
Tekoäly kattaa laajasti ymmär-
rettynä monenkirjavan joukon 
menetelmiä, joiden avulla edisty-
neitä tietokoneohjelmia voi käyt-

tää eri toimintojen apuvälineenä. Aivan 
tarkkaa määritelmää siitä ei ole, kuten ei 
ole älykkyydestäkään. Laaja-alaisimman 
kirjoittajan löytämän tekoälyä koskevan 
määritelmän mukaan tekoälyllä tarkoi-
tetaan ”kaikkia niitä tietojenkäsittely-
prosessien kokoelmia, jotka auttavat 
olion itsenäistä selviytymistä”. Tässä 
älykkyys ei ole subjektista irrallinen. 
Toisaalta ei oteta kantaa, mikä tai kuka 
subjekti on. Mielenkiintoista on, että 
subjektiin liitetyn määritelmän on anta-
nut tekoälyn teoreettisen kehityksen 
auktoriteetti. Toisaalla älykkyyden voi 
määritellä adaptiiviseksi tietojenkä-
sittelyksi. Systeemi muuttaa tapaansa 
käsitellä informaatiota palautteen 
pohjalta. Eläinmaailmaan siirrettynä 
vaistomainen käyttäytyminen ei ole 
yksilötasolla älykästä, koska siinä vaste 
on palautteesta huolimatta aina sama. 
Oppimista ei tapahdu. Vaistomainenkin 
käytös muuttuu sukupolvien myötä evo-
luution sääntöjen pohjalta. Evoluutio on 
siis luonnon älyä. Itse asiassa tekoäly-
algoritmeissa yksi ratkaisumalli ovatkin 
yksinkertaiset ”survival of the fittest”-
kaavat, joilla voidaan kehittää esimer-
kiksi puheentunnistusta.

Mekaaninen turkkilainen vai jotain 
edistyneempää?
Suurin osa tekoälyn nimikkeellä kul-

kevista algoritmeista on puhtaita 
sääntömoottoreita. Ne ovat valmiiksi 
kirjoitettuja tietokoneohjelmia, jotka 
toteutuvat aina samalla tavoin tulok-
sesta riippumatta. Tällöin tekoäly on 
lähinnä markkinointitermi. Esimerkiksi 
jokin aika sitten runsaasti mainostettu 
syövän hoidon algoritmi osoittautui täl-
laiseksi valmiiksi tietokoneohjelmaksi. 
Ohjelman koodia muutettiin asiantun-
tijaraadin arvioiden pohjalta. Kyseessä 
on ”mekaanisen turkkilaisen” moderni 
sovellus. Turkkilainen esiteltiin vuonna 
1770 shakkia pelaavana automaattina, 
mutta sen toiminta perustui todelli-
suudessa koneen sisällä olleeseen siir-
rot suorittaneeseen ihmiseen. Nimensä 
kone sai ulkonäöstään, turkkilaiseksi 
puetusta nukesta. Huijaus paljastui vi-
rallisesti vasta vuonna 1857.

Koneoppimisessa on kysymys enem-
män jostakin sellaisesta, jota tavallinen 
ihminen nimittäisi älykkyydeksi. Siinä 
annetaan tehtävän asettelu ja tavoite, 
ja runsaasti dataa. Sen jälkeen ohjelma 
muuttaa tekijöitään ja kertoimiaan ite-
roivasti kerta kerralta, kunnes se pääsee 
sille asetettuun tavoitteeseen tai mah-
dollisimman lähelle sitä.  Kyseessä voi 
olla esimerkiksi aivoverenvuodon löy-
täminen tietokonetomografiakuvista 
tai sepsiksen ennustaminen vastasynty-
neellä erilaisen mittaritiedon pohjalta. 
Oleellista näissäkin on, että jonkun täy-
tyy aina kertoa ohjelmalle, osuiko se oi-
keaan vai ei (annotointi). Toisin sanoen 
konetta täytyy ohjata (supervised lear-

