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20/10/2022 VTT – beyond the obvious

Mitä tekoäly on ja mihin sitä käytetään*

*https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used

”Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää 

perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, 

kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista 

tai luomista”

Opetus 

data

Algoritmin 

opetus

Opetettu 

algoritmi
kysymys

vastaus
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 Väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannusten nousu / rahoitusvaje 

 Ammattitaitoisen henkilöstön puute

Sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat
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Tekoälyn sovellusalueita sosiaali- ja  
terveydenhuollossa

Kuvantaminen

syöpäkasvaimen havaitseminen

dermatologia (ihosyöpä)

oftalmologia

Biosignaalit
signaalien tulkinta 
(esim. ECG, EEG, 
PPG) 

Asiakas- ja 
potilastiedot

epidemiologia 

diagnoosi, prognoosi

riskiryhmien tunnistaminen

palvelutarpeen ennakointi

yksilöllistettyjen palvelujen suunnittelu



20/10/2022 VTT – beyond the obvious

Näyttö tekoälyn kyvykkyydestä ja hyödyistä
- esimerkkejä tutkimuksista

Hassan 2021

→ meta-analyysi:  

merkittävä parannus 

adenoomien 

havaitsemiseen 

(N ~ 4k potilasta) 

Tietokoneavusteinen kolonoskopia

Areia 2022

→ simulaatiotutkimus: 

merkittävä 

kustannussäästö 

seulonnan yhteydessä

(N ~ 100k simuloitu 

väestö) 

Bardsley 2011

Ensimmäinen yritys 

ennustaa runsasta 

palvelujen käyttöä:

herkkyys = 0.19

spesifisyys = 0.99

(N ~ 155k  individuals)

Nakubulwa 2022

Ennustemallin  suorituskyky: 

herkkyys = 0.65

spesifisyys = 0.74

(N ~ 13k individuals)

Ikääntyneiden palvelukäytön ennustaminen

Lehman 2015

→ tietokone-

avusteisuus 

ei parantanut 

diagnostista tarkkuutta 

(N ~ 625k tulkintaa) 

Rodriguez-Ruiz 2019

→ ”stand-alone” 

tekoälyn tarkkuus 

samaa luokkaa kuin 

radiologin 

(N ~ 28k tulkintaa) 

Mammografiakuvien tulkinta
Deep learning

Stepwise multiple 

linear regression

Logistic regression

Mallin ennustekyky

rajallinen, mutta suuntaa 

antavakin ennuste voi olla  

hyödyllinen!
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Terveyden- ja vanhustenhuollon kustannukset
ikäryhmittäin Suomen suurissa kaupungeissa vuonna 2021*

* Suomen kuntaliitto 2022 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2180-suurten-kaupunkien-terveydenhuollon-kustannukset-vuonna-2021

• Onko mahdollista 

ennakoivasti tunnistaa 

riskiryhmiä ja 

vähentää palvelujen 

käyttöä ennalta 

ehkäisevillä 

toimenpiteillä?

• Suuri säästöpotentiaali 

ikääntyneiden 

ryhmässä! 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2180-suurten-kaupunkien-terveydenhuollon-kustannukset-vuonna-2021
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 Tavoitteet:
• Kehitetään tekoälypohjainen malli ikääntyneiden 

monialaisen palvelutarpeen ennustamiseen

• Edistetään tekoälyyn perustuvien ratkaisujen organisatorista 

kehittämistä ja hyödyntämistä  

 Osallistujat: THL, VTT, Helsingin yliopisto, Lapin 

yliopisto

 Rahoitus: STM

 Aikataulu: 1.9.2021 – 30.6. 2023

Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla 
- kansallinen kehittämispilotti ikäihmisten asiakasryhmää koskien (MAITE)

Map by Fenn-O-maniC - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

98076427
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/monialaisen-palvelutarpeen-ennakointi-tekoalyn-avulla-kansallinen-kehittamispilotti

Pilottialue:

Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymä 

(PHHYKY)  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98076427
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Ennustemalli pohjana päätöstukiratkaisuille 

Ennustemalli

Alueelliset ja kansalliset 

tietolähteet 

Palveluneuvonta- ja 

ohjaus

Päätöstukiratkaisut

Terveydenhoito

Tietojohtaminen

8

Riskien ja avuntarpeen aikainen tunnistaminen 

→

ennalta ehkäisevät toimenpiteet yksilö- ja väestötasolla

yksilötaso

väestötaso

MAITE hanke:

• demonstraatio 

(rajallinen toiminnallisuus)

• hyödyllisyyden arviointi 
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Käytettävissä olevat tiedot

Data resource Data description

Health and social services encounter 
data (Effica and Lifecare systems)

Basic demographic information: age, sex, municipality of residence. 

Information about health and social services visits: primary and specialized 
healthcare outpatient and inpatient visits, mental health services, substance abuse 
services, social services for elderly, dental care services. 

For each visit: (1) visited service, (2) date, (3) main diagnose and operation related to 
the visit, (4) medication data (ATC groups: M01, N05, N06), (5) laboratory results 
(HbA1c, glucose, hemoglobin, ferritin, vitamin D, PEth) 

Social services decisions 
(Effica and Lifecare systems)

Information about social services decisions: rehabilitation, elderly housing service, 
caregiver support, homecare, transportation services

For each decision: (1) service decision category, (2) decision outcome 
(positive/negative), (3) date

Service need and physical function 
assessment (Raisoft)

Information about service need and physical function assessments.

40 000 henkilöä, ikä 70-90 v., tiedot vuosilta 2018-2021
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 Käsittelyperuste:  tieteellinen tutkimus*

 Luvan myöntäjä: PHHYKY (muita rekistereitä ei yhdistetä) 

 Käyttöympäristö: Findata / Kapseli 

Datan hyödyntäminen MAITE hankkeessa

* Toisiolaki: Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019)
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Ennustemallin kehittämisen vaiheet 

Datan 
kokoaminen

Datan 
esikäsittely

Muuttujien 
ja päätepisteiden 
muodostaminen

Mallin 
opetus

Mallin 
testaus

Käyttöönotto
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 Haasteet  
• palvelujen tarve vaihteleva riippuen mm. henkilön sairauksista 

• palvelujen käyttö usein tarpeen ja hyödyllistä → miten tunnistetaan ennalta 

ehkäistävissä oleva palvelujen käyttö? 

 Selittäviä muuttujia ja päätepisteitä tarkasteltava ryhmittäin

 MAITE-työpajoissa tunnistetut kohderyhmät 
• Muistisairaat

• Ylipainosta ja siihen liittyvistä sairauksista kärsivät (sydän- ja verisuonitaudit, 

tyypin 2 diabetes, tukielinvaivat, yms.)

• Päihde- ja mielenterveysasiakkaat 

• Diagnosoimaton asiakas, joilla paljon yhteydenottoja ja asiointia

Muuttujien ja päätepisteiden määrittely
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 Miten ennustetietoa voidaan käytännössä hyödyntää? 
• aikainen ohjaus keveisiin palveluihin: turvapuhelin, ateriapalvelut, tukipalvelut

• case manager –asiakkuuksien tunnistaminen

• palvelujen suunnittelu ja resursointi

• kokonaan uusien asiakaskeskeisten palvelujen kehittäminen

 Saako tekoäly käsitellä henkilötietoja palveluprosessin ulkopuolella? 
• tärkeää ennakoivien toimenpiteiden toteuttamiseksi, mutta laki ei mahdollista (?)

 Datan rajallisuudesta aiheutuvat haasteet 
• henkilöt, jotka eivät ole palvelujen piirissä 

• kaikki oleelliset tiedot eivät löydy rekistereistä (mm. läheiseltä saatavissa oleva apu ja 

yksityisten palvelujen käyttö)    

Ennustemalliin liittyviä kysymyksiä 
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 Tekoälyn hyödyntäminen lääketieteellisessä kuvan ja videon käsittelyssä 

on jo vakiintunutta   

 Palvelukäytön ennustaminen ja riskiryhmien tunnistaminen on 

potentiaalinen tekoälyn sovellusalue

 Tekoäly on tulevaisuudessa osa sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien 

ratkaisua

 Tekoälyratkaisujen hyödyistä ja kustannusvaikutuksista tarvitaan lisää 

tutkimusnäyttöä 

Yhteenveto
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