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Massadata ja sen hyödyntäminen analytiikan keinoin on noussut viimeisten vuo-
sikymmenten aikana yhdeksi keskeisimmäksi mielenkiinnon kohteeksi sekä tie-
demaailmassa että liiketoiminnan eri osa-alueilla. Massadataa kertyy yhä kasva-
valla nopeudella erilaisten teknologioiden käytön jatkuvasti lisääntyessä. Massa-
data on keskeinen käsite myös terveydenhuollossa, missä terveysdataa kertyy 
sekä terveydenhuollon organisaatioiden tietojärjestelmiin, että terveydenhuollon 
ulkopuolella esimerkiksi erilaisten puettavien teknologioiden kautta. Terveysda-
tan hyödyntämisellä data-analytiikan keinoin nähdään terveydenhuollossa pal-
jon erilaisia käyttökohteita, kuten sairauksien varhaisen tunnistamisen ja diag-
nostiikan parantaminen, yksilökohtaisempien hoitomenetelmien kehittäminen, 
terveydenhuollon ammattilaisten päätöksenteon tukeminen ja terveydenhuollon 
johtamisen ja resurssien optimoinnin kehittäminen. 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella data-analytiikan ja terveydenhuol-
lon leikkauspintaa tieteellisessä kirjallisuudessa ja kartoittaa aiheesta tehtyjä tie-
teellisiä julkaisuja. Tutkimusongelmana on selvittää, milloin ja millä foorumeilla 
aiheesta on julkaistu tutkimuksia ja mitä aihepiirejä tutkimukset käsittelevät. 
Tutkimusaineistona on 176 tieteellistä julkaisua, jotka lajiteltiin systemaattisen 
kirjallisuuskartoituksen menetelmällä. Aineiston lajittelun perusteella todettiin, 
että data-analytiikka terveydenhuollossa on selkeästi ajankohtainen aihe, sillä 
viimeisen viiden vuoden aikana aiheeseen liittyvien julkaisujen määrä on selvästi 
lisääntynyt. Aiheeseen liittyviä tieteellisiä julkaisuja on julkaistu hyvin laajasti eri 
tieteellisillä foorumeilla ja aineistossa esiintyy melko tasaisesti sekä lehtiartikke-
leita että konferenssijulkaisuja. Suurimmassa osassa julkaisuja tieteellisenä kont-
ribuutiona on menetelmien arviointi ja julkaisujen yleisin aihe terveydenhuollon 
näkökulmasta on data-analytiikan sovellettavuuden arviointi terveydenhuol-
toon, mutta data-analytiikan tutkimuksen tietyn sairauden tai potilasryhmän 
hoitoon nähdään selvästi lisääntyneen viime vuosina. Teknologisesta näkökul-
masta suurin osa julkaisuista käsittelee tiettyä teknologiaa tai teknologista näkö-
kulmaa, ja teknologioista yleisimmin esiintyvät koneoppiminen ja Apachen so-
vellukset. Tutkimusaineistossa yleisimmät käytetyn tai tutkitun data-analytiikan 
käyttötarkoitus ovat hoitomenetelmien kehittäminen ja sairauksien ennustami-
nen.  
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ABSTRACT 

Erkkilä, Hanna 
Data analytics in healthcare – Systematic mapping study 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021, 78 pp. 
Information Systems, Master’s Thesis  
Supervisor: Taipalus, Toni 

Big data and its utilization through analytics have become one of the most im-
portant areas of interest both in the scientific world and in various fields of busi-
ness within recent decades. The amount of big data is increasing at an ever-in-
creasing rate as the use of various technologies continues to increase. Big data is 
also a key concept in healthcare, where health data is accumulated both in the 
systems used in healthcare organizations and outside healthcare, for example 
through various wearable technologies. Utilizing health data through data ana-
lytics benefits healthcare in many ways, such as improving early identification 
and diagnosis of diseases, developing more individualized treatments, support-
ing the decision making of healthcare professionals, and developing manage-
ment and resource optimization in healthcare organizations. 

The purpose of this thesis is to examine the intersection of data analytics 
and healthcare in scientific literature and to map related scientific publications. 
The research problem is to examine when and in which scientific forums studies 
on the topic have been published and what topics are covered in studies. The 
research material is 176 scientific publications, which were sorted by the method 
of systematic mapping study. Mapping of the publications pointed clearly that 
data analytics in healthcare is very topical subject as the amount of the publica-
tions has clearly increased in last five years. Related scientific publications had 
been published very widely in various scientific forums, and both journal articles 
and conference proceedings are almost evenly distributed in the research mate-
rial. In most publications, the scientific contribution is methodological evaluation, 
and the most common topic from a healthcare perspective is the evaluation of the 
applicability of data analytics to healthcare, but data analytics research for a par-
ticular disease or patient group has clearly increased in recent years. From a tech-
nological point of view, most publications deal with a specific technology or tech-
nological point of view, and of the technologies, machine learning and Apache 
applications are the most common. The most common purposes for data analyt-
ics used or examined are the development of treatment methods and the predic-
tion of diseases.  

Keywords: healthcare, data analytics, disease prediction, development of 
treatment methods, machine learning 
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Big data eli massadata on noussut viimeisten vuosikymmenten aikana kes-
keiseksi mielenkiinnon kohteeksi sekä tiedemaailmassa että liiketoiminnan eri 
osa-alueilla. Chanin (2013) mukaan massadataa kertyy yhä kasvavalla nopeu-
della monenlaisten järjestelmien, kuten internetin, mobiililaitteiden, sosiaalisen 
median sekä erilaisten sensorien ja tietojärjestelmien kautta. Massadatan hyö-
dyntäminen onkin viime vuosien aikana noussut keskeiseksi keinoksi yritysten 
ja organisaatioiden palveluiden ja kilpailukyvyn parantamisessa. (Chan, 2013). 

Massadata on keskeinen käsite myös terveydenhuollossa, sillä Wangin ja 
Hajlin (2017) mukaan myös terveydenhuollossa kertyvän datan määrä on kasva-
nut viime vuosikymmeninä voimakkaasti erilaisten terveysteknologioiden li-
sääntymisen seurauksena. Abidi ja Abidi (2019) kuvaavatkin terveydenhuollon 
datan sopivan hyvin massadatan määritelmään, sillä massadatan ominaisuudet 
määrä, nopeus, valikoima, todenmukaisuus ja arvo toteutuvat myös terveysda-
tan kohdalla. Terveysdataa kertyy sekä terveydenhuollon tietojärjestelmistä, että 
terveydenhuollon ulkopuolelta, kuten vakuutusyhtiöistä, tuotekehityslaborato-
rioista ja jopa sosiaalisesta mediasta. (Wang & Hajli, 2017). Abidin ja Abidin (2019) 
mukaan viime vuosikymmeninä on tullut paljon myös uudenlaisia terveysdatan 
lähteitä, joista esimerkkeinä ovat sensorien, puettavan teknologian ja esineiden 
internetin laitteiden data sekä omiikkadata eli esimerkiksi geenitestien avulla ke-
rätty genomiikkadata. Uudenlaisena terveysdatana voidaan pitää myös tervey-
teen vaikuttavista tekijöistä kerättävää dataa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ih-
misten elämäntyyliin, koulutukseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja elinympäris-
töihin liittyvän tiedon keräämistä ja hyödyntämistä. (Abidi ja Abidi, 2019). 

Mikalefin, Bouran, Lekakosin ja Krogstien (2019) mukaan data-analytiikan 
tarkoituksena on kerätä suuria määriä eri muodoissa ja eri lähteisiin tallentunutta 
dataa ja löytää datan analysoinnin avulla uusia näkökulmia tai oivalluksia liike-
toiminnan kehittämiseen. Songin, Zhengin, Zhangin ja Yun (2018) mukaan data-
analytiikan avulla voidaan tehostaa markkinointia ja myyntiä, mutta myös ke-
hittää organisaation sisäisiä prosesseja ja toimintoja. Yang, Kundakcioglu ja Zeng 
(2015) kuvaavat data-analytiikan käyttökohteina terveydenhuollossa esimerkiksi 
syöpäpotilaiden seulonnan, sairausriskien ennustamisen ja kliinisen 
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päätöksenteon parantamisen. Wangin ja Hajlin (2017) mukaan data-analytiikka 
voi tuoda terveydenhuollossa myös taloudellista hyötyä parantamalla 
hallinnollista päätöksentekoa ja vähentämällä tarpeettomia hoitotoimenpiteitä ja 
sairaalahoitoa.  

Kekomäki (2017) ja Tuomisto (2015) näkevät massadatan analysoinnilla pal-
jon hyötyjä myös suomalaisessa terveydenhuollossa. Kekomäen mukaan massa-
dataa tarvitaan ennen kaikkea tukemaan hoitopäätösten tekoa, hoidon tuloksel-
lisuuden arviointia sekä potilaan yksilöllisen sairausriskin määrittämistä. Keko-
mäen mukaan potilasdatan analysoiminen voisi auttaa tunnistamaan nykyistä 
paremmin potilaisiin ja hoitomenetelmien valintaan liittyviä, hoidon tulokselli-
suuteen vaikuttavia tekijöitä.  (Kekomäki, 2017).  Tuomiston mukaan Suomessa 
on hyvät edellytykset massadatan hyödyntämiselle terveydenhuollossa, sillä 
Suomessa on hyvät rekisterit ja asiaan liittyvää osaamista. Tällä hetkellä hänen 
mukaansa on kuitenkin olemassa monia suuria tietoaineistoja, joita ei vielä käy-
tetä tehokkaasti. Hänen mukaansa Suomessa on ennustettu datan analysoinnin 
tuovan hyötyjä erityisesti sairauksien ehkäisyyn, itsehoidon tukemiseen ja ikäih-
misten palvelujen parantamiseen. Keskeisenä tekijänä nähdään siirtyminen tie-
don keräämisestä tiedon hyödyntämiseen paitsi henkilön omassa elämässä, 
myös tutkimuksessa sekä potilas- ja asiakastyössä. (Tuomisto, 2015).  

Massadatan hyödyntämiselle on Suomessa erityisen hyvät edellytykset 
myös siksi, että Suomessa on paljon erilaisia terveyteen liittyviä data-aineistoja 
esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön, 
Kansaneläkelaitoksen, Väestörekisterikeskuksen ja Suomen Syöpäyhdistyksen 
ylläpitäminä. Näitä kansanterveyden kannalta hyödyllisiä data-aineistoja ovat 
esimerkiksi Kanta eli kansallinen terveysarkisto, Rokotusrekisteri, Syöpärekisteri, 
sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteri Hilmo sekä biopankit. (Tuomisto, 2015). 

Tämän pro gradu - tutkielman tarkoituksena on tutkia data-analytiikan ja 
terveydenhuollon leikkauskohtaa tieteellisissä julkaisuissa ja luoda siten kattava 
yleiskatsaus tutkittavasta aiheesta. Data-analytiikka voidaan nähdä hyvin 
ajankohtaisena ja keskeisenä aiheena liiketoiminnan eri osa-alueilla ja sillä 
nähdään paljon hyödyntämismahdollisuuksia myös terveydenhuollossa. 
Tieteellisistä tietokannoista etsittäessä löydettiin yksi tutkimus, jossa on 
kartoitettu data-analytiikkaan ja tekoälyyn liittyviä julkaisuja terveydenhuollon 
kontekstissa (Mehta, Pandit & Shukla, 2019), mutta pelkästään data-analytiikkaa 
terveydenhuollossa kartoittavia tutkimuksia ei löytynyt. Tutkimusongelma on 
kolmiosainen : milloin data-analytiikasta terveydenhuollossa on julkaistu 
tutkimuksia, millä tieteellisillä foorumeilla aiheeseen liittyviä tutkimuksia on 
julkaistu ja mitä aihepiirejä data-analytiikan ja terveydenhuollon tutkimus 
käsittelee. Tutkimusmenetelmänä on systemaattinen kirjallisuuskartoitus, jota 
Petersenin, Feldtin, Mujtaban ja Mattsonin (2008)  mukaan käytetään paljon 
lääketieteessä, mutta infomaatioteknologian alueen tutkimuksissa se on ollut 
vielä vähemmän käytetty menetelmä. Petersenin, Vakkalankan ja Kuzniarzin 
(2015) mukaan systemaattisen kirjallisuuskartoituksen tarkoituksena on luoda 
yleiskatsaus tutkittavaan aiheeseen luokittelemalla aiheesta tehtyjä julkaisuja. 
Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen voidaankin nähdä sopivan erityisen 
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hyvin tämän tutkielman tutkimusmenetelmäksi, sillä se vastaa hyvin tutkimuk-
sen tavoitteisiin.  

Tutkielma etenee seuraavasti: luvussa kaksi määritellään massadata ja kä-
sitellään massadatan lähteitä, hyödyntämistä sekä siihen liittyviä haasteita. Li-
säksi luvussa kaksi käsitellään myös terveydenhuollon massadatan erityispiir-
teitä. Luvussa kolme käsitellään data-analytiikkaa, sen käytännön toteuttamista 
sekä sen yrityksille mahdollistamia liiketoimintahyötyjä. Luvussa kolme käsitel-
lään myös data-analytiikan käyttökohteita terveydenhuollossa sekä terveyden-
huollon data-analytiikan tulevaisuuden suuntauksia ja haasteita. Luvussa neljä 
esitellään systemaattinen kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä ja luvussa 
viisi kuvataan tutkimuksen toteutus. Luvussa kuusi käsitellään tutkimuksen tu-
lokset ja luvun seitsemän aiheena on pohdinta, jossa pohditaan tutkimuksen 
mahdollisia rajoitteita ja tulosten hyödynnettävyyttä sekä nostetaan esiin jatko-
tutkimusaiheita. Luvussa kahdeksan esitetään vielä tutkielman yhteenveto. 
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Tässä luvussa määritellään tutkielman aiheen kannalta keskeinen käsite big data, 
josta käytetään tässä tutkielmassa suomenkielistä termiä massadata sekä 
kuvataan, minkälaisista lähteistä massadataa kertyy, miten sitä hyödynnetään ja 
minkälaisia haasteita siihen liittyy. Toisessa alaluvussa kuvataan 
terveydenhuollon massadatan erityispiirteitä.  

2.1 Massadatan määritelmä 

Chanin (2013) mukaan massadatalla tarkoitetaan eri tietolähteistä kertyvää dataa, 
johon liitetään viisi ominaisuutta:  

• määrä 

• valikoima 

• nopeus 

• arvo ja  

• todenmukaisuus. 
De Silva, Burstein, Jelinek ja Stranieri (2015) lisäävät edellä mainittujen viiden 
ominaisuuden lisäksi massadatan ominaisuuksiksi niukkuuden, millä 
tarkoitetaan sitä, että massadata voi sisältää vain niukasti hyödyllisiä osia ja siitä 
voi puuttua paljon tietoja, sekä monimutkaisuuden, mikä tarkoittaa sitä, että data 
saattaa olla hierarkkista ja sisältää yhteyksiä eri tietolähteiden välillä. 
Massadatalle tyypillisenä ominaisuutena mainitaan myös vaihtelevuus, mikä 
tarkoittaa datan saattavan sisältää useita erilaisia tulkintoja samoista tiedoista. 
(De Silva ym., 2015).  

Bartonin (2016) mukaan termiä massadata käytetään yleensä datasta, jota 
on määrällisesti hyvin paljon ja joka koostuu useista erilaisista lähteistä. Wigan 
ja Clarke (2013) kirjoittavat, että termiä massadata on käytetty kirjallisuudessa 
yleisesti 1990-luvulta lähtien ja yleensä sillä viitataan joko määrällisesti suuriin 
tietoaineistoihin tai datakokoelmiin, joissa on yhdistetty dataa useista eri 
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lähteistä. Käsitettä massadata käytetään kuitenkin joskus myös suurten datamää-
rien hallitsemiseen ja analysointiin käytettävistä tekniikoista. (Wigan & Clarke, 
2013). 

Chen ja Zhang (2015) kirjoittavat puolestaan massadatan määriteltävän 
yleisesti tarkoittavan sellaisia suuria data-aineistoja, joiden data on niin vaihtele-
vaa, että sen käsittely on perinteisiä tietojenkäsittelyjärjestelmiä ja -alustoja käyt-
täen haastavaa. Chanin (2013) mukaan massadataa kertyy hyvin monenlaisista 
järjestelmistä, kuten tietojärjestelmistä, sensoreista, internetistä, mobiililaitteista 
ja sosiaalisesta mediasta. Massadatan hyödyntäminen onkin viime vuosien ai-
kana noussut keskeiseksi keinoksi yritysten ja organisaatioiden palveluiden ja 
kilpailukyvyn parantamisessa. (Chan, 2013). 

Wigan ja Clarke (2013) mainitsevat muutamina kuuluisina massadataa ke-
räävinä ja hyödyntävinä projekteina genomiprojektit, SETI-projektin (the Search 
for Extra-Terrestrial Intelligence), jossa etsitään maapallon ulkopuolista elämää 
sekä The Large Hardon Colliderin, joka on CERNissä sijaitseva maailman suurin ja 
voimakkain hiukkaskiihdytin.   

2.1.1 Massadatan lähteet  

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, massadataa kertyy hyvin monenlaisista eri 
lähteistä. Wiganin ja Clarken (2013) massadata voi olla peräisin yhdestä tietystä 
datalähteestä, mutta useammin massadataa on kerätty yhdistelmällä useasta eri 
lähteestä peräisin olevaa dataa. Yhtenä keskeisenä massadatan lähteenä maini-
taan yritysten kanta-asiakasohjelmat, jotka mahdollistavat tietojen keräämisen 
asiakkaista ja heidän tekemistään ostoksista. Asiakkuudenhallintajärjestelmiä eli 
CRM-järjestelmiä onkin pidetty yhtenä merkittävimmistä massadatan lähteistä 
kaupallisella sektorilla. (Wigan & Clarke, 2013). Chen ja Zhang (2014) kuvaavat 
CRM-järjestelmistä kerättävän datan määrää selittämällä, että esimerkiksi Wal-
Martin 6000 myymälässä tehdään päivittäin 267 miljoonaa ostosta ja näiden tie-
tojen tallentamiseksi yhtiö on perustanut 4 petatavun tietovaraston.  

Wiganin ja Clarken (2013) mukaan yhtenä hyvin keskeisenä massadatan 
lähteenä pidetään sosiaalisen median, kuten Facebookin keräämää dataa. Esi-
merkiksi Facebookissa käyttäjät suostuvat luovuttamaan valtavan määrän hen-
kilökohtaista dataansa palveluntuottajan käyttöön. Myös Gruebner ym. (2017) 
kirjoittavat sosiaalisen median sovellusten, kuten Facebookin, Twitterin ja Snap-
chatin, olevan hyvin keskeisiä ja merkittäviä massadatan lähteitä. Esimerkiksi 
Twitter pystyy heidän mukaansa tuottamaan jopa 38 erilaista dataominaisuutta, 
joista osa on analysoitavissa sellaisenaan ja osa koodaamisen avulla. Sosiaalisen 
median dataa tallentuu eri muodoissa, kuten kuvina, tekstinä, videoina tai rea-
gointeina toisten käyttäjien julkaisuihin. (Gruebner ym., 2017).   

Chen ja Zhang (2014) mainitsevat keskeisenä massadatan lähteenä myös 
julkishallinnon, jonka tietojärjestelmiin kertyy valtavasti dataa esimerkiksi kan-
salaisten käyttämistä terveyspalveluista, koulutuksesta ja erilaisista kunnallisista 
palveluista, kuten kirjastoista. Wigan ja Clarke (2013) mainitsevat vielä muina 
massadatan lähteinä RFID-tunnisteet, joita käytetään esimerkiksi kulunvalvon-
nassa ja liikenteen hallinnassa, sekä älypuhelinten ja muiden älylaitteiden 
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paikannustiedot, esineiden internetiin kuuluvien laitteiden keräämät tiedot ja sa-
telliittikuvat. (Wigan & Clarke, 2013). 

 

2.1.2 Massadatan hyödyntäminen 

De Silva ym. (2015) kirjoittavat, että massadatan hyödyntämisen juuret ovat 
1990-luvulla, jolloin sen hyödyntämisestä käytettiin termiä business intelligence. 
Heidän mukaansa myöhemmin on käytetty termejä liiketoiminta-analytiikka ja 
massadata-analytiikka. He kuvaavat, että massadatan hyödyntäminen vaatii sille 
tyypillisten ominaisuuksien, kuten suuren määrän ja nopeuden vuoksi kustan-
nustehokkaita ja innovatiivisia käsittelymenetelmiä, jotta datan avulla voidaan 
tehdä päätelmiä ja parantaa päätöksentekoa. (De Silva ym., 2019). 

Wiganin ja Clarken (2013) mukaan massadatan hyödyntäminen on herättä-
nyt kiinnostusta yritysmaailmassa etenkin kuluttajamarkkinoinnin tehostamisen 
välineenä. Myös liikkeenjohdot ja hallitukset ovat olleet kiinnostuneita massada-
tan hyödyntämisestä. Useimmin massadatan perusteella tehdään yleistyksiä, 
mutta etenkin johdon sovelluksissa massadataa käytetään yleistysten sijaan pal-
jon myös täsmentämiseen. Tyypillinen massadatan analysoinnin käyttökohde 
yritysmaailmassa on räätälöityjen palvelujen tai mainonnan tarjoaminen tietyille 
ihmisryhmille tai yksilöille. (Wigan ja Clarke, 2013). 

