarvitsevat vain suhteellisen vähän tukea asuakseen itsenäisesti.
Ratkaisuna voidaan tarjota kognitiivista
kumppania, esimerkiksi SenioriVerkkoa, jonka
palvelun tarkoituksena on edistää iäkkäiden
toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta.
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Taulukko 6:n numeroinnin selityksiä:

(1) Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030
Suomessa elää 1,4 miljoonaa yli 65-vuotisasta
ihmistä. Heistä yli puolet 75-vuotiaita. Lisäys
vuoteen 2019 verrattuna on noin 300 000.
(2) Suurten ikäluokkien ikääntymisen seurauksena, elinajan pidentyessä ja syntyvyyden
laskiessa vanhusten määrän suhteellinen
osuus väestöstä kasvaa Suomessa.
(3) Tutkimusten mukaan yli 75-vuotiaista 5 %
kokee jatkuvasti yksinäisyyttä ja kolmannes
toisinaan. Tuon ikäluokan ihmisten määrä oli
2010 Suomessa reilut 430 000.
(4) Joka toinen yli 64-vuotias kokee elämänlaatunsa hyväksi. Heitä oli vuonna 2010 yli
940 000. Heidän mielenterveyteen kohdistuvia ongelmiaan on mahdollista vähentää 22%
kohdennetulla hoidolla.
(5) Tilastollisesti on esitetty, että yksi muistisairaus maksaa yhteiskunnalle noin 10 000
euroa. Yli 64-vuotiaita muistisairaita on yli
114 000. Heidän hoidostaan yhteiskunnalle
syntyy kustannuksia 1,1 miljoonaa euroa vuodessa. Oikeanlaisin toimenpitein muistisairauksien ennaltaehkäisyyn voidaan vaikuttaa
oikeilla valinnoilla 16,4%:iin. Yksinäisyys ja
sosiaalisen verkoston puuttuminen lisää sairastumisriskiä muistisairauteen.

Virtuaalinen perhelääkäri tarjoaa potilaalle
lääketieteellistä neuvontaa 24/7-periaatteella,
nopeuttaa lääkärin työtä diagnostisoinnissa ja
reseptin antamista niissä tapauksissa, joissa
vaiva on helppo todeta ja hoitaa. Turhat käynnit vastaanotoilla jäävät pois, jonottaminen
vähenee, lääkäriresursseja voidaan käyttää
vakavampiin tapauksiin ja asiakkailta säästyy
aikaa. Etälääkäri tekee alustavan diagnoosin
potilaasta ja toimii apuna tarvittavien palveluiden käytössä. Järjestelmä voi varata esimerkiksi ajan laboratorioon ja auttaa viestittelyssä
lääkärin kanssa.
Ominaisuudet
Hyvin toimivaan perhelääkärijärjestelmään
kuuluvat edistynyt oireiden kysely ja etukäteisdiagnoosi rajoitetulle määrälle sairauksia.
Verkko– tai videokeskustelu lääkärin kanssa ja
kuvien lähettäminen sujuvat ennakoidusti.
Kuvien tarkastelu ja etukäteisdiagnosointi on
automatisoitu rajoitetulle määrälle sairauksia.
Potilaan henkilökohtaiset sairauskertomukset
ja sensoreista koottu data tukevat lääkärin
työtä.
Kognitiiviset kyvykkyydet
* Analytiikkamalli diagnoosille ja hoidolle.
* Käyttö ja keskustelu luonnollisella kielellä
sekä niitä tukeva tekstisyöte.

(6) Ihmisten määrä Suomessa 2016 oli 5,5 miljoonaa. Senioreiden prosentuaalinen osuus oli
20,9% ja määrä vajaat 1,2 miljoonaa.

* Kuvantunnistus oireille kuvista.

3. Virtuaalinen perhelääkäri

* Malli päätöksenteon tueksi.

Tulevaisuuden tekoälyyn liittyviä tärkeitä terveydenhuollon ratkaisuja lienee etälääkäritoiminta, jonka yhtä osiota kutsutaan virtuaaliseksi perhelääkäriksi. Syinä järjestelmän luomiseen ovat hidas ja rajoitettu pääsy kasvokkain tapahtuville lääkärivastaanotoille sekä
kalliit yksityislääkärit rutiinitapauksissa.
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* Samankaltaisuuksiin perustuva analytiikka ja analyysimallit.

Sovelluksen vaikuttavuus
* Asiakassegmentti / sovelluksen käyttäjät:
neuvontaa ja tietoa tarvitsevat terveydenhuollon asiakkaat.
* Olemassa oleva ratkaisu / referenssikohde: yleislääkärin etävastaanottopalvelut
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puhelimitse (esim. Mehiläinen, Digiklinikka, Terveystalo Yhteys lääkäriin 24/7, Lääkärikeskus Aava, Pihlajalinna, Minunterveyteni.fi / Hämeenlinnan kaupunki).

Jyväskylän suuralueella kesäkuussa 2018 keskimääräinen jonotusaika kiireettömään hoitoon terveyskeskuksen lääkärille on 22–31
vuorokautta ja hoitajalle 6–60 vuorokautta.

* Vaihtoehtoisesti oireiden syitä haetaan
internetistä ja/tai hakeudutaan terveydenhuoltoon.

Taulukko 7:n numeroinnin selityksiä:

* Kiireettömässä tapauksessa perusterveydenhuollon lääkärille joutuu odottamaan
pääsyä kunnasta riippuen muutamasta
päivästä jopa yli kuukauteen. Aluehallintovirastoittain tarkasteltuna heinäkuussa
2017 yleisin odotusaika lääkärille EteläSuomessa oli 15–30 pv, Lounais-Suomessa
15–30 pv, Itä-Suomessa 8–14 pv, Länsi- ja
Sisä-Suomessa 1–3 pv, Pohjois-Suomessa
15–30 pv ja Lapissa 15–30 pv.

(1) Nykyiset lääkärikäyntien määrät perustuvat Avohilmon internetsivustoon.
(2) Perusterveydenhuollon fyysisiä avohoidon
lääkärikäyntejä Jyväskylässä 2016 oli 120 589.
(3) Perusterveydenhuollon fyysisiä avohoidon
lääkärikäyntejä Keski-Suomessa 2016 oli
314 358 kpl.
(4) Perusterveydenhuollon fyysiset avohoidon
lääkärikäyntejä Suomessa 2016 oli 5 304 016
kpl.

TAULUKKO 7: Lääkärissäkäyntiin liittyviä tilastotietoja.
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(5) Lääkärikäynnin keston mediaani 15 minuuttia jakautui seuraavasti: suora potilaskontakti 7,5 min, tietokoneen käyttö 5,5 min ja
paperityö 0,6 min.
(6) Jyväskylässä yli 18-vuotiaan käyntimaksu
terveysaseman lääkärillä arkisin oli keskimäärin 20,90 euroa. Sairaanhoitopiirin budjetoitu
keskimääräinen lääkärikäynnin hinta oli
144,85 euroa.
Kognitiivinen järjestelmä tuo lisäarvoa, kun
kiireettömän hoidon saatavuus nopeutuu ja
diagnostisointi helpottuu. Odotusaika Jyväskylässä on kiireettömällä hoidolla 38–49 vrk,
kun kognitiivisen järjestelmän myötä odotusaika on alle vuorokauden.
Nopeampi lääkärille pääsy ja oikean diagnoosin ja asiantuntijamielipiteen saaminen ovat
yksilön näkökulmasta merkittävä parannus
nykyiseen järjestelmään. Lääkärikäyntien nopeutumisen ansiosta käyntimäärät voivat lisääntyä samoilla resursseilla. Vaihtoehtoisesti
lääkärikäynnin nopeutuminen etenkin tietokonepohjaisen potilashistorian läpikäynnin osalta nopeutuu, mikä puolestaan vapauttaa lääkärin aikaa kasvokkaiseen vuorovaikutukseen
potilaan kanssa.

4. Hoidon vaikuttavuuden etäarviointi
Hoidon tehokkuuden optimointi yksittäisille
potilaille on haastavaa. Tiedonkulku sairaalan
ja potilaan välillä saattaa katketa sen jälkeen,
kun potilas on kotiutunut.
Erityisesti monivammapotilaiden kuntoutumisen seuraaminen reaaliaikaisesti olisi tärkeää
myös sairaalajaksojen jälkeen, sillä toipumiseen liittyy paljon yksilöllistä vaihtelua. Kehityksen ennustaminen on vaikeaa.
Ongelman ratkaisu
Potilasta voidaan seurata hoitovastuussa olevan yksikön ja ammattilaisten toimesta kogni-
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tiivisella järjestelmällä ja siihen liitetyillä päälle puettavilla ja kodissa sijaitsevilla sensoreilla.
Tällöin voidaan havaita potilaan tekevän hoitosuunnitelman mukaisia asioita ja toipuvan
mahdollisimman tehokkaasti. Myös poliklinikkakäynnit sairaalahoidon jälkeen vähenevät
sovelluksen myötä.
Tarvittaessa hoitosuunnitelmaa voidaan muokata saadun datan perusteella. Järjestelmä
kerryttää terveydenhuollon ammattilaisille
tietoa yksilöllisen, tehokkaan ja turvallisen
hoidon toteutusvaihtoehdoista päätöksenteon
tueksi.
Elämänlaatua ja potilaan vointia sairaalahoidon jälkeen voidaan seurata 24/7 ja ongelmatilanteiden havaitseminen sekä oikea-aikainen
tuki ja puuttuminen toipumista hidastaviin
tekijöihin, kuten toipumiseen usein liittyvän
masennukseen ja kivun hoitoon mahdollistuu.
Ominaisuudet:
* Kyky huomauttaa ja reagoida havaittuihin ongelmiin ja kommunikoida potilaan
kanssa.
* Tuki sensoreille.
* Edistynyt ja päivittyvä toipumissuunnitelma.
* Vuorovaikutus vuorokauden ympäri, ammattilaisten aktiivinen rooli monitoroinnissa kasvaa, kun järjestelmä mahdollistaa
tehokkaan etäseurannan.

Kognitiiviset kyvykkyydet
* Analytiikkamalli sensoridatan analysointiin ja poikkeavuuksien tunnistamiseen.
* Tekstin louhinta ja prosessointi manuaalisesti lähetetyille dokumenteille.
* Päätöksenteon tuen järjestelmät hoidon
vaikuttavuuteen ja hoitovaihtoehtoihin
liittyen.
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* Sovelluksen käyttö luonnollisella kielellä
ja keskusteluominaisuus.
* Asiantuntijoiden harjoittama korpus, datamassan läpikäynti koneoppivalla järjestelmällä; kuntoutus- ja hoitovaihtoehtojen
haku tutkimuskirjallisuudesta, hoitosuosituksista tms.
Sovelluksen vaikuttavuus
* Asiakassegmentti / sovelluksen käyttäjät:
Haastavia potilastapauksia hoitavat lääkärit, hoitajat ja fysioterapeutit, jotka seuraavat hoidon vaikuttavuutta ja potilaiden
kuntoutumista sairaalajaksojen aikana sekä
niiden jälkeen.
* Kansainvälinen sovellusreferenssi on
Sentrian, joka tarjoaa ratkaisuja potilaan
etävalvontaan mahdollistaen toipumisen
tuen kotona. Sovellus käyttää biosensoreita
ja koneoppimista.
* Kotimaiseksi referenssikohteeksi valikoitui Tehohoidon jälkipoliklinikkatoiminta,
joka tarjoaa muun muassa seurantakäynnin ja mahdollisuuden keskustella hoidosta
ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä mahdollistaa ammattilaisten oppimistapahtumia laajasti eri puolilla maata.
*Toisena referenssinä on Omasairaalan
Traumacenter-toiminta, jossa erikoislääkärit osallistuvat kaikkien tapaturmavammojen hoitoon ja tehokkaaseen seurantaan
alusta lähtien. Hoitolinjat ovat kansainvälisten suositusten mukaiset ja perustuvat
näyttöön pohjautuviin hoitopolkuihin. Käytössä on yhteinen rekisteri ja hoitotulosten
seuranta.
* Hoidon vaikuttavuuden etäarvioinnilla
voidaan todennäköisesti saavuttaa parempia hoidon tuloksia potilaan ja hoitavan
tahon paremmalla vuorovaikutuksella sekä
yksilöllisillä ratkaisuilla ja ympäri vuoro-

kautisella tuella. Kognitiivisen ratkaisun
lisäarvon tarkka laskelma edellyttää koottua tietoa potilaiden poluista. Haastavat
potilaat, kuten monivammapotilaat ovat
heterogeeninen ryhmä ja hoitopolut yksilöllisiä.
Laskelmia olisi mahdollista tehdä, jos käytettävissä olisi tieto potilaiden hoitopoluista sairaalassa, kotihoidossa ja kuntoutuksessa sekä
omaishoidon ja sosiaalitoimen käytetyt palvelut. Laskelmassa täytyy huomioida palveluiden
käytön lisäksi muun muassa työelämään paluu.
Tiedossa on, että onnettomuudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi ja säästöjä voitaisiin saada, esimerkiksi vähentämällä poliklinikka- ja
muita terveydenhuollon käyntejä ja sairaalapäiviä sekä tukemalla sekä fyysistä että psyykkistä kuntoutumista.
Sairaalassa tapahtuvan hoidon lyhentyminen
haastaa kuntoutuksen, eikä osastohoitoa vähennettäessä ole kiinnitetty riittävästi huomiota avohoidon ja kuntoutustoiminnan kehittämiseen ja resursointiin.
Taulukko 8:n numeroinnin selityksiä:
(1) Koko maassa vakavasti loukkaantuneita
vuonna 2015 oli yhteensä 477. Vakavan loukkaantumisen yksikköarvo oli 0,79 milj. euroa.
Sairaanhoidon, kotisairaanhoidon, kotilääkärikäyntien ja kuntoutuksen optimointi maksoi
376,8 miljoonaa euroa.

(2) Suomessa 1000–1300 monivammapotilaan
sairaalahoito maksaa tilastollisesti vuosittain
8 720 000€–11 336 000 euroa, keskimäärin
8720 €/monivamma.
(3) Kuukaudessa kotisairaanhoidon kustannukset ovat alimmillaan noin 420 € ja korkeimmillaan 1600 € hoidettavaa tapausta kohden vammojen vakavuudesta ja hoitotarpeesta
riippuen (olettaen hinnaksi 40 €/h).
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(4) 12–19-vuotiaista vammapotilaista jopa 41
%:lla diagnosoidaan masennus heidän päästessään sairaalahoidosta. Masennusoireita on
mahdollista laskea puhelinapplikaation avulla
tasolle, joka ei kliinisesti viittaa masennukseen.
(5) Keskimääräinen viiden vuoden kuntoutuskustannus onnettomuutta kohti oli 9 300€,
vuonna 2015 yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.
Sairaalahoitoa vaativia tapaturmia on Suomessa n. 90 000 vuodessa ja jo lievemmät
vammat voivat aiheuttaa pitkiä poissaolojaksoja töistä, kiputiloja sekä pysyviä haittoja jokapäiväisessä elämässä. Palveluiden henkilökohtaistaminen edellyttää tietoverkkoihin kytkeytyvän puettavan elektroniikan laajaa käyt-
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töönottoa, edistyksellisiä analyysiresursseja
reaaliaikaisen datan hyödyntämiseen ja yhteistyötä eri tahojen kesken.
Monivammapotilaat, esimerkiksi liikenneonnettomuuden uhrit, ovat usein nuoria ja heillä
olisi edessään mahdollisesti vielä pitkä työura.
Sitä ajatellen kuntoutuksen järjestäminen on
erityisen tärkeää. Monivammapotilas voi tarvita sairaalahoitojakson jälkeen vielä tilapäistä
tai pysyvää kotihoitoa.
Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotisairaanhoidon lääkärin kotikäynnit. Kun potilaat saavat aiempaa enemmän
tukea, on heillä joissain tapauksissa paremmat
lähtökohdat saavuttaa jopa yhtä hyvä elämänlaatu kuin heillä oli ennen vammautumista.

TAULUKKO 8: Taulukkoon on koottu kustannuksia, joihin ratkaisulla olisi todennäköisesti mahdollista
vaikuttaa erikoissairaanhoidon toteutumisen aikana ja sen jälkeen tehokkaamman erikoissairaanhoidon
toteutumisen ja seurannan näkökulmasta.
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Potilas tulee ohjata tiedon ja palvelujen ääreen. Hänen sitouttamistaan ottaa vastuuta
kuntoutumisestaan on tärkeää tukea. Kun potilaan elämänlaadusta kertyy tietoa, on aineiston pohjalta mahdollista hoitoketjuja hoitoketjuja ja taata mahdollisimman monelle katkeamaton ja toipumista edistävä sairaalahoito,
kuntoutus ja erilaiset avohuollon tukipalvelut.
Monivammapotilaiden kivuliaassa elämäntilanneessa henkilökunnan on erityisen tärkeää
keskittyä kipuhoidon tukemiseen, tutkimiseen
ja kehittämiseen.

5. Potilaskeskeinen hoito kognitiivisen
tietojenkäsittelyn kokonaisuudessa
Kognitiivinen tietojenkäsittely auttaa potilaskeskeistä hoitoa. Potilaan hoitoon tulon syvimmän juurisyyn tunnistamisessa ja oikean,
näyttöön perustuvan hoidon varmistamisessa
vaativat henkilökunnalta vahvaa ammattiosaamista.
Ongelman ratkaisu
Lääkärin tulee tunnistaa potilaan hoitoon tulon perimmäinen syy, tehdä oikea hoitosuunnitelma ja valita tarkoituksenmukainen lääkitys. Esimerkkitapauksessa sovellus tekee ehdotukset iäkkään potilaan hengenahdistukseen
ottaen huomioon taudin perimmäiset syyt,
lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja annostuksesta siten, että kokonaishoito on turvallista, kustannustehokasta ja mahdollisimman riskitöntä. Lääkäri harkitsee ja päättää toimenpiteet.
Ominaisuudet
* Yhteenveto, joka koostaa potilasdatasta
löytyvät keskeiset ongelmat ja riskit.
* Työnkulun hallinta ja tapahtumaperusteiset herätteet, perustuen muun muassa
verenpaineen, lääkityksen ja hoitovasteen
etäseurantaan potilaan kotiutumisen jälkeen.

* Pääsy potilaan itsemittaamaan dataan,
älylaitteiden kytkeminen taustajärjestelmään etäseurannan mahdollistamiseksi
sekä laitteiden tuottaman datan analysointi.
* Edistynyt oirekartoitus ja alustava diagnoosi valitulle joukolle sairauksia, perustuen esimerkiksi kattavaan tietoon erilaisista
sairauksista ja oireista, joiden vuoksi potilaat saapuvat tyypillisesti päivystykseen
sekä eri sairaustapausten vastaanottoon
tarvittavista resursseista ja välittömästä
hoidosta (ml. tutkimukset).
* Suositellut hoitosuunnitelmat ml. perustelut.
* Valittavan lääkityksen sivuvaikutusten
arviointi potilaan tilan ja käytössä olevan
lääkityksen perusteella.
Kognitiiviset kyvykkyydet
* Kognitiivinen malli, joka nostaa esiin keskeiset ongelmat ja riskit potilaan itse mittaamasta datasta sekä potilashistoriasta.
* Opetettu ja validoitu tietämyskanta, joka
pitää sisällään tietoa sairauksista, oireista,
laboratoriotutkimuksista sekä hoitovaihtoehdoista.
* Potilaskertomusten, oirekuvausten,
muun vapaan tekstin ja kuvien analysointi
kognitiivisella järjestelmällä mahdollistavat
diagnoosin muodostamisen, tarvittavat
laboratoriotutkimukset, hoitosuunnitelmat
sekä sivuvaikutusten arvioinnin.
* Luonnollisen kielen ja potilaskertomuksissa sekä tieteellisissä julkaisuissa käytetyn lääketieteellisen terminologian ja sanaston ymmärtäminen.
Sovelluksen vaikuttavuus
* Asiakassegmentti / sovelluksen käyttäjät:
erityisesti päivystyksessä ja terveyskeskuk-
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sissa työskentelevät lääkärit ja hoitajat,
myös työterveyslääkärit.
* Arvon määrittelyssä on esimerkkinä käytetty hengenahdistuspotilaan erotusdiagnostiikkaa, joka on haastavaa ja sen taustalla voi olla yksi tai useampi sairaus.
Anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja perustutkimusten kuten EKG:n ja PEF-mittauksen pohjalta tehdään työdiagnoosi ja
aloitetaan ensihoito. Esimerkiksi rasitushengenahdistus voi johtua varsinaisesta
sairaudesta tai olla vain normaalia hengästymistä. Myös se, onko syy psyykkinen vai
fyysinen ja johtuuko esimerkiksi potilaan
aiemmasta lääkityksestä, täytyy selvittää.
Hengenahdistus aiheuttaa keskimäärin 2,7
% kaikista yleissairaalan päivystyskäynneistä. Diagnostisia virheitä esiintyy lääkäreillä arviolta 10–15%. Kognitiivisten virheiden osalta päätöksenteon tuen järjestelmät voivat olla avuksi ainoastaan, jos ne
integroidaan tehokkaasti työnkulkuun. Perusterveydenhuollossa joka viides lääkäri
kokee vaikeuksia toteuttaa hengitysvaikeuksiin liittyvää erotusdiagnostiikkaa.
* WatsonPaths -projektin tarkoituksena on
auttaa lääkäreitä tarkempaan päätöksentekoon ja poimia uusia kiteytyksiä potilastietojärjestelmistä.
* Päätöksenteon tuen kotimainen esimerkki: Neuvova potilaskertomus, EBMeDS.
* Esimerkki maailmalta CLOUDMEDX,
joka käyttää muun muassa kliinisiä algoritmeja, koneoppimista, ja edistynyttä luonnollisen kielen prosessointia kustannusten
vähentämiseksi ja kliinisten tulosten parantamiseksi).
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vuonna 2016. Niistä 66 % oli perus- ja 34 %
erikoissairaanhoidon käyntejä. Kaikista käynneistä 2,7 %:ssa syynä oli hengenahdistus.
(2) Väärä hoito hengenahdistuspotilaiden
diagnooseista aiheuttaa uusintakäyntejä tai
hoitovirheitä. Niistä syntyy lisäkustannuksia.
(3) Puolet päivystyskäynneistä maksoi klo 8–
22 noin 2,9 miljoonaa euroa ja klo 22–08 noin
4,2 miljoonaa euroa. Päätöksenteon tuen järjestelmillä hoidon prosessi voi parantua 20
prosentilla.

(4) Vastaanottokäynti päivystyksessä voi tehostua, jos lääkärillä olisi käytössään riittävät
ja luotettavat esitiedot (sisältäen muun muassa aiemman yleistilan, perussairaudet, lääkitykset, aiemmat laboratorio ja kuvantamistulokset ym., hoitolinjaukset, hoidonrajaukset
ym.).
(5) Sydämen vajaatoiminta: keskimääräinen
hoitopäivien määrä per hoitojakso erikoissairaanhoidossa oli 6,2. Noin 10% yli 70v on sydämen vajaatoiminta. Suomessa oli vuoden
2015 lopussa 70-vuotiaita ja sen yli 741 840
kansalaista.
Voidaan olettaa, että potilaiden käynnit terveydenhuollossa vähenevät, jos he saisivat
oikean ja asianmukaisen hoidon ensimmäisellä käynnillä. Oirekokonaisuus ei tietenkään
johdu vain yhdestä sairaudesta, vaan koostuu
useasta eri asiasta, joihin lääkärin tulee ottaa
kantaa, joihin on useita eri hoitovaihtoehtoja
ja joiden optimaalisuutta ei välttämättä ennakkoon voida tietää.

Taulukko 9:n (seuraavalla sivulla) numeroinnin selityksiä:

Aina potilaat eivät osaa kuvata oireitaan täsmällisesti tai tunnistaa niitä eivätkä myöskään
välttämättä noudata hoito-ohjeita. Diagnostiikan tarkentuminen ja potilaiden päivystyskäyntien määrän väheneminen ei toki ole vain
rahallinen säästö.

(1) Diagnostisia virheitä on arviolta 10–15 %.
KSSHP päivystyksessä oli 83 953 käyntiä

Jos potilas saa väärän diagnoosin, se voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa hänen ter-
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TAULUKKO 9: Tilastotietoa hoitoprosessien määristä, kustannuksista ja vääristä diagnooseista.

veytensä ja johtaa peruuttamattomiin vahinkoihin. Inhimilliselle kärsimykselle on vaikea
laskea hintaa. Palvelun nopeutuminen läpimenoaikojen nopeutumisena on tärkeä asiakastyytyväisyyttä lisäävä tekijä, potilaan pääseminen kotiin mahdollisimman nopeasti edistää
myös toipumista. Työn sujuvuudella on vaikutusta myös terveydenhuollon ammattilaisten
hyvinvointiin.

6. Kokonaisriskin arviointi
Epätäydellisistä tiedosta johtuen hoitoalan
ammattilaiset eivät kykene luotettavasti arvi-

oimaan jokaiseen potilaaseen liittyvää kokonaisriskiä, ja siten he eivät kykene suorittamaan tarvittuja tilanteeseen puuttumisia parhaalla mahdollisella ajalla.
Tilanne johtaa korkeampiin terveydenhoidon
kokonaiskustannuksiin ja pidempiin diagnostiikkaan vaadittuihin aikoihin verrattuna siihen, että oikeaa tietoa olisi alusta alkaen riittävästi saatavilla. Potilaat eivät ymmärrä henkilökohtaisia riskejään eivätkä oikeanlaisten
elintapapäätösten vaikutuksia riskien lievittämiseen.
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Ongelman ratkaisu

Kognitiivisiin kyvykkyyksiin perustuva ratkaisu, joka auttaa lääkäreitä tunnistamaan oireiden perimmäiset syyt, arvioimaan lyhyt- ja
pitkäaikaisia riskejä, valitsemaan ja suorittamaan sopivia tilanteeseen puuttumisia oikeaan aikaan.
Ominaisuudet
* Potilastietojen yhteenveto, avainasioiden
ja riskien korostus potilashistoriasta.
* Työnkulun hallinta ja tapahtumapohjaiset huomautukset.
* Kokonaisriskin arvioiminen ottaen huomioon avainasemassa olevat elintavalliset
ja kliiniset muuttujat.
* Pääsy potilaan itse mittaamaan ja arvioimaan dataan.
* Edistynyt oirekysely ja alustava diagnoosi
alustavalle määrälle sairauksia.
* Suositellut hoitosuunnitelmat tukevilla
todisteilla ja perusteluilla.
* Etävalvonta ja lääkäri-potilassuhde.
Kognitiiviset kyvykkyydet
* Kognitiivinen malli korostaa avainongelmia ja riskejä potilashistoriasta ja itsemitatusta datasta.
* Harjoitettu ja vahvistettu kokonaistieto
sairauksista, oireista ja laboratoriotesteistä
sekä niihin liittyvistä hoitovaihtoehdoista.
* Analyyttiset mallit alustavalle diagnoosille, riskiarviolle, laboratoriotesteille ja hoitosuunnitelmille.
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ammattilaisille uudentyyppisen työkalun,
jonka avulla potilaan koko hoitohistoria
saadaan näkymään yhdellä silmäyksellä.
Lääkäri näkee nyt aikajanalle merkittynä
potilaan aiemmat käynnit terveydenhuollon toimijoilla. Kokonaiskuva diagnooseista, toimenpiteistä ja lääkityksistä auttaa
nopeasti hahmottamaan potilaan tilanteen
ja tarvittavat hoitotoimenpiteet jatkossa.
Tässä käyttötapauksessa arvon on tunnistettu
muodostuvan erityisesti paremmasta potilaan
hoitotuloksesta ja siitä seuraavasta yksittäisen
potilaan sairastavuuden vähentymisestä.
Lisäksi tunnistettaessa potilaan sairauden juurisyy, voidaan suoraan hoitaa oikeaa sairautta,
eikä potilaan itse tarvitse selvittää sairautensa
perimmäistä syytä useilla eri lääkärikäynneillä.
Potilaan hyvinvointi paranee, kun hänen asiansa pystytään ottamaan hoidettavaksi nopeammin ja tehokkaammin. Lääkärikäyntien
kohdistuessa sairauden kannalta oikeisiin toimenpiteisiin nopeammin sosiaali- ja terveyssektorin kokonaiskustannukset pienenevät.
Talous- ja kustannuslukuja näiltä mainituilta
aihealueilta ei kuitenkaan ole ollut käytössä,
minkä vuoksi tämän käyttötapauksen yhteydessä ei ole esitetty numeerisia perusteita arvon muodostumiselle. Mikäli mainituilta aihealueilta tulevaisuudessa löytyy laskennassa
käyttökelpoisia lukuja, pystytään tässäkin
käyttötapauksessa arvo esittämään lukuarvojen muodossa.

Sovelluksen vaikuttavuus
* Asiakassegmentti / sovelluksen käyttäjät:
perusterveydenhuollon lääkärit ja erikoislääkärit sekä muut potilaita hoitavat tahot.
* Olemassa oleva ratkaisu / referenssikohde: Atostek on kehittänyt terveydenhuollon

7. Tiedon laatuongelmien
parantaminen kognitiivisuuden avulla
Kognitiivisuus auttaa nostamaan huonolaatuisen datan laatua paremmaksi. Hajanainen ja
epäselvästi tallennettu data sekä huono näky-
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vyys kaikkeen saatavilla olevaan tietoon tekee
ammattilaisten työstä vaikeaa ja vie paljon
työaikaa. Tapausesimerkkeinä ovat työaikasäästö sekä potilaan kohonneen verenpaineen tunnistaminen ja hoidon kustannustehokkuus.
Ongelman ratkaisu
Ratkaisu on järjestelmä, joka yhdistää dataa
monesta lähteestä ja mahdollistaa ammattilaisille ajantasaisen näkymän potilaan tilanteesta, mukaan lukien potilashistorian, perussairaudet, hoitokäynnit ja laboratoriotestit.
Ominaisuudet
* Potilastietojen 360 asteen näkymä ja yhteenvedot, korostaen olennaisia asioita,
avainongelmia ja riskejä potilashistoriasta.
* Työnkulun hallinta ja tapahtumapohjaiset huomautukset.
* Pääsy potilaan itsemitattuun dataan, tiedon yhdistely reaaliaikaisesti potilaan aktiviteeteista ja hoidosta.
* Edistynyt oirekysely ja alustava diagnoosi
rajatulle määrälle sairauksia.
* Suositellut laboratoriotestit ja laboratoriotestien saatavuuden tarkistaminen sekä
testien automaattien analyysi.
* Suositellut hoitosuunnitelmat perusteluineen.
Kognitiiviset kyvykkyydet

* Luonnollisen kielen prosessointi: ymmärtää potilastiedot ja muut tietolähteet, jotka
ammattilainen kirjoittaa.
* Kognitiivinen malli korostamaan avainongelmia ja riskejä potilashistoriasta ja
itsemitatusta datasta.
* Harjoitettu ja vahvistettu korpus sairauksista, oireista ja laboratoriotesteistä sekä
liittyvistä hoitovaihtoehdoista.

* Analyyttiset mallit alustavalle diagnoosille, laboratoriotesteille ja hoitosuunnitelmille pohjautuen potilaan oireisiin.
* Rakenteettoman tiedon hallinta: vapaan
tekstin hallinta ulkoisista ja sisäisistä lähteistä sekä rakenteettoman datan hallinta
kotimittauslaitteista ja IoT-välineistä.
* Analytiikka ja päätöksenteontuki: tuotetaan suosituksia perustuen kerättyyn ja
analysoituun dataan.
Sovelluksen vaikuttavuus
* Asiakassegmentti / sovelluksen käyttäjät:
erityisesti potilas- ja asiakastyötä tekevät
SOTE-alan ammattilaiset.
* Olemassa oleva ratkaisu- / referenssikohde: Nervecentre on mobiilialusta kliiniseen
työnkulun tueksi päivystysalueella koko
henkilökunnalle. Alusta tarjoaa monia ominaisuuksia, joista seuraavassa esimerkkejä.
Järjestelmä tarjoaa ajantasaisen tiedon potilaasta lääkäreille suoraan puhelimeen
sekä uusimmat hoitokäytänteet ja sanastot.
Järjestelmä sisältää näkymät osaston toimintaan, jolloin pullonkaulat on helppo
havaita. Ratkaisulla saatavat hyödyt työaikasäästöjen ja parantuneen verenpainetautidiagnostiikan näkökulmasta.
Aivohalvausten kokonaiskustannukset Suomessa nousevat vuosittain noin 1,1 miljardiin
euroon. Sairauksista noin 30% tapauksessa
perussyy jää selvittämättä tarkasti.
Kohonnut verenpaine on yleisin taustatekijä,
ja se löytyy noin 50% sairastavista. Joka viides
aivoinfarkti liittyy eteisvärinään. Vuosittain
Suomessa aivohalvaukseen (aivoinfarkti +
aivoverenvuoto) sairastuu 24 000 henkilöä ja
näistä neljäsosa on työikäisiä.
Sydän- ja verisuonitautirekisterin mukaan
vuonna 2013 aivoinfarktien osuus kaikista
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aivoverenkiertohäiriötapahtumista oli 79 %.
Aivohalvauksista aivoinfarktien osuus oli noin
19 000 kpl, joista 3800 tapausta johtui eteisvärinästä ja eteisvärinästä johtuvista puolet
kohonneesta verenpaineesta eli 1900 tapausta.
Yhtenäisillä tietojärjestelmillä, joihin liitetään
kognitiivista teknologiaa tukemaan ammattilaisten työtä, voitaisiin saavuttaa merkittävää
etua paitsi potilaille ja hoidon ja palveluiden
tarjoajille. Esimerkiksi aikuisikäisistä suomalaista noin kahdella miljoonalla on kohonnut
verenpaine. Vain joka viidennen verenpaine
on ihanteellisella tasolla.
Noin miljoona suomalaista käyttää verenpainetta alentavia lääkkeitä, mutta heistä vain
noin 40 %:lla verenpaine on hoitotavoitteessa.
Korkean verenpaineen hyvä hoito ennaltaehkäisee tehokkaasti sydän- ja verisuonisairauksia.
Suomessa on 1 000 000 potilasta, jotka eivät
edes tiedä verenpaineensa olevan koholla.
Löytämisessä auttaisi toimiva yhteistyö ja läpinäkyvyys järjestelmissä. Korkea verenpaine
voidaan löytää esimerkiksi terveystarkastuksissa, ajokortin uusimisen yhteydessä tai fysioterapeutin toimesta.

Organisaatiotason ratkaisut
ja hoitovaihtoehtojen vertailu
Kun terveydenhuollon organisaatioissa harkitaan kokonaisvaltaisesti uuden teknologian
käyttöönottoa, edessä on vaikea ja ammatillista osaamista edellyttävä prosessi.
Tiedon puuttuminen palvelun tehokkuudesta
ja laadusta kuluttajalle muodostaa tärkeän
selvittelykohteen, tietämättömyys saatavilla
olevista palveluista (mukaan lukien kolmannen sektorin palvelut) toisen.
Tavoitteeksi on hyvä asettaa älykäs ja yksilöllinen valinnanvapaus. Järjestelmän tulee auttaa
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potilasta sopivimman hoito- ja hoivapalveluvaihtoehdon valitsemisessa.
Osapuolten tulee tietää, että ratkaisu profiloi
käyttäjän perustuen laajaan datamassaan
(muun muassa terveystiedot, lääkitys, demografiset tiedot, tiedot elämäntyylistä / harrastukset, preferenssit / henkilökohtainen historia).
Ominaisuudet
* Käyttäjä valitsee oman hoitonsa ja palvelunsa kannalta tärkeimmät kriteerit (hinta,
sijainti, hoidon saatavuus, käyttäjien arvioima laatu, tehokkuus, turvallisuus, potilaskeskeisyys, oikea-aikaisuus, palvelutarjonta).
* Valittujen kriteerien ja käyttäjäprofiilin
perusteella ratkaisu ehdottaa parasta mahdollista palveluvaihtoehtoa ja perustelut
siihen.
* Hoitoa ja hyvinvointipalvelua tarvitsevalle ratkaisu tarjoaa turvallisen tavan vertailla itselleen parhaita vaihtoehtoja; hoitovaihtoehtojen läpinäkyvyys.
* Terveys- ja hyvinvointipalvelujen tarjoajille mahdollisuus tarjota yksilöllisesti tehokkainta ja sopivinta palvelua validoidussa ympäristössä.
* Ratkaisu osana laajempaa hoidon vaikuttavuuden arviointia (pitkäaikaisvaikutukset
ja kokonaiskustannukset / kustannusvaikuttavuus, tehokkuus, turvallisuus, potilaskeskeisyys, oikea-aikaisuus).
Kognitiiviset kyvykkyydet
* Dataan perustuva päätöksenteon tuki
parhaan hoitopalvelun valintaan.
* Hoidon tehokkuuden arviointi.
* Tekstin luonnollisen kielen analyysi.
* Puheentunnistus ja keskustelu.
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Hyöty

Nykytila

Muutos nykytilaan
(%/min/€)

Yli 64-vuotiaiden SOTE-palveluiden järjes- 9,5 miljardia €
tämiskustannukset (1)

-180 miljoonaa € /-2%

SOTE-palveluiden kustannusten nousu (2) 4,5 miljardia € /
25%

- 230 miljoonaa € /-5%

55–74-vuotiaiden tietoisuus kunnan
palveluista riittävää (3)

86% / +59%

66%

TAULUKKO 10: Esimerkki käyttötapauksen arvon määrittämisestä: Hoitovaihtoehtojen vertailutyökalu.
Käyttötapauksen pääasiallinen arvo on laskettu yli 64-vuotiaille ihmisille personoidusti soveltuvimman
hoito-, hoiva- ja hyvinvointipalvelun löytymisestä aiheutuvasta SOTE-kulujen kustannussäästöstä, kustannusten hidastumisen näkökulmasta. Toteutuessaan käyttötapausta voi käyttää kaikissa ikäryhmissä.

Sovelluksen vaikuttavuus
* Asiakassegmentti / sovelluksen käyttäjät:
SOTE- ja hyvinvointipalveluita tarvitsevat
henkilöt, tässä arvolaskelmassa kohderyhmäksi on valittu yli 64-vuotiaat. Toteutuessaan käyttötapausta voi käyttää kaikissa
ikäryhmissä.

* Olemassa oleva ratkaisu- / referenssikohde: Ihminen valitsee itse tai yhteistyössä
toisen tahon kanssa mielestään sopivimman hoito- tai hoivapalveluvaihtoehdon.
Hoitovaihtoehdon valintaan soveltuu esimerkiksi Jyväskylässä käytössä oleva palvelutarjotin Klemmari.info/. Referenssipalvelussa potilas syöttää omat tietonsa ja Klemmari tarjoaa hänelle erilaisia hoitovaihtoehtoja oireiden. Perinteisistä palvelutarjotinratkaisuista poiketen tässä käyttötapauspalvelu ehdottaa automaattisesti sopivampia vaihtoehtoja yksilön profiloinnin perusteella.
Taulukko 10:n numeroinnin selityksiä:
(1) Järjestelmällä pyritään tehostamaan palveluiden tuottamista, jolloin päästäisiin vähintään samalle tasolle kuin tämän hetken alhaisimmat hoitokulut tehokkaimmissa kunnissa.

(2) SOTE-kustannukset ovat nousseet viimeisen 10 vuoden aikana neljänneksellä ja arvioitua kasvua vuoteen 2030 mennessä jopa 4,5
miljardia euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen arvion mukaan terveydenhoitokustannukset koko maassa ovat n. 19,5 miljardia
euroa, joista 64–74-vuotiaiden kustannusten
osuus on noin 2,5 miljardia euroa (13%), 75–
84-vuotiaiden 3 miljardia euroa (15%) ja yli
84-vuotiaiden 4 miljardia euroa (21%).
(3) 55–74-vuotiaista 34% kokee, että kuntien
tarjoamista palveluista on riittämättömästi
tietoa.
Asiakkaan valinnanvapaus on yksi tärkeimpiä
tekijöitä SOTE-uudistuksessa. Kun asiakas saa
itse valita palvelunsa tasavertaisten tuottajien
joukosta kannustaa se sekä yksityisiä että julkisia tuottajia parantamaan palvelujen saatavuutta ja laatua. Kustannusten hallinta myös
helpottuu.
Pienempien SOTE-palveluiden järjestämiskustannusten lisäksi arvo tässä käyttötapauksessa
muodostuu kootusta ja validoidusta palveluntarjoajien tiedosta, mikä auttaa asiakasta löytämään asianmukaiset ja turvalliset hoito- ja
hyvinvointipalvelut.
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Mahdollistamalla asiakkaalle monipuolisten
hoito- ja hyvinvointipalveluiden keskinäinen
vertailu edistetään yksilön kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja valinnanvapautta. Palvelun
sisältämän palautearvioinnin kautta asiakas
pystyy vaikuttamaan palveluiden kehittämiseen ja palveluntuottajat saavat arvokasta tietoa tarvittavista uusista palveluista.
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LUKU 3
Tekoäly terveydenhuollossa

T

ekoäly tuo mukanaan runsaasti hyödyllisiä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon, tietojärjestelmiin ja ennen muuta käytännön työkentille.
Vuonna 2019 tekoälyn käyttö Suomen SOTEjärjestelmässä on vielä vähäistä. Vaikka tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia, kaupalliset yhtiöt ovat luoneet terveydenhuoltoon sopivia laitteistoja ja järjestelmiä, menetelmät
eivät ole kehittyneet tarpeeksi luotettaviksi,
että niitä voitaisiin laajassa mitassa hyväksyä
käyttöön. Siellä missä niitä jo kokeillaan järjestelmätasolla, kuten Apottia Peijaksen sairaalassa Espoossa, vaikeuksilta ei ole vältytty.
Yksittäisiä laitteistoja on toki käytössä useissa
paikoissa.
Sairaala ja potilastietojärjestelmä muodostavat
niin monipuolisen kokonaisuuden, että vasta
käyttökokemukset tuovat esiin suunnittelupöydillä syntyneet kömpelyydet ja puutteet.
Alkuvaiheiden korjaamistoimiin on varauduttava etukäteen taloudellisesti riittävien investointivarausten muodossa.
Kehitys kulkee eteenpäin myös terveydenhuollossa vaikeuksien kautta. Tiedossa olevat hyödyt kannustavat ratkaisemaan ongelmat alta
pois. Tulevaisuuden terveydenhuolto perustuu
tiedolla johtamiseen, ja siihen tarvitaan tekoälyä. Siihen asti käytännön työtä tehdään kaksilla raiteilla, asiat perinteisesti järjestelmiin
kirjaamalla ja uusia menetelmiä kehittämällä.
Jyväskylän yliopiston WHC-hankkeessa tutkimusaiheet jaettiin lääketieteellisiin osa-alueiTämä luku perustuu raportteihin 3 ja 19, joissa on
mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

siin, jotka ovat farmasia (lääkitykset), insomnia (unihäiriöt), kardiologia (sydänsairaudet),
onkologia (syöpätapaukset), pulmonologia
(keuhkosairaudet) ja lisäksi muut tarkemmin
luokittelemattomat sairaudet.
Mukaan otettiin tekoälypohjaisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka hyödyntävät erityisesti kone- ja syväoppimisen teorioita ja sovelluksia.
Tutkijat käsittelivät myös terveydenhuollon
tulevaisuuden näkymiä painopisteenä tekoälyn teknologinen näkökulma. Esiin nousi ratkaisuja IoT:ssä, telelääketieteessä, robotiikassa
ja virtuaalitodellisuudessa. Johtopäätöksissä
syntyi tulevaisuuden skenaarioita, tekoälyn
hyötyjä, teknologisia tekoälyä hyödyntäviä
ratkaisuja jne.

