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Terveydenhuollon järjestelmät tuottavat valtavan määrän uutta dataa päivittäin. 
Dataa on niin paljon, että puhutaan jo massadatasta. Tästä datasta on mahdollista 
etsiä tietämystä, jolla terveydenhuoltoa pystyttäisiin parantamaan ja 
tehostamaan. Massadataa tutkitaan erityisesti tiedonlouhinnan ja 
koneoppimisen algoritmeja hyödyntämällä. Massadatan hyödyntäminen on 
muilla aloilla arkipäivää jo useita vuosia, mutta terveydenhuollossa se ei ole 
läheskään yhtä pitkälle kehittynyt. Terveydenhuollon massadatan 
hyödyntämisessä onkin omat haasteensa ja esteensä, jotka on onnistuttava 
ratkaisemaan ennen kuin siitä pystytään tuottamaan mitään arvokasta. Tämä 
tutkimus tutkii kirjallisuuskatsauksen muodossa, mitä uniikkeja ominaisuuksia 
ja haasteita terveydenhuollon massadatan hyödyntäminen pitää sisällään. 
Samalla tutkitaan mitä asioita koneoppimisen avulla pystyttäisiin parantamaan. 
Tutkimus keskittyy erityisesti massadatan analysointiin ja hyödyntämiseen 
koneoppimisen näkökulmasta. Tutkimuksessa havaittiin, että massadatan 
tehokkaan hyödyntämisen esteenä on itse datan luonteesta aiheutuvat haasteet 
kuten datan epätäydellisyys, joka vaikeuttaa suoraan mallien kouluttamista 
nykyisillä algoritmeilla. Koneoppimista hyödyntämällä pystyttäisiin 
automatisoimaan toistuvia kliinisiä tehtäviä kuten hoitohistorian läpikäyntiä, 
varmentamaan hoidon oikeellisuutta sekä tarjoamaan tukea hoitopäätösten 
teossa. 
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Healthcare systems produce massive amounts of new data every day. There is so 
much data that we are talking about big data. From this data, it is possible to 
search for new knowledge that could improve and streamline healthcare. Big 
data is analyzed by using different data mining and machine learning algorithms. 
The use of big data has been commonplace in other fields for several years, but it 
is not as advanced in the healthcare domain. There are challenges and obstacles 
in utilizing big data in healthcare that must be first solved before anything 
valuable can be produced. This study examines, in the form of a literature review, 
the unique features and challenges of utilizing healthcare big data. At the same 
time is examined, what things could be improved in healthcare with the help of 
machine learning. The research focuses especially on the analysis and utilization 
of big data from the perspective of machine learning. The study found that 
barriers to the efficient utilization of mass data are due to the nature of the data 
itself, such as the incompleteness of the data, which directly complicates the 
training of models with current algorithms. Utilizing machine learning would be 
able to automate repetitive clinical tasks such as reviewing treatment history, 
verify the correctness of treatment, and provide support in making treatment 
decisions. 
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1 JOHDANTO 

Terveydenhuollosta syntyy valtava määrä eri muotoista dataa päivittäin. Tämä 
terveydenhuollon massadata (engl. big data) pitää sisällään paljon arvokasta tie-
toa ja tietämystä, mutta sitä ei tällä hetkellä saada tehokkaasti hyödynnettyä ter-
veydenhuollon parantamiseksi. Samaan aikaan koneoppiminen (engl. machine 
learning) ja tiedonlouhinta (engl. data mining) ovat kehittyneet hurjaa vauhtia ja 
muuttaneet usean eri toimialan toimintaa. Samanlaista muutosta ei kuitenkaan 
ole tapahtunut terveydenhuollossa. 

Terveydenhuolto on yksi nopeimmin kasvavista sektoreista, jonka kustan-
nukset alkavat karata usealla valtiolla käsistä suuren ikäpolven eläköityessä. 
Alalle tarvitaan pian tehokkaita ratkaisuja, jolla tätä taakkaa pystytään keventä-
mään ja se alkaa olemaan viimein mahdollista teknologian kehityksen ansiosta. 
Yksi tällainen ratkaisu on massadatasta saatavan tietämyksen tutkiminen ja eri-
laisten mallien kehittäminen ennustamista varten. 

Terveydenhuollon massadataa on niin paljon niin useassa eri muodossa, 
että sen tutkiminen ihmisen toimesta manuaalisesti on mahdotonta. Ihmisen si-
jasta massadataa tutkitaan tiedonlouhinnan ja koneoppimisen eri menetelmien 
avulla tarkoituksena löytää uutta tietämystä (engl. knowledge). Massadatan tut-
kiminen tiedonlouhinnalla ja koneoppimisella on arkipäivää useilla muilla aloilla, 
mutta niiden hyödyntäminen ja maturiteetti on terveydenhuollossa huomatta-
vasti muita aloja jäljessä. 

Terveydenhuollon massadatan hyödyntäminen ei siis ole yhtä yksinker-
taista kuin muilla aloilla. Siinä on omia uniikkeja haasteitaan aina itse datan omi-
naisuuksista mallien kouluttamiseen ja käyttöönottamiseen. Lisäksi itse alan on 
muututtava tukemaan paremmin datasta saatavan tietämyksen hyödyntämistä 
potilaiden hoidon tehostamiseksi. On siksi tarpeen tutkia miksi, miten ja kuinka 
tällaiset uniikit haasteet ovat syntyneet, mistä ne johtuvat ja kuinka ne saadaan 
ratkottua. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia terveydenhuollon massadataa ja 
sen tiedonlouhintaa erityisesti koneoppimisen näkökulmasta. Tämä tutkimus 
pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä uniikkeja haasteita 
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terveydenhuollon massadatassa on ja mitä hyötyjä koneoppimisella voidaan ter-
veydenhuollossa saavuttaa. 

Tutkimus tulee perustumaan kirjallisuuslähteisiin, jotka ovat kaikki ver-
taisarvioituja tutkimuksia. Tutkimus on kirjallisuuskatsaus eikä sisällä empiiristä 
osuutta. Tutkimuksessa käytetyt artikkelit on etsitty Google Scholar palvelun 
avulla käyttäen hakusanoina massadata, koneoppiminen, terveydenhuolto ja tie-
donlouhinta sekä näiden englanninkielisiä vastikkeita. Lähteiden valinnassa 
kiinnitetään huomiota tutkimusten viitteiden määrään sekä julkaisualustaan. 

Tutkimuksen rakenne 

Tutkielma koostuu johdannon lisäksi neljästä teorialuvusta ja yhdestä yhteenve-
toluvusta. Johdannossa on esitetty tutkimuskysymykset, tutkimuksen rakenne 
sekä avataan lyhyesti tutkimuksen aihe aluetta. 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa avataan lyhyesti massadatan, tiedon-
louhinnan ja koneoppimisen käsitteet ja kuinka niitä hyödynnetään yksinään. Li-
säksi avataan massadatasta tietämyksen etsimisen vaiheet. 

Toisessa luvussa avataan tarkemmin terveydenhuoltoalaa, sen massadataa 
ja mitä uniikkeja haasteita ja ominaisuuksia tällä toimintaympäristöllä on. Lisäksi 
tutkitaan mitä eri ongelmia on pystyttävä ratkaisemaan ennen kuin terveyden-
huollon massadataa voidaan hyödyntää tehokkaasti. 

Kolmannessa luvussa avataan koneoppimista ja sen käyttöä terveyden-
huollon dataa tutkiessa. Mitä koneoppimisella voidaan tehdä, miten sitä voidaan 
hyödyntää ja mitä tämä kaikki vaatii datalta sekä ympäristöltä. Lisäksi kerrotaan 
muutamia mahdollisia sovelluksia ja ratkaisuja, joissa koneoppiminen on kriitti-
sessä asemassa. 

Neljännessä luvussa tutkitaan tarkemmin teknisiä sekä muita haasteita, 
joita on ratkaistava ennen kuin koneoppimista voidaan tehokkaasti tai lainkaan 
hyödyntää. 