Wiganin ja Clarken (2013) mukaan yritykset hyödyntävät CRM-järjestel-
mistä ja asiakkaiden ostoksista kerättyä dataa kohdennettuun mainontaan ja 
myynninedistämiseen, mutta myös tuotteiden dynaamiseen hinnoitteluun. Che-
nin ja Zhangin (2014) mukaan erityisesti suurten yhtiöiden on mahdollista hyö-
dyntää CRM-järjestelmiinsä kerättyä dataa hinnoittelustrategioidensa ja mainos-
kampanjoidensa tehostamiseen, mutta myös varastojensa ja toimitusketjujensa 
kehittämiseen. Massadataa hyödyntämällä yritysten on mahdollista paitsi paran-
taa toimintansa tehokkuutta ja asiakaspalvelua, myös tunnistaa uusia asiakkaita 
ja markkinoita sekä kehittää uusia palveluja ja tuotteita. (Chen & Zhang, 2014). 

Chen ja Zhang (2014) näkevät myös julkishallinnossa paljon mahdollisuuk-
sia massadatan hyödyntämiseen. Kansalaisista kertyvän massadatan hyödyntä-
minen voidaan nähdä keinona parantaa julkisten palveluiden tehokkuutta, tuot-
tavuutta ja vaikuttavuutta. Euroopassa julkinen sektori voisi Chenin ja Zhangin 
mukaan vähentää massadatan analysoinnin avulla hallinnollisia kulujaan jopa 
15-20 prosentilla ja nopeuttaa tuottavuuden kasvua merkittävästi. (Chen & 
Zhang, 2014).  

Massadataa hyödynnetään myös eri tieteenalojen tutkimuksessa. Gruebner 
ym. (2017) selittävät, kuinka sosiaalisen median kautta kerättyä massadataa on 
hyödetty mielenterveyden häiriöihin liittyvässä tutkimuksessa. Näissä tutki-
muksissa sosiaalisen median massadataa on tutkittu esimerkiksi luonnollisen 
kielen prosessoinnin ja koneoppimisen menetelmissä, ja tutkimuksissa on näyt-
töä siitä, että esimerkiksi masennus ja post-traumaattinen stressihäiriö on mah-
dollista tunnistaa sosiaalisen median datasta. (Gruebner ym., 2017). Myös Chen 
ja Zhang (2014) näkevät massadatan analysoinnin hyödyttävän tieteellistä tutki-
musta ja mainitsevat tähtitieteen, meteorologian, biologian, maantiedon sekä 
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ihmisen genomiikan tutkimuksen esimerkkeinä massadatan analysointia hyö-
dyntävistä tieteenaloista. 

2.1.3 Massadatan haasteet 

Wigan ja Clarke (2013) kuvaavat massadatan hyödyntämiseen liittyviä haasteita 
ja nimeävät yhtenä haasteena sen, että datan laadussa voi olla hyvin suuria 
vaihteluita. Myös datan tarkkuudessa, täsmällisyydessä ja ajantasaisuudessa voi 
olla puutteita. Tämän vuoksi etenkin useasta eri lähteestä yhdistetyn 
massadatakokoelman laatu voi olla heikko. Kokoelmissa on saatettu myös 
yhdistää keskenään eri lähteistä, eri aikoina ja eri tarkoituksiin kerättyä dataa, 
joka on keskenään ristiriitaista. (Wigan & Clarke, 2013).  

Chen ja Zhang (2014) pitävät merkittävimpänä massadatan hyödyntämisen 
rajoitteena datan keräämiseen ja säilyttämiseen liittyviä haasteita. He kuvaavat, 
että datamäärän jatkuvasti kasvaessa tietojärjestelmistä loppuu säilytystila, ja sen 
vuoksi organisaatiot joutuvat poistamaan järjestelmistä sellaistakin dataa mah-
dollisesti arvokastakin dataa. Toisena keskeisenä haasteena on ongelmat datan 
hallinnassa ja arkistoinnissa, sillä perinteiset tietokannanhallintajärjestelmät ei-
vät sovellu määrällisesti suurien ja monimutkaisten massadatakokoelmien hal-
lintaan. Tätä ongelmaa ratkaisemaan on tuotu markkinoille NoSQL-tietokannan-
hallintajärjestelmiä, jotka mahdollistavat rakenteeltaan monimutkaisten datako-
koelmien käsittelyn. (Chen & Zhang, 2014). 

Wigan ja Clarke (2013) esittävät, että mikäli organisaatioiden päätöksenteon 
tukena käytetään laadultaan huonoa massadataa, saattaa se johtaa yksilön kan-
nalta huonojen päätösten tekemiseen. Esimerkkinä yksilön kannalta huonoista 
päätöksistä esitetään lainan tai sosiaalituen epäämisen massadatan analysoinnin 
perusteella. Palvelujen epäämistä massadatan perusteella on artikkelin mukaan 
ilmennyt useissa eri yhteyksissä, kuten rahoitukseen tai jopa terveyspalveluihin 
liittyen. Ongelmana voidaan pitää myös sitä, että päätöksenteon kohteena oleva 
henkilö ei saa aina selitystä tai perustelua tehdylle päätökselle. Perustelun puut-
tumisen syynä voi olla se, että massadatan analysoinnissa käytettävät tekniikat 
ovat usein yhdistelmiä erilaisista tekniikoista ja siksi analytiikan tuloksia voi olla 
vaikea selittää selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla. (Wigan & Clarke, 
2013). 

Myös Beam ja Kohane (2018) korostavat, että vaikka massadatassa nähdään 
paljon hyödyntämisen mahdollisuuksia, ei päätöksenteko massadataan perustu-
van analytiikan avulla ole välttämättä oikeudenmukaista, tasa-arvoista tai toden-
mukaista. He korostavatkin, että käytettäessä analytiikkaa tilanteissa, jossa sillä 
on suuri vaikutus ihmisten elämään, on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota 
siihen, että noudatetaan parhaita mahdollisia analytiikkamenetelmiä tulosten 
laadun varmistamiseksi. (Beam & Kohane, 2018).  
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2.2 Terveydenhuollon massadata 

Abidi ja Abidi (2019) kuvaavat terveydenhuollon tietojärjestelmien tuottavan 
massiivisia määriä hyvin heterogeenistä dataa. Heidän mukaansa terveyden-
huollon dataan sopiikin hyvin massadatan määritelmä, sillä massadatalle tyypil-
liset ominaisuudet määrä, nopeus, valikoima, todenmukaisuus ja arvo toteutuvat 
myös terveysdatan kohdalla. Terveysdataa kertyy hyvin monenlaisista eri läh-
teistä ja sitä tallennetaan eri muotoihin. (Abidi & Abidi, 2019). Wang ja Hajli (2017) 
kirjoittavat terveydenhuollossa tallentuvan datan määrän lisääntyneen voimak-
kaasti erilaisten terveysteknologioiden lisääntymisen seurauksena. Terveysdataa 
kertyy heidän mukaansa sekä terveydenhuollon tietojärjestelmistä että tervey-
denhuollon ulkopuolelta, kuten vakuutusyhtiöistä, tuotekehityslaboratorioista ja 
sosiaalisesta mediasta. (Wang & Hajli, 2017).  

Galetsi, Katsaliaki ja Kumar (2020) mainitsevat yleisimpänä massadatan 
lähteenä terveydenhuollossa kliinisen datan, jolla tarkoitetaan potilastietojärjes-
telmiin tallentuvaa teksti- ja kuvamuotoista dataa. Beam ja Kohane (2018) kuvaa-
vat terveydenhuollon järjestelmiin tallentuvan datan koostuvan esimerkiksi la-
boratoriotuloksista, kuvantamistutkimuksista ja diagnoosikoodeista.  

Ristevski ja Chen (2018) mainitsevat yhtenä merkittävänä terveydenhuol-
lon massadatan lähteenä omiikkadatan, millä tarkoitetaan esimerkiksi genomiik-
kaa, epigenomiikkaa ja farmakogenomiikkaa. MyösAbidi ja Abidi (2019) mainit-
sevat omiikkadatan keskeisenä massadatan lähteenä ja kertovat sitä hyödynnet-
tävän diagnostisiin ja terapeuttisiin käyttötarkoituksiin.  

Yhtenä keskeisenä terveydenhuollon massadatan lähteenä on useammassa 
eri lähteessä mainittu myös biometrinen data, jota kerätään erilaisten sensorien 
avulla. Wu, Li, Cheng ja Lin (2016) nostavat esiin erilaisten puettavien teknologi-
oiden, kuten urheilukellojen, älysormusten ja sykemittareiden käytön lisäänty-
misen. Ihmisten itsestään keräämän terveysdatan hyödyntäminen voidaankin 
nähdä yhtenä keskeisenä keinona parempien terveyspalveluiden kehittämiseen. 
(Wu ym., 2016). Abidi ja Abidi (2019) kirjoittavat biometristä dataa kerättävän 
paljon myös terveydenhuollon tietojärjestelmien ulkopuolella ja korostavat mer-
kittävän osan biometrisestä datasta olevan ihmisten itsensä keräämää.  

Abidi ja Abidi (2019) nostavat esiin myös terveyteen vaikuttavista tekijöistä, 
kuten elämäntyylistä, koulutuksesta, elinympäristöstä, sosiaalisesta tilanteesta 
sekä taloudesta kerättävän datan uudenlaisena terveysdatana, jonka kerääminen 
ja hyödyntäminen on viime vuosina lisääntynyt. Galetsi ym. (2020) mainitsevat 
terveydenhuollossa olevan mahdollista hyödyntää myös farmaseuttista dataa 
sekä hallinnollista dataa esimerkiksi potilaan hoidon kustannuksista. 

Datan merkitys terveydenhuollossa on Abidin ja Abidin (2019) mukaan 
suuri, sillä päätöksenteko pohjautuu käytettävissä olevan datan analysointiin ja 
tulkintaan. Sen vuoksi datan todenmukaisuudella on erityisen suuri merkitys. 
He kuvaavat, että terveydenhuollossa diagnostisessa tai terapeuttisessa päätök-
senteossa hyödynnettävän datan kohdalla todenmukaisuus toteutuukin yleensä 
hyvin, sillä terveysdatan kerääminen terveydenhuollossa perustuu tarkasti 
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määriteltyihin protokolliin ja datan keräämisen laatua arvioidaan jatkuvasti. Sen 
sijaan terveyskertomusjärjestelmien ulkopuolelta kerätyn datan todenmukai-
suutta voi olla hyvin vaikea arvioida ja se voi olla joskus hyvin matalakin. (Abidi 
& Abidi, 2019). 
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Tässä luvussa selitetään, mitä data-analytiikalla tarkoitetaan, kuinka sitä 
käytännössä toteutetaan ja minkälaisia liiketoimintahyötyjä sen kuvataan 
mahdollistavan. Omana alalukunaan käsitellään data-analytiikkaa 
terveydenhuollossa. Data-analytiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti 
massadatan analysoimista ja hyödyntämistä.  
 

3.1 Data-analytiikan määritelmä 

Gandomi ja Haider (2015) selittävät, että massadata on arvokasta vain silloin, kun 
sitä hyödynnetään päätöksenteossa. Jotta dataa pystytään hyödyntämään 
tehokkaasti, tarvitaan keinoja hallita nopeasti muuttuvaa ja lisääntyvää dataa ja 
muodostaa siitä merkityksellistä tietoa. Termiä data-analytiikka käytetään 
heidän mukaansa kuvaamaan niitä tekniikoita, joiden avulla dataa analysoidaan 
ja etsitään siitä merkityksellistä tietoa. (Gandomi & Haider, 2015). Sabharwal, 
Gupta ja Thirunavukkarasu (2016) tiivistävät data-analytiikan tarkoituksena 
olevan auttaa organisaatioita tekemään parempia ja tietoon perustuvia päätöksiä 
analysoimalla eri järjestelmiin ja muotoihin tallentunutta dataa. Qin ja Chiang 
(2019) kuvaavat, että data-analytiikan tavoitteena on datasta oppiminen eli 
tärkeiden mallien ja merkityksien poimiminen datasta ja sitä kautta arvon 
tuottaminen.  

De Silva ym. (2015) kuvaavat massadatan analysoinnin tarkoituksena ole-
van arvon löytäminen käsiteltävästä data-aineistosta. Mikalef ym. (2019) määrit-
televät data-analytiikan tarkoituksena olevan kerätä suuria määriä eri muodoissa 
ja eri lähteisiin tallentunutta dataa ja löytää datan analysoinnin avulla uusia nä-
kökulmia tai oivalluksia liiketoiminnan kehittämiseen. Ristevskin ja Chenin 
(2018) mukaan massadatan haasteena on sen suuren määrän ja monimutkaisuu-
den vuoksi vaikeus analysoida sitä tavanomaisilla sovelluksilla ja ohjelmistoilla. 
Massadata-analytiikka mahdollistaa heterogeenisenkin datan analysoinnin ja 

3 DATA-ANALYTIIKKA 
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mallintamisen, sekä erilaisista tietolähteistä tulevan datan yhdistämisen. (Ris-
tevski & Chen, 2018). 

Song ym. (2018) kirjoittavat data-analytiikan nousseen viime vuosikym-
menten aikana hyvin keskeiseksi aiheeksi sekä tiedemaailmassa että liiketoimin-
nan eri osa-alueilla. Data-analytiikan ajankohtaisuudesta kertoo se, että se on ni-
metty IBM Tech Trends Reportissa neljän keskeisimmän 2010-luvun teknolo-
giatrendin joukkoon. (Song ym., 2018). Myös Mikalef ym. (2019) kirjoittavat, että 
nopeasti lisääntyvä datamäärä kaikilla liiketoiminnan eri alueilla on saanut or-
ganisaatiot kiinnostumaan siitä, kuinka jatkuvasti kertyvää dataa voisi hyödyn-
tää ja saada siitä liiketoiminnallista hyötyä. Beerin (2018) mukaan liiketoiminnan 
eri alueilla voidaan puhua datan vallankumouksesta, sillä käytettävissä olevan 
datan määrä on kasvanut nopeasti, mikä on johtanut data-analytiikan merkityk-
sen kasvamiseen. 

3.1.1 Data-analytiikan toteuttaminen 

Chen ja Zhang (2014) kuvaavat data-analytiikassa hyödynnettävän monilta eri 
tieteenaloilta tuttuja menetelmiä kuten tilastotieteitä, tiedonlouhintaa, koneoppi-
mista, neuroverkkoja, sosiaalisten verkostojen analyysiä, mallin tunnistamista, 
optimointimenetelmiä sekä visualisointia. Heidän mukaansa näiden menetel-
mien sisällä on myös vielä erikoistuneempia menetelmiä, ja menetelmiä käyte-
tään tyypillisesti myös yhtäaikaisesti ja limittäin. (Chen & Zhang, 2014). 

Data-analytiikan avulla voidaan analysoida sekä teksti-, ääni- että video-
muodossa olevaa dataa (Gandomi & Haider,2015). Chan (2013) kirjoittaa massa-
data-analytiikan asettavan haasteita perinteisille, strukturoidun datan käsitte-
lyyn suunnitelluille SQL-relaatiotietokannoille datan suuren määrän, nopeuden 
ja vaihtelevuuden vuoksi. Yleisimpänä massadatan analysointiin käytettyinä 
työkaluina Chanin artikkelissa mainitaan NoSQL-tietokannat, kuten Apache 
HBase ja Oracle. Apachen sovelluksista mainitaan suosittuina massadata-analy-
tiikan sovelluksina Apache Hadoop ja MapReduce. (Chan, 2013).  Chen ja Zhang 
(2013) mainitsevat yleisinä massadatan analysoinnin työkaluina Apachen sovel-
lukset Hadoopin, MapReducen, Kafran, Drillin ja Mahoutin sekä Dryadin, Tab-
leun ja Googlen Dremelin. Saritha, Bonagiri ja Deepika (2021) mainitsevat myös 
Apachen sovellukset Hadoopin, MapReducen, Sparkin, Hiven, HBasen ja Cas-
sandran yleisinä data-analytiikan työkaluina, mutta niiden lisäksi mainitsevat 
paljon käytettyinä työkaluina luonnollisen kielen prosessoinnin (englanniksi na-
tural language processing NLP), koneoppimisen sekä ohjelmointikielet Pythonin ja 
R:n.  

 Chen ja Zhang (2014) nostavat tärkeäksi data-analytiikan menetelmäksi ko-
neoppimisen, jossa hyödynnetään tekoälyä algoritmien kehittämisessä suoraan 
datasta. Athmaja, Hanumanthappa ja Kavitha (2017) selittävät, että koneoppimi-
seen perustuvien data-analytiikkamenetelmien tarkoituksena on kehittää tehok-
kaita ja nopeita algoritmeja, joiden avulla pystytään tekemään ennusteita datasta. 
Heidän mukaansa koneoppimismenetelmät voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: 
valvottuun ja valvomattomaan oppimiseen sekä vahvistavaan oppimiseen. Val-
vottu oppiminen tarkoittaa sitä, että kone oppii merkitystä datasta, joka sisältää 
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sekä syötteen että halutun tuloksen. Opiskeltuaan merkityn datan kone pystyy 
tekemään päätelmiä myös erilaisilla syötteillä. Valvomattomassa oppimisessa 
kone tekee päätelmiä merkitsemättömästä datasta esimerkiksi klusteroinnin 
avulla. Vahvistavan oppimisen menetelmissä puolestaan koneen annetaan oppia 
myös palautteesta, jota se saa vuorovaikutuksessa ulkoisen ympäristön kanssa. 
Heidän artikkelinsa mukaan kaksi ensimmäistä koneoppimisen tyyppiä ovat 
enemmän käytössä data-analytiikassa. (Athmaja ym., 2017).  

Myös Iqbal, Doctor, More, Mahmud ja Yousuf (2020) pitävät koneoppimista 
keskeisenä massadatan analysoinnin menetelmänä, sillä se mahdollistaa mallien 
ja asioiden välisten yhteyksien etsimisen suuresta määrästä dataa. Esimerkkeinä 
koneoppimiseen perustuvista data-analytiikkamenetelmistä mainitaan esimer-
kiksi päätöksentekopuu – oppiminen (decision tree learning), Bayesin verkko, 
syväoppimisen menetelmät, klusterointi ja Fuzzy Logic - menetelmä. (Iqbal ym., 
2020).   

3.1.2 Liiketoimintahyötyä data-analytiikasta 

Chenin ja Zhangin (2014) mukaan massadatan tehokkaan hyödyntämisen avulla 
organisaatioiden on mahdollista parantaa liiketoiminnan tuottavuutta. He 
kuvaavat artikkelissan McKinsey-instituutin tekemää tutkimusta, jonka mukaan 
yleisin organisaatioiden kokema hyöty massadatan analysoinnista oli 
liiketoiminnan tehostaminen, jonka koki hyödyksi 51 prosenttia organisaatioista. 
Organisaatiot kokivat data-analytiikan hyödylliseksi myös strategisessa 
suunnittelussa, asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamisessa, uusien 
tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä uusien markkinoiden 
tunnistamisessa. (Chen ja Zhang, 2014). 

Côrte-Real, Ruivo, Oliveira ja Popovic ym. (2019) kirjoittavat, että data-ana-
lytiikan käyttö voi tuoda organisaatioille liiketoiminnallisia hyötyjä paranta-
malla liiketoiminnan prosesseja ja kykyä sopeutua muuttuvaan liiketoimintaym-
päristöön. Organisaation dynaamisten ominaisuuksien parantuminen onkin hei-
dän mukaansa keskeinen data-analytiikan hyötyjä tuova tekijä. Data-analytiikan 
avulla pystytään kehittämään liiketoiminnan prosesseja esimerkiksi kuljetusreit-
tien optimoimisen kautta. Organisaatiot ovat saaneet data-analytiikasta hyötyä 
myös esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, missä sen avulla on pystytty perehty-
mään organisaation sosiaaliseen dynamiikkaan. Data-analytiikkaa voidaan hyö-
dyntää myös apuna päätöksenteossa ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnista-
misessa. Data-analytiikan avulla voidaan myös tallentaa ja jakaa tietoa organi-
saation sisällä ja sitä kautta lisätä tietämystä koko organisaation tasolla. (Côrte-
Real ym., 2019). Song ym. (2018) näkevät, että data-analytiikan käyttäminen voi 
tuoda organisaatiolle hyötyjä sekä kysynnän että tarjonnan parantamiseen. Yri-
tykset voivat hyödyntää analytiikkaa esimerkiksi asiakkaiden tekemien ostosten 
seurantaan ja parantaa kysyntää kehittämällä myyntiä, markkinointia ja hinnoit-
telua. Tarjontaa yritykset voivat puolestaan parantaa ja kehittämällä analytiikan 
avulla organisaation sisäisiä toimintaprosesseja, henkilöstöhallintoa ja tuoteke-
hittelyä. (Song ym., 2018). 
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Beer (2018) mainitsee yhtenä data-analytiikan tuomana hyötynä sen paljas-
tavuuden eli kyvyn löytää datasta sellaisia organisaatiolle arvoa tuottavia asioita, 
joita ei ole aikaisemmin huomattu. Hänen mukaansa data-analytiikan yleistymi-
sen on nähty myös mahdollistavan organisaatioille uudenlaisia mahdollisuuksia 
oppimiseen ja muutokseen. Data-analytiikan avulla pyritään myös ennustamaan 
tulevaisuuden suuntauksia ja hyödyntämään niitä tämän hetken päätöksente-
ossa. (Beer, 2018).  