Tekoäly terveydenhuollossa eli AIM (Artificial
Intelligence in Medicine) on tietojenkäsittelyn
hyödyntämistä älykkäänä työkaluna, joka auttaa kliinisessä arvioinnissa ja päätöksenteossa.
Tutkijoiden tuodessa lisää dataa algoritmeille,
työkaluista tulee yhä tarkempia ja niistä tulee
olemaan entistä enemmän hyötyä sairaaloille
ja lääkäreille.
Tekoäly on vaikuttanut useaan sairaalamaailman toiminta-alueeseen yksilökeskeisestä lääketieteestä operationaalisten ja ennustavien
kustannusten hallinnan parantamiseen asti.
Myös laitteistovalmistajat hyötyvät, sillä sairaalaympäristöt vaativat tehokkaita informaatioteknologisia laitteistoja ja laskentakykyä.
Suurimmat toimijat, kuten IBM, Microsoft ja
Amazon ovat vahvasti läsnä terveydenhuollon
sektorilla, sillä sairaalat ja vakuutusyhtiöt tarvitsevat big data -analytiikan infrastruktuuria.
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Tekoälyn kehityksestä on ennustettu, että seuraavien 30–50 vuoden aikana tekoäly auttaa
voittamaan syövän geenien manipuloinnin,
nanorobottien ja tekoälyn avulla. Elimiä voidaan monitoroida 24 tuntia vuorokaudessa
seitsemänä päivänä viikossa nanorobottien
uidessa suonien sisällä. Geeniterapia tulee
myös radikaalisti vähentämään sairauksien
haittoja ja määrää, ellei kokonaan eliminoimaan ne.
Tekoäly ja insomnia

Insomnia eli unettomuus voi olla depressioon,
alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttöön, psyykkiseen stressiin ja moneen ruumiilliseen
(erityisesti kipua aiheuttavaan) sairauteen
liittyvä yleisoire, joka voi esiintyä nukahtamisvaikeutena, katkonaisena nukkumisena tai
liian varhaisena heräämisenä.
Nukahtamisvaikeudet ja katkonainen yöuni
ovat stressaavassa elämäntilanteessa yleisiä ja
tilapäisesti elämään kuuluvia, mutta pidempiaikaisena ne voivat aiheuttaa vakavia ongelmia.
Nykyisen näkemyksen mukaan se katsotaan
itsenäiseksi tai muiden sairauksien kanssa
yhtäaikaiseksi tilaksi, joka ei usein helpotu
ilman spesifistä hoitoa.
Unettomuuden etiologia ja ilmiasu sekä oireiden esiintymisen tiheys, vakavuus ja kesto
voivat vaihdella. Unettomuus voi ilmetä nukahtamisen vaikeutena, vaikeutena pysyä
unessa, unen virkistävyyden heikentymisenä
tai erilaisina yhdistelminä.
Suomen tautiluokituksen mukaan eielimellinen unettomuus ilmenee ainakin kolme kertaa viikossa ja vähintään kuukauden
ajan. Unettomuus alkaa oireena ja voi kehittyä
ajan myötä häiriötasoiseksi unettomuudeksi,
jonka parantamiseksi huolellisesti suoritettu
diagnoosi ja hoito ovat olennaisia tekijöitä.
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Insomnian hoitomuotona voidaan lääkehoidon
lisäksi käyttää myös psykologisia hoitoja, ja
niiden hyödyt ovat parhaillaan jopa niin hyviä,
että pitkäaikaisten unilääkkeiden käyttöä ollaan voitu vähentää tai jopa lopettaa.
Tutkimuksien mukaan uniärsykkeiden hallintamenetelmä, rentoutus, paradoksaalinen interventio, vuoteessa olemisen ajan rajoittamismenetelmä ja kognitiivinen käyttäytymisterapia voivat täyttää empiirisesti tehokkaiksi todettujen hoitojen kriteerit. Psykologisten hoitomenetelmien tulokset ovat tutkimuksien
mukaan vaikuttaneet säilyvän ainakin 12 kuukauden ajan.
Uni on tunnetusti tärkeää biologiselle toipumiselle. Siihen kuluu kolmasosa elinajasta. Modernissa yhteisössä yhä useammat kärsivät
unettomuudesta. Esimerkiksi Saksassa unettomuuden oireista kärsiviä on kolmasosa väestöstä.
Tutkimuksien mukaan unettomuuden oireiden ja kuolemaan johtavan sydänsairauden,
kuten sydäninfarkti, sepelvaltimotauti, halvaus tai niiden yhdistelmällä on yhteys. Unettomuus voi myös muuttaa metabolisia ja endokrinologisia toimintoja, kasvattaa sympaattista aktivointia, nostaa verenpainetta jne. Nämä kaikki ovat sydänsairauksien ja halvauksen
riskitekijöitä.
Morpheo-tekoälyalusta
unihäiriöiden diagnosoinnissa
Neuroteknologian startup-yritys Rythm on
esitellyt Morpheo-alustan, joka auttaa diagnosoimaan unihäiriöitä. Yhtiö tähtää terveyden
ja elämänlaadun parantamiseen muuttamalla
tavan, jolla ihmiset ymmärtävät aivoja. Sen
tiimi koostuu maailmanlaajuisista unilääketieteeseen, neurotieteeseen, insinööritieteisiin,
suunnitteluun, koneoppimiseen ja kehittyneeseen tietojenkäsittelyyn erikoistuneista asiantuntijoista.
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Ennen Morpheo-alustan julkaisemista Rythm
julkaisi vuonna 2016 päälle puettavan unidiagnostiikkaan liittyvän laitteen (Dreem), joka
parantaa unen laatua. Rythm tekee yhteistyötä
tutkimusinstituuttien ja sairaaloiden kanssa,
jotta neurotieteen mahdollisuuksia voitaisiin
paremmin hyödyntää.
Morpheo-alustan on sanottu olevan ensimmäinen tekoälyä hyödyntävä alusta, jota voidaan käyttää unihäiriöiden diagnostiikassa.
Alusta perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on
tietoturvallinen ratkaisu. Morpheo käyttää
koneoppimisen malleja unihäiriöiden automaattiseen ja ennustavaan diagnosointiin.
Morpheo kehitettiin alun perin tutkimustyökaluksi, joka avaa tietä ennaltaehkäisevälle ja
ennustavalle lääketieteelle antaen lääkäreille
mahdollisuuden toteuttaa patologisten sairauksien hoitoa paremmin ja jopa tunnistaa
ne ennen kuin ne puhkeavat.
Alusta auttaa visualisoimaan monimutkaista
unesta mitattua dataa ja mahdollistaa koneoppimisten mallien kehityksen pohjautuen suuriin lääketieteellisiin aineistoihin.
SleepASAP-sovellus etsii
personoituja ratkaisuja unihäiriöihin
Unen puute aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia
fyysiselle ja henkiselle terveydelle aiheuttaen
pahimmillaan jopa kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia. Unen puute vähentää työtehoa ja tutkimusten mukaan lihottaa.

Hyvän ja riittävän unen saaminen voi joskus
olla vaikeaa ja se aiheuttaa ongelmia maailmaanlaajuisesti. Uniongelmia korjaamaan israelilainen startup-yritys kehitti SleepASAPsovelluksen, joka on maailman ensimmäinen
joukkovoimaan perustuva big data-ratkaisu,
jonka avulla uniongelmiin voidaan puuttua.
Maailmassa on mahdollisesti satoja (tai enemmän) erilaisia sovelluksia uniongelmien kor-

jaamiseksi, mutta useimmat diagnostiikkatyökalut vaativat käyttäjän käyttämään sensoreita, hengitysputkia tai muita laitteita. SleepASAP poikkeaa tästä perustuen täysin tietoisuuteen (valveillaolo) sekä vuorovaikutukseen
käyttäjän ja sovelluksen välillä. Sensoreiden
käyttö unen aikana ei välttämättä ole tarkin tai
mukavaltakaan tuntuva vaihtoehto, sillä niiden käyttäjä saattaa liikkua tai irrottaa ne
unen aikana.
Sensoreiden ja muun fyysisen päälle puettavan teknologian sijaan SleepASAP käyttäjät
vastaavat joukkoihin erilaisia kysymyksiä
käyttäen mobiilisovellusta. Vastaukset analysoidaan käyttäen luonnollisen kielen prosessointia ja niitä verrataan muilta käyttäjiltä
saatuihin tuloksiin. Isolta käyttäjäjoukolta kerätty data on yksilön unihäiriöitä diagnosoidessa tarkempaa ja se on verrattavissa parhaisiin unihäiriöitä hoitaviin ratkaisuihin, kuten lääkitys, henkiset harjoitteet jne.

Sovellusta testattiin 2500 koehenkilöllä ja tutkijat havaitsivat, miten SleepASAP-diagnosointimetodi kaivautui syvälle luonteenpiirteisiin, kuten uteliaisuus, kekseliäisyys, vastuuntuntoisuus, organisointikyky, itsevarmuus,
ekstro- ja introverttiys, yhteistyökyky ja turvattomuus. Sovellus kykeni määrittämään
noin 99 %:n tarkkuudella, minkä tyyppinen ja
minkä tasoinen unihäiriö henkilöllä oli.
Sovellus onnistui tunnistamaan jo aiemmat
lääkärin diagnosoimat tapaukset sekä informaatiota, jota potilas ei ollut aiemmin antanut
järjestelmälle tutkimuksen aikana.
SleepApp-sovelluksen ominaisuuksia ovat:
*Unihäiriöiden tunnistaminen perustuen
psykolingvistiseen analyysiin.
*SleepHealth psykologinen kartta.
*Objektiivinen käyttäytymisen arviointi.
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*Palaute käyttäytymisen muutoksista.

*Ei-parametrinen vuorokausirytmin analysointi.
*Unen seuranta.
*Äänen seuranta.
*Yksityiskohtainen uniDNA perustuen tutkimuksiin.
*Elämäntyylin päivittäinen–viikoittainen
raportointi.
*Personoitu hoidon suunnittelu.
*Kustannustehokas esiseulonta.
*Unettomuus.
*Unihäiriöt.
*Unihäiriöt koskien mielenterveyden häiriöitä.
*Unihäiriöt koskien neurologisia häiriöitä.
*Unesta johtuvat päänsäryt.
*Dyssomnia.

*Parasomnia.
Syväoppiminen ja hetkellinen syke
uniapnean vakavuuden tunnistamisessa
Uniapnea on lääketieteellisesti merkittävä sairaus, joka Yhdysvalloissa vaikuttaa 24 % miehiin ja 9 % naisiin. Uniapnealla on todettu
olevan suora korrelaatio sydän- ja autonimisiin häiriöihin. Hoitamaton pitkäaikainen
uniapnea aiheuttaa sydämen eteisvärinää, joka
voi myöhemmin johtaa vakaviin seurauksiin,
kuten sydänvika ja halvaus.
Eniten käytetty kliininen tutkimusmetodi uniapnean tunnistamisessa on polysomnografia,
joka on aikaa vievä ja epämukava potilaalle.
Polysomnografia vaatii tutkimuskäyntiä sairaalassa ja koulutetun lääketieteen ammattilaisen osallistumista mittaustuloksien luokittelemiseen.
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Päälle puettavat sensorit, kuten happisaturaatiosensori (SpO2), hengitystiheyden monitorointilaitteet, EEG-monitorit, EKG ja ranteeseen kiinnitettävät mittalaitteet vaativat kattavan kliinisen potilasarvion ja tarkan diagnoosin.
Laskennalliset teknologiat sisältävät luokittelun ja anomalioiden tunnistusalgoritmien
käyttämisen kotioloissa. Vaihtoehtona on käydä testausasemilla mittaustulosten saamiseksi.
Yhdistelmätestien tulokset saadaan viidessä
minuutissa 85 % tarkkuudella. Nämä menetelmät eivät ota huomioon, että sydämen rytmi voi muuttua ja se voi johtua muista sydänvaivoista eikä välttämättä uniapneasta.
Syväoppimisen teknologioiden myötä tutkijat
ovat alkaneet löytää sovellusalueita uneen liittyvien sairauksien ja niiden seurauksien tunnistamisessa. He ovat kyenneet osoittamaan,
että syväoppiminen tarjoaa perinteisiä tutkimusmenetelmiin verrattuna vankemman tavan ennustaa unen laatua fyysisen aktiviteetin
perusteella.
Tekoäly ja Somnox-älytyyny
unihäiriöiden hoitamisessa
Tutkimuksien mukaan hengitys on yksi tärkeimmistä hyvään unen laatuun vaikuttavista
tekijöistä. Kun hengitys on tasaista ja säädeltyä, sydämen lyöntinopeus hidastuu. Koko
keho rentoutuu, nukahtaminen nopeutuu ja
aamulla herätessä olo tuntuu energiseltä.
Ryhmä opiskelijoita Delft University of Technology:sta on kehittämässä ongelmaan tekoälyyn pohjautuvaa joukkorahoitusta hyödyntävää Somnox-älytyynyratkaisua useiden unitutkijoiden kanssa. He tutkivat unen ja hengityksen välistä suhdetta ja havaitsivat, että mantelitumake aivoissa on tärkeää tunteiden tunnistamisessa. Hengityksellä vaikuttaa mantelitumakkeeseen ja siten mielen rauhallisuuteen.
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Somnox on ensimmäinen ei-lääketieteellinen
robotiikan ja tekoälyn yhdistävä ratkaisu uniongelmien ratkaisemiseksi. Somnox-robottityynyssä on useita herkkiä sensoreita, jotka
keräävät dataa siitä, onko tyynyn käyttäjä hereillä vai unessa.
Tekoälyalgoritmeja hyödyntämällä Somnox
kykenee ”hengittämään” matkimalla käyttäjänsä hengityksen rytmiä ja sillä tavoin se rauhoittaa käyttäjää nukahtamiseen.
Mittaustulosten perusteella tyyny käynnistää
tarvittaessa rauhoittavien toimintojen prosessin, joka normalisoi käyttäjän hengitysrytmin.
Sisäänrakennetuista Bluetooth-kuulokkeista
kuuluu musiikkia tai äänikirjan lukua. Somnox voi myös herätyksen lähestyessä käynnistää keinotekoisen auringon valoa vähitellen
lisäämällä.
Tekoäly ja kardiologia
Kardiologia tutkii sydämen sairauksia. Sydän
vastaa verisuonten muodostamasta suljetusta
verenkierrosta ja sen pumppausvoima pitää
verenpainetta yllä. Yleisimpiä sydän- ja verisuonisairauksia ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, aivoverenkiertohäiriöt,
ääreisverenkierron häiriöt ja laskimotukokset.
Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yksi keskeisistä sairastavuuden ja kuoleman aiheuttajista
Suomessa ja muissa länsimaissa.
Tekoälyä hyödyntävien sovelluksien avulla
voidaan monitoroida sydänpotilaiden tilaa,
diagnosoida sairauden vakavuuden tilaa, seuloa tuloksia, ennustaa elinikää ja etsiä oikeaa
lääkitystä. Yksi esimerkki on integroitu CardioSmart365-järjestelmä. Se koostuu WWWsovelluksista, älypuhelimeen ladatuista sovelluksista, päätöksentukijärjestelmistä sekä
web-palveluista, joiden avulla kardiologit, kirurgit ja potilaat voivat kommunikoida keskenään.

Järjestelmän avainominaisuuksia ovat:

* Hälytystapausten hallinta, kun potilas
valittaa oloaan. Kardiologi arvioi tilanteen
ja tekee tarvittavat toimenpiteet, kuten
tilaa ja toteuttaa sydäntutkimukset.
* Potilaiden kotona tehtävien tärkeiden
elintoimintojen (verenpaine, veren sokeripitoisuus, hapetusarvo, paino ja pituus)
mittauksien tallennus ja hallinta.
* Digitaalisen potilasjärjestelmän hallinta.

* Kardiologiset potilasmoduulit yleisemmille sydänsairauksille.
* Sumeaan logiikkaan perustuva päätöksentukijärjestelmä (DSS).
* Integroitu viestienhallinnan moduuli
käyttäjien välistä optimoitua kommunikaatiota varten.
* Liittymä Microsoftin HeathVault-alustaan.

Potilaan terveydentilasta riippuen kardiologit
voivat pyytää potilaita mittaamaan verenpainetta, veren glukoosia, happisaturaatiota, painoa ja pituutta. Tulokset tallennetaan Microsoftin HeathVault-palveluun. Järjestelmässä
on sumeaan logiikkaan perustuva kontrollimoduuli, joka tarkastaa mittausalueen ulkopuolella olevia arvoja ja hälyttää tarvittaessa
lääkärin.
Tekoäly ja EHR ennustavat
sydämen vajaatoimintaa
Sydänsairaudet ovat olleet johtava kuolinsyy
vuosikymmenien ajan länsimaissa. Tutkimuksien mukaan puolet sydämen vajaatoiminnasta kärsivistä ihmisistä kuolee viiden vuoden
sisällä diagnoosin saamisesta. Tautia on vaikea
diagnosoida, mutta Yhdysvaltain kansallinen
terveysinstituutti (NIH), IBM:n, Sutter Healthin ja Geisinger Health Systemsin lääketieteen
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ammattilaiset aloittivat yhteistyön sydämen
vajaatoiminnan ennustamiseksi käyttämällä
digitaalisia potilastietojärjestelmiä (EHR).
Kolmen vuoden aikana tekoälyn kehitys, kuten
luonnollisen kielen prosessointi, koneoppiminen ja big data -analytiikka mahdollistivat sellaisten mallien opettamisen, joilla sydämen
vajaatoimintaa voitiin diagnosoida 1–2 vuotta
aiemmin kuin mihin oli totuttu.
Malli analysoi dataa niin sanottujen ennusteja tarkkailuikkunoiden pituudelta, eri dataalueiden määrän mukaan, opetettavan tietojoukon potilastietueiden lukumäärän mukaan
ja potilaskohtaamisten tiheyden mukaan ennustaakseen sydämen vajaatoimintaa. Ongelmia aiheuttaa digitaalisen potilaskertomusjärjestelmän potilasdata, sillä sen määrä ja diversiteetti ovat hyvin heterogeenisia aiheuttaen
potentiaalisia metodologisia haasteita EHRdatankäytölle mallinnustarkoituksiin.
Tekoälyä hyödyntävä CAD-järjestelmä
sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin
Italiassa tutkijat ovat kehittäneet prototyypin
tekoälyä hyödyntävästä CAD (Computer Aided
Diagnosis) -järjestelmästä, joka on tietokoneavusteinen diagnosointijärjestelmä sydänsairauksien todentamiseksi. Järjestelmän tarkoituksena on avustaa kliinisessä päätöksenteossa yleislääketieteen ammattilaisia ja hoitajia,
jotka eivät ole erikoistuneet kardiologiaan.
Järjestelmä vastaanottaa anamnestistä
(esitietoihin liittyvää) ja instrumentaalista
(instrumentteihin liittyvää) dataa ja tekee
diagnoosin ja ennusteen suhteessa potilaan
nykyiseen terveydentilaan.
Järjestelmä ottaa huomioon myös potilaan
aiemman kliinisen historian diagnooseja tehdessään. Lisäksi tietokantaan kootaan sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden
dataa tulevaisuuden hyödyntämistä varten.
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Tekoäly ja koneoppiminen apuna
sydänsairaiden eliniän ennustamisessa
Lontoon Imperial Collegen tiedemiesryhmä on
kehittänyt ohjelmiston, jonka avulla voidaan
luoda potilaista virtuaalisia 3D-sydänmalleja,
jotka jäljittelevät sydänlihaksen toimintaa.
Tekoäly kykenee oppimaan nopeasti, mitkä
ominaisuudet sydämen toiminnassa parhaiten
ennustavat sydämen vajaatoimintaa ja riskiä
kuolemaan.
Järjestelmä käyttää sydämen MRI-kuvausta
yhdessä veri- ja muiden kokeiden informaation kanssa mallia muodostaessaan. Aiemmin
tekoälyä on hyödynnetty tautien, kuten syöpä
ja aivosairaudet, diagnosointiin sydändiagnoosien ollessa vaikeampia diagnosoida ja ennustaa.
Tutkimuksessa aineistona käytettiin historiallista Imperial College NHS Trust Hammersmith sairaalan 250 potilaan dataa. Ohjelmisto
analysoi jokaisen potilaan liikkuvan MRIkuvan ja replikoi yli 30 000 pistettä sydämen
alueelta jokaisella sydämenlyönnillä. Käyttäen
tätä informaatiota ohjelmisto loi jokaiselta
potilaalta virtuaalisen 3D-sydämen ja oppi
itsenäisesti sekä automaattisesti, mitkä ominaisuudet ennustivat sydänsairauksia ja kuolemaa.
Tietokone kykenee tekemään analyysit sekunneissa ja tulkitsemaan samanaikaisesti kuvantamisdataa, verikokeita ja muita testejä ilman
ihmistä. Teknologiaa voidaan käyttää ennustamaan muiden sydänsairauksien seurauksia
täydentämään tapaa, jolla lääkärit tulkitsevat
lääketieteellisten testien tuloksia.
Tekoäly ja onkologia
Tässä raportin luvussa esitellään aivokasvaimen sekä iho- ja rintasyövän diagnosointiin
liittyviä tekoälyä hyödyntäviä sovellusratkai-
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suja. Syöpä on yksi yleisimmistä ja tappavimmista sairauksista maailmassa sairauden ollessa toiseksi johtavin kuolinsyy.
Tekoälyn on tutkimuksien mukaan todettu
lähentelevän ihmisten suorituskykyä syövän
diagnostisoinnissa, parhaiten rintasyöpien
seulonnoissa.
IBM:n kehittämän ja tekoälyä hyödyntävän
Watson-supertietokoneen on todettu diagnosoineen vain 10 minuutissa harvinaislaatuisia
syöpätapauksia, mikä lääkäreiltä ei onnistunut
edes kuukausien työmäärällä. Watson oli jo
vuoteen 2013 mennessä analysoinut 605 000
lääketieteellistä näytettä, kaksi miljoonaa sivua tekstiä ja käynyt lävitse 25 000 harjoitustapausta. Lisäksi työtunteja Watsonin hienosäätöön oli kulunut 14 700.
Ennen tekoälyä ja nykyaikaista teknologiaa
patologit ovat diagnosoineet sairauksia pitkälti
samalla tavalla kuin sadan viime vuoden ajan
eli tarkastelemalla manuaalisesti kuvia mikroskoopin avulla.
Tietokoneet, älykäs teknologia ja algoritmit
voivat auttaa lääkäreitä parantamaan tarkkuutta ja merkittävästi muuttaa tapaa, jolla
syöpä ja muut sairaudet on mahdollista diagnosoida.
Patologiassa on tutkittu tekoälyyn pohjautuvia
metodeja, joiden avulla on mahdollista tulkita
patologisia kuvia ja tehdä diagnooseista yhä
tarkempia. Diagnoosissa käytetyt metodit voivat pohjautua syväoppimiseen, joka on koneoppimisen algoritmi, jota on käytetty useissa
erilaisissa sovelluksissa, kuten äänen- ja kuvan
tunnistus.
Ihosyövän diagnosointi
älypuhelimen avulla
Yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston tutkijat
ovat kehittäneet metodin ihosyövän diagno-

sointiin käyttäen tekoälyä, jota voidaan tulevaisuudessa myös hyödyntää älypuhelimissa.
Tekoälyä hyödyntävä tutkimustiimi kykeni
syöpädiagnosointialgoritmin avulla luomaan
tietokannan, joka koostuu 130 000 ihosairauskuvasta. Algoritmi voitiin opettaa visuaalisesti
diagnosoimaan potentiaalinen syöpätapaus.
Tiimi toteutti testejä, joissa tekoäly suoriutui
tehtävästä tarkasti. Vertailuryhmässä oli 21
ihotautilääkäriä, joiden diagnooseihin tekoälyn
suoriutumista verrattiin. Tekoälyn tunnistamat ihovauriot eli leesiot edustivat yleisintä ja
tappavinta ihosyöpää ja näissä diagnosointitapauksissa algoritmin suorituskyky vastasi ihotautilääkärien suorituskykyä.
Neuroverkot aivojen MRI-kuvantamisessa
aivokasvaimien tunnistamiseksi
Aivosyöpä on vakava tauti, jonka luokittelujärjestelmän täytyy olla toimiva ja saatavilla, jotta
sitä voidaan hyödyntää aivokasvaimen diagnosoinnissa jo sen aikaisessa vaiheessa. Syövän
luokittelu on yksi haastavimmista tehtävistä
kliinisessä diagnoosissa.
Syövän luokittelu on tehty pääosin tarkastelemalla solujen morfologisia eroja, joka ei aina
tuota oikeaa erottelua syövän alatyypeistä.
Asialla on kuitenkin merkitystä potilaan paranemisen suhteen. Tilannetta helpottamaan on
kehitteillä erilaisia ratkaisuja, joissa esimerkiksi tietokonepohjaista menettelyä käytetään
hyväksi tunnistamaan kasvaimia ja luokittelemaan kasvaintyypit potilaista otettuja MRIkuvantamistuloksia ja lisäksi neuroverkkoalgoritmia käyttäen.
Aivot ovat ihmiskehon kriittisin ja elintärkein
elin ja yleisin syy aivojen toiminnan häiriöön
on aivokasvain. Aivokasvain on suuri määrä
soluja ja kudosta, jotka kasvavat kontrolloimatta ja lopulta käyttävät kaikki terveille soluille ja kudoksille tarpeen olevat ravintoai-
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neet, mikä johtaa aivojen toimintahäiriöön.
Pahanlaatuiset aivokasvaimet ovat kyseessä
silloin, kun syöpäsolut laajenevat aivoihin
muualla kehossa olevasta primääristä syövästä.
Lääkärit paikallistavat aivokasvaimen sijainnin
ja koon tarkastelemalla potilaiden aivojen
MRI-kuvia manuaalisesti, mikä on epätarkkaa
ja aikaa vievää. Olemassa on useita erilaisia
metodeita aivokasvaimen tunnistamiseksi,
kuten Otsu, K-means, Fuzzy-c-Means ja
Tresholding. Italialaisen tutkimustiimin tarkoituksena on kehittää automaattinen järjestelmä, joka kykenee tunnistamaan ja erottelemaan aivokasvaimen potilaista otetuista MRIkuvista. Se käyttää neljää edellä mainittua erilaista segmentointimetodia erottelemaan aivokasvaimen MRI-kuvista.
Metodeista K-means on tehokas segmentointimetodi, joka erottelee datan tiettyyn määrään
klustereita. Se jakaa kuvan kahteen alueelliseen luokkaan, etu- ja taka-alaan. Fuzzy cmeans käyttää sumeaa logiikkaa osoittamalla
arvot joka kuvapikselille.
Thresholding määrittelee kynnysarvon ja testaa erilaisia kuvapikseleitä kynnysarvoa vastaan. Tunnistamisprosessissa metodeita auttavat neuroverkot, jotka tarjoavat helpomman
tavan tehdä analyyseja, sillä biologisissa järjestelmissä datan klusterointi ja epälineaariset
suhteet voivat johtaa tilanteeseen, jossa syntyy
hyvin monimutkaisia matemaattisia malleja,
jolloin työmäärä on huomattavasti suurempi.
Järjestelmän arkkitehtuurin vaiheet ovat:
* Kuvan esiprosessointi: Järjestelmä vastaanottaa syötteenä MRI-kuvantamisesta
skannatun kuvan, joka sisältääpoistettavaa
kohinaa. Järjestelmässä on sisäänrakennettuna suodatin (High Pass Filter), joka poistaa kohinan ja suorittaa esiprosessoinnin.
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* Segmentointi: Segmentoinnissa suoritetaan nimensä mukaisesti kuvan segmentointi käyttäen metodeita, kuten K-means,
Otsu, Fuzzy c-mean ja thresholding.
* Yhdistetty komponenttien nimeäminen:
Yhdistettyjen komponenttien kuvasta tunnistamisen jälkeen, jokaiselle yhdistettyjen
pikseleiden joukolle, joilla on samat harmaan väritason arvot, osoitetaan sama yksilöllisen alueen nimi.
* Kasvaimen tunnistaminen: data-aineisto
on kerätty MRI-kuvista, joista tässä vaiheessa poimitaan ominaisuuksia. Lisäksi
tietämyskanta luodaan vertailua varten.
* Vaiheen tunnistaminen: aivokasvaimesta
kärsivä potilas saa tietää, miten pitkälle
sairaus on edennyt. Opetetut neuroverkot
alkavat selvittää sairauden laatu.
Rintasyövän diagnosointi
tekoälyä hyödyntämällä

Mammografia on yksi lääketieteen parhaista
työkaluista rintasyövän tunnistamiseksi. Joidenkin tulosten tarkistamiseen tarvitaan koepaloja kudoksista. Tekoälyä hyödyntämällä
testitoimenpiteitä voidaan vähentää. Yhdysvaltalaisen Houston Methodistin tutkijat ovat
kehittäneet tekoälyä hyödyntävän sovelluksen,
joka voi tulkita mammografiatuloksia 30 kertaa nopeammin kuin lääkärit ja 99 % tarkkuudella. Tutkimustulos on julkaistu Cancerlehdessä (Correlating Mammographic and
Pathologic Findings in Clinical Decision Support Using Natural Language Processing and
Data Mining Methods).
Tutkimustuloksena oli, että ohjelmisto kykenee intuitiivisesti ja nopeasti muutamaan potilaskaaviot diagnostiikkainformaatioksi, joita
ihmiset voivat tulkita. Menetelmä tarjoaa lääkäreille luotettavan ja aikaa säästävän tuki-
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muodon arvioitaessa potilaiden syöpäriskiä ja
tarvetta lisätesteille.
Määrittääkseen ohjelmiston tehokkuuden rintasyöpätapausten riskiarvioinnissa tutkimustiimi tallensi tietokantaan mammografian ja
patologian raportteja 500 rintasyöpäpotilaasta
sekä informaatiota korreloivista diagnostiikkaominaisuuksista ja rintasyövän alatyyppien
mammografialöydöksistä. Algoritmilta vei
vain muutaman tunnin aikaa tehdä syöpäriskiarviot koko ryhmälle. Lääkäreiltä olisi mennyt 50–70 tuntia tutkia 50 potilasta samoilla
perusteilla.
Amerikkalaisten CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) ja American Cancer
Society ovat julkaisseet tilaston 12,1 miljoonasta vuosittaisesta mammografiatutkimuksesta
Yhdysvalloissa. Sen mukaan puolet niistä oli
vääriä positiivisia tuloksia.
Jos mammografiatutkimuksen tuloksena oli 3
– 95 % syöpäriski, asiakkaat kutsuttiin säännöllisesti laboratorioon koepalojen ottoa varten. Näytteitä kertyi 1,6 miljoonaa. Tutkimus
osoitti, että niistä 20 % oli tarpeettomia.
Sovellusmalli keuhkosyövän
diagnosoimiseen neuroverkkojen avulla
Yleisin riskitekijä keuhkosyövässä on tupakointi johtuen haitallisista tupakan savussa
olevista karsinogeeneistä. Poltettu tupakka
sisältää yli 4000 kemikaalia, joista yli 60 on
tunnettuja karsinogeenejä. Tupakoiva henkilö
on 23-kertaisessa riskissä sairastua keuhkosyöpään verrattuna tupakoimattomaan henkilöön. Tupakointi aiheuttaa noin 90 % keuhkosyöpäkuolemista miehillä ja lähes 80 % naisilla. Naisilla myös riski sairastua kohdunkaulan
syöpään lisääntyy tupakoinnin myötävaikutuksesta.
Neuroverkot ovat tärkeä työväline syövän tunnistuksessa ja monitoroinnissa. Lääkäreiden

kyky tehokkaasti hoitaa ja parantaa syöpäsairauksia riippuu heidän kyvystään tunnistaa
syövät niiden alkuvaiheessa. Alkuvaiheen
diagnoosi tehdään perustuen demograafiseen
ja kliiniseen potilasdataan ja yli 30 % syöpäkuolemista on estettävissä. Mahdollisesti tulevaisuudessa voidaan löytää keinoja syövän
pohjimmaisten syiden löytämiseen ja siten
estää syöpien leviäminen, jolloin paraneminen
mahdollistuu.
Tekoäly ja pulmonologia

Maailman terveysjärjestön eli WHO:n mukaan
kolme viidestä kuolemaan johtavasta syystä
maailmassa ovat yhteyksissä keuhkojen toimintahäiriöihin. Keuhkokuume on johtava
kuolinsyy alle viisivuotiailla lapsilla postneonataalisessa vaiheessa. Yli 300 miljoonaa
ihmistä kärsii kroonisista hengitysoireista.
Muita vaikuttavia kuolemaan johtavia sairauksia ovat Alzheimer, iskeemiset sydänsairaudet,
halvaus ja ripulisairaudet. Epätodennäköisintä
on kuolla liikenneonnettomuudessa tai saada
tuberkuloosi, joihin ei löydy hoitokeinoja.
Tutkimusten mukaan tekoäly voi parantaa
keuhkotestien tulkitsemista ja tekoälyalgoritmien hyödyntäminen keuhkosairauksien yhteydessä on antanut lupaavia tuloksia ja sen
avulla ollaan päästy lähes ihmisten tehokkuuteen tappavien sairauksien diagnosoinnissa.
Nykyään testit pääosin suoritetaan mittaamalla hengityksestä ulos virtaavan ilman määrää
ja nopeutta ja spirometria on eniten käytetty
keuhkotesti. Sitä on usein seurannut pletysmografinen testi, jossa mitataan, kuinka paljon ilmaa potilas kykenee pitämään keuhkoissaan.
Viimeisin on diffuusiotesti, joka mittaa kuinka
hyvin keuhkot prosessoivat potilaan hengittämää ilmaa ja sallivat hapen ja hiilidioksidin
kulkeutua verenkiertoon ja pois sieltä.
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Tekoäly ja koneoppimisen algoritmit ovat uusia innovatiivisia sovellusalueita, joita voidaan
hyödyntää myös keuhkotestien suorittamisessa. Koneoppiminen käyttää hyväksi algoritmeja, jotka voivat oppia ja suorittaa ennustavan
datan analytiikkaa. Tutkimustuloksina on esitetty, että tekoäly voi tarjota tarkempia diagnostiikan tapoja ja algoritmi voi simuloida
monimutkaisia päättelyketjuja standardisoidummalla sekä objektiivisemmalla tavalla,
joita terveydenhuollon ammattilaiset, kuten
lääkärit käyttävät diagnosoidakseen sairauksia.
Julkisesti on saatavilla ILD-tietokanta, joka
parantaa keuhkojen epänormaalien kuvantamisen mallien tunnistamista ja luokittelua.
Tietokanta sisältää 120 HRCT-skannattua kuvaa 512 x 512 dpi:n tarkkuudella. Niiden joukossa on 17 keuhkokudoksen tyyppiä merkityillä alueilla (esimerkiksi ROI).
Useimmat luokittelumetodit, joilla ILDaineistoa on arvioitu poimivat ROI:sta useita
näytteitä ja luokittelevat ne viiteen keuhkokudosluokkaan, jotka ovat: normaali (NM),
keuhkolaajentuma (EM), mattalasimuutos
(GG), fibroosi (FB) ja mikronoduuli (MN).
Tutkijaryhmän mallissa otettiin huomioon
myös konsolidaatio (CD), joka on vallitsevana
tyyppinä ILD:ssä. Kaikki kuusi sairautta on
vallitsevia ILD-sairauksien ominaisuuksia ja
niiden tunnistaminen on kriittistä ILDtyyppien määrittämisessä. Tietokanta sisältää
120 potilaan sairastaman ILD-sairauden 2084
ROI-aluetta, jotka on merkitty tietyn ILDsairauden tyypin mukaan. Kaikki potilaat on
satunnaisesti jaettu kahteen alijoukkoon potilaan harjoitustason (100 potilasta) ja testauksen (20 potilasta) mukaan. Harjoitus/testausdata on erotettu potilastasolla eli saman potilaan data ei ole sekä harjoituksen että testauksen yhteydessä. Kaikki kuvat, jotka sisältävät
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kuusi sairauden tyyppiä valitaan, jolloin muodostuu yhteensä 1689 kuvaa harjoitusta ja
testausta varten.
Tekoälyn hyödyntäminen
keuhkotoimintotestien diagnosoinnissa
Tekoäly voi auttaa parantamaan keuhkotoimintojen testejä pitkäaikaisten keuhkosairauksien diagnosoimiseksi. Euroopan Respiratory
Societyn kansainvälinen kongressi 2016 oli
ensimmäinen, joka tutki tekoälyn käyttöä
keuhkosairauksien diagnoosin tarkkuuden
parantamiseksi.
Esillä oli tutkimus, jossa 968 ihmistä kävi ensimmäistä kertaa lävitse täydellistä keuhkotoimintotestiä. Kaikki osallistujat saivat ensimmäisen kliinisen diagnoosin perustuen keuhkotoimintotestiin ja muihin tarpeellisiin testeihin, kuten CT-kuvaukset ja EKG jne. Lopullinen diagnoosi validoitiin yhteistyössä suuren
lääketieteen asiantuntijajoukon kanssa. Tutkijat tarkastelivat, voisiko koneoppiminen auttaa analysoimaan täydellisen keuhkotoimintotestin tuloksia.
Testit vaativat useiden erilaisten metodien
käyttöä. Tulosten analysointi perustuu asiantuntijamielipiteisiin ja kansainvälisiin ohjeistuksiin yrittäessään havaita malleja löydöksistä. Tutkimusryhmä kehitti algoritmin rutiinien keuhkotoimintoparametrien ja kliinisten
muuttujien (tupakointihistoria, BMI ja ikä)
tarkastelun lisäksi.
Algoritmi käytti hyväkseen molempien, kliinisten- ja keuhkotoimintoparametrien dataa tehden ehdotuksia todennäköiseksi diagnoosiksi.
Tekoälyn avulla oli mahdollista saavuttaa tarkkoja diagnosointituloksia. Sopiva tekoälyalgoritmi voi myös simuloida monimutkaista päättelyä, jota lääketieteen ammattilainen käyttää
muodostaessaan diagnoosia, tosin standardoidulla ja objektiivisella tavalla, joka vähentää puolueellisuutta.
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Tekoälyn avulla kone voi tarkkailla mallien
yhdistelmää yhtäaikaisesti, jotta tarkempi
diagnoosi mahdollistuu. Tämänkaltaista menettelytapaa on käytetty muilla terveydenhuollon sektoreilla, jossa automaattinen tulosten
tulkitseminen EKG-laitteiden mittaustuloksista on rutiininomaisesti käytetty kliinisenä käytänteenä päätöksentuen järjestelmissä. Tämänkaltainen menettelytapa tarjoaa tarkemman ja automaattisen keuhkotoimintojen testien tulkitsemisen sekä paremman sairauksien
tunnistamisen.
Tekoälyä hyödyntävä ennakoiva
järjestelmä astman diagnosointiin
Astmaoireiden ilmaantuessa henkilön hengitystiet turpoavat ja kapenevat, jolloin hengittäminen vaikeutuu. Astmaan sairastuu 1–2
lapseen kymmenestä ja tauti alkaa usein kehittyä lapsilla ennen viidettä ikävuotta. Sairaus
on vaikea diagnosoida nuorella iällä, sillä oireet voivat poiketa toisistaan lasten välillä ja
vaihdella samalla lapsella jaksoittain. Alle 18vuotiailla on korkeampi astman esiintyvyys
(9,5 %) kuin aikuisilla (7,7 %). Naisilla astman esiintyvyys on suurempi kuin miehillä ja
eroa miehiin on 2,2 %yksikköä.
Astman diagnosoinnista tekevät hankalaksi
astman kanssa samanlaisia oireita aiheuttavat
virustaudit. Lapsen täytettyä viisi vuotta hän
voi käydä spirometritestissä, jotta keuhkojen
toiminnot voidaan testata. Yli viisivuotiaille on
olemassa myös uloshengitysilman typpioksiditesti, joka antaa viitteitä hengitysteiden tulehduksista. Lapsilla, jotka eivät kykene suorittamaan muita keuhkotestejä, voidaan toteuttaa
impulssioskillometria, joka mittaa hengitysilman resistanssia.
Tiedonlouhinta on uusi tapa seuloa lääketieteellistä aineistoa ja sen hyödyntäminen terveydenhuollon alueella on kasvussa. Tiedon-

louhinta seuloo historiallista dataa löytääkseen
samankaltaisuuden ja erilaisuuden malleja
tietomassasta. Tutkijoiden mukaan tiedonlouhinnan tekniikoiden soveltaminen sairauden tehokkaan esidiagnoosin tekemisessä voi
parantaa lääkäreiden suorituskykyä.
Esimerkiksi keuhkosyövän diagnoosissa historiallisen datan tutkiminen voi auttaa sen aikaisen vaiheen tunnistamisessa, jolloin sairauden
hoito mahdollistuu ennen potilaan tilan pahenemista.

