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1 Johdanto 

Perinteisesti tietokoneiden avulla on pyritty saamaan ihmisiä pois raskaista ja itseään toistavista 

työtehtävistä. Ihminen kyllästyy, hänen huomionsa herpaantuu ja sen seurauksena hän itse tai joku 

toinen voi joutua vaaraan. Tekoälytutkimuksen kehittyessä on ollut mahdollista siirtyä raskaista ja 

toistavista työtehtävistä moninaisempiin tehtäviin. Erityisesti tekoälypohjaisia sovelluksia pyritään 

kehittämään aloille, joilla erehtyminen voi pahimmassa tapauksessa maksaa ihmisen hengen. 

Näiden kriteerien pohjalta voidaan olettaa, että farmasia on täynnä mahdollisuuksia 

tekoälysovelluksille niin lääkkeiden kehityksessä kuin niiden jokapäiväisessä käytössä. 

 

Terveydenhuoltojärjestelmät ja niiden digitalisaatioaste poikkeavat maittain huomattavasti 

toisistaan. Osassa maista ollaan vasta siirtymässä paperilomakkeista ja niiden arkistoinnista 

sähköisiin potilastietojärjestelmiin ja osassa maista kuten Suomessa sähköinen resepti on ollut 

arkipäivää jo useamman vuoden. Myös muut käytännöt vaihtelevat maittain; apteekit voivat olla 

kuin minimarketteja, joista löytyy alkoholin ja makeisten lisäksi myös lääkkeitä ja lääkkeen 

ostamiseen ei välttämättä tarvita reseptiä. Toisaalta apteekit voivat edustaa toista ääripäätä, jossa 

reseptilääkkeiden myynti on tiukasti rajoitettu vain lääkärin määräyksellä tapahtuvaksi tai maan 

viranomainen on rajannut Suomen käytänteitä suuremman osan lääkevalmisteista reseptillä 

toimitettavaksi. Lääkeneuvontaa antavien toimijoiden koulutus myös vaihtelee samoin apteekkeja 

omistavien toimijoiden. Suomessa apteekeissa lääkeneuvontaa saavat antaa vain Valviran 

laillistamat farmaseutit ja proviisorit ja apteekit voivat olla ainoastaan proviisorin omistamia (ei siis 

päivittäistavaraketjujen tai muun kuin farmaseuttisen koulutuksen omaavan henkilön). Nämä 

eroavaisuudet tuovat suuria haasteita tutkimukseen, sillä tulokset eivät välttämättä ole suoraan 

sovellettavissa Suomen terveydenhuoltojärjestelmään.  

 

Tekoälyllä on lukemattomia sovelluskohteita farmasiassa ja terveydenhuollossa. Parhaita 

esimerkkejä tästä on lääkkeiden kehityksessä olevat tekoälyrobotit sekä kuvantamisyksiköissä 

käytettävä konenäkö, joka kykenee erottamaan esimerkiksi kasvaimet ihmistä tarkemmin. Raportin 

rajaamisen kannalta olemme tehneet aihealueeseen rajauksen, jossa olemme jättäneet 

sairaalafarmasian sekä lääketeollisuuden pääpiirteissään pois ja keskittyneet nykyiseen Suomessa 

käytössä olevaan terveydenhuoltojärjestelmään ja avoapteekkitoimintaan sekä niiden haasteisiin.   
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2 Yleisesti farmasiasta 

Farmasia on hyvin monitieteellinen ala, jossa yhdistyvät muun muassa terveystieteet, 

luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet (UEF, 2018). Tieteenä farmasia käsittelee lääkeaineiden 

ominaisuuksia, lääkkeiden valmistamista sekä lääkehoitoa. Farmasia on tieteenala, joka tutkii 

lääkeaineiden ominaisuuksia. Suomessa farmasian alan ammattilaisia ovat farmaseutit ja proviisorit 

sekä tieteelliseen maailmaan suuntautuneet toksikologian maisterit.  

2.1 Apteekkijärjestelmä Suomessa 

Suomessa apteekkitoiminta on hyvin tarkasti säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa. Lääkelaki 

(396/1987) edellyttää, että apteekkeja tulee olla maassa riittävästi koko maassa turvaten väestön 

lääkkeiden saatavuuden. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus myöntää laillistetuille 

proviisoreille apteekkilupia, joiden nojalla tietyssä kunnassa tai sen osassa saa harjoittaa 

apteekkiliikettä. Myös kunnilla on osuutensa apteekkilupien määrään, sillä Fimea voi pyytää kunnilta 

arviota alueen apteekkipalvelujen toimivuudesta. Näiden pohjalta Fimea arvioi apteekkipalvelujen 

tarvetta eri alueilla ja myöntää uusia apteekkilupia haettavaksi tai lakkauttaa apteekkiluvan alueella, 

jossa se ei ole enää välttämätöntä asukkaiden lääkkeiden saannin turvaamiseksi. Lisäksi Helsingin 

yliopistolla on oikeus pitää yhtä apteekkia Helsingissä ja Itä-Suomen yliopistolla yhtä apteekkia 

Kuopiossa. Helsingin yliopistolla on yhden pääapteekin lisäksi 16 sivuapteekkia ympäri Suomea. 

Apteekkareilla on myös mahdollisuus tarjota palveluita verkkopalvelun kautta. 

 

Apteekeilla on erinäisiä velvollisuuksia Lääkelain nojalla. Apteekeissa tulee pitää sen tavanomaisen 

asiakaskunnan tarvetta vastaava määrä lääkkeitä ja muun muassa sidetarpeita. Kuitenkaan 

varsinaista velvoitevarastointia apteekeilla ei ole. Apteekkarin tulee huolehtia, että apteekissa ja 

sivuapteekissa on riittävä määrä farmaseuttisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa riittävän 

lääkeneuvonnan tason ylläpitämiseksi. Apteekkareilla on oikeus harjoittaa apteekin tiloissa 

muutakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää palvelutoimintaa. Tämän pääasiallisena 

tavoitteena ei saa olla lääkkeiden käytön tarpeeton lisääminen. Esimerkiksi nykyään erilaiset 

terveyspisteet ja sairaanhoitajan vastaanotot apteekkien yhteydessä ovat yleistyneet. 

2.2 Apteekkien palvelut 

2.2.1 Reseptin toimitus 

Lääkkeitä voidaan toimittaa vain apteekeista, sivuapteekeista tai apteekin palvelupisteistä. 1.1.2017 

alkaen kaikkien lääkemääräysten on tullut olla sähköisiä, pois lukien eläinlääkärien määräämän 

lääkkeet tai poikkeustilanteissa kirjoitetut lääkemääräykset. Sähköisestä lääkemääräyksestä 

annetun lain (61/2007) mukaan poikkeustapauksia ovat muun muassa tekniset häiriöt ja 

lääkehoidon kiireellinen tarve ilman mahdollisuutta laatia sähköistä lääkemääräystä. 
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Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaan lääkkeen ostajan on osoitettava 

luotettavalla tavalla, että hänellä on oikeus vastaanottaa lääke. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että ostajan on esitettävä potilasohje, potilaan sairausvakuutuskortti tai ostajan on todistettava 

muilla keinoin olevansa se henkilö, jolle lääke on määrätty tai hänen asiamiehensä. 

 

Apteekin vastuulla on varmistaa, että toimitettava resepti ja muut siihen liittyvät asiakirjat ovat 

oikeellisia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää toimitettaessa väärinkäyttöön soveltuvia 

lääkevalmisteita tai puhelin- ja faksilääkemääräyksiä. Jo puhelin- ja faksireseptiä vastaanotettaessa 

tulee varmistaa, että lääkemääräyksen antaja on oikeutettu määräämään kyseistä lääkettä. 

Apteekista ei saa toimittaa määräystä, jos sen epäillään olevan väärennetty, valmistetta käytetään 

väärin tai lääkkeen määrääjää on johdettu harhaan. Tällöin apteekin tulee olla yhteydessä lääkkeen 

määrääjään ja selvittää lääkkeen asianmukainen käyttö (KUVIO 1). (Fimea 2/2016.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkkeen toimittavan farmaseutin tulee varmistaa lääkemääräyksessä olevan annostuksen 

oikeellisuus. Myyntiluvallisessa valmisteessa annostus ei saa ylittää valmisteyhteenvedossa 

mainittua annostusta eikä ex tempore -lääkevalmisteissa annostus saa ylittää vastaavan 

myyntiluvallisen valmisteen valmisteyhteenvedon tai muun tunnetun lähdeteoksen mukaista 

enimmäisannostusta. Jos lääkkeen määrääjä poikkeaa tietoisesti näistä annosohjeista, tulee hänen 

merkitä reseptiin “Sic!”, jotta apteekki varmistuu annosohjeen tarkoituksenmukaisesta ylityksestä. 