Côrte-Real ym. (2019) kirjoittavat, että vaikka data-analytiikkaa on pidetty 
merkittävänä liiketoimintahyötyjä tuovana tekijänä, ei kuitenkaan vielä tarkasti 
tiedetä, millä tavalla se tuo hyötyjä organisaatioille. Myös Mikalef ym. (2019) kir-
joittavat, että vaikka yritykset ovat viime vuosien aikana investoineet lisäänty-
vässä määrin data-analytiikkaan, ei vielä ole aivan selvää, mitkä tekijät vaikutta-
vat data-analytiikan käytöstä saatavaan liiketoiminnalliseen hyötyyn. Sekä 
Côrte-Real ym. (2019) että Mikalef ym. (2019) mainitsevat yhtenä data-analytiik-
kaan liittyvänä ongelmana sen, että vain osa analytiikkaan investoinneista orga-
nisaatioista on saanut sen käytöstä todellisen hyödyn ja merkittävä osa organi-
saatioista on kokenut, että analytiikan käyttö ei ole vastannut sille asetettuihin 
odotuksiin. 

Côrte-Realin ym. (2019) mukaan data-analytiikka on erityisen haastavaa 
siksi, että se edellyttää sekä hyvää teknologista ja tilastollista osaamista, että hy-
vää liiketoiminta-alueen tuntemusta, jotta pystytään ymmärtämään haasteet, joi-
hin analytiikalla pyritään vastaamaan. Mikalefin ym. (2019) mukaan tutkijat 
ovatkin korostaneet, että data-analytiikassa ei ole oleellista teknologia, jonka 
avulla sitä tehdään, vaan data-analytiikan avulla syntyvät oivallukset, jotka aut-
tavat organisaatioita tekemään muutoksia ja sitä kautta tavoittelemaan uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia.  

Mikalefin ym. (2019) korostavat, että liiketoimintahyötyjen saaminen mas-
sadata-analytiikasta edellyttää organisaatioilta paljon muutakin kuin investoi-
mista teknologiaan, jonka avulla voidaan kerätä ja analysoida suuria määriä da-
taa. Oleellista liiketoimintahyödyn saamiseksi on kehittää koko organisaation 
oppimista ja data-analytiikan avulla tuotetun hyödyn sisällyttämistä organisaa-
tion päätöksentekoon. (Mikalef, 2019). Song ym. (2018) totesivat tutkimuksessaan 
data-analytiikan käytöllä olevan positiivisia vaikutuksia yritysten suoritusky-
kyyn, mutta huomasivat vaikutuksen olevan riippuvainen yrityksen tuotevali-
koimasta ja markkinoiden kilpailutilanteesta. Organisaation sisäisten toiminto-
jen analysoimista voidaankin pitää erityisen tärkeänä sellaisissa tilanteissa, joissa 
kilpailua on markkinoilla paljon, sillä yrityksen sisäisten prosessien tehostami-
nen voi silloin olla merkittävä tekijä yrityksen menestymiseen. (Song ym., 2018).  

3.2 Terveydenhuollon data-analytiikan erityispiirteitä 

Tässä alaluvussa käsitellään data-analytiikan käyttökohteita terveydenhuollossa 
sekä kuvataan kirjallisuudessa esitettyjä haasteita ja tulevaisuuden näkymiä 
liittyen data-analytiikan käyttöön terveydenhuollossa.  
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3.2.1 Data-analytiikan käyttökohteet terveydenhuollossa 

Sabrahwal ym. (2016) kirjoittavat data-analytiikan tuovan hyötyjä terveyden-
huollon monille eri osa-alueille. Data-analytiikan avulla pystytään kehittämään 
potilaiden kliinistä hoitoa nopeuttamalla sairauksien diagnosointia ja kehittä-
mällä hoitomenetelmiä. Väestön yleiseen terveydentilaan pystytään data-analy-
tiikalla vaikuttamaan esimerkiksi tunnistamalla ja kohdentamalla väestön ter-
veyspalveluiden tarpeita, sekä nopeuttamalla ja parantamalla rokotteiden kehit-
tämistä esimerkiksi kausi-influenssaa vastaan. Tutkimuksen alueella he näkevät 
data-analytiikan käytön helpottavan ja tehostavan kliinisten tutkimusten suun-
nittelua ja toteuttamista, sekä mahdollistavan uusien hoitomenetelmien ja lääk-
keiden kehittämisen nopeammin. Data-analytiikan voidaan nähdä tukevan näyt-
töön perustuvan hoidon kehittämistä, sillä analytiikan avulla pystytään käy-
mään läpi valtavia määriä eri muodoissa ja eri lähteistä olevaa dataa hoitomene-
telmien kehittämiseksi. Laatimalla analytiikan avulla potilaskohtaisia profiileja, 
pystytään tunnistamaan ne potilaat, jotka ovat riskissä sairastua tiettyyn sairau-
teen ja suosittelemaan heille esimerkiksi sairauden riskiä vähentäviä elämänta-
pamuutoksia tai ennaltaehkäisevää hoitoa. Data-analytiikan avulla pystytään 
myös analysoimaan tehokkaasti erilaisten monitorien kautta kerättyä dataa ja en-
nustamaan ja ehkäisemään siten potilaiden riskitapahtumia. (Sabrahwal ym., 
2016).  

Ristevski ja Chen (2018) kuvaavat yhtenä keskeisenä data-analytiikan käyt-
tökohteena korrelaatioiden tunnistamisen terveysdatasta ja sairauksien ennuste-
mallien kehittämisen. Heidän mukaansa data-analytiikan avulla pystytään sekä 
tunnistamaan erilaiset sairaudet aikaisemmassa vaiheessa, että luomaan uuden-
laisia näkemyksiä sairauksien mekanismeista, mikä auttaa kehittämään parem-
pia hoitomenetelmiä. (Ristevski & Chen, 2018). Yang ym. (2015) kuvaavat data-
analytiikan käyttömahdollisuuksia esimerkiksi syöpäpotilaiden seulonnassa, 
sairausriskien ennustamisessa, potilaiden monitoroinnin kehittämisessä ja kliini-
sen päätöksenteon parantamisessa. Abidi ja Abidi (2019) mainitsevat data-analy-
tiikan käyttökohteina terveydenhuollossa esimerkiksi täsmälääkkeiden kehittä-
misen, tautien esiintymisen ja kehittymisen ennustamisen, väestön terveyden 
tutkimisen sekä datan hyödyntämisen diagnostisessa ja terapeuttisessa päätök-
senteossa. (Abidi & Abidi, 2019). 

Wang ja Hajli (2017) kuvaavat data-analytiikan tuomia taloudellisia hyötyjä 
ja kertovat, että sen avulla pystytään vähentämään hoitokuluja hallinnon päätök-
senteon paranemisen myötä. Data-analytiikan avulla voidaan saada taloudellista 
hyötyä hoitomenetelmien kehittymisen sekä tarpeettomien hoitotoimenpiteiden 
ja sairaalahoidon vähenemisen myötä. (Wang & Hajli, 2017). Ristevskin ja Chenin 
(2018) mukaan data-analytiikan avulla pystytään kehittämään potilaslähtöistä 
palvelua ja tarkkailemaan paremmin hoidon laatua. Myös Abidi ja Abidi (2019) 
mainitsevat data-analytiikan yhtenä käyttökohteena terveydenhuollossa ter-
veyskertomuksiin kertyvän datan hyödyntämisen terveydenhuollon johtami-
sessa. Data-analytiikan hyödyntäminen terveydenhuollon johtamisessa tuo hyö-
tyjä erityisesti resurssien optimointiin ja palvelujen laadun kehittämiseen Ter-
veysdataa voidaankin nähdä käytettävän yhä useammin pelkän raportoinnin 
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sijaan luomaan sellaista uutta ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää uusien hoi-
tomuotojen kehittämisessä ja hoitotulosten ennustamisessa. (Abidi & Abidi, 
2019). 

Galetsi, Katsaliaki ja Kumar (2019) mainitsevat vielä yhtenä terveydenhuol-
lon data-analytiikan käyttökohteena sen hyödyntämisen yhteiskunnallisten ter-
veyshaasteiden ratkaisemisessa. Data-analytiikan avulla voidaan etsiä ratkaisuja 
esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyyn, kansanterveyden seuraamiseen ja 
edistämiseen, sekä kriittisten terveyspalveluiden tarjoamiseen hätätilanteissa. 
(Galetsi ym. 2019). Myös Sabharwal ym. (2016) pitävät erityisen tärkeänä data-
analytiikan käyttökohteena terveydenhuollossa väestön terveyden edistämisen 
ja vakavien sairauksien ennaltaehkäisyn. Keskeisimpinä terveydenhuollossa 
tällä hetkellä käytössä olevina massadata-analytiikan sovelluksina heidän artik-
kelissaan mainitaan influenssan esiintymisen ja hoidon seurantaan keskittyvät 
sovellukset, metabolisen oireyhtymän ennustamiseen kehitetyt sovellukset sekä 
diabetespotilaiden hoidon seurantaan kehitetyt sovellukset. (Sabrahwal ym., 
2016). 

Galetsi ym. (2020) nimeävät data-analytiikan keskeisimmäksi hyödyksi ter-
veydenhuollossa potilaiden paremman diagnosoinnin ja mahdollisuuden yksi-
löllisempään hoitoon. Seuraavaksi tärkeimmiksi hyödyiksi artikkelissa nimetään 
data-analytiikan tarjoama tuki terveydenhuollon ammattilaisten päätöksente-
koon, sekä mahdollisuus kehittää data-analytiikan avulla uudenlaisia palveluja 
ja tuotteita terveydenhuoltoon. Data-analytiikan hyötyinä mainitaan myös ter-
veydenhuollon tehokkuuden parantaminen, sairastumisriskissä olevien potilai-
sen tunnistaminen sekä kohdennettujen terveyspalveluiden tarjoaminen. (Ga-
letsi ym., 2020).  

Galetsi ym. (2019) mainitsevat data-analytiikan keskeisimpänä hyötynä ter-
veydenhuollossa sen tuomat uudet mahdollisuudet potilaskohtaisempaan sai-
rauksien diagnosoimiseen ja ennustamiseen. Tässä keskeisenä tekijänä he pitävät 
geneettistä profilointia, mikä mahdollistaa henkilökohtaisemman hoitosuunni-
telman tekemisen esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien, syöpien ja diabe-
teksen hoitoon. Geneettinen profilointi nähdään myös mahdollisuutena tunnis-
taa nykyistä aikaisemmin sellaisia sairauksia, jotka aiheuttavat hoitamattomina 
paljon haittaa potilaille. (Galetsi ym., 2019). 

3.2.2 Data-analytiikan toteuttaminen terveydenhuollossa 

Galetsin ym. (2020) tutkimuksessa eniten käytetty analytiikkamenetelmä 
terveydenhuollossa oli mallintamisen menetelmät kuten Bayesin malli. 
Koneoppimisen menetelmät oli seuraavaksi eniten käytetty menetelmä, ja niitä 
hyödynnetään esimerkiksi sovelluksina, jotka auttavat potilaan oireiden 
perusteella diagnosoimaan sairauden ja suunnittelemaan potilaalle sopivaa 
hoitoa. Kolmanneksi eniten käytettyjä olivat tiedonlouhinnan menetelmät, 
joiden avulla voidaan esimerkiksi luoda ennustemalleja. Muita 
terveydenhuollossa yleisesti hyödynnettyjä analytiikan menetelmiä olivat datan 
visualisointi, tilastotieteen menetelmät, tiedonlouhinta internetistä tai 
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tekstimuotoisesta datasta, optimointimenetelmät, erilaiset ennustustyökalut 
sekä sosiaalisen verkoston analysoinnin menetelmät. (Galetsi ym., 2020). 

Beam ja Kohane (2018) korostavat koneoppimiseen perustuvien data-ana-
lytiikkamenetelmien merkitystä terveydenhuollossa, sillä niiden avulla voidaan 
käydä läpi nopeasti suuriakin data-aineistoja, joiden läpikäymiseen menisi ihmi-
sellä valtavasti aikaa. He kuvaavat, että syväoppimiseen perustuvan algoritmin 
on todettu pystyvän tunnistamaan diabeettisen retinopatian verkkokalvokuvista 
yhtä suurella, tai jopa suuremmalla tarkkuudella kuin silmälääkärit. (Beam & 
Kohane, 2018). Myös Abidi ja Abidi (2019) korostavat tekoälypohjaisten data-
analytiikkamenetelmien käyttöä terveysdatan analysoinnissa, sillä heidän mu-
kaansa niiden avulla on mahdollista löytää datasta myös epälineaarisia yhteyksiä 
ja syy-seuraussuhteita.  

Abidi ja Abidi (2019) jakavat terveydenhuollossa käytettävät data-analy-
tiikkamenetelmät kahteen kategoriaan: dataperusteiset menetelmät ja tietämys-
perusteiset menetelmät. Dataperusteisilla menetelmillä he tarkoittavat analytiik-
kamenetelmiä, joissa käytetään tekoälyä ja malleja tunnistavia algoritmeja. Data-
perusteisissa analytiikkamenetelmissä on heidän mukaansa heikkoutena se, että 
ne eivät yleensä tarjoa selitystä päätöksentekologiikalle. Vaikka menetelmillä 
saadut tulokset ovat yleensä samassa linjassa lääketieteellisen tietämyksen 
kanssa, niin selityksen puuttuminen tekee menetelmistä hiukan epämääräisiä. 
Tietämysperustaiset data-analytiikkamenetelmät taas heidän mukaansa sisältä-
vät logiikkaan perustuvien mallintamismenetelmien ja päättelyalgoritmien käyt-
tämisen. Tietämysperusteisten analytiikkamenetelmien avulla rakennetaan en-
sin tietomalleja olemassa olevasta tietämyksestä ja päättelyalgoritmien avulla 
laaditaan ratkaisu tiettyyn ongelmaan. Tällä menetelmällä voidaan laatia esimer-
kiksi ehdotuksia tehokkaimmista hoitomuodoista tietyille potilaille. Tietämyspe-
rusteiset data-analytiikkamenetelmät ovat Abidin ja Abidin mukaan lääketie-
teessä suosittuja sen vuoksi, että niissä päätöksenteko on hyvin läpinäkyvää. 
(Abidi & Abidi, 2019).    

3.2.3 Tulevaisuuden näkymät ja haasteet data-analytiikan käytössä tervey-
denhuollossa 

Abidi ja Abidi (2019) kuvaavat, että data-analytiikasta on tulossa 
terveydenhuollossa yhä keskeisempi työväline johtuen siitä, että 
terveydenhuollossa on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön uudenlaisia 
työskentelytapoja, kuten genomiikan hyödyntämistä diagnostiikassa sekä 
puettavia ja biolääketieteellisiä teknologioita tukemaan päätöksentekoa ja 
potilaan osallistamista omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Näiden 
uusien työskentelytapojen myötä terveysdatan määrä on tulevaisuudessa 
entisestään lisääntymässä. Terveysdatalla on jatkuvasti suurempi merkitys 
kliinisessä päätöksenteossa, terveydenhuollon johtamisessa sekä yksilöiden 
terveyden edistämisessä. (Abidi & Abidi, 2019). 

Toisena data-analytiikan käyttömahdollisuuksia terveydenhuollossa lisää-
vänä tekijänä Abidi ja Abidi (2019) mainitsevat sen, että viime vuosina terveys-
datan moninaisuus on tunnistettu ja terveysdata on laajennettu käsittämään 
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myös muuta kuin lääketieteellistä dataa, kuten dataa terveyteen vaikuttavista te-
kijöistä. Data-analytiikan käyttömahdollisuuksia parantaa myös pyrkimys ter-
veysdatan heterogeenisyyden vähentämiseen ja datan integroimiseen terveyden-
huollon järjestelmiin. Abidin ja Abidin mukaan terveysdatan tutkimisessa paino-
piste on siirtymässä pitkäaikaistutkimuksista kohti terveysdatan reaaliaikaisem-
paa hyödyntämistä, sekä yksilötason havaintojen yleistämisestä väestötasolle 
kohti väestötason terveystietojen hyödyntämistä potilaskohtaisten päätelmien 
tekoon. (Abidi & Abidi, 2019).   

Data-analytiikan keskeisimpänä haasteena terveydenhuollossa Galetsi ym. 
(2019) nimeävät datan hallintaan, turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvät on-
gelmat. Heidän artikkelinsa kuvaa tietosuojan nousseen yhä keskeisemmäksi 
haasteeksi, sillä tietojärjestelmien kehittyessä tietojen siirtäminen ja jakaminen on 
käynyt entistä helpommaksi. Tietosuojalainsäädännöissä on eri maiden välillä 
suuria eroja, ja eri maat suojaavat lääketieteellisiä ja henkilökohtaisia tietoja hy-
vin eri tasoisesti. Artikkelissa mainitaan Euroopan Union alueella vuonna 2018 
voimaan tulleen yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaikuttaneen data-analy-
tiikan toteuttamiseen terveysdatalla, sillä GDPR sisällyttää suojattaviksi henkilö-
tiedoiksi myös sellaiset massadata-aineistot, joiden henkilötiedot ovat pseu-
donymisoitu eli käsitelty niin, että tietoa ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön il-
man suojausavainta. GDPR edellyttää myös pseudonymisoidun datan käsitte-
lyyn yksilön suostumusta, sillä datasta on kuitenkin mahdollista erottaa tietty 
yksilö ja yksilön tietoja pystytään myös yhdistämään eri tietoaineistojen välillä. 
(Galetsi ym., 2019). Myös DeSilva ym. (2015) mainitsevat data-analytiikan hyö-
dyntämisen keskeisenä haasteena terveydenhuollossa yksityisyyden suojaami-
sen ja näkevät tarpeellisena tutkia aihetta lisää eettisestä näkökulmasta.  

Sabrahwal ym. (2016) pitävät keskeisenä terveydenhuollon data-analytii-
kan haasteena sitä, että terveydenhuollon organisaatiot tallentavat dataa hyvin 
erilaisiin järjestelmiin ja formaatteihin, jolloin sen hyödyntäminen organisaatioi-
den välillä on haastavaa. Suurien datamäärien käsittely ja hallitseminen vaatii 
myös investoimista tietovarastointiin. He mainitsevat datan laadun myös keskei-
senä data-analytiikan hyödyntämistä haastavana tekijänä, sillä järjestelmiin tal-
lentuva data voi olla strukturoimatonta ja standardoimatonta ja joskus jopa vir-
heellistä. Datan laatu vaikuttaa heidän mukaansa keskeisesti data-analytiikan tu-
loksiin ja virheet datassa voivat johtaa virheisiin data-analytiikan tuloksissa. 
Data-analytiikan yleistymisen haasteena terveydenhuollossa voidaan pitää myös 
sitä, että data-analytiikan hyödyntäminen vaatii organisaatioilta taloudellisia re-
sursseja, sillä se vaatii investoimista sekä teknologiaan, että data-analytiikan am-
mattilaisiin. (Sabrahwal ym., 2016).   

Abidin ja Abidin (2019) mukaan data-analytiikan hyödyntämisen keskei-
senä haasteena terveydenhuollossa on ollut data-analytiikkamenetelmien heikko 
skaalautuvuus ja sovellettavuus terveydenhuollon käyttöön. Yhtenä haasteena 
voidaan heidän mukaansa nähdä myös se, että data-analytiikkaa ei ole pidetty 
yleisesti täysin hyväksyttynä lääketieteellisessä tutkimuksessa ja kliinisessä pää-
töksenteossa. (Abidi & Abidi, 2019). Galetsi ym. (2019) nostavat kuitenkin esiin 
näkökulman, jonka mukaan terveydenhuollon yleisenä tavoitteena on 
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minimoida puolueellisuus päätöksenteossa, ja data-analytiikka voidaankin siksi 
nähdä keskeisenä välineenä terveydenhuollon päätöksentekoprosessien kehittä-
misessä. 

Galetsi ym. (2019) nostavat esiin myös ajatuksen siitä, että data-analytiikan 
käytön lisääntyminen saattaisi muodostaa uhkan terveydenhuollon ammattilais-
ten päätöksentekotaidoille. He selittävät artikkelissaan, että algoritmien ja kone-
oppimisen hyödyntämisen lisääntyminen päätöksenteossa johtaa siihen, että am-
mattilaisten ymmärrys päätöksenteon perusteista vähenee. Mikäli lääkärit ja 
muut terveydenhuollon ammattilaiset eivät opi rakentamaan ymmärrystä sai-
rauksista, he voivat menettää kykynsä tehdä päätöksiä ilman koneiden apua. Ar-
tikkelissa pidetään erityisen tärkeänä sitä, että terveydenhuollossa tulee pohtia 
data-analytiikan käytön hyviä ja huonoja puolia, ja pyrkiä aktiivisesti ratkaise-
maan data-analytiikkaan liittyviä ongelmia. (Galetsi ym., 2019). Myös Abidi ja 
Abidi (2019) korostavat data-analytiikan onnistumisen olevan terveydenhuol-
lossa erityisen tärkeää. Analytiikan tulosten oikeellisuudella on terveydenhuol-
lossa erityisen suuri merkitys, sillä tulokset vaikuttavat oleellisesti sekä potilaita 
koskevaan kliiniseen päätöksentekoon että johtamiseen. Terveydenhuollon data-
analytiikan onnistumisessa voidaankin pitää keskeisenä käsiteltävän datan riit-
tävän hyvää tuntemusta sekä oikean analyysimenetelmän valintaa. (Abidi & 
Abidi, 2019). 