Viimeisessä luvussa eli yhteenvedossa tiivistetään aiemmat kappaleet sekä 
niiden havainnot, vastataan tutkimuskysymyksiin ja nostetaan esille mahdolliset 
jatkotutkimustarpeet. 



7 

2 TERVEYDENHUOLTOALA JA TIEDONLOUHINTA 

Tietämyksen etsiminen tarkoittaa uuden hyödyllisen informaation etsimistä ja 
tutkimista datasta. Nykyään tämä tarkoittaa massadatan tutkimista eri tiedon-
louhinnan menetelmin, kuten koneoppimista hyödyntämällä (Loshin, 2012). 
Tässä kappaleessa avataan tarkemmin massadatan, tiedonlouhinnan sekä kone-
oppimisen käsitteet pintapuoleisesti, sillä ne ovat yksinään erittäin laajoja käsit-
teitä, jotka ovat tämän paperin ulkopuolella. 

2.1 Massadata 

Massadata määritellään informaatioksi, josta on tullut liian suurta tutkittavaksi 
tavallisten tiedonkäsittelyn menetelmin. Massadata pitää kuitenkin sisällään pal-
jon arvokasta tietoa, jonka vuoksi sen analysointi on kannattavaa. Sitä analysoi-
malla voidaan terveydenhuollossa parantaa tuottoja ja vähentämään turhaa ku-
lutusta sekä ennustaa epidemioiden syntyä. Tämän vuoksi Massadatasta johdet-
tua ennustavaa analytiikka pidetään seuraavana mullistavana kehityksenä, joka 
muuttaa tilastotiedettä sekä terveydenhuoltoa. (Kankanhalli, Hahn, Tan & Gao, 
2016)   

Massadatan analysointia ja hyödyntämistä haittaa sen kolme ulottuvuutta 
eli kolme V:tä, Variety eli monipuolisuus, Velocity eli nopeus ja Volume eli määrä. 
(Gartner & Beyer, 2011).  

• Monipuolisuus tarkoittaa datan koostuvan useista erilaisista data 
lähteistä ja on siksi joko rakenteellista tai rakenteetonta. Erilaista da-
taa syntyy yrityksen sisäisten järjestelmien lisäksi myös yrityksen ul-
koisista lähteistä. 
 

• Nopeus tarkoittaa datan syntyvän ja liikkuvan nopeasti. Data myös 
tulee pienissä ryppäissä eikä välttämättä täysin tasaisesti. Dataa 
myös syntyy jatkuvasti lisää uusista lähteistä. 
 

• Määrä tarkoittaa datan määrän olevan käsittämättömän massiivinen. 
Milloin data määrä muuttuu massadataksi, riippuu paljon siitä, 
kuinka paljon laskentatehoa on käytettävissä. 

 
Tästä valtavasta datamäärästä tiedon ja mallien etsiminen vaatii tehokasta 

järjestelmää, joka pystyy analysoimaan dataa reaaliaikaisesti. Tähän käytetään 
hyödyksi erityisesti koneoppimista ja sen eri algoritmeja. (Archenaa & Anita, 
2015) 
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2.2 Massadatan vaiheet 

Massadatasta tietämyksen etsimisessä on viisi vaihetta datan kerääminen, datan 
siivous, datan luokittelu, datan mallintaminen ja tulosten toimittaminen. Ar-
cenaa ja Anita (2015) kuvaavat massadatan elinkaarta ja näitä tietämyksen löytä-
misen viittä vaiheita seuraavasti:  

 
1. Datan kerääminen tarkoittaa datan keräämistä kaikista käytössä olevista 

tietolähteistä ja tallentamista yhteen suureen järjestelmään. Tämä data voi 
olla kaikenlaista, kuten potilastietoja, kuvia tai aikaisempia hoitotoimen-
piteitä. Mitä enemmän dataa, sitä luotettavampia analyysit ja niiden tu-
lokset ovat. 

 

2. Datan siivous tarkoittaa prosessia, jossa datasta etsitään ja poistetaan 
kaikki turha roska, joka voisi haitata tai hidastaa sen tutkimista. Tällaista 
on data, joka ei pidä sisällään mitään arvoa tai siitä puuttuu liikaa arvoja, 
jotta sitä voitaisiin hyödyntää järkevästi. Esimerkiksi vioittuneet tai epä-
onnistuneet röntgenkuvat ovat hyvä esimerkki terveydenhuollon hyödyt-
tömästä datasta, joka vain haittaisi prosessia viemällä tilaa ja laskentate-
hoa. 

 

3. Datan luokittelu tarkoittaa prosessia, jossa data suodatetaan sen tietotyy-
pin mukaan, onko data rakenteellista vai ei. Kaikki data on luokiteltava 
rakenteensa mukaan, jotta sillä saadaan tehtyä hyödyllistä analyysiä. Da-
talla voi olla kolme rakennetta, rakenteellinen, puoli rakenteellinen ja ei 
rakenteellinen. Esimerkiksi ei rakenteellista dataa on lääkärin tekemät 
muistiinpanot potilaasta. Ne ovat rakenteeltaan aina potilaskohtaisia ja ei-
vät omista siten mitään yhteistä rakennetta, joita voitaisiin suoraan verrata 
tai tutkia. Rakenteellinen data on helpommin rajattavissa ja on luonteel-
taan diskreettiä. Tällaista on esimerkiksi lääkärien kyselylomakkeet, jossa 
kaikki vastaavat samoihin kysymyksiin. 

 
4. Datan mallintaminen eli tiedonlouhinta tarkoittaa prosessia, jossa luoki-

teltu data analysoidaan ja siitä etsitään vastauksia haluttuun kysymyk-
seen. Ensiksi on kuitenkin todettava ja rajattava analysoitava data oikein, 
jotta tietoa etsitään oikeasta paikasta. Esimerkiksi vastauksia röntgenku-
viin ei kannata välttämättä tutkia potilastiedoista, vaan muista röntgen-
kuvista. Tässä vaiheessa hyödynnetään tiedonlouhinnan ja koneoppimi-
sen eri algoritmeja, jotta yhtäläisyydet löydetään eri datan välillä. 

 
5. Tulosten toimittaminen ja tietämyksen muodostaminen. Tässä vaiheessa 

luodaan valmis raportti tai malli analysoidun datan pohjalta, jossa selviää 
mitä tuloksia saatiin. Tästä raportista saatuja tuloksia voidaan sitten käyt-
tää tehtäessä päätöksiä. Esimerkiksi lääkäri haluaa hoitoa arvioitaessa tut-
kia, onko kahdella taudilla yhteyksiä toisiinsa ja haluaa siksi raportin 
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tukemaan hoitopäätöstään. Koneoppimisen tuottama malli taas pystyisi 
käymään kuvan läpi ja ilmoittamaan jostakin poikkeavasta, joka saattaisi 
tavalliselta ihmiseltä jäädä helposti huomaamatta. 

2.3 Tiedonlouhinta 

Tiedonlouhinta on yksi vaihe tietämyksen muodostamisessa, joka tarkoittaa tie-
don, toistuvuuden ja yhtäläisyyksien etsimistä ja erottamista monimutkaisista ja 
suurista data määristä, kuten esimerkiksi massadatasta (Cios, Swiniarski, Ped-
rycz & Kurgan, 2007). Erilaista dataa kertyy nykyajan järjestelmistä valtavia mää-
riä, eikä määrä ole tulevaisuudessa pienenemässä. Tarve ymmärtää suuria mää-
riä sekavaa dataa ja löytää siellä piilevä tieto on noussut tärkeäksi osaksi yritys-
ten arkea ja kilpailukykyä. Tiedonlouhinta vaatii monen eri alan osaajaa toimi-
akseen tehokkaasti, erityisesti koneoppiminen ja tilastotieteen ammattilaisia. 
(Jothi & Husain, 2015). 