Visa Honkanen
LT dosentti, Kehittämisjohtaja, 
HUS

Tekoäly lääketieteessä

Edistyneiden käskyketjujen, eri-
tyisesti itse itseään optimoivien 
sellaisten, nopea kehitys muuttaa 
lääketieteen tekoa jo nyt monella 
saralla. Erityisesti hahmontunnis-
tus on kehittynyt nopeasti mo-
nikerroksisten hermoverkkojen 
myötä. Tämän ansiosta koneet 
pystyvät tekemään yhä enemmän 
aiemmin ihmisaisteja tai ihmisälyä 
vaatineita asioita. 
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ning). Yksi mahdollisuus on pyytää ko-
netta jakamaan saamansa tieto luokkiin 
(unsupervised learning). Kun konetta 
on tarpeeksi opetettu (harjoitteludata), 
sille annetaan materiaali, jota se ei ole 
ennen ”nähnyt” ja katsotaan, osuuko se 
oikeaan riittävän usein (testausdata). 
Vasta tämä kertoo, toimiiko algoritmi 
kyseisessä tehtävässä. Tekoälyn opetta-
minen vaatii siis hyvin paljon todellista 
älyä ja työtä.

Pitkään useat eri koneoppimisen 
metodit kamppailivat tasapäisesti. Tie-
tokoneiden laskentatehon ja saatavilla 
olevien datamassojen kasvaessa vähitel-
len eniten käytetyiksi ovat tulleet erilai-
set hermoverkko-oppimisratkaisut. Itse 
hermoverkkojen matemaattinen perus-
ta luotiin 2000-luvun alussa. Data ana-
lysoidaan hierarkkisesti jopa tuhansia 
askelia sisältävissä kerroksissa. Kerrok-
sellisuus on tuonut käyttöön myös ter-
min deep learning, millä ei ole mitään 
tekemistä pedagogisen syväoppimisen 
käsitteen kanssa. Monikerroksisen her-
moverkon eettinen ongelma on, että 
usein on mahdotonta tarkkaan selvittää 
jälkikäteen, miksi hermoverkko päätyi 
esimerkiksi luokittelemaan henkilön 
sopimattomaksi johonkin työhön tai 
vaikkapa mahdolliseksi rikoksen uusi-
jaksi. Tärkeää on ymmärtää, että her-
moverkon päätelmä aina perustuu kor-
relaatioihin eikä syy-seuraussuhteisiin.

Tyypillisesti lääketieteellisissä so-
velluksissa koneoppimista käytetään 
algoritmin kehittämisvaiheessa. Kun se 
on kehitetty ja validoitu, sitä käytetään 
muuttamattomana, kunnes sen mahdol-
lisesta lisäopettamisesta päätetään erik-
seen. Tämä on ymmärrettävää siitäkin 
syystä, että jatkuvasti opetettaessa esi-
merkiksi hoitopäätöksiin vaikuttava al-
goritmi pitäisi validoida aina uudestaan. 

Sen sijaan esimer-
kiksi puheen- tai 
hahmotunnis-
tusohjelmissa 
saatetaan algorit-
mia optimoida eli 
opettaa jatkuvasti.

Koneoppimisen 
haasteet ja 
mahdollisuudet
Koneoppiminen on aina kapeaa. 
Kone voidaan opettaa optimoi-
maan tietty, hyvin rajat-
tu asia. Jos datan sisältö 
muuttuu toiseksi, kone ei 
kykene sitä ymmärtämään. 
Jo samankin aihealueen 
datan muuntuminen edellyt-
tää uutta testausta ja validointia. Jos 
esimerkiksi algoritmi ennustaa hyvin 
tietyn yliopistosairaalan sepsikset, se 
pitää uudessa sairaalaympäristössä tes-
tata uudestaan. Tässä tulevat esiin väes-
tövastuupohjaisen sairaanhoidon hyvät 
puolet. Populaatiopohjainen aineisto 
vaihtelee paikasta toiseen vähemmän 
kuin esimerkiksi maksukykyyn perus-
tuva, ja näin algoritmit ovat nopeam-
min viritettävissä sairaanhoitoalueelta 
toiseen. 