 
 
 



25 

Systemaattinen kirjallisuuskartoitus eli systematic mapping study tai scoping study 
on tutkimusmenetelmä, jota käytetään paljon lääketieteessä, mutta 
informaatioteknologian puolella se on ollut vielä menetelmänä vähemmän 
käytetty (Petersen ym., 2008). Petersenin ym. (2015) mukaan systemaattisen 
kirjallisuuskartoituksen menetelmä on kuitenkin herättänyt paljon kiinnostusta 
myös informaatioteknologian alueella ja menetelmän käyttö on selvästi 
lisääntymässä. Petersenin ym. (2015) tutkimuksessa onkin selvästi nähtävissä, 
että systemaattisten kirjallisuuskartoitusten julkaiseminen on 
informaatioteknologian alalla lisääntynyt selvästi vuodesta 2008 alkaen, ja 
etenkin vuodesta 2010 eteenpäin voidaan nähdä julkaisuiden määrän 
lisääntyneen nopeasti. (Petersen ym., 2015). 

Petersenin ym. (2015) mukaan systemaattisen kirjallisuuskartoituksen tar-
koituksena on luoda yleiskatsaus tutkittavaan aiheeseen luokittelemalla aiheesta 
tehtyjä julkaisuja. Kirjallisuuskartoituksen keskeisiä tavoitteita on tunnistaa ai-
hetta käsittelevien tutkimusten tyyppi ja lukumäärä sekä aihepiirit, jotka tutki-
mukset kattavat. Usein tutkijaa kiinnostaa myös aikajana, jolle tutkimukset kes-
kittyvät. Yhtenä kirjallisuuskartoituksen tavoitteena voidaan pitää sen tunnista-
mista, millä julkaisufoorumeilla aiheeseen liittyvää tutkimustietoa on julkaistu. 
Systemaattisessa kirjallisuuskartoituksessa tutkimuskysymykset muodostuvat 
näiden tavoitteiden pohjalta. Kirjallisuuskartoituksen tuloksena muodostetaan 
tyypillisesti visuaalinen yhteenveto tai kartta tutkimusaiheeseen liittyvästä kir-
jallisuudesta. (Petersen ym., 2008). 

4.1 Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen ja systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen erot 

Wohlin ym. (2013) kirjoittavat, että tutkimusten tarkoituksena on joko tuottaa 
uutta tutkimustietoa tai koostaa jo olemassa olevaa tutkimustietoa. 
Tutkimusmenetelmiä, joissa hyödynnetään jo olemassa olevaa tutkimustietoa, 

4 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKARTOITUS 
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kutsutaan sekundäärisiksi tutkimuksiksi. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja 
systemaattinen kirjallisuuskartoitus ovat tämän tutkimustyypin keskeisiä 
menetelmiä. Sekundääristen tutkimusmenetelmien tarkoitus on tarjota sekä 
tutkijoille että käytännön toimijoille yleiskatsaus aihealueesta ja tunnistaa 
kirjallisuudesta lisätutkimusta vaativat aihealueet. Lisätutkimusta vaativien 
aihealueiden tunnistaminen palvelee etenkin tutkijoiden tarpeita, kun taas 
käytännön toimijat voivat sekundääristen tutkimusten avulla selvittää 
esimerkiksi jonkin menetelmän tai teknologian toimintaa tai tehokkuutta. 
Sekundääristen tutkimusten keskeisenä tavoitteena voidaankin nähdä tiedon 
tuottaminen tulevaisuuden tutkimukseen tai käytännön työelämän 
päätöksentekoa varten. (Wohlin ym., 2013).  

Petersenin ym. (2008) mukaan systemaattinen kirjallisuuskartoitus eroaa 
systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta useilla tavoilla. Ensimmäinen merkit-
tävä ero on menetelmien erilaiset tavoitteet. Systemaattisen kirjallisuuskatsauk-
sen tavoitteena on yleensä selvittää ja koota kirjallisuuden pohjalta tietyn aiheen 
parhaita käytäntöjä ja tutkimustuloksia. Systemaattisessa kirjallisuuskartoituk-
sessa tutkimusaineistoon ei perehdytä niin syvällisesti, että tämän tyyppinen 
analyysi olisi mahdollinen. Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen tavoite onkin 
ennen kaikkea luokitella tutkimustietoa, selvittää tutkimustiedon aihepiirejä ja 
julkaisufoorumeita. (Petersen ym., 2008). Myös Wohlin ym. (2013) mainitsevat 
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja kirjallisuuskartoituksen keskeisenä 
erona menetelmien erilaiset tavoitteet. Heidän mukaansa systemaattisen kirjalli-
suuskatsauksen tarkoituksena on muodostaa synteesi olemassa olevasta tutki-
mustiedosta vastauksena tarkasti määriteltyyn tutkimuskysymykseen. Syste-
maattisen kirjallisuuskartoituksen tarkoituksena puolestaan on kartoittaa ja luo-
kitella olemassa olevaa tutkimustietoa. (Wohlin ym., 2013). Yhteistä molemmille 
tutkimusmenetelmille on se, että niiden avulla pyritään löytämään aihepiirejä, 
joita tutkimukset eivät kata riittävän hyvin, mutta systemaattinen kirjallisuuskat-
saus pystyy vielä paremmin tunnistamaan ne aihepiirit, joissa tutkimustulokset 
eivät ole riittäviä tai riittävän hyvin raportoituja. (Petersen ym., 2008). 

Toinen merkittävä menetelmien välinen ero Petersenin ym. (2008) mukaan 
on itse tutkimusprosessi. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa datan laadul-
linen analysoiminen on tärkeässä roolissa, kun taas kirjallisuuskartoituksessa 
keskeistä on temaattinen analyysi. Kirjallisuuskartoituksessa pyritäänkin nume-
raalisesti laskemaan, mitkä aihepiirit ovat tutkimusaineistossa hyvin katettuja, ja 
mitkä vaativat lisätutkimuksia. Menetelmien välisenä keskeisenä erona voidaan 
pitää myös tutkimusaineiston laajuutta ja syvyyttä. Systemaattisen kirjallisuus-
kartoituksen menetelmää käytettäessä voidaan tutkimusaineistoon ottaa mu-
kaan suurempi määrä julkaisuja, sillä julkaisuja ei käydä läpi niin syvällisesti 
kuin kirjallisuuskatsauksen menetelmässä. Systemaattisen kirjallisuuskatsauk-
sen menetelmä vaatiikin tarkemmin rajatun ja lukumäärältään pienemmän tut-
kimusaineiston. (Petersen ym., 2008). 

Petersen ym. (2015) mainitsevat yhtenä menetelmien keskeisenä erona tut-
kimusaineiston valikoimisen. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa kiinnite-
tään enemmän huomiota mukaan otettavien julkaisujen tieteelliseen laatuun, 
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kun taas kirjallisuuskartoituksessa varsinaista julkaisujen laadun arviointia ei 
yleensä tehdä. Kirjallisuuskatsaukseen ei esimerkiksi oteta yleensä mukaan sel-
laisia artikkeleita, jotka eivät pohjaudu empiirisiin todisteisiin, mutta kirjalli-
suuskartoituksessa ne puolestaan otetaan tutkimusaineistoon, sillä niiden näh-
dään olevan tärkeitä osoittamaan minkä aihepiirien parissa tutkimusta tehdään. 
(Petersen ym., 2015). Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa aineistoa rajataan 
usein myös tutkimuksissa käytetyn menetelmän perusteella ja käytännössä ra-
jaus voi johtaa siihen, että aineiston hakuvaiheessa huomattavan suuri määrä ai-
heen kannalta relevantteja julkaisuja karsiutuu pois, mikäli niiden tutkimusme-
netelmä ei vastaa kriteerejä. (Petersen ym., 2008). 

 Petersenin ym. (2008) mukaan systemaattisessa kirjallisuuskartoituksessa 
tutkimusaineiston lajittelu ja kategorisointi tapahtuu melko yleisellä tasolla, sillä 
tutkimusaineistoa ei käydä läpi yhtä syvällisesti kuin kirjallisuuskatsauksen me-
netelmässä. Todellisuudessa esimerkiksi erilaisia tutkimustyyppejä on valtavan 
paljon, mutta tarkkoihin kategorioihin jakaminen vaatisi syvällisempää perehty-
mistä aineistoon, kuin mitä kirjallisuuskartoituksen menetelmässä on mahdol-
lista. Tämän vuoksi mahdollisena riskinä systemaattisessa kirjallisuuskartoituk-
sessa voidaan nähdä se, että aineisto luokitellaan vahingossa väärin. Kirjallisuus-
katsauksen menetelmässä tämä riski on pienempi, sillä tutkimusaineisto on usein 
tarkemmin rajattu tietyn menetelmän tutkimuksiin, ja aineiston laatua myös ar-
vioidaan tarkemmin. Väärin lajittelun riskiä pystytään kuitenkin Petersenin ym. 
mukaan hieman tasoittamaan sillä, että kirjallisuuskartoituksessa pystytään ot-
tamaan tutkimusaineistoon mukaan suurempi määrä julkaisuja kuin kirjallisuus-
katsauksessa. (Petersen ym., 2008). 

Yhteenvetona systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja kirjallisuuskartoi-
tuksen eroista Petersen ym. (2008) toteavat, että menetelmillä on erilaiset tavoit-
teet, mutta ne myös täydentävät toisiaan. He ehdottavatkin, että menetelmiä 
voisi käyttää rinnakkain niin, että lajittelee ensin aihetta kirjallisuuskartoituksen 
avulla ja sen jälkeen valitsee tarkemman aiheen, jota lähestyy kirjallisuuskatsauk-
sen menetelmällä. Kuitenkin systemaattisella kirjallisuuskartoituksella on hei-
dän mukaansa ihan yksinäänkin tieteellistä arvoa, sillä se auttaa tunnistamaan 
lisätutkimusta vaativia aihealueita. Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen 
etuna voidaan nähdä myös tiedon visualisointi, sillä kartoituksen avulla on esi-
merkiksi käytännön työelämässä helpompi hahmottaa yleiskuva tietystä ai-
heesta ja herättää kiinnostus aiheeseen tarkempaa tutustumista varten. (Petersen 
ym., 2008). 

4.2 Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen vaiheet 

Petersen ym. (2008) on kuvannut systemaattisen kirjallisuuskartoituksen vaiheet 
alkaen tutkimuskysymysten muodostamisesta varsinaisen kartan tai kaavion 
muodostumiseen (kuvio 1). Tutkimuskysymysten asettaminen on ensimmäinen 
tutkimuksen vaihe ja sen jälkeen tutkimus etenee aineistohaulla ja hakutulosten 
läpikäymisellä varsinaisen tutkimusaineiston valitsemiseksi etukäteen 
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määriteltyjen hyväksymis- ja hylkäämiskriteerien perusteella. Mukaan valittu 
aineisto käydään läpi etsien niistä avainsanoja, joiden perusteella aineisto 
lajitellaan. Usein aineisto lajitellaan myös julkaisun tyypin mukaan. Lopulta 
tavoitteena on muodostaa systemaattinen kartta tai kaavio tutkimuksessa olleista 
julkaisuista vastaamaan tutkimuskysymyksiin. (Petersen ym., 2008). 

Systemaattisessa kirjallisuuskartoituksessa varsinainen tutkimusaineisto 
kerätään joko suorittamalla hakuja tieteellisiin tietokantoihin, tai selaamalla läpi 
konferenssijulkaisuja ja muita tieteellisiä julkaisuja. Petersen ym. (2008) 
suosittelevat huomioimaan hakulausekkeiden muodostamisessa sen, että 
kartoituksen tarkoituksena on muodostaa yleiskuva koko tutkimusalueesta, 
jolloin hakulausekkeet eivät saisi ohjata hakua vain tietyn tyyppisiin 
tutkimusjulkaisuihin. (Petersen ym., 2008). 

Aineiston hakemisen jälkeen koko aineisto silmäillään läpi varsinaisen tut-
kimusaineiston valikoimiseksi. Petersenin ym. (2008) mukaan kirjallisuuskartoi-
tuksessa määritellään hyväksymis- ja hylkäämiskriteerit, joiden perusteella seu-
lotaan tutkimukseen mukaan otettavat, aiheen kannalta relevantit julkaisut. Pe-
tersenin ym. (2015) mukaan tutkittavan aineiston valikoinnissa hyväksymis- ja 
hylkäämiskriteerit voivat liittyä esimerkiksi julkaisun aiheen relevanttiuteen tut-
kimusaiheeseen nähden, julkaisupaikkaan, julkaisuaikaan, vaatimuksiin julkai-
sun laadusta tai julkaisun kieleen. Kirjallisuuskartoituksen osalta olisi kuitenkin 
Petersenin ym. (2015) mukaan hyvä valikoida kriteerit niin, että mukaan otettai-
siin nykytrendien tavoittamiseksi myös sellaisia tuoreita julkaisuja, joita ei ole 
ehditty arvioimaan niin tarkasti. Kaikkiaan Petersenin ym. mukaan valikointikri-
teerit vaikuttavat siihen, kuinka hyvin tutkimukseen saadaan valikoitua kaikki 
relevantit julkaisut. Valitsemalla väljemmät hyväksymiskriteerit löydetään var-
memmin kaikki relevantit julkaisut, mutta kääntöpuolena tällöin mukaan lopul-
liseen analyysivaiheeseen valikoituu myös enemmän ei-relevantteja julkaisuja. 
(Petersen ym., 2015). 

Petersenin ym. (2008) menetelmässä varsinaisessa analyysivaiheessa tutki-
musaineisto käydään läpi kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijat lu-
kevat abstraktit ja etsivät niistä julkaisun aihetta kuvaavia avainsanoja ja käsit-
teitä. Mikäli avainsanoja ei abstraktien perusteella pystytä muodostamaan, voi-
daan hyödyntää myös johdantoa tai pohdintaa. Tämän ensimmäisen vaiheen pe-
rusteella tutkija pystyy muodostamaan yleiskuvan aineistosta ja tekemään pää-
töksen siitä, millä perusteilla tutkimusaineisto lajitellaan. Tutkimusaineiston 

KUVIO 1 Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen prosessi (Petersen ym., 2008, s.2) 
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lajitteluperusteet muodostuvat siis tämän aineiston ensimmäisen läpikäymisen 
perusteella nousseista avainsanoista. Lisäksi yhtenä lajitteluperusteena käyte-
tään usein myös tutkimuksen tyyppiä. Kun lajitteluperusteet on päätetty, tutki-
musaineisto käydään läpi vielä toisen kerran ja aineistosta poimitaan tiedot lo-
pullista lajittelua varten. Lajitteluperusteet voivat vielä tässä vaiheessa elää eli 
mukaan voi tulla uusia kategorioita tai aiemmin päätettyjä kategorioita voidaan 
päätyä jakamaan tai yhdistämään. (Petersen ym., 2008). Petersenin ym. (2015) 
tutkimuksessa eniten käytettyjä lajitteluperusteita systemaattisessa kirjallisuus-
kartoituksessa olivat julkaisun aihepiiri, tutkimustyyppi sekä tutkimusmene-
telmä. 

Tutkimusaineiston lajittelussa käytetään Petersenin ym. (2008) mukaan 
usein Wieringan, Maidenin, Meadin ja Rollandin (2006) esittämää luokittelujär-
jestelmää. Siinä julkaisut luokitellaan viiteen ryhmään:  

• Validiointitutkimukset (validation research): Validiointitutkimuk-
sessa tutkitaan esimerkiksi prototyyppien tai simulaatioiden avulla 
jonkin sellaisen uuden ratkaisun tai sovelluksen ominaisuuksia, jota 
ei ole vielä käytännössä toteutettu. 

• Arviointitutkimukset (evaluation research): Arviointitutkimuksella 
tarkoitetaan jonkin ongelman tutkimista käytännössä tai vaihtoeh-
toisesti jonkun teknologiasovelluksen käytännön toteuttamista. Ar-
viointitutkimus voi olla tehty empiirisesti esimerkiksi tapaustutki-
muksena tai käsitteellisesti esimerkiksi matemaattisena tutkimuk-
sena. 

• Ratkaisuehdotukset (proposal of solution): Ratkaisuehdotukset tar-
koittavat tutkimuksia, joissa ehdotetaan jotakin uutta ratkaisua tai 
sovellusta ja esitetään perusteluita ratkaisulle, mutta ei toteuteta var-
sinaista ratkaisun validiointia. 

• Filosofiset julkaisut (philosophical paper): Filosofisissa julkaisuissa esi-
tetään jokin uusi lähestymistapa tai näkökulma. 

• Mielipidekirjoitukset (opinion papers): Mielipidekirjoituksissa kirjoit-
taja esittää oman näkemyksensä tai mielipiteensä jostakin asiasta. 

• Kokemukseen perustuvat kirjoitukset (personal experience papers): Ko-
kemuksellisissa julkaisuissa kirjoittaja kertoo omista henkilökohtai-
sista kokemuksistaan esimerkiksi jostakin projektista tai jonkun me-
netelmän kokeilemisesta käytännössä. (Wieringa ym., 2006).  

 
Varsinaisessa tulosten analysoinnissa keskitytään Petersenin ym. (2008) mukaan 
laskemaan julkaisujen esiintyminen kussakin kategoriassa. Analysoinnin 
perusteella voidaan nähdä selkeästi, mihin aihepiireihin aiempi tutkimus liittyy 
ja mitä aihepiirejä on vielä tutkimatta. Analysoinnin tuloksia voidaan esittää 
erilaisten visuaalisten yhteenvetojen ja karttojen avulla useammasta eri 
näkökulmasta. (Petersen ym., 2008). Eniten käytettyjä visualisoinnin menetelmiä 
systemaattisessa kirjallisuuskartoituksessa ovat pylväskuvaajat ja kuplakuvaajat, 
joiden avulla pystytään esittämään tuloksia useammasta eri näkökulmasta. 
(Petersen ym., 2015).  
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Tässä luvussa esitetään tutkimuskysymykset, perustellaan tutkimusmenetelmän 
valinta sekä kuvataan tutkimuksen toteuttamisen vaiheet: tutkimusaineiston ha-
kustrategia, aineistohaun toteuttaminen, lopullisen tutkimusaineiston valikoimi-
nen ja tutkimusaineiston lajittelu.  

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän pro gradu tutkielman tutkimusongelmana on tarkastella data-analytiikan 
ja terveydenhuollon leikkauskohtaa tieteellisissä julkaisuissa ja luoda siten 
kattava yleiskatsaus aiheeseen. Tutkimuskysymykset ovat : 

• Tutkimuskysymys 1: Milloin data-analytiikasta terveydenhuollossa 
on julkaistu tutkimuksia? 

• Tutkimuskysymys 2: Millä tieteellisillä foorumeilla on julkaistu 
tutkimuksia data-analytiikasta terveydenhuollossa? 

• Tutkimuskysymys 3: Mitä aihepiirejä data-analytiikan ja 
terveydenhuollon tutkimus käsittelee? 

5.2 Perustelut tutkimusmenetelmän valinnalle 

Tutkielman tutkimusmenetelmäksi valittiin systemaattinen kirjallisuuskartoitus, 
sillä se tukee parhaiten tutkielman tavoitetta luoda kattava yleiskatsaus 
tutkittavaan aiheeseen. Petersenin ym. (2015) artikkelissa todetaan opiskelijoiden 
pitävän systemaattisten kirjallisuuskartoitusten tekemistä haastavana, mutta 
mielenkiintoisena. Opiskelijat ovat korostaneet kirjallisuuskartoituksen auttavan 
muodostavan selkeän yleiskuvan tutkittavasta aiheesta. (Petersen ym., 2015).  

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen valintaa tutkielman menetelmäksi 
tukee myös se, että alustavissa tietokantahaussa aiheesta löytyi niin paljon 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
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julkaisuja, että kirjallisuuskartoitus on niiden läpikäymiseen kirjallisuuskat-
sausta järkevämpi menetelmä, sillä kirjallisuuskartoituksen avulla voidaan 
käydä läpi suurempi määrä julkaisuja (Petersen ym., 2008). Vaikka systemaatti-
nen kirjallisuuskartoitus onkin vielä melko uusi tutkimusmenetelmä, niin Peter-
senin ym. (2015) mukaan se voidaan kuitenkin nähdä tieteellisesti arvostettuna 
menetelmänä, sillä systemaattisen kirjallisuuskartoituksen menetelmällä tehtyjä 
tutkimuksia julkaistaan arvostetuilla tieteellisillä foorumeilla. Systemaattista kir-
jallisuuskartoitusta on käytetty tutkimusmenetelmänä esimerkiksi Bremin, Ad-
ritan, O’Sullivanin ja Brutonin (2020) teollisuuden alan tutkimuksessa, Muslimin, 
Prasojon ja Jannahin (2021) yhteiskuntatieteiden tutkimuksessa sekä Sebastiánin, 
Galludin ja Tesorieron (2020) ohjelmistokehityksen tutkimuksessa.  

