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Jyväskylän Yliopiston 
Informaatioteknologian tiedekunta

• Tietotekniikka-alan opetusta vuodesta 1967, n. 4500 tutkintoa

• IT-tiedekunta perustettu 1998

• Monitieteinen tutkimus ja koulutus

• 2600 opiskelijaa

• Opetus- ja tutkimushenkilöstöä n. 140, 22 professoria

• Budjetti 18 M€ vuonna 2017 (8.2 M€ valtion rahoitus, 9.2 M€ ulkoinen 
rahoitus)

• Aktiivinen yhteistyö teollisuuden kanssa

• Yhteistyö IBM:n kanssa alkoi vuonna 1967

• Jyväskylän yliopisto ja IBM allekirjoittivat Watson-sopimuksen 28.8.2015
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IT-tiedekunnan tutkimusalat
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Kulut

Ihmiset

Kulut ovat yhteensä 20 mrd €. Jos 90 prosentin aiheuttamista kuluista säästetään 10 %, 

säästö on 400 milj. €, mutta 10 prosentin ”suurkuluttajien” osalta vastaava 10 %:n säätö 

olisi jo 1,6 mrd €. 

SOTE kulut
10 % ihmisistä kuluttaa 15 000-20 000 €/hlö/vuosi eli 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluista.
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Sote -kustannukset

Ruohonen ym. 2016: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/51199/978-951-39-6754-3.pdf?sequence=1 , Leskelä ym. 2013: http://www.laakarilehti.fi/pdf/2013/SLL482013-3163.pdf , Ruohonen, T., Kuoremäki, R., Kaasalainen, K., & Kilpi, O. 
(2018). Asiakas on-line -hanke: Loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/57062 , THL. 2014. Terveyden- ja sosiaalihuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2011. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-079-5

• Kalliilla 10 %:lla keskimääräinen kustannus 15 000-20 000 euroa/vuosi/asiakas

• Esimerkkejä paljon palveluja tarvitsevien kustannuksista: Asiakaskohtaisia kuluja 
(Leskelä ym. 2013)

Vanhuspalvelut 29 000 €, 39 % /asiakas/vuosi 

Lastensuojelu 26 700 €, 5 % /asiakas/vuosi

Vammaispalvelut 21 000 €, 12 % /asiakas/vuosi

Päihde/asumispalvelut 18 222 €, 6 % /asiakas/vuosi

Diabetes, sydän- ja verisuonitaudit 12 000 €, 11 % /asiakas/vuosi

• Kustannuksia syntyy myös sote-palveluiden peruuttamattomista poisjäänneistä:

Poisjäännit yleisiä suun terveydenhuollon, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian vastaanotoilla

Keski-Suomen JYTE-alueella 44 791 peruuttamatonta poisjääntiä, jotka jakautuivat yhteensä 23 
711 asiakkaan kesken (Ruohonen ym. 2018)

Yksikkökustannuksia: Suun terveydenhuollon vastaanotto (alkaen 66 €), aikuispsykiatria (noin. 
94-300 €/käynti), nuorisopsykiatria (noin 94-300 €/käynti) (THL 2014).

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/51199/978-951-39-6754-3.pdf?sequence=1
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2013/SLL482013-3163.pdf
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/57062
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-079-5




Suunnitelmallinen hoitopolku tietoteknisesti
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Kansallinen SOTE-tiedonhallinta-alusta ja analytiikka
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Kansallinen tiedonhallinta-alusta

• Palveluiden integraation edistäminen 

• Datan ensisijainen ja toissijainen analyysi 
Tilannekuvan muodostaminen kansallisella, maakunnallisella ja 
yksilötasolla.

