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V auhdilla digitalisoituviin hyvinvointi- ja 

terveyspalveluihin kohdistuu yhteiskun-

nan tasolla valtavat odotukset. Tekoäly, 

analytiikka, pilvipalvelut sekä avoimet rajapinnat 

tarjoavat huimia mahdollisuuksia kehittää ja 

rakentaa uudenlaisia palveluita.

Suomalaiset voivat paremmin kuin koskaan, 

mutta olemmeko rakentamassa yhteiskuntaan 

terveys- ja hyvinvointipalveluita, jotka vastaavat 

aidosti kaikkien ihmisten ja yhteiskunnan toivei-

siin ja tarpeisiin? Vai tuotammeko kenties palve-

luita, koska teknologia mahdollistaa ne? Millaisia 

terveys- ja hyvinvointipalveluita suomalaiset kai-

paavat? Onko digitaalisilla palveluilla aitoa vai-

kuttavuutta ja pystymmekö mittaamaan sitä? 

Entä haluammeko rakentaa hyvää elämää 

kaikille suomalaisille? 

Kysymykset ovat kivuliaita ja vaikeita. 

Kukaan terveys- ja hyvinvointipalveluiden  

rakentamiseen osallistuva ei saisi niitä kuiten-

kaan ohittaa.

Paras innovaatio 
vähentää 
pahoinvointia

Se, millaisia palveluita onnistumme tule-

vaisuudessa kansalaisille tarjoamaan, vaikuttaa 

olennaisesti ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin sekä yhteiskuntamme menestymiseen. 

Jos kehitämme palveluita väärien periaattei-

den ohjaamana – esimerkiksi teknologia edellä 

ja teknohuuman sokaisemina – hyvinvointi 

ihmisille ja edut yhteiskunnalle voivat jäädä 

saavuttamatta. 

Me allekirjoittaneet olemme molemmat 

töissä teknologiayrityksessä. Siitä huolimatta 

toteamme heti alkuun: yhtäkään palvelua ei saa 

rakentaa maahamme pelkästään teknisenä 

innovaationa. Karrikoidusti: Ensin pitää olla ole-

massa tietty tarve, johon vastaamaan palvelua 

lähdetään rakentamaan. Ei niin, että raken-

namme palvelun, koska kykenemme sellaisen 

rakentamiseen. 

Kuulostaa itsestään selvältä. Valitettavasti 

palveluita on kuitenkin tähän mennessä raken-

nettu Suomessa ja lähes kaikkialla maailmassa 
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aivan liian teknologialähtöisesti, ihmisten aitoja 

tarpeita tunnistamatta tai niistä piittaamatta. 

Insinöörikansan tyypillinen helmasynti.

VAIKUTTAVA PALVELU  
HÄIVYTTÄÄ HYVINVOINTIEROJA 

Myöskään tämän asian ääneen sanominen 

ei miellytä kaikkia. Nykyinen palvelutarjon-

tamme näyttää valitettavan paljon siltä, että 

hyväosaiset ihmiset ovat suunnitelleet palve-

luita toisille hyväosaisille ihmisille. Tämä ei ole 

”Yhtäkään palvelua ei saa 
rakentaa maahamme vain 
teknisenä innovaationa.”

- Risto Kaikkonen, Solita

5



inhimillisesti eikä kansantaloudellisesti katsot-

tuna kannattavaa.

Haluamme kannustaa kaikkia kehitys-

työssä mukana olevia ihmisiä luomaan kek-

seliäitä palveluita, jotka ulottuisivat ennen 

kaikkea alemman sosioekonomisen aseman 

omaaville kansalaisille. Porkkanaksi innovaatio-

työlle tarjoamme tällaisten palveluiden aitoa 

vaikuttavuutta.

Terveyserojen kaventaminen kantavana 

päämääränä takaa suomalaiselle yhteiskunnalle 

myös taloudellisen menestyksen. Tämä tut-

kittu tosiasia tiedostetaan kaikkialla maailmassa. 

