
Big Data tarkoittaa tällä het-
kellä sitä, että tietoja kerätään 
ja yhdistetään kaikista mah-
dollisista lähteistä. Niistä syn-

tyy täydellisempi kuva kuin mistään 
yksittäisestä tietojoukosta. Big Datan 
lisäksi käytössä on muitakin ”kuu-
mia” termejä. Puhutaan esineiden 
Internetistä (Internet of Things, IoT), 
älykkäistä kaupungeista (Smart Cities), 
tekoälystä (Artificial Intelligence, AI) ja 
5G:stä. Näistä kaikista muodostuu se 
kokonaisuus, jota yleisesti tarkoitetaan, 
kun puhutaan Big Datasta.

Jokainen meistä tuottaa paljon tietoa
Big Data nimensä mukaisesti tarvitsee 
paljon tietoa eikä se tieto tule yleensä 
perinteisistä lähteistä. Vaikka taustalla 
voidaan käyttääkin suuria ja virallisia 
perusrekistereitä, kyse on kuitenkin 
ennen kaikkea jokaisen ihmisen elä-
mässään synnyttämästä tiedosta. Tämä 
arkipäiväinen tieto ei itsessään ole niin 
luotettavaa kuin ammattilaisen erik-
seen keräämä tieto, mutta tietomää-
rien kasvaessa sillä ei ole merkitystä. 
Yksittäisen henkilön tuottama tieto 
voi olla hyvinkin väärää, mutta kun 
henkilöitä on paljon, lähestyy tuotet-
tu tieto oikeaa. Yksittäisellä tiedolla ei 
välttämättä ole paljoakaan merkitystä, 
mutta yhdistettynä muuhun tietoon se 
saattaa tuottaa jotain uutta.

Jokainen meistä tuottaa jatkuvasti 
paljon tietoa. Me liikumme tietyissä 

paikoissa. Me teemme jatkuvasti pää-
töksiä erilaisista asioista. Me haemme 
tietoa verkosta, pidämme yhteyksiä 
erilaisiin tahoihin ja katsomme tiet-
tyjä ohjelmia. Tänä päivänä tämä 
kaikki jää tavalla tai toisella muistiin. 
Teleoperaattorit tietävät paitsi sen, 
kenelle me soitamme, myös sen mis-
sä me olemme liikkuneet. Sosiaalisen 
median yhtiöt tietävät kenen kanssa 
me olemme kavereita, mistä me olem-
me kiinnostuneet ja mitä tykänneet. 
Kauppiaat tietävät, mitä me ostamme 
ja todellisuudessa he voivat seurata 
myös sitä, miten me kaupassa kuljem-
me ja minkä hyllyn kohdalla vietäm-
me enemmän aikaa. Tämä kaikki on 
jo tätä päivää, mutta se ei vielä edusta 
kuin pientä osaa Big Datasta. Se näkyy 
vain siinä, että vaaleanpunaisen villa-
paidan mainitseminen sähköpostissa 
aiheuttaa tulvan villapaitamainoksia 
katsomillemme nettisivuille.

Esineiden internet moninkertaistaa 
tietoa tuottavien laitteiden määrän
Seuraava hyppäys otetaan, kun mu-
kaan tulevat edellä mainitut hype-
termit. Esineiden Internet lisää tietoa 
tuottavien laitteiden määrää räjäh-
dysmäisesti, kun lähes jokainen laite 
liittyy tietoverkkoon. Tämä ei tieten-
kään onnistu ilman uuden sukupolven 
verkkoratkaisuja, eli siihen tarvitaan 
5G. Älykkäät kaupungit ovat täynnä 
näitä älykkäitä laitteita ja tuottavat 
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Koko tietojenkäsittelyn historia on 
täynnä suuria tietomääriä. Suuren 
määritelmä on vain muuttunut 
matkan varrella. Ensimmäiset 
tietokoneet korvasivat saleittain 
työntekijöitä, seuraavassa vaiheessa 
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tyksen seuraavaa askelta. Kehitys 
tuskin pysähtyy tähän.
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valtavasti lisää tietoa. Kaiken tämän 
jälkeen tietoa on jo todella paljon ja 
sen käsittely vaatii aivan uudenlaista 
lähestymistapaa.

Mallinnuksessa kerätään joukko 
mittapisteitä ja niiden perusteella 
rakennetaan kuva maailmasta ja en-
nustetaan tulevaa näiden mittausten 
pohjalta. Sääennustus on yksi hyvin 
tunnettu esimerkki tällaisesta mal-
linnuksesta. Ilmakehästä mitataan 
erilaisia asioita ja mitä enemmän mit-
tauspisteitä on, sitä tarkempia ennus-
tuksia pystytään tekemään. Toinen 
asiaan vaikuttava tekijä on käytettävä 

laskentateho, joka määrittelee, kuinka 
yksityiskohtaista laskentaa pystytään 
tekemään. Tällä hetkellä käytettävissä 
on jo paljon mittauspisteitä ihmisen 
elämään, mutta Big Data lisää näiden 
pisteiden määrän moninkertaiseksi.