Tiedonlouhinnassa on kaksi erilaista mallia, kuvaileva ja ennakoiva (Kan-
tardzic, 2011). Ennakoiva tiedonlouhinta pyrkii ennustamaan tulevaa datan pe-
rusteella, kun taas kuvaileva yrittää selittää syitä ja yhtäläisyyksiä datan välillä. 
Molemmilla malleilla on erilaisia algoritmeja, jotka pyrkivät tuottamaan datan 
pohjalta jonkinlaista hyödyllistä uutta tietoa. Ei ole olemassa yhtä algoritmia, 
joka osaisi aina löytää oikean tuloksen, vaan valinta on tehtävä datan määrän ja 
luonteen perusteella. Algoritmin, joka tuottaa tarkimman tuloksen löytäminen 
tai kehittäminen ei siten ole helppoa ja voi viedä huomattavan paljon aikaa sekä 
rahaa. (Patel & Patel, 2016) 

2.4 Koneoppiminen 

Koneoppiminen on algoritmien ja tieteellisten mallien tutkimista ja kehittämistä, 
jonka avulla tietokone pystyy tekemään päätöksiä tai toimintoja aiempaan da-
taan perustuen. Koneoppiminen voidaan luokitella tiedonlouhinnan kattokäsit-
teen alle, sillä niissä on paljon samaa ja rajanveto on siksi erittäin vaikeaa. Kone-
oppimisen suuri hyöty on sen mahdollisuus luoda tarkkojakin malleja ilman, että 
mallien luomisen perusteluja tiedetään tarkasti. Tämä johtuu siitä, että koneelle 
ei kerrota mistä ja mitä etsiä vaan se yrittää löytää kaikkia yhtäläisyyksiä datasta 
ja luoda matemaattisen mallin sen perusteella. Koneoppiminen onkin massada-
tan käsittelyyn erittäin tehokas ratkaisu, sillä sen algoritmit ovat erittäin tehok-
kaita löytämään yhtäläisyyksiä monipuolisestakin ja suurestakin data määrästä. 
Ihminen pystyy tekemään viikossa noin muutaman mallin, kun taas tietokone 
pystyy tekemään samassa ajassa useita tuhansia. (Qiu,Wu, Ding, Xu & Feng, 2016) 
Erityisesti terveydenhuollossa, jossa data on erittäin keskeisessä roolissa, on ko-
neoppimisella suuria mahdollisuuksia erityisesti piilossa olevan tiedon löytämi-
sessä (Bhardwaj, Nambiar & Dutta, 2017). 
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Koneoppimisella on saatu jo saatu aikaan suuria kehitysaskelia erityisesti 
konenäön (engl. computer vision), luonnollisten kielien sekä puheenymmärtämi-
sen parissa (engl. natural language processing). Näiden avulla on saatu tuotettua 
useita yhteiskuntaa muokkaavia palveluita ja tuotteita kuten itseohjautuvat autot 
sekä henkilökohtaiset assistentit. Terveydenhuolto tulee tulevaisuudessa koke-
maan vastaavanlaisen murroksen oikeiden teknologioiden kehitettyä. (Ghassemi, 
Naumann, Schulam, Beam & Ranganath, 2018) 

Koneoppimiseen on olemassa kolme erilaista oppimismallia, jonka avulla 
matemaattiset mallit luodaan. Näitä ovat ohjattu oppiminen (engl. supervised 
learning), ohjaamaton oppiminen (engl. unsupervised learning) ja vahvistusop-
piminen (engl. reinforcement learning).  Ohjatussa oppimisessa tiedetään mihin 
lopputulokseen tietyllä syötteellä halutaan päästä, kun taas ohjaamattomassa op-
pimisessa syötteen lopputulosta ei tiedetä. Ohjattua oppimista käytetään, kun 
kerätystä datasta halutaan löytää malli, jolla voidaan ennustaa tulevaisuuden ar-
voja samanlaisesta syötteestä. Ohjaamattomassa oppimisessa datasta pyritään 
löytämään ryhmät, joiden sisäinen samankaltaisuus on suuri ja ryhmien välinen 
samankaltaisuus on taas pientä. Vahvistusoppiminen on näiden kahden välissä 
ja siinä käyttäjä antaa algoritmille positiivista tai negatiivista palautetta, jonka 
perusteella algoritmi muuttaa itseään ja koittaa löytää paremman ratkaisun. 
(García, Luengo & Herrera, 2015) 
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3 TERVEYDENHUOLLON MASSADATA 

Terveydenhuolto on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista sektoreista ja on 
pian kokemassa suuria muutoksia alati kehittyvän teknologian ansiosta. 
Terveydenhuollon ylläpidon kustannusten uskotaan nousevan rajusti 
lähivuosien aikana, johtuen pian eläköityvästä sukupolvesta. Tämä on ongelma, 
sillä useimmissa maissa terveydenhuollon kustannukset kasvavat nopeammin 
kuin bruttokansantuote, jolloin terveydenhuollon kulut ovat yhä suurempi osa 
valtion kuluja. Tämän vuoksi teknologian kehittymisestä seuraavat mahdolliset 
eri innovaatiot on otettava käyttöön pikimmiten kulujen karkaamisen 
estämiseksi. Tällaisia innovaatioita on esimerkiksi nieltävät mikrosirut, jotka 
keräisivät dataa suoraan ihmisestä hoitotehokkuuden parantamiseksi kyseisen 
datan perusteella. On kuitenkin todettu, että koneoppiminen tarjoaisi 
suurimman hyödyn, mikäli se saadaan onnistuneesti käyttöön myös 
terveydenhuollon puolella. Vaikka teknologia tulee tuskin koskaan korvaamaan 
täysin lääkäreitä, niin se pystyy kuitenkin muokkaamaan, parantamaan ja 
tehostamaan hoitoprosesseja. (Bhardwaj, Nambiar & Dutta, 2017). 

Terveydenhuolto on yksi ala, joka tulee hyötymään eniten kasvavasta tie-
don määrästä sekä sen saatavuudesta, mikäli tällaisen datan tehokas analysointi 
saadaan toimimaan. Dataa on pian saatavissa useilta eri osapuolilta, kuten ter-
veysasemilta, apteekeista ja tutkimuskeskuksilta. Tällaisen moniulotteisen datan 
hyödyntämisessä on paljon potentiaalia. Ennen hoidot perustuivat oireiden tul-
kintaan eivätkä tulevien oireiden tai komplikaatioiden mahdolliseen ennaltaeh-
käisyyn. Osassa maailmaa on jo aloitettu hoitojen perustaminen oireiden lisäksi 
myös potilaasta saatavilla olevaan historialliseen tietoon. (Bhardwaj, Nambiar & 
Dutta, 2017).  

Aikaisemmin eri tautien tutkimus ja uuden tietämyksen löytäminen on hoi-
dettu tarkkojen kliinisten tutkimusten avulla. Nämä eivät kuitenkaan usein kos-
kaan vastaa oikeaa potilasta tai ympäristöä, sillä potilailla voi olla esimerkiksi eri 
allergioita tai muita oireita samaan aikaan. Tällaiset tutkimukset keskittyvät vain 
yhteen kysymykseen ja sen vastauksen löytämiseen saattaa helposti kulua useita 
vuosia sekä miljoonia euroja. Tällaisia tutkimuksia hoidetaan ajatuksella, jossa 
kokonaisuus on osiensa summa. Ihmiskeho on kuitenkin niin monimutkainen, 
että tällainen reduktionismi ei yksinkertaisesti pysty ottamaan ihmiskehon mo-
nimutkaisuutta huomioon. Siksi puhtaasti potilaista saadun datan analysointi ja 
yhteyksien etsiminen ottaa paremmin ja monipuolisemmin potilaiden hoitoreak-
tiot huomioon, sillä siinä tällaiset yhtäläisyydet toisiinsa säilyvät. (Krumholz, 
2014) 
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3.1 Massadatan koostumus ja hyödyntäminen 

Terveydenhuollon massadata koostuu eri potilaiden koko hoitohistoriasta, joka 
pitää sisällään niin laboratoriotulokset, lääkärin muistiinpanot, potilashistorian, 
ruokavalion, aikaisemmin hoitaneet lääkärit sekä lääkeaineet ja jopa käytetyt 
leikkaustyökalut (Archenaa & Anita, 2015). Tätä massiivista data määrää analy-
soimalla on mahdollista tuottaa potilaalle henkilökohtaisia arvioita ja hoitoja. 
Näitä on esimerkiksi tautien hoitaminen ja ehkäiseminen ennen niiden synty-
mistä, sopivien lääkeannosten löytäminen sekä oikean hoidon valitseminen ge-
netiikkaa tutkimalla (Ren, Werner, Pazzi & Boukerche, 2010). Näiden avulla po-
tilaalle saadaan annettua juuri hänelle sopiva täsmällisempi hoito, eikä hän joudu 
siksi esimerkiksi käymään useammin hoitajalla ja paranee siten tehokkaammin 
(Archenaa & Anita, 2015).  

