
Yhdistetty todellisuus - ratkaisut terveydenhuollossa 

 
ESITTELY 
Vedän tiimiä joka kehittää yhdistetyn todellisuuden ratkaisuja telekommunikaatioalalle. 

 Alkuun puhun lyhyesti teknologioista. Keskityn yhdistettyyn todellisuuteen ja sen 
mahdollisuuksiin terveydenhuollossa, ja kerron käytännön esimerkkejä teollisuudesta. 

 En ole lääkäri enkä sairaanhoitaja, ja tarkoitukseni on myös pysytellä insinöörin tontilla. 
Tietyt asiat kuitenkin toimivat samalla tavalla sekä tehtaassa että sairaalassa. 

 
AVAINTEKNOLOGIAT 
Tämän hetken avainteknologiat ovat tekoäly, Internet of Things ja 5G-verkot, sekä yhdistetty 
todellisuus. Yksittäisinä nämä asiat ovat ihan tavallisia, mutta integroituna ne voivat merkittävästi 
pudottaa vaatimuksia ihmisen ominaisuuksille, kuten motoriikka, muisti, älykkyys, ja lukutaito. 
 
Jos käytetään metaforaa elävästä olennosta; 

 Tekoäly on mieli, joka hoitaa suuria tietokantoja ja niiden rajapintojen välistä 
kommunikaatiota. 

 Internet of Things, eli esineiden internet antaa olennolle fyysisen luurangon ja lihakset sekä 
silmät ja korvat. 

 5G -verkot ovat tämän olennon hermoradat, jotka mahdollistavat sille nopeat refleksit, eli 
suuren tiedonsiirtokapasiteetin ja pienen viiveen. 

 Yhdistetty todellisuus on tämän olennon kommunikaatioväline. Se on moniulotteinen kieli, 
eleet ja ilmeet, eli intuitiivinen keino ymmärtää olennon aikomuksia ja vaikuttaa sen 
toimintaan. 

Tänään tämä ”olento” on tuskin alkuihmisen tasolla, mutta sen evoluutio on monin verroin 
nopeampaa kuin ihmisen. 
 

 
Kuva 1. Avainteknologioiden yhdistelmää voi kuvata elävällä olennolla. (www.MedicalGraphics.de /license CC BY-ND 4.0) 



 

 
MITÄ ON YHDISTETTY TODELLISUUS? 
Yhdistetty todellisuus on eräs keinotodellisuuden aste. Jos vasemmassa laidassa on fyysinen 
todellisuus ja oikeassa laidassa puhdas keinotodellisuus, yhdistetty todellisuus on niiden keskellä. 
 

 
Kuva 2. Keinotodellisuuden asteet. 

 
KÄYTTÄJÄKOKEMUS 
Ajatellaan että katsot huonetta yhdistetyn todellisuuden lasien läpi. Näet laitteita, muttet 
välttämättä pysty erottamaan mitkä laitteet ovat oikeita ja mitkä virtuaalisia. Pystyt ohjaamaan 
oikeita laitteita virtuaalisilla laitteilla, ja toisinpäin.  
Käyttöliittymä voi olla tieteiselokuvien ilmassa leijuva vilkkuva ja piipittävä 2D-näyttö täynnä tekstiä 
ja näyttäviä animaatioita, mutta se voi aivan yhtä hyvin olla myös hyvin arkinen ja intuitiivinen. 
 
Otetaan pari esimerkkiä: 

 Tarvitset jonkin työkalun, ja haluat printata sen 3D-printterillä. Voisit käyttää printteriä 
naputtelemalla ilmassa levitoivaa näyttöruutua, joka olisi käytännössä viritetty kopio 
nykyisistä nappuloista. Toisaalta voisit napata fyysisestä hyllystä virtuaalisen työkalun ja 
pudottaa sen todelliseen 3D-printteriin joka printtaa sen sinulle. 

 
Kuva 3. 3D printteri, ja fyysisiin nappuloihin perustuva perinteinen käyttöliittymä 

 Tai, leikkaat todellisella leikkausrobotilla virtuaalista sydäntä. Tuo virtuaalisydän voi olla 
pelkkä kuvitteellinen malli, tai niin sanottu digitaalinen kaksonen todellisesta sydämestä, 
jota oikea leikkausrobotti leikkaa jossain muualla. Zoomaat sydäntä isommaksi, ja menet 
sen sisälle. Soitat kollegallesi Amerikkaan, ja pyydät hänet liittymään seuraasi sydämen 
sisälle ja kertomaan mielipiteensä aikomastasi operaatiosta. Samaan aikaan joukko 
opiskelijoita seuraa tekemisiänne etänä, jakaen saman näkymän teidän kanssanne 
livenä.  En tiedä käytetäänkö lääketieteessä jo tällaista, mutta tiimini kehittelee analogisesti 
saman tyyppistä ympäristöä, ja me käytämme sitä jo. 