Testatakseen tiedonlouhintaa hyödyntävää
mallia pediatrisen astman diagnosoinnissa
tutkijat keräsivät kyselyin lapsipotilaiden sairaalajakson aikana 70 tietueen verran dataa,
joka sisälsivät potilaiden historiatietoja ja ennakoivaa informaatiota. Tietueet muodostuivat sekä astmapotilaista että astmaa sairastamattomista potilaista. 70 tietueesta 40 käytettiin opetukselliseen tarkoitukseen ja 30 jäi
testijoukoksi.
Ennakoivia tekijöitä kysymyksissä olivat muun
muassa:
*Ihottuma.
*Ikä.
*Passiivinen tupakointi.
*Perheen historia astman suhteen.
*Raskauden kesto.
*Ruoka-allergia.
*Sukupuoli.
*Taloudellinen tilanne.
*Äidin tupakoinnin yleisyys.
Tutkijat tunnistivat ja listasivat ennakoivat
tekijät sekä taulukoivat ne. Kategorioita ovat
demografiset tekijät, vastasyntyneiden ominaisuudet, bronkioliittijaksot, allergiaoireet ja
perhehistoria. Tutkijat käyttivät mallin luomisessa BP-neuroverkkoa. Verkko oppii käyttäen
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opetukselliseen tarkoitukseen jätettyjä tietueita aina saturaatiopisteeseen saakka. Verkon
oppimaa mallia voidaan käyttää luokittelemaan testidataa, ja lopullista mallia voivat
terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkärit
hyödyntää analysoidessaan potilaiden hoitoja.
Tuberkuloosin diagnosointi tekoälyn avulla
WHO:n (World Health Organization) eli maailman terveysorganisaation mukaan tuberkuloosi on yksi kymmenestä eniten kuolemaa
aiheuttavan sairauden joukossa maailmassa.
Tekoäly ja sen soveltaminen tuberkuloosin
diagnosoinnissa röntgenkuvista on tullut tarpeelliseksi alueilla, joissa on pulaa radiologeista. Tekoälyratkaisun avulla voidaan radiologeille toimittaa tietoa tuberkuloosin esiintymisestä, jolloin se voidaan hoitaa ja tunnistaa
kustannustehokkaasti kehitysmaissa.
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tekemiä muistiinpanoja MS-taudin perimmäisten syiden löytämiseksi. Tavoitteena on
toteuttaa ohjelma, joka voi laskea prosenteissa
henkilön MS-tautiin sairastumisen riskin.
Tulevaisuudessa ohjelmisto analysoi automattisesti digitaalista potilastietorekisteriä generoiden varoituksia ja hoitosuosituksia.
Nanotekninen puhalluslaite hyödyntää
tekoälyä sairauksien diagnosoinnissa
Mielenkiintoinen innovaatio on tekoälyä hyödyntävä nanotekninen puhalluslaite, jota voidaan käyttää hyvin monen sairauden diagnosoinnissa. Esimerkkejä ovat Chronin tauti,
parkinsonismi, eturauhassyöpä, haavainen
koliitti, keuhkosyöpä, mahasyöpä jne.

Tutkimusryhmä teki testejä kahdella erilaisella
konvoluutioneuroverkolla AlexNet ja GoogLeNet. Verkot kykenivät oppimaan ja tunnistamaan tuberkuloosin positiivisista ja negatiivisista röntgenkuvista.

Tutkimuksessa kerättiin näytteitä 1404 koehenkilöltä, joiden joukosta voitiin löytää 17
erilaista sairautta. Diagnosointitarkkuus oli 86
%. Tulokset todistivat, että jokaisella sairaudella oli oma ainutlaatuinen hengitysjälki. Siten yhden sairauden diagnoosi ei nostanut
esille muita sairauksia, ellei siihen ollut aihetta.

Mallien tarkkuutta testattiin 150 tapauksella.
Toimivin tekoälymalli oli AlexNetin ja
GoogLeNetin yhdistelmä, jonka tarkkuus oli
96 %. Kahdella mallilla oli eroja 13 tapauksessa 150:stä. Radiologin diagnosointitarkkuus oli
näissä tapauksissa 100 %. Aiemmin koneoppimisen avulla kyettiin saamaan vain 80 % tuloksia, mutta käyttäen syväoppimista potentiaali tarkkuuden suhteen on suurempi.

Hengitys sisältää happea, hiilidioksidia ja typpeä sekä 100 muuta haihtuvaa kemiallista
komponenttia (Volatile Chemical Components
eli VOC). VOC-komponenttien haihtuminen
riippuu henkilön suhteellisesta terveydentilasta. Hengityksen VOC-komponenttien takia jo
2000 vuotta sitten lääkärit (kuten Hippokrates) saattoivat käyttää hajuaistia sairauden
diagnosoinnissa.

MS-taudin diagnostisointi

Laite kerää VOC-komponenttinäytteitä hengityksestä ja suorittaa sairauksien määrittämisen (kvantifiointi) ja tunnistuksen. Tekoälyalgoritmeihin perustuvan sovelluksen avulla
voidaan tehdä diagnosointi ja jakaa sairaudet
luokkiin. Tutkimusryhmän tutkimuksiin osallistui viisi maata, Israel, Ranska, USA, Latvia ja
Kiina.

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on krooninen
ja parantumaton keskushermoston autoimmuunisairaus, joka vaikuttaa liikunta- ja toimintakykyyn.
IBM Watson -tutkimusryhmä on työskentelemässä algoritmin parissa seuloen lääkäreiden
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Tutkimuksen 1404 koehenkilöltä diagnosoitiin
17 sairautta, jotka olivat:
*Chronin tauti.
* Epätyypillinen Parkinsonin tauti.

arvioimaan ja ehdottamaan hoitoja synnynnäisestä kaihista kärsiville. Alustaa voidaan hyödyntää myös muiden harvinaisten sairauksien
diagnosoimiseen.

*Eturauhassyöpä.

Terveydenhuollon tulevaisuus

*Haavainen koliitti.

Frost & Sullivanin markkinatutkimuksen mukaan tekoälymarkkinat terveydenhuollon alueella ylittävät kuuden miljardin rajan vuonna
2021. Tekoäly on jo ottanut suuria edistysaskelia automatisoidussa pehmytkudoskirurgiassa, lääketieteellisessä kuvantamisessa ja lääkeaineyhdisteiden etsinnässä.

*Idiopaattinen Parkinsonin tauti.
*Keuhkosyöpä.
*Keuhkoverenpainetauti.
*Krooninen munuaissairaus.

*Mahasyöpä.
*Multippeliskleroosi.
*Munasarjan syöpä.
*Munuaissyöpä.
*Paksusuolen syöpä.
*Pää- ja niskasyöpä.
*Raskausmyrkytys.
*Virtsarakon syöpä.
*Ärtyvän suolen oireyhtymä.
Jokaisen sairauden kemiallinen koostumus
jaettiin 13 komponenttiin, jotka tunnistettiin
massaspektrometrin avulla. Uusi teknologia
esitteli käytännönläheisen tavan seuloa ja
diagnosoida erilaisia sairauksia ei-häiritsevällä
ja halvalla tavalla.

Kenties suurin onnistuminen tähän saakka on
ollut big data-analytiikan hyödyntäminen
diagnosoinnissa ja sairauksien hoidossa. IBM
Watson -tekoälyä käytetään jo 16 syöpäinstituutissa ja se on onnistunut useissa eri lääketieteen alueen diagnosoinneissa, kuten harvinaisen japanilaisen naisen leukemian diagnosoinnissa, jossa tavanomaiset lääkärien menetelmät eivät olleet onnistuneet.

Nykyisin tunnetaan liian paljon erilaisia sairauksia yhden lääkärin hallittavaksi. ja lääketieteellinen kirjallisuus kasvaa nopeammin
kuin yksilö kykenee omaksumaan kaikkea uutta.

Tekoälyalusta synnynnäisen
kaihin diagnosointiin

Robotiikka ja tekoäly ovat muuttamassa terveydenhuollon kenttää. Lääkärit ovat avoimia
muutoksille niin kauan kuin heillä on paikka
järjestelmässä.

Kiinalaiset tutkijat ovat kehittäneet tekoälyalustan, joka kykenee diagnosoimaan synnynnäisen kaihin yhtä tarkasti kuin silmälääkärit.
Synnynnäinen kaihi on harvinainen silmäsairaus, joka aiheuttaa peruuttamatonta näön
menetystä. Mahdollistaakseen synnynnäisen
kaihin diagnoosin saatavuuden laajemmalle
populaatiolle, kiinalainen tutkimusryhmä kehitti konvoluutioneuroverkon, CC-Cruisertekoälyalustan, joka kykenee tunnistamaan,

Seuraavien 10–20 vuoden aikana on mahdollista, että lääkärien päätöksentekoa kuvataan
hybridijärjestelmällä potilas-lääkäri-tekoäly,
jossa potilaat vastaavat terveydenhoidostaannykyistä enemmän ja lääkärit vähemmän. Sellainen järjestelmä säästäisi huomattavasti
henkilöstö- ja muita terveydenhuollon kustannuksia. Tekoälyalgoritmit ovat useilla lääketieteen sovellusalueilla diagnosoinneissa ihmisammattilaisia tarkempia.
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Menestyäkseen lääkäreiden tulee muuttaa
aiempia käytänteitään ja asennettaan pärjätäkseen uusien teknologioiden kanssa.
Pidemmällä aikavälillä koko terveydenhoitojärjestelmä tulee todennäköisesti käymään läpi
tekoälyllistymisen, ja yksiniittinen ajatus ihmislääkäreistä ja -kirurgeista voi alkaa tuntua
vanhentuneelta. Vuonna 2016 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan 80 % vastanneista oli
sitä mieltä, että robotit ja tietotekniikka, kuten
tekoälysovellukset ja automaatio, eivät vie juuri heidän työtään.
Suuret teknologia-alan yritykset, kuten Apple,
Dell, Google, Hewlett-Packard, Hitachi ja IBM
ovat kehittämässä myös toisenlaisia tekoälyä
hyödyntäviä sovelluksia, kuten terveydenhuollon virtuaaliset apulaiset. Seuraavien viiden
vuoden aikana tekoälyn hyödyntäminen lääketieteessä on odotettu kasvavan kymmenkertaisesti.
Lääketieteen ammattilaiset joutuvat kokemaan
joskus hankalia ja odottamattomia tilanteita.
Vastaanotolle tuleva potilas voi kertoa kivuliaista ja vaikeista oireista, jollaisia asiantuntija
ei ole aiemmin nähnyt. Tutkiminen ja diagnosointi hoitoa varten voi viedä niin paljon aikaa,
että potilas saattaa ehtiä menehtymään. Nykyään lääketieteen ammattilaiset voivat kirjautua tietojärjestelmään ja selvittää, mikä harvinainen oire on, mitä hoitomuotoja on tarjolla
ja kirjoittaa sairauteen sopivan lääkityksen
vain sekunneissa. Tekoäly voi diagnosoida
sairauden, tarjota uusia hoitovaihtoehtoja,
eliminoida ihmisten tekemät virheet ja hoitaa
toistuvia tehtäviä, jotka muutoin tukkisivat
järjestelmän toiminnan.
Terveydenhuollon informaation määrä on valtava, ja tämän tietomassan analysoimisessa
tekoälystä on hyötyä. Modernizing Medicine,
joka on web-pohjainen lääketieteellisen infor-
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maation tietovarasto, kokoaa dataa 3700 palveluntarjoajalta yli 14 miljoonasta potilasvierailusta. IBM:n ostama terveydenalan yrityksen Merge Healthcare Inc. on varastoinut 30
miljardia kaiken tyyppistä lääketieteellistä kuvaa, joita tullaan käyttämään Watsonin opettamisessa sairauden diagnosointeja varten.
Yhdysvaltalaisissa Vanderbilt University Medical Centerin ja St. Jude’s Medical Centerin digitaalisiin potilastietojärjestelmiin on sisällytetty tekoälyä, joka tarjoaa informaatiota geneettisten piirteiden vaikutuksesta potilaiden
sairauteen ja uusien lääkkeiden vaikutuksista.
Pelkästään ponnahdusikkunaa (pop-up) klikkaamalla lääkäri voi saada lisäinformaatiota
sairaudesta ja määrätä erilaisen lääkityksen,
mikäli aiempi ei ole toiminut. Nämä sähköiset
tekoälyä hyödyntävät potilastietojärjestelmät
eivät vain säästä aikaa ja tilaa, vaan ne aktiivisesti auttavat potilaita ja lääkäreitä löytämään
vaihtoehtoja hoitomuodoissa yksilöllisellä tavalla genomidataan perustuen.
IoT – Internet of Things
IoT-laitteita käytetään lääketieteen alueella
yleensä sairaalaympäristössä ja diagnosointitarkoituksissa, mutta ne kykenevät auttamaan
myös potilaan omaseurannassa kotona. Esimerkiksi langatonta yhteyttä hyödyntävä, mobiililaitteeseen yhdistetty laite mittaa veren
glukoositasapainoa ja on yhteydessä taskukokoiseen, ihon alle katetrin avulla asennettuun
insuliinipumppuun. Laite pumppaa insuliinia
täsmälleen oikean määrän 24 tunnin aikana.
Potilaan ei tarvitse huolehtia toiminnoista, ja
unohduksilta vältytään.
IoT-laitteita hyödyntävien potilaiden päähyötynä on mukavuus ja oikea-aikainen pääsy
oikeaan tietoon, minkä seurauksena hätätilanteilta voidaan välttyä. Ihmiset ovat halukkaita
seuraamaan ja valvomaan terveyttään, mikäli
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he tuntevat sen helpoksi, miellyttäväksi ja elämäntyyliinsä sopivaksi.
Potilaiden lisäksi myös palvelujen tuottajat
hyötyvät IoT-laitteiden tuomasta hyödyistä,
jotka ovat muun muassa:
*Nopeat vasteajat.
*Palvelun tarjoajat kykenevät vastaan ottamaan enemmän potilaita päivittäin.
*Reaaliaikainen potilaan terveyden etämonitorointi.
*Vähemmän ruuhkaa sairaaloissa, jolloin
tilaa vapautuu kriittisesti sairaille.
*Terveydenhuollon tulevaisuus.
Da Vinci -robotti leikkaa tarkasti
Robotiikan käytöstä hyvänä esimerkkinä on
Da Vinci-leikkausrobotti, joka sai viranomaisluvan vuonna 2000 Yhdysvalloissa. Sittemmin
se on osoittanut olevansa toimenpiteissä tarkka, ketterä ja vakaa. Da Vincin jälkeen markkinoille on tullut muitakin tuotemerkkejä. Uuden leikkausrobottisukupolven myötä leikkaukset ovat siirtyneet digiaikaan. Dataakin
on alettu kerätä ja analysoida robottijärjestelmien kautta.
IBM Watsonia kutsutaan älykkääksi leikkausapulaiseksi. Koneoppimisen algoritmeja voidaan käyttää tunnistamaan, milloin oireet täsmäävät tiettyyn sairauteen. AlphaGo-tekoälyalgoritmi hyödyntää opettamisen jälkeen uusien oppimisstrategioiden testaamista ja tarkkailee leikkaussimulaatioissa, kuinka ihmiset
oppivat.
Kehittääkseen radiologian menetelmiä tutkijat
ovat koodanneet Swarm IT-algoritmin, joka
yhdistää ryhmän radiologian eksperttejä ja
heidän tietämyksensä muodostaen asiantuntijatason yhteenliittymän. Kollektiivinen älyk-

kyys kykenee vähentämään väärien positiivisten ja negatiivisten mammografiatuloksien
diagnooseja ja siten parantaa mammografian
kuvantamismenetelmiä. Sama algoritmi voi
auttaa muunkinlaista lääketieteellistä päätöksentekoa. Tulevaisuudessa radiologit voivat
hyödyntää kyseistä algoritmia ja siten parantaa diagnoosien tarkkuutta hyödyntämällä
koko asiantuntijaryhmän tietämystä ja tehostamalla potilaan hoitoprosessia.
Radiologian ja robotiikan lisäksi tekoälyä voidaan tulevaisuudessa yhä enemmän hyödyntää rutiinitehtävien automatisointiin ja muihin
toimintoihin, kuten:
*Diagnostiikka-apu.
*Hoidon esisuunnittelu: tietyt tilanteet,
jotka vaativat hoitosuunnitelmien kehittämistä, voivat hyötyä tekoälytyökaluista
hoidon suunnittelun aikana. Hyödyntämällä tekoälysovelluksia, jotka automaattisesti
muodostavat hoitosuunnitelmia tiettyjen
relevanttien potilastilanteiden pohjalta,
voivat tuoda huomattavaa lisäarvoa lääkäreille ja potilaille.
*Hälytykset ja muistuttajat: yleisimmissä
tekoälyn integroinnin muodoissa tietokone
tutkii potilaan laboratoriotulokset, lääkemääräykset ja pitää potilaan ajan tasalla
sopivilla muistutuksilla. Muistutuksien lisäksi voidaan hyödyntää myös kehittyneempiä tekoälyohjelmistoja, jotka voivat
tunnistaa muutoksia potilaiden terveydentilassa.
*Kuvan tunnistaminen: useita lääketieteellisiä kuvia voidaan tunnistaa samanaikaisesti, aina röntgenkuvista monimutkaisiin
CT- ja MRI-kuviin saakka. Sovellukset, jotka osaavat tunnistaa ja tulkita kyseisiä kuvia, on jo omaksuttu kliiniseen käyttöön.
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*Tiedon hakeminen: sopivia tekoälyalgoritmeja hyödyntäviä hakuagentteja voidaan
kehittää monimutkaisten lääketieteellisten
sovellusten avuksi. Ne tehostavat informaation hakua uudelle tasolle verrattuna
aiempiin Web-pohjaisten hakuagenttien
suorituskykyyn.
Potilaiden luokittelu kiireellisyyden mukaan
(triage) voidaan toteuttaa tekoälyn ja siihen
tarvittavan laitteiston sekä järjestelmien avulla. Yhä useampi päätös tullaan tekemään älykkäiden laitteiden avulla. Potilaan lääketieteellinen informaatio luetaan reaaliajassa ihon alle
asennetusta sirusta tai välillisesti mobiilipuhelimesta tai päälle puettavasta laitteesta, jotka
toimivat välivaiheena ennen kehoon asennettavia siruja ja implantteja.
Tekoälyä ja koneoppimista voidaan jo lähitulevaisuudessa hyödyntää lääkityksen määrittämisessä. Aiemmin sairauksien lääkitysten
määräämisessä (esimerkiksi psyykkiset sairaudet) on voinut olla niin, että potilaalle on
määrätty lääkettä A ja mikäli lääkitys ei ole
tehonnut viikkojen tai kuukausien aikana, niin
lääkäri on voinut määrätä lääkettä B, jota on
mahdollisesti tehonnut tai sitten ei.
Lähitulevaisuudessa koneoppimisen algoritmit
voivat lukea potilaiden genomitiedot, sairauden oireet ja sairauksien tunnusmerkkejä, jolloin ne voivat ehdottaa lääkitystä C jollekin
potilaalle ja lääkitystä D toiselle potilaalle samaan sairauteen. Pian algoritmit voivat monitoroida potilaiden verenkiertoa ja tunnistaa
siitä vaarallisten sivuvaikutusten varoitusmerkit. Tulevaisuutta on, että potilaan etnisyys,
aineenvaihdunta (metabolia) ja sukupuoli yhdistettynä genetiikkaan ja muuhun laboratorion mittaamaan dataan voidaan prosessoida
tekoälyalgoritmeilla ja siten määrätä sopiva
lääke tietylle potilaalle oikeaan aikaan.
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Tulevaisuudessa lääkäreiltä vaaditaan taitoja,
joihin he eivät ehkä ole tottuneet, kuten teknologian ymmärtämistä, ohjelmointitaitoja ja
muita tietoteknisiä taitoja jo ennen lääketieteen opintojen aloittamista. Ohjelmointitaidoista tulee yhä tärkeämpiä ja niistä on tulossa neljäs niin sanottu kansalaistaito lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen lisäksi.
Virtuaalitodellisuus
Teknologisten innovaatioiden, kuten tekoäly,
robotiikka, telelääketiede jne. lisäksi virtuaalitodellisuus tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia terveydenhoidon mullistamiseen. Esimerkiksi Google Glass -laseja hyödynnetään lääketieteen alueella ja niitä käyttää Yhdysvalloissa
noin 500 lääkäriä 27 osavaltiossa. He pitävät
laseja päässään työpäivän ajan, suoratoistamalla (streaming) videokuvaa reaaliajassa
toimenpiteistä virtuaalisille puhtaaksi kirjoittajille, jotka voivat olla toisessa maassa. Puhtaaksi kirjoittaminen säästää lääkärien työaikaa jopa kaksi tuntia päivittäin. Augmendix
laskuttaa palveluistaan 1500–4000 Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa.
Tulevaisuudessa sairaalat ovat täynnä teknologiaa. Robotiikkaa hyödynnetään leikkauksissa
ja vaikkapa tarvikkeiden automaattisessa kuljetuksessa. Sairaalasängyt voivat kuljettaa potilasta ensiavusta kuvantamisen kautta leikkaussaliin, mikä vähentää henkilöstön tarvetta. Tekoälyteknologia ylläpitää reaaliaikaista
tiedostoa potilaista ja henkilökunnasta. Jälkimmäistä voidaan säätää tarpeen mukaan.
Potilashoitoon kehitetyt algoritmit laskevat
riskianalyysejä ja ohjaavat työvuorolistoja.
Digisairaaloihin tulee jokaiseen potilashuoneeseen suuri näyttö, jossa on esillä potilaan digitaalinen potilastietojärjestelmä (EHR) ja interaktiiviset ohjeistukset ääniohjausta varten.
Äänen tunnistusta käytetään myös lääkärien
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ohjeistuksien tallentamiseen potilaan EHRrekisteriin. Useat kamerat tarjoavat laajan
kuvakulman ja mahdollistavat potilaiden etätutkimukset. Lääkäreiden ei välttämättä tarvitse olla kaikissa tilanteissa fyysisesti läsnä,
mutta heidän tulee olla kansallisesti tai kansainvälisesti lisensioituja.
Kognitiiviset tietojenkäsittelyjärjestelmät, kuten IBM Watson auttavat lääkäreitä differentiaalisten diagnoosien tekemisessä ja näyttöön
perustuvien hoitosuunnitelmien tekemisessä.
Pilvipohjaista big dataa hyödyntävä tekoäly ja
helppokäyttöinen käyttöliittymä kykenevät
vertaamaan potilaan sairautta koskevaa informaatiota miljooniin anonyymeihin samankaltaisiin diagnosoituihin sairastapauksiin tai
taudinkuviin ja maailmalla oleviin lääketieteellisiin tutkimuksiin.
Kognitiiviset järjestelmät oppivat koko ajan
lisää ja kehittyvät jopa ”odottaessa”, sillä maailmanlaajuisesti järjestelmiin voidaan syöttää
informaatiota jatkuvasti reaaliajassa. Tarkoituksena on hyödyntää kognitiivisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilöstön apuna.
Ennakoiva terveydenhuolto
ja päälle puettava teknologia
Ennakoiva terveydenhuolto hyötyy paljon erilaisista teknologisista ratkaisuista, kuten kuntoilun tai terveydenhuollon tarkoituksiin valmistetuista sensoreista, jotka mittaavat käyttäjiensä elintoimintoja, esimerkiksi sydämen
sykettä, veren sokeritasapainoa, unta ja lepoa
ja aktiivisuutta, jopa auttavat kivun lievityksessä. Tuotteita kutsutaan päälle puettavaksi
teknologiaksi, jonka on todettu tuovan apua
tavoitteisiin ennakoida ja ehkäistä sairauksia,
lyhentää sairaalajaksoja, helpottaa avohoitoa
ja vaikuttaa elintapoihin.
Kehitys päälle puettavien laitteiden alueella on
nopeaa ja uusia innovatiivisia ratkaisuita tulee

markkinoille lisää. Yhdistettäessä niitä sähköiseen sairaalaympäristöön, voidaan saada aikaan säästöjä hoitokuluissa ja terveydenhuollon henkilöstön työtyytyväisyyttä.
Ennakoivan terveydenhuollon toimintamalleissa olennaista ovat datan käytettävyys ja
analytiikka koko organisaation laajuudessa.
Niillä voidaan tehostaa terveydenhuollon prosesseja, parantaa hoitojen diagnooseja ja vaikuttaa yleiseen työ- ja asiakastyytyväisyyteen.
Ennakoivasta mallinnuksesta on tulossa täysin
sähköisen terveydenhuollon organisaation
komponentti yhteistyössä potilaiden ja yhteisöjen kanssa.
Suojatun terveydenhuollon alueen datan digitalisointi tulee muuttamaan terveydenhuollon
toimintatapoja. Digitaaliset potilastietojärjestelmät auttavat terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan ajoissa etukäteen varoitusmerkkejä potilaista, jotka voivat kärsiä merkittävistä terveysongelmista. Tämä voi johtaa
merkittäviin säästöihin, jos kalliit hoidot ja
sairaalajaksot voidaan välttää.
Ennakoivan terveydenhuollon mielenkiintoisia
kehityskohteita on monitorointiteknologia,
joka hyödyntää näkymättömiä ja kontaktittomia sensoriratkaisuja esimerkiksi maton alla.
Nojatuolin käsinojaan asennettu laite voi mitata sydämen sykettä, hengitystiheyttä ja liikettä. Monitorointi voi olla EKG-mittausten yhteydessä myös langatonta. Mikäli näitä parametreja mitataan yhtäaikaisesti, ne voivat
mahdollistaa varoituksen jopa useita tunteja
etukäteen ennen kuin hoitoa vaativa lääketieteellinen tilanne on päällä.
Tekoälyn kehitys sosiaalihuollossa
vasta alkutaipaleella
Tiedon kulku terveys- ja sosiaalihuollon toimijoiden kesken on avain potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutumiseen.
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Suomalaisen sosiaaliasiamiestoiminnan yhtenä tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta ja vahvistaa heidän itsemääräämisoikeuttaan. Erilaisen kokemustiedon kerääminen ja
analysoiminen toiminnan kehittämiseksi on
keskeinen osa tavoitteen toteuttamista. Siten
asiakkaan ja kansalaisen oikeus tulla kuulluksi
voisi tulevaisuudessa toteutua aiempaa paremmin.
Asiamiestoiminnan tiedonkeruumenetelmät
Suomessa eivät ole vakiintuneet, ja ne eroavat
alueellisesti toisistaan. Vaikka sosiaalihuolto
on määrällisesti merkittävä palveluntarjoaja,
siitä kerätään verrattain vähän asiakaspalautetta.
Tilanne on muuttumassa, sillä sosiaalihuollossa edetään kohti määrämuotoista digitaalista
dataa kerryttävää kirjaamista. Se puolestaan
avaa uusia mahdollisuuksia asiakastiedon automaattiseen ja tekoälypohjaiseen käsittelyyn.
Sosiaaliasiamiehen työn perustana on laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Jokaisen kunnan on nimettävä
sosiaaliasiamies, jonka tehtäviin kuuluu sekä
julkinen että yksityinen sosiaalihuolto. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä valvoo asiakkaiden oikeuksien toteutumista seurantajärjestelmän kautta.
Osana WEC-hanketta Jyväskylän yliopiston
tutkijat tutustuivat Keski-Suomen sosiaaliasiamiehen 2010–2017 keräämiin asiakasyhteydenottoihin ja palvelupalautteeseen ja alkoivat
käymään aineistoa läpi tekstianalytiikan keinoin. Tavoitteena oli selvittää, voisiko siitä
saada irti tietotekniikan menetelmillä lisätietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista, palveluiden
kehittämiskohteista tai lakimuutosten seurauksista. Kokeilun tulokset osoittavat, että
tekstianalytiikka tarjoaa runsaasti menetelmiä
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sosiaaliasiamiehelle palautetiedon automatisointiin, ongelmakohtien havaitsemiseen ja
sosiaalihuollon palveluiden parantamiseen.
Aineisto koostui sosiaaliasiamiehen Webropolkyselyohjelmalla kerätyistä teksteistä. Yhteistyö aineiston analysoinnissa eteni sosiaaliasiamiehen kanssa säännöllisillä tapaamisilla, joissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä ja etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1) Löydetäänkö tekstianalytiikalla kertyneestä sosiaalihuollon asiakkaiden palvelupalautteesta uusia hyvinvointivajeista kertovia ilmiöitä?
2) Antaako aineisto viitteitä sosiaalista hyvinvointia edistävien palvelujen kehittämiskohteista?
3) Voiko aineistosta löytää yhteyksiä toteutuneisiin lakimuutoksiin tai perusteita valmisteilla olevien lakien ja uudistusten arviointiin?
Aineisto koostui litteroiduista yhteydenotoista
ja yhteydenottojen ominaisuuksia kuvaavista
kategorisoivista muuttujista, joita ovat esimerkiksi yhteydenottajan tyyppi, yhteydenottajan
kieli, asiatapahtuman kohde, tehtäväalue,
luonne ja lopputulos. Yksittäiset dokumentit
jaettiin kahteen osaan: litteroituun yhteydenoton sisältöön ja oleellisiksi koettuihin kategoriamuuttujiin. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin yhteydenottajan sukupuoli sekä yhteydenottajan kieltä koskevat muuttujat.

Yhteydenoton sisältö ajettiin TurkuNLP Groupin Finnish Dependency Parser -työkalun komentoketjun läpi ja lopputuloksena oli CoNLLU -standardin mukaiset versiot alkuperäisistä
yhteydenotoista. CoNLL-U on tapa kuvata kielen sanojen ominaisuuksia ja sanojen välisiä
syntaktisia relaatioita.
Erityisen mielenkiintoiseksi kokeilun teki uusi
tapa tarkastella usealta vuodelta kertynyttä
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asiakaspalautetta. Aineiston analysoinnissa
edettiin kokeillen vaiheesta toiseen. Yhden
vaiheen löydökset herättivät uusia kysymyksiä, joihin taas etsittiin vastauksia. Aineistosta
löytyi eri vuosien tekstidataa yhdistämällä tyypillisiä esimerkkitapauksia, joita ei olla tilastollisiin frekvensseihin pohjaavassa analysointitavassa pystytty tähän mennessä nostamaan
esiin.
Palveluiden kehittämisen näkökulmasta hyödyllisinä nähtiin, että aineistosta saatiin koottua esimerkiksi syitä asiakkaiden tyytymättömyydelle, yhteydenottojen keskeisiä aiheita tai
tehtyä automaattisia tiivistelmiä yhteydenotoista.
Tekstianalytiikka tarjoaa runsaasti menetelmiä sosiaaliasiamiehen työn automatisointiin
sekä palveluiden parantamiseen ja ongelmakohtien havaitsemiseen. Aineiston analysointi
pohjautui litteroituihin yhteydenottoihin, mikä
tarkoittaa, että tulokset olivat riippuvaisia siitä, miten asia oli kirjattu aineistoon. Jos tulevaisuudessa pyritään integroimaan tekstianalytiikka- ja tekoälymenetelmiä mukaan
prosessiin, olisi hyvä, jos litteroinnille olisi
tarkemmat säännöt tai standardi.
Rakenteellista tekstiä on helpompi analysoida
kuin täysin rakenteetonta, sillä rakenteellisen
tekstin analysoimiselle voi asettaa kokoelman
empiirisesti havaittuja aineistolle ja tarkoitukseen sopivia sääntöjä. Arkkityyppien, trendien
ja tiivistelmien avulla voidaan tehdä tulkintoja
palvelun laadusta ja siinä usein esiintyvistä
ongelmista.
Tekoälypohjaisen tekstianalytiikan tuottamien
tulosten tulkitsemiseen tarvitaan aina alan
asiantuntija arvioimaan niiden pätevyyttä.
Tekstianalytiikka toimii asiantuntijoiden tukena tekstipohjaisen informaatiotulvan ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi. Näin esimerkiksi

sosiaalitoimen alueella tekoälypohjaista tekstianalytiikkaa voisi hyödyntää samaan tapaan
kuin tekoälypohjaisia lääkärien työn tueksi
kehitettyjä diagnosointityökaluja, automatisoituna tukena syy-seuraussuhteiden ymmärtämisessä, lopullisen ymmärryksen tuottaminen
ja konkreettiset toimet ovat kuitenkin ihmistoimijan vastuulla.
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LUKU 4
Digisairaaloista kohti kognitiivisia sairaaloita

D

igitaaliseen terveydenhuoltoon kuuluvat digitaaliset ja tekoälyä hyödyntävät kognitiiviset sairaalat ovat kustannustehokkaampia kuin perinteiset sairaalat, koska ne tähtäävät aiempaa parempaan
tarkkuuteen ja suorituskykyyn hoitoprosesseissa ja sairauksien diagnosoinnissa.

Digitaalinen sairaalaympäristö hyödyntää potilaskertomusjärjestelmiä (EHR) ja keskittyy
varmistamaan potilaiden mahdollisimman
hyvän voinnin hyödyntäen uusinta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja. Avainsana on
digitaalinen terveys (kuva 1).
Tekoälyn hyödyntäminen digitaalisen terveyden ja sairaanhoidon alalla on vielä kohtalaisen uutta. Myönteistä kehitystä tukevat lupaaTämä luku perustuu raportteihin 4, 5, 18 ja 20,
joissa on mainittu alkuperäislähteet viitteineen.
LIITE 1.

vat tutkimustulokset ja käytännön kokeilut.
Lääkäreille ja muulle henkilökunnalle on etua
siitä, että tekoälyn avulla supertietokone voi
hetkessä käydä lävitse miljoonia lääketieteellisiä artikkeleita, materiaaleja ja muuta soveltuvaa dataa nopeuttaen ja avustaen sairauksien
diagnosointivaihetta. Tulokset ovat olleet erityisen tarkkoja syöpätutkimuksissa.
Henkilökunnan asema ja asenteet
avainasemassa tekoälyn käyttöönotossa
Miten terveydenhoidon ammattilaiset tulisi
ottaa Suomessa huomioon tekoälyjärjestelmien käyttöönotossa? Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa -hankkeessa tutkijat ottivat
selvää alan henkilökunnan näkemyksistä ja
luottamuksesta tekoälyä kohtaan.

Kyselytutkimus toteutettiin verkossa ja siihen
tuli 51 vastausta. Osallistujista 67 % oli naisia

KUVA 1: Digitaalisen terveyden yhteys teknologiaan ja kliinisiin kokeisiin.
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KUVA 2: Täydellinen integroitu terveydenhuollon ERP-järjestelmä.

ja 47 % 18–29-vuotiaita. Kaikki ikäluokat olivat edustettuina. Eniten vastauksia saatiin
yleislääkäreiltä ja erikoislääkäreiltä.
Vastaajista suurin osa (88 %) oli kuullut tekoälyn käytöstä terveydenhuollossa aikaisemmin
ja 43 % oli itse aktiivisesti tutustunut käyttömahdollisuuksiin. Kolme suosituinta myönteistä tekijää olivat potilastyöhön käytettävän
ajan lisääntyminen, helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus.
Henkilökohtaiseen omaksumishalukkuuteen
vaikuttivat eniten potilastyöhön käytettävän
ajan lisääntyminen, työtaakan väheneminen ja
käytön helppous. Monet olivat uteliaita ja halusivat tutustua tekoälyyn. Tulokset osoittivat,
että terveydenhoitoalan ammattilaiset odottavat konkreettisia esimerkkejä ja käyttökokemuksia, jotta uusi teknologia opittaisiin työpaikoilla ajoissa.
Pohdittaessa tekoälyn käyttöönottoa Suomessa
tulisi kehittää teknologioita, jotka lisäävät hen-

kilöstön potilastyöhön käytettävää aikaa, ovat
helppokäyttöisiä ja käyttöliittymältään miellyttäviä. Organisaatioiden tulisi tarjota riittävä
koulutus tekoälyn käytöstä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista luotti tekoälyyn hoitotyön
apuna.
Tekoälystä puhutaan paljon, ja sen eri käyttömahdollisuuksia tulee jatkuvasti lisää. Jos tekoälystä halutaan ottaa maksimaalinen hyöty
irti, on välttämätöntä muistaa ja ottaa huomioon myös tietojärjestelmien tärkein osa – ihminen.

Digitaaliset sairaalat ja teknologiat
Digitaalinen sairaala voi kuulostaa sanana
vain tekniseltä ratkaisulta, mutta käytännössä
se on jo todellisuutta, erityisesti Kiinassa ja
Yhdysvalloissa, vähitellen myös Suomessa.
Sellainen tarjoaa sähköisestä potilastietojärjestelmästä ja paperittomasta toimistoympäristöstä koostuvan informaatioteknologisen sairaalaympäristön, joka painottuu asiakkaiden
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arvojen toteutukseen sekä tarjoaa asiakkaille
laadukkaan ja miellyttävän kokemuksen vastaanotolla tai ensiavussa.
Digisairaalat perustuvat hyvin pitkälle Enterprise Resource Planning (ERP) -järjestelmään
(kuva 2), jolla tarkoitetaan sairaalan osastojen
ja laitosten välistä ohjelmistoteknologiaa. Digitaalisen sairaalan ratkaisut ovat poistaneet
viiveitä potilaiden hoitoon saamisessa ja muita
turhautumisen aiheita niin henkilöstölle kuin
potilaille, parantaneet kommunikaatiota heidän välillään. BI-analytiikan avulla voidaan
havaita ruuhkautumat, tasapainottaa työnkulkua ja kohentaa prosesseja.
Mobiilikommunikaatio, oikeanlainen hoitoprosessin mallintaminen ja analytiikka yhdessä
voivat luoda toimivan toimintamallin, joka
antaa potilaille tarkkaa informaatiota hoitoprosesseista ja sairaalajaksoista. Koko sairaalaympäristöä voidaan hallita ja johtaa aiempaa
tehokkaammin ja yksilöllisemmin.

Digitaalisessa sairaalassa lääkäreillä, hoitajilla
ja terveydenhuollon henkilöstöllä on pääsy
potilaiden lääketieteelliseen informaatioon
(kuten henkilöllisyys, hoitoon tulon syy, lääketieteellinen historia ja allergiat) ja mahdollisuus dokumentointiin käyttäen hyväksi informaatioteknologiaa papereiden sijasta. Digitaalisuus mahdollistaa elintoimintojen automaattisen seurannan ja datan tietoturvallisen lähettämisen terveydenhuollon informaatiojärjestelmiin.
Digitaalinen sairaala hakee avainelementtejä
sähköiseen potilasrekisteriin suoraan erilaisista monitorointijärjestelmistä ja diagnostiikan
toimittajilta, mikä säästää aikaa ja auttaa vähentämään virheitä dokumentoinnissa. Järjestelmän kansainvälinen termi on Electronic
Medical Record (EMR). Se tarjoaa automatisoidun ympäristön hyödyntäen EMR:ää, joka
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yhdistää erilaiset hoitopolut ja päätöksen tukemisen perustuen kansainvälisiin käytäntöihin.
Optimaaliset kliiniset päätöksenteot johtavat
parempaan hoidon lopputulokseen. Digijärjestelmä ei tunnista käsin kirjoitettuja reseptejä
ja siten se estää niistä syntyvät tulkintavirheet.
Digitaalisen sairaalan ominaisuuksiin kuuluu
lääkäreiden ja hoitohenkilöstön havaintojen
dokumentointi sähköisesti käyttäen useita erilaisia laitteistoja potilashoidon alueella sekä
potilas-, yhteisö- ja lääketieteen portaaleja.
Tietojärjestelmien kautta sairaalasta pääsee
yhteyksiin ulkoisiin resursseihin, lääketieteen
konsultteihin, julkisiin sairaaloihin ja diagnostiikan tarjoajiin.
Mahdollista on myös virtuaalilääkäreiden
käyttäminen ohjaamaan potilaita monimutkaisten lääketieteellisten päätöksien yli. Vuorovaikutuksessa voidaan käyttää hyväksi uusinta teknologiaa kuten virtuaalitodellisuutta,
jolloin potilaat voivat olla vuorovaikutuksessa
asiantuntijoiden kanssa luonnollisemmalla
tavalla.
Potilaat kirjautuvat sisään digitaaliseen sairaalaan käyttäen itsepalvelutiskejä, jotka myös
opastavat potilasta. Sairaala käyttää älykkäitä
teknologioita, kuten älylasit, telelääketiede,
etäkuntoutus potilasportaalin kautta kotioloissa ja kooditageja, kuten QR-koodit tai RFID.
Digitaalinen sairaalaympäristö on kehittymässä ympäri maailman ja siihen tulee liittymään
myös kognitiivisen arvioinnin ja tekoälyn
komponentteja sekä erilaisia etähoidon palveluita.
Digitaalisen sairaalan hyödyt
Digitaalisen sairaalan hyötyjä ovat muun muassa:
* Potilaskokemuksen paraneminen tehokkaiden potilaskeskeisten prosessien kautta.
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* Laadun ja turvallisuuden paraneminen
parantuneen tiedonsaannin kautta, mikä
lisää hoitoon sitoutumista standardeilla
prosesseilla, parantaa jäljitysketjuja ja dokumentointia.

miseksi ja terveydenhuollon hyödyttämiseksi.
Toimintamallit vähentävät sairaaloiden käyttökustannuksia, lääketieteellisiä virheitä, helpottavat johtajien valvontatehtäviä ja parantavat potilaiden palvelukokemusta.

* Hoitohenkilöstön ja lääkäreiden työtyytyväisyyden paraneminen parantuneen tehokkuuden ja työvälineiden kautta, mikä
antaa lääkäreille mahdollisuuden viettää
enemmän aikaa potilaiden kanssa.

Älykkään sairaalan onnistuneissa ratkaisuissa
on kolme olennaista kohtaa:

*Paremmat linkitykset hoidon jatkuvuuden
suhteen ja informaation siirto julkisen ja
yksityisten terveydenhuollon palveluiden
tarjoajien välillä.
* Sidokset yliopistoihin ja suurkaupunkien
sairaaloihin, jotta koulutusta ja asiantuntemusta voidaan lisätä.
* Paremmat työllisyysnäkymät ja kyky
houkutella ja pitää terveydenhuollon työntekijät alueella.
Älykkäät sairaalaratkaisut
Digitaalisen sairaalan toteuttamisessa on useita erilaisia vaihtoehtoja, kuten kansainväliset
esimerkit todistavat. Kiinalainen Huawei on
onnistunut toteuttaman useita menestyksekkäitä ratkaisuja, kuten älykäs sairaala, alueellinen terveydenhuolto ja etäterveydenhuolto,
jotka ovat osaltaan vieneet eteenpäin maailmanlaajuisen terveydenhuollon teollisuuden
kehitystä.