Silti missään maassa ei ole vielä toistaiseksi 

onnistuttu rakentamaan terveys- ja hyvinvoin-

tipalveluita, jotka huomioivat tasa-arvoisesti eri 

sosiaaliryhmät.  Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen totesi 

jo vuonna 1874, että yhteiskunnallisen edistyk-

sen luonnollinen taipumus on saattaa henki-

sen ja ruumiillisen työn harjoittajat keskenään 

tasa-arvoisempaan asemaan.

Mikäli Suomi onnistuu vaikeassa tehtävässä 

ensimmäisten joukossa, menestyksemme 

ja kansainvälinen arvostuksemme on taattu. 

Tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelui-

den pitää keskittyä sairauksien ja pahoinvoinnin 

ennalta ehkäisemiseen. Tiedämme, että joka 

kerta kun kansalaisesta tulee potilas, yhteis-

kunta maksaa kalliisti.

Kaikki ihmiset huomioivien terveys- ja 

hyvinvointipalveluiden rakentaminen on 

Suomelle mahdollisuus sekä parantaa voin-

tiamme että menestyä taloudellisesti kehittä-

mällä esimerkiksi palvelutuotantomme pohjalta 

uusia vientituotteita. Nyt on tärkeää, ettemme 

kompuroi matkan varrella ja hukkaa tärkeimpiä 

palvelun kehittämisen periaatteita.

Kun puhumme digitaalisesta maailmasta 

ja palveluista, esiin nousee myös kysymys, 

pitääkö kaiken olla digitaalista. Viime aikoina on 

puhuttu paljon digitaalisesta syrjäytymisestä. 

Kehitettävien palveluiden täytyy olla saavutet-

tavia, esteettömiä ja loogisia.

Suomessa on valtava määrä luotettavaa 

terveystietoa kansalaisista kerättynä useilta 

vuosikymmeniltä. Hyvinvointitieto ja potilastieto 

yhdistettynä genomitietoon sekä biopank-

keihin avaa huimia mahdollisuuksia rakentaa 

uudenlaista hyvinvoinnin yhteiskuntaa. Tieto on 

myös nopeammin saatavilla kuin koskaan. Sillä, 

minkälaisia terveyspalveluita tulevaisuudessa 

rakennamme, on merkitystä. Digitalisaation 

määräävänä periaatteena täytyy olla hyvinvoin-

nin lisääntyminen yhteiskunnassa tietoturvaa ja 

etiikkaa unohtamatta. 

HAASTAMME SINUT POHTIMAAN 
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Kokosimme yhteen asiantuntijoiden ryhmän 

pohtimaan suomalaisten terveys- ja hyvinvointi-

palveluiden nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Millaisia 

vaikutuksia uusilla palveluilla voi parhaim- 

millaan tulevaisuudessa olla? Millainen on 

avoin terveydenhuollon infrastruktuuri? Mitä 

kysymyksiä tekoälyn etiikassa tulisi nos-

taa aktiivisemmin esille? Aihepiiri on laaja. 

Tarkoituksenamme ei ole antaa valmiita vas-

tauksia vaan nostaa esille muutamia tärkeäksi 
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”Digitalisaation määräävänä 
periaatteena täytyy olla hyvinvoinnin 
lisääntyminen yhteiskunnassa.” 

– Vesa Sainio, Solita

kokemiamme teemoja, joista mielestämme 

pitäisi juuri nyt keskustella enemmän.

Haluamme haastaa kaikki digitaalisen 

yhteiskunnan rakentajat ja palveluiden kehittä-

jät. Miettikää, millaisilla palveluilla ja ratkaisuilla 

pahoinvointi vähenee yhteiskunnassa. Millaisilla 

ratkaisuilla kaikkein vähiten onnelliset suomalai-

set tulisivat hieman onnellisemmiksi?

Nämä eivät ole pehmeitä kysymyksiä. 

Onnellisuus todella lisää ihmisten terveyttä ja 

pidentää eliniänodotetta. Maailman onnellisim-

man kansan taloudellinen tulevaisuus turvataan 

parhaiten lisäämällä onnettomien onnellisuutta.

Suomi ei saa hukata mahdollisuuksiaan 

maailman huippuna terveys- ja hyvinvointipal-

veluiden kehittämisessä ja terveysdatansa hyö-

dyntämisessä. Luottamus eri toimijoiden välillä 

on yksi olennaisimmista edellytyksistä päämää-

rän toteutumisessa. Julkinen ja yksityinen sek-

tori todella soutavat samaa venettä.