Petersenin ym. (2015) tutkimuksessa selvisi, että ohjelmistosuunnittelun 
alueella systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa eniten käytetyt menetelmät 
ovat Petersenin ym. (2008) ja Kitchenhamin (2004 ja 2007) menetelmät. Tässä pro 
gradu – tutkimuksessa päädyttiin käyttämään Petersenin ym. (2008) menetelmää 
sitä hieman mukaillen.  

5.3 Hakustrategia ja aineiston lähteet 

Petersenin ym. (2015) tutkimuksen mukaan ohjelmistosuunnittelun alan 
systemaattisissa kirjallisuuskartoituksissa yleisimmin käytetty hakustrategia oli 
tietokantahaku, mutta myös manuaalista hakua ja lumipallomenetelmää 
käytettiin. Wohlin ym. (2013) suosittelevat tutkimuksensa perusteella, että 
lumipallotekniikkaa käytettäisiin yhtenä hakustrategiana, sillä sen avulla on 
mahdollista löytää tutkimusaineistoon lisää relevantteja julkaisuja. Toisaalta 
Wohlin ym. toteavat myös, että kahden tutkijan on vaikeaa löytää täsmälleen 
samaa aineistoa tutkimukseensa, ellei tutkimusaihe ole varsin kapea. Ja toisaalta 
he toteavat myös, että vaikka tutkijat eivät löytäisikään täsmälleen samaa 
aineistoa, niin he voivat päästä samaan johtopäätökseen. (Wohlin ym., 2013). 
Tästä syystä tässä tutkielmassa päädyttiin keskittymään tutkimusaineiston 
haussa hyvin suunniteltuun tietokantahakuun ja käyttämään 
lumipallomenetelmää toisena hakustrategiana siinä tapauksessa, jos 
tietokantahaun perusteella aineistosta näyttäisi puuttuvan keskeisiä julkaisuja. 

Tutkimuksen aineistohakuun on valikoitunut neljä tietokantaa niiden kat-
tavuuden perusteella: ACM Digital Library, IEEE Xplore, ScienceDirect ja Pub-
Med. Ennen varsinaista aineistohakua tietokantoihin tehtiin testihakuja sopivan 
hakulausekkeen ja järkevimpien tietokantojen löytämiseksi. Hakulausek-
keella ”data analytics” AND healthcare (esiintyy abstraktissa) osumia kaikista 
neljästä edellä mainituista tietokannoista tuli noin 700 kappaletta. Testihakuja 
tehtiin myös hakulausekkeella ”data analytics” AND healthcare OR medical, 
mutta tällä lausekkeella osumia tuli yli 400 000 ja näin suuren artikkelimäärän 
läpikäyminen ei tämän tutkimuksen puitteissa ole mahdollista, joten päädyttiin 
käyttämään yksinkertaisempaa hakulauseketta. Tutkimuksen uutuusarvon kan-
nalta koettiin järkeväksi rajata aineisto viiden viimeisen vuoden aikana 
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julkaistuihin artikkeleihin, jotta tutkimus jäsentäisi erityisesti tämän hetken tut-
kimuksen suuntauksia. Niissä tietokannoissa, joissa oli mahdollista valita haku-
kriteeriksi ”viisi viimeistä vuotta”, valittiin se hakua rajaavaksi kriteeriksi ja 
muissa tietokannoissa valittiin hakukriteeriksi julkaisuvuodet 2015-2020. Vuosi 
2015 päädyttiin ottamaan mukaan kokonaisuudessaan, sillä aineistohaku toteu-
tettiin marraskuussa 2020. 

5.4 Aineistohaun toteuttaminen ja tulokset 

Tutkimusaineiston haku tietokannoista tehtiin 14.11.2020. Tietokantahaun tulok-
set on kuvattu taulukossa 1. 

TAULUKKO 1 Tietokantahaun tulokset 

Tietokanta Hakulauseke Haun rajaus Osumien määrä 
ACM Digital Library ”data analytics” AND 

healthcare 
hakusanat esiintyvät 
abstraktissa, 
julkaisuajankohta 
1/2015-11/2020 

40 

IEEE Xplore ”data analytics” AND 
healthcare 

hakusanat esiintyvät 
abstraktissa, julkaisu-
vuodet 2015-2020 

279 

ScienceDirect ”data analytics” AND 
healthcare 

hakusanat esiintyvät 
otsikossa tai abstrak-
tissa, julkaisuvuodet 
2015-2020 

146 

PubMed ”data analytics” AND 
healthcare 

hakusanat esiintyvät 
otsikossa tai abstrak-
tissa, julkaistu viiden 
vuoden sisällä, koko-
teksti saatavilla 
 

195 

 
Tietokantahakujen tuloksena löytyi yhteensä 660 julkaisua. Hakutulokset 
tallennettiin Microsoft Excel-tiedostoon aineiston läpikäymistä varten. Kustakin 
julkaisusta tallennettiin viitetiedot eli julkaisun nimi, kirjoittajien nimet, 
julkaisuvuosi, julkaisija ja DOI-viite. 

5.5 Lopullisen tutkimusaineiston valikoiminen 

Hakutulosten tallentamisen jälkeen tietokantahaun tulokset käytiin läpi ja vali-
koitiin lopullinen tutkimusaineisto Petersenin ym. (2008) ohjeita mukaillen muo-
dostettujen hyväksymis- ja hylkäämiskriteerien perusteella (taulukko 2). Aineis-
ton valikoimisprosessi eteni kuvio 2:n mukaisesti. 
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TAULUKKO 2 Aineiston hyväksymis- ja hylkäämiskriteerit 

Hyväksytään, mikäli julkaisu on Hylätään, mikäli julkaisu on 

K1: akateeminen, vertaisarvioitu 

 
K2: kirjoitettu suomeksi 
K3: artikkeli tai konferenssijulkaisu 
 
K4: saatavilla digitaalisessa muodossa 
K5: saatavilla kokonaisena maksutta 
K6: aiheeltaan relevantti eli käsittelee data-
analytiikkaa terveydenhuollossa 
K7: julkaistu viiden vuoden sisällä (vuosi 
2015 hyväksytään kokonaisuudessaan) 

E1: julkaistu mulla kielellä kuin suomeksi 
tai englanniksi 
E2: ei akateeminen tai vertaisarvioitu 
E3: hyväksytty mukaan jo jostakin toisesta 
tietolähteestä 
E4: kirja tai osa kirjaa 
E5: ei saatavilla digitaalisessa muodossa 
E6: ei saatavilla kokonaisena maksutta 
E7: aiheeltaan epärelevantti eli keskiössä jo-
kin muu aihe kuin data-analytiikka tervey-
denhuollossa 
E8: julkaistu vuonna 2014 tai aiemmin 
 

 
 

 

KUVIO 2 Lopullisen tutkimusaineiston valikoimisprosessi 

Aineiston valikoimisen ensimmäisessä vaiheessa aineistosta jätettiin pois ne 
julkaisut, jotka olivat jotain muita kuin lehtiartikkeleita tai konferenssijulkaisuja. 
Tämän perusteella karsiutui 33 julkaisua, jotka olivat käytännössä kirjoja tai osia 
kirjoista. Duplikaatteja aineistossa oli 39 kappaletta, ja yksi julkaisu karsiutui pois 
siksi, että se oli kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi tai englanniksi. 
Julkaisujen suuren määrän vuoksi julkaisuja tarkasteltiin seuraavaksi 
otsikkotasolla ja aineistosta karsittiin sellaiset julkaisut, jotka otsikon perusteella 
käsittelivät selkeästi muuta aihetta kuin data-analytiikkaa terveydenhuollossa.  

Otsikkotason tarkastelun jälkeen aineistossa oli 314 julkaisua, jotka käytiin 
seuraavaksi läpi abstraktien tasolla tutkimusaiheen kannalta relevanttien julkai-
sujen löytämiseksi. Tässä vaiheessa tutkimusaineistosta karsittiin myös sellaiset 
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julkaisut, jotka eivät olleet saatavilla digitaalisessa muodossa tai kokonaisena 
maksutta. Erilliselle listalle kerättiin julkaisut, joiden soveltuvuus tutkimusai-
neistoon oli epäselvää ja nämä julkaisut käytiin lopuksi läpi vielä uudelleen. 
Kaikkiaan 11 julkaisun osalta pyydettiin myös tutkielman ohjaajan mielipide en-
nen päätöstä niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Rajatapauksena aineis-
tosta pois jätettyjä julkaisuja on listattu taulukkoon 3. Aineistoksi muodostui 
tässä vaiheessa 208 julkaisua. 

 

TAULUKKO 3 Esimerkkejä rajatapauksina tutkimusaineistosta pois jätetyistä julkaisuista 

Julkaisu Hylkäämi-
sen syy 

CuiCui, W., & Finkelstein, J. (2020). Using Big Data Analytics to Identify 
Dentists with Frequent Future Malpractice Claims. Digital Personalized Health 
and Medicine, 489–493. https://doi.org/10.3233/SHTI200208 

E7 

Godbole, N. S., & Lamb, J. (2018). Research into Making Healthcare Green with 
Cloud, Green IT, and Data Science to Reduce Healthcare Costs and Combat 
Climate Change. 2018 9th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics 
Mobile Communication Conference (UEMCON), 189–195. 
https://doi.org/10.1109/UEMCON.2018.8796529 

 

E7 

Nienhold, D., Dornberger, R., & Korkut, S. (2017). Pattern Recognition for 
Automated Healthcare Assessment Using Non-invasive, Ambient Sensors. 
2017 IEEE International Conference on Healthcare Informatics (ICHI), 189–197. 
https://doi.org/10.1109/ICHI.2017.71 

 

E7 

Moutselos, K., & Maglogiannis, I. (2020). Evidence-based Public Health Policy 
Models Development and Evaluation using Big Data Analytics and Web 
Technologies. Medical Archives, 74(1), 47–53. 
https://doi.org/10.5455/medarh.2020.74.47-53 

 

E7 

Ali, O., & Ouda, A. (2016). A classification module in data masking framework 
for Business Intelligence platform in healthcare. 2016 IEEE 7th Annual 
Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference 
(IEMCON), 1–8. https://doi.org/10.1109/IEMCON.2016.7746327 

 

E7 

 
Aineiston karsiutumista tapahtui kuitenkin vielä artikkelien lajittelun 
ensimmäisessä vaiheessa, jossa julkaisujen tarkemman tutkimisen yhteydessä 
joukosta jäi pois vielä 31 julkaisua joko siksi, etteivät ne liittyneet riittävän 
keskeisesti tutkimusaiheeseen tai eivät olleetkaan saatavilla kokonaisena 
maksutta. Lopulliseksi aineistoksi muodostui lopulta 176 julkaisua, jotka on 
listattu lajitteluperusteineen liitteeseen 2. 

https://doi.org/10.3233/SHTI200208
https://doi.org/10.1109/UEMCON.2018.8796529
https://doi.org/10.1109/ICHI.2017.71
https://doi.org/10.5455/medarh.2020.74.47-53
https://doi.org/10.1109/IEMCON.2016.7746327
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5.6 Aineiston lajittelu 

Aineiston lajittelu toteutettiin Petersenin ym. (2008) menetelmän mukaisesti 
aloittaen asiasanojen etsimisestä julkaisujen abstrakteista jatkuen sitten varsinai-
seen aineiston lajitteluun kartaksi ja kartan visuaaliseen kuvaamiseen. Aineiston 
lajittelu apuvälineenä käytettiin Microsoft Excel-taulukkoa. Aineiston läpikäymi-
sen ensimmäisessä vaiheessa kaikki julkaisut tutkittiin abstraktien osalta ja mer-
kittiin Excel-taulukkoon yksi tai useampi julkaisun aihetta kuvaava asiasana sekä 
tutkimuksen tyyppi luvussa 3 esitellyn Wieringan ym. (2006) tutkimustyyppien 
luokittelukategorian mukaisesti. Julkaisut tutkittiin tarvittaessa myös laajemmin 
kuin abstraktin osalta, mikäli aiheen tai tutkimustyypin tunnistaminen ei pelkän 
abstraktin perusteella onnistunut. Tutkimustyypin tunnistaminen osoittautui 
paikoin haastavaksi ja muutaman julkaisun kohdalla myös tutkielman ohjaaja 
kertoi näkemyksensä tutkimustyypistä. Aineiston alustava lajittelumalli muo-
dostettiin aineiston ensimmäisen läpikäymisen jälkeen, mutta sitä tarkennettiin 
ja muokattiin vielä käytäessä aineistoa uudelleen läpi. Lajitteluvaiheessa aineisto 
käytiin kokonaisuudessaan läpi vielä toisen kerran ja suuri osa julkaisuista tar-
kasteltiin kolmannenkin kerran, jotta niille löydettiin sopivat luokittelukatego-
riat. 

Lajittelumallin suunnittelua ohjasivat tutkimuskysymykset, joihin aineis-
ton lajittelun perusteella pyrittiin löytämään vastauksia. Taulukossa 4 on kuvat-
tuna aineiston lajittelumalli. Tutkimuskysymykseen 1 vastataan lajitteluperuste 
A:n avulla ja tutkimuskysymykseen 2 puolestaan lajitteluperusteiden B-D perus-
teella. Tutkimuskysymykseen 3 vastataan lajitteluperusteiden E-H perusteella. 
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TAULUKKO 4 Aineiston lajittelumalli 

Lajitteluperuste Kategoriat 

A: julkaisuvuosi A1: 2015, A2: 2016, A3: 2017, A4: 2018, A5: 2019, 
A6:2020 

B: julkaisija julkaisijan nimi (erillinen lista, liite 1) 

C: julkaisutyyppi C1: lehtiartikkeli 
C2: konferenssijulkaisu 

D: tutkimustyyppi D1: arviointitutkimus 
D2: filosofinen paperi 
D3: mielipidekirjoitus 
D4: ratkaisuehdotus 
D5: validiointitutkimus 

E: tieteellinen kontribuutio E1: malli 
E2: menetelmien arviointi 
E3: työkalu 

F: tutkimuksen aihe terveyden-
huollon näkökulmasta 

F1: tietty sairaus tai potilasryhmä (tarkempi listaus) 
F2: data-analytiikan sovellettavuus terveydenhuol-
toon 

G: tutkimuksen aihe teknologian 
näkökulmasta 

G1: sovellusten arviointi 
G2: tietty teknologia (tarkempi listaus) 
G3: analytiikan haasteet ja tietoturva 
G4: datan hallinta ja hyödyntäminen 
G5: potilastietojärjestelmän sovellukset 

H: käytetyn/tutkitun data-analytii-
kan käyttötarkoitus 

H1: diagnostiikka 
H2: hoitomenetelmien kehittäminen 
H3: lääkehoidon suunnittelu 
H4: palvelujen laadun parantaminen 
H5: päätöksenteon tuki 
H6: sairauksien ennustaminen 
H7: terveydenhuollon johtaminen 

 
 

Lajitteluperusteiden A, B ja C tiedot perustuvat julkaisujen viitetietoihin. 
Lajitteluperusteen D eli tutkimustyyppiä kuvaavat kategoriat perustuvat 
luvussa 3 esiteltyyn Wieringan ym. (2006) luokittelujärjestelmään, jossa julkaisut 
luokitellaan viiteen ryhmään:  

• D1: arviointitutkimukset 

• D2: filosofiset julkaisut  

• D3: mielipidekirjoitukset 

• D4: ratkaisuehdotukset 

• D5: validiointitutkimukset 
 

Lajitteluperusteen E kategoriat kuvaavat julkaisun tieteellistä kontribuutiota. 
Kategoriassa E1 esitetään malli tai viitekehys data-analytiikan toteuttamiseksi 
terveydenhuollossa, kategoriassa E2 arvioidaan käytettävissä olevien data-
analytiikkamenetelmien soveltuvuutta terveydenhuoltoon ja kategoriassa E3 
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esitetään konkreettinen työkalu, sovellus tai alusta data-analytiikan 
toteuttamiseen. 

Lajitteluperusteen F kategoriat kuvaavat julkaisujen aihetta terveydenhuol-
lon näkökulmasta. Julkaisuista pystyttiin erottamaan kaksi terveydenhuollon ai-
hetta kuvaavaa kategoriaa: kategoriassa F1 ovat julkaisut, joissa keskitytään tie-
tyn potilasryhmän tai sairauden tutkimiseen tai hoitoon data-analytiikan avulla, 
ja kategoriassa F2 ovat puolestaan julkaisut, joissa tarkastellaan tai arvioidaan 
data-analytiikan sovellettavuutta terveydenhuoltoon. Kategorian F1 julkaisut on 
lajiteltu vielä erikseen sairauden tai potilasryhmän perusteella tuomaan lisätietoa 
siitä, minkä sairauksien osalta data-analytiikkaan liittyvää tutkimusta on erityi-
sesti tehty. 

Lajitteluperuste G kuvaa puolestaan julkaisujen aihetta teknologian näkö-
kulmasta. Kategorian G1 julkaisuissa arvioidaan tai esitellään käytettävissä ole-
via teknologiasovelluksia terveydenhuollon data-analytiikkaan ja kategoriassa 
G2 keskitytään johonkin tiettyyn teknologianäkökulmaan. Kategoriaan G3 laji-
teltiin julkaisut, joissa käsitellään data-analytiikkaan liittyviä haasteita ja tietotur-
vaa. Omiksi aiheiksi erottuivat datan hallintaa ja hyödyntämistä käsittelevät jul-
kaisut, sekä potilastietojärjestelmän sovellukset, joten ne lajiteltiin kategoihin G4 
ja G5. Kategorian G2 julkaisut päädyttiin lajittelemaan vielä tarkemmin niissä 
keskiössä olevan teknologianäkökulman perusteella, jotta saadaan lisätietoa siitä, 
mitkä teknologiat ovat erityisesti edustettuina terveydenhuollon data-analytiik-
kaan liittyvässä tutkimuksessa. 

Lajitteluperusteeksi H nostettiin vielä julkaisuissa käytetyn tai tutkitun 
data-analytiikan käyttötarkoitus. Kategoriaan H1 lajiteltiin julkaisut, joissa data-
analytiikan käyttötarkoituksena on sairauksien diagnostiikka ja kategoriaan H2 
julkaisut, joissa analytiikan tavoitteena on hoitomenetelmien kehittäminen. Lää-
kehoidon kehittäminen erottui aineistossa omana analytiikan käyttökohteena, jo-
ten se nostettiin kategoriaksi H3. Kategoriaan H4 lajiteltiin julkaisut, joissa data-
analytiikan käyttötarkoituksena on terveydenhuollon palveluiden parantaminen 
ja kategoriaan H5 julkaisut, joissa data-analytiikan tarkoituksena on terveyden-
huollon päätöksenteon tukeminen. Kategorian H6 julkaisuissa data-analytiikan 
tavoitteena on sairauksien tunnistaminen ja kategorian H7 julkaisuissa analytii-
kan käyttökohteena on terveydenhuollon johtamisen kehittäminen. 

Aineiston lajittelun jälkeen varsinainen aineiston analysoiminen toteutet-
tiin Petersenin ym. (2008) ohjeiden mukaisesti laskemalla kussakin kategoriassa 
esiintyvien julkaisujen lukumäärät ja muodostamalla tuloksista visuaaliset ku-
vaajat. Aineiston lajittelussa, analysoinnissa ja tulosten visualisoinnissa käytet-
tiin työvälineenä Microsoft Exceliä. 
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Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tulokset pohjautuen luvussa viisi esitettyyn 
aineiston lajittelumalliin. Tulokset esitetään lajittelumallin mukaisessa järjestyk-
sessä yhdistäen kuitenkin eri lajitteluperusteiden mukaista lajittelua tutkimusky-
symysten kannalta oleellisen tiedon poimimiseksi. 

6.1 Milloin data-analytiikasta terveydenhuollossa on julkaistu 
tutkimuksia ja millä foorumeilla tutkimuksia on julkaistu? 

Tutkimusaineistossa on mukana 176 julkaisua, joiden perusteella nähdään, että 
data-analytiikasta terveydenhuollossa on julkaistu tutkimuksia eniten vuonna 
2019 ja julkaisumäärien voidaan nähdä lisääntyneen tasaisesti vuodesta 2015 al-
kaen (kuvio 3). Vuoden 2020 julkaisuja ei aineistossa ole mukana kokonaisuudes-
saan, joten tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan sanoa aiheeseen liitty-
vien tutkimusten julkaisemisen vähentyneen vuonna 2020. Julkaisujen jakaantu-
minen konferenssijulkaisuihin ja lehtiartikkeleihin on melko tasainen, sillä jul-
kaisuista 83 on konferenssijulkaisuja ja 93 lehtiartikkeleita. Lehtiartikkelien 
julkaisumäärien voidaan kuitenkin nähdä kasvaneen konferenssijulkaisujen 
julkaisumääriä nopeammin. 