Mullistaako Big Data terveydenhuollon?
Terveydenhuollossa Big Data voi ai-
heuttaa suuremman muutoksen kuin 
monilla muilla aloilla. Terveyden-
huollossa kyse on siitä, että ihmistä 
analysoidaan erilaisilla menetelmillä 
ja tämän seurauksena tehdään arvio 
ihmisen tilasta. Seuraavassa vaiheessa 
ryhdytään erilaisiin toimenpiteisiin ti-
lan parantamiseksi, ja mittausten avul-
la seurataan toimenpiteiden vaikutta-
vuutta. Mittauspisteiden määrän kasvu 
ja myös näistä saatavat vertailuarvot 
lisäävät arvion tarkkuutta. Samalla ne 
tietysti lisäävät myös vaikuttavuuden 

arvioinnin tarkkuutta, mutta tämä ei 
välttämättä ole niin suuri mullistus. 
Mittauspisteet voivat liittyä niin ih-
misen fysiologiaan, elintapoihin kuin 
elinympäristöönkin. Datan määrän 
kasvu johtaa väistämättä siihen, että 
käsittelyyn tarvitaan erilaisia ohjelmia, 
jotka keräävät, jäsentelevät ja esittä-
vät datan lääkärille käyttökelpoisessa 
muodossa. Samalla voidaan myös ke-
hittää entistä kehittyneempiä kont-
radiktioindikaattoreita varoittamaan 
mahdollisesti haitallisista päätöksistä 
ja toimenpiteistä, jotka eivät ole tuot-
taneet parhaita mahdollisia tuloksia.

On oletettavaa, että vastaavia pal-
veluita tulee myös ihmisten omaan 
käyttöön. Kerätty data on käytettä-
vissä myös ihmisille itselleen eikä ole 
mitään syytä epäillä myös datan käsit-
telyyn tarkoitettujen työkalujen tule-
mista. Datamäärän lisääntyminen ih-

Tänä päivänä kaikki jää tavalla tai 
toisella muistiin. 
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misestä itsestään ja muista henkilöistä 
parantaa automaattisen analysoinnin 
luotettavuutta merkittävästi. Ennem-
min tai myöhemmin tämä johtaa sii-
hen, että osa diagnooseista siirtyy au-
tomaattisesti tehtäväksi, mahdollisesti 
joidenkin välivaiheiden jälkeen.

Millainen voisi Big Data -maailma 
olla terveydenhuollosta katsottuna? 
Merkittävä osa ihmisistä, jotka seuraavat 
tätä ruokablogia ja ostivat ituja tuosta 
myymälästä sairastuivat, mikäli matka 
kaupan ja kodin välillä oli yli 8,2 kilomet-
riä. Tämä tietohan on jo tällä hetkellä 
olemassa, mutta sitä ei yhdistetä eikä 
käytetä. Henkilön ruumiinlämpö nousee 
nukkuessa korkeammaksi kuin yleensä 
ja samalla ihon sähkönjohtokyky kasvaa. 
Sydämen toiminnassa on epäsäännölli-
syyttä. Näin sanottuna Big Data ei ole 
tähtitiedettä. Tällaista tietoa saadaan jo 
tänä päivänä. Kysymys on enemmän-
kin tiedon yhdistelystä ja käyttämises-
tä. Miten tiedot yhdistyvät toisiinsa ja 
millainen kuva niistä muodostuu. Mi-
ten tämä suhtautuu muiden henkilöi-
den tietoihin ja ennen kaikkea, miten 
tämä tieto saadaan osaksi päätöksen-
tekoa.

Tarvitseeko tulevaisuudessa enää 
tavata potilasta?
Kun tietoa on paljon sekä määrällises-
ti että ajallisesti, nousee kysymys sii-
tä, miten päätöksiä oikeasti tehdään. 
Perinteisesti tilanteen arviointi on 
perustunut potilaan kanssa keskuste-
luun ja tämän tutkimiseen. Taustalla 
on kirjauksia aikaisemmasta hoidosta 
ja kokeista. Kuitenkin suuri osa tiedos-
ta saadaan tässä ja nyt. Kun tietoa on 
paljon ja ne muodostavat yhtenäisiä 
aikasarjoja, voidaan siirtyä tutkimaan 
trendejä. Muutos on tärkeämpää kuin 
arvo tietyllä hetkellä. Nykyhetken si-
jasta tutkitaan muutoksia. Kun pää-
töksenteko perustuu trendeihin ny-
kyhetken sijasta, herää kysymys, onko 
perinteinen tapaaminen enää tarpeen. 

