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Tietojärjestelmiin viedyn tiedon 
laajamittainen hyödyntäminen 
on nyt muuttamassa lääkärin 
työnkuvaa, kun koneäly ja auto-

maatiorobotiikan avulla toteutettu pää-
töksenteko voivat lähitulevaisuudessa 
korvata osan lääkärin työstä esimerkiksi 
tautien diagnostiikassa. 

Olen parhaillaan Euroopan komissi-
on EXPH-asiantuntijaryhmän jäsenenä 
laatimassa komissiolle asiantuntijalau-
suntoa digitaalisen muutoksen vaiku-
tuksista terveydenhuoltoon (1). Työ 
on vasta aluillaan, mutta asiantuntija-
ryhmän ensilinjauksena 
on jo, että digitalisaation 
vaikutuksia terveyden-
huollossa tulee arvioida 
samoin kriteerein kuin 
kaikkea muutakin tervey-
denhuoltopalvelua. Di-
gitaalisia palveluja tulee 
arvioida sen suhteen, mitä ne aiheut-
tavat palvelujen vaikuttavuudelle, tur-
vallisuudelle, lääketieteelliselle asian-
mukaisuudelle, potilaslähtöisyydelle ja 
yhdenvertaiselle saatavuudelle. Jokai-
seen osa-alueeseen liittyy digitalisaati-
on suhteen omat mahdollisuutensa ja 
omat riskinsä. Tarkastelen jäljempänä 
erityisesti joitain digitalisaation ongel-
ma-alueita.

Palvelujen yhdenvertainen 
saatavuus ja potilaslähtöisyys
Mobiiliteknologia mahdollistaa terveys-

palvelujen käytön melkein missä tahan-
sa. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia 
viedä palveluja sellaisten potilaiden 
käyttöön, jotka muuten eivät pääsisi 
palvelujen piiriin. Terveydenhuollon 
mobiilisovelluksia käytetään paljon 
mm. Intiassa, jossa iso osa maaseutu-
alueiden väestöstä on kouluttamatonta 
ja muiden palvelujen ulkopuolella (2).

Digipalveluiden käyttö edellyttää 
kuitenkin omaa osaamista. Yhdenver-
taisuusvaltuutettu totesi tuoreessa 
kertomuksessaan eduskunnalle, että 
yli 65-vuotiaista suomalaisista 250 000 

ei ollut koskaan käyttänyt 
internettiä (3). Monet di-
gitalisaation suomalaiset 
puolestapuhujat vertaavat 
terveyspalveluja pankki-
maailman murrokseen 
1990-luvulla, kun pankit 
”tehostivat” toimintaansa 

eli käytännössä siirsivät pankkipalvelut 
asiakkaiden itsepalveluksi. Pankkikrii-
sin jälkeen suomalaisten pankkien oli 
pakko muutenkin vähentää konttorei-
taan ja henkilökuntaansa, ja uusi digi-
taalinen palveluteknologia antoi tähän 
mahdollisuuden.

Toisin kuin pankkimaailmassa, jos-
ta Nalle Walhroos 1990-luvulla halusi 
karsia pienasiakkaat pois ”tuomasta 
hiekkaa pankkisaleihin”, laadukkaassa 
terveydenhuoltojärjestelmässä ei pitäi-
si syrjiä potilaita heidän taloudellisen 
kannattavuutensa mukaan. Vanhat ja 
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sairaat ovat itse asiassa terveydenhuol-
lon ”avainasiakkaita”. Hyvä ja asia-
kaslähtöinen terveydenhuoltopalvelu 
tulisikin muotoilla juuri näiden suur-
käyttäjien tarpeiden mukaan. Digitali-
saation yhtenä vaarana terveydenhuol-
lossa onkin se, että se saattaa sulkea 
palvelujärjestelmän ulkopuolelle juuri 
niitä henkilöitä, jotka tarvitsisivat pal-
veluja eniten, kun taas digitalisaatiota 
kehittävät terveet ja korkeasti koulu-
tetut toisille terveille ja koulutetuille. 
Terveyspalvelujen käyttö voi IT-tek-
nologian avulla tulla helpommaksi di-
giosaajalle, mutta onko tämä oikeasti se 
väestöryhmä, jonka tarpeiden mukaan 
terveydenhuollon palvelut kannattaa 
suunnitella?