Lisäksi apteekissa tulee varmistaa, ettei toimitettujen lääkkeiden kokonaismäärä ylitä määrättyä 

kokonaismäärää. Lääkkeitä voi olla määrätty tietty määrä reseptille tai lääkemääräys on kirjoitettu 

lääkehoidon kestoajalle. Jos lääkemääräyksessä on käytetty lääkehoidon kestoaikaa, tulee 

ensimmäisellä toimituskerralla laskea mahdollisuuksien mukaan jäljelle jäävä lääkemäärä ja 

ilmoittaa se numeerisesti. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jos lääke on tarvittaessa 

käytettävä tai annostusta joudutaan muuttamaan hoidollisista syistä usein. (Fimea 2/2016.) 

KUVIO 1. Reseptin toimituksen vaiheet 
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Lääkelain (396/1987) 57 §:n 1 momentin mukaan apteekissa lääkettä toimitettaessa ostajalle on 

annettava hintaneuvontaa. Tämän vuoksi apteekissa tulee aina tarjota ostajalle toimitushetkellä 

tosiasiallisesti halvinta lääkevalmistetta, vaikka sitä ei olisi apteekin varastossa sillä hetkellä. 

Apteekki voi myös vaihtaa lääkevalmisteen keskenään vaihtokelpoiseen valmisteeseen ostajan 

kanssa yhteisymmärryksessä. Lääkkeen määrääjä voi tarvittaessa kieltää vaihdon lääketieteellisellä 

tai hoidollisella perusteella merkitsemällä tämän lääkemääräykseen. Ostaja voi myös kieltää 

vaihdon. 

 

Kelan Apteekkien SV-ohjeiden mukaan suurin kerralla KELA-korvattava lääkemäärä on 

pääsääntöisesti kolme kuukautta. Poikkeuksena ovat kalliit lääkkeet, joiden yhden pakkauksen 

arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1000 euroa. Näitä lääkkeitä voi toimittaa korvattuna vain 

kuukauden annoksen kerralla. Seuraavan kerran lääkettä saa hakea korvattuna 1 - 3 viikkoa ennen 

edellisen lääke-erän loppumista, riippuen siitä, kuinka paljon lääkettä on edellisellä kerralla ostanut. 

Tämän lisäksi lääkkeen määrääjä voi iteroida lääkemääräyksen, jolloin seuraavan erän voi hakea, 

kun edellinen erä on loppunut. Tällöin lääkkeen määrääjä ilmoittaa, kuinka kerralla toimitettavan 

lääkemäärän ja kuinka monta kertaa se voidaan toimittaa siltä lääkemääräykseltä. Iterointia 

käytetään erityisesti PKV-lääkkeitä määrätessä. (Kela, 2018a.) 

 

Lääkelaki (396/1987) takaa lääkkeen ostajalle oikeuden saada farmaseuttista neuvontaa lääkkeen 

toimituksen yhteydessä. Farmaseuttisen henkilöstön tulee lääkkeen toimituksen yhteydessä pyrkiä 

varmistumaan, että lääkkeen käyttäjä on tietoinen lääkkeen asianmukaisesta käytöstä. Tällä 

pyritään varmistamaan lääkehoidon onnistuminen ja parantamaan lääkitysturvallisuutta. 

Lääkeneuvontaa varten apteekeilla on erilaisia tietokantoja ja neuvontatyökaluja, joiden avulla 

lääkeinformaatio on helposti farmaseuttisen henkilöstön saatavilla. Lisäksi näiden 

neuvontatyökalujen avulla pystytään havaitsemaan asiakkaiden mahdolliset yhteisvaikutukset 

tehokkaammin. 

2.2.2 Itsehoito 

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee itsehoidon niin, että se käsittää kaiken, mitä ihmiset 

tekevät ylläpitääkseen terveyttä, ehkäistäkseen sairauksia tai selvitäkseen sairauden kanssa. Tämä 

voi tapahtua terveydenhuollon ammattilaisen avulla tai ilman. Apteekki onkin pienemmissä 

vaivoissa selkeästi suosituin paikka hakea apua. Vakavemmissa tapauksissa lääkärin vastaanotto 

ohittaa apteekin ja luontaistuotekaupan. Esimerkiksi närästykseen, flunssaan ja 

ruuansulatusvaivoihin apua etsiessä apteekki on ensisijainen paikka hakea apua. Silmien tai suun 

kuivuuteen ja lihaskipuun kyselyyn vastanneet (n=604) pitävät apteekkia ja lääkäriä tasavertaisesti 

ensisijaisina avunhakemisen kanavina. Samassa tutkimuksessa nousi esiin, että itsehoitolääkkeiden 

kohdalla tärkein lääkeinformaation lähde on apteekki, mutta lääkäreiden ja hoitajien merkitys oli 

pieni verrattuna vastaaviin lukuihin reseptilääkkeistä.  (Anttila, 2015). 
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Apteekkien itsehoidossa antama maksuton neuvonta tuo Suomen Apteekkariliiton ja Yliopiston 

apteekin teettämän selvityksen mukaan 885 miljoonan euron säästöt vuosittain terveydenhuollon 

kustannuksiin. Neuvonnan myötä yleislääkärien vastaanottokäyntien kysyntä vähenee arvion 

mukaan melkein kuudella miljoonalla käynnillä, ja lisäksi säästöjä tulee päivystyskäyntien 

vähenemisen myötä. (Suomen Apteekkariliitto ja Yliopiston apteekki, 2015.) 

 

Farmaseuttisen henkilöstön tulee noudattaa itsehoidossa, niin kuin muussakin työskentelyssä, 

apteekkitoiminnan eettisiä ohjeita. Lääkeneuvonnan lisäksi tulee välittää tietoa lääkkeettömistä 

hoitomuodoista ja terveyttä edistävistä elintavoista. Apteekissa henkilökunnan tulisi asettaa aina 

asiakkaan oikeudet ja edut omien etujensa edelle. Lääkkeiden myynti ei saa olla itsetarkoitus, vaan 

toiminnan keskiössä on hoidon tarve ja terveyden edistäminen. Farmaseuttisen henkilökunnan 

tulee kunnioittaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta antamalla heidän tehdä valinnat, mutta 

farmaseuttisen henkilöstön vastuulla on huolehtia, että asiakkaalla on riittävät tiedot tehdä parhaat 

mahdolliset valinnat, mukaan lukien mahdolliset haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden 

valmisteiden kanssa. (Apteekkariliitto, 2018). 

2.2.3 Lääkevalmistus 

Apteekeista vielä noin puolet valmistavat asiakkaille tilauksesta valmistettavia ex tempore –

valmisteita. Tyypillisesti apteekeissa valmistettavia tuotteita ovat yksinkertaiset voiteet, liuokset ja 

kapselit. (Apteekkari, 2017.) Lääkelain (396/1987) mukaan apteekkari voi valmistuttaa yksittäisiä 

lääkevalmisteita toisessa apteekissa. Suomessa on kolme apteekkia, jotka ovat keskittyneet tähän 

sopimusvalmistukseen. Töysän apteekki on erikoistunut tablettien valmistamiseen ja Merikarvian 

apteekki on erikoistunut nestemäisiin valmisteisiin. Yliopiston apteekki on kuitenkin selkeästi suurin 

sopimusvalmistaja. (Apteekkari, 2017). Yksi syy varmasti lääkkeenvalmistuksen keskittämiselle on 

sen tilavaatimukset. Tiloilta vaaditaan riittävää valaistusta ja ilmanvaihtoa sekä valmistusolosuhteita 

tulee seurata ja poikkeamat pitää dokumentoida. Lisäksi tilojen puhtaanapito on tarkkaa ja tilojen 

mikrobiologista laatua tulee seurata. (Niskanen & Häkkinen, 2010.) 