• Mahdollisuuksia:
Kokonaisuuden johtaminen

Terveydentilan hallinta 

Interventioiden kohdentaminen ja vaikutusten seuranta

Riskianalyysit

Kustannuskehityksen seuranta

Palvelujärjestelmän suorituskyvyn seuranta

Tutkimus ja innovaatiot

21.5.2018JYU. Since 1863. 14
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TEKES hankkeet

• Hanke I: Value from public 

health data with cognitive 

computing (2016 – 2017)

• Hanke II: Watson Health 

Cloud Finland (2017 – 2018)

• Yhteistyössä Jyväskylän

Yliopiston kanssa:

• TEKES, Sitra, Jyväskylän

kaupunki, IBM, KSSHP, KYS, 

HUS, UEF ja Keski-Suomen

liitto
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Valmisteilla rapotti:

100 esimerkkiä tekoälyn soveltamisesta 

terveydenhuollossa

• https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja

https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja
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Tekoälysovellukset terveydenhuollossa

• Ennaltaehkäisevä omahoito

• Ennaltaehkäisevä terveyden huolto

• Hyvinvointisuunnitelma ja sen seuranta

• Diagnostiikka
Data-analyysi

Kuva-analyysi

Tekstianalyysi

• Syrjäytymisen varhaisen vaiheen tunnistaminen

• Hoitoprosessi 
Prosessin vaikuttavuuden seuranta

21.5.2018
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Robotiikka terveydenhuollossa

• Palvelurobotit

• Diagnostiikkarobotit

• Lääkehuolto

• Hoivarobotit

21.5.2018
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Terveydenhuollon johtaminen ja kustannusten 

seuranta

• Data-analyysin processmining –työkalut

• Simulointi ja optimointi

• Edistyksellinen business –analytiikka

21.5.2018

Lohkoketjuteknologia terveydenhuollossa

• Dokumenttien hallinta

• Älysopimukset
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Virtuaalitodellisuusteknologia 

terveydenhuollossa

• Älykkäät sensorit

• 5G

• Sensoridatan reaaliaikainen analysointi

21.5.2018

IoT –teknologia terveydenhuollossa

• Itsekuntouttava toiminta

• Henkilöstön koulutus



Lähde: Porrasmaa Jari, Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Kanta Liikkuuko tieto ja miten?, STM, 30.5.2017 JYU. Since 1863. 21

Nanoteknologiaan perustuva puhalluslaite

• pystyy diagnosoimaan useita eri sairauksia henkäyksestä

• tutkimuksissa diagnosointitarkkuus oli 86 %:n luokkaa ja 
sairaudet kyettiin myös erottamaan toisistaan

• diagnosoituja sairauksia: cronintauti, epätyypillinen 
Parkinsonismi, eturauhassyöpä, haavainen koliitti, idiopaattinen 
Parkinsonin tauti, keuhkosyöpä, keuhkoverenpainetauti, 
krooninen munuaissairaus, mahasyöpä, multippeli Skleroosi, 
munasarjan syöpä,  paksusuolen syöpä, pää-ja niskasyöpä, 
raskausmyrkytys, virtsarakon syöpä, ärtyvän suolen 
oireyhtymä.

21.5.2018



IBM Watson for Oncology

• Tarkoitus: sovellus onkologin diagnosointityön tueksi

• Kehittäjät: IBM

• Haaste: näytekuvien tutkimisen hitaus ja vaikeus

• Ratkaisu: sovellus käyttää pilvipohjaista supertietokonetta 
käsitelläkseen valtavia määriä dataa lääkäreiden muistiinpanoista 
tutkimusaineistoihin

• Hyödyt: tukee lääkäriä diagnosoinnissa ja potilaan hoitoon ja 
lääkitykseen liittyvässä päätöksenteossa

Vuonna 2016 Business Insider uutisoi Watsonin pelastaneen 
ihmishengen Tokion yliopistollisessa sairaalassa. Sovellus kykeni 
tunnistamaan kahden eri leukemiatyypin yhtäaikaisen esiintymisen 
potilaalla.



Esimerkejä Japanista

• Japanin työministeriö on varannut 149,8 miljoonaa euroa 

sijoitettavaksi tutkimukseen, jossa selvitetään miten 

tekoälyä voidaan käyttää lääketieteellisessä 

tutkimuksessa ja lääketieteellisen datan 

hyödyntämisessä

• Seuraavassa konkreettisia sovellusesimerkkejä.