RISTO KAIKKONEN
Director, Solita,  

Health and Wellbeing

VESA SAINIO
Director of Operations, Solita,  

Health and Wellbeing
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VESA JORMANAINEN 
työskentelee THL:ssa 

Järjestelmät-osastolla johtavana 

asiantuntijana Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tutkimus -yksikössä. Hän on 

työskennellyt THL:ssa vuodesta 2011 lähtien, 

aiemmin muun muassa erityisasiantuntijana 

ja kehittämispäällikkönä sekä yksikönpäällik-

könä Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikössä. 

Jormanainen on koulutukseltaan terveyden-

huollon erikoislääkäri, ja hän on työskennellyt 

ennen THL:sta muiden muassa Fimeassa ylilää-

kärinä sekä Lääkehoitojen arviointi ja prosessi 

-yksikön johtajana. Jormanainen on julkaissut 

lukuisia tieteellisiä julkaisuja, ja hän on saanut 

Lääkäripäivien Posteripalkinnon vuosina 2008 

ja 2003.

RISTO KAIKKONEN
toimii Solitalla Health-liiketoiminta-

alueen johtajana. Hän on ollut 

rakentamassa digitaalisia 

Think Tank -jäsenet

palveluita sekä toiminut monipuolisissa terveys- 

ja hyvinvointialan johtotehtävissä yli 15 vuoden 

ajan. Hän on uudistanut julkisen sektorin orga-

nisaatioita ja johtanut laajoja hankkeita sekä 

uusien palveluiden kehittämistä.  Kaikkonen 

on lisäksi osallistunut kansainvälisten hankkei-

den ohjausryhmiin. Hänellä on myös kokemusta 

tutkimustyöstä, etenkin datan analytiikasta, ja 

hän toimii edelleen Helsingin yliopistolla ope-

tustehtävissä. Hänen tavoitteenaan on tuoda 

infrastruktuurin avoimien rajapintojen päälle 

dataohjautuvia ja läpinäkyviä asiakasymmär-

rystä sisältäviä palveluita.

TARMO MARTIKAINEN 
on työskennellyt tekonivelsairaala 

Coxan toimitusjohtajana viimei-

set kymmenen vuotta. Ennen tätä 

Martikainen työskenteli 15 vuotta Pilkingtonissa 

eri tehtävissä, viimeksi Pilkington Finlandin toi-

mitusjohtajana. Koulutukseltaan Martikainen on 

diplomi-insinööri.

8



PEKKA MUSTONEN 
on työskennellyt Kustannus Oy 

Duodecimin toimitusjohtajana 

vuodesta 2000. Hän on julkaissut 

uransa aikana kymmeniä tieteellisiä julkaisuja 

ja artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä 

medioissa. Vuosina 1990–1999 hän oli tutkijana 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekun-

nan Biolääketieteen Instituutissa sekä Pariisissa 

Institut Jacques Monodissa. Koulutukseltaan 

Mustonen on lääketieteen tohtori.

ANTTI RANNISTO
on sosiologi ja muotoiluetnografi 

Solitan palvelumuotoiluyksikkö 

Palmun ihmisymmärrystiimissä. 

Viimeisen 10 vuoden aikana hän on työsken-

nellyt palvelumuotoilun, kaupallisen kuluttaja-

tutkimuksen sekä akateemisen tutkimuksen 

kentillä. Viime aikoina Rannisto on tutkinut mui-

den muassa kuntoutuspalveluita, niihin liittyviä 

asiakkaiden tarpeita ja vaikuttavuutta erityisesti 

arjen kokemuksen ja käyttäytymisen muutok-

sen näkökulmista.

 

VESA SAINIO
toimii Solitalla Health-liiketoiminta-

alueen operatiivisena johtajana. 

Sainio on yksi Solitan perustaja-

jäseniä ja toiminut yrityksessä vuodesta 1998 

lähtien. Hän on ollut mukana rakentamassa 

Solitan julkisen sektorin liiketoimintaa ja johta-

nut lukuisia laajoja hankkeita. Viimeiset kolme 

vuotta Sainio on kehittänyt Solitan Terveys 

ja Hyvinvointialan liiketoimintaa ja johtanut 

kansallisia sote-kärkihankkeita (Palveluohjain ja 

ODA). Hänen tavoitteenaan on tuoda avoimuus, 

dynaamisuus ja läpinäkyvyys osaksi suomalaista 

sote-digitalisaatiota.