Iso joukko asiantuntijoita on viime 
vuosina hypettänyt big datan terveyden-
huollolle tuomista mahdollisuuksista. 
Tekoälysovellutusten osalta ongelmak-
si voi kuitenkin jo lähitulevaisuudessa 
muodostua palvelujen hinnoittelu ja 
isojen IT-yritysten globaali markkina-
voima suhteessa palveluja ostaviin ter-
veydenhuollon yksiköihin. Esimerkiksi 
potilastietojärjestelmien kehittäminen 

ja niihin liittyvät palvelut ovat jo nyt 
keskittyneet harvoihin käsiin, ja uusien 
järjestelmien käyttöönotto ja ylläpito 
vaatii Suomessakin satojen miljoonien 
eurojen investoinnit muutaman vuoden 
välein. Kansainvälisen lääketeollisuu-
den toimintamalli on näyttänyt, että 
terveydenhuollolle palveluja tarjoava 
yritys pyrkii yleensä kahmimaan hin-
noittelulla itselleen uuden teknologian 
tuoman kustannushyödyn 
(4). Samat sijoittajat, jotka 
omistavat lääkeyrityksiä, 
omistavat myös terveyden-
huollon teknologiayrityk-
siä. Tyytyvätkö he tällä alal-
la matalampaan tuottoon 
jää nähtäväksi tulevaisuu-
dessa. Esimerkiksi tekoäly-
algoritmeilla tutkimuslau-
suntoja antavat kuvantamislaitteet ovat 
todennäköisesti tulevaisuudessa suurin 
piirtein saman hintaisia kuin mitä ny-
kyiset laitteet, tietojärjestelmät ja lää-
kärityövoima maksavat yhteensä. Palve-
lun kustannuksia voidaan käytännössä 
karsia vain, jos lääkäreiden määrää voi-
daan vähentää. Koska radiologeja tar-

vitaan kuitenkin edelleen esimerkiksi 
toimenpideradiologiassa, palvelun hin-
ta todennäköisesti nousee uuden tekno-
logian käyttöönoton myötä. 

Monet isot IT-yritykset (Facebook 
ja Google etunenässä) ovat jo pitkään 
profiloineet asiakkaitaan ja kohdentavat 
palvelujaan keräämänsä asiakasprofiilin 
perusteella. Myös tiedusteluteknologia 
on vuosien ajan hyödyntänyt henki-
löiden profilointiin sopivia algoritme-
ja esimerkiksi terroristiksi epäiltyjen 
tunnistamisessa. Jos terveydenhuolto 
on valmis käyttämään merkittäviä ra-
hasummia potilaiden profilointiin teko-
älyä hyödyntämällä, on todennäköistä, 
että isot profilointiin erikoistuneet 
yritykset alkavat käyttää markkinavoi-
maansa tämän kannattavaksi arvioidun 
liiketoiminnan haltuun saamisessa (5). 
Isot toimijat ovat pitäneet yritysostoil-
la huolen, että kovin suurta kilpailua 
ei pääse syntymään näiden yritysten 
ydinmarkkinoille. Palvelutarjonnan 
keskittymisen riski on terveydenhuol-
lossa erityisen suuri, koska terveyden-
huollon teknologian kehittämisessä on 
paljon erityisvaatimuksia, mikä tekee 

tutkimus- ja kehittämis-
toiminnasta kallista puu-
haa. Olisiko tulevaisuus 
tekoälysovellutuksissa 
lopulta se, että tervey-
denhuollosta vastuussa 
oleva toimija joutuisi 
maksamaan isolle IT-yri-
tykselle asiakas/potilas-
kohtaista lisenssimaksua, 

jotta se saisi käyttöönsä tekoälyn algo-
ritmit? Esimerkiksi digi-EKG:n, jonka 
hankintaprojektia vedin HUS:ssa monta 
vuotta sitten, osalta eri laitetoimittajat 
ovat suojanneet hyvin omat poikkea-
vuuksia tunnistavat algoritminsa. Mikä 
olisi hinta, joka sairauskohtaisista algo-
ritmeista oltaisiin tulevaisuudessa val-