Älykkään sairaalan ratkaisut kattavat sairaalan
hallinnon, IT-pohjaiset kliiniset hoidot ja lääketieteellisen infrastruktuurin rakentamisen
(verkot ja datakeskukset). Ympäristö toimii
paperittomasti ja langattomasti (kuva 3).
Yhtiö on kehittänyt integroidun informaatioalustan, joka perustuu sähköisiin potilastietueisiin, joiden avulla yhtiö kykenee tarjoamaan
ratkaisuja älykkäiden sairaaloiden rakenta-

* Laajentunut IT-pohjaisten lääketieteellisten palveluiden kattavuus: Huawein älykkäät sairaalat -ratkaisut tukevat useita lääketieteellisiä palveluita, kuten mobiiliterveydenhuoltoa, etähoitoa, kroonista terveyden hallintaa ja terveyspilvipalvelua.
* Yhdistetyt ja optimoidut lääketieteelliset
palvelut: Terveyspilvipalvelu mahdollistaa
sairaaloiden informaatioresurssien optimoinnin ja uudelleenkäytön. Lisäksi se auttaa sairaaloita rakentamaan digitaalisiin
potilasrekistereihin perustuvia integroituja
informaatioalustoja optimoimaan lääketieteellisiä palveluprosesseja.

* Avoimet ja yhteistyöhön perustuvat ratkaisut: Avoin ja konvergoitunut alusta auttaa Huaweita tekemään yhteistyötä eri ITpohjaisten lääketieteellisten sovellusten
tarjoajien kanssa sovellusten hyötyjä maksimoitaessa.
Integroitu informaatioalusta kerää, varastoi ja
kollektiivisesti hallinnoi informaatiota, on yhteydessä kliiniseen informaatiojärjestelmään
ja johdon tietojärjestelmään.

Sairaalan tietoverkkojen on välitettävä kriittistä ja arkaluonteista informaatiota tiukasti suojattuna, vakaasti, luotettavasti ja nopeasti,
koska potilaiden terveys ja elämä voivat olla
niistä kiinni.
Mobiiliterveydenhuollon ratkaisuista
Huawein mobiiliterveydenhuollon ratkaisu
mahdollistaa langattoman tietojärjestelmiin
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KUVA 3: Kaavio digitaalisesta sairaalasta, lääkärin vastaanotosta ja etähoidosta.

pääsyn kannettavilta tietokoneilta, PDA-laitteilta (Personal Digital Assistant eli PDA) sekä
muiden langattomien lääketieteen henkilöstöä
tukevien laitteiden, kuten esimerkiksi langattomien lääketieteellisten henkilöstön jäljitykseen kehitettyjen laitteiden hyödyntämisen.

* Ratkaisu tukee autentikointia ja salausmetodeita, kuten WIFI-suojatut alueet
(WPA, WPA 2, Wlan-autentikointi) sekä
yksityistä infrastruktuuria (WAPI). Lisäksi
se tukee langatonta hyökkäysten tunnistusta. Käyttäjät autentikoidaan käyttäen Portaalia ja 802.1x -teknologioita.

Langattoman verkon avulla sairaalan henkilöstö voi toimia vapaammin välittämättä tilojen rajoitteista, mikä parantaa henkilöstön
työn tehokkuutta.

* Ratkaisu tukee 802.11n-protokollaa ja
kaksitaajuista kaistanleveyttä, joiden avulla
voidaan päästä 300 Mbps- nopeuteen. Ratkaisu tukee myös langatonta roamingia ja
QoS-protokollia, kuten Wifi-Multimedia
(WMM) palvelun laadun ylläpitämiseksi.

Mobiilinterveydenhuollon ratkaisun painopisteitä ovat:
* Ratkaisu tarjoaa koko sairaalan laajuisen
kattavuuden, tukee automaattisia kanavia,
tehonsäätöjä ja mahdollistaa useamman
tyyppisten laitteiden tietoverkon käytön.
* Tutkimuksien mukaan langattomilla signaaleilla ei ole interferenssiä lääketieteellisten laitteiden kanssa tai vaikutusta ihmisten terveyteen.

* Ratkaisu tukee myös PnP-teknologiaa
sekä automaattista päivitystä ja automaattista kanavan valintaa tukiasemista.
* Langaton terveydenhuoltoratkaisu mahdollistaa myös kotioloissa tapahtuvan langattoman verkon hyödyntämisen, kun se
voidaan yhdistää internetin kautta sairaalan verkkoon kotioloissa mitatun lääketieteellisen mittausdatan toimittamiseksi.
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Etäterveydenhoidon ratkaisuista

Lääketieteellisten resurssien jakautuminen on
usein maantieteellisesti epätasapainossa. Ihmiset, jotka asuvat pienissä kaupungeissa ja
kylissä kaukana suurista sairaaloista, kokevat
mahdollisuutensa lääkärin tapaamiseen yhä
pienemmiksi. Etäterveydenhuollon tietotekninen alusta voi rikkoa rajoja perinteisen terveydenhuollon tilojen käytössä ja mahdollistaa
etälääketieteen hoidot, koulutuksen ja informaatiopalvelut.
Usein paikallisilla tai maakuntien sairaaloilla
on niukat resurssit eikä niillä ole mahdollisuuksia tarjota tarkoituksenomaisia ja laajaalaisia lääketieteellisiä palveluita ajoissa.
Syrjäseutujen potilaille aiheutuu korkeita kustannuksia, mikäli heille tulee tarve käydä lääkärissä kaupunkien suurissa hoitolaitoksissa.
Ongelmia aiheuttavat myös ensiapua vaativat
tapaukset pitkien etäisyyksien päässä.
Kroonisten sairauksien hallintaratkaisu
Nykyään yhdessä kolmasosassa maista ja alueista maailmassa on vanheneva populaatio ja
80 % seniorikansalaisista kärsii ainakin yhdestä kroonisesta sairaudesta. Kroonisten sairauksien ennalta ehkäisystä ja hoidosta on
tullut sosiaalinen ongelma.
Huawein kroonisten sairauksien hallintaratkaisu sisältää digitaalisen potilastietojärjestelmän (EHR) ja terveyspalvelualustan, joka tarjoaa asukkaille mahdollisuuden säännöllisesti
monitoroida terveyttään ja lähettää informaatiota kehostaan.
Terveyspalvelutiimit analysoivat tiedot, tekevät diagnoosin ja antavat terveysohjeita äänen, videon ja tekstiviestien välityksellä. Kroonisista sairauksista kärsiviä tutkitaan säännöllisesti, jotta terveysriskit voidaan tunnistaa
ajoissa.

Esimerkkejä digitaalisten sairaaloiden
teknologioista
Paineet julkisen ja yksityisen terveydenhuollon
palveluntarjoajille ovat kasvussa, koska teknologiaan liittyvät menetelmät ja laitteistot kehittyvät. Oikein toteutettuina investoinnit niihin tuovat kustannussääntöjä, kohentavat hoidon tasoa ja vastaavat markkinoiden kysyntään. Tiukat lääketieteen ja terveydenhuollon
budjetit, kehittyneet kliiniset hoidot ja laadukkaan kommunikaation tarve lisäävät kokonaisuuksien hallinnan ja rahoituksen vaikeusastetta.
Digitaaliset sairaalat ovat yksi tapa tuottaa
tavoiteltuja palveluja kohtuullisin kokonaisinvestoinnein. Markkinoilla toimii useita suuryrityksiä ja niiden yhteenliittymiä, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan sairaaloiden tietojärjestelmäratkaisuja. Sellaisia ovat
esimerkiksi Agfa ORIBS (HIS), BGI Onlinealusta ja Genome Analysis Tool Kit, Lenovo ja
Oneview Healthcare Solution sekä ZTE
eHealth.
Terveydenhuoltoalan yrityksille on tärkeää
siirtyä siiloutuneista toimintamalleista täysin
integroituun potilaskeskeiseen hoitoon samalla vähentäen lääketieteellisiä virheitä ja kasvattaen potilastyytyväisyyttä. Samanaikaisesti
kansakuntien ikääntyvä väestö, moderni elämäntyyli ja uudet intensiiviset lääketieteelliset
hoidot aiheuttavat terveydenhuollon kustannusten nousua. Parantamalla tehokkuutta uuden teknologian avulla voidaan kuroa umpeen
potilailta ja hallituksilta tulevien vaatimusten
ja parantuneen terveydenhuollon välistä taloudellista aukkoa.
Pilvipohjainen alustaratkaisu
täsmälääketieteeseen
Alibaba Cloud, Intel Corporation ja BGI ovat
julkaisseet Aasian alueen ensimmäisen teko-
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älypohjaisen pilvipalvelualustan, joka tähtää
kiihdyttämään Kiinan vasta alkuvaiheessa olevaa täsmälääketiedettä.
Kolmen yrityksen yhteistyöstä päätettiin genomiikan konferenssissa Shenzhenissä, Kiinassa.
Kyse on Kiinan ensimmäisestä poikkitieteellisestä yhteistyöstä, johon osallistuu IT-alan
yritys, biotieteiden tutkimusinstituutio ja julkisen pilven palveluntarjoaja pilvipohjaisen
täsmälääketieteen alustan tarjoamisessa.
Täsmälääketiede tähtää sairauksien ehkäisyyn
ja hoitamiseen ottamalla huomioon lääketieteellisiä hoitoja kehitettäessä sellaisia tekijöitä
kuin genetiikka, ympäristö ja elämäntyyli. Uuden pilvipalvelualustan on odotettu nopeuttavan täsmälääketieteen tulemista markkinoille
hyödyttämällä lääketieteen, terveydenhuollon
ja hyvinvoinnin teollisuuksia uusilla sovelluksilla ja tutkimustuloksilla.
Maailman suurin genomitutkimuskeskus BGI
hyödyntää tietoturvallista pilvipohjaista BGI
Online genomianalytiikan moottoria genomiikan datakeskuksen ja analytiikka-alustan kehittämiseksi.
Pääsy täsmälääketieteen alustaan on avoinna
kaikille osakkeenomistajille ja teollisuudenalan
tukijoille. Alustan pilvi-infrastruktuurin joustavuus ei ole mahdollistanut vain tiukkojen
lääketieteellisten ehtojen täyttämisen, vaan
myös arkaluonteisen geneettisen datan varastoinnin ja siirron.
ZTE eHealth ja ZTE mHealth
Kiinalainen ZTE eHealth on älykäs lääketieteellinen järjestelmä sairaaloille ja yksittäisille
käyttäjille. Järjestelmää voidaan hyödyntää
terveyskeskuksissa, maaseudun lääkärikeskuksissa, sairaaloissa tai kotioloissa. ZTE:n
järjestelmä hyödyntää kodin päätelaitteita ja
tähtää potilaiden kroonisten sairauksien enna-
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koivaan tunnistamiseen, diagnosointiin ja hoitoon.
ZTE, Telefónica Deutschland ja Dusseldorf
Department of Health ovat yhteistyössä rakentamassa eHealth-järjestelmää parantaakseen
kaupungin senioriväestön terveydenhuollon
palveluita ja hoitoa. Pilottiprojektissa toteutetaan passiivista ja digitaalista senioriväestön
käyttäytymisen ja liikkumisen monitorointia
hyödyntämällä sensoreita ilman kameroita.
Sukulaiset, ystävät ja hoitajat vastaanottavat
informaatiota sovelluksen välityksellä useita
kertoja päivässä ja voivat vaihtaa tietoja keskenään potilaan tilasta.
Teknisesti projekti perustuu ZTE:n kehittämään pilvipohjaiseen trendianalyysialustaan,
joka kerää dataa sensoreista yhdyskäytävän
välityksellä mobiilia internetiä hyödyntämällä.
Laitteisto sijaitsee ZTE:n datakeskuksessa Saksan Düsseldorfissa.
ZTE on julkaissut myös mHealth-tuotteen,
joka on kokonaisvaltainen fyysiseen diagnostiikkaan keskittynyt laitejärjestelmä. ZTE:n
tuote toimii ihmiskehon IoT-teknologiaa hyödyntävien laitteiden kanssa ja tarjoaa asiakkaalle lääketieteellisiä hoito-ohjeita. Se kerää
terveysdataa ja toimii tietynlaisena digiperhelääkärinä. Siinä on integroituja toimintoja verenpaineen, EKG:n, veren happisaturaation,
rutiinivirtsatestien jne. suorittamiseksi ja lisäksi aktiivinen yhteys back-end -pilvipalveluun. Lääkärit, potilaat ja heidän perheensä
voivat lähettää terveysdataa langattomasti
pilvipalveluun. Maaseudun väestö voi olla vuorovaikutuksessa yhteisön lääkärien kanssa,
hyödyntää onlinepohjaisia terveyspalveluita ja
saada etädiagnooseja hoitoa varten.
Laite jakaa hoito-ohjeita esimerkiksi kroonisia
tauteja sairastaville tai leikkauksista päässeille
kuntoutettaville. Sillä on kansainvälinen serti-
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fiointi ja lisenssi lääketieteellisen instrumentin
tuotantoa ja myyntiä varten. Laite on palvellut
jo yli kolmea miljoonaa potilasta Kiinassa.
Tekoälyä hyödyntävät
kognitiiviset digitaaliset sairaalat
Kognitiivisia digitaalisia sairaaloita markkinoivat maailmanlaajuisesti toimivat suuryritykset
IBM, Google, Microsoft ja SAP. Niistä IBM on
saavuttanut menestystä, koska sen terveydenhuollon tekoälyratkaisut perustuvat huomattavan suureen ja monipuoliseen informaation
määrään verrattuna kilpailijoihin. Alan globaali kehitys on vasta alussa, vaikka monin
paikoin on nähty lupaavia tuloksia, jotka tulevat muuttamaan terveydenhuollon toimintakenttää tulevaisuudessa.
Kognitiivinen tietojenkäsittely on tietokonesimulaatio ihmisen ajatteluprosessista. Kognitiiviset tietokoneet käyttävät koneoppimisen
algoritmeja hankkiakseen jatkuvasti tietämystä erilaisista datalähteistä ja esittääkseen informaation tapauskohtaisesti ymmärrettävällä
ja toimivalla tavalla. Sairauksien diagnosoinnissa voidaan hyödyntää konenäköä, joka kykenee tunnistamaan esineitä, kuvia ja lääkkeitä.
Kognitiivinen tietojenkäsittely hyödyntää rakenteista ja rakenteetonta dataa yrittäen löytää piilossa olevia malleja datan joukosta. Kognitiivisten tietokoneiden keräämän datan tarkastavat, hyväksyvät tai hylkäävät ihmiset.
Prosessi tapahtuu iteratiiviessti ja jokaisessa
iteraatiossa kognitiivinen tietokone tulee ihmistä paremmaksi mallien tunnistamisessa.
Kognitiivinen tietojenkäsittely on huomattavan arvokas alueilla, kuten lääketiede, jossa ei
ole mustavalkoisia vastauksia ja jossa paras
vastaus usein perustuu epäselviin, yksilöllisillä
kokemuksilla tai intuitiolla värittyneisiin kokemuksiin.

Kognitiivinen tietojenkäsittely mahdollistaa
tietokoneiden interaktion ihmisten kanssa
ihmisten kaltaisella tavalla. Järjestelmät ymmärtävät ja kommunikoivat luonnollisella kielellä ja antavat tekoälylle mahdollisuuden löytää uusia ideoita, jotka ovat huomattavasti
edistyneempiä kuin mitä pelkän ihmisälyn
avulla voisi olla mahdollista.
Kognitiivisten järjestelmien avulla on mahdollista saada lisäarvoa datasta, joka on aiemmin
ollut saavuttamattomissa rakenteettoman formaatin tai datan hajautetun datan varastoinnin vuoksi. Aikaa myöten uudet teknologiat
muuttavat työelämän rakenteita, liiketoimintaa, asiakaskokemuksia ja kokonaisia teollisuudenaloja.
Kognitiivisen digitaalisen sairaalan hyödyt
Terveydenhuollon teollisuudenala on saamassa merkittäviä hyötyjä kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn osoitetuista sijoituksista ja siihen
liittyvistä teknologioista. Johtavat teknologiayritykset, kuten Intel ja Qualcomm ovat suunnitelleet ratkaisuja ja alustoja, joiden avulla ne
kykenevät vastaanottamaan terveysparametreja reaaliajassa ja yhdistämään ne päätöksentekojärjestelmiin. Terveysdata on kuin informaation kultakaivos, jonka hyödyntäminen on
vasta alkuvaiheessa.
Tekoälyä hyödyntävää IBM:n Watsonia on
opetettu käytännön työhön Yhdysvalloissa
Memorial Sloan Kettering-sairaalassa (MSK),
joka on erikoistunut syöpäpotilaiden hoidon
tukemiseen ja evidenssipohjaisiin hoitovaihtoehtoihin. Järjestelmä analysoi yksittäisen potilaan dataa ja vertaa sitä tuhansiin aiemmin
opetettuihin tapauksiin, joiden opettamiseen
on kulunut tuhansittain työtunteja. Watson
voi auttaa lääkäreitä rajaamaan vaihtoehtoja
ja valitsemaan parhaat hoitovaihtoehdot. Lääkärit tekevät silti enimmän osan ajatustyöstä
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ja tekoäly toimii apuna saattamassa dataa ymmärrettävään, mukautettuun, eriteltyyn ja
tarkkaan muotoon diagnoosia varten.

6. Ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen.

Kognitiiviset järjestelmät käyttävät luonnollisen kielen prosessointia ja koneoppimista
mahdollistaessaan ihmisten ja koneiden välistä luonnollista interaktiota sekä laajentavat
asiantuntijoiden ja lääketieteen ammattilaisten asiantuntemusta ja kognitiota. Ihmiset
ovat yhä robotteja parempia huolehtimaan
toisista ihmisistä, mutta kognitiivisten tietokoneiden käyttäminen diagnoosin tekemiseen on
halvempaa kuin mitä se olisi lääkärin tekemänä.

8. Johtaminen tukee prosesseja.

Keski-Suomen Sairaala Nova
Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen valmistuu 2020 digitaalinen älykäs sairaala Nova, jonka toteutussuunnittelu ja rakentaminen alkoivat 2016. Hankkeen vastuullinen taho on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Uusissa tietojärjestelmissä huomioidaan asiakkaan ja henkilökunnan – eri alojen ammattilaisten – tarpeet. Rakentamisen yhtenä osaalueena on tietojärjestelmien kehittäminen
vastaamaan tulevaisuuden terveydenhuollon
vaatimuksia uusimman ICT-infrastruktuurin
mukaisesti.
Nova on ensimmäinen 2000-luvulla rakennettava keskussairaala Suomessa. Sen suunnittelua ovat ohjanneet kahdeksan harkittua ja ennakkoluulotonta periaatetta:
1. Potilas ensin.
2. Terveellinen, turvallinen ja hyvä työympäristö työntekijöille.
3. Tehokas ja edistyksellinen ICT.
4. Hyvä logistiikka.
5. Integroitu palvelujärjestelmä (perusterveydenhuolto – erikoissairaanhoito – osin
sosiaalitoimi).

7. Vaikuttavuus ja kustannustehokkuus.

Uusi lastensairaala Helsingissä
Helsingin Meilahdessa avattiin syksyllä 2018
valtakunnallinen Uusi lastensairaala kolmen
vuoden rakentamisen jälkeen tukisäätiön rakennuttamana, valtakunnallisen varainkeruun
tuottojen, valtion sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien rahoittamana.
Sairaalan toiminnoissa korostuvat lapsi- ja
perhekeskeisyys uuden digitaalisen teknologian keskellä. Se kuuluu Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaalan (HYKS) sairaanhoitoalueeseen.
Kaikki sairaalan toiminnot tukevat lasten paranemista. Sairaalaan tullessa lapset saavat
valita itselleen avatar-hahmon, jonka avulla
digitaalisista näytöistä voi seurata muun muassa tietoa odotusajoista. Hahmo helpottaa
myös oikean vastaanottohuoneen löytämistä.
Uudessa lastensairaalassa reaaliaikainen paikantamisteknologia edistää vanhempien tiedonsaantia lapsen hoidon vaiheista, henkilökunnan sijoittelua, laitteiden saatavuutta sekä
käsihygienian seurantaa. Palveluohjaus- ja
tilanhallintajärjestelmä tehostaa tilojen käyttöä, varastoautomaatit varastointia ja hoitotarvikkeiden saatavuutta.
Potilaiden monipalvelujärjestelmä mahdollistaa kommunikoinnin sairaalan ja kodin välillä.
Digitaaliset palvelut, kuten Lastentalo.fi sekä
Nuorten.fi, täydentävät perinteisiä terveydenhuollon palveluja.
Vastasyntyneiden teho-osastolla tekoäly avustaa keskosten vakavien infektioiden havaitsemista ja hoitamista. Vaikeaan leikkaukseen
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päätyvät liikuntavammaiset potilaat tutkitaan
liiketutkakameratekniikkaa hyödyntävällä kävelyanalyysilaitteistolla, mikä parantaa hoitotulosta merkittävästi. Video-EEG-analytiikkaa
hyödynnetään monipuolisesti epilepsiakirurgian suunnittelussa. UudeT-soluterapiamuodot
parantavat pahanlaatuisten tautien hoitoa ja
potilaiden ennustetta.
HUS:n koordinoima ekosysteemi CleverHealth
Networkin kehitysprojektissa haetaan tukea
raskausajan diabeteksen hoitoon digitaalisella,
tekoälyyn pohjautuvalla palvelumallilla.
Uudessa lastensairaalassa on:
* 140 vuodepaikkaa.
* Henkilökuntaa 1000.
* 30–40 tutkijakoulutettavaa.
* 150 lääketieteen opiskelijaa.
* 480 hoitotyön opiskelijaa.
Alter Hey Cognitive Hospital

Alder Hey on Britannian ensimmäinen kognitiivinen sairaalaprojekti, joka on erikoistunut
lasten terveydenhuollon innovointiin valjastamalla peliteknologian, uuden sensoriteknologian, nanoteknologian ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn hoitokokonaisuuden käyttöön.
Siten on mahdollista luoda lapsille digitaalinen, elävä ja myönteinen sairaalaympäristö,
jossa asiakas voi aistia ja tuntea sairaalan tapahtumia ja reagoida niihin. Sairaalan digitaalinen teknologia kykenee ajattelemaan, aistimaan ja huolehtimaan potilaista. Alder Hey
tekee yhteistyötä Daresburyssä sijaitsevan
kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn erikoistuneen keskuksen, The Hartree Centren kanssa.

perusti vuonna 1869 lääkäri Francis Henry
Brown, ja siitä tuli 1903 osa Harvardin lääketieteellistä koulua. Vuonna 2012 U.S. News &
World Report luokitteli sen yhdeksi parhaista
kansallisista lastensairaaloista sekä kardiologian, neurologian, urologia, nefrologian, ortopedian ja pediatrisen hoidon aloilla.
Bostonin lastensairaala ja IBM tekevät yhteistyötä IBM Watsonin kognitiivisen alustan hyödyntämisestä pediatristen sairauksien diagnosoinnissa ja harvinaisten tautien hoidossa.
Sopimuksen myötä Watsonia opetetaan nefrologian lääketieteellistä kirjallisuutta ja kausatiivisia mutaatioita, jotka ovat ominaisia
harvinaiselle munuaissairaudelle, steroidiresistentille nefroottiselle syndroomalle. Asiantuntijat syöttävät genomijaksodataa Watsonille, jotta järjestelmä voi oppia lisää ja selittämättömien oireiden diagnosointikyky paranee.
Yksi Watsonin kyvyistä on löytää piilossa olevaa informaatiota ja yhdistää malleja valtavassa määrässä dataa. Harvinaisten sairauksien
diagnosointi on sopiva sovellus kognitiiviselle
teknologialle, joka kykenee omaksumaan eri
tyyppistä ja eri lähteistä peräisin olevaa dataa.
Humber River Hospital

Boston Children’s Hospital

Humber River Hospital Kanadan Torontossa
oli 2016 avautuessaan maan ensimmäinen
täysin digitaalinen sairaala. Sen toiminta sisältää uusia innovaatioita, paperittoman terveydenhuollon, robottiavusteisteiset leikkaukset,
pesulapalvelut, aterioiden valmistukset jne.
Sairaala on suuri, yhtenäinen digitaalinen kokonaisuus potilaille, hoitohenkilökunnalle ja
lääkäreille, eikä se tunnu perinteiseltä sairaalalta. Kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Ihmiset
ja järjestelmät informoivat toinen toisiaan.

Bostonin lastensairaala sijaitsee Longwoodin
lääketieteellisellä ja akateemisella alueella
Massachusettsissa, Yhdysvalloissa. Sairaalan

Humber Riverin sairaalassa on 656 potilaspaikkaa ja siellä hoidetaan 450 000 potilasta
vuosittain. Asiakkaan kirjautumisprosessi al-
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kaa verkossa jo matkalla. Itsepalvelukioskit
aktivoivat potilasrekisterin tuloaulassa ja erilaiset klinikat on merkitty kirjaimilla, jotka
ohjaavat oikeisiin paikkoihin.
Helppokäyttöisyys on tärkein periaate logistiikan suunnittelussa, ja yksi avainpäätöksistä on
ollut potilaskokemuksen parantaminen rakentamalla erilliset sisäänpääsyt korkeaa valmiustilaa ylläpitäville klinikoille. Henkilökunnalta
kuluu vähemmän aikaa ja käyttökustannukset
alenevat kulkureittien lyhentyessä.
Sairaalan digitaalinen strategia on johtanut
merkittävästi parantuneeseen hoitoon. Sairaala käyttää informaatio-, kommunikaatio- ja
automaatioteknologiaa, joiden avulla perinteiset erillisjärjestelmät saadaan toimimaan yhteen yleisen verkon kautta ja jakamaan dataa
rakennuksen, hallinnollisen ja operationaalisten järjestelmien lävitse.
Automaatiota ja integraatiota sovelletaan kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi potilassängyn
äärellä olevien säätö-, kommunikointi- ja viihdelaitteistojen kautta potilaat voivat kontrolloida valoja ja lämpötilaa, tilata ruokaa tai jopa
keskustella Skypellä sukulaisten kanssa.
Esimerkiksi tarpeellisten lääkkeiden ja lounastarjottimien lajittelun ja kuljettamisen voivat
tehdä automaattisesti ohjautuvat robotit.
Pneumaattinen jätteiden ja liinavaatteiden
käsittelyjärjestelmä huolehtii pyykin ja verinäytteiden kuljetuksista.
Kyseessä ei ole vain sairaalan sisäiset informaatiojärjestelmät ja automaatio, vaan muutokset ulottuvat koteihin mahdollistaen potilaiden ympärivuorokautisen seurannan.
Rhön-Klinikum Hospitals Group
Saksalainen Rhön-Klinikum Hospitals Group
on 1973 perustettu sairaaloiden ja klinikoiden
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yhteistyöverkosto, jonka pääkonttori sijaitsee
Bad Neustadt an der Saalessa. Keskus avattiin
2013.
Rhön-Klinikum pyrkii korkeaan laatuun ja
luotettavuuteen, uusimman teknologian laitteistoihin ja osastoihin sekä personoituun terveydenhuoltoon. Sen erikoisalaa on kognitiivisen järjestelmän pilotointi lääketieteen ammattilaisten tukemiseksi diagnosoimattomien
ja harvinaisten sairauksien keskuksessa Marburgin yliopistollisessa sairaalassa.

Useimmat potilaat ovat joutuneet kärsimään
sairauksitaan pitkään. Heidän lääketieteelliset
historiansa koostuvat suuresta määrästä eirakenteellista dataa, kuten laboratoriotuloksia,
kliinisiä raportteja, lääkereseptejä, radiologian
löydöksia ja patologien lausuntoja.
Kognitiivisen järjestelmän ansiosta “neulan
etsimistä heinäsuovasta” helpottuu. Pienikin
vihje voi johtaa läpimurtoon diagnosoinnissa.

New Odense University Hospital
Tanskassa on käytetty yli 10 miljardia euroa
16:n nykyaikaisen sairaalan rakentamisprojekteihin. New Odense University Hospital on
yksi suurimmista.
Digitaalisen sairaalaa on suunniteltu 1,3 miljardin euron budjetilla, ja se valmistunee
2022. Rakennukseen tulee 714 sairaalapaikkaa
ja 52 toimenpidehuonetta.

Digitaalisten ratkaisujen täytyy tukea sairaalan palveluiden ja toimintojen käyttäjiä sekä
varmistaa informaation vaihtoa eri käyttäjien
välillä tavalla.
Digitaalisen tiedon täytyy olla saatavilla millä
tahansa hetkellä riippumatta ajasta ja paikasta. Esimerkiksi leikkausoperaation aikana kirurgi voi saada elintärkeää tietoa mistä päin
maailmaa tahansa.
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Parkland Health & Hospital System

Parkland Health & Hospital System on sijainnut vuodesta 1894 Dallasissa, Yhdysvalloissa.
Vuonna 2015 avattu Parkland Memorial Hospital on suunniteltu alusta asti uutta teknologiaa silmällä pitäen.
Rakennuksessa toimii langaton kommunikointiteknologia. Vierailijat kirjautuvat sisään kosketusnäyttökioskien avulla. Sieltä heidät opastetaan oikeisiin kohteisiin. Potilailla on käytössään älysängyt, ja vauvojen sijainti jäljitetään
napanuoraan kiinnitettävillä laitteilla. Käytävillä on videokameroita, jotka kykenevät tunnistamaan liikettä joka suuntaan. Parlandin
sairaalan järjestelmä on täysin integroitu ja
sen avulla voidaan kontrolloida lähes kaikkea
sairaalan toiminnoista.
Hoitojakson alussa potilaalle esitellään vuorovaikutteinen tietojärjestelmä, joka on kiinnitetty seinään sairaalasängyn jalkopäähän. Potilas ohjaa järjestelmää sängystään kaukosäätimellä, jonka kautta hän saa näyttöruudulle
viihdeohjelmia ja pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan. Sieltä on luettavissa reaaliaikaisesti
työvuorossa olevien lääkärien ja hoitajien nimet.
Potilas voi ilmaista kivuistaan järjestelmän
kautta hoitajien mobiililaitteisiin. Koulutusvideot auttavat potilaita esittämään kysymyksiä,
joita he eivät muuten osaisi lääkärille kertoa.

Princess Alexandra Hospital
Brisbanessa sijaitseva Princess Alexandra Hospital (PAH) on Australian johtavia opetus- ja
tutkimussairaaloita, jonka yhteyteen valmistui
2015 maan ensimmäinen suuren mittakaavan
digitaalinen sairaala. Se tarjoaa palveluita
akuutin terveyden kysymyksissä ja osavaltion
laajuisissa palveluissa, kuten aivovauriot, raajan amputaatiot, selkäydinongelmat, munuais-

ja maksasiirrännäiset sekä siirtymäkauden
kuntoutus. PAH:ssa on oma apteekkilaitos,
joka on kansallisesti johtava lääkkeiden jakelun innovatiivisissa käytänteissä, tutkimuksessa ja koulutuksessa.
Alexandran sairaala hoitaa yli puoli miljoonaa
potilasta vuosittain, ja siellä on 833 potilaspaikkaa.
Potilaille annetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä tulostetut rannekkeet, joissa on yksilöllinen viivakoodi. Elintoimintoja monitoroidaan
alusta lähtien ja mitattu informaatio tallennetaan ja lähetetään lääketieteelliseen tietueisiin
WiFi:n välityksellä.
Sairaalassa on otettu käyttöön 3D-tulostus
monimutkaisten traumapotilaiden tarpeettomien leikkausten vähentämiseksi.
Kirurginen suunnittelu koostuu laajasta murtumien analysoinnista, jotta voidaan vähentää
komplikaatioita ja lisäleikkauksien tarvetta
sekä lyhentää potilaiden paranemisaikaa. 3Dmallinnuksen avulla lääkärit voivat visualisoida monimutkaisia murtumia ja kohtia, mihin
ruuvit ja levyt tulee sijoittaa.
Pitkälle kehitetty kuvantamisteknologia yhdistettynä 3D-malleihin voi muuttaa lopputulosta
yksittäisille potilaille. PAH tutkii 3D-tulostuksen toimivuutta myös muissa tarkoituksissa,
kuten kruunuissa, suukirurgiassa, yksilöllisissä tulostetuissa proteeseissa ja kliinisiin harjoituksiin sopivissa kirurgisissa malleissa.
Suleiman AL-Habib
Suleiman Habibin sairaalaa Dubaissa voidaan
pitää hyvänä esimerkkinä tulevaisuuden sairaalasta, jolla on käytössään lääketieteen uusin
teknologia. Esimerkiksi MRI- tai tietokonetomografiakuvauksissa yksikön sisustusta voidaan muuttaa digitaalisesti potilaan valintojen
mukaan, jotta viihtyvyyttä voidaan kohentaa,
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pelkoja vähentää ja tutkimuksien tekemistä
helpottaa. Potilaita ensiapuun tuovat sairaankuljettajat käyttävät Googlen virtuaalilaseja
kommunikoidessaan sairaalassa olevien lääkärien kanssa videon ja puheluiden avulla.
Teollisen internetin voiman hyödyntäminen,
lääketieteellisten laitteiden integrointi, digitaalinen data ja IT-järjestelmät antavat lääkäreille
tehokkaita työkaluja, joiden avulla potilaiden
hoidon lopputulosta ja sairaalassaolon aikaa
voidaan parantaa.
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LUKU 5
Sairaaloiden ohjelmistoteknologia

D

igitaalinen terveydenhuolto tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluvat
digitaaliset sairaalat, IT-järjestelmät
ja laitteistot, lääketieteellinen teknologia, ennakoiva terveydenhuolto sekä tekoälyn ja kognitiivisen arvioinnin hyödyntäminen sairauksien diagnosoinnissa, lääketutkimuksessa,
suunnittelussa ja hoidossa henkilökunnan tai
potilaiden sijainnista riippumatta tarkoituksenmukaisuusperiaatteiden mukaisesti toimivien tiedonsiirtoyhteyksien avulla.
Paperipohjaiset tietovarastot ja internetistä
erillään olevat tietoverkot eivät vanhentuneina
kerta kaikkiaan enää menesty. Vain älykkään
ja tehokkaan tiedon hallinnan kautta organisaatiot voivat onnistua ydinpalvelujen tarjoamisessa lisäämättä pitkävaikutteisia kustannuksia.
Digisairaalat perustuvat hyvin pitkälle Enterprise Resource Planning (ERP)-järjestelmään,
jolla tarkoitetaan sairaalan osastojen ja laitosten välistä ohjelmistoteknologiaa. ERP:n tarkoituksena on saada työntekijöiden parantamaan sairaalan tuottavuutta, kuten valmistavassa teollisuudessa on toteutunut. Räätälöidyt terveydenhuollon ERP-järjestelmät ulottuvat kaikkialle organisaatioissa johdosta henkilöstöhallinnon kautta varaston hallintaan.
ERP:n avulla olennainen tieto on keskitettyä ja
ajan tasalla, mikä tekee liiketoiminnan harjoittamisen entistä helpommaksi. Integroitu menetelmä on turvallisempi kuin useat erilliset
järjestelmät, koska tietoa voi kadota sitä siirTämä luku perustuu raporttiin 5, jossa on mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

rettäessä. Johtajat voivat tehdä strategisia
suunnitelmia, koska ohjelmisto kykenee näyttämään toimialat ja keinot tehokkuuden lisäämiseksi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. ERP auttaa lääketieteen teollisuutta hallinnoimaan talousasioita paremmin. Ohjelmisto
pitää kirjaa potilaiden maksuista ja toimitusten sekä palveluiden kuluista.
Mitä hyötyjä ERP-järjestelmä voi tuottaa?
HIMMS Analytics Research-tutkimuksen mukaan ERP-markkina-alue on kasvussa, ja vasta
noin 20 % terveydenhuollon organisaatioista
on ottanut sen käyttöön.
ERP:in avainhyötyjä ovat:
* Liiketoimintatiedon hallinta (BI): BIohjelmistot auttavat mittaamaan sairaalan
operationaalista suorituskykyä tarjoamalla
avaininformaatiota budjeteista päättäville
johtajille sekä tietoa tilauksien tilasta ja
potilaiden analytiikkatietoa potilaiden vierailuista. Lääkärit voivat myös kokea BItyökalut arvokkaana etuna oikeanlaisen
hoidon tarjoamisessa potilaille oikeaan aikaan.
* Parempi potilaishoito: Uusia sairaaloita
aukeaa suurin määrin eri puolilla PohjoisAmerikkaa, joten potilaat (asiakkaat) voivat valita, missä sairaalassa haluavat asioida. Tämä kilpailutilanteen muutos on pakottanut sairaalat ERP-järjestelmän valintaprojekteihin, jolloin he voivat käyttää
uusimpia tietokonejärjestelmiä. Tehokas
sairaala tulee lopulta parantamaan potilaiden viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä, joka johtaa uusien asiakkaiden saamiseen.
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* Operationaalisten kustannusten väheneminen: Sairaalat ovat myös liiketoimintaa
ja voittoa tuottava organisaatioita. Niiden
täytyy kontrolloida operationaalisia kuluja
ja kasvattaa voittoja hyödyntäen erilaisia
mahdollisuuksia. Sairaalan ERP-järjestelmät auttavat vähentämään yleiskustannuksia integroimalla kokonaisuuksia, kuten
laskutusta, rahoitusta, varastoa, tarvikkeita
ja henkilöstöhallintoa.
* Integraatio: Monet terveydenhuollon järjestelmät (noin 75–80 %) käyttävät yhä
hyvin vanhoja, hajautettuja ohjelmistojärjestelmiä. Näillä vanhoilla järjestelmillä on
monia mukautettuja käyttöliittymiä, jotka
ovat vanhentuneita, vaikeita ylläpitää ja
kalliita. Tarvetta on integroiduille ERP-järjestelmille, jotka tehostavat informaatiota
sairaalan osastojen läpi.
* Henkilöstöhallinnon järjestelmien yksinkertaistaminen toteutuu ohjelmien tuottamien raporttien avulla. Ne seuraavat esimerkiksi henkilöstön palkkakehitystä ja
läsnäoloa työpaikolla.
* Parannettu potilashallintojärjestelmä,
joka sisältää räätälöityjä järjestelmiä tapaamisien ajoittamiseen, laskujen prosessointeihin ja potilaiden siirtoihin ja kotiutuksiin.
* Integroidut varastonhallinnan kyvyt, jotka mahdollistavat pienemmät varastokatkokset ja kustannukset.
* Parannettu toimitusten seuranta käyttäen viivakoodeja, viimeistä käyttöpäivää ja
sijaintitietoja.
ERP-järjestelmillä on hyötyjen lisäksi myös
haittoja, kuten tiukkojen rutiinien seuraaminen ja määriteltyjen prosessien käyttäminen.
Organisaatioissa voi myös työntekijöiden kes-
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kuudessa esiintyä vastustusta uuden järjestelmän käyttöönotossa. Virheiden havaitseminen
ERP-järjestelmissä voi olla vaikeaa tai ne voivat jäädä huomaamatta. ERP on kallis hankinta ja tuo lisäkuluja henkilökunnan koulutukseen, järjestelmän testaamiseen ja lisäosien
asennuksiin paikallisten erityistarpeita varten.
ERP-järjestelmiä käyttävät organisaatiot ottavat tietoisen riskin siitä, että järjestelmä hajoaa ja voi aiheuttaa keskeytyksiä palveluissa.
Varajärjestelmien on oltava valmiina taustalla
esimerkiksi sähkökatkosten tai tietomurtojen
seurausten korjaamisen ajaksi.
Terveydenhuoltoon kuuluvat teollisuuden alat
ovat keskittyneet parantamaan tuotteillaan
terveydenhuollon laatua ja operationaalista
tehokkuutta sekä vähentämään ja optimoimaan näkyviä ja taustalla olevia näkymättömiä kustannuksia. Yksityisten yritysten voittojen maksimointi, kustannusten riittävä vähentäminen ja saumattoman terveydenhuollon
jatkumon saavuttaminen vaativat tehokkuuden parantamista kaikissa liiketoiminnoissa
koko toimintaketjun alueella.
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LUKU 6
Digitaalinen terveydenhuolto
ja terveydenhuollon IT-alustat

T

ekoäly mahdollistaa suurten datamäärien varastoinnin ja prosessoinnin älykkäällä tavalla sekä informaation muuntamisen toimiviksi tietojärjestelmien
ja niitä hyödyntävien laitteiden ja palveluiden
työkaluiksi. Terveydenhuollossa tekoälyä voidaan hyödyntää sen jälkeen, kun potilasdataa
on kerätty riittävästi.
Kokonaisuuksien hallinnassa tarvitaan ITalustoja, joiden kautta tekoälyä hyödyntävät
sovellukset ja palvelut toimivat. Kehityksen
alkuvaiheessa markkinat keskittyivät palveluiden keskittämiseen yhteen paikkaan erikoissairaanhoidossa, kuvantamispalveluissa, kliinisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa, datan
keräämisessä ja varastoinnissa.
Uusi muutosvaihe 2010-luvulla on johtanut
paitsi datan keskittämiseen myös palveluiden
erityttämiseen ja hajauttamiseen. Sellaisia
kohteita ovat esimerkiksi kotimonitorointi,
langattomat lääketieteen laitteet, mobiilit hoitopalvelut, hyvinvointiohjelmat, etäterveydenhoito, automatisoidut datakioskit.
Terveydenhuollon alustat ja tekoäly
Terveydenhuollon alusta voidaan Netscapen &
Opswaren perustajan Marc Andreessenin mukaan määritellä seuraavasti: ”Alusta on järjestelmä, joka voidaan ohjelmoida ja siten räätälöidä ulkopuolisten kehittäjien toimesta”.
Avaintermi alusta määritellään yksinkertaisesti niin, että mikäli sen voi ohjelmoida, se on
Tämä luku perustuu raportteihin 1 ja 6, joissa on
mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

alusta. Alustan ulkopuolisen henkilön tulee
voida ohjelmoida myös alustaa. Mikäli vain
alustan kehittäjä voi ohjelmoida ”alustaa”, se
ei ole alusta.
Terveydenhuollon parhaat IT-alustat koostuvat seuraavista tekijöistä:
* Tarjoaa tyypin 1 liitettävyyden käyttämällä REST-rajapintaa, jota kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat hyödyntää
(yleisin alustatyyppi nykyään).
* Tarjoaa Javan, .NET:n, PHP:n tai muun
ohjelmointikielen liitännäisen (plugin)
kautta tyypin 2 liitettävyyden, jota kolmannen osapuolen palvelutarjoajat voivat kehittää (esimerkkeinä tämän tyypin alustoista ovat muun muassa Facebook ja LinkedIn).
* Tarjoaa tyypin 3 suorituskyvykkyydet
antamalla kolmannen osapuolen palveluntarjoajille mahdollisuuden suorittaa ohjelmakoodia pilvipalveluympäristössä (tämän
tyypin alustaesimerkkejä ovat muun muassa Salesforce.com ja Amazon.com).
IT-alustat ovat tietoteknologian perustuksia,
joiden päälle suunnittelijat rakentavat näkyviä
asioita. Ne mahdollistavat tai rajoittavat toimintoja yhtäaikaisesti. IT-alustat voivat olla
laitteisto-ohjelmistopaketteja tai ensisijaisia
ohjelmistoalustoja.
Tavanomaisen terveydenhuollon alustan lisäksi on tärkeää määritellä myös terveydenhuollon mobiilialusta, sillä nykyään yhä enemmän
toimintoja integroidaan älypuhelimiin ja niistä
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KUVA 1: IBM Watson Health -ympäristö.

on tullut osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja
niiden teknologia alkaa olla riittävää toimimaan osana terveydenhuollon alustaa.
Mobiilialustojen avulla kerätään osa potilaan
elintoimintojen datasta ja lähetetään terveydenhuollon järjestelmään asiantuntijoiden
tarkasteltavaksi. Tämän lisäksi alustat voivat
kommunikoida keskenään tietojen vaihtamiseksi ja osallistua diagnoosien tekoon aiempaa paremmin.
Terveydenhuollon mobiilialusta voidaan määritellä tiedon keskipisteeksi eli hubiksi, joka
vastaanottaa informaatiota kaikista sairaalajärjestelmän osista ja organisoi vastaanotetun
informaation yhteen paikkaan mobiilisovellusta käyttävän loppukäyttäjän eli potilaan tarkasteltavaksi.
Kolme tärkeää pilaria
Tehokkaassa mobiilissa terveydenhuollon
alustassa on kolme pilaria:
* Laajennetut tietoturvalliset viesti- ja
kommunikaatiotoiminnot, jotka auttavat
palvelun tarjoajia ja hoitajia työskentelemään yhdessä ja parantaa tehokkuutta.

