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TBssa paperissa kuvataan lyhyesti tekoalyä tieteenalana, 
tietämystekniikkaa tekoalyä soveltavana teknologiana ja 
esitellään visioita siita, miten tekoalya voidaan 
terveydenhuollon alueella soveltaa terveydenhuollon hen- 
kilöstön apuvälineena ja hoitotyön tukena. 

1. TEKOÄLY - TIETEENALA, TIET~YSTEKNIIKKA - TEKNOLOGIA 

Tekoäly tarkoittaa tieteenalaa, jonka tutkimuskohteena on 
älykäs toiminta - toisaalta älykkaiden koneiden rakentaminen, 
toisaalta alykkyyden tutkiminen. Tutkimusvälineitä tekoälyssä 
ovat tietokoneohjelmat, joiden avulla pyritään kuvamaan ja 
löytgmaän alykkyyden perusmekanismeja ja testaamaan niitä 
vaativien tehtavien suorituksessa. 

Tekoälyn kaytännöllinen toteuttaminen edellyttää 
insinööritaitoa siita, miten erityyppisia älykkyyttä vaativia 
toimintoja voidaan toteuttaa tietokoneella. Tätä 
insinööritaitoa sanotaan tietämystekniikaksi. 
Tietåmystekniikka on siis taitoa ja menetelmiä rakentaa 
sellaisia tietokoneohjelmia, jotka pystyvat osoittamaan 
jonkinasteista Blykkyytta. 

Tietämystekniikan tuotteita ovat tiethysjarjestelmät, 
naista paäosa on asiantuntijaj2irjestelmiä. 
Asiantuntijajärjestelmänimitystä käytetään silloin, kun 
tietamysjarjestelmä jaljittelee ihmisasiantuntijan paättelyä 
ja keskustelee kayttiijansa kanssa asiantuntijan tavoin. 

Tietamysjiirjestelmien sovelluskohteet ovat yhtälailla 
rajattomat kuin yleensä atk-järjestelmien. Tyypillisimpia 
sovelluskohteita ovat olleet diagnostiikka (seka 
läaketieteellinen etta koneiden vikadiagnostiikka), neuvonta 
ja suunnittelu. 

Vaikka tiettimystekniikkaa voidaankin soveltaa useissa 
sellaisissa tapauksissa, joissa tavanomaisen 
ohjelmointitekniikan keinot alkavat loppua, eivät 
asiantuntijajarjestelm~t kuitenkaan ole aidosti alykkaitä. 
Ne pystyvat käyttamaiin hyväkseen vain järjestelmaän 
syötettya, kapean erikoisalueen tietämystä, minkäänlaista 
"talonpoikaisjärkea" niilla ei ole. 



2. MILLOIN TIETÄMYSJARJESTELMIA KANNATTAA RAKJWi'AA ? 

Ongelman vaikeusaste - Muutamassa minuutissa ratkaistavien 
ongelmien käsittelyyn ei juuri kannata rakentaa 
tietämysj8rjestelmää. Toisaalta tieti4mysji4rjestelmki& ei 
pystytä rakentamaan, jos ratkaisu vaatii useita tunteja 
ihmisasiantuntijaltakin. 

Taloudellinen kannattavuus - Rakentamisen tulee viime kadessä 
olla taloudellisesti kannattavaa. Melko suoraviivaisiin 
neuvontatehtäviin soveltuvan j8rjestelmln rakentamiseen 
tarvittava panostus on varsin pieni, toisaalta laajojen 
järjestelmien rakentaminen vaatii useiden henkilötyövuosien 
panostusta ja siten niiden tulee tuottaa merkittavia 
kustannussäästöjä. Raha ei välttamatt8 kuitenkaan ole ainoa 
kannattavuuden mittari. Jos esim. harvinaista asiantuntemusta 
tarvitaan samanaikaisesti useissa paikoissa, asiantuntija 
ollaan vaarassa menettää tai asiantuntemusta on saatava 
mihin vuorokauden aikaan tahansa, jarjestelmän rakentaminen 
on kannattavaa. 