 

Niskasen ja Häkkisen tutkivat lääkevalmistusta suomalaisissa apteekeissa. Tutkimuksen perusteella 

lähes kaikki apteekit ilmoittivat valmistavansa ex tempore -valmisteita. Kyselyyn vastanneista 234 

apteekista 231 ilmoitti valmistavansa ex tempore -valmisteita ja 191 apteekkia ilmoitti 

valmistavansa tuotteita varastoon. Keskimäärin ex tempore -reseptejä oli apteekkia kohden 134 

kappaletta ja kaikista näiden apteekkien toimittamista resepteistä ex tempore –reseptejä oli                  

0,20 %. 

2.3 Apteekkiohjelmat 

Suomessa apteekeissa on käytössä jokin kolmesta apteekkisjärjestelmästä, Maxx, Salix tai pd3. 

Maxx-ohjelma on suomalaisen ohjelmistotalo Receptumin kehittämä apteekkiohjelma. Tällä 

hetkellä Maxx on selkeä markkinajohtaja Suomessa, sillä yli puolessa Suomen apteekeista on 

käytössä Maxx. Lisäksi Receptum toimittaa apteekkiohjelmia Ruotsiin ja Norjaan. (Receptum, 2018.)  
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Toinen apteekkiohjelmia Suomessa tarjoava yritys on Apteekkariliiton omistama Pharmadata, jonka 

apteekkiohjelmia ovat Salix ja pd3. Näistä kahdesta ohjelmasta Salix on vanhempi paikallisesti 

toimiva apteekkijärjestelmä, kun taas pd3:n toiminta on pilvipalveluun perustuvaa, jolloin 

apteekeissa ei ole omia palvelimia. Pharmadatalla on erillinen neuvontatyökalu Salixin ja pd3:n 

rinnalle. Procurossa pystyy seuraamaan asiakkaan ostohistoriaa, jolloin yhteisvaikutukset ovat 

havaittavissa. Lääkeneuvonnan tueksi Procuroon on integroitu muun muassa Pharmaca Fennica, 

Tippa ja Terveysportti. (Pharmadata, 2018a, b, c). Maxx-ohjelmassa ei ole erillistä neuvontatyökalua, 

vaan tietokannat ovat integroitu samaan ohjelmaan reseptintoimituksen kanssa. 
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3 Lääkitysturvallisuus 

3.1 Haittavaikutukset 

Haittavaikutuksilla tarkoitetaan lääkkeiden aiheuttamaa muuta kuin tarkoituksenmukaista 

vaikutusta (Fimea, 2018a). Onnistuneeseen lääkehoitoon verrattuna nämä haittavaikutukset 

aiheuttavat potilaalle haittaa, hoidon keston pidentymistä tai lisääntyneitä hoitokustannuksia (THL). 

Lääkkeiden mahdollisista haittavaikutuksista ilmoitetaan lääkepakkauksista löytyvissä 

pakkausselosteissa. Näissä pakkausselosteissa mainitaan kaikki mahdolliset haittavaikutukset aina 

hyvin yleisistä haittavaikutuksista erittäin harvinaisiin. Monesti haittavaikutukset voivat olla 

ohimeneviä ja liittyvät vahvasti lääkkeen aloitukseen, kun elimistö ei ole vielä tottunut lääkkeeseen. 

(Kettunen, 2014.) 

 

Haittavaikutusten ilmenemistä seurataan säännöllisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Fimean toimesta. Fimea kehoittaakin lääkkeiden määräämisen tai toimittamiseen oikeutettuja 

ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista. (Fimea, 2018b.) Fimea lähettää sille ilmoitetuista 

haittavaikutuksista tiedon aina lääkkeen myyntiluvan haltijalle sekä Maailman terveysjärjestö 

WHO:n haittavaikutusrekisteriin. Vakavista haittavaikutuksista ilmoitetaan myös Euroopan 

lääkevirasto EMA:lle. EMA:lla on oma riskinarviointikomiteansa (PRAC), joka käsittelee EU:n 

jäsenmaiden ja lääkeyhtiöiden havaitsemat signaalit haittavaikutuksista. PRAC antaa suosituksensa 

jatkotoimenpiteistä, kuten lisäselvitykset tai lääkkeen käytön rajoitukset. (Sic! 03/2016.) 

 

Yhdysvalloissa on myös haittavaikutusten ilmoittamista varten käytössä vastaavanlainen 

järjestelmä, FAERS (FDA’s Adverse Event Reporting System). Siellä yhtä lailla terveydenhuollon 

ammattilaiset tai kuluttajat itse voivat tehdä haittavaikutusilmoituksen FDA:lle tai ilmoittaa asiasta 

suoraan lääkkeen valmistajalle, jolla on velvollisuus raportoida asiasta FDA:lle. FDA:ssa näitä 

ilmoituksia käsittelevät CDER (Center for Drug Evaluation and Research) sekä CBER (Center for 

Biologics Evaluation and Research), jotka valvovat jo myyntiluvan saaneita tuotteita. (FDA, 2018.) 

 

Vuosittain eniten haittavaikutusilmoituksia tulee biologisista lääkkeistä, psykoosilääkkeistä sekä 

antitromboottisista lääkkeistä. Esimerkiksi vuonna 2015 haittavaikutusilmoituksia tehtiin 2001, 

joissa epäiltyjä haittavaikutuksia oli yhteensä 6872. Haittavaikutusilmoituksista 70 %:ssa ainakin yksi 

haittavaikutus oli luokitukseltaan vakava, eli se johti esimerkiksi hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai 

toimintakyvyn alenemiseen. (Sic! 03/2016.) 
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3.2 Yhteisvaikutukset 

Lääkeinteraktiot eli lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat syntyä, kun potilaalla on useampi lääkeaine 

käytössä. Useamman lääkkeen käyttö voi olla välttämätöntä potilaan sairauksien vuoksi eikä ole 

tavatonta, että yhdenkin sairauden asianmukainen hoito vaatii useamman lääkkeen. Lääkkeiden 

yhteisvaikutukset voivat olla haluttuja, esimerkiksi tapauksissa, joissa toinen lääkeaine tehostaa 

toisen vaikutusta, mutta ne voivat myös aiheuttaa lääkehoidon tehottomuutta tai vaikeasti 

ennakoitavissa olevia haittavaikutuksia. 

 

Lääkeaineet voivat joko vahvistaa tai estää toistensa vaikutuksia tai imeytymistä elimistöön. 

Vahvistumisen yhteydessä puhutaan additiivisesta ja potensoivasta vaikutuksesta. Additiivinen 

vaikutus on kyseessä, jos yhteisvaikutus voidaan ennustaa lääkeaineiden osa-annosten summan 

perusteella, potensoivasta vaikutuksesta puhutaan taas silloin, jos yhteisvaikutus on suurempi kuin 

mitä osa-annosten summa tuottaisi. Potensoivat vaikutukset voivat olla yllättävänkin vahvoja, 

esimerkiksi serotoniinin takaisinoton estäjä fluvoksamiinin (tyypillisesti käytetään masennuksen 

hoidossa) käyttö yhtä aikaa lihasrelaksantti titsanidiinin kanssa voi johtaa plasman 

titsanidiinipitoisuuden nousuun jopa 30-kertaiseksi. Antagonistinen yhteisvaikutus taas on 

kyseessä, jos lääkeaineet estävät toistensa toimintaa. 

 

Yhteisvaikutukset voivat syntyä monta eri reittiä. Yhteisvaikutusten mekanismit voidaan jakaa 

farmakokineettiseen ja farmakodynaamiseen syntymekanismiin. Farmakokineettiselle 

yhteisvaikutukselle on tyypillistä, että lääkeaineen pitoisuus plasmassa muuttuu. Muutos voi 

tapahtua lääkeaineen imeytymisvaiheessa ruoansulatuskanavassa, sitoutumisessa plasman 

proteiineihin, kudoksiin jakautumisessa, lääkeaineiden metaboliassa tai niiden erittymisessä. 

Erityisen kiinnostuksen aiheena on farmasian alalla ollut jo pidempään metaboloituminen 

mikrosomaalisten sytokromi P450 eli CYP-isoentsyymien kautta, koska niissä voi esiintyä geneettistä 

vaihtelua ja niiden toiminnan estäminen voi moninkertaistaa niiden kautta metaboloituvien 

lääkeaineiden pitoisuuden plasmassa. Farmakodynaamisen ja farmakokineettisen 

yhteisvaikutuksen raja on joskus häilyvä, mutta pääsääntöisesti farmakodynaaminen yhteisvaikutus 

tapahtuu elimistön eri reseptoreissa eli se on farmakokineettistä spesifimpi. (Koulu & Tuomisto, 

2013.)  