HIKARI - kliinisen päätöksenteon ja riskien 

arvioinnin sovellus

• Tarkoitus: sovellus kliinisen päätöksenteon ja riskien arvioinnin 
helpottamiseksi

• Kehittäjät: Fujitsun Euroopan laboratorio, Fujitsun Espanjan 
yksikkö ja HCSC:n Madridin innovaatioyksikkö

• Haaste: relevantin informaation löytäminen potilaista 
kerättävän suuren datamäärän seasta

• Ratkaisu: sovellus kokoaa dataa eri lähteistä ja esittää tietoa ja 
ennakointimalleja helpommin hyödynnettävässä muodossa

• Hyödyt: tarkemmat ennakoivat riskiarviot, potilaiden aktivointi 
omasta terveydestä huolehtimiseen, hallinnolliset hyödyt



Onkologia-alan syövän diagnosoinnin ja hoidon 

suunnittelun tukisovellus

• Tarkoitus: syövän diagnosoinnin ja hoidon suunnittelun tuki

• Kehittäjät: Tokion yliopisto ja Tokyo Medical and Dental 
University 

• Haaste: Perinteisesti mikroskoopilla tehdyissä patologisten 
näytteiden tutkimuksissa erityisesti pienet poikkeamat jäävät 
usein huomaamatta

• Ratkaisu: tekoälyjärjestelmä opetettiin rintasyöpäpotilaiden 
imusolmukekudoskuvien avulla tunnistamaan syövän 
etäpesäkkeiden tila pelkkien kuvien perusteella

• Hyödyt: tekoälyn luoman analyysin perusteella tutkimusryhmä 
loi syöpäsolujen ”olemassaolon todennäköisyyden kartan”. 
Tämän avulla voidaan paremmin arvioida etäpesäkkeiden tilaa 
ja suunnitella potilaan syöpähoitoa



Onkologia-alan sovellus ihosyövän 

tunnistamiseen

• Tarkoitus: ihosyövän tunnistamisen tueksi

• Kehittäjät: Tsukuban yliopisto japanilainen yritys Kyocera 

• Haaste: Ihon solunmuutosten arvioiminen, mahdollisen 
syöpätyypin tunnistaminen

• Ratkaisu: Tekoälyä opetettiin syväoppimisen keinoin 4000 
syöpäkuvan avulla. Näin kehitettiin järjestelmä, joka pystyy 
päättelemään ihon muutoksesta otetun valokuvan 
perusteella onko potilaalla ihosyöpää vai ei. Järjestelmä 
esittää myös ehdotuksen siitä, minkä tyyppinen ihosyöpä 
kuvassa mahdollisesti esiintyy

• Hyödyt: Järjestelmän toivotaan tehostavan ihosyövän 
tunnistamista, sekä harvaanasuttujen alueiden potilaiden 
hoidon laadun parantamista



Diabeteksestä johtuvan sokeutumisen ehkäisy

• Tarkoitus: diabeteksesta johtuvan retinopatian varhainen 

tunnistaminen

• Kehittäjät: Jichin lääketieteellinen yliopisto

• Haaste: perinteinen tutkimus edellyttää asiaan erikoistuneen 

lääkärin fyysistä tutkimusta ja perehtymistä silmänpohjankuviin

• Ratkaisu: sovellus pystyy tunnistamaan taudin sekä sen 

kehitysasteen ja vakavuuden pelkkien kuvien avulla

• Hyödyt: sovelluksen avulla retinopatian taso voidaan määrittää 

aikaisempaa tarkemmin, mikä parantaa hoidon suunnittelua



SAKURA (ent. KIZUNA) - Kommunikointisovellus

• Tarkoitus: japanilaisen lääkärin ja ulkomaalaisen potilaan 
välisen kommunikoinnin parantaminen 

• Kehittäjät: Tifana.com

• Haaste: yhteisen kielen puute vaikeuttaa lääkärin ja potilaan 
välistä kommunikaatiota, lisää lääkärin työtaakkaa ja altistaa 
hoitovirheille

• Ratkaisu: Sovellus osaa japania, englantia, kiinaa ja koreaa. Se 
haastattelee potilasta hänen äidinkielellään, kääntää ja toistaa 
lääkärin puheen potilaalle valitulla kielellä