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

          Terveyspalvelujen käyttö 
voi IT-teknologian avulla tulla 
helpommaksi digiosaajalle, 
mutta onko tämä oikeasti se 
väestöryhmä, jonka tarpeiden 
mukaan terveydenhuollon pal-
velut kannattaa suunnitella?
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miita maksamaan ja miten hinnoittelu 
vaikuttaisi palvelujen saatavuuteen? 
Toivottavasti tämä pohdintani on vain 
pessimistin epärealistista uhkakuvaa.

Palvelujen vaikuttavuus ja 
turvallisuus
Digitaalisia etäpalveluja perustellaan 
usein kustannusten säästöillä ja ”turhi-
en” lääkärissäkäyntien vähenemisellä. 
Kokemukset etäpalveluista ovat kuiten-
kin ristiriitaisia. Kokenut 
ihotautilääkäri pystyy 
etäpalveluna toimitetun 
hyvälaatuisen kuvan pe-
rusteella tunnistamaan 
usein ihomuutoksen, jol-
loin todella säästetään 
aikaa, vaivaa ja rahaa. 
Toisaalta infektiopoti-
laiden osalta etälääkäreistä on monin 
paikoin tullut antibiootin kirjoittamis-
automaatteja, jopa niin, että Ruotsissa 
on hiljan kielletty antibioottireseptien 
kirjoittaminen etäpalveluna (6). Ku-
ten kaikissa uusissa hoitomuodoissa, 
pitäisi digitaalisten palvelujenkin toi-
mintamalli tutkia joka potilasryhmällä 
erikseen ja tunnistaa toimintamalliin 
liittyvät riskit. Lievän masennuksen 
hoidossa nettiterapioiden hyödyistä 
on selvää näyttöä (7), mutta useimpi-
en kroonisten tautien hoidossa näyttö 
etäseurannan lääketieteellisestä te-
hosta on heikkoa (8). Myöskään hoi-
don kustannukset eivät tutkimusten 
mukaan näytä laskevan etäpalvelujen 
käyttöönotosta huolimatta. 

En itse usko siihen, että digitaaliset 
palvelut sopivat kaikkiin potilasryh-
miin ja kaikkiin sairauksiin, mutta niil-
lä on varmasti oma paikkansa, kuten 
kaikilla muillakin terapiamuodoilla. 
Näyttö uuden toimintamallin tehosta 
ja turvallisuudesta tulee kuitenkin pe-
rustua kunnon tutkimusnäyttöön, eikä 

pelkästään yksittäisten asiantuntijoi-
den subjektiivisiin mielipiteisiin, joiden 
näytönaste perinteisin kriteerein arvi-
oiden jää aina alhaiseksi. Kovin usein 
digitaalisten palvelujen hyödyllisyyttä 
tuovat esiin palvelun markkinoijat. Lää-
kärit ovat oppineet suhtautumaan esi-
merkiksi lääke-esittelijöihin tietyllä va-
rautuneisuudella, vaikka lääkeyritysten 
markkinointia sitovat selvät säännöt. 
Digipalveluja markkinoivien väitteisiin 

emme suhtaudu samalla 
epäluuloisuudella, vaikka 
noiden palvelujen markki-
noinnille ei ole olemassa 
mitään sääntöjä. 