3.3 Lääkehoidon kokonaisuus 

Lääkehoidon kokonaisuudella tarkoitetaan kaikkia potilaalla käytössä olevia lääkevalmisteita ja 

niiden ajantasaisuutta. Nykyisen käytännön mukaan Suomessa päävastuu potilaan 

kokonaislääkityksestä on hoitavalla lääkärillä. Lääkehoidon kokonaisuus ei kuitenkaan ole niin 

yksinkertainen asia kuin mitä ensisilmäyksellä vaikuttaa. Lääkäri tarkistaa potilaan 

kokonaislääkityksen ja määrää hänen sairauksiensa hoitoon käytettävät lääkkeet. Samassa 

yhteydessä lääkärin tulisi myös päivittää ajantasainen lääkelista potilaan tietoihin terveysasemalle. 

Lääkemääräykset tallentuvat Kanta-palvelun eReseptikeskukseen. Apteekit voivat potilaan 
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pyynnöstä noutaa nämä reseptit toimittamista tai tarkastelua varten. Tällä hetkellä apteekeilla ei 

kuitenkaan ole mahdollisuutta tarkastella potilaan ajantasaista lääkityslistaa. Tämä voi johtaa 

tilanteisiin, joissa lääkäri on vaihtanut potilaalle määrätyn lääkkeen toiseen, mutta unohtanut 

mitätöidä vanhan lääkkeen reseptin eReseptikeskuksesta. Potilas voi olla lääkärikäynnin jälkeen 

epävarma, oliko tarkoitus syödä molempia lääkkeitä vai vain toista, ja saattaa syödä ‘varmuuden 

vuoksi’ molempia. Molemmat reseptit ovat voimassa ja jos lääkkeiden välillä ei ole varsinaisia 

yhteisvaikutuksia, apteekin henkilökunnalla ei ilman ajantasaista lääkityslistaa ole varmuutta, 

kuinka potilaan kuuluisi lääkkeitä ottaa. Tällaiset tilanteet ovat terveydenhuollossa ja apteekeissa 

arkipäivää. 

 

Lääkäri on myös hyvin pitkälti potilaan antamien tietojen varassa sen suhteen, mitä lääkkeitä potilas 

todella käyttää. Lääkärit voivat kuitenkin käydä katsomassa kirjoittamiaan lääkemääräyksiä 

eReseptikeskuksessa ja apteekkien toimitusväleistä päätellä, onko lääkettä käytetty oikealla 

annoksella tai ylipäänsä otettu. Se, mikä jää lääkäriltä ja tällä hetkellä myös kaikilta muilta 

terveydenhuollon toimipisteiltä pimentoon, on potilaan itsehoidosta saatavien valmisteiden käyttö. 

Monella itsehoidosta saatavalla lääkeaineella voi olla yhteisvaikutuksia reseptivalmisteiden kanssa. 

Yhteisvaikutukset voivat olla lieviä tai niistä ei ole lääkehoidon onnistumisen kannalta merkittävää 

haittaa, mutta toisessa ääripäässä on verenohennuslääke varfariinin ja itsehoidosta saatavan 

kipulääke ibuprofeenin tai muiden tulehduskipulääkkeiden yhteiskäytön aiheuttama merkittävä 

maha-suolikanavan verenvuodon riski.  

 

Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta on moniammatillista yhteistyötä, joissa apteekkien rooli 

resepti- ja itsehoitolääkkeiden oikeassa ja turvallisessa käytössä on merkittävä. Varsinkin 

pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidossa lääkehoidon kokonaisuuteen kiinnitetään entistä enemmän 

huomiota ja lääkehoidon kokonaisarvionti on yleistymässä kiitettävästi hoitoyksiköissä. 

Lääkehoidon kokonaisarviointi on lääkärin päätöksenteon avuksi kehitetty työkalu, jossa 

moniammatillinen tiimi arvioi potilaan lääkehoidon onnistumista ja ongelmakohtia yhteistyössä 

potilaan kanssa. (Inkinen ym., 2016; Mäntylä ym., 2014.) 

 

Ongelmia lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan tuovat terveydenhuollon puutteelliset resurssit; 

lääkäreillä ei ole välttämättä aikaa paneutua jokaisen potilaan kokonaislääkitykseen 

yksityiskohtaisesti. Apteekkien rooli on myös muuttuvassa yhteiskunnassa paineen alla ja aina välillä 

esiin nostettu ajatus itsehoitolääkkeiden siirtymisestä päivittäistavaraliikkeiden myyntiin voi 

muuttaa koko nykyistä terveydenhuoltojärjestelmäämme enemmän kuin vielä tiedämme. Tässä 

olisikin tekoälypohjaiselle sovellukselle haaste: kerätä tiedot asiakkaan ostamista resepti- ja 

itsehoitolääkkeistä, selvittää niiden väliset yhteisvaikutukset ja jos oleellisia yhteisvaikutuksia 

löytyy, toimittaa nämä tiedot lääkärille. Toimiessaan ratkaisu vapauttaisi lääkärin aikaa 

potilastyöhön useiden eri lähteiden tulkitsemisen sijasta. Tiedot reseptilääkkeiden ostoista siirtyvät 

jo nyt Kantaan eli voisi ajatella, että muutos siihen, että itsehoitolääkettä ostaessa (on ostopaikkana 

apteekki tai tulevaisuudessa kenties päivittäistavaraliike) tulisi esittää sen henkilön, jolle lääkettä on 

ostamassa, henkilöllisyystodistus, ei olisi hirvittävän radikaali. 
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4 Tekoäly terveydenhuollossa 

4.1 Tekoälyn määrittely 

Tekoälyllä (engl. Artificial intelligence) tarkoitetaan järjestelmää, joka on älykäs, rationaalinen ja 

pystyy ongelmanratkaisuun. Tekoäly voidaan nähdä ihmisen jatkettuna älykkyytenä. Ihmisten 

vahvuuksia ovat esimerkiksi maalaisjärki, kyky abstraktiin ajatteluun, mielikuvitus, empatiakyky, 

yleistäminen ja moraali. Tekoälyn on mahdollista täydentää näitä ihmisille ominaisia tärkeitä taitoja 

asioilla, joista tekoäly suoriutuu paremmin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tekstianalytiikka, 

ennustemenetelmät, päätöksenteko ja luokittelumenetelmät. 

 

Älyn merkitys tekoäly-termissä ei ole täysin yksiselitteinen, sillä tässä tapauksessa älyllä ei viitata 

vain psykometrisillä testeillä mitattavaan älykkyyteen eli niin sanottuun testiälykkyyteen. Tekoälystä 

puhuttaessa älykkyydellä viitataan myös sellaisiin kognitiivisiin kykyihin, joita ei yleensä pidetä 

erityisesti älykkäänä toimintana. Hyvä esimerkki tästä on hahmontunnistus ja näköaisti, sillä 

näköaistin ei tyypillisesti ajatella vaativan älykkyyttä. Kuitenkin konenäön tutkimus on paljastanut, 

kuinka monimutkaiseen ja hienostuneeseen hahmontunnistukseen, eri aistipiirien tietojen 

yhdistämiseen sekä havaintojen ja toiminnan koordinointiin älykkäästi näköaistin varainen toiminta 

perustuu. (Lappi, Rusanen & Pekkanen, 2018; Borana, 2016, 64.) 

 

Tekoäly voidaan myös jakaa heikkoon ja vahvaan tekoälyyn. Vahvalla tekoälyllä tarkoitetaan 

ihmisenkaltaista yleistä älyä, joka kykenee samoihin asioihin kuin ihminenkin. Heikko tekoäly taas 

pystyy kapea-alaiseen, älykkäältä näyttävään toimintaan ajattelematta käsitteiden merkitystä. 

Tyypillisiä esimerkkejä tekoälytekniikoista ovat muun muassa koneoppiminen, luonnollisen kielen 

prosessointi, konenäkö sekä neuroverkot. (Borana, 2016, 64 - 65.) 

 
KUVIO 2. Tekoälyn suhde koneoppimiseen ja syväoppimiseen (Mukailtu Copeland, 2016) 
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Koneoppimisella viitataan tekoälyn osa-alueeseen, jossa tilastolliset teknologiat mahdollistavat sen, 

että koneet pystyvät oppimaan aiemmista kokemuksista. Koneoppimisen sisään mahtuu 

syväoppiminen, missä mahdollistuu ohjelmistojen itseoppiminen tehtävistä suoriutumiseksi. 