• Hyödyt: kielimuuri voidaan ylittää



Stressitason omaseuranta

• Tarkoitus: stressin seurannan ja ehkäisyn tuki

• Kehittäjät: NTT Docomo ja Keion Yliopisto 

• Haaste: omaa stressitasoa voi olla vaikea itse määritellä ja 
tilannettaan saattaa helposti päätyä vähättelemään

• Ratkaisu: älypuhelimessa toimiva sovellus, joka arvioi 
stressitasoa hyödyntämällä tietoa käyttäjän sydämen lyöntien 
intervallimuutoksista, käyttäjän älypuhelimesta kerättyä dataa 
(noin 130 käyttäytymiseen liittyvää muuttujaa) ja oppimaansa 
tietoa näiden kahden stressiin liittyvistä korrelaatioista

• Hyödyt: arviot onnistuvat n.70%:n tarkkuudella, käyttäjän 
tietoisuus omasta stressitasosta paranee, mikä auttaa stressin 
ehkäisyssä ja hallinnassa



AIGLEA – Sovellus työntekijöiden terveyden 

edistämiseen

• Tarkoitus: työntekijöiden terveyden seuranta ja tuki

• Kehittäjät: Aiglea

• Haaste: pitkää työpäivää tekevät toimistotyöntekijät ovat 
riskiryhmässä saada monenlaisia terveysvaivoja

• Ratkaisu: sovellukseen syötetään tietoja työntekijän 
päivittäisestä voinnista, sovellus oppii käyttäjänsä oireista ja 
harjoitusten toteutumisesta ja ehdottaa hänelle optimoituja 
harjoituksia (esim. venytyksiä). Työnantaja voi seurata 
työntekijöidensä terveydentilaa sekä osastoittain että yksilöittäin

• Hyödyt: työntekijöiden harrastama liikunta lisääntyy, ravinto 
monipuolistuu ja ja henkinen hyvinvointi kohenee



VERTICAL VISION (VV) - Konenäkösovellus 

itsetuhoisten auttamiseksi

• Tarkoitus: itsemurhien ehkäisyy

• Kehittäjät/testaajat: Mitsubishi Estate ja Inegrated Security 
Guarantee

• Haaste: miten tunnistaa mahdollisesti itsemurhaa aikova henkilö 
avun tarjoamiseksi ajoissa?

• Ratkaisu: syväoppimiseen perustuva kuvantunnistusjärjestelmä, joka 
pystyy tunnistamaan poikkeavasti käyttäytyvät henkilöt väkijoukosta. 
Tarkkailee ihmisen ilmeitä ja tunteita, liikereittejä, kehon asentoa, 
käyttäytymistä ja näiden pohjalta päättelee onko henkilö huolestunut 
tai levoton

• Hyödyt:(sovellusta vasta testataan tähän tarkoitukseen)
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Lisää esimerkkejä maailmalta

• Lääkeaineyhdistelmien seulontaa varten kehitetty Eve

• Even tekoäly oppii aiemmista onnistuneista löydöksistä

• Valitsee tarkasteltavaksi yhdisteitä, joilla on korkea todennäköisyys 
aktivoitua tutkittua sairautta kohtaan

• Lontoon Imperial Collegen kehittämä ohjelmisto, joka mallintaa 
3D:nä potilaan sydämen

• Oppii nopeasti, mitkä ominaisuudet sydämen toiminnassa ennustavat 
parhaiten sydämen vajaatoimintaa ja kuolemanriskiä

• käyttää MRI-kuvausta yhdessä veri-ja muiden  
kokeiden informaation kanssa muodostaessaan mallia 

21.5.2018Lähde: STM 2017
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”Sosiaalinen valmentaja”

• apuna mielialojen analysoinnissa

• Kehitetään auttamaan henkilöitä, jotka kärsivät esimerkiksi 

Aspergerin oireyhtymästä tai ahdistuneisuushäiriöstä

• Päälle (esim. ranteeseen) puettavaa teknologiaa, joka tulkitsee, 

onko käyttäjän käymän keskustelu tunnetasoltaan onnellista, 

surullista vai neutraalia

• Arvio perustuu henkilön puheen (äänensävy, korkeus ja energia ja 

sanasto) ja fyysisten tekijöiden (liike, sydämen syke, verenpaine, 

veren virtaus ja ihon lämpötila) seurantaan ja analyysiin

21.5.2018
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Kokobot-keskustelurobotti