Tietämyksen saatavuus - Asiantuntijatietämyksen saatavuus 
on tämän päivän pullonkaula-ongelma jtirjestelmien 
rakentamisessa. Tietamyksen lähteitä ovat yksittaiset 
asiantuntijat, konsensus-kokoukset tai panelit, kirjallisuus 
ja muu materiaali, tietokannat ja muut olemassaolevat 
tietovarastot. Asiantuntija on ttirkein tietämyksen l8hde. 
Tietamyksen siirto asiantuntijalta j8rjestelmaän onnistuu, 
jos 
- asiantuntija on motivoitunut panostamaan aikaa riittavasti 
hankkeeseen, 

- asiantuntijalla ja järjestelmän rakentajalla on yhteinen 
kieli, joka mahdollistaa kommunikoinnin, 

- asiantuntija osaa selittää, miten ongelmanratkaisu 
tapahtuu, 

- järjestelmän rakentaja tuntee ongelma-aluetta ainakin sen 
verran, että pystyy jäsentämään ja analysoimaan esitettyä 
tietämystä. 

Hyväksytyn ratkaisun olemassaolo - Ongelmalle on oltava 
olemassa jokin sellainen ratkaisu, joka riittävän yleisesti 
hyväksytään "oikeaksi1' ratkaisuksi. Esim. 18äketieteellisiss~ 
ongelmissa eri asiantuntijoilla voi olla hyvinkin erilaisia 
käsityksiä siitä, mikä on oikea ratkaisu ja nämä kasitykset 
voivat olla jopa keskenaan ristiriitaisia (ns. Gold Standard- 
ongelma). Tällöin on varmistuttava siita, etta toteutettava 
ratkaisu on joko riittavan arvovaltaisen asiantuntijan 
esittämli tai konsensus-kokouksen tai vastaavan hyvaksymki. 

Käytännöllisin 13hestymistapa järjestelmien rakentamiseen 
on usein ns. prototyyppimenetelm8. Erilaisia kehittimia ja 
ohjelmointiympäristöjä on saatavilla kaikenlaisiin 
tietokoneisiin kotitietokoneista alkaen. Vaativimpien 
järjestelmien rakentaminen edellytti48 yleenski ns. 
tekoälykielten, kuten Lisp, Prolog ja Smalltalk, kayttamistä. 



Järjestelmien kehittämisen tavoitteena on luonnollisesti 
tuottaa käytännössä toimivia ja käyttäjälle hyödyllisiä 
apuvalineita. Käyttäjien hyväksynnän saavuttaminen on 
ensiarvoisen tärkeätä ja jotta se olisi mahdollista, on 
järjestelmällä oltava ainakin seuraavat ominaisuudet: 

* Jarjestelman tehtävanä on auttaa käyttäjaä jonkun 
todellisen ja riittävän vaikean ongelman ratkaisussa. 
Jarjestelman tehtävänä ei ole ihmisen syrjayttäminen vaan 

tuen tarjoaminen. Järjestelmän käyttäminen edellyttää 
tietenkin, että käyttäjä saa jotakin hyötyä järjestelmän 
käyttämisestä. 

* Jarjestelman tulee suoriutua tehtävästään riittävän hyvin. 
* Järjestelmalla tulee olla kuva omasta osaamisestaan ja 
sen rajoista. 

* Kbyttöliittymä on kehitetty käyttäjän tarpeisiin ja hänen 
lähtökohdistaan. Kayttöliittymän pitäa olla mahdollisimman 
joustava ja tukea erilaisia käyttäjiä. 

4. TIET~~YSTEKNIIKAN VISIOITA TERVEYDENHUOLLON KANNALTA 

Tietämystekniikan soveltaminen alkoi 1960-luvulla, mutta 
silloin teknologian kohtaamat suurimmat vaikeudet olivat 
tehottomat tietokoneet ja menetelmien keskeneräisyys. 
Asiantuntijajärjestelmien rakentamismetodikka syntyi USA:ssa 
1960- ja 1970-luvuilla. Valtava innostus ja "boomi" 
tietämystekniikan alueella alkoi 1980-luvun alussa, tällöin 
käynnistyivät useat suuret tietotekniikan kehittämisohjelmat 
eri puolilla maailmaa, näissa tietämystekniikalla oli 
keskeinen rooli. 