* Järjestelmien integrointi tarjoaa saumattoman integraation jo olemassa oleviin terveydenhoidon ohjelmistoihin ja järjestelmiin.
* Kliininen innovointi tuottaa mobiilipalveluita ja ominaisuuksia, jotka parantavat
lääketieteen ammattilaisen työnvirtaa ja
lopulta potilashoitoa.
IBM Watson Health -ratkaisu
IBM Watson on supertietokoneympäristö
(kuva 1), joka yhdistää tekoälyä ja kehittyneitä
analytiikkaohjelmistoja pystyäkseen optimaalisesti vastamaan sille esitettyihin kysymyksiin. Watson syntyi yhtiön DeepQA-tutkimusprojektissa, jossa rakennettiin tekoälyä ja kehittyneitä analytiikkaohjelmistoja yhdistävää,
luonnollisella kielellä vastaavaa tietokonetta.
Sellainen julkaistiin ensimmäisen kerran 2011.
Sittemmin Watsonista on rakennettu erilaisia
toimialakohtaisia ilmentymiä, ja Watson on
antanut nimensä myös useille kognitiivisia
kyvykkyyksiä, kehittynyttä analytiikkaa ja koneoppimista toteuttaville ja soveltaville ratkaisuille.
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Näistä monet ovat käytettävissä verkkopalveluina julkisten rajapintojen kautta. IBM Watson teknologia-alusta käyttää luonnollisen
kielen prosessointia ja koneoppimista tuottaakseen näkymän suuresta joukosta strukturoimatonta dataa.
IBM Watson Health
1) Analysoi strukturoimatonta dataa: käyttää luonnollisen kielen prosessointia ymmärtääkseen kielioppia ja kontekstia.
2) Ymmärtää monimutkaisia kysymyksiä:
arvioi kaikkia mahdollisia merkityksiä ja
päättelee mitä on kysytty.
3) Esittää kysymyksiä ja ratkaisuja: perustuu tukeviin näyttöihin ja löydetyn informaation laatuun.

2) Apache Hadoop, avoin Java-pohjainen
ohjelmointiviitekehys, joka tukee laajan
aineiston prosessointia hajautetussa tietojenkäsittely-ympäristössä.
3) SUSE Enterprise Linux Server 11, joka
on nopein käytössä oleva Power7 prosessoria hyödyntävä käyttöjärjestelmä.
4) 2880 prosessoriydintä.
5) 15 teratavua RAM-muistia.
6) 500 gigatavua esiprosessoitua informaatiota.
7) IBM:n DeepQA -ohjelmisto hyödyntää
informaation hakua ja käyttää luonnollisen
kielen prosessointikykyä ja koneoppimista.
Watson Health Cloud

Suosittu yhdysvaltalainen television Jeopardytietokilpailu alkoi 1964. IBM rakensi sitä varten Watson-tietokoneohjelmiston, joka osallistui kisaan 2011. Sen avainkomponentit olivat:

IBM Watson Health (WH) on kattotermi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle erikoistuneille, supertietokoneen prosessoimille ratkaisuille ja palveluille.

1) Apache UIMA (Unstructured Information
Management Architecture) viitekehys, jota
Watson käyttää ei-rakenteellisen tiedon
analysointiin.

IBM Watson Health Cloud (WHC) on taas tekoälyyn ja toimialakohtaisiin palvelu- ja analytiikkakomponentteihin perustuva, Yhdysvalloista tarjottava pilvipalveluympäristö.

KUVA 2: IBM Watson Cloudin rakenne.
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Yritysostojen kautta hankitut, laajoihin dataaineistoihin perustuvat toimialakohtaiset ennustemallit ja parhaat käytännöt tarjoavat
turvallisen ja avoimen alustan kautta palveluja
lääkäreille, tutkijoille, vakuuttajille ja yrityksille, jotka haluavat rakentaa uudenlaisia terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja.

Watson voi lukea 200 miljoonaa dokumenttia
kolmessa sekunnissa, ja se voi käsitellä kerralla yhtä suurimmista data-aineistoista maailmassa.

Watson Health Cloudissa käytetyt kognitiiviset, analyyttiset ja operatiiviset komponentit
voidaan valjastaa tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoa kotona, sairaalassa, sairaanhoitopiirissä ja myös kansallisella
ennakoivan terveydenhuollon tasolla.

Brittiläinen Comtact Healthcare on kehittänyt
joustavan pilvipohjaisia terveydenhuollon sovelluksia sisältävän digitaalisen alustan. Terveydenhuollon palvelujen tuottajat voivat ottaa sovelluksia käyttöön mobilisoidakseen terveydenhuoltoa ja yhdistää sirpaleisen terveydenhuollon informaatioteknologian yhdeksi
infrastruktuuriksi.

IBM:n kognitiivista teknologiaa hyödynnetään
jo nyt useilla eri lääketieteen osa-alueella, kuten farmasiassa, kardiologiassa, kuvantamisessa, mielenterveystyössä, neurologiassa,
onkologiassa sekä yleisemmissä terveydenhuollon prosesseja tukevissa tehtävissä ja teknologioissa kuten analytiikkaratkaisuissa ja
pilvipalveluissa.
WHC sisältää kyvyn analysoida erilaisia datalähteitä (strukturoitu, ei-strukturoitu) ja tuottaa kognitiivisen tietojenkäsittelyn ja kehittyneen data-analyysin avulla ratkaisuja, kuten:
1) Ennustemallien muodostaminen historiallisesta potilasdatasta.
2) Riskiryhmien tunnistaminen ennustemallien avulla.
3) Ennakoivan terveydenhuollon ja kansanterveystyön johtaminen.
4) Yksilöidyt hoitopolut.
5) Kansalaisten terveys- ja hyvinvointiratkaisut.
6) Ratkaisut sosiaali- ja peruspalveluiden
ohjaamiseen ja tuottamiseen.
Watson Healthin tavoitteena on auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa toiminnan
laadun, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

Terveydenhuollon alustoja
ja mobiiliteknologiaa

Yhdysvaltalainen HealthSaaS on kognitiivinen
potilasmonitorointiin tarkoitettu alusta, joka
kerää kliinistä dataa potilaille määrätyistä laitteista ja siirtää mitatun informaation terveydenhuollon ammattilaisille kliinisiä tarkastuksia, potilastoimenpiteitä ja koulutusta varten.
Teknisesti se on toteutettu Microsoftin .NETtyökaluja ja Azure-pilvipalvelua hyödyntäen.
HealthSaaS-alusta on helppokäyttöinen, kotona hyödynnettävä IoT-monitorintiratkaisu
potilaille, joilla on krooninen tai kriittinen lääketieteellinen tila, kuten diabetes, verenpainetauti, eteisvärinä, sydämen vajaatoiminta, astma tai keuhkoahtaumatauti.
Alusta integroituu helposti kotiolosuhteissa
käytettäviin lääketieteellisiin laitteisiin, kuten
verenpaine- ja aktiivisuusmittareihin, pulssioksimetreihin, kehon koostumusta mittaaviin
vaakoihin ja digitaaliseen lääkerasiaan.
Inhealthcare
Brittiläinen Inhealthcare tarjoaa digitaalisen
terveysteknologiaan erikoistuneen alustan,
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KUVA 3: Mining Minds -alustan arkkitehtuurikaavio.

joka yhdistyy aiemmin toteutettuihin terveydenhuollon ohjelmistojärjestelmiin sekä mahdollistaa kliinisten protokollien ja reittien mallintamisen, luonnin, testaamisen, toteuttamisen ja monitoroinnin.
Interaktiivinen ääniohjattu vastauspalvelu
(IVR eli Interactive Voice Response) on yksi
osa kokonaisjärjestelmää. Inhealthcare-alusta
hallitsee ja organisoi automaattisesti etäyhteyksiä. Integroitu kehitysympäristö (IDE)
tarjoaa työkalut kliinisten reittipalveluiden ja
protokollien suunnittelua ja rakentamista var-

ten, jotka julkaistaan digitaaliselle reittimoottorille.
Mining Minds
Eteläkorealainen Mining Mind on erikoistunut
yksilölliseen terveydenhoitoon ja hyvinvoinnin
tukemiseen.
Yhtiön kehittämä IT-alusta (kuva 3) perustuu
monikerrosarkkitehtuuriin, johon kuuluu innovatiivisia palveluita, työkaluja ja tekniikoita.
Alusta jakaantuu kolmeen kerrokseen: Data
Curation Layer (DCL), Information Curation
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Layer (ICL) ja Service Curation Layer (SCL).
Näitä tukee Supporting Layer (SL).

taan tulosten analysointia ja jatkotoimenpiteitä varten.

Samsung SAMI

Terveydenhuollon tulevaisuus on sidottu digitaalisuuden, erityisesti tekoälyn kehitykseen,
jossa yhtenä tärkeänä osana ovat alustat. Uudenlaisia terveydenhuollon malleja ohjaavat
edistysaskeleet koneoppimisessa, alustoissa,
mobiililaitteissa, sensoreissa ja lohkoketjuissa,
tiedon varastoinnissa ja prosessoinnissa sekä
kyvyssä yhdistää erilaisia teknologioita yksilöllisesti.

Eteläkorealainen Samsung on kehittänyt pilvipohjaisen laitteisto- ja ohjelmistoalustan SAMI
(Samsung Architecture for Multimodal Interactions), joka kerää, yhdistelee, analysoi ja
jakaa käyttäjiensä henkilökohtaista terveysdataa.
Erilaisia bioinformaatiota mittaavia laitteita
voidaan ohjelmoida yhteen ja muodostaa niistä alusta keräämään dataa käyttäjälte mobiililaitteen välityksellä. Tietovarasto sijaitsee pilvipalvelimella, johon on kerätty muutakin terveysdataa useista lähteistä.
Samsung julkaisi SAMI-alustan kanssa samaan
aikaan SimBand-laitteistoalustan, jota hyödynnetään erilaisten biosignaalien mittaukseen
keskittyvien sensoreiden kehitystyössä. Siinä
on valoanturi, joka mittaa sydämen sykettä,
sydämen sykkeen vaihtelua (Heart Rate Variation eli HRV), happisaturaatiota (SpO2) ja
nesteytysastetta.
SimBand tunnistaa asiakkaan lämpötilojen,
EKG:n ja ihoreaktioiden muutoksia, ja siinä on
kiihtyvyysanturi fyysisen aktiviteetin tallentamiseksi.
U-Health on läsnä kaikkialla
Digitaaliseen terveydenhuoltoon liittyy englanninkielinen termi U-Health (the Ubiquitous
Health), mikä tarkoittaa jatkuvasti kaikkialla
läsnä olevaa toimintaa.
IT-yritykset ovat alkaneet tuottaa monipuolisia U-Health alustaratkaisuja yleisterveydentilan, ruokavalion, fyysisten harjoitteiden, kroonikkopotilaiden tai erilaisten mittalaitteiden
tulosten seurantaan. Data siirretään alustan
palvelimelle U-Health-keskukseen ja tietokan-

Järjestelmien skaalautuvuutta ja muutosnopeutta hyödyntäen terveydenhuoltoonkin syntyy uusia toimintamalleja ja digitaalisia
ekosysteemeitä.
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LUKU 7
Lohkoketjut ja GDPR

L

ohkoketjuteknologia mahdollistaa hajautetun tilikirjan ja hajautetun tietokannan. Se koostuu useista datapaketeista, eli lohkoista, jotka linkitetään toisiinsa
tiivisteiden avulla. Linkitetyistä lohkoista syntyy lohkoketju, jonne lohkoketjun arkkitehtuurista riippuen, voivat kaikki, tai ennalta valittu
ryhmä, kirjoittaa ja lukea dataa. Tiedon oikeellisuus varmistetaan kirjoitushetkellä erilaisilla
konsensusmekanismeilla, jonka jälkeen tieto
tallennetaan lohkoketjuun.
Tiedon tallentamisen jälkeen sen muuttaminen on hankalaa ja tämän ominaisuuden ansiosta lohkoketjuteknologia sopii useiden osapuolten yhteiseksi tilikirjaksi tai tietokannaksi,
sillä osapuolten ei tarvitse luottaa toisiinsa.
Järjestelmä pitää huolen, etteivät osapuolet
pääse muuttamaan dataa.
Sosiaali- ja terveysalalla on laajasti erilaisia
toimijoita, ja heillä kaikilla on omat tietokantansa, minkä seurauksena kommunikointi
toimijoiden välillä ei ole automaattista. Jos
tietokannat avattaisiin kaikkien käytettäväksi,
heräisi useita kysymyksiä, kuten kuka vastaa
mistäkin tietokannasta ja kenellä on oikeus
kirjoittaa tietokantaan uutta dataa.
Lohkoketju antaa näihin kysymyksiin yksinkertaisen vastauksen, sillä sen ylläpitäminen
olisi kaikkien siinä toimivien toimijoiden vastuulla ja kaikilla lohkoketjua ylläpitävillä tahoilla tulee olla sinne kirjoitusoikeus. Sen seurauksena kaikilla toimijoilla olisi jatkuvasti
kaikki tarvittava data saatavilla luotettavasti.
Tämä luku perustuu raporttiin 9, jossa on mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus
(General Data Protection Regulation, GDPR)
astui voimaan 15. toukokuuta 2018. Sosiaali- ja
terveysalalla tämä luo haasteita, koska GDPRasetus vaatii, että asiakkailla on oikeus pystyä
poistamaan järjestelmistä heitä koskevat tiedot. Lohkoketjuissa määräystä voitaisiin kiertää sillä, että kaikki yksilöivät tiedot säilytettäisiin perinteisillä palvelimilla, jotka integroitaisiin osaksi lohkoketjua.
Lohkoketjuja olisi mahdollista hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi palveluiden rahaliikennettä automatisoimalla siten,
että älysopimuksen tekevät automaattisesti
niihin ohjelmoituja tehtäviä lohkoketjuissa.
Näiden avulla voitaisiin automatisoida useita
hallinnollisia tehtäviä sosiaali- ja terveysalalla.
Esimerkiksi, asiakkaalle voitaisiin antaa arvoa,
jonka hän voi vaihtaa tarvitsemaansa sosiaalitai terveydenhuollon palveluun minkä asiakas
haluaa.
Asiakkaan käyttäessä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluita arvo siirtyisi automaattisesti palveluntarjoajalle, jolta arvo siirtyisi automaattisesti palvelunmaksajalle, kun asiakas on
saanut palvelunsa. Kun palvelunmaksaja saa
arvon, hän näkee lohkoketjusta, että asiakas
on saanut oikean palvelun ja tämän jälkeen
maksaa palveluntarjoajalle palvelusta. Näin
palveluntarjoaja saisi automaattisesti maksun
tuottamastaan palvelusta.
Arvon siirtyessä palvelunmaksajalle voidaan
arvo tuhota ja seuraavan kerran asiakkaan
tarvitessa sosiaali- tai terveyspalveluita, voidaan sama toiminta toteuttaa uudestaan.
SOTE-palveluiden käytön volyymeissä palvelu-
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KUVA 1: Lohkoketjussa tieto (esimerkiksi rahansiirto) on tallennettu lohkoihin. Rahansiirrot yhdistetään
tietojärjestelmissä puumaiseksi rakenteeksi, jonka juurta kutsutaan Merkle-juureksi. Merkle-juuri tallennetaan lohkon muihin kuvailutietoihin eli metadataan. Lohkon otsakkeessa oleva metadata on edellisen lohkon
otsakkeen tiiviste, johon viitataan nuolimaisella tiivisteosoittimella (hash pointer).

setelien osuus oli 2016 alle yksi prosentti. Tieran palvelusetelijärjestelmän ylläpitoon ja tietojenkäsittelyyn Oulussa vaaditaan tällä hetkellä 12 henkilön työpanos vuodessa.

Toinen mahdollinen sovellus sosiaali- ja terveysalalla voisi liittyä lääkejakeluketjujen kiertokulun seurantaan. Perinteisesti tuotteiden
valmistus, kuljetus ja jälleenmyynti on tapahtunut eri toimijoiden toimesta ja tämän seurauksena tiedot ovat yksittäisissä, erillisissä
järjestelmissä.

Samankaltaista lohkoketjuratkaisua voitaisiin
hyödyntää myös muita terveysalan laitteiden
ja välineiden koko elinkaarta seuraavaan toimintaan, mikä parantaisi potilasturvallisuutta
ja saattaisi alentaa kustannuksia.
Lohkoketjuteknologia

Lohkoketjun avulla kaikki tiedot voitaisiin kirjoittaa samaan järjestelmään ja kuka tahansa
voisi QR-koodin lukemalla nähdä koko tuotteen elinkaaren. Lääkkeiden elinkaarta lohkoketjussa seuraamalla voitaisiin estää väärennettyjen ja vanhentuneiden lääkkeiden myynti.

Lohkoketju koostuu muuttumattomista, järjestyksessä toisiinsa linkitetyistä datalohkoista,
joissa on useita peräkkäisiä datapaketteja
(kuva 1). Yksittäinen lohko sisältää useita tapahtumia. Tapahtumien lisäksi lohkoketjuun
voidaan säilöä kuvia, tekstiä tai koodia. Lohkoketju laajentuu aina uudella lohkolla ja sen
seurauksena lohkoketju edustaa kokonaista
tilikirjaa kaikista tapahtumista. Koska lohkoketjuun voidaan tallentaa muutakin dataa kuin
tapahtumia, se toimii myös tietokantana.

Lisäksi kuluttajat pystyisivät halutessaan tekemään eettisempiä valintoja, jos olisi tiedossa
minkälaisia kokeita kehitykseen on käytetty ja
paljonko lääkkeen valmistus kuormittaa ympäristöä.

Lohkojen ketjuksi liittämisessä käytetään hyväksi lohkojen tiivisteitä. Jokaisen lohkon tietosisällöstä lasketaan yksilöllinen tiiviste. Tähän tietosisältöön lisätään myös edellisen lohkon tiiviste. Kun kaikissa lohkoissa lukee edel-
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lisen lohkon tiiviste, linkittyvät nämä lohkot
yhdeksi ketjuksi.

ketjun ja älysopimuksien avulla huomattavasti
automaattisemmin kuin nykyään.

Jos yksikin merkki jossain lohkossa muuttuu,
vaikuttaa se kaikkiin sen jälkeisiin tiivisteisiin,
minkä seurauksena lohkoketjun tapahtumahistoriaa on erittäin vaikea muuttaa jälkikäteen.

Älysopimukset yleisesti

Tallennettu tieto on hajautettu siten, että se
sijaitsee fyysisesti ja digitaalisesti samaan aikaan useassa eri paikassa, verkon solmukohtana toimivissa tietokoneissa. Näin varmistetaan
tiedon saatavuus, säilyvyys ja käytettävyys.
Lohkoketjuja on periaatteessa kolmea eri tyyppiä: julkisia, yksityisiä ja konsortiolohkoketjuja. Bitcoin on esimerkki julkisesta lohkoketjusta. Siinä tarkoituksena on päästä eroon maksuliikenteen välikäsistä: jokainen verkon solmukone tallentaa koko lohkoketjun ja varmistaa kaikki transaktiot.
Hyvä puoli on, että kuka tahansa pääsee lukemaan ja lähettämään transaktioita, mutta ongelmaksi muodostuu verkon hitaus ja transaktioiden kohonneet siirtokulut.
Lohkoketjuille on tyypillistä, että niihin voidaan lisätä tietoa, mutta poistaminen ja tiedon
muokkaaminen eivät ole mahdollisia. Virheellinen tieto lohkoketjussa voidaan korjata tekemällä uusi merkintä, mutta alkuperäisen (eli
tässä tapauksessa virheellistä merkintää) on
erittäin vaikea muuttaa jälkikäteen. Esimerkiksi rahasiirroissa tämä on toivottava ominaisuus, koska usein halutaan saada varmuus
rahan alkuperästä.
Lohkoketju voisi tarjota useita erilaisia hyötyjä
sosiaali- ja terveysalalle, sillä se mahdollistaa
hajautetun tilikirjan pitämisen, jossa kuka tahansa voi lukea ja kirjoittaa lohkoketjuun. Tämän toiminnan ansiosta asiakkaan tiedonsiirto ja maksuliikenne voitaisiin toteuttaa lohko-

Älysopimus on lohkoketjussa ehtojen täytyttyä
itsensä toteuttava tietokoneohjelma. Älysopimukset poikkeavat tekojen, puheen tai kirjoituksen avulla syntyvistä tavanomaisista sopimuksista, sillä ne sijaitsevat ohjelmistossa ja
ovat itseään toteuttavia. Älysopimusten odotetaan mahdollistavan liiketoimintojen prosessiautomaation huomattavasti aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Lainsäädännön näkökulmasta älysopimusten synnyttämien oikeussuhteiden pätevyys on vielä epäselvää. Älysopimuksessa kirjataan sopimusosapuolten velvoitteet ja suoritukset. Kun ehdot täyttyvät,
menetelmä toteuttaa nopeutetun ja automatisoidun suorituksen.
Pohdintaa sovelluksista
Nykyisin sosiaali- ja terveysalalla on laaja
kenttä erilaisia toimijoita. Jokaisella toimijalla
on omat tarpeet ohjelmistonsa suhteen ja harvoin ohjelmistot ovat yhteensopivia toistensa
kanssa. Jos tietokannat olisivat yhteisiä, kuka
niistä vastaisi, miten tietokantoja saisi käyttää
ja kuka määrittäisi oikeudet käyttää tietokantaa. Perinteisin keinoin keskitetyillä palvelimilla toteutettuna monen toimijan yhteinen
tietokanta herättää monia kysymyksiä, joihin
lohkoketju kykenee vastaamaan: jokainen osapuoli ylläpitää palvelua omalta osaltaan, oikeudet määritellään suhteilla ja suhteet määritellään älysopimuksin.
Palveluseteliprototyyppi on esimerkki siitä,
että älysopimuksilla voidaan rakentaa yhteinen ympäristö erilaisille toimijoille. Se avaa
saman rajapinnan sekä potilaalle, lääkärille,
että yrityksille palvelusetelin tarkasteluun. Se
ei ota kantaa, minkälainen on asiakkaan pääte:
yrityksellä voi olla oma näkymänsä sopimuk-
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siin ja niiden hallintaan ja potilas käyttää kunnan päätettä, tai kaikki käyttävät samaa päätettä.
Älysopimukset pitävät huolen siitä, että rajapinta näyttää vain sen informaation, minkä
asiakkaan tulee nähdä.
Voucher API-älysopimukset
Reaalimaailman tilannetta varten rakennettiin
SOTE-tilannetta simuloiva Palveluseteli-prototyyppi. Menetelmä mallintaa skenaariota,
jossa kaikki data on tallennettu lohkoketjuihin
ja vahvistettu Ethereum-älysopimuksilla. Henkilöiden, yritysten ja kuntien tietokannat ohjelmoidaan siten, että ne toimivat yksinkertaisina tietovarastoina ja että niiden käyttöoikeudet on rajattu tarkasti.
Ethereum on julkinen lohkoketju, minkä
vuoksi käyttöoikeuksien rajaaminen ei estä
tiedon lukemista suoraan lohkoista. Niistä erilleen rakennetaan luvanvaraiset lohkoketjut,
joissa tieto voidaan piilottaa täydellisesti.
Prototyyppi koostuu viidestä tietokannasta,
palvelusetelirajapinnasta (Voucher API) ja
asiakasohjelmasta. Tietokannat keskustelevat
keskenään, jotta ne voivat rakentaa kokonaiskuvan käyttäjän oikeuksista ja tiedoista. Katkoviivat tarkoittavat tietokantojen välistä
kommunikointia ja yhtenäiset viivat suoria
käyttäjän tai rajapinnan kutsuja.
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Lähettäessään herätteen lohkoketjuun käyttäjä
allekirjoittaa herätteen omalla yksityisellä
avaimellaan, jolloin lohkoketju voi todentaa
hänen henkilöllisyytensä. Älysopimuksen saadessa herätteen käyttäjältä, lähettäjän osoitteen saa selville muuttujasta msg.sender.
Osoitetta verrataan tunnettuihin osoitteisiin ja
jos osoite löydetään tietokannasta, käyttäjä on
tunnettu.
Oikeuksien määrittäminen
Tunnistamisen lisäksi on tärkeätä määrittää
käyttäjän suhteet ja oikeudet. Nämä on määrätty suhdetietokannassa (RelationshipDB). Se
määrittää eri osapuolien väliset suhteet, ja
näitä suhteita käytetään hyväksi oikeuksien
määrittämisessä. Suhdetietokantaan voidaan
tallentaa esimerkiksi työsuhde henkilön ja
yrityksen välille, henkilö voidaan tunnistaa ja
hänen oikeutensa määritellä. Sen jälkeen voidaan aloittaa uuden palvelusetelin luominen.
Palvelusetelin luominen

Tietokannat eivät anna lukea itseään suoraan,
vaan ne paljastavat itsestään lukurajapinnan
(engl. Read API). Tietokannan käyttöoikeudet
voidaan määrätä kirjoittamiselle ja lukemiselle
erikseen.

Palvelusetelin luominen vaatii, että lähettäjän
henkilöllisyys ja oikeudet varmennetaan. Palvelusetelin luojan täytyy olla työsuhteessa jollekin kaupungille, jotta hän voi luoda palvelusetelin. Esimerkissä ei ole väliä, mistä potilas
on. Jos oikeudet ovat kunnossa, älysopimus
luo uuden palvelusetelin, jonka lääkäri allekirjoittaa. Siihen merkitään heti henkilö, jota sopimus koskee, palvelusetelin myöntänyt kaupunki ja palvelusetelin myöntänyt lääkäri sekä
palvelusetelin arvo. Sen jälkeen sopimus lisätään tietokantaan, josta se on osapuolten katseltavissa.

Tunnistautuminen

Tulokset

Käyttäjän henkilöllisyyden varmentaminen
toteutuksessa käyttää hyödykseen Ethereumin
soveltamia yksityinen–julkinen -avainpareja
(private–public key pair).

Simulaatio sivuuttaa monia reaalimaailman
ongelmia ja on vain yksinkertainen esimerkki
siitä, mitä palveluseteli lohkoketjun avulla voisi olla. On selvää, että mikäli tällainen palvelu
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tuotettaisiin, sitä ei toteutettaisi julkisena lohkoketjuna, missä kuka tahansa pääsisi tutkimaan lohkoja, näkemään kaiken sinne laitetun
informaation ja toimimaan täysivaltaisena
solmuna. Informaation näkemisen lisäksi julkiset lohkoketjut skaalautuvat huonosti eivätkä pysty tallentamaan suurta määrää tietoa, ja
niiden konsensusmekanismit kuluttavat energiaa ison määrän.
Yksityisessä ja konsortiolohkoketjussa luottamus on oletettua, eikä kaikkien solmujen tarvitse osallistua siirron todentamiseen. Tämä
johtaa matalampiin ylläpitokustannuksiin.
Simulaatiossa toteutettujen älysopimusten
periaatteet siirtyvät suoraan luvanvaraisiin
lohkoketjuihin, kuten Hyperledger Fabriciin.
Näissä lohkoketjuissa oikeuksien ja suhteiden
määrittäminen on sisäänrakennettua ja varsinaisen tuotantomallin toteuttaminen on huomattavasti helpompaa.
Lohkoketjut rekisterinä on lakiteknisesti hankala kysymys. Toukokuussa 2018 voimaan
tullut Euroopan unionin GDPR-asetus vaatii,
että henkilöllä on oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Tämä on lohkoketjujen toimintaperiaatteen vastaista, eli nykylainsäädännön mukaan mitään henkilötietoja ei saa
tallentaa lohkoketjuun. Lohkoketjuihin voidaan kuitenkin integroida perinteisiä järjestelmiä, joita voidaan myös käyttää älysopimuksin. Tällöin kaikki yksilöivä data voidaan jättää
lohkoketjun ulkopuolelle.
On myös hankala keksiä tallennusmedia, mihin avaimen saisi tallennettua luotettavasti
siten, että sitä olisi helppo käyttää. Nykyään
helppo tallennusmedia voisi olla Kela-kortti,
johon koodattaisiin henkilön avain, mutta kortinlukijoita ei ole yleisesti käytössä. Kenties
tulevaisuudessa kaikki kansalaiset voitaisiin
siruttaa eikä erillisiä avaimia enää tarvittaisi.

Esitetty palveluseteli-prototyyppi mahdollistaisi automaattisen rahaliikenteen kaikkien
toimijoiden välillä sosiaali- ja terveysalalla.
Prototyyppi mahdollistaa, että asiakas voisi
itse valita, miltä palveluntarjoajalta hän haluaa palvelunsa hankkia ja asiakkaan saatua palvelunsa palveluntarjoaja saisi automaattisesti
korvauksen palvelunmaksajalta.
Esitetyn kaltainen ratkaisu mahdollistaisi asiakkaalle vapaamman valinnan palveluntarjoajien välillä, sekä huomattavasti suoraviivaisemman toimintamallin, jossa asiakkaan ei
tarvitse miettiä korvauksia. Lisäksi ratkaisu
vähentäisi kuluja, kun toiminta olisi automatisoitua toisin kuin nykyään.
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LUKU 8
Prototyyppien testaus

H

ankkeen aikana Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa ideoitiin, rakennettiin ja ohjelmoitiin erilaisia
terveydenhuoltoon suunniteltuja prototyyppejä. Kehityskelpoisina jatkotyöskentelyyn hyväksyttiin seuraavat kohteet:

Seuraavat testausprotot ovat valmistuneet:
* Aivohalvauspotilaiden etädiagnosointi.
* Ajokyvyn arviointi.
Seuraavat testausprotot ovat valmisteilla:

* Ajokyvyn arviointi.

* Henkilökohtainen valmentaja operaatioon valmistautuvalle ja kuntoutumisen
virtuaalivalmentaja.

* Henkilökohtainen valmentaja operaatioon valmistautuvalle.

* Mobiilisovellus kotihoidon koordinointiin
ja kommunikointiin.

* Mobiilisovellus kotihoidon koordinointiin
ja kommunikointiin.

* Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja
nuorten tunnistaminen.

* Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja
nuorten tunnistaminen.

* Senioreiden älykodit.

* Aivohalvauspotilaiden etädiagnosointi.

* Senioreiden älykodit.

* Kotihoidon raportoinnin mobiilisovellus.
* Muistitesti mobiilialustalla.
* Liikuntamotivaatiokysely.
* Virtuaalilääkäri.
* Kieliopillisen oikeellisuuden algoritmi.
* Lohkoketjuun perustuva palveluseteli.
* Puheohjattu aulasovellus.
* Pepper-robotin vuorovaikutusohjelma.
Tutkimushankkeessa järjestettiin valittujen
käyttötapausten pohjalta kognitiivisten kyvykkyyksien kartoitusta ja testausta. Mukaan tuli
esimerkkejä, joiden edellyttämät kognitiiviset
teknologiat olivat käytettävissä ja joihin oli
dataa saatavilla.
Tämä luku perustuu raporttiin 14, jossa on mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

Aivohalvauspotilaiden etädiagnosointi

Proton tarkoituksena on auttaa tunnistamaan
aivohalvauksen oireet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi (kuva 1 seuraavalla sivulla). Menetelmä hyödyntää koneoppimista. Watson Visual Recognition -palvelua opetettiin syöttämällä
sille kuvia ihmisistä, joilla on simuloitu halvaus, sekä terveistä ihmisistä. Näin saatiin
esimerkkidataa tapauksista, joissa oireet olivat
samankaltaisia kuin halvauksessa.
Muutoksia puheessa (epäjohdonmukaisuuksia
vastauksissa, puheen sammaltaminen) testattiin käyttämällä Bluemix-palveluita kuten Natural Language Classifier ja Watson Speech to
Text, joka todettiin luotettavaksi käyttäjän
syötteiden muuttamisessa äänestä tekstiksi.
Watson Natural Language Classifier kykeni
irrottamaan merkityksiä käyttäjän syötteistä
testien perusteella.

166

Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa, Vol. 1

KUVA 1: Vasemmalla esitetään aivohalvauksen tunnistussovellus normaalitilassa ja oikealla havaitaan aivohalvauksen aiheuttama poikkeama.

Ajokyvyn arviointi
Proton tarkoituksena oli luoda ratkaisu, joka
auttaa lääkäreitä ajokyvyn arvioinnissa. Ratkaisuksi muodostui yleinen päätöksenteon
tukijärjestelmä, joka luokittelee kliiniset havainnot ei-rakenteellisesta sisällöstä ja tuo
esille tärkeimmät löydöt lähdekirjallisuuden
perusteella (kuva 2).
Watson Natural Language Understanding on
IBM Bluemix -ympäristön tekoälypalvelu, joka
mahdollistaa rakenteettomien tekstidokumenttien analysoinnin kategorioiden, konseptien, avainsanojen, semanttisten roolien, nimettyjen kokonaisuuksien, suhteiden, sekä
tunteiden ja asenteiden perusteella.
Palvelua käytettiin lääkärinlausuntojen ja pohjadokumenttien analysoimiseen, sekä niiden
annotoimiseen kliinisillä löydöskokonaisuuksilla.
Watson Knowledge Studiota (WKS) käytettiin
luotaessa räätälöity malli Watson Natural Language Understanding -palvelulle (NLU).
WKS on itsenäinen palvelu, joka tarjoaa alan
asiantuntijoille sääntöihin tai valvottuun koneoppimiseen pohjautuvan ympäristön räätälöityjen kielimallien luomista varten.

Räätälöidyt mallit voidaan ottaa käyttöön Watson Natural Language Understanding -palvelussa. Sitä käytettiin luotaessa terveydenhuoltoalan kielimalli ja otettaessa käyttöön Watson
Natural Language Understanding -palvelu tätä
käyttötapausta varten.
Retrieve and Rank on vaihtoehtoinen ratkaisutapa, jota ei valittu sen ongelmien vuoksi. Retrieve and Rank -palvelun avulla voidaan saada
merkityksellisimpiä hakutuloksia kuin perinteisillä tiedonhakutekniikoilla.
Retrieve and Rank -palvelun käytettävyyden
testaus tehtiin ajokyvyn arviointi käyttötapaukseen liittyen. Document Conversion palvelu kääntää MS Word, PDF ja HTML dokumentteja JSON- tai HTML -muotoon. Kyseistä
palvelua käytettiin Retrieve and Rank -palvelun kanssa relevanttien dokumenttien kääntämisessä sopivaan muotoon.
Kuntoutumisen virtuaalivalmentaja
Protossa kehitettiin applikaatiota, joka seuraa
käyttäjän ruoka- ja liikuntatottumuksia ja luokittelijaa, joka osaa suositella käyttäjälle räätälöityjä reseptejä. Luokittelija toteutettiin kehittelemällä tarkoitukseen rakennettu suosittelijajärjestelmä natiiveilla JavaScript-kirjastoilla.
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KUVA 2: Ajokyvyn arviointi -proton toteutusmalli.

Kotihoidon raportoinnin mobiilisovellus
Mobiilisovelluksen tarkoituksena on, että se
keskustelee käyttäjän kanssa ja auttaa hoitajaa
täyttämään lomakkeet nopeammin puheohjausta hyväksikäyttäen. Sovelluksen käyttöliittymä on puheohjattu, ja käyttäjä voi täyttää
lomakkeen kentät käyttäen puhetta sekä tarkistaa lomakkeen oikeellisuuden täytön jälkeen.
Tähän mennessä on saatu valmiiksi seuraavat
osa-alueet: lomakkeen kenttiin vastaaminen
puheella, lomakkeen läpikäynti, vastausten
tarkistamisen ja mahdollinen korjaus. Seuraavia osa-alueita kehitetään vielä: sovelluksen
ääniohjattavuus Watson Conversation palvelun avulla.
Liikuntamotivaatiokysely onnistui
Liikuntamotivaatiokysely oli mielenkiintoinen
ja onnistunut prototyyppi, vaikkakaan se ei
ollut riittävän haastava tuomaan selkeästi esille eroja eri valmistajien ratkaisujen välillä. Se
kuitenkin osoitti, että yksinkertaisten käyttö-

tapausten kohdalla teknologia on riittävällä
tasolla tuomaan lisäarvoa käyttäjälle ja kehittäjille.
Muistitesti toteutettuna mobiilialustalla
Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa kehitetty MuistiAppi on mobiililaitteille viritetty
Android-pohjainen prototyyppisovellus muistikunnon arvioimiseksi (kuva 3 seuraavalla
sivulla).
Testi pohjautuu validoituun ja laajasti käytettyyn minimental state examination (MSSE)menetelmään. Testissä käyttäjälle esitetään
joukko kysymyksiä ja häntä pyydetään tekemään ohjeistetusti tehtäviä puhumalla, kirjoittamalla tai suorittamalla jokin toimenpide.
Tehtävien avulla selvitetään käyttäjän orientaatiota aikaan ja paikkaan, muistia ja ymmärrystä.
Piirtotehtävässä on piirrettävä mallin mukainen kuva, asettelutehtävässä seurattava kolmen ohjeen noudattamista, luetun ymmärtä-
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KUVA 3: MuistiAppi on muistikunnon arvioimiseksi mobiililaitteelle tehty Android-pohjainen prototyyppisovellus, joka antaa testin päätteeksi pistemäärän suorituksen tasosta.

misen tehtävässä luettava ruudulla näkyvä
teksti ääneen, kirjoitustehtävässä kirjoitettava
vapaasti kieliopillisesti järkevä lause ja kellotehtävässä koottava ruudulla olevat osat näyttämään annettua kellonaikaa.
MuistiAppi-sovellus on toteutettu tablet-laitteelle Android-sovelluksena Java-ohjelmointikielellä, ja se käyttää puheen muuntamiseen
tekstiksi Googlen STT -palvelua. Muodostettu
teksti lähetettiin IBM:n Watson Assistant palveluun, jossa tekoälyä käytettiin tunnistamaan
sanoja ja löytämään haluttuja asioita tekstistä.
Kirjoitettuun tekstiin käytettiin tekstianalytiikan menetelmiä ja hyödynnettiin Turun yliopiston BioNLP Group -tutkimusryhmän kehittämää avoimen lähdekoodin Finnish Dependency Parseria.
Lisäksi projektissa hyödynnettiin Riku Nyrhisen kehittämää algoritmia, joka tunnistaa lauseen kieliopillisen oikeellisuuden. Prototyyppi
hyödynsi kuvantunnistusmenetelmiä, jotka
seurasivat käyttäjän kasvoja, onko tämän sil-

mät auki vai kiinni. Googlen Vision -kuvantunnistusohjelma käytti matemaattista mallia
laskemaan silmien aukioloa.

MuistiAppin tarkoitus on mahdollistaa muistitestin ja yleisen kognitiivisen kyvykkyyden
testaamiseen kotioloissa ja hoitolaitoksissa
ilman erillistä valvontaa. Prototyyppi kykenee
rajatusti suorittamaan yksinkertaisen muunnelman testistä ja osoittaa, että nykyisillä työkaluilla automatisoitu testaaminen on mahdollista. Tekoälysovellukset eivät kuitenkaan kykene samanlaiseen intuitiiviseen, ammatilliseen tai kokemukselliseen arviointiin kuin
ihminen. Siten osa testin tuomasta informaatiosta katoaa eikä sovellusta voida sellaisenaan
käyttää muistisairauden ennakoivaan tunnistamiseen ilman jatkojalostamista.
Watson Assistant –palvelu
Watson Assistant -palvelu on luonnollisen kielen tunnistamiseen kehitetty tekoälyteknologia, joka pyrkii muuttamaan ihmisen käyttämän kielen tietokoneelle ymmärrettävään
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muotoon, ja sitä voidaan käyttää tiettyjen sanojen tunnistamiseen vapaasti kirjoitetusta
tekstistä tai chatbottien rakentamisessa. Siitä
on tarjolla ilmais-, normaali- ja korkean tasoinen versio.

tunnistamaan erilaisia tapoja vastata kysymyksiin. Tämä opetusvaihe on kielentunnistuksessa tärkein ja usein työläin vaihe, koska
kehittäjän täytyy erikseen opettaa tuntemattomat sanat koneelle.

Palvelulle täytyy ensiksi opettaa sanat, jotka
sen halutaan tunnistavan. Opetus tapahtuu
käyttöliittymäpohjaisessa IBM Cloud palvelussa, jossa pääsee käyttämään myös
muita IBM Watson -palveluita. Vastaavanlaisia
tekoälyteknologioita löytyy myös muilta suurilta yrityksiltä kuten Googlelta, Microsoftilta
ja Facebookilta, mutta myös pienten yritysten
tuotteita on saatavilla.

Käytettävyyden näkökulmasta keskeisenä huomiona oli, että pitkähkö, 40 kohdan kyselyyn
on uuvuttavaa vastata puhumalla ja on hyvin
todennäköistä, että vastaaja keskeyttää tai ei
ainakaan keskity kyselyn loppuun saakka.