Koneoppimisen matemaattiset pe-
rusteet kehitettiin jo kymmeniä vuosia 
sitten. Räjähtävä käytännön sovellusten 
lisääntyminen johtuu kolmesta asiasta: 
1) saatavilla olevan datan määrästä, 2) 
datan liikuttelun helppoudesta, kaikki 
on yhteydessä kaikkeen, sekä 3) datan 
prosessointitehokkuuden kasvusta. Yllä 
olevasta seuraa, että tekoäly ei välttä-
mättä kehity siellä, missä perustieteen 
suurimmat oivallukset syntyvät, vaan 
missä ollaan parhaita soveltamisessa 
ja skaalaamisessa. Kiina onkin rynnis-

tänyt tekoälykehityksessä Yhdysvaltain 
rinnalle. 

Vielä pari vuotta sitten pullonkau-
laksi ennustettiin todella hyvien algo-
ritmikoodarien saatavuus. Nyt suuret 
yritykset (Google, Microsoft, Alibaba, 
Baidu) ovat kehittäneet erinomaisia ai-
hioalgoritmeja ja kehittämistyökaluja. 
Näyttääkin siltä, että strategiset kyvyk-
kyydet ovat 1) laadukkaan datan määrä, 
2) kyseisen datan sisältämän substans-
sin perinpohjainen ymmärtäminen ja 3) 
kyky käyttää saatavilla olevia työkaluja 
nokkelasti. Tämä tarkoittaa, että oman 
alueensa hallitseville lääkäreille on tar-
jolla uusia, entistä mielenkiintoisempia 
tehtäviä.

Tekoälyn soveltamisesta
Kun ajattelemme tekoälyn (artificial in-
telligence, AI) soveltamista, voimme ja-
kaa sen neljään alueeseen: 1) internet AI, 
2) liiketoiminnallinen AI, 3) havaitseva 
AI ja 4) autonominen AI.

Ensi vaiheessa analyysit koskivat vain 
sitä, mikä on saatavilla verkossa. Ama-
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zonin menestyksen takana oli alkuun 
eturintamassa toteutettu verkkoliiken-
teen ja verkkokaupan tekoälyyn perus-
tuva analytiikka. Terveydenhuollossa 
tämä merkitsisi esimerkiksi internet-
liikenteen perusteella tehtyjä epidemi-
aennusteita ja oppivaa nettiterapiaa. 
Liiketoiminnallisissa sovelluksissa orga-
nisaatio käyttää tekoälyä oman toimin-
tansa analyysiin ja suunnitteluun. Tässä 
monet muut toimialat (esimerkiksi vä-
hittäiskauppa) ovat selvästi terveyden-
huoltoa edellä. 

Ollakseen todella älykäs, organismi 
tarvitsee keinoa tuoda dataa ympä-
röivästä maailmasta. Sama koskee teko-
älyä. Kun algoritmi ei ole riippuvainen 
vain ihmisen tietojärjestelmään tuo-
masta datasta, tekoäly saa aivan uudet 
ulottuvuudet. Puhutaan havaitsevasta 
tekoälystä. Tämä alue kehittyy tällä het-
kellä nopeimmin. Itseajava auto kerää 
tarvitsemansa tiedon senso-
reillaan, ja eri yritysten pu-
heentunnistusjärjestelmät 
kuuntelevat ympäristöä ja 
oppivat yhä paremmin pu-
humaan ja ymmärtämään 
puhuttua. Näissä systee-
meissä tulevat esiin myös 
ihmisen ja koneen oppimi-
sen erot. Amazonin jokainen 
puhuva Alexia jakaa toisten 
yksiköiden kanssa kaiken oppimansa vä-
littömästi. Tämän takia ensimmäisenä 
niskan päälle pääsevä teknologia luulta-
vasti valtaa havaitsevan tekoälyn mark-
kinat. Kaikki osaavat koodata riittävästi. 
Voittaja on se, jonka algoritmi saa eniten 
dataa ensimmäisenä. 