Syväoppimisessa käytetään hyväksi neuroverkkoja, jotta suurien datamäärien käsittely onnistuu 

(KUVIO 2). (Vähäkainu & Neittaanmäki, 2018.) 

4.2 Integraatio terveydenhuoltoon 

Julkisella sektorilla tekoälyn käyttökohteet keskittyvät hyvin vahvasti terveydenhuoltoon ja sen 

kustannusten hillitsemiseen väestön vanhetessa (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2017). Harva 

terveydenhuollon ammattilainen on vielä, ainakaan tiedostanut, käyttäneensä työssään tekoälyä. 

Tehyn ja Lääkäriliiton kesällä 2018 jäsenilleen toteuttaman kyselyn mukaan vastaajista moni tietää 

käsitteenä tekoälyn ja tekoälyyn suhtaudutaan varsin positiivisesti. Kyselyssä tuli ilmi myös se, että 

tällä hetkellä tekoäly yhdistetään usein diagnostisiin tai rutiinitöissä avustaviin työkaluihin ja 

sovelluksiin. Selkeästi tunnetuin tekoälyä hyödyntävä menetelmä oli EKG-laitteen tulkinta-algoritmi. 

Tekoälyn mahdollisuudet ja uhat ovat hyvin samankaltaisia asioita; tekoälyn odotetaan helpottavan 

hoitopäätösten tekemistä, mutta samaan aikaan pelätään tekoälystä aiheutuvia tahattomia 

virheitä. Samalla tavalla tekoäly voi mahdollisesti vapauttaa resursseja potilastyölle, mutta samaan 

aikaan uhkana on, että vuorovaikutuslääkärin ja potilaan välillä heikkenee. (Kestävä 

Terveydenhuolto -hanke, 2018.) 

 

Lääkäreihin verrattuna tekoälyn hyöty on sen suuri kapasiteetti käsitellä ja tulkita annettua 

informaatiota. Tekoälypohjaisten diagnostisten työkalujen kehittyessä lääkärin aikaa vapautuu 

potilaan kohtaamiseen ja varsinaisen hoitotyön tekemiseen. Lupaavia tuloksia on saatu jo muun 

muassa kuvantamisessa ja ennakoivassa diagnostiikassa. Tekoälyä voidaan hyödyntää myös 

potilaan oireita analysoidessa. Kaiken kaikkiaan tekoäly ylittää ihmisen kognitiivisen kyvykkyyden ja 

täten tarjoaa mahdollisuuden nopeampaan diagnostiikkaan. (Krittanawong, 2018.) 

 

Terveydenhuollossa käytettävä tekoäly voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria 

käsittää koneoppimisen, jolloin data on jo valmiiksi rakenteellista. Tätä käytetään muun muassa 

kuvantamisessa kuvien analysointiin, jossa tarkoituksena voi olla luokitella potilaita ominaisuuksien 

perusteella tai päätellä taudin todennäköisyyttä. Toisessa kategoriassa tekoäly perustuu 

luonnollisen kielen prosessointiin, eli käsiteltävä data koostuu esimerkiksi erilaisista 

potilasasiakirjoista ja laboratoriotuloksista. Tällainen data ei sellaisenaan sovellu koneoppimiseen, 

sillä data on tällaisissa tapauksissa rakenteetonta. Avainsanojen avulla data saadaan 

rakenteellistettua koneoppimista varten. (Jiang ym., 2017.)  
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5 Tekoäly lääke- ja lääkitysturvallisuudessa 

5.1 Lääkeinteraktiot 

Lääkeaineiden väliset yhteisvaikutukset ovat monesti ennakoitavissa niiden farmakokineettisten ja 

farmakodynaamisten ominaisuuksien kautta. Nykytiedon valossa ei voida sanoa, että kaikki 

yhteisvaikutukset tunnettaisiin. Yhteisvaikutuksia voi tulla ilmi myös pitkään käytössä olleiden 

lääkeaineiden osalta. Kyse ei ole siitä, että kukaan ei olisi aiemmin käyttänyt kyseessä olevia 

lääkeaineita yhdessä, vaan siitä että ihmiset reagoivat lääkkeisiin yksilöllisesti. Yhteisvaikutus voi 

myös olla annosriippuvainen, jolloin se ei nouse esiin ennen kuin lääkeaineiden pitoisuus elimistössä 

ylittää tietyn rajan. 

 

Yhteisvaikutuksista löytyy tietoa hyvin monesta lähteestä: potilaskertomuksista, lääkkeiden 

pakkausselosteista, eri organisaatioiden ylläpitämistä tietokannoista, tutkimusartikkeleista ja osin 

viranomaislähteistä. Suomessa yleisimmin käytössä oleva tietokanta on Terveysportin 

Lääkeinteraktiot ja –haitat. Kyseessä on siis todella iso tiedon määrä, josta terveydenhuollon 

ammattilaisen pitäisi osata poimia juuri hoidettavan potilaan kannalta oleellinen informaatio. 

Yhteisvaikutusten ilmenemiseen voi lisäksi vaikuttaa potilaan perimä ja osittain myös 

ympäristötekijät, kuten esimerkiksi maksan heikentynyt toiminta runsaan alkoholin käytön vuoksi. 

Tämä voi altistaa yhteis- ja haittavaikutuksille, jos jokin käytössä olevista lääkkeistä metaboloituu 

maksan kautta. (Koulu & Tuomisto, 2013.) 

 

Tekoälyn hyödyt suuren tietomäärän käsittelyssä ovat kiistattomat. Muun muassa 

farmakokineettisia yhteisvaikutuksia on kyetty ennustamaan koneoppimiseen pohjautuvilla 

metodeilla. Koneoppimisen kautta voitaisiin myös lähestyä muita yhteisvaikutusongelmia. Yhtenä 

esimerkkinä voisi ajatella eri lääkkeiden metaboloitumisreittien tunnistamista. Suurin osa lääkkeistä 

ei ole selkeästi vain yhtä reittiä pitkin metaboloituvia ja tämä aiheuttaa yhteisvaikutusriskejä koko 

metaboloitumisreitille (eli sama lääke voi vaikuttaa esimerkiksi kolmeen CYP-isoentsyymiin ja jos 

samaan aikaan on käytössä lääke, joka metaboloituu vain yhden CYP-isoentsyymin kautta, riski sille, 

että kyseessä olevan CYP-isoentsyymin toiminta häiriintyy). Sen sijaan osasta lääkkeistä on tiedossa, 

minkä CYP-isoentsyymin kautta ne metaboloituvat (esimerkiksi morfiinijohdannaiset ja CYP2D6). 

Koneoppimisen kautta tekoälylle voitaisiin opettaa jo tunnetut metaboloitumisreitit ja niiden kautta 

metaboloituvat lääkeaineet sekä laittaa se etsimään lääkeaineista yhtenevyyksiä, jolloin voitaisiin 

selvittää vielä tuntemattomiksi jääneitä lääkeaineiden metaboloitumisreittejä. Tämä mahdollistaisi 

myös lääkeaineiden välisten interaktioiden ennakoimisen jo siinä vaiheessa, kun uusi 

lääkeainemolekyyli tulee kehitykseen. (Lin ym., 2007.) 
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5.2 Antibioottiresistenssi 

5.2.1 Antibioottiresistenssin merkitys 

Antibioottiresistenssillä tarkoitetaan mikrobilääkkeiden tehon rajoittumista eli alun perin tietylle 

mikrobilääkkeelle herkkä bakteeri ei enää vastaakaan hoitoon (bakteerikanta ‘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. Antibioottiresistenssin kehityttyä infektion 

hoitoon tarvitaan yhä kasvavia lääkeannoksia (sekä lääkkeen kerta-annos, että lääkekuurin pituus), 

jolloin potilaan kokemat haittavaikutukset voivat lisääntyä ja pahimmillaan altistaa potilaan 

sekundääri-infektiolle. (Koulu & Tuomisto, 2013.)  