Liikuntamotivaatiokysely
Liikuntamotivaatiokysely on puheohjatusti
toimiva kysely, jonka avulla voidaan selvittää
vastaajan liikuntamotivaatioprofiili. Kysely
koostuu 40 monivalintakysymyksestä, joihin
käyttäjä vastaa puhuen. Järjestelmä analysoi
vastaukset ja antoi vastaajalle palautteen ja
keskiarvon muiden vastauksista.
Prototyypin tavoitteena oli testata IBM:n Watson Assistant -teknologiaa ja sen toimivuutta
suomen kielellä. IBM ei lupaa palveluilleen
suomen kielen tukea, mutta tutkimuksessa
selvisi, että Watson Assistant on kieliriippumaton eikä erillistä käännöstyökalua tarvita.
Prototyyppi toteutettiin Java-pohjaisena
Android-sovelluksena.

Tutkimusryhmä keskittyi luonnollisen kielen
analysointiin ja puheentunnistukseen hyödyntämällä IBM:n Watson Assistant -palvelua kielen analysointiin ja Googlen Speech-to-Textpalvelua puheentunnistukseen.
Tekoäly koulutettiin tunnistamaan yleisimmät
tavat vastata annettuihin kysymyksiin, ja pikkuhiljaa työn edetessä opetusdatan määrä kasvoi, ja tekoälyä kyettiin opettamaan paremmin

Puheohjattu aulasovellus
Prototyypin ideana oli testata puheohjatun
aulasovelluksen toimivuutta isoissa sairaaloissa, joissa erilaisten huoneiden ja henkilöiden
löytäminen on haastavaa. Sovelluksen vaatimuksena oli selainpohjaisuus, liikkuvuus, puheohjattavuus, nopeus ja vaivattomuus ilman
kosketusnäyttöä.
Prototyypin toteutuksessa kohdattiin haasteena se, että testejä varten ei ollut saatavilla
pohjapiirroksia oikeasta sairaalasta. Kokeilut
tehtiin Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa. Prototyypin hakutoiminto toimii sekä
puheohjatusti että kirjoittamalla verkkoselaimen kautta ja on käytettävissä tabletilla, puhelimella ja tietokoneella (https://jyukompassi.herokuapp.com/).
Aulasovelluksen käyttöliittymä on totutettu
JavaScript -ohjelmointikielellä jQuerykirjastoa hyödyntäen ja Bootstrap 4:ää ulkoasun luomiseen. Taustalla on käytetty Facebookin Wit.ai tekoälyalustaa, jota on käytetty
hakutoiminnon toteutuksessa ja luonnollisen
kielen tunnistamisessa. Serveripuolen toiminnallisuus on kirjoitettu Node.js:llä, joka on
alustariippumaton JavaScript-ympäristö. Edellä mainittujen lisäksi toteutuksessa on käytetty Googlen omistaman Firebase-alustan tarjoamaa reaaliaikaista tietokantaa. Puheentunnistus on toteutettu Web Speech API:n avulla.
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JavaScript API (Application programming interface) mahdollistaa puheen muuntamisen
tekstiksi.
Aulasovellus-prototyyppi tarjosi näkymän
siihen, että vastaavaa tekniikkaa voitaisiin
soveltaa sairaalaympäristöön.
Sovelluksen toteutus ja ylläpito oli työlästä,
sillä jokainen haettava huone ja henkilö on
lisättävä erikseen tietokantoihin. Henkilökunnan vaihtuessa sovellusta tulisi päivittää ja
ylläpitää. Jatkokehitysideana nähtiin navigointiominaisuus, joka voisi tarjota käyttäjälle
reitin haluttuun paikkaan ja opastaa hänet
haluttuun kohteeseen.
Kyseessä on mielenkiintoinen sovellus, joka
oikein toteutettuna ja viimeisteltynä voisi ratkaista suurissa ja sokkeloisissa tiloissa olevan
ydinongelman, navigoinnin.
Virtuaalilääkäri

Virtuaalilääkäri-prototyypin käyttöliittymä on
toteutettu Nuxt.js ohjelmointikielellä, joka on
JavaScriptiin perustuva framework. Nuxt.js
optimoi itsestään koodin parhaaksi mahdolliseksi.
Prototyypin tekoälypuolella on käytetty Watson Assistantia, joka seuloo käyttäjän kuvailemat oireet. Oireet puolestaan syötettiin diagnosointityökalulle, joka antaa listauksen mahdollisista diagnooseista oireiden perusteella.
Virtuaalilääkäriin lisättiin elintapojen vaikutusta verenpaineeseen kuvaava käyttöliittymä,
joka kysyy käyttäjältä tämän painon, viikoittaisen liikuntamäärän, päivittäisen suolansaannin, kolesterolin ja nykyisen verenpaineen. Diagnosointityökalu ohjelmointiin Python ohjelmointikielellä ja toiminta perustuu
verkosta löytyvään lääketieteelliseen dataan.
Sovelluksen tietokantana käytettiin Firebasealustan reaaliaikaista tietokantapalvelua.

Lääkärin vastaanotolle mentäessä ongelmana
on yleensä rajoitettu pääsy kasvotusten tapahtuviin vastaanottoaikoihin ja hintavat konsultoinnit rutiinitapauksissa. Prototyypin tarkoituksena oli toteuttaa virtuaalinen hoitoratkaisu, joka mahdollistaisi potilaalle lääketieteellisen neuvonnan 24/7 ja siten nopeuttaen diagnosointia.

Mahdollista jatkokehitystä ideoitiin KSSHP:n
kehittäjäylilääkärin, sisätautien ja kardiologian
erikoislääkärin Pirjo Mustosen kanssa. Prototyypin ensimmäinen versio valmistui noin
kahdessa kuukaudessa, mutta sitä on sen jälkeen vielä paranneltu ja siihen on lisätty uusia
ominaisuuksia.

Prototyypiltä odotettiin sellaisia ominaisuuksia kuin a) keskustelullinen oireiden keruu
seulontaa varten, b) edistynyt oireiden kysely
ja etukäteisdiagnoosi rajoitetutulle määrälle
sairauksia, c) verkko- tai videokeskustelu lääkärin kanssa, d) kuvan lähettäminen lääkärille diagnoosia helpottamaan, e) pääsy omiin
yksityisiin henkilötietoihin ja f) lähetettyjen
kuvien automatisoitu etukäteisdiagnosointi
rajoitetulle määrälle sairauksia.

Virtuaalisen stressitestin tarkoitus oli testata
ja luoda työkalua työnantajille, työterveydenhuollolle ja esimiehille. Laitteiden avulla voidaan seurata työntekijöiden stressitasoa erilaisilla ajanjaksoilla, esim. päivittäin tai viikoittain.

Prototyyppiä pääsee testaamaan osoitteessa
https://robodoc.herokuapp.com/.

Stressitesti

Seuraamalla stressitason kehitystä ammattilaiset osaavat tehdä ennaltaehkäisevästi tarvittavia toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja työntekijöiden jaksamisen suhteen. Testi on arkistoitu osoitteeseen https://stressiapp.eugb.mybluemix.net/.
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Stressitesti toteutettiin käyttäen Node.js alustaa ja käyttäen JavaScriptin React.js kehystä.
Tekoälyllisiä ominaisuuksia pohdittaessa ajatuksena oli toteuttaa laajempi ohjausnäkymä,
jossa työnantaja tai muu taho voisi seurata
työntekijöiden hyvinvointia.
Kehitysvaiheessa keskityttiin luomaan testi,
joka seuraa yksittäisten työyksiköiden työntekijöiden stressikeskiarvoa päivätasolla ja sen
kehitystä ajan funktiona. Keskiarvot tallennettiin IBM:n Compose for PostgreSQL -tietokantaan.
Stressitestin käyttö ja tulokset olivat hyvin
suoraviivaisia sovelluksen yksinkertaisuuden
vuoksi. Testattavien reaktiot sovellukseen olivat positiivisia, ja tutkimusryhmä piti sitä onnistuneena teknologiademona.
Teknologiat osaavat käsitellä suomea
Hankkeessa toteutetut prototyypit ovat keskittyneet enimmäkseen siihen, miten hyvin tekoälyllä voidaan käsitellä suomenkielistä luonnollista kieltä. Lopputuloksena on se, että käytetyt teknologiat pystyvät käsittelemään suomen kieltä, mutta niiden vaatima opetusdata
täytyy olla kattava ja kattavan opetusdatan
toteuttaminen on todella työlästä.
Teknologiat liittyvät olennaisesti muihin nykyaikaisiin läpimurtoteknologioihin, jollaisia
ovat esimerkiksi 5G ja IoT. Ohjelmisto- ja palvelurobotiikka mahdollistaa prosessien automatisointia ja teknologioiden käytettävyyden
parantamista. Robotiikan ja tekoälyratkaisuiden yhteisvaikuttavuudesta esimerkkinä oli
aulasovellusprototyypin integroiminen palvelurobottialustaan. Esiteltyjen teknologioiden
yhdistäminen muihin tekoälypohjaisiin ratkaisuihin tulee olemaan palvelukehityksen kulmakivi.
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LUKU 9
Palvelurobotiikka

S

osiaali- ja terveysalan robotisaatiota
hidastaa paitsi nuori, kehitystä vaativa
teknologia, myös ihmisten muutosvastarinta, jopa pelko robotteja kohtaan.
Robottien hyödyntämiseen liittyy yhä ratkaisemattomia eettisiä kysymyksiä, kuten vähenevän inhimillisen kontaktin merkitys.
Venäjällä syntynyt, Yhdysvalloissa vaikuttanut
Isaac Asimov (1920–1992) oli scifikirjailija ja
biokemisti. Hän esitti 1942 kolmikohtaisen
Asimovin lain periaatteen, johon lisäsi myöhemmin neljännen kohdan johdannoksi numerolla nolla:
0. Robotin tulee suojella ihmiskuntaa.
1. Robotti ei saa vahingoittaa ihmistä eikä
saattaa tätä vahingoittumisen vaaraan laiminlyönnein.
2. Robotin on noudatettava ihmisten määräyksiä, paitsi jos ne ovat ristiriidassa ensimmäisen pääsäännön kanssa.
3. Robotin on suojeltava omaa olemustaan,
kuitenkin siten, että sen toimet eivät ole
ristiriidassa ensimmäisen ja toisen pääsäännön kanssa.
Myös teknisen kehityksen perässä uudistuva
lainsäädäntö saattaa asettaa esteitä robottien
tehokkaalle hyödyntämiselle sosiaali- ja terveysalalla.
Robotiikan tarpeellisuuden ja hyötyjen kautta
on oletettavaa, että erilaiset palvelurobotit
tulevat ennen pitkää olemaan olennainen osa
Tämä luku perustuu raportteihin 15 ja 16, joissa
on mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

sosiaali- ja terveysalan toimintoja. Niiden avulla vähenevä työvoima pystyy vastaamaan kasvavan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmäärän tarpeisiin ja pitämään palveluiden laatua yllä kustannustehokkaasti.
Suomen yhteiskuntarakenteet kohtaavat tulevina vuosina alueellisia, demografisia, rakenteellisia ja teknisiä muutoksia. Kasvavan ja
aiempaa kauemmin elävän eläkeläissukupolven ja muiden hoitoa vaativien suhde vähenevään työssäkäyvien määrään vaatii sosiaali- ja
terveysalalle tehostettuja toimintatapoja.
SOTE-uudistus pyrkii uudelleenjärjestelemään
sektorin toimintoja samalla pyrkimyksenään
parantaa niiden saatavuutta, kustannustehokkuutta sekä niihin liittyvää valinnanvapautta,
mikä osaltaan kannustaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja omaksumista. Uudet teknologiat, kuten tekoäly, palvelurobotiikka, esineiden internet ja big data muokkaavat sektorin toimintatapoja ja kehitystä.
Suomen Akatemian Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan
edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja
palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin yhteiskunnan, palvelujen ja yksilöiden tasoilta.
Hoivassa käytettävä robotiikka jaetaan neljään
ryhmään:
1. Henkilökunnan työn tukemiseen.
2. Kuntoutukseen ja proteeseihin.
3. Henkilökohtaiseen fyysiseen apuun.
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4. Henkilökohtaiseen kognitiiviseen tai sosiaaliseen apuun.
Robotit eivät menesty
ilman tarkkoja määritelmiä
Palvelu- ja ohjelmistorobotiikalla on erityisen
suuri vaikutus sosiaali- ja terveysalan prosesseihin ja rakenteisiin (kuva 1). Ne tulevat vaikuttamaan liki kaikkiin mahdollisiin alan toimintoihin ja oikein hyödynnettynä osaltaan
ratkaisemaan sosiaali- ja terveysalan tunnistettuja tulevaisuuden haasteita ja uhkakuvia.
Merkittävimpiä robotiikan myönteisistä vaikutuksia hoitotyössä on henkilöstön mahdollisuus siirtyä välillisestä hoitotyöstä välittömään
potilaiden kohtaamiseen. Tekoäly on olennai-
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nen osa robotiikkaa, jossa hyödynnetään ja
sovelletaan lähes kaikkia tekoälyn osa-alueita
konenäöstä ja luonnollisen kielen prosessoinnista aina tiedonhakuun, koneoppimiseen ja
päättelysääntöihin.
Robotin voikin nähdä kokonaisuutena, johon
kuuluuu mieli ja ruumis: mielen hoitaa sovelluspohjainen tekoäly, ruumiin koostavat mekatroniikan ja elektroniikan järjestelmät sekä
sopeutuminen robotin toimintapiiriin kuuluvien ihmisten kanssakäymiseen. Hyvin määritellyissä tehtävissä robotit tarjoavat välineitä
henkilökunnan työn tukemiseksi. Sellaisia
ovat sairaalalogistiikka, potilaiden siirto, lääkkeiden jakelu ja etäläsnäolo robottia käyttämällä. Kuntoutuksen ja proteesien alalla on

KUVA 1: Arvio hoitotyön työtehtävien jakautumisesta ja korvattavuudesta robotiikalla.
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käytettävissä robottiavusteisia kuntoutusharjoituksia, ylä- ja alavartalon liikkuvuuden
avustamisessa voidaan käyttää robotisoituja
proteeseja.
Potilaiden fyysiseen avustamiseen voidaan
käyttää tulevaisuudessa robotisoituja apuvälineitä tai älyratkaisuja. Toisenlaisia henkilökohtaisia apuvälineitä tulevat olemaan siivoukseen ja henkilökohtaisen hygienian avustamiseen tarkoitetut robotit.
ROSE-hankkeen tulosten mukaan robottien
käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa tulee
vauhdittamaan niiden tarjoama mahdollisuus
parempaan ja itsenäisempään elämänlaatuun
ikäihmisille ja vammaisille. Tärkeän tekijän
muodostavat myös taloudelliset syyt.
Robottien käyttöönottoa viivästyttävät tekniset
ja teknologiset ongelmat. Robotiikan ympärille
rakentuva ekosysteemi on vielä “lapsen kengissä”. Ratkaisevan tärkeää on terveyspalvelujen asiakkaiden hyväksyntä. Kulttuurinen viive
on oma lukunsa.
Vuonna 2012 päivitetty ISO-8373 -standardi
korostaa robotin ohjelmoitavuutta, autonomisuutta sekä kykyä suorittaa sille annettuja tehtäviä. Käyttötarkoitus ratkaisee, onko kyse
teollisuus- vai palvelurobotista. Standardi
määrittelee myös robottien suunnittelua, valmistamista ja käyttämistä tieteessä ja toiminnassa.
Tekoälyrobotin ominaisuuksia:
vuorovaikutus ja kyky oppia uutta

* Kyky olla vuorovaikutuksessa ihmisten ja
toisten robottien kanssa (luonnollisen kielen ymmärrys).
* Kyky oppia malleja ja toimintatapoja sekä
yleistää oppimaansa opetusaineiston ulkopuolelle (koneoppiminen).
* Kyky yhdistää toiminnallisuuksia mukautuvaan ja kestävään robottiarkkitehtuuriin
(automaattinen päätöksenteko, osaalueiden integrointi).
Palvelurobotit voidaan luokitella ensin henkilökohtaisiin/ammattikäyttöisiin ja toiseksi
käyttötarkoituksensa mukaisiin luokkiin. Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan näitä kaikkia.
Robotiikka ja automatiikka voitaisiin valjastaa
jo nyt ainakin 20 prosenttiin niistä työtehtävistä, joita sairaaloiden sairaanhoitajat ja vanhusten pitkäaikaishoidon lähihoitajat tekevät.
Koneiden tehtäviä voisivat olla erityisesti yksitoikkoiset, raskaat ja hoitajan terveydelle vaaralliset työt, kuten potilaiden ja tarvikkeiden
nostaminen, siirtäminen ja kuljettaminen,
lääkkeiden annostelu ja jakelu sekä potilaiden
elintoimintojen seurantatietojen tallentaminen.
Sosiaaliset robotit ovat yksi autonomisten robottien luokka. Sellaiset kykenevät tunnistamaan toisensa, kommunikoimaan ja käynnistämään sosiaalisen kanssakäymisen, ilmaisemaan ja tarkkailemaan tunteita, muodostamaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita.

* Tarkoituksenmukainen toiminnanohjaus.

Organisaation robotiikka suorittaa ennen
kaikkea logistisia tehtäviä, kuten ruoka-, lääke-, jäte- ja vaatekuljetuksia sekä -jakelua.
Sellaisen avulla voidaan merkittävästi vähentää lääkkeisiin liittyviä virheitä ja väärinkäytöksiä.

* Avoimen ympäristön havainnointi, mallintaminen ja ymmärtäminen (tiedon esittäminen).

Ohjelmistorobotiikka tarkoittaa työ-, toimintatai valmistusmenetelmien automatisointia
ohjelmistoilla, ja se tulee vaikuttamaan sosiaa-

Tekoälyrobotilla tulisi olla seuraavanlaisia
ominaisuuksia toimiakseen mielekkäällä tavalla kohdeympäristössä:
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li- ja terveysalaan organisaation robotiikan
tavoin vapauttamalla hoitohenkilöstöä välittömään hoitotyöhön.
Ohjelmistoroboteille voidaan jättää suurin osa
raportointiin, dokumentointiin, tallentamiseen
ja analysointiin liittyvistä tehtävistä. Toitaiseksi ohjelmistorobotiikka on vaikuttanut eniten
talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon kaltaisiin tehtäviin.
Humanoidirobotti Pepper apuälynä
Kansainvälinen robotiikan keskusjärjestö
IFR:n (International Federation of Robotics)
määritelmän mukaan palvelurobotteja ovat
kaikki ei-teollisuusrobotit. Ne voidaan jakaa
käyttötarkoituksen perusteella yksityiskäyttöisiin (esimerkiksi robotti-imurit ja kotiapurobotit) ja ammattikäyttöisiin robotteihin (esimerkiksi Henn-na hoito– ja hotellirobotit).
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian
tiedekunnan robotiikan tutkimusryhmä selvitti, millainen on japanilaisen suuryhtiön SoftBank Groupin kehittämä ja valmistama sosiaalinen humanoidirobotti Pepper, markkinointipuheiden perusteella moderni vuorovaikutukseen kykenevä sosiaalinen palvelurobotti. Tutkimusryhmä sai kokeilukäyttöön sellaisen, ja
siihen ohjelmoitiin erilaisia toiminnallisuuksia, kuten pienimuotoinen palveluohjelmisto.
Pepper kykenee ihmisten kanssa vuorovaikutukseen puheen, liikkeen, eleiden ja ilmeiden
sekä tablettinsa välityksellä. Robotti on lapsen
korkuinen (noin 120 cm) ja painaa 29 kg. Se
toimii uudelleenladattavalla akulla ja kykenee
liikkumaan noin 3km/h nopeudella. Ympäristön havainnointiin robotti käyttää laser-, infrapuna- ja tutkasensoreita ja kahta kameraa.
Sen mekatroninen rakenne sisältää 17 niveltä,
joiden avulla robotti tuottaa eleitä osana vuorovaikutusta, sekä kolme pyörää, joilla se kykenee liikkumaan ympäriinsä.
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Robotissa toimii sisäänrakennettu törmäyksenestojärjestelmä, joka estää robottia kaatumasta tai törmäämästä. Järjestelmä havaitsee
edessään, sivuilla ja takanaan olevia ulkoisia
esteitä hyödyntämällä lasersensoreita.
Ohjelmointiympäristönä Softbank tarjoaa
Choregraphe-ohjelmistoa, jonka avulla Pepperiin voi luoda yksinkertaisia toiminnallisuuksia, kuten ihmisten ja sanojen tunnistamista,
tanssia ja puheen tuottamista. Choregraphe on
usean alustan (Linux, Mac OS, Windows)
kanssa yhteensopiva, NAOqi- käyttöjärjestelmällä toimivien robottien ohjelmointiin tarkoitettu graafinen kehitystyökalu, jolla voidaan rakentaa robotin käyttäytymistä ohjaavia
sovelluksia.
Robotiikassa käyttöjärjestelmä tarjoaa ohjelmistokehyksen huolehtimaan tarpeista, kuten
prosessien rinnakkaisuudesta, resursseista,
synkronoinnista ja tapahtumista. Pepperrobottia voidaan ohjelmoida graafisessa ohjelmointiympäristössä tai käyttämällä tuetuille
ohjelmointikielille räätälöityjen kehitystyökalujen ohjelmointirajapintoja.
Robotille ohjelmoidaan dialogi, joka koostuu
etukäteen ohjelmoiduista syöte–vaste -pareista: käyttäjä puhuu määritellyn sanan tai lauseen, johon robotti vastaa ennalta ohjelmoidulla lauseella. Keskustelu saadaan monipuolisemmaksi kirjaamalla dialogiin mahdollisimman laaja sanavarasto ja useita eri vastausvaihtoehtoja.
Dialogin aikana Pepper kykenee laadukkaan
oloisen puhesyntetisaattorin lisäksi viestimään
äänenpainoa, liikkeitä, eleitä ja rintaan kiinnitettyä tablettia hyödyntäen. Liikkeet ja eleet
käynnistyvät dialogin myötä automaattisesti.
Pepperin äänenpaino, puhenopeus ja tabletin
sisältö ovat muokattavissa ohjelmallisesti.
Pepperiä käyttäen voidaankin rakentaa moni-
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puolisia vuorovaikutukseen pohjautuvia kokemuksia ja elämyksiä.
Vaikeuksia tunteiden
ja puheen tunnistamisessa
Pitkällisestä kehitystyöstä ja hienostuneesta
rakenteestaan huolimatta robotin käyttömahdollisuuksia rajaa joukko haasteita, kuten robotissa valmiina olevien tunteidentunnistuksen, puheentunnistuksen ja navigoinnin heikkoudet.

Pepper ei kykene spontaaniin keskusteluun: se
ohjelmoidaan vastaamaan tiettyihin syötteisiin
ennalta määritellyillä vasteilla. Robotin hahmontunnistus ja puheentunnistus ovat alttiita
ympäristön aiheuttamille häiriöille, kuten valaistuksen muutoksille ja väkijoukon aiheuttamalle melulle. Pepperin toiminnallisuus kärsii
väkijoukoissa, missä sen huomiokyky saattaa
vaihdella henkilöstä toiseen. Parhaiten puheentunnistus toimii hiljaisessa tilassa, kun
robotilla on mahdollisuus keskittyä vain yhteen ihmiseen.
Robotin ja ihmisen välinen vuorovaikutus tapahtuu pääosin keskusteluna osapuolten välillä. Keskustelun haasteet liittyvät puheentunnistuksen lisäksi sanastoon, monimuotoiseen
keskusteluun ja keskustelun muokattavuuteen. Pepperin keskustelu ei ole kovinkaan
älykästä, sillä se ei kykene avoimeen keskusteluun tai antamaan vasteita sille esitettyihin
satunnaisiin puhesyötteisiin.
Pepper-robotti on suunniteltu jokapäiväiseksi
kumppaniksi sosiaalisiin tilanteisiin, kuten
neuvontaan ja viihdyttämiseen liittyviin asiakaspalvelutehtäviin. Sosiaaliseksi robotiksi
suunniteltuna, kevytrakenteisena robottina
Pepper ei sovellu raskaisiin fyysisesti avustaviin tehtäviin, kuten liikuntarajoitteisen henkilön tukemiseen tai tavaroiden kuljettamiseen.

Rajoitteista huolimatta siihen voidaan rakentaa ohjelmisto keveiden ja yksinkertaisten
kappaleiden tarttumista ja nostoa varten.
Pepper on suunniteltu vuorovaikuttamaan
yhden ihmisen kanssa kerrallaan. Tavoitetta
varten robotti on varustettu ihmisiä jäljittävillä ja tunnistavilla ohjelmilla, jotka saavat robotin kiinnittämään huomionsa ja ylläpitämään
katsekontaktia ihmiseksi tunnistetun kohteen
kanssa. Väkijoukoissa robotti ei enää kykene
sujuvaan vuorovaikutukseen.

Palvelurobotiikan käyttö aiheuttaa turvallisuusuhkia, joista esimerkkejä ovat vakoilu ja
verkkourkinta. Taidokas hakkeri voisi etähallitun robotin kaapattuaan vakoilla robotin
omistajia tai jopa saattaa robotin törmäyskurssille samassa tilassa sijaitsevien kohteiden
kanssa.
Pepperin kehitystyön aikana Jyväskylän yliopiston tutkijat testasivat vuorovaikutusohjelman prototyyppiä. Koehenkilöiden oli hankalaa aloittaa vuorovaikutus robotin kanssa. Palautteen perusteella robotti koettiin pääsääntöisesti positiivisena lisänä avoimen yliopiston
henkilökuntaa. Sitä pidettiin viihdyttävänä,
sympaattisena ja hyvälle tuulelle tuovana. Joidenkin mielestä Pepperin käytös oli tylyä, koska vastaukset tulivat hitaasti eikä se osannut
vastata yleisiin kysymyksiin (esimerkiksi
”mitä kuuluu Pepper?”).
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LUKU 10
Tekoäly Suomen lääkehuollossa

S

rantaa sairauksia, hidastaa niiden etenemistä,
lievittää oireita ja ennaltaehkäistä sairauksien
kehittymistä.

Lääkehoito on tärkeä osa ihmisten kokonaisvaltaista hoitoa, koska sen avulla voidaan pa-

Lääkkeet määritellään direktiivissä 2001/83 /
EY siten, että ne ovat aineita tai aineiden yhdistelmiä, joilla on ominaisuuksia ihmisen
sairauden hoitamiseksi tai ehkäisemiseksi.
Aineiden yhdistelmää on mahdollista käyttää
palauttamalla, korjaamalla tai muuttamalla
ihmisen fysiologisia toimintoja farmakologi-

uomen lääkehuollossa on runsaasti
tietokantoja, joiden kokonaisuutta on
mahdollista automatisoida tekoälyn
avulla. Aihetta on tutkittu kansainvälisesti paljon, pääasiassa optimoimalla lääkkeiden käyttöä ja seuraamalla lääkkeiden ottamista. Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan selvityksessä
käytiin läpi, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää lääkehuollon potilasturvallisuudessa, lääkityksen arvioinnissa ja lääketurvallisuudessa.
Tavoitteena oli etsiä sopivia tutkimukseen soveltuvia työkaluja ja osallistua kansainväliseen
tutkimukseen.

Tämä luku perustuu raportteihin 10 ja 11, joissa
on mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

KUVA 1: Potilaan lääkehoidon prosessien tahot.

Onnistunut lääkehoito edesauttaa potilaan
kuntoutumista ja ylläpitää hänen toimintakykyään. Lääkehuolto muodostaa yhteiskunnassa erittäin laajan kokonaisuuden (kuva 1). Silti
Suomessa on saatavilla vain vähän järjestelmälähtöistä tutkimustietoa lääkehoidon toteutuksesta.
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sin, immunologisin tai lääketieteellisin keinoin.

* Vaaratapahtumat raportoidaan ja niistä
opitaan.

Jokaisella lääkkeellä on omat tyypilliset hoidolliset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Ne
tulee olla tutkimuksin todennettu myyntiluvan
myöntämistä varten lääkelain 395/1987 mukaisesti. Kaikissa lääkehoidossa on osana tietyt
ennustettavissa olevat vaikutukset.

* Potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisuudella ja riittävillä voimavaroilla.

Lääkkeitä käytetään potilaan sairauden hoitamiseksi tai oireiden lievittämiseksi. Nykyään
halutaan yhä enemmän ennaltaehkäistä sairauden puhkeaminen, vaikka se sisältäisi riskejä, kuten verenpainetaudin ehkäisyssä.
Lääkkeitä voidaan myös käyttää muiden kuin
varsinaisten terveydellisten syiden takia. Sellaisia ovat esimerkiksi ehkäisytabletit.
Rationaalinen lääkehoito
Rationaalisella lääkehoidolla tarkoitetaan lääkehoidon järkevöittämistä. Siinä merkittäviä
asioita ovat lääkekustannusten vähentäminen,
mahdollisuus saada ajantasaista tietoa lääkkeistä, lääkehoitojen kokonaisuuden ja päätöksenohjauksen hallinnoiminen, edistäminen
sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden lisääminen erilaisissa sosiaali- ja terveydenhoidon
rakenteissa.
Lääkehoitojen rationalisoimiseksi tulisi tehdä
sekä kansalliset, että alueelliset tavoitteet ja
keskittää enemmän voimavaroja lääkehoitojen
ohjaukseen.
Onnistuneen lääkehoidon periaatteita on ollut
T-T-T-malli, joka tarkoittaa turvallista, tehokasta ja taloudellista.
Suomalaisen potilasturvallisuuden strategian
tavoitteet:
* Potilas osallistuu potilasturvallisuuden
parantamiseen.
* Potilasturvallisuutta parannetaan ennakoinnilla ja oppimalla virheistä.

* Potilasturvallisuus otetaan huomioon
terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa.
* Lääkehoitoon liittyvät tekijät ovat keskeinen osa potilasturvallisuutta.
Lääkehoidon kokonaisuus muodostuu moniammatillisessa yhteistyössä potilaan kanssa
ja vaatii lääkehoidon eri vaiheiden ja kokonaisuuden hallintaa. Lääkitysturvallisuuden perustana on vastuu, joka muodostuu ammatillisesta toiminnasta, toimintayksiköstä ja ammattihenkilöstä. Potilaan ja asiakkaan on pystyttävä luottamaan, että ammattilaisen toteuttama ja ohjaama lääkehoito on turvallista.
Lääkkeiden haittavaikutukset
Lääkkeen haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkevalmisteen aiheuttamaa haitallista ja tahatonta vaikutusta käytettäessä sen tavallista
annostusta. Lääkkeiden haittavaikutukset
(ADR) tarkoittavat haitallisia reaktioita, jotka
johtuvat yhden tai useamman lääkkeen käyttämisestä ja aiheuttavat merkittäviä kansanterveydellisiä ongelmia.
Lääkkeiden haittavaikutukset voidaan jakaa
kolmeen luokkaan: 1) haittavaikutukseen, 2)
vakavaan haittavaikutukseen ja 3) odottamattomaan haittavaikutukseen.
Lääkkeen vakava haittavaikutus tarkoittaa
tilannetta, jossa lääkevalmisteen käyttö johtaa
kuolemaan, uhkaa henkeä, vaatii sairaalahoidon aloittamista tai jatkamista. Lääkkeen
odottamattomalla haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkevalmisteen aiheuttamaa vaikutusta,
jonka luonne, voimakkuus ja seuraus eivät ole
yhdenmukaisia lääkkeen valmisteyhteenvedon
kanssa.
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Haittavaikutuksia käsiteltäessä käytetään
usein myös sanaa sivuvaikutus. Sivuvaikutuksissa ovat osana myös lääkkeen pääasiallisen
vaikutuksen ja haittavaikutuksen lisäksi mahdolliset muut vaikutukset.

käytettyinä aiheuttaa vakavia haittoja, kuten
mahahaavaa ja munuaisten vajaatoimintaa.
Verenvuotoriski kasvaa, kun tulehduskipulääkkeitä käytetään verenohennuslääkkeiden
kanssa.

Useiden lääkkeiden yhteisvaikutuksissa
riskitekijöitä

Merkittävä haitta on, että tulehduskipulääkkeet heikentävät monien verenpainelääkkeiden tehoa. Keskushermostoon vaikuttavien
lääkkeiden haittavaikutukset korostuvat käytettäessä useita lääkkeitä samaan aikaan. Haittavaikutuksia voivat olla iäkkään potilaan väsymys, sekavuus tai harhaisuus.

Lääkkeiden yhteisvaikutus tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että kun kaksi lääkettä otetaan
lähes samanaikaisesti, ne vaikuttavat keskenään toisiinsa ja sen seurauksena joko molempien tai toisen lääkkeen vaikutus muuttuu heikentävästi tai vahvistavasti.
Lääkkeiden yhteisvaikutusten riskitekijöitä
ovat korkea ikä, monilääkitys sekä hoitovastuun jakautuminen useille lääkäreille.
Yhteisvaikutusten aiheuttamat ongelmat lääkehoidossa voi usein kiertää valitsemalla lääkitykseen pysyvästi tai väliaikaisesti lisättäviä
lääkkeitä tietyn terapiaryhmän sisällä siten,
että interaktioilta vältytään.
Oikea lääkevalinta suhteessa potilaan aikaisempaan lääkitykseen on keskeinen osa lääkärin taitoa, jolla useat lääkkeisiin liittyvät haitat
voidaan välttää.
Lääkeyhteisvaikutuksia on hyvä seurata, koska
fyysinen aktivisuus voi muuttaa lääkevastetta.
Esimerkiksi tulehduskipulääkkeet alentavat
munuaisten verenkiertoa. Ne voivat pitkäkestoisen voimakkaan rasituksen yhteydessä aiheuttaa peräti munuaisvaurion.
Lääkeaineen tehoon voi vaikuttaa ottoaika,
ihmisen koko, lääkeannos sekä fyysinen ja
psyykkinen stressi. Myös perimä ja ikä vaikuttavat lääkkeen tehoon.
Keskenään yhteen sopimattomia lääkkeitä on
runsaasti. Yksi vakavampia terveydellisiä
haasteita aiheuttavat ovat tulehduskipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet voivat yksinäänkin

On tärkeää erottaa toisistaan tarpeeton ja tarpeellinen monilääkitys. Monilääkitys voi olla
hyvin perusteltua ja asianmukaista, mikäli
lääkehoito on hyvin suunniteltu.
Hallitsematonta lääkkeiden kasautumista tulisi
voida ehkäistä. Sellaiseen Suomessa ei kuitenkaan ole ollut riittäviä keinoja.
Ongelmia ovat esimerkiksi lääkkeiden liikakäyttö, turha käyttö, ylikäyttö, tapakäyttö,
väärän lääkkeen käyttö ja haitallinen yhteiskäyttö. Tekoälyn hyödyntämiseen liittyvä lääkealan tutkimus on tuottanut lupaavia tuloksia
kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.
Farmasia-alan ammattilaisten on varmistettava toimittaessaan lääkkeitä riittävällä ohjeistuksella, että turvallinen ja taloudellinen lääkkeiden käyttö toteutuu.
Heidän tulee myös seurata lääkehoitojen asiallista täytäntöönpanoa, opastaa lääkkeen käyttäjää käymään lääkärissä tarvittaessa, osallistua lääkehoitojen moniammatillisessa arvioinnissa ja edesauttaa potilaiden omaa lääkkeiden
käytön järkevyyttä.
Lääkkeiden käyttäjän on kannettava vastuu
omasta asiallisesta lääkehoitonsa toteuttamisesta ja hoidon tavoitteiden saavuttamisesta.
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Tekoälyä hyödyntävät
lääkehuollon prosessit
Lääkehuollon prosessien tarkoituksena on
hallinnoida, optimoida ja dokumentoida tapahtumat sekä varmistaa prosessin onnistuminen. Tekoälystä saadaan verraton apu rakentamaan tarkoituksenmukaista toimintaketjua tai toimintamallia potilaalle jo silloin, kun
hän saapuu sairaalaan ja tarvitsee valvotun,
reseptien mukaisen lääkityksen.
Lääkehoito on toteutettava tehokkaana, tarkoituksenmukaisena ja oikeana prosessina
apteekista asiakkaan kotiin asti.
Lääkehoitoa saadaan parannettua kokonaisvaltaisesti yhdenmukaistamalla prosessi esimerkiksi standardoimalla ja dokumentoimalla
sairaalassa tehdyt toimenpiteet lääkityksessä.
Tekoälyn avulla on mahdollista parantaa tehokkuutta taloudellisesti esimerkiksi sähköisenä tiedonsiirtona, automatisointina, varaston
seurantana ja optimointina sekä koko toimintaprosessien hallintana. Tietämyksen ammattitaito voidaan optimoida sairaanhoitajien ja
apteekissa työskentelevien kanssa.
Lääkelogistiikan automatisointi
Lääkelogistiikkaa voidaan automatisoida tekoälyn avulla esimerkiksi automaattisessa lääkkeiden varastoimisessa ja jakelussa. Lääkkeet
on mahdollista varastoida sähköisillä lukoilla
varustetuissa laatikoissa ja kaapeissa.
Päivystysvarastosta on mahdollista ottaa kokonaisia pakkauksia ja viedä ne osastoille.
Vuodeosastolla lääkkeet jaetaan potilaskohtaisesti.
Leikkausosaston toimintamallissa älykäs lääkekaappi toimii keskusvarastona, josta täydennetään leikkaussalien standardisoituja tarpeita
tilanteen mukaan.

Tekoälyn avulla on mahdollista integroida potilastietojärjestelmä, josta on mahdollista saada potilaan henkilötiedot, paikkatiedot, ja lääkitystiedot.
Haasteena on luoda lääkehuoltoon sellaista
automaatiota tekoälyn avulla, mikä ottaa huomioon ongelmatilanteiden ehkäisyn.
Järjestelmät eivät hallitse täysin puutteita tiedonsiirrossa, dokumentaatiossa, lääkitystiedoissa, jakeluvirheissä, lääkityksen toteutuksessa ja tietojärjestelmien käytön osaamisessa.
Automatisoinnissa ilman tekoälyä on havaittu
seuraavia haasteita:
* Lääkkeen puutteelliset tunnistetiedot.
* Ylätason tunniste ja muuntokoodisto viranomaisilla vasta teon alla.
* Oikean lääkitystiedon saaminen oikeaan
aikaan.
* Oikean tiedon oikeaan paikkaan kirjaaminen ja siirtäminen Kantaan aina reaaliajassa.
* Kysymys, kuka ottaa lääkityksestä kokonaisvastuun.
Tekoälyn mahdollisuudet
lääkehoidon tulevaisuudessa
Lääkehoitoa ja potilasturvallisuutta on mahdollista parantaa automatisoimalla toimintoja.
Terveydenhoidon ammattilaisten tulee tietää
koko ajan, kuinka paljon ja millaisia määriä
lääkkeitä kenelläkin potilaalla on missäkin
paikassa. Näiden seuraaminen ja tieto niistä
on erittäin tärkeää varsinkin monilääkityspotilailla, jotta voidaan paremmin ennaltaehkäistä
lääkkeiden ikäviä yhteisvaikutuksia.
Tekoälyn tekniikoita hyödyntäen on mahdollista selvittää ja löytää ihmisille aiempaa paremmin ja nopeammin muun muassa yksilöl-
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lisyyttä, elämäntapaa ja aikaisempaa lääkitystä
huomioiva lääkitys.
Juridiikka otettava huomioon
Teknologia kehittyy niin nopeasti, että juridiikka tulee perässä. Säännöksiä ja uusia lakeja voidaan tehdä vasta, kun sitä käsittelevää
teknologiaa on ollut käytössä.
Käsiteltäessä tekoälyä on aina mietittävä, minkälaisia laki- ja säädöskokonaisuuksia tekoäly
ja sen käyttö kokonaisuudessa tuo tullessaan.

EU:n laajuinen tietosuoja-asetus on kaiken
pohjana tekoälyteknologian kanssa työskennellessä. Asiakastietolaki, rekisteriselosteet ja
rekistereiden pitoon liittyvä lainsäädäntö on
usein myös hyvin keskeisessä asemassa käsiteltäessä tekoälyteknologiaa.
Päätöksentekoa säädellään laissa, johon vaikuttavat sopimiskorvausoikeus ja tekoälyteknologian juridiset velvoitteet sosiaali- ja terveysalan erikoissääntelyssä, jota sovelletaan
ensisijaisesti tekoälyn kohdalla. Myös vahingonkorvaus- ja sopimusoikeuslaki on muistettava tekoälyteknologiaa suunniteltaessa tai
käytettäessä.
Tietosuojalainsäädäntö on ollut suhteellisen
paljon rajoitteena tekoälyn kohdalla. Siksi tekoälyteknologiaa hyödynnettäessä on datan
laadun oltava hyvää ja laadukasta juridisesta
näkökulmasta. On tärkeää, että päätöksiä tehdessä data on virheetöntä, koska hajallaan
oleva, virheellinen tai liian vähäinen tieto aiheuttavat ongelmia tekoälylle.
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vaikutuskortteja, mutta nykyään myös kattavia tietokantoja, jotka auttavat terveydenhuollon ammattilaisia toteuttamaan hyvää ja turvallista lääkehoitoa.
Pharmaca Fennica on lääketiedot kokoava teos, joka on pitkään toiminut lääkkeitä määräävien terveydenhuollon ammattilaisten perusteoksena. Kirja uudistui ja tiivistyi 2017 yksiosaiseksi. Tiedot on järjestetty vaikuttavan
aineen mukaisesti, jolloin rinnakkaisvalmisteet löytyvät saman artikkelin alta. Painetun
kirjan lisäksi Pharmaca Fennicasta on saatavilla sähköinen tietokanta, mobiilisovellus ja
verkkopalvelu.
Terveysportti tarjoaa käyttäjilleen pääsyn
Medbasen ylläpitämiin lääketietokantoihin,
jotka helpottavat terveydenhuollon ammattilaisten sekä muidenkin käyttäjien lääkkeitä
koskevaa tiedonhakua.
Tietokantojen avulla pystytään löytämään
kriittistä tietoa lääkkeiden yhteisvaikutuksista
sekä niiden vaikutuksista erilaisten sairauksien tai terveydellisesti merkittävien elämänvaiheiden kuten raskauden aikana.
Medbasen ylläpitämiä tietokantoja terveysportissa ovat lääkeinteraktiot ja -haitat, raskaus ja
imetys, lääkkeet ja munuaiset, lääkkeet ja
maksa, ristiyliherkkyydet sekä luontaistuotteet.

Lääketietokannat

Lääkeinteraktiot ja -haitat -tietokanta muodostaa tärkeän työkalun terveydenhuollon
henkilöstön työssä. Sen avulla voidaan havaita
ja ennaltaehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja -haittoja.