Viimein neljäntenä on automatisoiva 
tekoäly, jossa kone oppii suorittamaan 
erilaisia tehtäviä ilman ihmistä tai ihmi-
sen tukemana. Kun konetta opetetaan, 
vaaditaan runsaasti ihmistyötä. Jonkun 
pitää suorittaa aiemmin mainittua an-

notaatiota, kuten kertoa koneelle, mitä 
se näki tai näyttää, mitä sen pitää tehdä. 
Tämä työ on ihmisvaltaista. Tässä Kii-
nalla on etulyöntiasema kaikkiin mui-
hin maailman maihin. Tälläkin hetkellä 
miljoonat kiinalaiset annotoivat dataa ja 
opettavat koneita. Lisäksi Kiinan varsin 
puutteellinen tietosuoja mahdollistaa 
erittäin suurten datamassojen keruun 
ja analysoinnin.

Miten välttää päätyminen raaka-
ainetta myyväksi siirtomaaksi?
Miten suomalainen terveydenhuolto sel-
viää tässä kilpajuoksussa? Emme pysty 
kilpailemaan kerätyn tiedon määrässä, 
mutta pystymme ehkä kilpailemaan laa-
dussa. Kaikesta konetehosta huolimat-
ta datan korkea laatu on aivan keskeistä 
tekoälyä opetettaessa. Lisäksi meidän 
on mietittävä ne datamassojen nurkat, 
joihin meillä voisi liittyä jonkinlainen 

kilpailuetu. Tästä datas-
ta on pidettävä kiinni. 
Meistä ei saa tulla raaka-
ainetta myyvä siirtomaa 
vaan datan jalostuksen 
taitaja. Jalostukseen 
tarvitaan luonnollisesti 
hyviä datatieteilijöitä. 
Tarvitaan lisäksi ihmisiä, 
jotka ymmärtävät syväl-
lisesti käsiteltävänä ole-

van datan sisällön ja merkityksen. Tarvi-
taan siis korkeakoulutettuja tieteelliseen 
ajatteluun kykeneviä ihmisiä. Tutkimuk-
sesta ja koulutuksesta säästäminen on 
varmin ja nopein tie riistetyksi datan 
siirtomaaksi. 

Kaikkein tärkeimpiä, ja tässä piilee 
Suomen mahdollisuus, ovat henkilöt, 
jotka ymmärtävät riittävästi sekä subs-
tanssista että datatieteestä toimiakseen 
tulkkina datatieteilijöiden ja substans-
siasiantuntijoiden, kuten huippulää-
käreiden välillä. Yksinkertaisesti huip-

puluokan terveydenhuollon tekoälyn 
kehittäminen vaatii huippuluokan ter-
veydenhuollon älyä ja yritysten ja ter-
veydenhuollon tuottajien yhteistyötä. 
Suomen universaali ei-voitontuottoon 
tähtäävä terveydenhuolto ja suomalai-
set korkean luokan it-osaajat antavat 
tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden. 
Toivottavasti emme päätä olla käyttä-
mättä sitä.

Voiko tekoäly korvata lääkärin?
Mitä tapahtuu lääkärin ammatille? Kone 
tullee piankin suhteellisen hyväksi yh-
den aistin varassa ilman vuorovaikusta 
tapahtuvissa lääkärin toimissa, kuten 
patologisten ja kuvantamistutkimusten 
analyysissa. Sen sijaan käden taitoa, vuo-
rovaikutusta tai monien erityyppisten 
havaintojen yhdistämiskykyä vaativis-
sa lääkärin töissä kone tulee todennä-
köisesti säilymään lähinnä avustavassa 
roolissa vielä pitkälle tulevaisuuteen. 
Hyvä uutinen on, että suurin osa hy-
vin tehdystä lääkärintyöstä on tällaista. 
Kuva-analytiikankin suhteen tekoäly 
pikemminkin mahdollistaa entistä suu-
remman asiakasjoukon palvelun kuin 
vähentää lääkärien tarvetta.
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       Käden taitoa, vuoro-
vaikutusta tai monien 
erityyppisten havaintojen 
yhdistämiskykyä vaativissa 
lääkärin töissä kone tulee 
todennäköisesti säilymään 
lähinnä avustavassa roolissa 
vielä pitkälle tulevaisuuteen.

 Erikoislääkäri 1/2019 • 29 vsk12

http://www.amazon.com
http://www.amazon.com