 

Antibioottiresistenttejä bakteereja löydetään jatkuvasti lisää ja antibioottiresistenssi onkin kasvava 

ongelma terveydenhuollossa ympäri maailman. Antibioottiresistenssillä on suuri merkitys, koska 

uusia antibiootteja ei juurikaan markkinoille saada; viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana 

markkinoille on tullut vain kaksi rakenteellisesti täysin uutta antibioottia. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että myös antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamat infektiot pitäisi pystyä 

hoitamaan jo olemassa olevilla antibiooteilla. Valitettavasti antibioottiresistenttien bakteerien 

joukossa tavataan yhä useammin multiresistenttejä bakteereja, jolloin infektio voi edetä 

hengenvaaralliseksi ennen kuin sopiva hoito mahdollisesti löydetään. Useiden, monesti kalliiden ja 

harvinaisten antibioottien käyttäminen yhden infektion hoitoon luo myös tarpeetonta 

kustannuspainetta terveydenhuollon yksiköille. (Cherkasov, ym., 2009; European Medicines 

Agency, 2016).  

 

Antibioottiresistenssiä pidettiin aiemmin vain sairaaloiden ongelmana, mutta nykyään resistenttejä 

bakteerikantoja on tavattavissa myös laitosten ulkopuolella. Huolestuttavaa on myös se, että 

resistenttien bakteerikantojen on havaittu lisääntyvän myös kotieläimillä. Esimerkiksi koiran 

omistajat jakavat tyypillisesti monet bakteerinsa lemmikkinsä kanssa ja lemmikistä ihmiseen voi 

siirtyä resistenttejä bakteerikantoja, jotka voivat ihon rikkoutuessa aiheuttaa vaikeasti hoidettavan 

infektion (Myller, 2018). 

 

Antibioottiresistenssin syntyä ehkäistään lääkkeen hyvällä ja tarkoituksenmukaisella käytöllä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että antibioottia käytetään vain infektion niin vaatiessa (esimerkiksi normaaleihin 

viruksen aiheuttamiin flunssainfektioihin antibiootin käyttö ei ole perusteltua) ja tällöin valitaan 

mahdollisimman kapeakirjoinen antibiootti. Kapeakirjoisella antibiootilla tarkoitetaan 

antimikrobista lääkettä, joka tehoaa vain tiettyihin mikrobeihin. Antibiootin käyttö verottaa aina 

elimistön omaa normaalia bakteerikantaa ja riskinä on, että normaalista kannasta jäävät jäljelle vain 

ne, jotka ovat kuurin aikana mutatoituneet kyseiselle antibiootille resistenteiksi. Resistentti kanta 

voi pysyä piilevänä vuosia, kunnes bakteerit päätyvät väärään paikkaan (esimerkiksi 

virtsatieinfektion aiheuttavat tyypillisesti suolistossa normaalisti tavattavat bakteerit). Vaikka 
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elimistön normaaliin bakteerikantaan kuuluvat mikrobit mielletään usein hyödyllisiksi, myös niillä 

on antibioottiresistenteille kannoille tyypillinen kyky jakaa DNA:ta keskenään ja täten kuljettaa 

antibioottiresistenttiä mutaatiota eteenpäin. (Koulu & Tuomisto, 2013.) 

5.2.2 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 

EMA:n tämän hetkistä 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. Kyseessä on kuitenkin vielä uusi sovellusmahdollisuus tekoälylle, ja 

suurin osa tässä työssä löytämistämme artikkeleista kuvasi tekoälypohjaisten sovellusten 

testaamista uusien lääkeaineiden kehityksessä tai lääkeaineiden tehokkuuden tutkimusta tekoälyn 

avulla. Tekoälyn avullakin uuden lääkkeen kehitysprosessi on kuitenkin pitkä, eivätkä kaikki löydetyt 

molekyylit ikinä päädy käyttöön. Vaikka uusien molekyylien ja lääkeaineiden löytäminen on tärkeää, 

se ei ole lopullinen ratkaisu antibioottiresistenssin ongelmaan, sillä vain ostetaan hieman lisää aikaa. 

Suomessa antibioottiresistenssiongelma on vielä vähäinen verrattuna esimerkiksi Intiaan tai 

Espanjaan, mutta tilanne voi hyvin muuttua tulevina vuosina. Toistaiseksi suomalainen 

terveydenhuoltojärjestelmä on toiminut hyvänä suojana antibioottiresistenssiä vastaan 

(antibiootteja saa vain lääkärin määräämällä reseptillä eikä vain pyytämällä apteekista), mutta 

matkailun kasvaessa antibioottiresistenttien bakteerien riskialueille lisääntyy myös mahdollisuus, 

että tuliaisena tulee myös jotakin tarkoituksetonta. (Cherkasov ym., 2009; European Medicines 

Agency, 2016; Lumio, 2018; Wang ym., 2018.) 

 

Sen sijaan, että tekoälyä hyödynnettäisiin uusien antimikrobilääkkeiden löytämisessä, se tarjoaa 

terveydenhuollolle mahdollisuuden ennustaa infektion saamisen suhteen kohonneessa riskissä 

olevat potilaat. Tähänastinen lääketiede ja sairauksien hoito on pitkälti pohjautunut siihen, että 

hoidetaan oireita, johtuvat ne sitten kansantaudista tai infektiosta, kun ne puhkeavat. Voisiko 

tekoäly tarjota meille mahdollisuuden päästä askeleen edelle ja ennakoida sairaudet tai infektiot jo 

ennen kuin ne puhkeavat, jolloin ehkäisevät toimenpiteet voitaisiin aloittaa ennen oireiden 

ilmaantumista? Vastaus tähän on tulevaisuudessa hyvinkin vahva kyllä (erityisesti laitoshoidossa 

olevilla potilailla, joista kertyy paljon terveysdataa), mutta valitettavasti emme ole aivan vielä tässä 

pisteessä. Onnistuessaan tämänkaltainen tekoälyn hyödyntäminen toisi todennäköisesti 

antibioottiresistenssin suitsimisen lisäksi myös merkittäviä säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin 

vähentyneiden lääkekuurien ja myös vähentyneiden osastopäivien kautta. Lupaavia tutkimuksia 

aiheesta on useampia (erityisesti mainittakoon virtsatieinfektioiden esiintyvyyden ennustettavuus 

koneoppimisen avulla), mutta lopputulos on kaikissa sama; tarvitaan lisää kokemusta ja tutkimusta 

ennen kuin sinällään hyvät sovellukset voivat levitä laajempaan käyttöön. (Taylor ym., 2018). 
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5.3 Farmakogenetiikka 

Jokainen ihminen on yksilö ja reagoi eri tavalla lääkehoitoihin. Toiselle toimiva hoito voi olla toiselle 

tehoton tai jopa haitallinen. Taustalla voi olla ympäristötekijöiden lisäksi myös yksilölliset tekijät, 

kuten genetiikka. Lääkehoidon tukena voidaan käyttää farmakogeneettisiä testejä, joiden avulla 

lääkehoito voidaan valita potilaille entistä yksilöllisemmin. Toistaiseksi kuitenkaan näiden testien 

käyttö ei ole kovin yleistä terveydenhuollossa. (Terveyskylä, 2018.) 

 

Farmakogeneettisten testien vähäisestä käytöstä huolimatta kuluttajat voivat itse halutessaan ostaa 

farmakogeneettisiä testejä. Suomessa tätä palvelua tarjoaa muun muassa Abomics Oy. 

(GeneAccount, 2018.) Kuitenkin Ylen uutisesta (30.11.2018) nousee esiin huoli siitä, kuinka hyvin 

lääkärit osaavat ja haluavat hyödyntää näitä geenitestien tuloksia. Tällä hetkellä Terveysportissa on 

Farmakogenetiikka-tietokanta, jonka avulla lääkärit pystyisivät varmistamaan, sopiiko heidän 

määräämä lääke tietylle geenivariantille. Lisäksi Turun yliopisto ylläpitää kliinisen farmakologian 

konsultaatiopalvelua, mistä lääkärit saavat neuvoja lääkehoitoon liittyvissä asioissa, kuten 

farmakogenetiikassa. 

 

Farmakogenetiikan vaikutus johtuu monesti geenien vaikutuksesta metaboloiviin entsyymeihin ja 

niiden tuotantoon. Lisäksi geenit voivat vaikuttaa myös lääkeaineiden kuljetusproteiinien 

toimintaan. Merkittävimpiä geenien vaikutukselle alttiita lääkkeitä ovat muun muassa monet 

masennuslääkkeet, varfariini, opioidit, kuten kodeiini sekä statiinit. (Terveyskylä, 2018). 