Terveydenhuoltosektoria voidaankin pitää rikkaan datan paikkana, sillä 
dataa luodaan suuria määriä sähköisten potilastietojen, hallinnollisten sekä uu-
sien tutkimusten raporttien muodossa. Näitä tietoja ei kuitenkaan hyödynnetä 
niiden täyden potentiaalin mukaan tai jopa lainkaan. (Jothi & Husain, 2015) 
(Krumholz, 2014). Eskolan (2014) mukaan esimerkiksi Suomi ja muut pohjois-
maat ovat sairaaloiden tietojärjestelmissä maailman kärkeä, mutta niissä ei ole 
ajateltu tietokoneen kaikkia mahdollisuuksia. Jokaisen potilaan kokemuksista ja 
hoitoreaktioista voidaan oppia jotakin, mutta vain jos tällaisen tiedon keräämi-
seen ja organisoimiseen panostetaan tarpeeksi (Krumholz, 2014). 

Modernit sähköiset potilastiedot, kuten Suomessa käytetty Omakanta pitä-
vät sisällään vastauksen moniin vastaamattomiin kliinisiin kysymyksiin. Oma-
kantaan dataa kertyy lääkäreiden tekemien testien mukana ja pitää siten sisällään 
yhden ihmisen koko terveyshistorian. Tätä dataa hyödyntämällä ja tutkimalla 
lääkärit tekevät päätöksiä, joten sen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen on 
erittäin kriittisessä roolissa. Dataa on niin paljon, että tavallinen lääkäri ei pysty 
huomioimaan kaikkea. (Ghassemi, Naumann, Schulam, Beam & Ranganath, 
2018.)  

Terveydenhuolto luo jatkuvasti uutta dataa potilaiden koko hoitoproses-
sista sisältäen itse diagnoosin, määrätyn hoidon ja sekä uusien oireiden ennalta-
ehkäisyn (Yang ym., 2015). Tällä tiedon määrällä on myös huono puolensa. Dataa 
on niin paljon, että siihen hukutaan eikä siitä ei saada irti hyödyllistä tietoa pää-
töksentekoon. Tätä ongelmaa kutsutaan informaation ylikuormaksi. (Archenaa 
& Anita, 2015). Tämän ratkaisemiseksi olisi kehitettävä keino yhdistää eri tason 
rakenteellisuudet omaavat datat yhdeksi yhtenäiseksi tietokannaksi. Yksikään 
ihmislääkäri ei pysy tällaisen datan perässä ja siksi on kehitettävä uusia keinoja 
analysoida terveydenhuollosta kertyvää massadata esimerkiksi koneoppimisen 
ja tiedonlouhinnan avulla. (Holzinger & Jurisica, 2014) (Abidi, 2001).  Onkin siis 
korkea aika aloittaa yhdistämään terveydenhuoltoon uusia tekniikoita, teknolo-
gioita ja ideoita kuten Hadoop, graafisia ja NoSQL tietokantoja sekä luonnollisen 
kielen käsittelyä (Krumholz, 2014). 
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3.2 Ratkaistavat ongelmat 

Uuden tietämyksen etsiminen kaikesta terveydenhuollon tuottamasta datasta ei 
ole yksinkertainen ongelma. Heterogeeninen ja standardoimaton data pitää si-
sällään monia haasteita omia haasteitaan, jotka on ensin ratkaistava ennen kuin 
minkäänlaisen tietämyksen etsiminen voidaan edes aloittaa.  

Terveydenhuollosta saatavan datan määrä ja monipuolisuus kasvaa usko-
mattomalla vauhdilla ja se on erittäin epätasapainoista eli tiettyjä havaintoja 
esiintyy enemmän kuin toisia (Krumholz, 2014). Tällaisia voi olla esimerkiksi 
harvinaisemmat sairaudet vastaan tavallinen nuha tai kausiflunssa. Lisäksi osa 
datasta on puutteellista tai sisältää eri asioita, sillä potilaista on saatavilla eri mää-
riä eri dataa. Tämä johtuu potilaiden eri hoitopoluista, jotka voivat joskus johtaa 
laajempiin testeihin ja tutkimuksiin, jolloin dataa syntyy vuorostaan myös enem-
män. (Jothi & Husain, 2015). Tällaisiin tutkimuksiin valitaan valitettavasti usein 
paljon henkilöitä, jotka täyttävät tietyt samat kriteerit, jolloin data on valmiiksi 
polarisoitunut tiettyyn suuntaan. Eri sairauksien ja tautien oireet ja vakavuudet 
voivat vaihdella paljonkin eri potilaiden välillä ja potilas voi kantaa muita tauteja, 
joita tutkimukset eivät ota lainkaan huomioon. Laajemmat tutkimukset luovat 
myös paljon turhia tai puuttuvia arvoja eri potilaiden välille, jolloin potilaiden 
mittauksien arvojen vertailu on vaikeampaa (Pradhan, 2014).  

Jotta potilastietojen sekä muiden saatavilla olevien tietojen tutkiminen voi-
daan edes aloittaa kunnolla, on terveydenhuollon organisaatioiden tehtävä tar-
kat dokumentaatiot ja päätöksen datan ja potilaiden yksityisyyden turvaamiseksi 
(Phillips-Wren, Sharkey & Dy, 2008). Potilastietoja käsiteltäessä on tärkeää muis-
taa potilaiden yksityisyyden lisäksi datan suojaaminen ja turvaaminen sekä da-
tan reilu ja eettinen käyttö. Yksi tällainen ratkaisu ongelmaan on datan huolelli-
nen anonymisointi, jolloin datan käyttö ja jakaminen helpottuisi huomattavasti. 
(Holzinger & Jurisica, 2014). Tämä mahdollistaisi myös yksityisten potilastietojen 
tutkimisen paremmin (Pradhan, 2014). Datan anonymisointi myös mahdollistaisi 
datan helpon jakamisen eri tutkijoiden välillä, joka puolestaan auttaisi tuloksien 
vahvistamisessa ja toistamisessa (Krumholz, 2014).  