6 TULOKSET 

KUVIO 3 Tutkimusaineiston julkaisujen kokonaismäärät vuosittain ja julkaisutyypeittäin 
tarkasteltuna 
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Data-analytiikkaa terveydenhuollossa käsitteleviä tutkimuksia on 
tutkimusaineistossa julkaistu kaikkiaan 152 eri julkaisijan toimesta (liite 1). 
Eniten julkaisuja tutkimusaineistossa on julkaisijoilla Procedia Computer Science 
ja IEEE Access, jotka ovat molemmat julkaisseet viisi lehtiartikkelia ja kaksi 
konferenssijulkaisua. Kolmanneksi eniten julkaisuja on julkaisijalla Big Data 
Research, jonka julkaisemana on aineistossa kolme lehtiartikkelia. Taulukkoon 5 
on listattu julkaisijat, jotka ovat julkaisseet enemmän kuin yhden julkaisun. 

TAULUKKO 5 Enemmän kuin yhden julkaisun julkaisseet julkaisijat 

Julkaisija Lehtiartik-
keli 

Konferenssijulkaisu 

Procedia Computer Science 
IEEE Access 
Big Data Research 
2017 7th International Conference on Communica-
tion Systems and Network Technologies (CSNT) 
2018 International Conference on Current Trends to-
wards Converging Technologies (ICCTCT) 
Decision Support Systems 
Expert Systems with Applications 
Front Med (Lausanne) 
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 
Information & Management 
J Healthc Eng 
Sensors (Basel) 
Technological Forecasting and Social Change 
Telematics and Informatics 

5 

5 
3 
 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 

 
Luvussa neljä esitellyn Wieringan ym. (2006) luokittelujärjestelmän mukaan 
luokiteltuina tutkimusaineiston julkaisuista lähes puolet eli 48 prosenttia edusti 
filosofisia papereita. Seuraavaksi eniten, 28 prosenttia, esiintyi 
ratkaisuehdotuksia ja arviointitutkimusten esiintyvyys oli 20 prosenttia. 
Validiointitutkimuksia aineistossa oli 4 prosenttia ja mielipidekirjoituksia vain 
yksi julkaisu eli 0.6 prosenttia. Kuviossa 4 on kuvattuna tutkimustyyppien 
esiintyminen koko tutkimusaineistossa ja vuosittain tarkasteltuna. 
Julkaisutyypeittäin tarkasteltuna voidaan nähdä eroja lehtiartikkelien ja 
konferenssijulkaisujen välillä, sillä lehtiartikkelien joukossa hieman yli puolet eli 
59 prosenttia julkaisuista edusti filosofisia papereita, kun taas 
konferenssijulkaisujen joukossa ratkaisuehdotusten osuus oli suurin 40 
prosenttia julkaisuista ollessa ratkaisuehdotuksia. Konferenssijulkaisujen 
joukossa toiseksi eniten, 35 prosenttia, esiintyi filosofisia papereita ja 
arviointitutkimusten osuus oli 23 prosenttia. Lehtiartikkelien joukossa muiden 
kuin filosofisten paperien osuus oli selvästi pienempi arviointitutkimusten ja 
ratkaisuehdotusten osuuksien ollessa 17 prosenttia. Validiointitutkimuksia 
esiintyi lehtiartikkelien joukossa hieman enemmän, 5.4 prosenttia kun 
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konferenssijulkaisujen joukossa niiden osuus oli 2.4 prosenttia. Kuviossa 5 on 
kuvattuna tutkimustyyppien esiintyminen julkaisutyypeittäin. 
 

 

KUVIO 4 Tutkimustyyppien esiintyminen koko aineistossa ja vuosittain tarkasteltuna 

 

KUVIO 5 Tutkimustyyppien esiintyminen julkaisutyypeittäin tarkasteltuna 

6.2 Mitä aihepiirejä terveydenhuollon ja data-analytiikan 
tutkimus käsittelee? 

Terveydenhuollon ja data-analytiikan tutkimuksen aihepiirejä tarkasteltiin lajit-
telemalla aineisto luvussa viisi esitetyn lajittelumallin mukaisesti tieteellisen 
kontribuution, terveydenhuollon näkökulman, teknologisen näkökulman sekä 
data-analytiikan käyttötarkoituksen perusteella.   

6.2.1 Tieteellinen kontribuutio 

Tieteellisenä kontribuutiona 50 prosentissa julkaisuja oli menetelmien arviointi. 
Seuraavaksi yleisin tieteellinen kontribuutio oli malli, joka oli kontribuutiona 27 
prosentissa julkaisuja, ja 23 prosentissa julkaisuja tieteellisenä kontribuutiona oli 
työkalu. Vuosittain tarkasteltuna (kuvio 6) voidaan nähdä kaikkein selvimmin 
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lisääntyneen sellaisten julkaisuiden, joiden tieteellisenä kontribuutiona on 
menetelmien arviointi. Kuviossa 6 on esitettynä tieteellisen kontribuution 
esiintyminen tutkimusaineistossa vuosittain tarkasteltuna ja koko aineiston 
osalta. 
 

 

KUVIO 6 Tutkimustyyppien esiintyminen koko aineistossa ja julkaisutyypeittäin 

 

6.2.2 Terveydenhuollon näkökulma 

Tutkimusaineiston julkaisuista suurin osa, 65 prosenttia, käsitteli yleisesti data-
analytiikan sovellettavuutta terveydenhuoltoon ja selvästi pienempi osa, 35 pro-
senttia, käsitteli data-analytiikan sovellettavuutta tietyn sairauden tai potilasryh-
män hoidon kehittämiseen. Julkaisuvuosittain tarkasteltuna (kuvio 7) voidaan 
kuitenkin nähdä, että erityisesti vuosina 2017, 2019 ja 2020 tietyn sairauden tai 
potilasryhmän hoidon kehittämiseen liittyvää tutkimusta on julkaistu lähes yhtä 
paljon kuin yleisesti data-analytiikan sovellettavuuteen terveydenhuollossa liit-
tyvää tutkimusta.  
 

 

KUVIO 7 Julkaisujen aihe terveydenhuollon näkökulmasta koko aineistossa ja vuosittain tar-
kasteltuna 

Tiettyä sairautta tai potilasryhmää koskevissa tutkimuksissa sydän- ja 
verisuonisairaudet erottuivat selvästi, sillä julkaisuja, joissa käsiteltiin sydän- ja 
verisuonisairauksien tutkimusta tai hoidon kehittämistä data-analytiikan avulla, 
oli aineistossa kymmenen kappaletta. Toiseksi eniten julkaisuja, seitsemän 
kappaletta, liittyi diabeteksen tutkimukseen tai hoitoon ja kolmanneksi yleisin 
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aihe oli syöpäsairaudet, joihin liittyviä julkaisuja oli aineistossa kuusi kappaletta. 
Kuvantaminen erottui myös melko yleisenä tutkimusaiheena, sillä 
tutkimusaineistossa oli siihen liittyviä julkaisuja viisi kappaletta. Taulukossa 6 
on listattuna data-analytiikan sovellettavuutta tietyn sairauden tai 
potilasryhmän tutkimiseen tai hoidon kehittämiseen käsittelevien julkaisujen 
määrät sairauden tai potilasryhmän mukaisesti lajiteltuina. 

TAULUKKO 6 Tiettyyn sairauteen tai potilasryhmään liittyvien tutkimusten esiintyminen 

Sairaus tai potilasryhmä Lukumäärä 

sydän- ja verisuonisairaudet 10 

diabetes 7 

syöpäsairaudet 6 

kuvantaminen 5 

infektiosairaudet 3 

kroonisten sairauksien hallinta 3 

kuulo-ongelmien tutkiminen ja hoito 3 

lääkehoito 3 

elinsiirrot 2 

geriatria 2 

muistisairaudet 2 

potilaat, jotka eivät saavu vastaanotolle 2 

psykiatria 2 

suun terveys 2 

ennaltaehkäisevä hoito 1 

genomilääketiede 1 

keuhkosairaudet 1 

kuntoutus 1 

lastentaudit 1 

prenataalihoito 1 

raskausdiabetes 1 

suolistosairaudet 1 

virtsatiesairaudet 1 

 
Julkaisujen tieteellistä kontribuutiota ja terveydenhuollon näkökulmaa 
tarkasteltaessa (kuvio 8) voidaan nähdä, että data-analytiikan sovellettavuutta 
terveydenhuollossa käsittelevissä julkaisuissa tieteellisenä kontribuutiona oli 
selvästi yleisimmin, 57 prosentissa julkaisuja, menetelmien arviointi. Data-
analytiikan sovellettavuutta tietyn sairauden tai potilasryhmän tutkimukseen tai 
hoitoon käsittelevissä julkaisuissa tieteellisenä kontribuutiona oli yleisimmin, 39 
prosentissa julkaisuja, konkreettinen työkalu menetelmien arvioinnin ollessa 
lähes yhtä yleinen kontribuutio. 
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KUVIO 8 Tieteellinen kontribuutio terveydenhuollon näkökulman mukaan tarkasteltuna 

 

6.2.3 Teknologian näkökulma 

Teknologisen näkökulman perusteella lajiteltuna voitiin todeta suurimman osan, 
56 prosentin julkaisuista käsittelevän tiettyä teknologiaa tai teknologista näkö-
kulmaa (kuvio 9). Toiseksi suurimpana ryhmänä erottuivat teknologisten sovel-
lusten arviointia käsittelevät julkaisut, joita oli aineistossa 27 prosenttia. Pienem-
miksi ryhmiksi jäivät datan hallintaa ja hyödyntämistä käsittelevät julkaisut (8.5 
prosenttia), potilastietojärjestelmän sovelluksia käsittelevät julkaisut (5 prosent-
tia) ja analytiikan haasteita ja tietoturvaa käsittelevät julkaisut (3.5 prosenttia). 
Tiettyyn teknologianäkökulmaan tai sovellusten arviointiin liittyvien julkaisui-
den määrän voidaan nähdä lisääntyneen viiden vuoden tarkastelujakson aikana 
selvimmin. 
 

 

KUVIO 9 Julkaisujen teknologinen näkökulma koko aineistossa ja vuosittain tarkasteltuna 



44 

Tietty teknologia – kategoriaa tarkemmin tarkasteltaessa (kuvio 10) voidaan 
nähdä koneoppimisen olevan tutkimusaineiston julkaisuissa yleisin 
teknologinen näkökulma, sillä 28 prosenttia tämän kategorian julkaisuista 
käsitteli koneoppimista. Seuraavaksi yleisin teknologinen näkökulma oli 
Apachen sovellukset, joita käsiteltiin 20 prosentissa tämän kategorian julkaisuja. 
Muina useammin esiintyneinä teknologisina näkökulmina voidaan nostaa esiin 
puettavat teknologiat ja esineiden internet, joita molempia käsiteltiin noin 
kahdeksassa prosenttia tämän kategorian julkaisuja, sekä mobiiliteknologiat, 
joita käsiteltiin kuudessa prosentissa kategorian julkaisuja.  

6.2.4 Data-analytiikan käyttötarkoituksen näkökulma 

Tutkimusaineiston julkaisuissa tutkitun tai käytetyn data-analytiikan käyttötar-
koitusta tarkasteltaessa (kuvio 11) voidaan nähdä, että yleisin data-analytiikan 
käyttötarkoitus oli hoitomenetelmien kehittäminen, jota edusti 33 prosenttia jul-
kaisuista. Seuraavaksi yleisin data-analytiikan käyttötarkoitus oli sairauksien en-
nustaminen, jonka osuus oli 24 prosenttia. Terveydenhuollon johtaminen ja pää-
töksentuki erottuivat data-analytiikan käyttötarkoituksena 15 ja 13 prosentissa 
julkaisuja. Palvelujen laadun parantaminen ja diagnostiikka esiintyivät molem-
mat kuudessa prosentissa julkaisuja ja kaikkein pienin osuus data-analytiikan 
käyttötarkoituksena oli lääkehoidon suunnittelulla, jota edusti vain kaksi pro-
senttia julkaisuista.  
  

KUVIO 10 Tiettyä teknologista näkökulmaa käsittelevien julkaisujen 
tarkempi listaus 
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KUVIO 11 Tutkitun tai käytetyn data-analytiikan käyttötarkoitus tutkimusaineistossa 

Tutkitun tai käytetyn data-analytiikan käyttötarkoitusta tarkasteltaessa 
vuositasolla (kuvio 12) voidaan nähdä hoitomenetelmien kehittämisen 
edustaneen tarkastelujakson alusta saakka keskeistä data-analytiikan 
käyttökohdetta ja sen osuus on myös selkeästi kasvanut viiden vuoden 
tarkastelujakson aikana. Sairauksien ennustaminen erottuu data-analytiikan 
käyttökohteena, jonka osuus on viime vuosina kasvanut. Terveydenhuollon 
johtaminen erottuu tarkastelujakson alkupuolella, erityisesti vuonna 2016 
suhteellisen yleisenä data-analytiikan käyttökohteena, mutta sen osuus 
aineistossa on myöhempinä vuosina vähentynyt. Nykyhetken trendeinä data-
analytiikan käyttötarkoituksen osalta voidaankin erottaa selkeästi 
hoitomenetelmien kehittäminen ja sairauksien ennustaminen.  

KUVIO 12 Tutkitun tai käytetyn data-analytiikan käyttötarkoitus vuosittain tarkasteltuna 
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Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa arvioidaan tutkimuksen tuloksia 
suhteessa aikaisempaan kirjallisuuteen ja toisessa alaluvussa pohditaan 
tutkimuksen tulosten merkitystä tieteelle ja käytännölle. Kolmannessa 
alaluvussa pohditaan tutkimuksen rajoitteita ja esitetään ehdotuksia 
jatkotutkimusaiheiksi. 

7.1 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

Tutkimuksen aineiston lajittelun ja tulosten analysoinnin perusteella voidaan 
nähdä, että data-analytiikkaa terveydenhuollossa käsittelevien tieteellisten jul-
kaisujen määrä on lisääntynyt selvästi vuodesta 2015 vuoteen 2020, mikä osoittaa 
selkeästi aiheen ajankohtaisuuden. Julkaisufoorumit jakautuivat aihetta käsitte-
levien tieteellisten julkaisujen osalta melko tasaisesti, sillä aineistossa oli melko 
tasainen edustus sekä konferenssijulkaisuja että lehtiartikkeleita. Lehtiartikke-
lien määrän voitiin kuitenkin nähdä lisääntyneen tarkastelujakson loppupuolella 
selvemmin. Lehtiartikkelien julkaisuprosessi on usein konferenssijulkaisujen jul-
kaisuprosessia hitaampi, mikä voi olla selittävä tekijä sille, miksi konferenssijul-
kaisuja esiintyi aineistossa tarkastelujakson alkupuolella suhteessa enemmän. 
Tutkimusaineistossa oli mukana julkaisuja kaikkiaan 152 julkaisijalta. 15 julkai-
sijaa oli julkaissut vähintään kaksi julkaisua tarkastelujakson aikana ja vain 
kolme julkaisijaa oli julkaissut vähintään kolme julkaisua. Tutkimusaiheen voi-
daan siten nähdä olevan ajankohtainen ja laajasti tieteellisiä julkaisijoita kiinnos-
tava, sillä julkaisijoiden määrä on aineiston kokoon nähden suuri. 

Tutkimuksista lähes puolet, 48 prosenttia kuului tutkimustyypin osalta fi-
losofisiin julkaisuihin. Seuraavaksi eniten esiintyi ratkaisuehdotuksia arviointi- 
ja validiointitutkimusten määrän ollessa vähäisempi. Filosofisten julkaisujen ja 
ratkaisuehdotusten suuri osuus voidaan nähdä liittyvän siihen, että data-analy-
tiikka terveydenhuollossa on tieteellisessä mielessä vielä aiheena melko tuore, 
joten ratkaisuja arvioivia ja validioivia tutkimuksia ei ole ehditty vielä 

7 POHDINTA  
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julkaisemaan kovin paljon. Konferenssijulkaisujen ja lehtiartikkelien välillä näh-
tiin tutkimustyyppien esiintyvyydessä selvä ero, sillä konferenssijulkaisuista 
suurin osa edusti ratkaisuehdotuksia. Tämä voidaan nähdä selittyvän konferens-
sijulkaisujen nopeammalla julkaisuprosessilla. Tutkimustyypin osalta voidaan 
nähdä lisätutkimusten tarve nimenomaan arviointi- ja validiointitutkimusten 
osalta.  

Tieteellistä kontribuutiota tarkasteltaessa yleisimmäksi kontribuutioksi 
nousi menetelmien arviointi, mikä on odotettu tulos siinä mielessä, että tutki-
musaiheen ollessa melko tuore, ei konkreettisia työkaluja esittelevien julkaisujen 
osuuden voi olettaakaan olevan kovin suuri. Tieteellisen kontribuution osalta 
voitiin kuitenkin nähdä, että konkreettisia työkaluja esittelevien julkaisujen 
osuus oli suurempi tutkimuksissa, joissa käsiteltiin tietyn sairauden tai potilas-
ryhmän hoitoa ja tästä voidaankin päätellä, että konkreettisia data-analytiikan 
työkaluja kehitetäänkin erityisesti tietyn sairauden tai potilasryhmän tutkimusta 
tai hoitoa varten. Tiettyä sairautta tai potilasryhmää käsittelevien julkaisujen 
määrän voitiin ylipäätään nähdä lisääntyneen selkeästi seurantajakson aikana, 
mikä viittaa siihen, että data-analytiikkamenetelmien kehittäminen tietyn sairau-
den tai potilasryhmän tutkimukseen ja hoitoon on alan tutkimuksessa tämän het-
ken ja mahdollisesti tulevaisuudenkin trendi. Voidaankin arvioida, että konk-
reettisia työkaluja terveydenhuollon data-analytiikkaan esittävien tieteellisten 
julkaisujen määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. 

Tiettyä sairautta tai potilasryhmää käsittelevistä julkaisuista erottuivat ylei-
sinä sairauksina sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes ja syöpäsairaudet. Nämä 
sairaudet ja sairausryhmät ovat maailmanlaajuisesti yleisesti esiintyviä sairauk-
sia ja niiden esiintyvyys on myös kasvamassa, mikä selittänee tarpeen tutkia 
data-analytiikan käyttöä juuri näissä sairausryhmissä. Data-analytiikan käyttö 
lääketieteellisessä kuvantamisessa erottui myös tiettyä sairautta tai potilasryh-
miä käsittelevissä julkaisuissa. Erityisesti koneoppimiseen perustuvien data-ana-
lytiikkamenetelmien on todettu tuovan merkittävää lisähyötyä kuvantamistutki-
musten tulkintaan. Siitä esimerkkinä on Beamin ja Kohanen (2018) mainitsema 
diabeettisen retinopatian tutkimus, jossa syväoppimiseen perustuvan algoritmin 
todettiin tunnistavan retinopatia verkkokalvokuvista yhtä hyvällä tai jopa pa-
remmalla tarkkuudella kuin silmälääkärit. Kuvantamistutkimuksissa onkin ken-
ties paljon potentiaalia data-analytiikan hyödyntämiseen ja tämän aihealueen 
tutkimusten voisi ajatella lisääntyvän tulevaisuudessa. Yllättävänä voidaan pitää 
sitä, että vaikka genomiikkaa pidettiin kirjallisuudessa keskeisenä tulevaisuuden 
terveydenhuollon data-analytiikan käyttökohteena (Galetsi ym., 2019), ei siihen 
liittyviä tieteellisiä julkaisuja aineistossa ollut kuin yksi kappale. 

Tutkimusjulkaisujen teknologista näkökulmaa tarkasteltaessa voitiin 
nähdä suurimman osan julkaisuista käsittelevän tiettyä teknologiaa tai teknolo-
gista näkökulmaa toiseksi yleisimmän teknologisen näkökulman ollessa sovel-
lusten arviointi. Näihin kahteen näkökulmaan liittyvien tieteellisten julkaisujen 
voitiin myös nähdä lisääntyneen tarkastelujakson aikana selvimmin. Tiettyä tek-
nologiaa tai teknologista näkökulmaa käsittelevissä julkaisuissa erottuivat sel-
vimmin koneoppimiseen ja Apachen sovelluksiin liittyvät julkaisut. Myös 
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esineiden internetiin, puettaviin teknologioihin ja mobiiliteknologiaan liittyvät 
julkaisut erottuivat aineistosta. Kirjallisuudessa tekoälyyn ja koneoppimiseen pe-
rustuvien data-analytiikkamenetelmien merkitystä terveydenhuollossa korosta-
vat esimerkiksi Beam ja Kohane (2018) sekä Abidi ja Abidi (2019), joten koneop-
pimisen suuri osuus teknologianäkökulmissa vaikuttaa johdonmukaiselta. Kir-
jallisuudessa esiin nousi uusina terveydenhuollon massadatan tuottajina puetta-
vat teknologiat (Wu ym., 2016) ja terveydenhuollon järjestelmien ulkopuolella 
kerättävän datan (Abidi ja Abidi, 2019), joten esineiden internetin, puettavien 
teknologioiden ja mobiiliteknologian esiin nouseminen teknologianäkökulmia 
tarkasteltaessa on myöskin varsin johdonmukaista. Yllättävänä voidaan pitää 
sitä, että vaikka kirjallisuudessa tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvät haasteet 
on mainittu keskeisinä terveydenhuollon data-analytiikkaa haastavina tekijöinä 
(Galetsi ym., 2019 ja De Silva ym., 2015), jäi tutkimusaineistossa kuitenkin analy-
tiikan haasteita ja tietoturvaa käsittelevien julkaisujen määrä melko pieneksi. 
Tämä voidaankin nähdä keskeisenä lisätutkimusta vaativana aihealueena. 