Oma tutkimusryhmäni 
on viime vuodet tutkinut 
potilasturvallisuutta. FT 
Sari Palojoen väitöstutki-

mus käsitteli potilastietojärjestelmiin 
liittyviä potilasturvallisuusriskejä (9). 
Vaaroja potilaalle aiheuttavat ohjel-
mistojen ja laitteistojen vikatilanteiden 
lisäksi mm. käyttötarkoitukseen sopi-
mattomat käyttöliittymät, tietojärjes-
telmän ja kliinisen prosessin ristiriidat 
sekä koulutuksen ja perehdytyksen 
puutteellisuus. Ennen digitaalisten pal-
velujen käyttöönottoa on ennakoitava 
riskit ja tunnistaa ja korjata digitaalisen 
toimintamallin virheet. Tämä on erityi-
sen keskeistä silloin, kun digitaalista 
toimintaprosessia käyttää terveyden-
huollon ammattihenkilön lisäksi myös 
potilas itse. 

Digitaalisten palvelujen käyttöön 
liittyy lisäksi aivan uudenlaisia turval-
lisuusongelmia. Esimerkiksi vanhusten 
kotihoidon rakentaminen digitaalisen 
etäseurannan varaan saattaa kuulostaa 
hyvältä ajatukselta, mutta mitä tehdä, 
jos palvelunestohyökkäys tukkii palve-
limet tai virus sotkee tietojärjestelmän? 
Onko tällaisten tilanteiden varalta yllä-
pidetty varajärjestelmää, jossa joku ehtii 

katsomaan vanhusta kotiin, vai onko di-
gitaalisen palvelun käyttöönoton myötä 
toimintaa ”tehostettu” niin paljon, että 
järjestelmän vikatilanteessa vanhus jää 
tosiasiassa heitteille. Tällaiset uhkaku-
vat kuuluvat nykyään suomalaistenkin 
turvallisuusviranomaisten arkipäivään 
erilaisten palvelunestohyökkäysten ko-
etellessa aivan joka päivä esimerkiksi 
HUS:n potilastietojärjestelmien suoja-
uksen toimivuutta (10).

Palvelujen lääketieteellinen 
asianmukaisuus ja hoitosuhteen 
muutos
Terveydenhuollon teknologian laatu-
vaatimukset kovenevat, kun Euroo-
pan unionin asetus lääkintälaitteista 
(2017/245) ja diagnostisista lääkintälait-
teista (2017/246) astuvat täysimääräi-
sesti voimaan siirtymäkauden jälkeen 
keväällä 2020. Jotta terveysparametreja 
mittaavat laitteet (esimerkiksi mitta-
uksia tekevä kännykkä) tai hoidollisiin 
päätöksiin vaikuttavat ohjelmat (kuten 
mobiilisovellukset) pääsisivät EU-alu-
eella markkinoille, täytyy niiden saada 
ensin CE-merkintä. Sen edellytyksenä 
taas ovat aiempaa laajemmat kliiniset 
kokeet ja laitteen käyttöturvallisuuden 
testaaminen. 

Lääkinnällisiä laitteita ja ohjelmia 
tulee testata niiden aidossa käyttöym-
päristössä oikeilla potilailla. Vain näin 
pystytään varmistamaan, että laitteen, 
ohjelmiston tai digitaalisen palvelun 
käyttöön ei liity potilasturvallisuuson-
gelmia ja että toiminta on lääketieteel-
lisesti asianmukaista (eli vastaa hyvää 
hoitostandardia). Johtavat pohjoismai-
set yliopistosairaalat ovat Nordic Proof 
-konsortiossa viime vuosina tiivistäneet 
yhteistyötään laite- ja ohjelmistotes-
tauksen mahdollistamiseksi ja muun 
muassa HUS:iin on perustettu erillinen 
test bed-yksikkö juuri tällaista laitetes-

          Big datan käyttö tauti-
etiologian selvittämisessä ja 
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hakemisessa avaa kutkuttavia 
mahdollisuuksia lääketieteen 
tutkijoille.
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tausta varten (11).
EU-lainsäädäntö on muutoinkin var-

sin edistyksellistä, ja se on ottanut hy-
vin huomioon sekä digitalisaation mah-
dollisuudet että uhat. EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus 
(GDPR) määrittää osaltaan 
henkilötietojen käyttöä Eu-
roopan yhteismarkkinoilla. 
Se pyrkii paitsi varmista-
maan digitaalisten palve-
lujen kehittämisen, myös 
huolehtimaan asianmukai-
sesta henkilötietojen suojasta. 