Tämän jälkeen on seuraavaksi ratkaistava monia eettisiä ja kliinisiä ongel-
mia ennen kuin tiedonlouhinnan mahdollisia tuloksia pystytään oikeassa ympä-
ristössä käyttämään. Yksi tällainen ongelma on puhtaasti datan perusteella teh-
tyjen ratkaisujen testaus kliinisessä ympäristössä, sillä niissä on kyse oikeista ih-
misitä sekä mahdollisesti uniikeista olosuhteista. Tällaisia olosuhteita on esimer-
kiksi huonosti luokitellut ja tutkitut sairaudet sekä terveiden potilaiden puuttu-
minen kokonaan käytössä olevasta datasta, jonka perusteella tutkimukset on 
tehty. Tämä vaikeuttaa suuresti koneoppimisen toteutusta käytännössä ja ole-
massa olevien koneoppimisen metodien tuloksien hyödyntämistä luotettavasti. 
(Ghassemi, Naumann, Schulam, Beam & Ranganath, 2018.) Myös ihmisen ja lää-
ketieteen monimutkaisuutta on perusteltu jossakin perusteltu automaation es-
teeksi terveydenhuollossa (Eskola, 2014).  
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Eri organisaatioissa ja terveydenhuollon ammattilaisissa on havaittu haas-
teita ja vastahakoisuuksia, kun heille on yritetty tarjota työkaluja, jotka keräisivät 
tai tuottaisivat dataa analysoitavaksi. Vastahakoisuutta aiheuttaa erityisesti 
pelko heidän rutiininomaisten työprosessien muuttuminen (Yang, Kankanhalli 
& Lim, 2015) (Yang, Ng, Kankanhalli & Yip 2012). Terveydenhuollon asiantunti-
jat ovat lisäksi usein erittäin skeptisiä sekä vastahakoisia tietokoneiden tekemistä 
löydöistä ja ratkaisuista, joissa ongelmaan esitetään ratkaisua ilman tarkkaa lähtö 
teoriaa. Tähän on olemassa myös hyvät syynsä, sillä tietokoneen väärä positiivi-
nen päätös (engl. false positive) voi olla potilaalle haitallinen tai jopa tappava. 
(Krumholz, 2014) 

Tällaiselle järjestelmälle, joka pystyisi tekemään analyysejä potilaiden da-
tan perusteella ei myöskään ole asetettu kevyitä teknisiä vaatimuksia. Tervey-
denhuollolle kehitettävien tehokkaiden järjestelmien on oltava nopeita päätök-
senteossa, sillä lääkärillä on noin viisi minuuttia aikaa tehdä päätös potilaalle 
(Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). Järjestelmien ja algoritmien pitää myös olla val-
miita nopeaankin muutokseen tieteen ja tiedon kehittyessä sekä pärjätä erilaisen 
tai häiriöitä sisältävän datan kanssa. Toteutuksen on oltava myös interaktiivinen 
ja pystyttävä huomioimaan data useasta eri lähteestä sekä muodosta ja oltava 
helposti skaalattavissa käytön mukaan. (Holzinger & Jurisica, 2014).  

On siis ensiksi ratkaistava ongelmat tietojen keräämisestä, tuloksien käyt-
tämisestä sekä saatava vielä alan asiantuntijat hyväksymään tietokoneen tuotta-
mat ratkaisut. Potilastietoja hyödyntävän järjestelmän kehitys ei siksi ole yhtä 
helppoa kuin muilla sektoreilla, vaan vaatii koko terveydenhuoltojärjestelmän 
mukautumista uuteen teknologiaan. 
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4 KONEOPPIMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA 

Kuten aiemmasta luvusta selvisi, on terveydenhuollon massadata niin moniulot-
teista, että tiedonlouhinnassa on turvauduttava siksi pääosin pelkästään koneop-
pimisen algoritmeihin. Koska päällimmäisenä tarkoituksena on ennustaa poti-
laan tulevaisuudelle paras toimintaperiaate, käytetään enimmäkseen vain enna-
koivaan tiedonlouhintaan ja mallintamiseen keskittyviä algoritmeja erilaisten 
mallien kehittämiseen. Tällä hetkellä käytetään ylivoimaisesti eniten luokittelua 
eri yhtenäisyyksien etsimiseen ja siksi pääosin seuraavia menetelmiä. (Jothi & 
Husain, 2015). 

• Tilastollinen analyysi 

• Erotteluanalyysi 

• Päätöspuu 

• Markovin prosessi 

• Parviäly 

• K:n lähimmän naapurin menetelmä 

• Geneettinen luokittelu 

• Neuroverkko 

• Tukivektorikone 
Jokaisella eri metodilla on hyvät ja huonot puolensa ja ei siksi ole olemassa 

yhtä parasta menetelmää, joka toimisi jokaisessa tilanteessa. Oikeanlainen mene-
telmä on valittava saatavilla olevan datan sekä halutun lopputuloksen perus-
teella, jotta saataisiin tarkin mahdollinen malli. Koska potilastiedoista saatava 
data on epätasapainoista ja puutteellista, niin mikään metodi ei yksinään ratkaise 
kaikkia näitä ongelmia. Jotta saataisiin tarkin mahdollinen lopputulos luokitte-
lussa, joka on tärkeintä diagnoosien tekemisessä, olisi kehitettävä uusi hybridi 
menetelmä. Hybridi menetelmä käyttäisi useaa eri algoritmia ratkaisun löytämi-
seen ja soveltuisi siten paremmin jatkuvasti muuttuvaan ja epätäydelliseen da-
taan. Tällaisella mallilla pystyttäisiin ottamaan datan sekä algoritmien väliset 
puutteellisuudet huomioon ja nostamaan siten tuloksien tarkkuuksia. (Jothi & 
Husain, 2015). 

Terveydenhuollossa käytetään kuitenkin jonkin verran myös kuvailevan 
tiedonlouhinnan metodeja kuten ryhmittelyä sekä assosiointia. Ryhmittelyllä on 
esimerkiksi tutkittu eri geenejä ja niiden vaikuttavuutta ja yhteyksiä toisiinsa 
sekä assosiaatiolla on tutkittu eri tautien ja elämäntapojen liittyvyyttä toisiinsa. 
Näillä ei kuitenkaan pystytä ennustamaan eteenpäin, vaan ne kertovat enem-
mänkin mitä ja miksi näin on saattanut tapahtua eivätkä siten kerro miten potilas 
saataisiin tehokkaammin parannettua. (Patel & Patel, 2016) 
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4.1 Koneoppimisen hyödyntäminen 

Terveydenhuollon datan kasvaessa ja monipuolistuessa on kehitettävä jatkuvasti 
uusia keinoja, joilla tästä datasta saadaan kaikki mahdollinen tietämys irti. Ter-
veydenhuollossa koneoppimisella ja sen kehittymisellä voi olla suuria vaikutuk-
sia koko sektorin toimintaan ja tehokkuuteen.  

Modernit koneoppimisen algoritmit on suunniteltu pääosin rakenteellisen 
datan analysointiin ja vain pieni osa rakenteettoman datan analysointiin. Koska 
potilaista saatu data on enimmäkseen rakenteetonta, on siksi koneoppimisen al-
goritmien pyrittävä organisoimaan sekä löytämään datasta yhtäläisyyksiä. Muu-
tama yritys on jo laajentanut toimintansa ja alkanut kehittämään koneoppimisen 
algoritmeja ja toteutuksia laajemmin molempiin datan tyyppeihin. (Bhardwaj, 
Nambiar & Dutta, 2017) 

Mahdollisia koneoppimisen tuottamia malleja voidaan hyödyntää usealla 
eri alueella terveydenhuollossa. Mallien on todettu pystyvän vaikuttamaan suu-
resti seuraavan kolmen toiminnan tehokkuuteen: kliinisten tehtävien automati-
sointi, kliinisen tuen tarjoaminen ja kliinisten mahdollisuuksien kasvattaminen. 
Koska mallien kehittäminen ja opettaminen vaatii paljon resursseja ja aikaa, on 
kehittämisessä järkevää keskittyä yhteen alueeseen kuin kaikkiin samaan aikaan.  
(Ghassemi ym., 2018). Seuraavaksi nämä kolme toimintaa avataan hieman tar-
kemmin. 