 

Vuonna 2017 vajaa 500 000 suomalaista käytti masennuslääkkeitä. Näistä kolme eniten käytettyä 

masennuslääkettä, essitalopraami, sitalopraami ja venlafaksiini, ovat hyvin riippuvaisia 

geenivarianteista. Essitalopramin kulutus oli 15,3 DDD/1000 as/vrk, kun sitalopraamilla vastaava 

luku oli 9,9 ja venlafaksiinilla 10,1. Opioideja taas määrättiin hieman alle 400 000 suomalaiselle 

vuonna 2017. Opioidien kulutus oli 14,6 DDD/1000 as/vrk, josta vahvojen opioidien osuus oli 4,0 

DDD/1000 as/vrk. Statiineja osti melkein 700 000 suomalaista ja varfariinia osti reilu 150 000 

suomalaista. (Kela, 2018) Varfariinin oikean annoksen löytäminen on siinä mielessä kriittistä, että 

sillä pyritään estämään verisuonitukoksia, ja jos oikean annoksen löytäminen ei onnistu, on riskinä 

verisuonitukos tai verenvuoto. (Kela, 2018b). 

 

Edellä mainitut luvut osoittavat, kuinka merkittäviin lääkkeisiin geeneillä on vaikutusta. Vielä ei ole 

nähty tarpeeksi kustannustehokkaaksi aloittaa systemaattista geenitestausta, mutta testien 

hintojen tullessa alaspäin, olisi odotettavaa, että testaaminen yleistyisi. Lisäksi lääkäreiden 

osaaminen ja kiinnostus farmakogeneettisiä testejä kohtaan on yksi este testien yleistymiselle. Sen 

takia olisi hyvä saada lääkäreiden käyttöön tekoälypohjainen sovellus, joka olisi lääkäreiden tukena 

kliinisessä potilastyössä ja osaisi ohjata lääkäreitä valitsemaan potilaan geeniperimälle sopivan 

lääkevalmisteen. Monesti geenien tuomat haasteet lääkkeiden käytössä on kierrettävissä 

annosmuutoksilla, joten tekoäly voisi tuoda tässä apua lääkärin kliiniseen työhön. 
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5.4 Haittavaikutusilmoitukset 

EMA:lla on oma järjestelmänsä, EudraVigilance, haittavaikutusilmoitusten läpikäymiseksi ja 

analysoimiseksi. Järjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. Järjestelmän tarkoituksena on 

ollut tarjota kansallisille valvoville viranomaisille sekä myyntiluvan haltijoille paremmat kanavat 

raportoida epäillyistä haittavaikutuksista sekä arvioida lääkkeiden turvallisuusriskejä. Vuoden 2017 

loppuun mennessä EudraVigilancessa oli melkein 12,5 miljoona turvallisuusilmoitusta koskien 7,95 

miljoonaa tapausta ja 744 219 lääkkeellistä tuotetta EU:n markkinoilla. Tämä kaikki data on EMA:n, 

kansallisten viranomaisten sekä WHO:n käytettävissä. EudraVigilancen etuna on se, että kaikki 

haittavaikutusilmoitukset ovat samassa formaatissa ja data on yhteneväistä. Näin joukosta voidaan 

havaita myös useampaan kertaan ilmoitetut tapaukset. EudraVigilanceen ilmoitettavat tiedot ovat 

numeerisia tai ne ilmoitetaan englanniksi, paitsi vapaa kuvaus haittavaikutuksesta. Se toimitetaan 

EudraVigilanceen sillä kielellä, millä se on ilmoitettu kansalliselle valvovalle viranomaiselle. 

(European Medicines Agency, 2018a; European Medicines Agency, 2018b; Fimea, 2017.) 

 

EU:n säädökset edellyttävät, että myyntiluvan haltijat valvovat jatkuvasti saatavilla olevaa dataa 

EudraVigilamcessa sekä raportoivat signaaleista EMA:lle ja kansallisille viranomaisille. Suositus on, 

että dataa valvottaisiin vähintään puolen vuoden välein. Joihinkin lääkevalmisteisiin kohdistuu vielä 

tiheämpi valvomisen tarve, mutta lopulta jokainen taho päättää itse sopivan aikavälin valvomiselle. 

(European Medicines Agency, 2011; European Medicines Agency, 2018b.) 

 

EMA on antanut omat ohjeensa sille, kuinka haittavaikutuksia tulisi seuloa EudraVigilancen datasta. 

Tällä hetkellä käytössä on kaksi työkalua signaalien tunnistamiseen. eRMR (electronic reaction 

monitoring report) helpottaa ilmoitettujen haittavaikutusten valvontaa, tunnistamista ja 

dokumentointia. Sen on tarkoitus tukea signaalien tunnistusta, mutta se ei varsinaisesti ole 

signaalien arviointi- tai validointityökalu. eRMR esittää kaikista uusista tapauksista 

yhteenvetotilastot sekä kokoavan tilaston kaikista ilmoitetuista tapauksista. Tilastoista käy ilmi 

myös muun muassa tapausten lukumäärä ja vakavuus (esimerkiksi kuolema), mutta eRMR ei ilmoita, 

että mitä lääkeyhdistelmiä tulisi tutkia lisää, vaan lisätutkimukset ovat täysin myyntiluvan 

haltijoiden vastuulla. Toinen työkalu on eRMR:n kanssa käytettävä EVDAS (The EudraVigilance data 

analysis system), joka sisältää monia taulukoita ja raporttien esitysmuotoja sekä toimintoja 

signaalien tunnistamiseksi. (European Medicines Agency, 2016; European Medicines Agency, 

2018c.)  

 

EudraVigilancessa oleva datamäärä on jo kasvanut valtavaksi ja tule kasvamaan jatkossa entistä 

enemmän, kun lääkkeiden käyttö lisääntyy ja sen myötä myös haittavaikutuksia tulee esiin entistä 

enemmän. Tällaisen datan käsittelyä pystyttäisiin tehostamaan tekoälyllä, sillä tekoäly pystyy 

havaitsemaan poikkeavuuksia erittäin tarkasti. Poikkeavuuksien havaitseminen tarkoittaa, että 

tekoäly pystyy löytämään kaavoja oletetusta poikkeavasta toiminnasta (Ivannikova, 2017). Tämän 

voisi olettaa tuovan säästöä, kun dataa ei tarvitse ihmisten manuaalisesti käydä läpi, vaan tekoäly 

hoitaa sen. Lisäksi on hyvin oletettavaa, että tekoälyn avulla poikkeavuudet havaittaisiin 
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nopeammin, jolloin niihin pystytään puuttumaan tehokkaammin. Myös erilaisten yhteisvaikutusten 

havaitseminen voisi tehostua tekoälyn avulla, sillä tällä hetkellä eRMR ei ehdota, mitä 

lääkeyhdistelmiä pitäisi tutkia lisää, mutta tekoäly pystyisi tähän. 
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6 Haasteet 

6.1 Tietosuoja 

Jokaisella henkilöllä on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuojalla turvataan henkilön 

oikeuksien ja vapauksien toteutuminen henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Tietosuoja perustuu 

lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Velvoitteet voivat perustua joko Suomen omaan 

lainsäädäntöön tai Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen. Käytännössä nämä säädökset 

tarkoittavat muun muassa sitä, että kansalaisella on oikeus päättää tietojensa luovutuksesta, päästä 

tietoihinsa käsiksi ja saada lokitiedot niistä henkilöistä, jotka hänen tietojaan ovat katselleet. 

Riippumaton viranomainen valvoo säädösten noudattamisen toteutumista (Kanta, 2018). 

 

Tietosuojan takaavat säädökset ovat kansalaisen näkökulmasta erinomainen asia. 

Tekoälypohjaisten sovellusten kannalta tietosuoja ja sitä koskevat säädökset asettavat kuitenkin 

rajoitteita ohjelmien kehitykseen ja ennen kaikkea ohjelmien soveltuvuuteen käytännön työhön. 