Tutkitun tai käytetyn data-analytiikan käyttötarkoitusta tarkasteltaessa voi-
tiin todeta data-analytiikan käyttötarkoituksena olleen yleisimmin hoitomenetel-
mien kehittäminen tai sairauksien ennustaminen. Tarkastelujakson alkupuolella 
terveydenhuollon johtaminen erottui yleisenä data-analytiikan käyttökohteena, 
mutta sen osuus väheni tarkastelujakson loppua kohden, kun taas hoitomenetel-
mien kehittäminen ja sairauksien ennustaminen kasvattivat osuuttaan tarkaste-
lujakson loppupuolella. Hoitomenetelmien kehittäminen onkin mainittu kirjalli-
suudessa yhtenä keskeisenä data-analytiikan käyttökohteena (Wang & Hajli, 
2017 ja Abidi & Abidi, 2019) ja myös sairauksien ennustaminen on kirjallisuu-
dessa mainittu yleisenä data-analytiikan käyttökohteena terveydenhuollossa 
(Yang ym., 2015 ja Abidi & Abidi, 2019), joten aineiston lajittelun tulosta voidaan 
näiltä osin pitää odotettuna. Kirjallisuudessa esiin noussut terveydenhuollon 
päätöksenteon tukeminen data-analytiikan avulla (Abidi & Abidi, 2019, Galetsi 
ym., 2019) sen sijaan erottui aineistossa vasta neljänneksi yleisimpänä data-ana-
lytiikan käyttökohteena. Päätöksenteon tuen pieni esiintyminen data-analytiikan 
käyttökohteena saattaa tosin selittyä osittain sillä, että julkaisut lajiteltiin data-
analytiikan käyttökohteen mukaan vain yhteen, keskeisimpään kategoriaan, 
vaikka niissä olisi käsitelty useampaa kuin yhtä data-analytiikan käyttötarkoi-
tusta. 

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä voidaan todeta, 
että data-analytiikka terveydenhuollossa on selkeästi tiedemaailmassa ajankoh-
tainen ja kiinnostava tutkimusaihe ja kiinnostus aiheen tutkimista kohtaan on 
viime vuosien aikana selvästi kasvanut. Painopiste aihetta käsittelevissä tieteel-
lisissä julkaisuissa on filosofiset julkaisut ja yleinen data-analytiikan sovelletta-
vuuden arviointi, ja tulevaisuuden tarpeena nähdään selkeästi tarve tuottaa 
konkreettisia työkaluja ja ratkaisuja data-analytiikan käyttöön terveydenhuol-
toon. Selkeästi nähdään myös tarve data-analytiikkaratkaisuja arvioiville ja vali-
dioiville tutkimuksille. Viimeaikaisina trendeinä tieteellisissä julkaisuissa voi-
daan nähdä data-analytiikan tutkiminen tietyn sairauden tai potilasryhmän tut-
kimiseen ja hoitoon, sekä data-analytiikan kehittäminen sairauksien 
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ennustamiseen ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Ajankohtaisina trendeinä 
teknologian näkökulmasta voitiin nähdä koneoppiminen ja Apachen teknologiat, 
mutta myös esineiden internet, puettavat teknologiat ja mobiiliteknologiat voi-
daan nähdä selvinä terveydenhuollon data-analytiikan ajankohtaisina aiheina. 

7.2 Tulosten merkitys tieteelle ja käytännölle 

Tutkielma sijoittuu sekundääristen tutkimusten kategoriaan, sillä siinä 
hyödynnetään jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Viimeaikaisina saman 
aihealueen sekundäärisinä tutkimuksina voidaan mainita esimerkiksi Galetsin 
ym. (2019) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä toteutettu 
tutkimus, jossa selvitettiin keskeisimpiä data-analytiikan tuomia hyötyjä 
terveydenhuoltoon, keskeisimpiä terveydenhuollon data-analytiikkaan liittyviä 
haasteita ja tulevaisuuden suuntauksia, sekä Krusen, Goswamyn, Ravalin ja 
Marawin (2016) niinikään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä 
tehty tutkimus, jossa selvitettiin massadatan analysoimisen hyötyjä ja haasteita 
terveydenhuollossa. Galetsin ym. (2019) ja Krusen ym. (2016) tutkimukset 
tarjoavat kattavan yleiskatsauksen data-analytiikan hyödyistä ja haasteista 
terveydenhuollossa ja auttavat myös hahmottamaan lisätutkimuksia vaativia 
aihealueita. Tutkimusmenetelmän eron vuoksi näiden tutkimusten etuna tähän 
tutkielmaan verrattuna on syvällisempi perehtyminen data-analytiikan 
hyötyihin ja haasteisiin, mutta toisaalta tämän tutkielman etuna on visuaaliseen 
muotoon toteutettu kartta tutkimusaineistosta, minkä vuoksi tuloksista saa 
muodostettua nopeasti kattavan ja monipuolisen yleiskuvan aihetta 
käsittelevästä kirjallisuudesta. 

Systemaattisen kirjallisuuskartoituksen menetelmällä toteutettuja saman 
aihealueen tutkimuksia ovat esimerkiksi Mehtan ym. (2019) massadata-analy-
tiikkaa ja tekoälyä terveydenhuollossa käsittelevä tutkimus sekä Karampelan, 
Ouhbin ja Isomursun (2018) tutkimus henkilökohtaisesta terveysdatasta. Mehtan 
ym. (2019) ja Karampelan ym. (2016) tutkimuksissa kartoitetaan aihealuetta kä-
sittelevien julkaisujen aihepiirejä ja muodostetaan siten kattava yleiskuva ai-
heesta sekä tunnistetaan jatkotutkimusaiheita. Tämä pro gradu - tutkielma sijoit-
tuu hyvin lähelle Mehtan ym. (2019) tutkimuksen aihepiiriä, mutta rajautuu pel-
kästään data-analytiikkaan ja kattaa myös hieman tuoreempia julkaisuja Mehtan 
ym. tutkimuksen rajoittuessa alkuvuoteen 2019. Tämän tutkielman voidaan 
nähdä tuovan muihin sekundäärisiin tutkimuksiin verrattuna uutta tietoa ni-
menomaan data-analytiikkaa terveydenhuollossa käsittelevästä tieteellisestä kir-
jallisuudesta ja erityisesti se tarjoaa käsityksen aivan viime hetken tutkimusten 
trendeistä. 

Kuten Wohlin ym. (2013) kuvaa, sekundääristen tutkimuksen hyötynä tie-
teelle voidaan pitää yleiskatsauksen luomista aiheesta sekä jatkotutkimustarpei-
den selvittämistä. Tutkielmassa tunnistettiin data-analytiikan terveydenhuol-
lossa olevan ajankohtainen ja tiedemaailmaa kiinnostava tutkimusaihe, joten yh-
tenä tutkimuksen merkityksenä tieteelle voidaan nähdä aiheen tärkeyden esiin 



50 

nostaminen. Aiheen tärkeyden esiin nostaminen voidaan nähdä hyötynä myös 
käytännön työelämälle, sillä se voi lisätä tietoisuutta data-analytiikan käyttö-
mahdollisuuksista terveydenhuollossa, sekä herättää ohjelmistotuotannon alalla 
kiinnostuksen käytännön sovellutusten kehittämiseen terveydenhuollon data-
analytiikkaan. 

Tuloksista pystyttiin erottamaan selkeästi tämän hetken tutkimuksen tren-
dejä sekä terveydenhuollon, teknologian että data-analytiikan käyttötarkoituk-
sen näkökulmasta ja näiden trendien tunnistaminen tuo hyötyjä sekä tieteeseen 
että käytäntöön. Tieteessä viimeaikaisten trendien tunnistaminen auttaa tutki-
joita näkemään aihealueet, joihin tutkimusta tällä hetkellä erityisesti kohdiste-
taan sekä tunnistamaan niitä alueita, joille tutkimusta olisi tarpeen kohdistaa ny-
kyistä enemmän. Tulosten perusteella pystyttiin tunnistamaan useita selkeitä li-
sätutkimusta vaativia aihealueita, mikä voidaan nähdä selkeänä hyötynä muille 
tutkijoille. Käytännön työelämässä taas tämänhetkisten trendien tunnistaminen 
auttaa ohjelmistokehityksessä huomioimaan erityisen ajankohtaiset teknologiat 
data-analytiikkaratkaisujen suunnittelussa, sekä tunnistamaan ne terveyden-
huollon aihealueet, joissa näiden teknologioiden käytöstä olisi erityistä hyötyä. 
Tämänhetkisten trendien tunnistaminen auttaa myös sekä tutkijoita että käytän-
nön toimijoita tunnistamaan ne vielä vähemmälle huomiolle jääneet data-analy-
tiikan käyttökohteet, joissa voisi olla tulevaisuuden potentiaalia. Esimerkkinä täl-
laisesta data-analytiikan käyttökohteesta voidaan mainita kuvantaminen, joka 
erottui aineistossa data-analytiikasta erityisesti hyötyvänä lääketieteen alueena, 
mutta josta ei vielä ole kuitenkaan tehty tutkimusta erityisen paljon. 

Käytännön kannalta keskeisinä hyötyinä voidaan pitää aiheen tärkeyden 
esiin nostamista ja kattavan yleiskuvan tarjoamista aiheesta myös siitä näkökul-
masta, että tietämyksen lisääminen data-analytiikasta terveydenhuollossa tuo 
hyötyjä myös niille ammattilaisille, jotka eivät työskentele data-analytiikan ke-
hittämisen parissa. Esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen 
parissa työskenteleville tietämyksen lisääntyminen terveydenhuollon data-ana-
lytiikasta voi auttaa tiedostamaan data-analytiikan käyttömahdollisuuksia ja 
suunnittelemaan terveydenhuollon tietojärjestelmiä niin, että niihin kertyvää da-
taa pystyttäisiin tulevaisuudessa hyödyntämään nykyistä helpommin.  

7.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen laadun arvioimisen apuna on käytetty Petersenin ym. (2015) 
laatimaa tarkistuslistaa systemaattisen kirjallisuuskartoituksen laadun 
varmistamiseksi. Listassa on viisi kohtaa: tutkimuksen tarpeellisuus, 
hakustrategian valitseminen, hakuprosessin arviointi, tiedon poimiminen ja 
luokittelu sekä tutkimuksen luotettavuus. (Petersen ym., 2015).  

Tutkimuksen tarpeellisuuden osalta oleellista Petersenin ym. (2015) mu-
kaan on, että tutkimus on motivoitu hyvin ja tutkimuskysymykset on muotoiltu 
niin, että ne palvelevat tutkimuksen tarkoitusta. Tämän tutkielman osalta tutki-
muksen tarpeellisuus on motivoitu hyvin, sillä tutkimuksen aihe on selkeästi 
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hyvin ajankohtainen data-analytiikan ollessa nimettynä IBM Tech Trends Repor-
tissa neljän keskeisimmän 2010-luvun teknologiatrendin joukkoon. (Song ym., 
2018). Data-analytiikka nähdään keskeisenä tulevaisuuden suuntauksena myös 
terveydenhuollon toimialalla, eikä tieteellisistä tietokannoista löydetty juuri 
data-analytiikkaa terveydenhuollossa kartoittavia tutkimuksia. Tutkimuskysy-
mykset vastaavat hyvin tutkielman keskeiseen tavoitteeseen: luoda kattava yleis-
katsaus data-analytiikkaa terveydenhuollossa käsitteleviin tieteellisiin julkaisui-
hin.  

Hakustrategian valitsemisessa Petersen ym. (2015) pitävät tärkeänä käyttää 
useampaa kuin yhtä hakustrategiaa. Useamman kuin yhden hakustrategian 
käyttämistä suosittelevat myös Wohlin ym. (2013) ja Wohlin (2014). Wohlin ym. 
(2013) kuvaavat toisaalta kuitenkin, että kahden tutkijan on haastavaa löytää täs-
mälleen samaa aineistoa tutkimukseensa ja toisaalta he voivat päätyä samaan 
johtopäätökseen, vaikka eivät täsmälleen samaa aineistoa tutkimuksessaan käyt-
täisikään. Tästä syystä, kuten luvussa viisi on kuvattu, tässä tutkimuksessa pää-
dyttiin käyttämään hakustrategiana pelkästään hyvin suunniteltua tietokantaha-
kua. Yhden hakustrategian käyttäminen voidaan kuitenkin nähdä tutkimuksen 
heikkoutena, sillä aineistosta on saattanut jäädä pois aiheen kannalta keskeisiä 
julkaisuja. Wohlinin (2014) mielestä tutkimusaineiston hakuprosessissa oleellista 
on löytää monipuolisesti artikkeleita eri julkaisijoilta ja eri vuosilta. Tässä tutki-
muksessa oli mukana 176 julkaisua kaikkiaan 152 julkaisijalta viideltä eri vuo-
delta eli hakustrategiaa voidaan pitää onnistuneena siinä mielessä, että sillä ta-
voitettiin julkaisuja hyvin laajasti eri julkaisijoilta.  

Aineiston analyysivaiheen laadun parantamiseksi Petersen ym. (2008) suo-
sittelee, että julkaisuja käytäisiin läpi laajemminkin kuin pelkän abstraktin osalta 
ja tässä tutkimuksessa noin puolet aineistoon kuuluneista julkaisuista tarkastel-
tiin abstraktin lisäksi myös muilta osin. Petersen ja Ali (2011) pitävät tutkimuk-
sen puolueettomuuden ja luotettavuuden kannalta tärkeänä löytää tutkimuk-
seen mukaan kaikki relevantit julkaisut ja korostavat sitä, että aineistoa ei pitäisi 
hylätä liian kevyin perustein. Aineiston valintaprosessi voidaankin nähdä yhtenä 
tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä tekijänä, sillä aineistohaun ensimmäi-
sen vaiheen jälkeen julkaisujen määrä oli niin suuri, että niitä kaikkia ei ollut 
mahdollista tutkia laajasti, joten useita julkaisuja hylättiin pelkästään otsikon tai 
abstraktin perusteella, mikäli vaikutti selkeältä, ettei julkaisu ollut tutkimusai-
heen kannalta relevantti. Petersenin ja Alin (2011) mukaan aineiston valintapro-
sessissa on aina olemassa riski puolueellisuuteen, sillä se tehdään ihmisen toi-
mesta ja tässä tutkimuksessa puolueellisuuden riski korostuu, sillä aineiston va-
litseminen on tehty yhden kokemattoman tutkijan toimesta. Petersenin ja Alin 
(2011) mukaan oleellista on kuvata tarkasti paitsi aineiston haku- ja valintapro-
sessit, myös mahdolliset valintaprosessissa ilmenneet ristiriidat sekä niiden rat-
kaisut. Heidän mukaansa tarkka tutkimusvaiheiden raportointi osoittaa, että tut-
kija on tehnyt aineiston valinnassa tietoisia päätöksiä ja se myös tuo koko pro-
sessiin lisää läpinäkyvyyttä. (Petersen & Ali, 2011). Tässä tutkimuksessa on py-
ritty vähentämään puolueellisuuden riskiä pyytämällä ohjaajan apua aineiston 
valikoimisessa sellaisten julkaisujen osalta, jotka olivat rajatapauksia, ja myös 
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aineiston lajitteluvaiheessa on muutaman julkaisun osalta pyydetty tutkielman 
ohjaajan mielipide. Tutkimuksen läpinäkyvyyttä on pyritty lisäämään kuvaa-
malla tarkasti tutkimusprosessin kaikki vaiheet, listaamalla esimerkkejä tutki-
musaineistosta pois jätetyistä julkaisuista sekä liittämällä tutkimukseen mukaan 
listan tutkimusaineistossa mukana olleista julkaisuista ja niiden lajittelusta.  

Suurimpana heikkoutena tutkimuksen luotettavuuden ja kelpoisuuden 
kannalta voidaan pitää sitä, että sekä aineiston valikoiminen että aineiston lajit-
teleminen on tehty vain yhden tutkijan toimesta ja tutkijan kokemattomuuden 
vuoksi molemmissa vaiheissa on varmasti mukana subjektiivisuutta. Erityisen 
haastavaksi vaiheeksi aineiston lajittelun osalta koettiin tutkimustyypin mukai-
nen kategorisointi, sillä kokemattoman tutkijan oli paikoin vaikea tunnistaa tut-
kimustyyppiä. Petersen ym. (2015) mainitsee, että systemaattisen kirjallisuuskar-
toituksen menetelmää kohtaan on esitetty myös kritiikkiä liittyen menetelmän 
luotettavuuteen, sillä vaikka eri tutkimuksissa olisi käytetty samaa luokittelume-
netelmää, niin tietty julkaisu on saatettu luokitella eri kategorioihin. Tämä Peter-
senin ym. (2015) mainitsema subjektiivisuushaaste näkyy siis myös tässä tutkiel-
massa, sillä toinen tutkija olisi saattanut samaa lajittelumalliakin käyttämällä luo-
kitella aineiston eri tavalla. 

Tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä olisi parantanut selvästi 
kahden tai useamman tutkijan toimesta suoritettu tutkimusaineiston valikoimi-
nen ja lajittelu. Myös useamman kuin yhden hakustrategian käyttäminen olisi 
parantanut tutkimuksen luotettavuutta, sillä siten aineistoon olisi saatu varmem-
min kaikki relevantit julkaisut. Tutkimuksen hyödynnettävyyttä olisi voitu pa-
rantaa myös käyttämällä useampaa tutkimusmenetelmää eli esimerkiksi käyttä-
mällä Petersenin ym. (2008) ehdotuksen mukaan systemaattisen kirjallisuuskar-
toituksen ja kirjallisuuskatsauksen menetelmiä rinnakkain, ja syventymällä tut-
kimusaiheen kartoittamisen jälkeen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä vielä 
tiettyyn, tarkemmin rajattuun aiheeseen. Myös tutkimusaineiston erilaisella ra-
jaamisella, esimerkiksi hyväksymällä aineistoon pelkästään primäärisiä tutki-
muksia, olisi voinut olla vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. 

Lisätutkimustarpeiksi tutkimuksen tulosten perusteella tunnistettiin tarve 
arviointi- ja validiointitutkimuksille, sillä suurin osa viimeisen viiden vuoden ai-
kana julkaistuista tieteellisistä julkaisuista edusti filosofisia papereita arviointi- 
ja validiointitutkimusten osuuden ollessa selvästi pienempi. Myös konkreettisia 
työkaluja data-analytiikan käyttöön terveydenhuollossa tuottaville tutkimuksille 
nähtiin selkeä tarve. Konkreettisia työkaluja esittelevien julkaisujen määrän voi-
tiin nähdä lisääntyneen erityisesti data-analytiikan käyttöä tietyn sairauden tai 
potilasryhmän hoidossa käsittelevien julkaisujen osalta. Tulevaisuudessa voi-
daan nähdä vielä nykyistä enemmänkin tarvetta tutkia ja kehittää konkreettisia 
työkaluja data-analytiikan käyttöön juuri tiettyjen sairauksien tai potilasryhmien 
hoidossa. Yhtenä data-analytiikasta ja erityisesti koneoppimiseen perustuvista 
analytiikkamenetelmistä hyötyvistä lääketieteen aiheista voidaan pitää kuvanta-
mista, joten data-analytiikan hyödyntäminen kuvantamistutkimuksissa olisi 
kiinnostava ja ajankohtainen tutkimusaihe. Myös data-analytiikka ja genomiikka 
voidaan nostaa selkeästi lisätutkimusta vaativaksi aihealueeksi, sillä vaikka 
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genomiikkaa pidetään kirjallisuudessa keskeisenä terveydenhuollon data-analy-
tiikan mahdollisuuksia lisäävänä aihealueena, siihen liittyviä tutkimuksia oli tut-
kimusaineistossa vain yksi. 

Teknologian näkökulmasta keskeiseksi lisätutkimuksia vaativaksi aihealu-
eeksi voidaan nostaa tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvät haasteet terveyden-
huollon data-analytiikassa, sillä tutkimusaineistossa tätä aihetta käsittelevien jul-
kaisujen määrä jäi odotettua pienemmäksi. Data-analytiikan käyttötarkoituksen 
näkökulmasta lisätutkimusta vaativana aihealueena voidaan nähdä data-analy-
tiikan käyttäminen terveydenhuollon päätöksenteon tukena, sillä tätä aihetta kä-
sitteleviä julkaisuja esiintyi tutkimusaineistossa myös odotettua vähemmän. Ga-
letsi ym. (2019) nostivat esiin mielenkiintoisen ajatuksen siitä, että data-analytii-
kan käytön lisääntyminen terveydenhuollossa voisi uhata terveydenhuollon am-
mattilaisten päätöksentekotaitoja. Näkökulma on mielenkiintoinen ja tärkeä, sillä 
väistämättä tulevaisuudessakin tulee olemaan tilanteita, joissa totuttu teknologia 
ei olekaan terveydenhuollon ammattilaisten käytössä esimerkiksi tietotur-
vahyökkäyksen vuoksi ja ammattilaisten tulisi siitä huolimatta pystyä tekemään 
potilaiden hoitoon liittyviä päätöksiä ilman koneiden apua. Erityisen mielenkiin-
toisena tutkimusaiheena voidaankin pitää tutkia tekoälyyn ja koneoppimiseen 
perustuvien päätöksentekojärjestelmien lisääntymisen vaikutusta terveyden-
huollon ammattilaisten kykyyn tehdä potilaiden hoitoon liittyviä päätöksiä il-
man koneiden apua. 
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Tämän pro gradu – tutkielman aiheeksi valikoitui data-analytiikka terveyden-
huollossa aiheen ajankohtaisuuden ja tärkeyden vuoksi. Tutkielman tarkoituk-
sena oli tarkastella data-analytiikan ja terveydenhuollon leikkauskohtaa tieteel-
lisessä kirjallisuudessa ja luoda siten kattava yleiskatsaus aiheeseen. Tutkimus-
ongelmana oli selvittää, milloin data-analytiikasta terveydenhuollossa on jul-
kaistu tutkimuksia, millä foorumeilla tutkimuksia on julkaistu ja mitä aihepii-
rejä tutkimukset käsittelevät. Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista 
kirjallisuuskartoitusta, jonka tarkoituksena on luokitella ja lajitella aihetta käsit-
televää tieteellistä kirjallisuutta. Tutkielmassa käytettiin systemaattista kirjalli-
suuskatsausta Petersenin ym. (2008) mukaan. 