• tarjoaa apua stressiin, levottomuuteen ja masennukseen 

liittyvien tilanteiden käsittelemiseksi

• Toiminta perustuu joukkoistamiseen ja kognitiiviseen psykologiaan

• Käyttäjät kertovat KokoBotille ongelmistaan ja robotti ohjaa viestin 

sopivalle Kokobot-jäsenelle, eli todelliselle ihmiselle, joka on 

lupautunut olemaan tarvittaessa avuksi

• Käyttäjät saavat keskimäärin neljä vastausta, joista ensimmäinen 

saapuu viidessä minuutissa. Tutkimusten mukaan 99 % kysymyksistä 

saa vastauksen ja niistä 90 % on havaittu olevan hyödyllisiä. 

21.5.2018
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Woebot-keskustelurobotti

• on kehitetty tukemaan depressiosta ja levottomuudesta 

kärsiviä henkilöitä

• Woebot kartoittaa henkilön mielentilaa ja ajatuksia, ja hyödyntää 

kognitiivisen käyttäytymisterapian tekniikoita muotoillakseen 

uudelleen depressioon ja levottomuuteen liittyviä ajatusmalleja ja 

negatiivisia tunteita

• Itsenäisesti toimiva järjestelmä tarjoaa tilaisuuden keskusteluun 

ilman häpeän tai tuomitsemisen pelkoa vaikka 24/7 

• Maksullinen järjestelmä, joka toimii Facebook Messengerin kautta

21.5.2018
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Wysa-keskustelurobotti

• hyvinvoinnin ja mielialojen tasapainosta huolehtimiseen

• Ohjaa käyttäjänsä mindfulness-meditaation ja erilaisten 

aktiviteettien, esimerkiksi hengitysharjoitteiden ja niskan venyttelyn, 

läpi

• Robotti kartoittaa tietoa käyttäjän olotilasta, tunteista ja esimerkiksi 

kielteisistä ajatuksista.

• Mikäli robotti tulkitsee käyttäjän ajatusten liittyvän mahdollisesti 

masennukseen, se suosittelee lääkärikäyntiä

21.5.2018



AI-robotit hoitotyössä: Parlo

• Tarkoitus: helpottaa hoitajapulan seurauksia

• Kehittäjät: Fujisoft

• Haaste: vanhainkodissa asuvat japanilaiset eivät halua 
häiritä kiireisiä hoitajia, minkä vuoksi kommunikointi jää 
vähäiseksi

• Ratkaisu: Parlo muistaa yli 100 henkilön kasvot ja nimen, 
osallistuu keskusteluihin ja väittelyihin, tunnistaa tunnetiloja, 
voi tanssia ja urheilla. Robotti oppii yksittäisen ihmisen 
käytöskaavoja ja muistuttaa potilaita usein unohtuvista 
asioista.

• Hyödyt: Robotti madaltaa potilaiden kynnystä 
kommunikoida ja keskustella jonkun kanssa, mikä helpottaa 
myös asiakkaiden terveydentilan seuraamista



AI-robotit hoitotyössä: Pepper

• Tarkoitus: vanhustenhoito ja potilaiden valvominen 
(kehitetty soveltumaan myös asiakaspalveluun)

• Kehittäjät: SoftBank

• Haaste: Hoitajien tulisi huomata riittävän pian, jos 
vanhuksella on jokin huoli tai hätä

• Ratkaisu: robotti muistaa ihmiset, joiden kanssa 
kommunikoi, seuraa ihmisäänen eri sävyjä, pyrkii 
tulkitsemaan tunteita ja mukautumaan tilanteeseen, osaa 
20 eri kieltä

• Hyödyt: tuo lisäarvoa potilaiden arkeen ja helpottaa 
hoitajien työtä valvomalla potilaita (käytetty mm. 
yövalvonnassa)



Digitaaliset palvelut ja tekoäly



Koko kansan tekoälytuettu

digitaalinen järjestelmä



Sisältö 1/2



Sisältö 2/2
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Kiitos!

https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/

julkaisut/tekes-raportteja

https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja

