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Kyberturvallisuus

Laskennallinen ajattelu

Datatieteet, päätöksenteko



laboratoriot/tutkimusryhmät

 Hyperspektrikuvantaminen, Ilkka Pölönen 

 Digitaalinen terveysälykkyys, Sami Äyrämö

 Sote -palveluprosessit, simulointi ja optimointi, Toni Ruohonen

 Monitavoitteinen optimointi ja päätöksenteko, Kaisa Miettinen

 Digitaaliset palvelualustat koulutuksessa ja terveydenhoidossa, Pekka 

Neittaanmäki

 Kyberturvallisuus, strateginen analyysi, Martti Lehto, Martti Kari

 Start-up yrittäjyys, Pekka Abrahamsson
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Suomen SOTE IT järjestelmä
Huomioita:
– Suomessa on maailma huippua oleva IT-osaaminen

– Muualla maailmassa ei ole samanlaista SOTE-järjestelmää kuin Suomessa

– Suomessa on pieni väestö ja 18 maakuntaa

• IT-teknisesti yksi järjestelmä riittäisi

• Kela-IT + maakunnalliset operatiiviset järjestelmät

– SOTE järjestelmät ovat monimutkaisia ja keskitystyö kallista

– Suomen markkinat ovat liian pienet yksinomaan omaan kehitystyöhön

• Maailman mittakaavassa koko Suomen asukasluku vastaa suurkaupunkia

– Globaali terveydenhuollon markkinoiden vuoden 2022 ennuste n. 10,8 
triljoonaa euroa (miljardi miljardia)

• Suomessa kehitetyillä teknologioilla voi olla suuret markkinat
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Tekniikka
Hyödynnetään entistä enemmän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja

Digitaalisissa hajautetuissa järjestelmissä tietoturvan varmistaminen 
ongelmallista

Tekoäly merkittävässä asemassa tulevaisuudessa kaikilla tasoilla:
– valtakunta, maakunta, sairaala, yksilö

IT-järjestelmä skaalautuu kustannustehokkaasti hyvin ylöspäin mutta ei 
alaspäin

IT-kustannusten hallinta edellyttää useita toimenpiteitä, muun muassa:
– Mahdollisimman paljon kansallisesti yhteisiä järjestelmiä. KELA IT 2.0

– Henkilökunnan koulutus tehostaa IT-järjestelmien käyttöönottoa 

– SOTE-IT –alan kansallinen tutkimusohjelma tärkeä

• Suomen Akatemia, Business Finland, Sitra, Vake, EU-rahoitus

– IT:n tehokkaampi käyttö laskee henkilöstökuluja
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Kansalaisten omatoimisuus
Digimaailmassa siirrytty palveluyhteiskunnasta 
itsepalveluyhteiskuntaan
– esim. pankki, kauppapalvelut, tiedonhaku, koulutus.

Tiettyjä SOTE-palveluita pystytään tarjoamaan nykyistä 
tehokkaammin älykkäiden teknologioiden avustamina 
itsepalveluina

Älykkäät teknologiat ratkaisevassa asemassa myös 
ennakoivassa terveydenhuollossa, joka pystyy 
merkittävästi ehkäisemään useita vakavia 
kansansairauksia
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10 % ihmisistä kerryttää 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kuluista.
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Arvio kansansairauksien suorista ja epäsuorista kustannuksista (mrd €/vuosi)*

Suorat Epäsuorat

*Huom. Kustannusarviot perustuvat vuonna 2018 tai ennen sitä julkaistuihin tietoihin 
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Tulevaisuuden potilastietojärjestelmä
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Säästöpotentiaali 10 vuodessa

Tiedolla johtaminen ja tekoälytuettu töiden organisointi 2,0–4,0 mrd. €

Vaikuttavat ja tehokkaammat palveluprosessit sekä muut säästöt 4,0 mrd. €

Kulut (mm. tutkimus, koulutus)
- IT-järjestelmien uusiminen 200 milj. €/vuosi, 10 vuodessa 2,0 mrd. €
- Koulutus ja tutkimus 150 milj. €/vuosi, 10 vuodessa 1,5 mrd. €

3,5 mrd. € 

Yhteensä1 2,5–5,5 mrd. €

Neittaanmäki & Kaasalainen 2018: https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-
raportteja/sote_toimintojen_tehostaminen_verkkojulkaisu.pdf

1Arvio tehty seuraavilla olettamuksilla:
1. IT-järjestelmiä työssään käyttävän SOTE henkilöstön kulut n. 10 mrd. €
2. Noin 20 % työajasta kuluu IT-järjestelmien käyttöön 
3. Järjestelmien käytön osuus henkilöstökuluista on 2,0 mrd. € (20 % työnajan käytöllä laskettuna)

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


IT:n kehittämistoiminnot voidaan jakaa tarkemmin 

10 toimenpide-ehdotukseen: 

1. Kansallisen tason älykäs tiedonhallinta-alusta

2. Uuden sukupolven potilastietojärjestelmät

3. Tekoälyn ja läpimurtoteknologioiden yhteisvaikutus

4. Parhaiden johtamiskäytäntöjen käyttöönotto

5. Tehostetut palveluprosessit

6. Asiakassuunnitelma

7. Ennaltaehkäisy ja omahoito

8. Tekoäly diagnostiikassa

9. Tekoälytuettu lääkehuolto

10.Logistiikka
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Koneoppiminen
Ohjaamaton oppiminen

Vahvistusoppiminen

Luonnollisen kielen 
ymmärtäminen

Käännökset

Luokittelu ja 
klusterointi

Tiedon uuttaminen

Puhesyntetisaattorit,
Text to speech

Litterointi,
Speech to text

Puheenymmärys

Päätöksenteon
tukijärjestelmät / 

asiantuntijajärjestelmät

Suunnittelu, aikataulutus
ja optimointi

Robotiikka

Näkö

Kuvantunnistus

Konenäkö

Tekoäly

Ohjattu oppiminen



 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

 Hoitoprosessin hallinta

– Diagnostiikka, hoitoprosessi, kuntoutuminen

 Hoitoprosessi

– Digitaalinen radiologia ja patologia

– Kliiniset toimenpiteet

 Lääkehoidon optimointi

 Omahoito

– Henkilökohtainen terveydentilan seurannan ja ylläpidon tuki

 Terveydenhuollon kokonaisuuden ja kustannusten hallinta



Tekoälyalgoritmit

•Neuroverkot

Konenäkö ja 
tekstianalytiikka

Hahmon tunnistus ja 
luonnollisen kielen
ymmärtäminen

•Tietokonekäännökset

•Tekoälytuettu
kuvantaminen ja 
diagnostiikka

Palvelurobotit ja 
chatbotit

•Paremmat
käyttöliittymät, hallinta
ja raportointi
luonnollisella kielellä

Teköälytuoettu
Radiologia, 
Neurologia, 
Dermatologia, 
Kardiologia, 
Ortopedia, 
Silmätaudit… 

Tekoälytuettu
lääkehuolto, 
analytiikka, 
henkilökohtainen
hoito ja hyvinvointi. 
Henkilökohtaiset
avustajat.

Innovaatiot, uudet
teknologiat ja 
laajennetut
kyvykkyydet



Tiedolla johtaminen sotessa



Nykytila-analyysi (operatiivinen tilannekuva)

Asiakkaiden palvelujen käyttö ja tarve

Toteutuneet palvelu- ja hoitopolut

Palveluohjaus ja hoidon ohjaus

Hoidon jatkuvuus

Pullonkaulojen sekä kehittämiskohteiden 

tunnistaminen

Juurisyiden selvittäminen



Vaikuttavuuden arviointi ja hyvinvoinnin 

tilannekuva

Toiminnan muutosten operatiivinen 

arviointi (ennen-jälkeen tarkastelu)

– Mikä on muuttunut ja mihin suuntaan 

(palvelujen käyttö, asiakkaiden 

ohjautuminen, jne.)

Terveysvaikuttavuuden arviointi

– Mikä on hyvinvoinnin tila väestötasolla, 

ryhmätasolla sekä yksilötasolla

– Miten terveysindikaattoritiedot ja 

mittaustulokset ovat muuttuneet 

intervention tai uuden toimintatavan 

muutoksen jälkeen



Ennustava analytiikka ja seuranta 

Keskeistä on 

– tehdä palvelukohtaiset sekä 

asiakasryhmäkohtaiset ennusteet 

kysynnän ja palvelutarpeen 

muutoksista seuraavien vuosien 

aikana

– hyödyntää tehtyjä ennusteita 

toiminnan suunnittelun perustana

– tehdä simulointeja perustuen eri 

ennusteisiin 



Toiminnan kehittäminen (simulointi)

Simuloinnin avulla voi testata 

ja arvioida erilaisia ajatuksia 

sekä ideoita virtuaalisesti 

(mitä-jos skenariointi)

Simuloinnin avulla voi
– määrittää parhaat hoidon ja 

palvelujen ohjauksen periaatteet

– määrittää palvelutuotanto 

optimaalisesti

– määrittää uudet palvelu- ja 

toimintamallit

– määrittää tarvittavat resurssit ja 

kapasiteetti palvelu- ja 

prosessikohtaisesti



Tilannekuva ja jatkuva seuranta
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•Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa

•Kyberturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

•Interventiot ja tekoäly terveydenhuollossa

•Suomen terveysdata ja sen hyödyntäminen

• Ilmaisena verkossa jyx.jyu.fi -palvelussa

http://jyx.jyu.fi/


Kirja: Yhteiskunnan Digimurros
• Pyrimme tarjoamaan lukijalle kokonaisuuden, jonka 

hyödyntäminen ei vaadi erityistä esitietoa teknologioista. 
Digitalisaatio on aiheena laaja, emmekä tässä kirjassa pyri 
kaiken kattavaan selvitykseen. Kirja soveltuu hyväksi 
pohjaksi ymmärryksen kehittämiseen digitalisaation 
vaikutuksista yhteiskunnassa tai tueksi syventävälle 
tutkimukselle

• Kirja on avoimesti saatavana sähköisenä versiona Jyväskylän 
yliopiston JYX-julkaisuarkistosta. Kirja on jatkoa viimeisen yli 
viiden vuoden aikana toteutetulle tutkimukselle.

• Kirjoittajat: Pekka Neittaanmäki, Martti Lehto, Matti 
Savonen

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75328


Palvelujen digitalisaation opintokokonaisuus