Alkuinnostuksen hälvettyä on käynyt kuitenkin ilmeiseksi, 
ettei tietämystekniikka ole helppokayttöinen yleistyökalu. 
Vain harvat menetelmät ovat sillä asteella, että niitä 
voidaan soveltaa laajamittaisesti käytännön ongelmien 
ratkaisemiseen. Kuitenkin tulevaisuus näyttää valoisalta, 
useita, onnistuneita rutiinikäytössä olevia järjestelmiä on 
tehty ja tehokkuutta ja tuottavuutta on pystytty näiden 
järjestelmien avulla parantamaan. Kesällä 1988 arvioitiin 
maailmalla olevan käytössä 1400 tietämysjärjestelmää. 

Tietämysjärjestelmien rooli tulevaisuuden terveydenhuollossa 
on avustaa hoitopaätösten teossa ja hoidon seurannassa. 
Lisäksi luonnollisesti erilaiset lääketieteelliseen 
tutkimukseen liittyvät tehtävät. 

Hoitopäätösten teossa tietämystekniset järjestelmät voivat 
olla konsultoivia apuvalineita, ns. muistilistatyyppisiä 
referenssijärjestelmia, jotka auttavat käyttäjää ottamaan 
huomioon kaikki mahdolliset tilanteessa relevantit asiat. 
Toisaalta järjestelmä voi toimia ns. kritikoivana tukena 1. 
käyttäjän antamaa, valmista lopputulosta kritikoidaan ja 
kritiikille esitetään perustelut. 



Tietämysjärjestelma voi olla osa kehittynyttä mittaus- tai 
tutkimuslaitetta niin, että käyttäjä ei lainkaan kommunikoi 
järjestelmän kanssa. Tällaisia ovat mm. erilaisiin 
analysaattoreihin upotettavat tulosten tulkintaa, 
mittausanalytiikan laaduntarkkailua ja/tai tulosten laskentaa 
suorittavat järjestelmät. 

Järjestelmät voivat olla opetuskäyttöön tarkoitettuja 1. 
toimivat lääketieteellisen opetuksen apuviilineinä tai 
auttavat terveydenhuollon henkilöstöä uusien tehtävien ja 
menetelmien oppimisessa. 

Terveydenhuollon alueella on tärkeiitii, että kehitettavät 
tietämysjärjestelmät integroituvat muihin yksikön 
tietojarjestelmiin. Tällöin esim. päätöksentekoa tukeva 
järjestelmä voi hyödyntää potilastietokannoissa olevat 
tiedot ja vältetään tietojen moninkertainen tallennus. 

5 .  YHTEENVETO 

Tietotekniikka ja tietämystekniikka ovat suhteellisen lyhyen 
ajanjakson kuluessa avanneet terveydenhuollolle paljon 
mielenkiiintoisia näkymiä. Näiden visioiden toteutuminen 
edellyttää paitsi menetelmien ja tekniikoiden kehittymistii, 
ennenkaikkea yhteistyötä terveydenhuollon asiantuntijoiden 
ja järjestelmien rakentajien kesken. 

Käyttäjien tarpeet ja vaatimukset ovat liihtökohta 
järjestelmien kehittämiselle ja naiden selvittiiminen on 
vuorovaikutteinen prosessi, jossa terveydenhuollon 
ammattilaisilla on painava rooli. 

Keskeiseksi tulevaisuuden kannalta muodostuu löytää jiirkevät 
ja toimivat ratkaisut siihen, mitka tehtävfit sopivat ihmisten 
suoritettaviksi ja mitka koneiden, ja miten näiden välinen 
kommunikaatio toteutetaan. Olennaista eivät ole älykkäät 
koneet ja ohjelmat vaan löydettyjen konekykyjen iilykkäiit 
käyttötavat. 
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