Voidaan esimerkiksi ajatella, jossa tekoälypohjaisella sovelluksella haluttaisiin ennustaa 

perinnöllisen sairauden puhkeamista. Kuinka sovelluksen käyttö onnistuisi oikeilla potilailla 

reaalimaailmassa? Todennäköisesti sovellus vaatisi toimiakseen paljon tietoa potilaan lähisuvusta 

(sairauden puhkeamista tutkitaan usein lähisuvussa esiintyvien sairaustapausten perusteella), ketkä 

ovat sairastuneet, milloin ovat sairastuneet, millainen hoitotasapaino sairastuneilla on tällä hetkellä 

jne. Tarkkojen tietojen saamiseksi olisi luotettavampaa ja nopeampaa hakea lähisuvun 

sairastuneiden tiedot suoraan potilastietojärjestelmistä kuin luottaa yhden ihmisen muistoihin tai 

kerätä vastauksia lähisuvulta yksi kerrallaan. Tätä toimintaa ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa, 

sillä potilaan on annettava aina henkilökohtaisesti suostumus siihen, että hänen terveystietojaan 

voidaan käsitellä. Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa halutaan selvittää lapsen riskiä sairastua 

tyypin 1 diabetekseen. Henkilöt, joiden tietoja sovellus todennäköisesti tarvitsisi luotettavan 

ennustuksen tekemiseksi pitävät sisällään lapsen vanhemmat ja heidän sisaruksensa, kaikki 

isovanhemmat sekä mahdolliset serkut. Nykyisen lainsäädännön mukaan kaikkien näiden 

henkilöiden pitäisi antaa hoitavalle yksikölle kirjallinen suostumuksensa, jotta sovellus voisi käyttää 

heidän tietojaan lapsen sairauden puhkeamisen ennustamiseen. Koska tiedon hankinta ennen 

sovelluksen käyttöä olisi todennäköisesti aikaa vievää, on vaikea perustella, mitä hyötyä kyseisestä 

ohjelmasta olisi terveydenhuollon kannalta. Merkittäviä säästöjä tuskin saavutettaisiin, koska 

resursseja kuluisi taustatietojen hankintaan.  

 

Edellinen esimerkki kiteyttää vahvasti tekoälypohjaisten sovellusten ongelmat Suomen 

terveydenhuoltojärjestelmässä. Periaatteessa tietoa olisi tarjolla valtavasti, mutta sen jakaminen on 

säänneltyä. Tietosuojasäännökset rajoittavat myös yksiköiden kesken potilaan tietojen jakoa 

(erityisesti kuntarajojen yli) ja myös apteekkien tietojen tallennusta. Ilman erillistä sopimusta 

apteekki voi tallentaa potilaan asiointikerrasta reseptintoimitusjärjestelmäänsä vain reseptin 

toimitusta koskevat merkinnät, jotka tulee poistaa järjestelmästä tietyn ajan (tyypillisesti vuosi) 
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kuluttua. Sopimuksen myötä apteekki voi tallentaa tietoihinsa potilaan tietoja, tyypillisesti 

lääkkeiden toimituksia, yli vuoden kestävältä ajanjaksolta (Kanta, 2018). 

6.2 Muut haasteet 

Tekoälyn on hankala tuoda mullistavia työkaluja apteekkityöhön lähivuosina, sillä monet 

lääkehoidon turvallisuuteen liittyvät päätökset on tehty jo lääkärin vastaanotolla eikä apteekin 

farmaseuttinen henkilöstö voi ilman lääkärin konsultaatiota muuttaa näitä päätöksiä, vaikka ne 

olisivatkin virheellisiä. Apteekeissa eniten kaivattaisiin työkalua lääkeneuvonnan tukemiseen ja 

apua interaktioiden havaitsemiseen. Nykyinen tietosuoja-asetus asettaa rajat, minkä puitteissa 

mahdollisia interaktioita voidaan tarkastella. Lääkehoidon turvallisuutta ajatellen merkittävintä olisi 

saada tekoäly tukemaan päätöksentekoa nimenomaan lääkkeenmääräämishetkellä. 

 

Vaikka tekoälyn odotetaan tuovan säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin, vaatii se aluksi 

investointeja. Investointeja tehdessä tulee tarkastella huolella tekoälyllä saavutettavat hyödyt niin 

taloudellisesta kuin hoidollisesta näkökulmasta sekä uuden tekoälyteknologian aiheuttamat 

kustannukset. Lisäksi uusien järjestelmien ja teknologioiden perehdyttämiseen kuluu resursseja, 

joten hankintavaiheessa tulisi huomioida myös toimivat integraatiot jo olemassa oleviin 

järjestelmiin, jotta järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta. 

 

Tällä hetkellä tekoälyn teksianalytiikka hyödynnetään suomen kielellä pääasiassa 

keskustelupalstojen moderoinnissa sekä asiakaspalvelussa chat-bottien toteutuksessa. Tutkimusten 

mukaan tekstianalytiikka pystyy käsittelemään hyvin tehohoito-osaston hoitajien kirjoittamia 

potilaskertomuksia, jos opetusdatassa on ollut käytössä yleiskielen lisäksi potilaskertomuksia tai 

vastaavia tekstejä. Opetusdatan tulisi sisältää potilaskertomusten tapaisia tekstejä, sillä 

potilaskertomuksissa käytetty kieli eroaa huomattavasti yleiskielestä. Potilaskertomuksissa käytetty 

kieli on monesti hyvin yksinkertaista ja lauseet lyhyitä, mutta samalla niistä voi puuttua muuan 

muassa verbi tai subjekti. (Laippala ym., 2014.) Kuitenkin valtaosa tutkimuksista, jotka käsittelevät 

tekoälyä kliinisessä käytössä, on tehty englanninkielisessä toimintaympäristössä, jolloin niiden 

tuloksia ei voida suoraan hyödyntää Suomen terveydenhuollossa. Lisäksi yritysten tulisi nähdä 

Suomi tarpeeksi kiinnostavana investointikohteenna, jotta suomen kielellä toteutetut järjestelmät 

olisivat heidän näkökulmasta kannattava toteuttaa. Kuitenkin pienet markkinat vähentää yrityksien 

investointihalukkuutta. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018.) 

 

Valtaosa tekoälyä käsittelevistä tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa, jossa 

terveydenhuoltojärjestelmä on täysin erilainen kuin Suomessa. Yhdysvalloissa ei ole yleistä 

korvausjärjestelmää kattamaan terveydenhuoltokuluja, vaan järjestelmää voisi kutsua niin sanotusti 

hybridi-järjestelmäksi. Vuonna 2014 terveydenhuoltokuluista yksityinen sektori maksoi 48 % ja 

julkinen sektori 45 %. Vaikka julkinen sektori rahoittaa terveydenhoitoa Yhdysvalloissa, palvelun 

tuottajana on silti yksityinen sektori. (Department for Professional Employees, 2016.) Vuonna 2008 

vain 9 prosentilla yhdysvaltalaissairaaloista oli käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä ja nyt luku 
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liikkuu 80 %:n tietämissä (Alder-Milstein, 2017). Suomessa sähköiset potilastietojärjestelmät ovat 

olleet osa terveydenhuollon arkipäivää huomattavasti pidempään, ja ne ovat käytössä kaikissa 

terveydenhuollon toimipisteissä. 
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7 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. Apteekeille on siirretty entistä enemmän 

vastuuta lääkkeiden hintaneuvonnasta entisten työtehtävien lisäksi. Apteekkien rooli on myös 

jatkuvassa murroksessa; tälläkin hallituskaudella on nostettu esiin mahdollisuus, että 

itsehoitolääkkeiden myynti vapautettaisiin myös päivittäistavaraliikkeisiin. Näkisimme, että tämä 

osittainen epävarmuus apteekkien tulevaisuudesta osaltaan jarruttaa varsinkin 

yksityisomistuksessa olevia apteekkeja tekemästä investointeja uusiin teknologioihin.  

 

Terveydenhuoltojärjestelmää voidaan pitää uusien toimintatapojen ja työvälineiden käyttöönoton 

suhteen hieman kankeana. Suomen terveydenhuoltojärjestelmä toimii suurimmaksi osaksi 

julkisrahoituksella, jolloin resurssien säätely voi olla yksityisiä toimijoita tiukempaa. Tämän vuoksi 

minkä tahansa julkisen terveydenhuollon käyttöön pyrkivän toimintamenetelmän tai sovelluksen 

tulee olla hyvin kustannustehokas. Tämä olisi myös hyvä muistaa uusia tekoälypohjaisia sovelluksia 

suunniteltaessa eli pohjaa sovellukselle haetaan aina käytännön tarpeesta ja syntyvistä säästöistä. 

Uskoaksemme tekoälyn ja terveydenhuollon yhdistäminen tulee tulevaisuudessa lisääntymään, 

mutta haluamme korostaa, kuinka tärkeä uusien teknologisten ratkaisujen suunnittelussa on 

hyödyntää nykyisten terveydenhuollon toimijoiden vankkaa osaamista, sillä vain he osaavat kertoa 

käytännön työn päivittäisistä haasteista.  
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