Potilastietojen luottamuksellisuus 
on keskeinen osa hyvää hoitosuhdetta, 
ja arkaluonteisten terveydentilatietojen 
luovuttamiseen ulkopuolisten tahojen 
käyttöön tulee aina suhtautua pidätty-
västi. Big datan käyttö tautietiologian 
selvittämisessä ja parhaiden hoitovaih-
toehtojen hakemisessa avaa toisaalta 
kutkuttavia mahdollisuuksia lääketie-
teen tutkijoille. Keräämällä ja yhdistä-
mällä potilastietoja ja muita potilasta 
koskevia henkilötietoja on mahdollista 
tunnistaa niitä ryhmiä, joilla on korkea 
sairastumisriski ja hakea jo sairastu-
neille optimaalinen hoito. Geenitutkijat 
ovat innostuneet yhdistämään geneet-
tistä dataa muihin potilastietoihin ja 
luomaan yksilön sairaustulevaisuutta 
ennustavia malleja. 

EU:n tietosuoja-asetus kieltää kui-
tenkin lähtökohtaisesti arkaluonteisten 
terveydentilatietojen käytön henkilön 
profilointiin. Profiloinnin käyttö esim. 
poliittisen mielipideilmaston muok-
kaamisessa on viime aikoina ollut 
paljon esillä julkisessa keskustelussa. 
Eduskunta käsittelee parhaillaan lakia 
sosiaali- ja terveystietojen toissijaises-
ta käytöstä. Laki mahdollistaisi poti-
laiden profiloinnin terveydenhuollon 
toimintayksiköissä ja valtakunnallises-
ti. Koska profiloinnin periaatteista ei 

ole Suomessa säädetty, sääntely mah-
dollistaisi terveydenhuollon yritysten 
potilasvalinnan myös kaupallisten int-
ressien perusteella. Tällainen kaupalli-

sin tavoittein tehty profi-
lointi ja potilasvalinta voi 
kuitenkin olla ristiriidas-
sa lääkärin perinteisen 
ammattietiikan kanssa. 
Potilaan tai hänen per-
heensä sairastumisprofii-
lin päätyminen vaikkapa 
työantajan tai vakuutus-

yhtiön käsiin on myös todellinen uhka 
yksityisyydelle. 

Lopuksi
Digitaaliset palvelut ovat jo muuttaneet 
terveydenhuoltoa. Sähköisiä potilastie-
tojärjestelmiä pidetään itsestään sel-
vyytenä ja monen lääkärin on jo vaikea 
toimia ilman niitä. Järjestelmiin viedyn 
tiedon (big data) hyödyntäminen on 
kuitenkin toistaiseksi ollut rajoitettua. 
Järjestelmiin tallennettua tietoa hyö-
dyntävä tekoäly voi tulevaisuudessa 
korvata osan lääkärin työstä. Olisi kui-
tenkin tärkeää, että tiedon hyödyntä-
misessä pidetään kiinni sekä lääkärin 
etiikasta että potilaan perusoikeuksis-
ta. Inhimillinen vuorovaikutus potilaan 
ja lääkärin välillä ja luottamuksellinen 
hoitosuhde on lääkärin työn kovaa 
ydintä. 
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          Inhimillinen vuorovai-
kutus potilaan ja lääkärin 
välillä ja luottamuksellinen 
hoitosuhde on lääkärin työn 
kovaa ydintä. 
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