Lääkehuollon turvallisuuden hallintaan ja varmistamiseen on tehty monenlaisia tietokantoja, osa yleisempiä ja osa enemmän suunnattuja tietyille asiakasryhmille. Lääkkeiden yhteisvaikutusten hallintaan on tehty erilaisia apuvälineitä, joista aluksi käytössä on ollut yhteis-

Tietokanta auttaa lääketieteen ammattilaisia
etsimään vaihtoehtoja käytettäville lääkkeille,
jotta mahdollisia haittariskejä voidaan minimoida. Interaktioita havaitseva tietokanta,
inxbase, kattaa yli 20 000 lääkeyhteisvaikutusta huomioiden erilaiset lääkemuodot. Se ei
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kuitenkaan sisällä injektio- ja infuusionosteiden yhteensopimattomuuksia. Tietokanta sisältää myös luetteloita ruoka-aineiden yhteisvaikutuksistaa, kuten greippimehun tai maidon kanssa.

Terveystarkastuksessa kaikki tai ennalta määrätty osa skripteistä ajetaan läpi ja vastaukset
tallennetaan lokiin, josta voidaan käydä läpi
kaikki mahdolliset huomautukset liittyen potilaaseen.

Grav- ja Lactbase -tietokannat sisältävät suuren määrän tietoa lääkkeiden käytöstä raskauden ja imetyksen aikana. Lääkkeiden lisäksi
tietokanta sisältää tietoja vitamiineista, hivenaineista, huumeista sekä tavallisimmista nautintoaineista. Ren- ja heparbase –tietokannat
on suunnattu kroonista munuaisten- ja maksan vajaatoiminnasta kärsivien lääkehoidon
avuksi.

Ajamalla skriptit laajemman asiakasryhmän
läpi voidaan muodostaa tilastoja ja arvioida
väestönryhmän hoitoa ja hoidon laatua. EBMeDS-palveluun kuuluu myös maksullinen
lääkityksen kokonaisarviointi.

Lääkealan turvallisuus -ja kehittämiskeskus
Fimean ylläpitämä Lääke75+ -tietokanta on
suunniteltu auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia toteuttamaan kliinisesti oikeaa ja
turvallista lääkehoitoa yli 75-vuotiaille potilaille. Se on kaikkien saatavilla Fimean verkkosivuilla. Jatkuvasti päivitettävä tietokanta koostuu lähes 500 lääkeaineesta tai niiden yhdistelmästä.
Kliinisen päätöksenteon tukipalvelu EvidenceBased Medicine electronic Decision Support
(EBMeDS) on Kustannus Oy Duodecimin palvelu, jossa yhdistyvät potilaan tilaa kuvaavat
potilaskertomukset ja lääketieteellinen tieto.
Se tuottaa käyttäjälle potilaskohtaisesti kirjoitettuja toimintaohjeita turvaamaan näyttöön
perustuva hyvä hoito. EBMeDS -palvelu voidaan integroida kaikkiin rakenteisia potilastietoja sisältäviin potilaskertomusjärjestelmiin,
joista se palauttaa käyttäjälle muistutuksia,
hoitoehdotuksia ja diagnooseihin liittyviä hoitosuosituslinkkejä.
Reaaliaikaisen toiminnon ohella EBMeDS palvelu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa virtuaalisen terveystarkastuksen yksittäiselle potilaalle tai isommalle ryhmälle.

Feenix-lääkeseula on ainutlaatuinen työkalu
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
Sen avulla voidaan seuloa monilääkityt potilaat ja auttaa ammattilaisia tunnistamaan lääkityksen ongelmat erityisesti ikääntyvässä väestössä. Tunnistamalla lääkityksen ongelmat
voidaan pienentää kustannuksia, parantaa
elämänlaatua ja vähentää lääkekuormaa. Lisäksi organisaatiotasolla voidaan pienentää
lääkekuluja, vähentää hoitopäiviä ja päivystyskäyntejä.

Salko on lääkityksen tarkistustyökalu apteekkien käyttöön. Se on monipuolinen arviointityökalu, jota apteekkihenkilökunta voi käyttää
monin eri tavoin. Se auttaa lääkäreitä arvioimaan useaa lääkettä käyttävien iäkkäiden ja
monisairaiden potilaiden lääkitystä ja muistuttaa, mitä kaikkea on otettava huomioon monimutkaisia lääkeyhdistelmiä määrättäessä.
Osana Suomen siirtymistä digiaikaan 2000luvun alkuajoilta lähtien on myös terveydenhuolto siirtynyt digitaaliseen aikaan. Luonnollisena siirtymänä on siirrytty paperisista ja
hankalista potilaskertomuksista ja resepteistä
kohti digitaalisia ratkaisuja. Jo pitkään käytössä ovat olleet sähköiset potilastietojärjestelmät
Effica ja Pegasos. Vuodesta 2010 asti on ollut
käytössä Kansallinen Terveysarkisto eli Kanta,
johon kerätään suomalaisten potilastietoja,
lääkereseptejä ja suostumuksia.
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Tietokannan avulla pyritään yhtenäistämään
tietojen rakennetta sekä mahdollistamaan
joustava kommunikointi eri terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden välillä. Potilas voi tarkistaa omat terveystietonsa sekä kirjata tarvittaessa järjestelmään tekemänsä huomiot lääkehoidosta, kuten merkintä ylimääräisistä tai
puuttuvista lääkkeistä, lääkehoidon vaikutuksista ja haittavaikutuksista. Osana Kanta-palvelua on myös sähköinen resepti eli e-resepti
palvelu, joka helpottaa reseptien seurantaa
sekä käyttöä. E-reseptien käyttö on vuodesta
2017 asti ollut pakollista.
Tietokantojen hyödyntäminen
kansainvälisessä tekoälytutkimuksessa
Kansainvälisenä tutkimuskohteena on ollut
tekoälyn hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti
lääkehuollossa. Vuoden 2017 Helsinki Challenge -voittajatiimi iCombinen tavoitteena on
kehittää tekoälyyn perustuva matemaattiseen
malliin perustuva, lääketietomassoja hallinnoiva ratkaisu, joka poistaa laboratorion ja
klinikan välisen tietovirran pullonkaulan ja
yhdistää vuosien aikana kertyneet geeni- ja
lääkeherkkyystietomassat.
Lääketietokantoja ja potilastietokantoja käyttäviä ja tekoälyä hyödyntäviä menetelmiä on
tutkittu ja kehitetty kansainvälisesti. Yhdessä
tutkimuksessa on yritetty etsiä keinoa, miten
konekielisen oppimisen avulla voitaisiin löytää
samankaltaisuuksia huumeiden fenotyyppien
genomista ja rakenteista. Tämä menetelmä on
koettu lupaavana DDL-aineiden ja -lääkkeiden
yhteisvaikutuksien löytämiseen, lääkkeiden
kehittämiseen ja jälkimarkkinavalvontaan.
Myös näyttöön perustuva lääketiede, Evidence
Based Medicine (EBM) -menetelmä hyödyntää
tietokantoja. EBM nojautuu kliinisiin käytännön ohjeisiin, joissa kuvataan päätelmät ja
suositukset erilaisiin hoitoihin potilaille. Saa-
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tujen tulosten perusteella EBM pystyy integroimaan parhaat tutkimukset, kliinisen kokemuksen sekä potilasarviot. Se sisältää prosessin vuorovaikutuksessa lääkärin kanssa ja sillä
voi saada tietoa lääkäreiden kohtaamista ongelmista.
Tutkimuksessa on todettu, että saadut ohjeet
ovat hyödyllisiä minkä tahansa lääkkeen ehdottamiseksi potilaalle.
SMT-ratkaisija hyödyntää hoitopolkuja

SMT-ratkaisija (satisfiability modulo theories)
hyödyntää tietokantoja ristiriidattoman tai
vähiten ristiriitoja sisältävän hoitopolun määrittämisessä. Se perustuu tietokantoihin ja
sääntöihin sekä visualisointiin. Tietokantaan
tallennetut tiedot kartoitetaan ja konfliktit
tunnistetaan sääntöperusteisen lähestymistavan avulla.
Kehitettäessä vaihtoehtoisia hoitopolkuja ristiriitaisten polkujen sijaan käytetään sääntöihin
perustuvia teorioita. Tämän menetelmän tärkein puoli on välttää lääkinnälliset ristiriidat
potilailla, joilla on useita sairauksia. Lääkärit
ja apteekkien henkilöstö saavat tärkeää taustatietoa oikeiden lääkkeiden etsimiseen. Määräämiseen ja luovuttamiseen.
Tutkimuksessa järjestelmä tarjoaa ratkaisun
lääkäreille, kun he määräävät lääkkeitä useiden sairauksien hoitoon potilaille. Järjestelmä
tunnistaa lääkkeet, haittavaikutukset ja tautien väliset ristiriidat sääntöihin perustuvien
tekniikoiden avulla.
Clinical Decision Support System (CDSS) on
sovellusmenetelmä, joka analysoi dataa ja tukee lääketieteellisiä päätöksiä taudin hoidossa,
diagnoosissa ja ennusteissa. Se käyttää aikaisempia potilastietoja ja auttaa lääkäriä tekemään päätöksiä ohjaamalla tutkimusprosessia
hierarkkisella tavalla sovellettavien ohjeiden
mukaan agenttipohjaisen järjestelmän avulla.
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Ensin ohjelmaan syötetään lääkkeiden nimet,
jotka tarkistetaan potilaan lääkehistoriasta.
Järjestelmän tunnistaessa suuren ristiriidan
hoitopolun löytämisprosessi lopetetaan. Konfliktin ollessa vähäinen tai kohtalainen, prosessi jatkuu lääkärin luvalla.
Kussakin konfliktityypissä on kolme luokkaa,
joiden suuruudet ovat suuri, kohtalainen tai
pieni. Tutkimuksessa huomattiin, että aiemmat reseptit vaikuttavat olennaisesti nykyisten
reseptin tehokkuuteen ja nykyisen hoidon tehokkuuteen.
Haittavaikutuksista merkittävä terveysriski
Kansainvälisten tutkimusten mukaan markkinoilla olevista lääkkeistä osa tuottaa haittavaikutuksia aiheuttaen merkittävän terveysriskin
ja vaikeuksia arvioida lääkkeiden kustannushyötysuhdetta tarkasti.
Koneoppimisen avulla on mahdollista ennustaa tuntemattomia haittavaikutuksia. Yksi ennustealgoritmi hyödyntää julkisesti saatavilla
olevia lääkkeitä koskevia tietoja vertaamalla
lääkkeiden markkinoinnin aikana jaettavia
tietoja terveydenhuollon arkistoihin kirjattuihin tapauksiin havaituista haittavaikutuksista.
Algoritmilla on osoitettu toimintalinja, jossa
käytetään EHR:n vapaasta tekstistä peräisin
olevia lääkkeiden ADR–yhdistelmiä. Yhdistämällä tietokantoja on saatu aikaan malli, joka
pystyy esittämään lääkkeiden ja tautien aiheuttamat syy-seuraussuhteet.

Googlella on käynnissä DeepMind Health projekti. DeepMind voi käsitellä miljoonia lääketieteellisiä tietoja vain muutamassa minuutissa. Se nopeuttaa monia kliinisiä terveystoimenpiteitä, kuten lääketieteellisiä tietojen etsintää tai diagnostiikkaa.
DeepMindissa on myös kehitetty malleja, jotka
jäljittelevät kykyä kuvitella toiminnan seuraukset ennen sen toteuttamista.

Tekoälyä voidaan myös käyttää ennakoimaan
lääkkeen mahdollisia haittavaikutuksia, kuten
Stanford Universityn tekemässä tutkimuksessa, jonka ACS Central Science julkaisi.
Vähäisillä tiedoilla potentiaalisen lääkkeen
kemiallisesta rakenteesta algoritmi pystyy
muotoilemaan ennusteita sen potentiaalisesta
myrkyllisyydestä ja molekyylien epävakaudesta.
Tehokas tekoäly optimoi yhdistelmähoitoja
Phenotypic Personalized Medicine -tekoälyn
avulla on pystytty yhdistelmähoidossa optimoimaan tehoa ja turvallisuutta. Tämä teknologia voi tarkkailla jatkuvasti useita lääkkeitä
sopivalla annoksella. Tutkimuksessa saatiin
potilastiedot 6-merkap-topuriinin ja metotreksaatin annostelemisesta sekä vastaavasta absoluuttisesta neutrofiililuvusta tai valkosolujen
osajoukon tasoista, jotka ovat välttämättömiä
potentiaalisesti hengenvaarallisten infektioiden poistamiseksi.

Tulokset osoittivat tapauksia, joissa tavanomaiset kemoterapian annokset aiheuttivat
poikkeamia hyväksyttävistä neutrofiilitasoista.
Yksilöllisen lääketieteellisen teknologian avulla
muodostettiin yksilölliset kolmiulotteiset kartat optimaalisten 6–merkaptopuriini/metotreksaattilääkkeiden suhteiden määrittelemiseksi. Tämän teknologian ehdottamat lääkeannokset olivat jopa 40 prosenttia pienempiä kuin kliiniset kemoterapian annokset,
mutta silti tehokkaampia.
Muistutus-asiantuntijajärjestelmä (RES) muistuttaa potilaita ottamaan lääkkeitä määrättynä
aikana. Älypuhelinviestintäsovelluksen avulla
voidaan antaa mihin tahansa päätepisteeseen
tai sovellukseen.
SMS/MMS-asiakkaan automaattinen järjestelmä voidaan konfiguroida soittamaan muistutuksia lääketieteellisestä hoidosta. RES-ydin
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perustuu Java OSGI -arkkitehtuuriin, joka tarjoaa yksinkertaisen tavan laajentaa järjestelmää sen ajon aikana pysäyttämättä sitä. Jokainen RES-ominaisuus, kuten QR-tulkki, tietokannan lukijan ja käyttäjän tunnistaminen,
kehitettiin täysin erillisenä Java-kirjastona.
National Institutes of Healthin rahoittama
AiCure-sovellus taas seuraa, noudattavatko
potilaat hoitoa. Tekoälysovellus ja älypuhelimen kamera seuraavat ja varmistavat, että
lääkkeet on otettu.

Lääkkeen vaikutuksia on aina seurattava aktiivisesti ja haittoihin reagoitava esimerkiksi
pienentämällä annosta. Myös lääkkeiden yhteisvaikutusmekanismia tulee seurata.
Lääketurvallisuutta edistäviä
tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia
Lääkkeiden vaikutusmekanismien ja haittavaikutusten tunnistaminen on kriittistä lääkeaineiden kehityksen ja potilasturvallisuuden
kannalta. Cambridgen yliopistossa kehitetty
DrugClust on koneoppimisen työkalu haittavaikutusten ennakointiin.
DrugClust-algoritmin toiminta on kolmevaiheinen. Ensin algoritmille syötetään opetusdatana lääkeprofiileita ja niiden haittavaikutuksia, jotta voidaan arvioida lääkettä, jonka haittavaikutuksia ei tunneta. Opetusdataa voidaan
hakea internetin tietokannoista, kuten PubChem, DrugBank, KEGG, Matador. Seuraavaksi opetusdata klusteroidaan käyttäen kolmea
klusterointialgorimia K-Means, PAM ja KSeeds. Muodostuneet klusterit sisältävät nyt
ne lääkeominaisuudet ja haittavaikutukset,
jotka esiintyvät usein yhdessä. Nyt voidaan
laskea todennäköisyys kullekin haittavaikutukselle jokaisessa klusterissa käyttäen Bayesin
ehdollisen todennäköisyyden kaavaa. Näin
syntyy malli lääkeaineiden haittavaikutuksista.
Ennustemallin perusteella voidaan arvioida
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uusien lääkkeiden haittavaikutuksia niiden
ominaisuuksien perusteella.
Tutkimuksissa on hyödynnetty mallia, jossa
on seuraavat vaiheet:
1) Sanakirjan muodostaminen lääketieteellisiä kemikaaleja ja lääkkeitä varten.
2) Sanakirjan yhdistäminen DDIrakenteisiin (datan opettaminen) ja MedLine-tiivistelmien tiivistelmään (sovellusta
varten).
3) Lääkeaineiden/kemikaalien selvittäminen lääke-geeni-vuorovaikutusta varten
toksikogenomisesta tietokannasta.
4) lauseiden (kirjallisuus) luokittelu koneoppimisen avulla lääkkeiden vuorovaikutusta varten ja lääkkeiden haittavaikutustyyppien kategorisointi.
Tekoäly lääkitysturvallisuudessa
Tekoälypohjaisia sovelluksia pyritään kehittämään erityisesti aloille, joilla erehtyminen voi
pahimmassa tapauksessa maksaa ihmisen
hengen. Farmasia on täynnä mahdollisuuksia
tekoälysovelluksille lääkkeiden kehityksessä ja
niiden jokapäiväisessä käytössä.
Sähköisesti määrättyjen reseptilääkkeiden
myynti on tiukasti rajoitettu vain lääkärin
määräyksellä tapahtuvaksi ja apteekkien kautta toimitettavaksi. Lääkeneuvontaa saavat antaa vain Valviran laillistamat farmaseutit ja
proviisorit.
Tekoälyllä on lukemattomia sovelluskohteita
farmasiassa ja terveydenhuollossa. Julkisella
sektorilla tekoälyn käyttökohteet keskittyvät
hyvin vahvasti terveydenhuoltoon ja sen kustannusten hillitsemiseen väestön vanhetessa.
Tehyn ja Lääkäriliiton kesällä 2018 jäsenilleen
toteuttaman kyselyn mukaan vastaajista moni
tietää käsitteenä tekoälyn ja siihen suhtaudutaan myönteisesti.
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Lääkeaineiden väliset yhteisvaikutukset ovat
enimmäkseen ennakoitavissa farmakokineettisten ja farmakodynaamisten ominaisuuksien
perusteella. Kaikkia yhteisvaikutuksia ei tunneta, koska niitä voi tulla ilmi vasta pitkäaikaiskäytön yhteydessä. Ihmiset reagoivat lääkkeisiin yksilöllisesti, ja väärä annostus voi sotkea elimistön toimintaa.
Tekoälyn hyödyt suuren tietomäärän käsittelyssä ovat kiistattomat. Muun muassa farmakokineettisia yhteisvaikutuksia on kyetty ennustamaan koneoppimiseen pohjautuvilla metodeilla. Koneoppimisen kautta voitaisiin lähestyä muita yhteisvaikutusongelmia, opettaa
tekoälylle tunnetut metaboloitumisreitit ja
niiden kautta metaboloituvat lääkeaineet sekä
laittaa se etsimään lääkeaineista yhtenevyyksiä.
Antibioottiresistenssillä tarkoitetaan mikrobilääkkeiden tehon rajoittumista eli alun perin
tietylle mikrobilääkkeelle herkkä bakteeri ei
enää vastaakaan hoitoon (bakteeri ‘tottuu’
lääkkeeseen). Bakteerien kyky sietää antimikrobisia lääkkeitä voi kehittyä usealla eri mekanismilla. Periaatteessa antibioottiresistenssin
syntyyn riittää mutaatio yhdessä bakteerissa,
sillä bakteerit kykenevät jakamaan DNA:taan
keskenään eri reittien kautta.
Tekoälyn mahdollisuudet
Tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia taisteluun
antibioottiresistenssiä vastaan monelta eri
näkökulmalta. Tekoälyn avulla voidaan löytää
ja kehittää uusia mikrobilääkkeitä, jolloin lääkearsenaali jo resistenttejä mikrobikantoja
kohtaan kasvaa. Tekoälyn avulla on mahdollista räätälöidä antibiootteja entistä tarkemmin
tehoamaan vain tiettyihin bakteereihin, mikä
edesauttaa Euroopan lääkeviraston (EMA)
suunnitelmaa antibioottiresistenssin rajoittamiseen.

Tekoälyn mahdollisuudet uusien lääkkeiden
löytämisessä eivät luonnollisestikaan rajoitu
vain mikrobilääkkeisiin vaan sen avulla on
mahdollista tutkia useita uusia molekyylejä ja
mahdollisesti kehittää lääkeainemolekyyleja.
Toistaiseksi suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on toiminut hyvänä suojana antibioottiresistenssiä vastaan (antibiootteja saa
apteekista vain lääkärin määräämällä reseptillä), mutta matkailun kasvaessa antibioottiresistenttien bakteerien riskialueille lisääntyy
myös mahdollisuus, että tuliaisena tulee myös
jotakin tarkoituksetonta.
Tekoäly tarjoaa terveydenhuollolle myös mahdollisuuden ennustaa infektion saamisen suhteen kohonneessa riskissä olevat potilaat. Tähän asti lääketiede ja sairauksien hoito on pitkälti pohjautunut siihen, että hoidetaan oireita, johtuvat ne sitten kansantaudista tai infektiosta. Tekoäly voi tarjota mahdollisuuden
päästä askeleen edelle ja ennakoida sairaudet
tai infektiot ennen niiden puhkeamista.
Tekoäly ja farmasia
Farmasia tarkoittaa lääkkeen valmistuksen
taitoa ja on myös monitieteinen, soveltava ja
laaja-alainen tieteenala, joka tutkii lääkeaineiden ja -valmisteiden ominaisuuksia, lääkehoitoa sekä lääkkeiden valmistamista ja käyttöä
luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja terveystieteiden näkökulmasta. Alun perin lääkärit valmistivat itse määräämänsä lääkkeet,
mutta lääkehoito ja niiden valmistus eriytyivät
1200-luvun Euroopassa. Vastuukysymykset
eriytyivät siten, että lääkärit eivät enää vastanneet lääkkeiden valmistuksesta eivätkä apteekkarit potilaiden hoidosta.
Koneoppiminen ja tekoäly antavat lääketeollisuudelle tilaisuuden tehdä tuotekehitystä eri
tavalla kuin ennen, toimia tehokkaammin ja
parantaa tuotevalikoimaa. Pitkäaikaiset hyö-
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dyt kattavat suuret kehityskustannukset, paremman sijoitetun pääoman tuottoasteen,
säästävät kustannuksia ja mahdollistavat vakavia sairauksia vastaan kehitettyjen uusien
lääkkeiden tuottamisen.
Lääkekehitysprosessi kestää keskimäärin 15
vuotta edetessään ideatasolta oikeanlaisen
sairautta manipuloivan proteiinin löytämisen,
konseptin testaamisen, potilaalle toimitettavan
molekyylin optimoinnin, prekliinisen ja kliinisen turvallisuuden ja tehokkuuden testaamisen jälkeen markkinoille. Lääkeyritykset käyttävät prosessin aikana noin miljardi euroa
yhtä lääkettä kohden. Summaan on laskettu
myös epäonnistuneet lääkkeiden testaamiset.
Koneoppiminen ja tekoäly lääkkeiden sekä
diagnosointialgoritmien kehityksessä
Lääkkeiden kehitysprosessi, oikeiden yhdisteiden etsintä ja tutkijat hyötyvät tekoälyn ja koneoppimisen teknologian innovaatioista. Biolääketieteen tutkijat joutuvat tekemisiin erittäin suuren informaatiomäärän kanssa, ja on
arvioitu, että biolääketieteen teollisuus saa
10 000 uutta julkaisua päivittäin ympäri maailman erilaisista lähteistä. Ilman tekoälyä ja
koneoppimisen algoritmeja oikean yhdisteen
löytäminen ja kehittäminen lääkeaineeksi informaatiotulvan keskellä ei olisi mahdollista.
BenevolentBio-yritys on tehnyt tutkimustyötä
ALS-taudin parissa. Amyotropic Lateral Sclerosis tarkoittaa motoneuronisairautta, joka
rappeuttaa ylempiä ja alempia liikehermoja.
Yhtiö on kehittänyt JACS-järjestelmän
(Judgement Correlation System), joka pyörii
NVIDIA DGX-1 -tekoälyä hyödyntävässä supertietokoneessa. JACS kykenee käymään läpi
miljardeja lauseita ja kappaleita miljoonista
tieteellisistä tutkimuspapereista ja abstrakteista, minkä jälkeen se linkittää datan väliset
suhteet ja ohjaa dataa tunnettuihin faktoihin
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muodostaen tutkijoiden kriteereihin perustuvia hypoteeseja. ALS-tautia varten niitä on
ollut noin 200, joista lopulta viisi parasta pääsi
laboratoriotesteihin.
IBM on kehittänyt koneoppimiseen perustuvan algoritmin, joka ennustaa sydämen vajaatoiminnan jo kaksi vuotta ennen kuin se tyypillisesti diagnosoidaan. Tutkijat opettivat algoritmia digitaalisten potilastietojärjestelmiin
ja lääkäreiden muistiinpanoihin perustuen.
Sydämen vajaatoiminnassa sydänlihas ei ole
tarpeeksi vahva pumppaamaan tarpeeksi verta
kehon tarpeisiin. Vajaatoiminta on vaikea ennustaa ja usein potilas päätyy yhtäkkisesti sairaalaan, jolloin ongelmia on jo kertynyt ja peruuttamattomia vammoja on syntynyt.
Tutkimusryhmä tarkasteli digitaalisien potilastietojärjestelmien informaatiota muista vastaavista tilanteista, lääkityksiä sekä sairaalassaolojaksoja, jotka tarjosivat parhaan signaalin
sydämen vajaatoiminnan ennustamiseksi. Kerätty digitaalisten potilastietojärjestelmien
data tuli 10 000 potilaalta, joista luotu malli
oppi ennustamaan sydämen vajaatoiminnan
kahta vuotta aikaisemmin kuin perinteisillä
menetelmillä.
Tutkimuslaitokset ja lääkeyritykset käyttävät
valtavan määrän aikaa seulomalla molekyyliyhdisteitä ja erilaisia kemiallisia rakenteita
saadakseen aikaan turvallisen, tehokkaan,
lääkkeeksi kelpaavan yhdisteen. Prosessin aikana tutkitaan myrkyllisyys, sivuvaikutukset
ja epävakaus, jotka voivat aiheuttaa ongelmia
kliinisissä testeissä tai valmiissa lääkkeissä.
Algoritmi, joka ennustaa näitä ominaisuuksia,
voi nopeuttaa ja parantaa lääkeyhdisteen seulontaprosessia. Syväoppimista hyödyntävät
neuroverkot ja koneoppimisen algoritmit ovat
osoittautuneet hyviksi tällä alueella. Stanfordin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet sy-
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väoppimiseen perustuvan algoritmin, joka
kykenee ennustamaan potentiaalisen lääkeaineen ominaisuuksia käyttämällä hyvin pientä
määrää datapisteitä.
Aberystwythin ja Cambdridgen yliopiston tutkijat kehittivät 2009 Adasm-tutkimusrobotin,
joka kykeni itsenäisesti omaksumaan uutta
tieteellistä tietämystä, ja myöhemmin Manchesterin yliopistossa Eve-tutkimusrobotin,
jonka tarkoituksena on nopeuttaa lääkeaineiden etsintäprosessia uusien lääkkeiden tuottamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi. Lupaavia tuloksia on saatu lääkkeeksi mahdollisesti sopivien yhdisteiden löytämiseksi malarian tai muiden trooppisten tautien, kuten afrikkalaisen trypanosomiaksen (unisairaus) hoitoon.
Eve-tutkimusrobotti hyödyntää tekoälyä oppiakseen aiemmista onnistuneista löydöksistä ja
valitsemalla yhdisteitä, joilla on suuri todennäköisyys olla aktiivinen tutkittua sairautta
vastaan. Sen älykäs seulontajärjestelmä tutkii
lääkeyhdistelmiä ja niiden myrkyllisyyden sekä valitsee ne, jotka estävät parasiittiproteiinien toiminnan ja jättävät olennaiset, ihmiselle tärkeät proteiinit vahingoittumattomiksi.
Eve on suunniteltu automatisoimaan alkuvaiheen lääkekehitystä. Robotti testaa systemaattisesti jokaisen suuresta yhdistejoukosta Brute
-Force -standardilla, jossa kaikki vaihtoehdot
käydään lävitse. Se kykenee seulomaan 10 000
yhdistettä päivässä

kaan osaa syntetisointeja yhdisteistä, mikä
tulevaisuudessa varmaankin on mahdollista.
Tekoäly auttaa tunnistamaan sopivan
yhdistelmälääkityksen syövän hoidossa
Tehokkaiden ja yhteensopivien yhdistelmien
löytäminen on vaikeaa farmakologisesti ja matemaattisesti. Tekoäly voi auttaa tutkijoita ennustamaan, mitkä yhdistelmät jo olemassa
olevissa lääkityksissä voivat tehota.
Sadan uuden lääkkeen kehittäminen taas edellyttää 5000 kahden lääkkeen kombinaation
testaamista, ja mikäli halutaan mitata kolmen
tai neljän lääkeyhdistelmän vaikutuksia, vaihtoehtojen määrät kasvavat nopeasti ja kokeellinen testaus tulee yhä vaikeammaksi.
Tutkimuksien mukaan tekoäly kykenee ehdottamaan tehokkaita syöpään tehoavia lääkekombinaatioita. Olemassa on useita lääkkeitä,
joita voidaan käyttää erilaisia syöpätyyppejä
vastaan ja yksi haasteista on löytää keinoja
yhdistää ne.
Tutkijat ovat käyttäneet tekoälytekniikoita
rakentaakseen malleja, jotka ennustavat synergistisiä lääkekombinaatioita. He opettivat
tekoälyä hyödyntävää mallia tunnistamaan jo
testatut yhdisteet ja sovelsi mallia arvioimaan
suurempia yhdistelmäjoukkoja, jotta oli mahdollista nähdä, mitkä yhdisteet saattaisivat olla
tehokkaita.

Parantaakseen prosessia Eve valitsee satunnaisen osajoukon yhdisteitä löytääkseen yhdisteet, jotka voivat läpäistä ensimmäisen määrityksen. Mahdolliset löydökset testaan uudelleen useamman kerran, jotta väärien positiivisten löydösten todennäköisyys vähenee.

Algoritmipohjainen lähestymistapa ennusti,
mitkä lääkkeet saattaisivat toimia yhdessä melanooman BRAF-mutaation hoidossa. Tutkijat
käyttivät Random Forest -nimistä tekoälyteknologiaa, oppivaa, monimutkaisista säännöistä
koostuvaa algoritmia, jonka tuottamien vaihtoehtojen avulla kaksi lääkettä voi toimia tehokkaasti yhdessä.

Eve käyttää tilastotiedettä ja koneoppimista
ennustaakseen uusia rakenteita. Se ei kuiten-

Laboratorio-oloissa lääkeyhdisteet osoittivat
olevansa synergistisiä ja ohjasivat kohti uu-
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denlaista melanooman hoidon strategiaa. Tekoälyä voidaan opettaa tunnistamaan pieneen
lääkeyhdistelmien määrään perustuen kahden
tai useamman lääkkeen synergistisiä ominaisuuksia melanooman hoidossa.
Syväoppiminen lääkkeiden
ominaisuuksien ennustamisessa
Syväoppiminen kehittyy nopeasti useilla tieteen ja teknologian alueilla. Menetelmät mallintavat korkeatasoisia kuvauksia datasta käyttämällä syviä neuroverkkoja. Onnistuneita
tuloksia on saavutettu kuvan, tekstin, äänen ja
videon tunnistuksessa, robotiikassa ja ilman
ihmistä tapahtuvassa itsenäisessä ajamisessa.
Lääkkeiden etsiminen ja kehittäminen ovat
monimutkainen prosessi ja se vaatii paljon
aikaa ja resursseja. Useita erilaisia laskennallisia lähestymistapoja on säännöllisesti kehitetty
tilanteen parantamiseksi. Aiemmin menetelmät saattoivat riippua aktiivisten aineosien
tunnistamisesta perinteisillä tavoilla tai onnekkaasta sattumasta.
Modernit menetelmät koostuvat tiedon louhinnasta, rakennemallinnuksesta (homologiamallinnus), perinteisestä koneoppimisesta ja
sen osateknologiasta, syväoppimisesta.
Neuroverkot sopivat hyvin laskennallisen biologian tarpeisiin, sillä ne kykenevät toimimaan
niukan ja monimutkaisen informaation kanssa, joka tulee kyseeseen suuriulotteisen geenidatan kanssa toimiessa.
Tietosuojasta rajoitteita sovelluksille
Tekoälypohjaisten sovellusten kannalta tietosuoja ja sitä koskevat säädökset asettavat rajoitteita ohjelmien kehitykseen ja ennen kaikkea ohjelmien soveltuvuuteen käytännön työhön. Tietosuojasäännökset rajoittavat terveydenhuollossa hoitoyksiköiden kesken potilaan
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tietojen jakoa (erityisesti kuntarajojen yli) ja
myös apteekkien tietojen tallennusta.
Tekoälyn on hankala tuoda mullistavia työkaluja apteekkityöhön lähivuosina, koska monet
lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät päätökset
tehdään lääkärin vastaanotolla eikä apteekin
farmaseuttinen henkilöstö voi ilman lääkärin
konsultaatiota muuttaa näitä päätöksiä mahdollisista virheistä huolimatta. Apteekeissa
kaivattaisiin työkalua lääkeneuvonnan tukemiseen ja apua interaktioiden havaitsemiseen.
Nykyinen tietosuoja-asetus asettaa rajat, minkä puitteissa mahdollisia interaktioita voidaan
tarkastella.
Tekoälyn odotetaan tuovan säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin. Investointeja suunniteltaessa tulee tarkastella tekoälyn hyötyjä
hoidon ja talouden näkökulmista. Uusien järjestelmien ja teknologioiden perehdyttämiseen
kuluu resursseja, joten hankintavaiheessa tulisi huomioida myös toimivat integraatiot olemassa oleviin järjestelmiin, jotta järjestelmien
yhteiskäyttö olisi mahdollisimman vaivatonta.
Tekoälyn tekstianalytiikka on keskeinen uusi
tekniikka, jota käsitellään loppuraportin kirjasarjan Vol. 4:ssä.
Pohdinta
Farmasian ala on kokenut viime vuosina suuria muutoksia. Geneeristen lääkkeiden tulo
markkinoille ja viitehintaputken käyttöönotto
ovat muuttaneet apteekkien infrastruktuuria
ja osin myös apteekkien roolia Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä. Epävarmuus apteekkien tulevaisuudesta osaltaan jarruttaa varsinkin yksityisomistuksessa olevia apteekkeja
tekemästä investointeja uusiin teknologioihin.
Uutta pohjaa tekoälypohjaisille sovelluksille
haetaan käytännön tarpeesta ja syntyvistä
säästöistä. Tekoälyn ja terveydenhuollon yh-
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distäminen näyttää lisääntyvän tulevaisuudessa. Tärkeää teknologisten ratkaisujen suunnittelussa on hyödyntää nykyisten terveydenhuollon toimijoiden vankkaa osaamista, sillä
vain he osaavat kertoa käytännön työn päivittäisistä haasteista ja mahdollisista ratkaisumalleista.
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LUKU 11
Tekoälyn mahdollisuudet
syrjäytymisessä ja mielenterveydessä

A

kateemiseen tutkimukseen perustuvat, tekoälyä hyödyntävät ratkaisut
herättävät lupaavia toiveita mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Tilastojen mukaan viidennes suomalaisista sairastuu masennukseen elämänsä aikana ja yli puolella
heistä sairaus uusiutuu, joillakin myös kroonistuu.
Yleisimpiä masennusjaksot ovat nuorilla ja ne
vähenevät iän myötä. Tärkeää on tunnistaa
oireet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
jotta sairastumista voitaisiin ennaltaehkäistä
tai sen puhkeamisen seurauksia lieventää. Masennus lisää fyysisen sairastuvuuden riskiä ja
esimerkiksi masentuneen henkilön riski saada
sepelvaltimotauti on muuhun väestöön verrattuna 2–3-kertainen.
Japanilainen Fujitsu on kehittänyt tekoälyä
hyödyntävän HIKARI-rajapinnan nimeltään
API, joka parantaa kliinistä päätöksentekoa ja
riskien arviointia. Ennen julkaisemista järjestelmää koekäytettiin kenttäkokeissa Espanjan
Madridissa, San Carlosin kliinisessä sairaalassa (HCSC), jossa on tutkittu ja opetettu mielenterveyden sairauksia perustamisvuodesta
1787 saakka.

muodostaminen tuo ongelmaan avun, joka
helpottaa, nopeuttaa ja keskittää datan analysointia, diagnosointia, lääkitystä ja hoitoa.
HIKARI-rajapinta toimii tarkasti
riskien arvioinnissa
Fujitsu esitteli 2014 HCSC-sairaalan lääketieteen ammattilaisille työkaluja, joita yhtiön
innovointiin ja data-analyysiin erikoistunut
tutkimusryhmä oli työstänyt. Yhteistyössä
syntyi HIKARI-rajapinta, jonka tarkoituksena
on nostaa kliinisen päätöksenteon tasoa.
Ihmiskeskeinen tutkimustietojärjestelmä auttaa lääkäreitä käsittelemään integroitua, ryhmiteltyä ja anonyymiä dataa, jota on vastaanotettu kliinisistä ja ei-kliinisistä lähteistä. Alusta tarjoaa perusteellisen tutkimusmahdollisuuden ja mahdollisuuden hyödyntää kehittynyttä
data-analytiikkaa terveydenhuoltosektorilla.
Fujitsu ja HCSC-sairaala suorittivat kenttäkokeita 36 000 anonymisoidun potilastietueen
avulla. Kuuden kuukauden aikana mukana oli
kokeneita psyykkisiin sairauksiin erikoistuneita ammattilaisia.

Perinteisissä sairaalaympäristöissä on valtava
määrä paperisia dokumentteja, joita on kerätty vuosikymmenten ajan. Sellaista arkistodata
on vaikeaa systematisoida, paikallistaa ja tulkita. Digitaalisen kliinisen historia-arkiston

Kenttäkokeiden aikana jokainen heistä erikseen tarkasteli tilanteita, jotka olivat yhteyksissä varsinaisen diagnoosin, sairauksien yhteisesiintymisen, potentiaalisen itsemurhariskin, alkoholin väärinkäytön ja aiemmin tapahtuneen potilaiden sairaanhoitojärjestelmän
käytön kanssa.

Tämä luku perustuu raportteihin 7–9 ja 17, joissa
on mainittu alkuperäislähteet viitteineen. LIITE 1.

Tietojärjestelmän todettiin toimivan tarkasti
riskien arvioinnissa käyttäen kliinistä dataa ja
tunnistamalla jo olemassa olevia kliinisiä on-
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gelmia. Järjestelmää käyttämällä kyettiin pääsemään jopa 85 % tarkkuuteen tunnistettaessa itsemurhan tai alkoholin- ja huumeiden
käytön riskejä. Aikaa toimenpiteisiin kului
vain sekunteja aiempaan tuntien käyttämiseen
verrattuna.
HIKARI-järjestelmä osasi myös jakaa potilaita
ryhmiin riippuen diagnoosin tyypistä tai yleisemmistä psykiatrisista riskeistä. Hoitohenkilökunnalle siitä oli verraton apu, koska heille
on tärkeää ymmärtää kaikki potilaan terveysriskit oikeanlaisen hoidon määrittämiseksi.
KokoBot-keskustelurobotti
New Yorkista kotoisin oleva Koko-startupyritys hyödyntää tekoälyä joukkouttamiseen
perustuvassa kognitiivisessa terapiassa. Sen
rakentamaa ja Massachusettsin teknillisen
korkeakoulun (MIT) medialaboratoriossa tutkittua KokoBot-keskustelurobottia voidaan
käyttää Facebook Messengerin, Telegramin ja
Kik Messengerin yhteydessä. Menetelmä tarjoaa asiakkaille vertaisverkkoteknologiaa, jotta
he voisivat käsitellä stressiin, levottomuuteen
ja depressioon liittyviä tilanteita.
KokoBot analysoi käytyä vuorovaikutteista
aineistoa, moderoi sisältöjä ja valottaa käyttäjille kognitiivisen terapian periaatteita. Käyttäjät voivat kertoa KokoBotille, mikä heitä vaivaa ja keskustelurobotti reitittää viestin sopivalle KokoBot-ryhmän jäsenelle. Tutkimuksen
mukaan 99 % kysymyksistä saa vastauksen ja
niistä 90 % on hyödyllisiä. KokoBot yhdistää
kognitiivisen älykkyyden ja tekoälyn parantaakseen ihmisten emotionaalista hyvinvointia.

jestelmä toimii Facebook Messengerin kautta
ja on robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntävä, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva
ratkaisu. Asiakas esittelee ensin itsensä ja
Woebot kartoittaa tämän mielentilaa ja ajatuksia hyödyntäen kognitiivisen käyttäytymisterapian tekniikoita ja muotoillen uudelleen depressioon ja levottomuuteen liittyviä ajatusmalleja ja negatiivisia tunteita.
Woebotin tarkoituksena ei ole matkia tai korvata psykologien ja psykiatrien terapiaa, vaan
luoda uudenlainen kokemus henkilöille, jotka
eivät muuten hakisi hoitoa mielenterveyden
oireisiin.
Wysa-keskustelurobotti
Wysa-keskustelurobotti kehitettiin Yhdysvalloissa Columbian ja Cambridgen yliopistojen
yhteistyönä ja sen teknologiat perustuvat taustatutkimukseen ja pyrkivät hyödyntämään
potilaiden itsehoitoa salattujen keskustelujen
välityksellä. Maailmanlaajuisesti toimivan robotin kanssa käydään yli neljä miljoonaa keskustelua vuodessa, ja sillä on vajaat 100 000
asiakasta yli 30 maassa. Suurin käyttäjäryhmä
ovat 11–25-vuotiaat naiset.
Wysa ohjaa käyttäjää läpi mindfulness-meditaatioon ja harjoitteisiin, jotka voivat olla
myös fyysisiä. Niiden kautta asiakas voi välittää kuvan olotilastaan robotille, joka viikon
loputtua tuottaa yhteenvedon henkilön tunteista ja tavoista. Robotti tunnistaa, jos henkilö
on alakuloinen ja tekee depressiotestin
(PHQ9). Mikäli teksti täyttää masentumisen
oireet, robotti suosittelee käyntiä lääkärille.