4.2 Kliinisten tehtävien automatisointi 

Koneoppimisen mallien yksi suurimmista hyödyistä on useasti toistuvien pro-
sessien ja rutiinien automatisointi. Tämä mahdollistaisi lääkäreille tehokkaam-
man ajankäytön ja lisäisi siten aikaa, joka voidaan käyttää tärkeämpiin tehtäviin 
kuten kliinisen hoidon tarjoamiseen potilaille. (Ghassemi ym., 2018). Yksi tällai-
nen automatisoitava prosessi on esimerkiksi potilaan hoitohistorian tutkiminen 
ja analysointi (McCoy Jr, Hart, Castro, Brown, Rosenquist & Perlis, 2018). Ter-
veydenhuollossa on useita tällaisia toistuvia prosesseja, jotka ovat helposti rat-
kaistavissa koneoppimisen malleja hyödyntämällä. Näistä prosesseista on jo tie-
dossa mihin lopputulokseen milläkin syötteellä halutaan päästä, joten mallien 
luominen niiden pohjalta on suhteellisen helppoa ohjatun oppimisen avulla. Tie-
tokoneen tehokkuutta ja päätöksiä voidaan myös suoraan verrata ihmisten suo-
rittamiin prosesseihin, jolloin mallien toteaminen oikeiksi ja hyödyllisiksi on hel-
pompaa sekä varmempaa. Lääkäreitä ei tietenkään olla korvaamassa tietoko-
neilla vaan heidän työtapansa vain muuttuisivat hieman tämän seurauksena. 
(Ghassemi ym., 2018). 

Potilaiden kuvien tutkimisen ja niistä tehdyn diagnoosin automatisointi 
olisi myös helposti toteutettavissa koneoppimisen mallien avulla. Lääkärit joutu-
vat käymään pitkän ja monimutkaisen koulutuksen, jotta oppisivat tulkitsemaan 
esimerkiksi röntgen kuvia ja antamaan diagnooseja niiden perusteella. Tietyt 
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koneoppimisen ja syväoppimisen algoritmit ovat erittäin tehokkaita kuvien luo-
kitteluun. Valmiiksi luokiteltuja potilaskuvia on tallennettu runsaasti sekä tehok-
kaita kuvien luokittelumalleja löytyy paljon entuudestaan muilta aloilta. Aikai-
sempien mallien sovittaminen terveydenhuollon kontekstiin ei siksi olisi kallista 
tai aikaa vievää. (Ghassemi ym., 2018). 

4.3 Kliinisen tuen tarjoaminen 

Koneoppimisella voidaan vaikuttaa myös lääkäreiden tapoihin ja keinoihin an-
taa hoitoa potilaille. Koneoppimisella pystytään estämään resursseista ja ajan-
puutteesta koituvia ongelmia, jotka voivat johtaa jonkin asian huomiotta ottami-
seen ja siten väärään hoitopäätökseen. Tärkeää on muistaa, että tietokone ei ole 
korvaamassa hoitohenkilökuntaa vaan tukemassa ja parantamassa heidän toi-
mintaansa ja päätöksentekoa (Ghassem ym., 2018). 

Vaikka kaikilla sairaalan lääkäreillä olisi sama koulutustausta, niin heillä 
on silti eri määrä kokemusta työstään. Tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa 
erimielisyyksiin hoitoa valittaessa, kun useampi lääkäri hoitaa yhtä potilasta 
(Fishbane, Niederman, Daly, Magin, Kawabata, de Corla-Souza & Parker, 2007). 
Koneoppimisella voitaisiin analysoida yleisiä hoitomenetelmiä ja siten standar-
disoida tiettyjä hoitoja ja lääkityksiä tai havaita eroavat hoitomenetelmät. Näin 
pystyttäisiin estämään potilaalle koituvia haittoja, jos hoito tai lääkitys sattuisi 
eroamaan suuresti yleisestä toimenpiteestä. Hoito ei olisi enää yksin yhden lää-
kärin päätettävissä vaan päätöstä olisi myös tukemassa tieto muiden lääkärien 
vastaavista hoitomääräyksistä ja menetelmistä. (Bates, & Gawande, 2003) 

Potilastietoja voi löytyä yhdeltä potilaalta useasta eri tietokannasta ja niiden 
sisältö voi vaihdella keskenään suuresti. Potilas voi esimerkiksi käydä kerran toi-
sessa terveyskeskuksessa, joka saattaa käyttää eri potilastietojärjestelmää kuin 
muut alueen sairaalat. Koneoppimisella voitaisiin tehokkaasti käydä tämä data 
läpi ja luoda yksi kokonainen potilashistoria, joka voitaisiin analysoida. Näin po-
tilaista saadaan parempi ja yhtenäisempi kokonaiskuva. (Ghassem ym., 2018). 
Kokonaiskuvaa tutkimalla voitaisiin esimerkiksi helpommin todeta perheväki-
vallan uhrit ja alkoholistit, sillä he vaihtavat useasti hoitopaikkaa salatakseen asi-
oidensa paljastumisen (Reis, Kohane & Mandl, 2009).  

4.4 Kliinisten mahdollisuuksien kasvattaminen 

Koska potilastiedot muuttuvat koko ajan enemmän sähköisiksi ja yhtenäisiksi, 
on lääkäreillä yhä enemmän tietoa eri riskiryhmistä. Tällaisesta datasta on mah-
dollista kehittää uusia palveluita ja tehokkaampia hoitokeinoja, joilla voidaan en-
naltaehkäistä riskiryhmien oireita. (Ghassem ym., 2018). 

Nykyaikaisten älykellojen ja laitteiden avulla potilaista olisi mahdollista ke-
rätä tietoa ennen oireita tai todettua diagnoosia. Tällaisesta datasta luodulla 
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mallilla potilasta voitaisiin varoittaa heti kun pieniäkin oireita alkaa esiintyä. Esi-
merkiksi mittaamalla sydäntä pystyttäisiin sydänkohtauksesta varoittamaan en-
nen kuin se iskee, jolloin potilas kerkeää hyvin varautumaan siihen (Weng, Reps, 
Kai, Garibaldi, & Qureshi, 2017). Laite voi myös hälyttää automaattisesti apua, 
kun potilas sitä tarvitsee esimerkiksi iäkkään ihmisen kaatuessa kriittisesti. Lait-
teilla voitaisiin myös valvoa hoitomääräysten tai tarpeellisen hygienian noudat-
tamista (Haque, Guo, Alahi, Yeung, Luo, Rege & Platchek, 2017). Jatkuvan datan 
keräämisessä on kuitenkin otettava huomioon, kuinka hoito vaikuttaa jatkossa 
kerättävään dataan. Jokin lääke tai hoito voi laskea jotakin arvoa niin paljon, että 
se täyttää toisen oireen kritiikit antaen näin turhan varoituksen. (Ballinger, Hsieh, 
Singh, Sohoni, Wang, Tison & Pletcher, 2018).  

Kun yhdestä potilaasta on saatavilla tarpeeksi dataa, pysyttäisiin hoitoja te-
kemään ja toteuttamaan paljon yksilökeskeisemmin. Potilailla voi olla sama oire, 
mutta sen aiheuttaja tai reaktio hoitoon saattaa molemmilla olla erilainen (Schu-
lam & Saria, 2017). Potilastietoja tutkimalla molemmille voitaisiin antaa hoitoa 
oireiden syyn mukaan eikä enää vain oireen mukaan. Lopulta olisi mahdollista 
luoda potilaskohtainen malli, jonka avulla kaikki hoidot pystyttäisiin antamaan 
potilaalle yksilöllisemmin ja siten ennaltaehkäisemään mahdollisia oireita ennen 
niiden syntymistä (Park & Chu, 2009). Lääkärit pystyisivät tekemään potilaista 
lähes täydellisiä diagnooseja ja löytämään korkean riskin potilaat ennakkoon ja 
siten alentamaan hoidosta koituvia kuluja niin potilaalle kuin sairaalallekin. 
(Bhardwaj, Nambiar & Dutta, 2017) 
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5 Tekniset haasteet 

Vaikka koneoppimisella on saavutettu terveydenhuollossa jo onnistuneita toteu-
tuksia, on kehittämisessä silti vastassa jatkuvasti uusia ongelmia. Erityisenä 
syynä tähän pidetään sitä, että data joka potilaista on kerätty, on tarkoitettu hoi-
topäätösten teon tukemiseen, eikä hoitopäätösten tekemiseen tulevaisuu-
dessa. Kerätty data katsoo taaksepäin, kun haluttaisiin keskittyä tulevaisuuteen. 
Tämä vaikuttaa suuresti koneoppimisen tuotosten arviointiprosessiin sekä mah-
dollisen toteutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tällaisia datasta johtuvia 
ongelmia kehitykselle ovat datan puuttuminen, kausaalisuus sekä lopputulok-
sen määrittäminen ja ne vaikuttavat käytettävästä mallista tai algoritmista riip-
pumatta. Lisäksi kaikki tämä kerätty data ja tuotettu informaatio olisi säilöttävä 
ja käsiteltävä jossakin. 