 
MAHDOLLISUUKSIA JA SUDENKUOPPIA 
Miltä yhdistetyn todellisuuden lähitulevaisuus näyttää? Alkuhypen jälkeen ilmeisesti kompuroidaan, 
sitten niellään pettymystä, ja jonkin ajan kuluttua tulee joku yhdistetyn todellisuuden Angry Birds, 
ja teknologian edelläkävijät mutisevat sivusta: eihän tuo ole edes kovin kekseliästä. Miksi näin? 
 
Siksi, että yhdistetty todellisuus on uuden tyyppinen media. Steve Jobsin sanoin: kun uusi media 
tulee saapuville, vajoamme vanhoihin mediatapoihin. Yritämme käyttää uusia medioita aivan 
samoin kuin vanhoja. 

 Esimerkiksi ensimmäiset televisiolähetykset olivat TV-kameralla kuvattuja radiolähetyksiä. 
Kesti vuosia, että TV kypsyi mediana nykyiseen muotoonsa. 

 Sama ilmiö jatkuu. Keinotodellisuuteen on keksitty jo ainakin näyttöruutuja ja näppäimistöjä 
ja luokkahuoneita ja muuta tuttua. 

 
Uudet mediat voivat olla jopa surkeita sellaisessa missä vanhat mediat ovat erinomaisia, mutta 
ylivertaisia jollain alueella jota ei alussa tunnisteta.  
 
Mitä yhdistetyssä todellisuudessa voi sitten tehdä paremmin kuin muilla medioilla? Mikä on 
yhdistetyn todellisuuden erityispiirre?  
Se on kolmiulotteisuus. Kun kolmiulotteisuuteen lisätään reaaliaikainen vuorovaikutus 
keinotekoisen ja todellisen maailman välillä, venytetään ajan ja paikan rajoitteita. Mahdollistetaan 
”digitaalisia supervoimia” kuten telekinesia, eli pystytään tekemään etänä asioita lähes ajatuksen 
voimalla. Tämä onnistuu melko intuitiivisesti jo nykyisillä kömpelöillä ohjaimilla. 
 
MAHDOLLISIA ANALOGIOITA TEOLLISUUDESTA 
Sovellan edellä kuvailemiani ajatuksia käytäntöön. 

 Olemme esimerkiksi korvanneet tuotteiden visuaalisessa esittelyssä fyysisiä prototyyppejä 
virtuaalisilla. Virtuaaliset prototyypit tarjoavat lähes samat asiat kuin fyysiset, mutta paljon 
nopeammin ja vähemmillä resursseilla. Passiiviset visuaaliset mallit ovat helpoin mahdollinen 
ensimmäinen askel keinotodellisuuden hyödyntämiseen. Oikein tehtynä malleja voi käyttää 
sellaisenaan myöhemmin monimutkaisempien toimintojen pohjana. 

 Japanin myyntitoimistollamme ei ole yhtään ylimääräistä neliötä, ja meillä on satoja tuotteita 
joista isoimmat ovat suurempia kuin minä. Heille ei mahdu yhtään fyysistä tuotetta, mutta 
keinotodellisuudessa tätä ongelmaa ei ole. 

 Olemme tuomassa lisättyä todellisuutta laboratorioihin ja tuotannon tehtäviin digitaalisten 
kaksosten avulla. Jotkut näihin tarpeisiin kehitetyistä ratkaisuista voivat soveltua lähes 
sellaisenaan terveyspuolelle. 



 
Kuva 4. Mittalaitteen digitaalinen kaksonen laboratoriossa 

 
Sairaaloiden logistiikka on analogisesti lähellä teollisuuden tuotannonohjauksen haasteita. 
Tapaamieni lääkäreiden mukaan terveydenhuollossa olisi käyttöä myös adaptiivisella 
henkilöstöresurssien kohdentamisella. Lääkäreillä ja hoitajilla kuluu työaikaa erilaisiin 
oheistekemisiin, kuten tietojen käsittelyyn ja sisätilojen välillä liikkumiseen tai matkustamiseen. 
Nämä ovat samoja ongelmia kuin teollisuudessa. Omien kokemusteni mukaan tällaisen 
oheistekemisen määrää voi merkittävästi vähentää lisätyn todellisuuden ratkaisuilla, soveltamalla 
niitä ajatuksia ja teknologioita joita tässä kuvailin. Monet tarvittavista rakennuspalikoista ovat jo 
saatavilla. 
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