Tutkimuksen aineisto koostui tieteellisistä julkaisuista ja aineistohaun stra-
tegiana käytettiin tietokantahakua, jossa haku rajattiin vuosina 2015-2020 julkais-
tuihin tutkimuksiin. Tietokantahaun tuloksena löytyi yhteensä 660 julkaisua, joi-
den joukosta lopullinen tutkimusaineisto valikoitiin etukäteen määriteltyjen hy-
väksymis- ja hylkäämiskriteerien perusteella. Lopulliseksi tutkimusaineistoksi 
muodostui 176 julkaisua. Aineisto lajiteltiin luvussa viisi kuvatun lajittelumallin 
mukaisesti ja lajittelun avulla vastattiin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tu-
loksena todettiin, että data-analytiikasta terveydenhuollossa on julkaistu tällä 
tarkastelujaksolla tieteellisiä julkaisija eniten vuonna 2019 ja julkaisumäärät ovat 
kasvaneet tasaisesti vuoden 2015 jälkeen. Julkaisuja aiheesta on tehty hyvin laa-
jasti eri julkaisufoorumeilla, sillä julkaisijoita aineistossa oli peräti 152 kappaletta. 
Julkaisut jakautuivat melko tasaisesti konferenssijulkaisuihin ja lehtiartikkelei-
hin, mutta lehtiartikkelien määrän voitiin nähdä kasvaneen viime vuosina sel-
vemmin. Lähes puolet tutkimusaineiston julkaisuista edusti tutkimustyypiltään 
filosofisia papereita, mutta konferenssijulkaisujen ja lehtiartikkelien osalta voi-
tiin huomata tutkimustyypin osalta eroja, sillä konferenssijulkaisuiden joukossa 
yleisin tutkimustyyppi oli ratkaisuehdotus. 

Data-analytiikkaa terveydenhuollossa käsittelevien tieteellisten julkaisujen 
aihepiirejä selvitettiin luokittelemalla aineisto tieteellisen kontribuution, tervey-
denhuollon näkökulman, teknologisen näkökulman sekä data-analytiikan käyt-
tötarkoituksen perusteella. Tutkimusaineiston julkaisuista puolet edusti 
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tieteellisen kontribuution osalta menetelmien arviointia ja suurimmassa osassa, 
65 prosentissa julkaisuja oli terveydenhuollon näkökulmana data-analytiikan so-
vellettavuuden arviointi terveydenhuoltoon. Vuositasolla tarkasteltuna voitiin 
kuitenkin nähdä, että data-analytiikan sovellettavuuden arviointia tietyn sairau-
den tai potilasryhmän tutkimiseen tai hoitoon käsittelevien julkaisujen määrä oli 
tarkastelujakson aikana selvästi lisääntynyt. Data-analytiikan käyttöä tietyn sai-
rauden tai potilasryhmän tutkimuksissa käsittelevistä julkaisuista erottuivat sel-
vimmin sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen ja syöpäsairauksiin liittyvät 
julkaisut.  

Teknologisen näkökulman osalta suurin osa tutkimuksista käsitteli tiettyä 
teknologiaa tai teknologista näkökulmaa ja seuraavaksi eniten esiintynyt ryhmä 
oli teknologiasovellusten arviointiin keskittyvät julkaisut. Teknologioista ylei-
simmin esiintyivät koneoppiminen ja Apachen sovellukset, mutta myös puetta-
vat teknologiat, esineiden internet sekä mobiili- ja pilviteknologiat erottuivat. 
Tutkimusaineiston julkaisuissa yleisimmät tutkitun tai käytetyn data-analytiikan 
käyttötarkoitukset olivat hoitomenetelmien kehittäminen ja sairauksien ennusta-
minen ja näihin liittyvien julkaisujen nähtiin myös kasvaneen tarkastelujakson 
aikana selvimmin. 
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Applications 

 
1 

2015 IEEE International Conference on Smart City/SocialCom/SustainCom 
(SmartCity) 

 
1 

2015 IEEE International Congress on Big Data 
 

1 

2015 IEEE UP Section Conference on Electrical Computer and Electronics 
(UPCON) 

 
1 

2015 International Conference on Cloud Technologies and Applications 
(CloudTech) 

 
1 

2015 International Conference on Green Computing and Internet of Things 
(ICGCIoT) 

1 
 

2015 International Conference on Innovations in Information, Embedded and 
Communication Systems (ICIIECS) 

 
1 

2015 Second International Conference on Advances in Computing and 
Communication Engineering 

 
1 

2016 15th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications 
(ICMLA) 

 
1 

2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics 
(IC3I) 

 
1 

2016 32nd Southern Biomedical Engineering Conference (SBEC) 
 

1 

2016 3rd MEC International Conference on Big Data and Smart City (ICBDSC) 
 

1 

2016 6th International Conference - Cloud System and Big Data Engineering 
(Confluence) 

 
1 

2016 Future Technologies Conference (FTC) 
 

1 

2016 IEEE 14th Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, 14th 
Intl Conf on Pervasive Intelligence and Computing, 2nd Intl Conf on Big Data 
Intelligence and Computing and Cyber Science and Technology Congress 
(DASC/PiCom/DataCom/CyberSciTech) 

 
1 

2016 IEEE 18th International Conference on e-Health Networking, Applications 
and Services (Healthcom) 

 
1 

2016 IEEE International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis 
(ICCCBDA) 

 
1 

2016 IEEE Uttar Pradesh Section International Conference on Electrical, Computer 
and Electronics Engineering (UPCON) 

 
1 

2016 International Conference on Computing, Communication and Automation 
(ICCCA) 

 
1 

2016 Second International Conference on Computational Intelligence & 
Communication Technology (CICT) 

 
1 

2017 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) 
 

1 
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2017 5th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering 
(ISEEE) 

 
1 

2017 7th International Conference on Communication Systems and Network 
Technologies (CSNT) 

 
1 

2017 Conference on Emerging Devices and Smart Systems (ICEDSS) 
 

1 

2017 IEEE 13th International Conference on e-Science (e-Science) 
 

1 

2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems 
(CBMS) 

 
1 

2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) 
 

1 

2017 International Conference on Algorithms, Methodology, Models and 
Applications in Emerging Technologies (ICAMMAET) 

 
1 

2017 International Conference on Big Data Analytics and Computational 
Intelligence (ICBDAC) 

 
1 

2017 International Conference on Computational Science and Computational 
Intelligence (CSCI) 

 
1 

2017 International Conference on Infocom Technologies and Unmanned Systems 
(Trends and Future Directions) (ICTUS) 

 
1 

2017 International Conference on Intelligent Communication and Computational 
Techniques (ICCT) 

 
1 

2017 International Conference on Machine Learning and Data Science (MLDS) 
 

1 

2017 Second International Conference on Electrical, Computer and 
Communication Technologies (ICECCT) 

 
1 

2017 World Congress on Computing and Communication Technologies 
(WCCCT) 

 
1 

2018 14th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based 
Systems (SITIS) 

 
1 

2018 14th International Wireless Communications & Mobile Computing 
Conference (IWCMC) 

 
1 

2018 2nd International Conference on Trends in Electronics and Informatics 
(ICOEI) 

 
1 

2018 3rd IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, 
Information & Communication Technology (RTEICT) 

 
1 

2018 3rd International Conference on Inventive Computation Technologies 
(ICICT) 

 
1 

2018 Fifth HCT Information Technology Trends (ITT) 
 

1 

2018 Fourth International Conference on Computing Communication Control 
and Automation (ICCUBEA) 

 
1 

2018 IEEE 11th Conference on Service-Oriented Computing and Applications 
(SOCA) 

 
1 

2018 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics 
(BHI) 

 
1 

2018 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI) 
 

1 

2018 International Conference on Current Trends towards Converging 
Technologies (ICCTCT) 

 
1 

2018 Tenth International Conference on Advanced Computing (ICoAC) 1 
 

2018 Winter Simulation Conference (WSC) 
 

1 

2019 15th International Conference on Electronics, Computer and Computation 
(ICECCO) 

 
1 

2019 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science 
(CSCS) 

 
1 

2019 28th Wireless and Optical Communications Conference (WOCC) 
 

1 

2019 2nd International Conference on Safety Produce Informatization (IICSPI) 1 
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2019 8th International Conference System Modeling and Advancement in 
Research Trends (SMART) 

 
1 

2019 IEEE 9th International Conference on Advanced Computing (IACC) 
 

1 

2019 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and 
Computational Biology (CIBCB) 

 
1 

2019 IEEE International Conference on Big Data, Cloud Computing, Data Science 
& Engineering (BCD) 

 
1 

2019 IEEE World Congress on Services (SERVICES) 
 

1 

2019 International Conference on Computational Intelligence and Knowledge 
Economy (ICCIKE) 

 
1 

2019 International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon) 
 

1 

2019 International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing 
Techniques (ICREST) 

 
1 

2019 International Conference on Smart Systems and Inventive Technology 
(ICSSIT) 

 
1 

2019 International Conference on Wireless Technologies, Embedded and 
Intelligent Systems (WITS) 

 
1 

2019 SoutheastCon 
 

1 

2020 11th International Conference on Information and Communication Systems 
(ICICS) 

 
1 

2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication 
Systems (ICACCS) 

 
1 

2020 Fourth International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics 
and Cloud) (I-SMAC) 

 
1 

2020 IEEE 20th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON) 
 

1 

2020 IEEE Conference on Computer Applications (ICCA) 
 

1 

2020 International Conference on Computer Communication and Informatics 
(ICCCI) 

 
1 

2020 International Conference on Information Networking (ICOIN) 
 

1 

Big Data Mining and Analytics 1 
 

Big Data Research 3 
 

BMC Fam Pract 1 
 

BMC Med Inform Decis Mak 1 
 

BMJ Health Care Inform 1 
 

BMJ Open 1 
 

Comput Inform Nurs 1 
 

Comput Math Methods Med 1 
 

Computers & Electrical Engineering 1 
 

Decision Support Systems 2 
 

Eur J Public Health 1 
 

Expert Systems with Applications 2 
 

Flex Serv Manuf J 1 
 

Front Med (Lausanne) 2 
 

Future Generation Computer Systems 1 
 

Health Informatics J 1 
 

Healthc Inform Res 1 
 

Healthc Manage Forum 1 
 

Healthcare (Basel) 1 
 

IEEE Access 5 2 
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IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 2 
 

IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology 1 
 

IEEE Trans Biomed Eng 1 
 

IEEE Transactions on Biomedical Engineering 2 
 

IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 1 
 

IEEE Transactions on Industrial Informatics 1 
 

IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform 1 
 

IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 1 
 

IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 1 
 

Indian J Radiol Imaging 1 
 

Infection, Disease & Health 1 
 

Information & Management 2 
 

Int J Med Inform 1 
 

Int J Mol Sci 1 
 

Intell Inf Manag 1 
 

International Journal of Information Management 1 
 

International Journal of Medical Informatics 1 
 

J Am Med Inform Assoc 1 
 

J Big Data 
 

1 

J Healthc Eng 2 
 

J Integr Bioinform 1 
 

J Med Internet Res 1 
 

J Med Stat Inform 1 
 

J Med Syst 1 
 

Journal of Biomedical Informatics 1 
 

Journal of Business Research 1 
 

Journal of Computational Science 1 
 

Journal of Infection and Public Health 1 
 

Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences 1 
 

Journal of Parallel and Distributed Computing 1 
 

Kidney Res Clin Pract 1 
 

Materials Today: Proceedings 1 
 

Nat Rev Cardiol 1 
 

Nat Rev Gastroenterol Hepatol 1 
 

Neural Comput Appl 1 
 

NPJ Digit Med 1 
 

Omega 1 
 

Pervasive and Mobile Computing 1 
 

Pharmacoeconomics 1 
 

Philos Technol 1 
 

Porto Biomedical Journal 
 

1 

Procedia Computer Science 5 2 

Procedia Engineering 1 
 

Proceedings of the 2019 3rd High Performance Computing and Cluster 
Technologies Conference 

 
1 
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Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and 
Information Engineering 

 
1 

Proceedings of the 2020 the 4th International Conference on Compute and Data 
Analysis 

 
1 

Proceedings of the 24th Symposium on International Database Engineering 
&amp; Applications 

 
1 

Proceedings of the 3rd International Conference on Telecommunications and 
Communication Engineering 

 
1 

Proceedings of the IEEE 1 
 

Public Health Genomics 1 
 

Sci Rep 1 
 

Sensors (Basel) 2 
 

Social Science & Medicine 1 
 

Sustainable Cities and Society 1 
 

Technological Forecasting and Social Change 2 
 

Telematics and Informatics 2 
 

TENCON 2019 - 2019 IEEE Region 10 Conference (TENCON) 
 

1 

Tuberculosis 1 
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LIITE 2 TUTKIMUSAINEISTON JULKAISUT JA NIIDEN 
LAJITTELU 

Taulukko tutkimusaineistossa mukana olevista julkaisuista ja niiden lajittelusta. 
Alla lajittelumalli. 
 

Lajitteluperuste Kategoriat 

A: julkaisuvuosi A1: 2015, A2: 2016, A3: 2017, A4: 2018, A5: 2019, 
A6:2020 

B: julkaisija julkaisijan nimi (erillinen lista, liite 1) 

C: julkaisutyyppi C1: lehtiartikkeli 
C2: konferenssijulkaisu 

D: tutkimustyyppi D1: arviointitutkimus 
D2: filosofinen paperi 
D3: mielipidekirjoitus 
D4: ratkaisuehdotus 
D5: validiointitutkimus 

E: tieteellinen kontribuutio E1: malli 
E2: menetelmien arviointi 
E3: työkalu 

F: tutkimuksen aihe terveyden-
huollon näkökulmasta 

F1: tietty sairaus tai potilasryhmä (tarkempi listaus) 
F2: data-analytiikan sovellettavuus terveydenhuol-
toon 

G: tutkimuksen aihe teknologian 
näkökulmasta 

G1: sovellusten arviointi 
G2: tietty teknologia (tarkempi listaus) 
G3: analytiikan haasteet ja tietoturva 
G4: datan hallinta ja hyödyntäminen 
G5: potilastietojärjestelmän sovellukset 

H: käytetyn/tutkitun data-analytii-
kan käyttötarkoitus 

H1: diagnostiikka 
H2: hoitomenetelmien kehittäminen 
H3: lääkehoidon suunnittelu 
H4: palvelujen laadun parantaminen 
H5: päätöksenteon tuki 
H6: sairauksien ennustaminen 
H7: terveydenhuollon johtaminen 
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Abidi, S. S. R., & Abidi, S. R. (2019). Intelligent health data analytics: A 
convergence of artificial intelligence and big data. Healthcare 
Management Forum, 32(4), 178–182. 
https://doi.org/10.1177/0840470419846134  
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Abusharekh, A., Stewart, S. A., Hashemian, N., & Abidi, S. S. R. (2015). 
H-DRIVE: A Big Health Data Analytics Platform for Evidence-Informed 
Decision Making. 2015 IEEE International Congress on Big Data, 416–423. 
https://doi.org/10.1109/BigDataCongress.2015.68  
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Adenuga, K. I., Muniru, I. O., Sadiq, F. I., Adenuga, R. O., & Solihudeen, 
M. J. (2019). Big Data in Healthcare: Are we getting useful insights from 
this avalanche of data? Proceedings of the 2019 8th International 
Conference on Software and Information Engineering, 196–199. 
https://doi.org/10.1145/3328833.3328841  
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Adil, A., Kar, H. A., Jangir, R., & Sofi, S. A. (2015). Analysis of multi-
diseases using big data for improvement in healthcare. 2015 IEEE UP 
Section Conference on Electrical Computer and Electronics (UPCON), 1–
6. https://doi.org/10.1109/UPCON.2015.7456696  
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Akhtar, U., Lee, J. W., Bilal, H. S. M., Ali, T., Khan, W. A., & Lee, S. (2020). 
The Impact of Big Data In Healthcare Analytics. 2020 International 
Conference on Information Networking (ICOIN), 61–63. 
https://doi.org/10.1109/ICOIN48656.2020.9016588  
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Alahmar, A. D., & Benlamri, R. (2020). SNOMED CT-Based Standardized 
e-Clinical Pathways for Enabling Big Data Analytics in Healthcare. IEEE 
Access, 8, 92765–92775. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2994286  
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Alamri, A. (2019). Big Data with Integrated Cloud Computing for 
Prediction of Health Conditions. 2019 International Conference on 
Platform Technology and Service (PlatCon), 1–6. 
https://doi.org/10.1109/PlatCon.2019.8669432  
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Alharthi, H. (2018). Healthcare predictive analytics: An overview with a 
focus on Saudi Arabia. Journal of Infection and Public Health, 11(6), 749–
756. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2018.02.005  
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Almeida, J. P. (2016). A disruptive Big data approach to leverage the 
efficiency in management and clinical decision support in a Hospital. 
Porto Biomedical Journal, 1(1), 40–42. 
https://doi.org/10.1016/j.pbj.2015.12.001  

A
2 

C
2 

D
4 

E
3 

F
2 

G
5 

H
7 

Ambigavathi, M., & Sridharan, D. (2018). Big Data Analytics in 
Healthcare. 2018 Tenth International Conference on Advanced 
Computing (ICoAC), 269–276. 
https://doi.org/10.1109/ICoAC44903.2018.8939061  
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Amirian, P., Loggerenberg, F. van, Lang, T., Thomas, A., Peeling, R., 
Basiri, A., & Goodman, S. N. (2017). Using big data analytics to extract 
disease surveillance information from point of care diagnostic machines. 
Pervasive and Mobile Computing, 42, 470–486. 
https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2017.06.013  
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Asad, M., Mahmood, A., & Usman, M. (2020). A machine learning-based 
framework for Predicting Treatment Failure in tuberculosis: A case study 
of six countries. Tuberculosis, 123, 101944. 
https://doi.org/10.1016/j.tube.2020.101944  

A
6 

C
1 

D
1 

E
1 

F
1 

G
2 

H
2 

Asri, H., Mousannif, H., Moatassime, H. A., & Noel, T. (2015). Big data in 
healthcare: Challenges and opportunities. 2015 International Conference 
on Cloud Technologies and Applications (CloudTech), 1–7. 
https://doi.org/10.1109/CloudTech.2015.7337020  
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https://doi.org/10.1177/0840470419846134
https://doi.org/10.1177/0840470419846134
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Bajenaru, O., & Custura, A. (2019). Enhanced Framework for an Elderly-
Centred Platform: Big Data in Monitoring the Health Status. 2019 22nd 
International Conference on Control Systems and Computer Science 
(CSCS), 643–648. https://doi.org/10.1109/CSCS.2019.00116  
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Bakker, L., Aarts, J., Uyl-de Groot, C., & Redekop, W. (2020). Economic 
evaluations of big data analytics for clinical decision-making: A scoping 
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Balaji, S., & Prasathkumar, V. (2020). Dynamic Changes by Big Data in 
Health Care. 2020 International Conference on Computer 
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Balaji, S., Patil, M., & McGregor, C. (2017). A Cloud Based Big Data Based 
Online Health Analytics for Rural NICUs and PICUs in India: 
Opportunities and Challenges. 2017 IEEE 30th International Symposium 
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Batarseh, F. A., & Latif, E. A. (2016). Assessing the Quality of Service 
Using Big Data Analytics: With Application to Healthcare. Big Data 
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Batarseh, F. A., Ghassib, I., Chong, D. (Sondor), & Su, P.-H. (2020). 
Preventive healthcare policies in the US: Solutions for disease 
management using Big Data Analytics. Journal of Big Data, 7(1), 38. 
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Bide, P., & Padalkar, A. (2020). Survey on Diabetes Mellitus and 
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Infarinato, F., Minutolo, A., Piccialli, F., & Romano, P. (2019). Serious 
Games and In-Cloud Data Analytics for the Virtualization and 
Personalization of Rehabilitation Treatments. IEEE Transactions on 
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Data Computing Service and Applications, 233–241. 
https://doi.org/10.1109/BigDataService.2015.13  
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Things and Decision Support System for eHealth—Applied to 
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