5.1 Kausaalisuus 

Terveydenhuoltoon keskittyvien mallien on tarvittaessa pystyttävä vastaamaan 
siihen mitä tapahtuu, kun lääkäri määrää potilaalle jonkun lääkkeen tai hoidon 
(Schulam & Saria, 2017). Tällaiset ongelmat ovat kiinnostavimpia koneoppimisen 
ja terveydenhuollon yhdistämisessä, sillä tavalliset koneoppimisen mallit ja al-
goritmit eivät tällaisiin kysymyksiin nykyisellään pysty vastaamaan. Kausaalis-
ten mallien käyttäminen ja kehittäminen on vaikeaa, sillä kerätystä datasta ei ole 
aina saatavilla tietoa siitä miksi jokin hoitopäätös on päätetty tehdä. Hoidosta 
saatu data on lähes aina havainnollista ja luo siten useita tällaisia ongelmia. (Neu-
berg, 2003.) 

Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää astmaa ja sen hoitoa. Astma voi 
altistaa potilaan helposti muille sairauksille, jolloin se vaatii tavallista aggressii-
visempaa hoitoa. Tavallinen astma ei kuitenkaan sellaisenaan vaadi suurempia 
tai erikoisia hoitotoimenpiteitä. Ongelmaksi syntyykin se, kuinka tietokone osaa 
ottaa tällaiset syy ja seuraus suhteet huomioon pelkästään datasta tapahtuvan 
oppimisen aikana. Kehitetyn mallin olisi siis osattava tehdä jonkinlaisia oletuksia 
tällaisissa tapauksissa. (Schulam & Saria, 2017). 

5.2 Datan puutteellisuus 

Vaikka potilaista kerättävä data sisältäisi kaikki tarpeelliset havainnot tiettyyn 
sairauteen, jää silti moni piilossa oleva asia merkitsemättä tai huomaamatta po-
tilasta arvioitaessa. Täydellisen datan kerääminen potilaista on mahdotonta sen 
laajuuden ja hinnan vuoksi, sillä potilaiden jatkotutkiminen ja mittaus tapahtuu 
aina edellisten tulosten seurauksena. Koneoppimisen mallien kehittäminen ja 
opettaminen puutteellisesta datasta ei ole saanut vielä suurta huomiota osakseen 
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tutkijoiden joukossa. (Schulam & Saria, 2017). Siksi lähteet ja syyt puutteelliselle 
datalle on tutkittava huolellisesti ennen oppimisalgoritmin valitsemista. Tällai-
sen puutteelliseen dataan johtavan syyn huomiotta jättäminen lopullisessa mal-
lissa saattaa jopa johtaa potilaalle vahingollisiin päätöksiin. (Ghassemi ym., 2018). 

Puutteellisuuden huomioiminen mallissa antaa tarkimman lopputuloksen, 
mutta voi puolestaan huonosti toteutettuna heikentää muiden mittaustulosten 
painoarvoja (Miscouridou, Perotte, Elhadad & Ranganath, 2018). Myös ympä-
ristö voi vaikuttaa puutteellisiin tai huonoihin mittaustuloksiin, sillä mittauslait-
teiden sekä mittausten laadussa ja laajuudessa on eroja. Tällaiset puutteet on otet-
tava huomioon eri ryhmistä saaduista mittaustuloksista ja niitä verratessa. 
(Ghassemi ym., 2018). 

5.3 Lopputuloksen määrittäminen   

Käyttöön menevän mallin huolellinen ja monipuolinen testaus on erittäin tärkeää. 
Näin saadaan pidettyä huoli, että tietokoneen tekemät ratkaisut ja päätökset ovat 
oikein eri potilaiden välillä. Tässä prosessissa on kolme keskeistä tekijää, joilla 
pystytään varmistamaan lopputulosten oikeellisuus. (Ghassemi ym., 2018). 

Luotettava lopputulos heterogeenisestä datasta tarkoittaa monesta eri läh-
teestä saatavan datan käyttämistä, koska yksittäiset datan lähteet eivät ole tässä 
ympäristössä välttämättä tarpeeksi tarkkoja (Ghassemi ym., 2018). Potilaalle voi-
daan esimerkiksi vahingossa todeta jokin sairaus, vaikka hänellä ei sitä olisikaan.  
Väärä positiivinen voi olla potilaalle erittäin vahingollinen ja siksi sellaista ei saisi 
syntyä missään tilanteessa. (Krumholz, 2014). 

Kehitettyjen mallien lopputuloksen konteksti on myös ajateltava tervey-
denhuollon ympäristössä. Tautien ja sairauksien määritteet kehittyvät ajan 
kanssa, kun niistä saadaan enemmän tietoa ja siksi hoitokeinot voivat muuttua 
hyvinkin radikaalisti ajansaatossa. On mietittävä, halutaanko kehitettävän mal-
lin kertovan hoitokeino kyseiselle potilaalle vai itse sairaus joka potilaalla on.  
Tällöin lääkäri määrää oikean ja ajantasaisimman hoitokeinon. (Wu, Ghassemi, 
Feng, Celi, Szolovits & Doshi-Velez, 2017). 

Dataa käsiteltäessä ja mallia opettaessa on pidettävä huoli, etteivät eri loke-
roinnit tai luokittelut vuoda toisiin lokeroihin tai sekoitu keskenään. Tällaista on 
esimerkiksi, kun kuolinvuoteellaan olevan potilaan mittaukset otettaisiin huomi-
oon terveitä potilaita analysoitaessa, kun potilaita yhdistää jokin sama ominai-
suus. Vaikka heillä olisikin joitakin samoja oireita, ei toinen potilas ole silti lähel-
läkään kuolemaa, vaikka heillä olisikin jokin sama yhteinen ominaisuus. Tällai-
nen voisi johtaa mallin tekemään liian radikaalin päätöksen. (Ghassemi ym., 
2018). 
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5.4 Tiedon säilömisen ja käsittelyn haasteet 

Massadatan yksi suurimmista haasteita on sen massiivinen koko ja määrä. Kaikki 
tämä data olisi ylläpidettävä jossakin, joka saattaa yllättäen muuttua kalliiksi li-
säkustannukseksi niin ajallisesti että rahallisesti. Mitä enemmän erilaista dataa 
saadaan kerättyä, sitä paremmin siitä pystytään kehittämään eri malleja. Tämä 
johtaa vääjäämättä siihen, että varastoitavan datan määrä kasvaa ja sitä täytyy 
varastoida jatkuvasti lisää. Tähän tarvitaan tietovarastointiin perehtynyt henki-
löstö, joka osaa luoda tehokkaan ympäristön, jossa kaikki tiedonlouhinta voitai-
siin toteuttaa. (Kaur & Bawa, 2015)  

Perinteiset relaatio tietokannat eivät pysty säilömään kaikkea terveyden-
huollon tuottamaa dataa tehokkaasti, koska sitä syntyy lähes kaikissa mahdolli-
sissa muodoissa kuten kuvina, teksteinä sekä taulukoina. Jotta tällaisten tietojen 
varastoiminen yhteen paikkaan olisi mahdollista, on tietokannan oltava NoSQL 
(engl. Not only SQL) mallinen. NoSQL mahdollistaa paremman suorituskyvyn 
ja skaalautuvuuden sekä rakenteeltaan eroavan datan tehokkaan käsittelyn ja 
muokkaamisen. Data täytyisi ensiksi anonymisoida ennen tietokantaan tallenta-
mista, sillä arkaluontoisista tiedoista pystyisi yhdistämään helposti muihin saa-
tavilla oleviin tietolähteisiin. Tällöin potilaiden yksityisyys olisi uhattuna ja siten 
järjestelmä käyttökelvoton. (Manogaran & Lopez, 2017) 