Voisiko päätöksen tehdä potilasta ta-
paamattakin, tietohan on kuitenkin 
käytettävissä.

Perinteisesti tutkimusta tehdään 
keräämällä tietoja joukosta suuria pe-
rusrekistereitä ja yhdistämällä niihin 
joitain lisätietoja. Tutkijalla on mieles-
sään jokin hypoteesi, joka pyritään to-
distamaan oikeaksi tutkimuksen avul-
la. Erilaisten perusmuuttujien avulla 
varmistetaan, että tutkimus on tilastol-
lisesti pätevä eikä otos ole vääristynyt 
mihinkään suuntaan. Lopputuloksena 
saadaan sitten joidenkin muuttujien 
korrelaatio, joka toivottavasti on tilas-
tollisesti pätevä.

Big data ei välttämättä muuta tut-
kimuksen tekoa entisestä. Tutkimusta 
voidaan tehdä kuten ennenkin käyttä-
en vain suurempia ja monipuolisem-
pia tietomääriä. Tämä ei kuitenkaan 
ole Big Data -ajattelun mukaista tutki-
musta. Big Data antaa mahdollisuuden 
aivan uudentyyppiseen tutkimukseen. 
Suuresta määrästä sinänsä merkitykse-
töntä dataa voi paljastua asioita, joita 
kukaan ei ole osannut asettaa hypotee-
siksi. Hypoteesin sijasta asetetaankin 
ehkä kysymyksiä ja katsotaan, mikä 
vastaus voisi olla. Otoksien sijaan kä-
sitellään suuria datamassoja. 

Mikä on Big Datan merkitys? 
Tekniikka on olennaisilta osiltaan ole-
massa. Mittalaitteita tulee jatkuvasti 
lisää joka puolelle ja ne keräävät eri-
laista tietoa ympäristöstään, mutta 
se ei ole olennaisin asia Big Datassa. 
Olennaisinta on se, että tieto kerätään, 
yhdistellään ja käytetään uudenlaisella 

tavalla. Muutos on samanlainen kuin 
on tapahtunut sääennustuksissa, jois-
sa käytettävissä olevan datan määrän 
ja tietojenkäsittelykapasiteetin kasvu 
on mahdollistanut paljon aikaisempaa 
tarkemmat ennustukset. 

Big Data ei ole tähtitiedettä. 
Kysymys on enemmänkin tiedon 
yhdistelystä ja käyttämisestä. 
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Mitä jos ihmisestä tulee 
kuolematon?

Tulevaisuustutkijat ennustavat, että seu-
raavien vuosikymmenten aikana suurin 
osa sairauksista saadaan nujerrettua 
geeni- ja kantasoluteknologian ja mui-
den uusien ratkaisujen, kuten 3D-tulos-
tuksen avulla. Liikenneonnettomuudet 
loppuvat, kun liikenne robotisoidaan. 
Tänä vuonna syntyneet lapset eivät to-
dennäköisesti enää aja autoa itse. Yli 
sadan vuoden ikä ei ole tulevaisuudes-
sa enää harvinaisuus, vaan normi. Tule-
vaisuustutkijan Ilkka Halavan  mukaan 
”kirkko keskustelee sukupuolineutraa-
lista avioliitosta ja soteuudistuksen kes-
kiössä on maakuntahallinto, kun oikeasti 
pitäisi puhua aivan muusta, kuten tekno-
logian mahdollisuuksista kasvattaa elin-
ikää lähes rajattomasti ja siihen liittyvistä 
eettisistä kysymyksistä.” 

Olemme uuden ajan äärellä. Sisätauti-
lääkäri Lorenzo Sandini sai Vuoden dia-
betesteko -tunnustuspalkinnon työstään 
keinohaiman kehittämiseksi. Hän on ra-
kentanut yhdessä potilaan kanssa vapaa-
ajallaan pienen laitteiston, joka keskus-
telee langattomasti insuliinipumpun ja 
glukoosisensoreiden kanssa. Avoimen 
lähdekoodin ohjelmisto on tehty kan-
sainvälisessä ohjelmistokehittäjien, hoi-
toammattilaisten ja potilaiden OpenAPS 
-verkostossa. Sandinin kehittämä laitteis-
to on potilaan jatkuvassa käytössä ja se 
on parantanut diabeteksen hoitotasa-
painoa. Nyt arvioidaan, että keinohai-
masta tulee merkittävä hoitovaihtoehto 
tyypin 1 diabetekseen.

Ja äskettäin robotti Sophia sai Saudi-
Arabian kansalaisuuden…
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