Woebot-keskustelurobotti

Mielialojen analysointiin tekoälyä
hyödyntävä sosiaalinen valmentaja

Woebot-keskustelurobotti (chatbot) on kehitetty keskustelun avuksi tukemaan depressiosta ja levottomuudesta kärsiviä henkilöitä. Jär-

MIT:n tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn laboratorion sekä lääketieteen tekniikan ja tieteen
instituutin tutkijoiden mukaan päälle puetta-
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vat sensorilaitteet kykenevät tunnistamaan,
mikäli keskustelun taso on onnellinen, surullinen tai neutraali perustuen henkilön puheen
rakenteeseen ja elintoimintoihin. Keskusteluja
voidaan tulkita potilaille, jotka kärsivät Aspergerin oireyhtymästä tai ahdistuneisuushäiriöstä (esim. paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko, PTSD).
Järjestelmä kykenee tunnistamaan audio- ja
vitaalien elintoimintojen tuottamasta datasta
syväoppimisen algoritmeja hyödyntäen tunteiden tasoja, joita voidaan hyödyntää ahdistuneisuushäiriöistä kärsivien potilaiden hoitamisessa sosiaalisen valmentajan muodossa. Sovelluksen keräämien tietojen avulla voi tavallaan siirtyä ajassa taaksepäin ja nähdä, milloin
tutkittava henkilö on ollut ahdistunut. Tunnetilojen tunnistamisen tarkkuus on noin 83 %.
Verkkoterapia sosiaalisen
ahdistuneisuushäiriön hoitoon
AI Therapy-terapia on verkossa toimiva ohjelma, joka hyödyntää näyttöön perustuvia teknologioita ahdistuneisuushäiriön hoidossa.
Sosiaalisten tilanteiden pelko on yleisin ahdistuneisuushäiriön muodoista ja yksi sitkeimmistä psyykkisistä ongelmista, mikäli sen hoitaminen laiminlyödään.
AI Therapy on evoluutiomalli australialaisesta
CBTpsych.com-ohjelmasta, jossa 2007–2011
kehitettiin kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuneessa Fjola Helgadottirin tutkimusprojektissa Sydneyn yliopistossa. Ohjelman alkuperäisenä tarkoituksena oli kehittää
innovatiivisia tapoja tarjota psykologista hoitoa Australian maaseudulle.
Tulevaisuuden mielenterveyden ratkaisuja
Psykiatrian uudet tutkimusmetodit ovat kehittymässä kohti datapohjaista päätöksentekoa ja
näyttöön perustuvaksi lääketieteeksi sekä
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diagnosointi kohti telelääketiedettä ja digitaalista lääketiedettä. Tekoäly ja sen tarjoamat
menetelmät tarjoavat menetelmiä ja kehittyessään riittävälle tasolle, niistä tulee olennainen
osa terveydenhuollon järjestelmiä, joka säästää kustannuksia ja ihmishenkiäkin.
Case THL kouluterveyskysely
Pystyykö tekoälypohjainen teknologia havaitsemaan syrjäytymisen riskejä ja ennakoimaan
ongelman tunnistamista? Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmä pyrki selvittämään, riittävätkö koneen taidot ja keinot big datan eettiseen
hyödyntämiseen yhteiskunnallisesti merkitsevien ongelmien ratkaisussa sosiaalisten innovaatioiden avulla.
Tavoitteena oli ennakoivan ja ennaltaehkäisevän syrjäytymisen ja huono-osaisuuden tunnistaminen osana lasten, nuorten ja perheiden
palveluintegraatiota. Lopputuloksena syntyi
tekoälyratkaisu, jonka pohjana käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallista 8–9-luokkaisille tehtyä kouluterveyskyselyn aineistoa. Siitä etsittiin aiempaan tutkimuskirjallisuuteen perustuen syrjäytymiseen ja osattomuuteen liittyviä riskejä kartoittavat kysymykset. Tietojen pohjalta luotiin eiyksilöitävissä oleva oppilaskohtainen riskiarvio, joka on identifioitavissa koulutasolle.
Mallin avulla voidaan laskea riskiarvio syrjäytymisuhan alla olevien oppilaiden määrästä
sekä yksittäiselle koululle, että alueelle, esimerkiksi kunnalle. Syrjäytymisen ennakoivaan
tunnistamiseen kehitetty ratkaisu hyödyntää
IBM:n SPSS modeler -ohjelmaa, joka on tiedon
analysointiin tarkoitettu ohjelma graafisella
käyttöliittymällä.
Hankkeen lähtökohdat
Sosiaalinen syrjäytyminen on merkittävä yhteiskunnallisen keskustelun ja mielenkiinnon
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kohde. Tutkimuskirjallisuudessa ja julkisessa
keskustelussa aihetta on usein tarkasteltu ns.
riskifaktoriparadigman kautta.
Syrjäytymiskehitykseen liittyviä tunnistettuja
riskitekijöitä ovat tällöin muun muassa työttömyys, heikko koulutus, yksinäisyys, huono
terveys sekä syrjäytymisen ylisukupolvisuus.
Syrjäytymiskehitys on pitkäkestoinen prosessi,
jossa erilaiset osattomuuden ja passiivisuuden
osa-alueet johtavat kasaantuneeseen huonoosaisuuteen. Syrjäytyminen on paitsi suuri
yhteiskunnallinen kuluerä, myös laajempi
osattomuuteen liittyvä ongelma ja sitä kautta
esimerkiksi radikalisoitumiskehitykseen vaikuttava tekijä.
Tekoälyä yhteiskunnan ratkaisujen tueksi
Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan hankkeessa haluttiin tutkia suomalaisen sosiaali- ja
terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin liittyvän
datan tekoälypohjaista hyödyntämistä ja teknologioiden kyvykkyyttä yhteiskunnallisesti
merkittävissä ratkaisuissa.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuoden
2017 aikana innovoitiin laajan noin 250 sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja it-alan ammattilaisen voimin ratkaisuja yhdessä tunnistettuihin merkittäviin terveyden ja hyvinvoinnin
alueen ongelmiin. Ongelmalähtöiseen työskentelyn pohjaksi hankkeessa tuotettiin 35 tekoälypohjaisia teknologioita hyödyntävää käyttötapauskuvausta tunnistettujen ongelmien ratkaisemikseksi.
Yksi keskeinen tunnistettu ongelma oli lasten
ja nuorten syrjäytymiskehitys sekä yksinäisyys. Tiedoista muodostettiin tekoälyteknologiaa hyödyntävä käyttötapauskuvaus ”lastenja nuorten sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisy”, jonka päätarkoituksena on syrjäytymiskehityksen ennakoiva tunnistaminen sivis-

tys-, sosiaali-, ja terveysdatan avulla ja sen
pohjalta toteutettava varhaisen puuttumisen
malli lähiverkoston avulla (esimerkiksi kouluja varhaiskasvatushenkilökunta).
Hankkeen ensimmäisen vaiheen käyttötapausmäärittelyn jälkeen (ongelman tunnistaminen
ja ratkaisu) haluttiin kakkosvaiheessa käytännössä tarkastella, kuinka tekoälypohjaiset teknologiat, etenkin ennakoivan analytiikan ratkaisut, voisivat todellisuudessa toimia syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisevässä tunnistamisessa. Koulu- ja opiskeluympäristössä
kerätään jatkuvasti keskeistä yksilön hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää dataa, mutta
sitä hyödynnetään vielä riittämättömästi.
Mikäli ennakoivaa syrjäytymiskehitystä ja varhaisen puuttumisen mallia halutaan tosiasiassa toteuttaa, aineiston käyttömahdollisuuksia
on tärkeää tutkia. Tekoälyteknologioiden kyvykkyyttä lähdettiin testaamaan olemassa olevan data-aineiston avulla, jota kerätään laajalti, mutta jota ei sellaisenaan vielä hyödynnetä
syrjäytymisen riskitekijöiden tunnistamisessa.
Tutkimuskysymyksinä olivat, kuinka: 1) tekoälypohjaiset teknologiat voivat toimia ennakoivasti syrjäytymisen tunnistamisessa ja 2)
tarkastella tekoälyteknologioiden kyvykkyyttä
olemassa olevan data-aineiston avulla, tässä
tapauksessa THL:n kouluterveyskyselyn avulla.
Menetelmät ja työprosessi
Tutkimuksessa ei ollut mahdollista käyttää
ohjatun koneoppimisen työkaluja. Menetelmäksi valittiin ohjaamaton tutkijatriangulaation ja SPSS Modeler -työkalulla tapahtuva data
-analyysi syrjäytymisriskin tunnistamisessa.
Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen moniammatillinen tutkijatiimi kävi läpi kyselyn. Tutkijat arvioivat itsenäisesti toisistaan riippumatta
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kysymysten soveltuvuuden syrjäytymisen ennustamisessa yksitellen, aiheen tutkimuskirjallisuuteen ja omaan substanssiosaamiseensa
perustuen. Sitä kautta luotiin syrjäytymisriskiluokitus, jonka avulla voitaisiin tarkastella
erilaisten syrjäytymiseen liittyvien riskitekijöiden kasautuvuutta ja keskinäisiä suhteita.
Toisessa vaiheessa kysymysten painoarvot ja
luokittelu validoitiin ulkopuolisen asiantuntija-arvioinnin avulla. Asiantuntijoita rekrytoitiin eri ammatti- ja tutkimusaloilta siten, että
saatiin kattavasti mukaan lasten ja nuorten
syrjäytymistekijöihin liittyvät alat.
Kolmannessa vaiheessa tutkijat kokoontuivat
tarkastelemaan pisteytystä ja luokittelua. Heidän aiemmin toteuttamaansa pisteytystä ja
luokittelua verrattiin asiantuntijoiden tekemään pisteytykseen ja luokitteluun.
Asiantuntijoiden pisteytyksiä verrattiin samaan tapaan kuin aiemmin tutkijoiden erillisiä pisteytyksiä, jos eriäviä arvioita ilmeni,
päädyttiin enemmistön päätökseen tai keskiarvoon. Lisäksi luokittelua tarkasteltiin sisäl-
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löllisesti asiantuntijoiden ehdotusten ja kommenttien perusteella ja siihen tehtiin muutoksia, jos useampi kuin yksi asiantuntija oli ehdottanut muutosta ja ehdotus oli samansuuntainen.
Neljännessä vaiheessa kunkin luokan keskimääräinen painokerroin otettiin tavoitteeksi
luokkien välisissä painokertoimien suhteissa.
Tämän painotuksen jälkeen kustakin luokasta
saatiin maksimissaan pisteitä samoissa suhteissa kuin ovat keskimääräiset painotukset
tehtävissä. Näin luokat pysyvät keskenään
oikeissa suhteissa, vaikka koululaiskyselyssä
kysymysten määrä luokittain vaihteleekin.
Neljän vaiheen tuloksena luotiin tehtäväkohtainen pisteytys ja luokitustyöskentelyn pohjalta koko kyselyaineisto käytiin läpi SPSS Modelerin avulla. Lopulta muodostettiin syrjäytymisriskiarvio (kuva 1).
Data-analyysi SPSS Modelerilla

SPSS-pohjaisen aineiston analyysin avulla laskettiin kasautuvaa osattomuutta ja ennustet-

KUVA 1: Syrjäytymisen riskiluokituksen muodostuminen tutkija– ja asiantuntija-arvioiden kautta.
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KUVA 2: Kartta kuvaa, miten Keski-Suomen kuntien yläasteen oppilaat ovat jakautuneet prosentuaalisesti syrjäytysvaaran mukaan SPSS-pohjaisen aineiston analyysin avulla.

tiin sen aiheuttamaa potentiaalista syrjäytymisriskiä. Tutkimuksessa käytettiin SPSS Modelerilla luotua pisteytysmallia, joka perustui
tutkija-asiantuntija-arvion pisteytykseen kysymysten vaikutuksesta syrjäytymisriskiin.

masta oli laskea kyselyyn vastanneiden oppilaiden keskimääräiset syrjäytymispisteet ja
maantieteellinen jakautuminen kunnittain
(kuva 2).

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden työskentelyn
tuloksena luotiin ensimmäisen vaiheen jälkeen
uusi 28-kohtainen lista kyselystä tunnistetuista muuttujista syrjäytymisriskin laskemiseksi
sekä niiden keskinäiset painoarvot.

THL:n kouluterveyskyselyä ei ole aiemmin
hyödynnetty syrjäytymisen riskitekijöiden
tunnistamiseen. Tutkimus osoitti, että suuri
osa kyselyn kysymyksistä pystyttiin liittämään
johonkin syrjäytymisen riskitekijäluokkaan.
Kouluterveyskyselyn aineisto on anonyymia ja
siksi verrattain helposti käytettävissä tutkimukseen. Anonymiteetin haittapuolena on se,
ettei yksittäisiä oppilaita pystytä tunnistamaan
eikä tukitoimia kohdentamaan yksilötasolle.

Kyselyaineisto luokiteltiin lopulta kuuteen
pääluokkaan. Sen jälkeen arvioitiin syrjäytymisriskiä kokonaispisteiden lisäksi tutkimalla,
paljonko kunta tai koulu poikkesi 10% määrästä syrjäytymisriskissä olijoiden osalta kokonaispisteistä ja syrjäytymisriskissä olevien
nuorten määrästä.
Kolmas tapa arvioida Keski-Suomen kuntien
tilannetta nuorten syrjäytymisriskin näkökul-

Keskeiset tulokset ja johtopäätökset

Tekoälypohjaisten teknologioiden testaamisen
näkökulmasta havaittiin, että SPSS Modeler
toimi hyvin mallin luomiseksi asiantuntijaarvioista. Teknologia on käyttökelpoinen ja
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hyödynnettävissä skaalautuvasti. Samaa mallia on helppo käyttää Keski-Suomen lisöksi
muissakin maakunnissa ja koko maassa.

selle yhteiskunnalle ominaiseen ajatukseen
teknologioiden tasa-arvoistavasta vaikutuksesta kansalaisten keskuudessa.

Kolmanneksi tuloksena oli työkalu ja uudenlainen malli hyödyntää olemassa olevaa kouluympäristössä kerättävää dataa. Alueen substanssiosaajat (esimerkiksi sivistystoimen,
sosiaalityön ja terveydenhuollon ammattilaiset) voivat itse käyttää työkalua, joka on helposti muunnettavissa myös jatkokäyttöön.
Ratkaisua voidaan jatkossa hyödyntää mm.
yksittäisen koulun kohdalla toiminnan ohjaukseen liittyvien päätösten tukena ja kuntatasolla resurssointipäätösten apuna.

Hyödynnettävän datan näkökulmasta tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia. Se osoittaa,
että laajoja kansallisia hyvinvointiin liittyviä
aineistoja on hyödyllistä tarkastella myös spesifimmän ongelman näkökulmasta. Nyt kehitettyä Keski-Suomen syrjäytymisriskimallia
voidaan jatkossa hyödyntää kuvaamaan koko
Suomea.

Neljäs päätulos on käytetyn datan sisältöön
liittyvä. Nyt analysoitu kyselyaineisto soveltui
hyvin esitellyn ennustemallin luomiseen. Kiinnostavaa oli, että kun kyselystä etsittiin merkittäviä kysymyksiä, jotka korreloivat syrjäytymisriskin merkittävyyden kanssa, huomattiin että huomattavasti pienemmällä kysymyspatteristolla olisi päästy lähes yhtä tarkkaan
ennustemalliin.
Tekoälyteknologian kehityksen näkökulmasta
tutkimus osoittaa teknologioiden sovellettavuutta niin sanottu sosiaalisten innovaatioiden osalta. Etenkin eurooppalaisessa julkisen
vallan agendasetting-linjauksissa tekoälykehityksen tärkeäksi painopisteeksi on nostettu
esiin niin sanottu sosiaaliset innovaatiot ja
sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät tekoälypohjaiset ratkaisut. Tämä voidaan nähdä eurooppalaisena vastavetona esimerkiksi Kiinassa jo
käytössä olevaan sosiaalisen luototuksen sovellukseen, joka mahdollistaa tarkan yksilökontrollin ja valvonnan olemassa olevan käyttäytymistiedon perusteella.
Tässä esitetty malli voidaan ymmärtää yhtenä
tulevaisuuden tekoälypohjaisena sosiaalisen
innovaation ratkaisuna, joka pohjaa suomalai-
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LUKU 12
Tekoäly Aasian terveydenhuollossa

A

asiassa tekoälyn kehitys on ollut kiivasta Kiinan johdolla, Japanin, Korean ja Singaporen seuratessa seuraavina. Tieteelliset tutkimukset ja kaupalliset
markkinat ovat ulottuneet myös terveydenhuoltoon. Väestön lisääntyminen ja ikääntyminen ovat vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia,
joiden ratkaisemisessa tekoälyyn on ladattu
suuria odotuksia.
Noin 1,4 miljardin asukkaan Kiinassa on arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä yli 60vuotiaita tulee olemaan yli 255 miljoonaa. Viranomaiset miettivät, miten valtio kykenee
heidät hoitamaan. Yhtälön vaikeuskerrointa
lisää tieto lääkäripulasta ja ammattikunnan
vaatimattomasta koulutuksesta.
Maassa on vain 1,5 lääkäriä tuhatta potilasta
kohden ja alle puolet on suorittanut yliopistotutkinnon. Tilanteen seurauksena pekingiläiset sairaalat ottavat vuosittain satoja tuhansia
potilaita maaseudulta, koska he ovat tyytymättömiä kotiseutujensa hoidon tasoon.
Kiinan Guangzhoussa avattiin
tekoälyä hyödyntävä sairaala
Kiinan valtio tukee tekoälyn hyödyntämistä
voimakkaasti ja on nimennyt tärkeimmiksi
tekoälyn kehityskohteiksi itseohjautuvat ajoneuvot ja lääketieteelliset sovellukset. Vuonna
2017 se julisti tavoitteekseen olla maailman
tekoälyinnovaatiokeskus vuoteen 2030 mennessä. Kiinasta tuli 2011–2015 tekoälyyn liittyviä tieteellisiä julkaisuja melkein kaksi kertaa
enemmän kuin Yhdysvalloissa. Yksi maan tärTämä luku perustuu raportteihin 12, 13 ja 16,
joissa on mainittu alkuperäislähteet viitteineen.
LIITE 1.

keimmistä tekoälyn keskuksista sijaitsee
Tsinghuan yliopistossa.
Vuonna 2018 yli 130 kiinalaista teknologiayritystä otti käyttöön tekoälyntutkimusta terveydenhuoltoon suuryritysten Tencentin ja Alibaban johdattelemina.

Guangzhoun kaupungissa avattiin huhtikuussa
2018 tekoälyä hyödyntävä sairaala, jonka digijärjestelmä antaa potilaille suosituksia jo
ennen sairaalaan saapumista ja auttaa ajanvarauksissa. Suunnittelijat arvioivat diagnosointiin käytetyn ajan puolittuvan tekoälyn ansiosta.
Tekoälyä tarvitaan kehittyneissä sairaaloissa
suurien potilasmäärien hallitsemiseen ja maaseutujen pienissä sairaaloissa hoidon laadun
parantamiseen.
First Affiliated Hospital of the University of
Science and Technology of China -sairaalassa
on otettu koekäyttöön iFlytekin kanssa yhteistyössä kehitetty tekoälyä hyödyntävä ohjelma,
joka oli maaliskuuhun 2018 mennessä auttanut 47 000 tietokonetomografiakuvan analysoinnissa.
Kiinassa on alettu hyödyntää tekoälyä myös
itsemurhien ehkäisyssä. Kiinan tieteen akatemian psykologian instituutin Zhu Tingshaon
tutkimusryhmä on kehittänyt tekoälypohjaisen
havaitsemisjärjestelmän, joka pystyy huomaamaan viestittelysovelluksista itsemurhariskin
omaavia käyttäjiä.
Vuoden 2018 helmikuussa järjestelmä oli ollut
yhdeksän kuukautta testikäytössä ja tunnistanut 20 000 itsetuhoisia ajatuksia ilmentävää
käyttäjää. Järjestelmä ottaa mahdollisiin itse-
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tuhoisiin käyttäjiin yhteyttä ja tarjoaa heille
kanavia, joiden kautta käyttäjät voivat saada
apua.
Japanin valtio panostaa tekoälyyn
Japani on ollut tekoälyn kehittämisessä mukana toisen maailmansodan jälkeen, ja siellä sovelluksia on hyödynnetty myös poliisivoimissa, itseajavien autojen kehityksessä ja robotiikassa.
Maassa on kasvava kriisi ikääntyvän väestön
takia eikä syntyvyys ole riittävää suunnan
kääntämiseksi. Valtion strategiaan kuuluu big
datan, IoT-laitteiden, robottien ja tekoälyn
käytön tukeminen terveyteen liittyvillä toimialoilla. Lisäksi halutaan tukea etäyhteyden
kautta toteutettua terveydenhuoltoa.
Strategic Council for AI Technologyn (2017)
raportin mukaan Japanissa kaavaillaan tekoälylle kolmen vaiheen teollistamisohjelmaa
liittyen monipuolisesti hyödyntämiskohteisiin,
myös terveydenhuoltoalalle.
Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu tekoälyn
käyttö lääkekehityksessä, jokapäiväisen terveysdatan laaja kerääminen ja tekoälyn käyttö
diagnosoinnissa. Tekoälyrobotit tulevat auttamaan kirurgeja diagnosoinnista toimenpiteisiin. Lisäksi robotit tulevat auttamaan potilaita
kävelemään ja keskustelemaan samalla kun
robotti valvoo potilaan tilaa.
Toisessa vaiheessa halutaan tukea keinotekoisten elimien kehitystyötä ja ihmisen sisälle
asennettavien nanorobottien käyttöä. Suunnitelmiin kuuluvat edistyksellisten robottien
kehitystyö kirurgian ja ihmisten tunnistamisen apuvälineinä.
Alustavat terveystarkastukset voitaisiin tehdä
kotoa käsin informaatioteknologiaa hyödyntäen ja ihmisillä olisi mahdollisuus ottaa käyttöön jatkuva terveydentilaa valvova järjestel-
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mä, jota kutsutaan ”terveyden talonmieheksi”.
Sitä hyödynnettäisiin tautien ja sairastumisen
ennaltaehkäisyyn ja terveydentilaan sopivien
ruokien tarjoamiseen.
Kolmannessa vaiheessa tekoäly ja tekoälylliset
robotit tuottavat suurta hyötyä: ihmiset elävät
pidempään ja nauttivat terveemmästä elämästä kehittyneen ennakoivan ja hoitavan terveydenhuollon vuoksi.
Sairaudet voidaan parantaa nopeasti ja vajavaisia elintoimintoja korvata tai täydentää keinotekoisilla elimillä ja sensoreilla. Yleisrobotit
hyödyttävät perheitä jokapäiväisessä arjessa ja
helpottavat vanhustenhoidon taakkaa.
Japanin terveydenhuolto on korkeatasoista ja
myös tekoälyn alalla se on huipulla, tieteellisten julkaisujen määrällä mitattuna maailman
kolmanneksi ja Aasian toiseksi suurin tekoälyvaltio. Terveydenhuollon kulut kasvaessa ja
työvoiman vähentyessä, tekoälylle ja robotiikalle on avautunut kasvun tarve.
Pääministeri Shinzo Abe on nimittänyt tekoälyn tutkimuksen yhdeksi tärkeimmistä tutkimuskohteista. Suhtautuminen tekoälyyn ja
robotteihin on Japanissa arkipäiväistynyttä,
minkä seurauksena on luonnollista etsiä niistä
ratkaisuja myös terveydenhuollon ongelmiin.
Japanissa pysyvästi asuvilla henkilöillä on pääsy Japanin terveydenhoitoon pakollisen sairausvakuutuksen kautta. Japanilaiset ovat terve kansa maailmanlaajuisissa vertailuissa,
mutta heillä on kansantauteja, jotka rasittavat
terveydenhoitoalaa. Yleisimmät kuolemaan
johtavat sairaudet ja syyt ovat alzheimer, sepelvaltimotauti, sydän- ja verisuonitaudit, syövät ja itsemurhat.
Työpaikkojen hierarkkisuus vaivaa
Maan terveydenhoitoalalla vallitsee lääkäri- ja
hoitajapula ja siihen kuuluu jäykkä hierarkki-
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suus työpaikoilla. Hallitus on ohjeistanut kehitystyötä tekeviä yrityksiä keskittymään robotiikan rinnalla tekoälyyn työvoimapulan ratkaisemiseksi.
Japanilainen Y’s reading -yritys on kehittänyt
tekoälysovellusta Y’s Chainia, jonka tarkoituksena on helpottaa lääkärin raportointitaakkaa
ja auttaa kirjoittamaan raportteja analysoimalla koneella kirjoitettua tekstiä vertaamalla sitä
aiempaan oppimaansa ja ehdottamalla seuraavaa lausetta. Lääkäri voi yhdellä klikkauksella
valita tekoälyn tarjoamista spesifeistä lausevaihtoehdoista sopivimman. Raportointiin
käytetyn ajan vähentyessä lääkärillä jää enemmän aikaa potilastyöhön.
Japanin työministeriö on myöntänyt 19,6 miljardin jenin (noin 156 miljoonaa euroa) budjetin tekoälyn soveltamiseen lääketieteellisen
datan hallintaan ja lääkekehitykseen.
Yksi suurista yhteistyöhankkeista on Kioton
yliopiston, jonka tarkoituksena on tutkia ja
selvittää tekoälyn hyödyntämistä lääkealalla.
Tutkimusprojekti tulee käyttämään monenlaista terveyteen liittyvää sähköisisten potilastietojärjestelmien informaatiota Kioton yliopistollisesta sairaalasta.
Oivallusten ja tietämyksen luomiseksi data
esikäsitellään luonnollisen kielen prosessoinnin avulla. Seuraavassa vaiheessa kokonaisvaltaisesti jäsennelty data käsitellään koneoppimisen menetelmillä. Jokaisen sairauden yleiset
ja erityiset piirteet ja luokitellaan. Niiden perusteella luodaan malleja ja simulaatioita, joiden avulla yritetään löytää uudenlaisia lääkkeitä. Tutkimuksessa kerätty ja käytetty data
on anonyymiä. Tekoäly voi auttaa löytämään
uusia tapoja hoitaa ja lääkitä potilaita.
Tekoälyä hyödyntävä sovellus Aiglea tukee
henkilöstön terveyden seurannassa yritysten
tavoitteita, kuten toimistotyöntekijöiden lii-

kuntaa, ravintoa ja henkistä hyvinvointia. Aigleaan syötetään työntekijän päivittäinen vointi, jolloin laitteen tekoäly oppii käyttäjänsä
oireista ja harjoitusten toteutuksista ehdottamaan sopivia harjoituksia työntekijän suoritustason ja mieltymysten mukaisesti. Mitä
enemmän sovellusta käyttää, sitä paremmin
sovellus optimoi harjoitukset käyttäjälle.
Lääkärit hakevat tietokoneen avulla neuvoja
vaativiin tilanteesiin kahdessa kolmesta tapauksesta. Tietokoneet ovat hyviä jäsentämään rakenteellista informaatiota, kuten laskutuskoodeja ja laboratoriotestien tuloksia.
Lääkäri voi syöttää tekoälyjärjestelmälle tietokoneen kautta havaintoja ja kuvia, joiden avulla tekoäly pystyy yhdistelemään tietoa valtaviin tietovarastoihin.
Yhtenä tavoitteena on löytää tapa käyttää tekoälyä, robotiikkaa ja koneoppimista yhdessä
havaitsemaan potilaan yksilöllisiä tarpeita ja
vaivoja.
Tekoäly stressin seurannassa ja ehkäisyssä
Stressi on iso terveydenhuollon kuormittaja
Japanissa. Työkulttuurissa on yleistä, ettei negatiivisia tunteita tai huolia tuoda esille. Suuri
osa japanilaisista työntekijöistä kärsii stressistä, mutta siitä ei mielellään puhuta.
Teleoperaattori NTT Docomo ja Keion yliopisto kehittivät älypuhelinpohjaisen sovelluksen,
jolla voidaan arvioida stressin tasoa. Sovelluksen tekoälylle opetettiin aluksi, että sydämen
lyöntien intervallin vaihtelu liittyy stressiin.
Sen jälkeen sydämen lyönnin vaihtelua verrattiin valittuihin muuttujiin, jotka kerätään
käyttäjän älypuhelimesta.
Muuttujien ja sydämen lyöntien intervallin
muutosten välillä huomattiin korrelaatio, minkä avulla pystyttiin huomaamaan mitkä muuttujat viittaavat stressiin.
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Käyttäjän älypuhelimesta kerätty data sisältää
toista sataa käyttäytymiseen liittyvää muuttujaa, jotka sisältävät muun muassa liikkumisen
kaavoja, fyysisen aktiivisuuden määrän ja
muiden ihmisten kanssa kommunikoinnin
määrän.
Datan perusteella tekoäly arvioi käyttäjän
stressitasoa aikaisemmin oppimansa perusteella. Kehittäjät uskovat, että tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa stressin ehkäisyä ja
hallintaa parantaen käyttäjän fyysistä ja
psyykkistä terveyttä.
Tekoäly auttaa itsemurhien ehkäisyssä
Japanin valtion tavoitteena on laskea itsemurhien määrää, erityisten lasten ja nuorten osalta. Itsemurhien ehkäisyä varten tekoälyn avulla on kehitetty ihmisjoukkoja valvova järjestelmä, joka tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvät
henkilöt väkijoukosta.
Mitsubishi Estate ja Inegrated Security Guarantee ovat testaamassa menetelmää, joka
skannaa ihmisjoukkoja ja etsii huolestuneen
tai eksyneen näköisiä ihmisiä.
Kuuluisien itsemurhapaikkojen videonauhoitteita analysoimalla voidaan huomata, että osa
itsemurhaa harkitsevista kävelee tekopaikalla
levottomasti sinne tänne ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Järjestelmää voi käyttää
yleisillä itsemurhan tekopaikoilla.

Kuvantunnistusjärjestelmä käyttää syväoppimisen tekniikoita. Laitteisto havainnoi videokuvien kautta ihmisen liikereittejä, kehon
asentoa, käyttäytymistä ja näiden pohjalta
päättelee, onko tämä huolestunut tai levoton.
Lisäksi se pystyy tunnistamaan ihmisten ilmeitä ja tunteita.
Henkilökunta koulutetaan tulkitsemaan tekoälyn erittelemää aineistoa ja kiirehtimään alu-
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eelle antamaan kriisiapua. Menetelmää voi
hyödyntää myös rikollisen toiminnan ja kriisitilanteiden havainnoinnissa.
Tekoäly diagnostisoi 10 minuutissa
harvinaisen kaksoissyövän
Tekoälyn tutkimus on kohdistunut sosiaali- ja
terveysalalle vasta 2000-luvulla. Ratkaisuja
etsitään erityisesti tekoälyrobottien, valvovien
laitteiden ja muiden apuvälineiden ja menetelmien kautta.

Kuuluisuuteen nousi 2010-luvun alkupuolella
60-vuotias syöpään sairastunut nainen, jota
hoidettiin Tokion yliopistollisessa sairaalassa.
Lääkäreillä oli ollut vaikeuksia diagnosoida
naisen sairautta. IBM Watson for Oncologyn
avulla huomattiin kymmenessä minuutissa,
että naisella oli kahden eri leukemian esiintymismuoto samanaikaisesti. Tapauksen myötä
tuli selväksi, ettei tekoälyn arvoa ihmisen neuvonantajana ja päätöstenteon nopeuttajana
tule vähätellä.
Toinen esimerkki on University of Tokyon ja
Tokyo Medical and Dental Universityn yhdessä
kehittämä tekoälyjärjestelmä, joka pystyy tunnistamaan syövän tilan etäpesäkkeiden kuvien
perusteella. Esimerkiksi rintasyövässä etäpesäkkeiden tunnistaminen on tärkeää hoidon
ja ennusteen kannalta. Tutkimusryhmä käytti
hyväkseen syväoppimista ja opetti tekoälyä
esittämällä sille 300 000 kuvaa rintasyöpäpotilaiden imusolmukekudoksista. Tekoälyn tekemän analyysin tuloksen perusteella tutkimusryhmä loi syöpäsolujen ”olemassaolon
todennäköisyyden kartan”, jonka avulla voidaan arvioida etäpesäkkeiden tilaa ja suunnitella potilaan hoitoa.
Vuonna 2017 Tsukuban yliopisto esitteli lupaavia tuloksia ihosyövän tunnistamisessa japanilaisen yrityksen Kyoceran kanssa toteuttamas-
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taan projektista. Tekoälypohjainen järjestelmä
pystyy valokuvan perusteella päättelemään,
onko potilaalla ihosyöpää vai ei, ja tarjoaa lääkärille vaihtoehtoja diagnosointia varten.
National Cancer Centerin ja NEC:n sovellus
tunnistaa paksunsyövän polyypit testioloissa
98 %:n varmuudella ja tulee kliiniseen käyttöön 2019.
Kioton yliopistossa ATR:n laskennallisten neurotieteiden laboratoriossa on käytetty tekoälyjärjestelmää, joka pystyy hahmottamaan aivoissa visualisoituja sisältöjä fMRIn eli toiminnallisen magneettikuvauksen avulla. Ihmisen
aivoja kuvaamalla saatiin syvät neuroverkot
luomaan koehenkilön havainnoiman kuvan
pikseleiden arvot.
Algoritmi rakentaa kuvan, aloittaa rekonstruoinnin satunnaisesta kuvasta ja iteratiivisesti optimoi pikseleiden arvot lähelle syvistä
neuroverkoista saatuja pikseleitä.

Tuloksena saatu optimoitu kuva voidaan nähdä aivojen aktiivisuuden rekonstruointina, ja
tiedot viittaavat siihen, että aivoissa oleva hierarkkinen visuaalinen tieto voidaan onnistuneesti yhdistää havainnoitujen kuvien uudelleenrakentamiseen.
Jichin lääketieteellisessä yliopistossa tutkimusryhmä on kehittänyt uuden menetelmän diabeettisen retinopatian tunnistamiseksi.
Normaalisti diabeettinen retinopatia diagnosoidaan silmänpohjan kuvista fyysisen tutkimuksen ohella, mikä vaatii perehtyneen silmälääkärin paneutumista asiaan.
Metodi opettaa tekoälyä syväoppimisen avulla
tunnistamaan taudin silmänpohjakuvan perusteella. Tekoäly pystyy kuvan perusteella
arvioimaan retinopatian kehitysasteen ja vakavuuden sekä antamaan arvion taudin tilasta.

Tekoäly ja kasvavien turistien määrä
terveydenhuollon kannalta
Japanin turismi on kasvussa ja vauhti on vain
kiihtymässä, kun Tokiossa vuonna 2020 pidettävät kesäolympiakisat lähestyvät. Japanin
pääministerin vetämä paneeli asetti alkuperäiseksi tavoitteeksi sen, että Japanissa kävisi
vuosittain 20 miljoonaa turistia vuoteen 2020
mennessä. Toisin kävi, sillä tavoite täyttyi etuajassa jo 2015.
Matkailijoiden määrän nousu näkyy myös ulkomaalaisten kasvavana osuutena sairaaloiden
ja klinikoiden potilasmäärissä, mikä aiheuttaa
haasteita lääkäreiden päivittäiseen työskentelyyn kieliongelmien vuoksi.
Lääkärin ja potilaan heikko kommunikointi
altistaa hoitovirheille. Sakura-tekoäly osaa
japanin lisäksi englantia, kiinaa ja koreaa, pystyy haastattelemaan potilasta ja kääntämään
vastaukset lääkärille sekä lääkärin ohjeet potilaalle.
Roboteista apua vanhustenhoitoon
ja asiakaspalveluun
Fujisoftin kehittämä tekoälyllinen kommunikointirobotti Palro on pyrkinyt ratkaisemaan
hoitajapulan sosiaalista puolta vanhainkodeissa. Japanilaiset ovat tunnettuja kohteliaisuudestaan, mikä on nähty myös vanhainkodeissa: asukkaat eivät halua häiritä hoitajia eivätkä
herkästi kommunikoi näiden kanssa.
Palron avulla vanhainkodin ilmapiiri on aktivoitunut, ja hoitajien työ asiakkaiden terveydentilan tarkkailemisessa on helpottunut.
Toista tekoälyrobottia, Pepperiä, voidaan käyttää asiakaspalvelussa ja vanhusten hoidossa.
Sen ohjelmisto pystyy tulkitsemaan ihmisen
tunteita ja äänen eri sävyjä, muistamaan ihmiset, joiden kanssa on kommunikoinut ja mu-
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kautumaan tilanteisiin. Pepper osaa kommunikoida 20 kielellä, ja 2018 se oli käytössä noin
500 vanhainkodissa.
Stressin vähentämiseen ja rentoutumisen helpottamiseen valmistettu PARO-robotti tuli
myyntiin 2004. Se on varusteltu 32-bitin tuplaprosessorilla, kolmella mikrofonilla, kahdellatoista sensorilla ja hiljaisilla liikkeitä hallitsevilla moottoreilla. PARO muistuttaa hyljepehmolelua. Se reagoi silitykseen, hakee katsekontaktia, muistaa kasvot, oppii eri tilanteista
ja ymmärtää muutoksiin johtaneet tekijät.
Etelä-Korea luottaa omaan osaamiseen
Etelä-Koreassa oli haettu tekoälyyn liittyviä
patentteja 2005–2017 kolmanneksi eniten
maailmassa Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen.
Kasvu oli kahdeksan prosentin vuotuisella
nousu-uralla. Taustalta löytyivät korealaiset
teknologiajätit Samsung Electronics ja LG
Electronics. Tulevaisuuteen tähtäsi päätös rakentaa älysairaala Yongin kaupunkiin Gyeongin maakunnassa. Samsungin lääketieteellinen
keskus on ryhtynyt yhteistyöhön startupyrityksen Lunitin kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on luoda tekoälyjärjestelmä, joka pystyy parantamaan sairauksien ennustemalleja,
diagnosointia ja lääketieteellisten kuvien analysointia.
Etelä-Korean suuret sairaalat haluavat luoda
toteuttaa uusia ja omia tekoälyratkaisuja pelkän valmiiden tekoälysovellusten, kuten IBM
Watsonin asentamisen sijasta. Osa sairaaloista
on ehtinyt ottaa IBM Watsonin käyttöönsä ja
potilaiden tyytyvyysaste hoitoon on ollut kiitettävät 90 %. Huonoksi puoleksi sairaaloissa
on koettu IBM Watsonin kansalliset ennakkokäsitykset, koska sillä ei ole lääkäreiden mukaan tarpeeksi lääketieteellistä tietoa paikallisesta väestöstä. Watsonin ja paikallisten lääkäreiden välillä on huomattu isoja epäjohdon-
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mukaisuuksia, koska Watson ei ole ymmärtänyt rodun, kansalaisuuden ja asuinseudun vaikutusta sairaanhoidossa. Näitä vaikutustekijöitä ollaan kuitenkin IBM Watsonille parhaillaan
opettamassa.
Kiinan ja Japanin lisäksi myös Etelä-Koreassa
ollaan tekoälyn avulla puuttumassa maan surullisen kuuluisiin itsemurhatilastoihin. Maassa on OECD-maiden korkein itsemurhaluku,
noin 36 itsemurhaa päivässä. Tilastoissa näkyy
teinien ja nuorten aikuisten poikkeuksellisen
suuri luku.
Esimerkiksi Facebook Korea on luonut työkalun itsemurhien ehkäisyyn. Tekoälypohjainen
ohjelma käsittelee käyttäjien tuottamaa dataa
ja poimii esiin itsemurhaan viittaavia malleja.
Jos ennalta määritetyt merkit täyttyvät, ohjelma lähettää varoitusviestin käyttäjälle, käyttäjän ystäville sekä paikallisille mielenterveystahoille.
Pienellä Singaporella ja suurella Intialla
erilaisia tekoälyhaasteita ratkaistavina
Kaupunkivaltio Singapore on kehittymässä
terveydenhuollon tekoälykeskukseksi Kaakkois-Aasiassa tieteellisten tutkimusten viittausten ja määrän perusteella. Edistyksen
taustalta löytyy poliittinen päätös yhdistää
Singaporen kansallinen yliopisto, Kansallisen
yliopiston terveysjärjestelmä ja integroitu terveystietojärjestelmä.
Vanheneva väestö tarvitsee hoitonsa tueksi
teknologista osaamista, ja tutkimuslaitokset
ovat vastanneet kysyntään tuottamalla uusia
sovelluksia kuluttajille. Niistä esimerkkejä ovat
mammografiakuvia tulkitseva ja lääkäreitä
tarkemmin havaitseva silmäsairauksien tutkimiseen kehitetty tekoälyjärjestelmä.
Intiassa on huutava pula terveydenhoidon ammattilaisista. Lääkäreistä toimii kaupungeissa
67 prosenttia ja maaseudulla 33 prosenttia,
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kun taas asukkaiden luvut asuinpaikan mukaan ovat päinvastaisia: 34 prosenttia kaupungeissa ja 66 prosenttia maaseudulla.
Tekoäly ja koneoppiminen mainitaan yhä
useammin vuosikertomuksissa
Kaakkois-Aasian yrityksistä yksi kolmasosaa
mainitsi tekoälyn ja koneoppimisen vuoden
2016 vuosikertomuksissaan. Vuonna 2011 vastaava luku oli ollut 6 %.
Aasian vaikuttavien tekoälyä tutkivien maiden
lisäksi tekoälyä on käytetty myös maissa, joissa tekoälyn tutkimuksia ei ole julkaistu huomattavaa määrää. Esimerkiksi thaimaalainen
Bumrungradin sairaala oli ensimmäinen Pohjois-Amerikan ulkopuolella sijaitseva hoitolaitos, joka otti käyttöön IBM Watson for Onchologyn.
Vietnamissa tekoälyn kehitys ei ole yhtä laajaalaista kuin Kiinassa, Japanissa tai EteläKoreassa, mutta sieltäkin löytyy varteen otettavia tekijöitä, kuten Sentifi, Tinypulse ja
Trusting Social.
Taiwanin hallitus aikoo käyttää viiden vuoden
aikana yli 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
kolmen tai neljän tekoälyn kehityskeskusten
rakentamiseen. Taiwanissa on maailman kattavimpiin kuuluvat kansallinen sairasvakuutuksen ja digitoitujen potilasasiakirjojen arkistojärjestelmä. Nämä voivat auttaa valtiota luomaan tekoälyyn pohjautuvia automatisoituja
terveydenhoitojärjestelmiä.
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TEKOÄLY JA
TERVEYDENHUOLTO
SUOMESSA
ness Finlandin rahoittama Tekoäly ja terveydenhuolto
Suomessa -tutkimusprojekti on kestänyt syksystä 2016
kevääseen 2019. Samaan ajanjaksooon osui Suomen
sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien ja lainsäädänön uudistaminen, joka jatkuu vielä huhtikuun 2019
eduskuntavaalien jälkeen. Hankkeen aikana tutkijat osallistuivat aktiivisesti kehitystyöhön.
Tutkimusten perusteella esitetyt analyysit ja toimenpide-ehdotukset ovat lainsäädäntötyöstä ja muista yhteiskunnallisista uudistuksista riippumattomia yleisen tason esityksiä. Hankkeessa tutkittiin, miten tekoälyn avulla
terveydenhuoltoon voitaisiin saada aikaan kansantaloudellisia säästöjä tai kustannustasojen nousujen hidas-
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Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan toteuttama ja Busi-
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tamista kansallisesti sekä yksilö- ja maakuntatasolla.
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