Hyvänä esimerkkinä datan monipuolisuudesta ja sen tuomista ongelmista 
kertoo hyvin kuvien monipuolisuus. Potilaasta otettujen kuvien avulla saadaan 
tärkeää tietoa elinten tilasta sekä tautien ja sairauksien etenemisestä ja ovat siksi 
yksi eniten käytetty materiaali terveydenhuollossa. Niitä käytetään erityisesti 
diagnosointiin, terapian arvioimiseen ja hoidon suunnitteluun. (Dhawan, 2011). 
Erilaisia kuvia on yhtä paljon kuin itse kuvaustekniikoita, joita ovat esimerkiksi 
CT (engl. computed tomography) tai ultraäänikuvaus. Näiden kuvien koko yh-
destä hoidosta voi vaihdella yhdestä useaan sataan megatavuun (Seibert, 2009). 
Tällaisten kuvien varastointi sekä läpikäyminen vie paljon tilaa sekä vaatii tehok-
kaat algoritmit ja tietokoneet, mikäli niitä halutaan hyödyntää mallien kehittämi-
seen tehokkaasti. Kuvat sisältävät myös paljon ääntä ja häiriöitä, jotka pitää saada 
suodatettua pois ilman itse kuvan informaation vahingoittumista (Gilbert, Indyk, 
Iwen & Schmidt, 2014). Lisäksi suurien kuvamäärien kompressointi niin, että nii-
den tiedonlaatu ja siten sisältämän informaation laatu ei huonone samalla on 
myös ongelma, joka pitää ratkaista niiden tehokasta varastoimista varten (Hsu, 
2015). Kuvat eroavat myös suuresti keskenään eri ominaisuuksien, kuten reso-
luution, laadun ja värikanavien suhteen, jolloin niiden ristiin analysointi ja siten 
tiedonlouhinta on haastavaa. Eroavaisuudet syntyvät kuvaustekniikan eroista 
sekä myös kuvauslaitteiden asetuksista, jotka voivat vaihdella suurestikin eri sai-
raaloiden välillä (Belle, Thiagarajan, Soroushmehr, Navidi, Beard & Najarian, 
2015).  
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6 YHTEENVETO 

Tietämyksen etsiminen tiedonlouhinnan ja erityisesti koneoppimisen avulla on 
kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Koneoppimista ja sen luomia 
malleja käytetään paljon massadatan analysoimiseen ja tulevaisuuden ennusta-
miseen aikaisemman datan perusteella. Terveydenhuollossa koneoppiminen ja 
massadatan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole lähtenyt yhtä räjähdysmäiseen 
kasvuun kuin muilla aloilla ja sille on olemassa useita eri syitä. Tämän tutkimuk-
sen tarkoitus oli vastata kahteen eri tutkimuskysymykseen. 

Mitä uniikkeja haasteita terveydenhuollon massadatassa on? 

Terveydenhuollosta saatava massadata on erittäin monipuolista ja sitä esiintyy 
kaikissa mahdollisissa muodoissa, kuten kuvina, tekstinä ja taulukoina. Tämän 
datan suuruus aiheuttaa omia haasteitaan, jotka on ensin ratkaistava ennen kuin 
siitä on mahdollista etsiä hyödyllistä tietoa tai kehittää malleja. Data täytyy saada 
anonymisoitua, jotta sitä voidaan käyttää tutkimuksissa ja myös itse alan on 
muututtava tukemaan datan käyttöä potilaiden hoidossa. Data on myös taakse-
päin eikä eteenpäin katsovaa, joka aiheuttaa omia ongelmiaan. Nämä ongelmat 
tulevat esille erityisesti, kun datasta pyritään kehittämään ennustavia malleja ko-
neoppimisen avulla. 

Datasta aiheutuvien haasteiden lisäksi useat tekniset haasteet on pystyttävä 
ratkaisemaan. Kausaalisuus aiheuttaa ongelmia mallien kehittämiselle eli datasta 
ei aina ole pääteltävissä miksi jokin hoitopäätös on päätetty tehdä. Data on voi 
olla joskus erittäin rikkinäistä ja puutteellista mikä aiheuttaa ongelmia mallien 
koulutuksessa nykyisillä algoritmeilla. Mallien kouluttaminen puutteellisesta 
datasta ei ole vielä saanut suurta huomiota tutkijoiden keskuudessa. Koulutetut 
mallit on testattava ja haluttu lopputulos on mietittävä huolellisesti, sillä hoito-
keinot saattavat muuttua ajansaatossa radikaalisti ja vääristä ennustuksista koi-
tuu potilaalle helposti enemmän haittaa kuin hyötyä. Myös kaiken datan tehokas 
varastointi ja turvallinen käsittely on ongelma, joka pitää ratkaista. NoSQL tieto-
kanta mahdollistaa datan eri muotojen tallentamisen yhteen tietokantaan, jolloin 
monipuolisten mallien kouluttaminen on helpompaa ja ylläpitokulut eivät kar-
kaa täysin hallinnasta. 

Mitä hyötyjä koneoppimisella voidaan terveydenhuollossa saavuttaa? 

Kun data saadaan muokattua käytettäväksi, pystytään mallien kehittäminen 
aloittamaan. Suurin osa malleista on ennustavia, mutta myös kuvaileville mal-
leille on käyttöä. Ennustavilla malleilla on paljon käyttöä ja pystytään vaikutta-
maan suuresti terveydenhuollon prosessien tehokkuuteen ja tarkkuuteen. Erityi-
sesti kliinisten tehtävien automatisointi, kuten hoitohistorian tutkiminen, kliini-
sen tuen kuten, poikkeavien hoitoratkaisujen havainnoinnin ja kliinisen mahdol-
lisuuksien kasvattaminen, kuten uusien hoitokeinojen löytäminen. Näiden 
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avulla potilaille saadaan annettua enemmän henkilökohtaista hoitoa. Mallien 
avulla pystytään myös automatisoimaan tai tehostamaan jatkuvasti toistuvia 
prosesseja, jolloin lääkäreille jää enemmän aikaa potilaan hoitamiseen. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia terveyden huollon massadataa ja sen 
hyödyntämistä. Tietämyksen löytäminen terveydenhuollon massadatasta on tut-
kimuksen havaintojen mukaan paljon suurempi ja monimutkaisempi prosessi 
kuin monilla muilla aloilla. Koneoppimista hyödyntävän järjestelmän kehittämi-
nen vaatii teknisten ongelmien lisäksi uusien algoritmien kehittämistä sekä ym-
päristön sopeutumista ja toimintatapojen muuttumista. Onnistunut järjestelmä 
vaatii paljon yhteistyötä eri tekijöiden välillä, jotta monipuolisen ympäristö pys-
tytään ottamaan paremmin huomioon.  

Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia lääkäreiden näkemyksiä sekä valmiuk-
sia mallien tarjoamaan lisäinformaation tai prosessien muutokseen. Heistä voi-
taisiin saada arvokasta tietoa, miten ja missä prosesseissa mallit parhaiten auttai-
sivat heitä, ja missä he eivät niihin luottaisi tai suostuisi käyttämään. Myös uusia 
malleja, jotka osaisivat ennustaa rikkinäisistä tai puutteellisista aikasarjoista olisi 
myös tarvetta tutkia. Nykyiset mallit on suunniteltu pääosin täysin eheään da-
taan ja siitä ennustamiseen. Terveydenhuollossa tällaista dataa on potilaista har-
voin tarjolla, joten uusia algoritmeja olisi tutkittava. 
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