VILLE SALASPURO 
on työskennellyt vuodesta 2008 

lähtien Mediconsultin lääketieteel-

lisenä johtajana. Hän on toiminut 

uransa aikana sekä lääkärinä että terveyden-

huollon it:n kehittämistehtävissä. Hänellä on 

laaja-alainen kokemus tulevaisuuden tervey-

denhuollon työkalujen kehittäjänä sekä  

tutkijana. Koulutukseltaan Salaspuro on  

lääketieteen tohtori.
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Terveys- ja 
hyvinvointierojen 
kaventaminen kannattaa 
Suomelle

”Nyt pitäisi ottaa naftaliinista vuoden 1986 

hallitusohjelmaan kirjatut asiat eriarvoi-

suuden kaventamisesta. Palveluita tulee 

jatkossa kohdistaa alempiin sosiaaliryhmiin. 

Tämä on Suomen taloudellisen menestyksen 

kannalta selkeästi järkevintä.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

T erveydenhuollon pitäisi aina olla tarve-

perustaista. Tämä periaate ei kuitenkaan 

istu kovin hyvin nykyisiin sote-strate-

gioihimme. Hoidetaanko yhteiskunnassamme 

terveitä liian paljon ja niitä, jotka aidosti tarvitse-

vat hoitoa, liian vähän?

Kaikkien uudistusten pitäisi vähentää sai-

rauksia ja tuottaa lisää terveyttä – eikä sääs-

töjä. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tämä 

kantava periaate unohtuu valitettavan usein. 

Palvelujärjestelmän tehtävä ei ole tuottaa sääs-

töjä. Väestötasolla pystymme seulomaan ne 

ihmiset, joilla on korkea riski sairastua. Säästöt 

yhteiskunnalle tulevat siitä, että pystymme hoi-

tamaan oikeita ihmisiä.

”Jos terveydenhoito ei ole tarveperusteis-

ta, häntä heiluttaa helposti koiraa. Meidän 

täytyy vähentää täysin terveiden ihmisten 

hyysäämistä. Säästöjä taas ei saada aikaan 

sillä, että leikataan palveluja, vaan sillä että 

pystymme hoitamaan oikeita ihmisiä.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim 

”Kaikki sellainen toiminta, joka estää 
sen, että ihmisestä tulee tarpeettomasti 
potilas, tarkoittaa liki aina säästöä.” 

– Risto Kaikkonen, Solita
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Terveys- ja hyvinvointi kulkevat tutkimus-

ten mukaan käsi kädessä. Molemmat liit-

tyvät olennaisesti sekä yhteiskunta- että 

sosiaalipolitiikkaan.

”Keskeisimmät terveysriskit liittyvät oikeu-

denmukaisuuden kokemukseen, tasa-arvoon 

ja mahdollisuuksiin tehdä itselle merkityksel-

lisiä asioita.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim

”Keskeisimmät terveysriskit liittyvät 
oikeudenmukaisuuden kokemukseen, 
tasa-arvoon ja mahdollisuuksiin tehdä 
itselle merkityksellisiä asioita.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim

MILLAINEN PALVELU SAA 
SUOMALAISET VOIMAAN PAREMMIN?

”Pankkipalveluissa kävi aikoinaan niin, kuin 

terveyspalveluissa ei saisi koskaan tapahtua: 

Väestö ikääntyy, eikä oletuksena voi olla, 

että kaikki ihmiset pystyisivät käyttämään 

digitaalisia palveluita. Digitalisaation avulla 

meidän on pystyttävä vapauttamaan resurs-

seja ihmisille, jotka tarvitsevat kasvokkain 

tapahtuvaa hoitoa.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

Mittaamiskulttuurista ja terveyttä edistävistä 

sovelluksista on puhuttu viime vuosina paljon. 

Mikä on niiden rooli tulevaisuuden terveyden-

huollossa? Ongelma lähes kaikissa tähän asti 

kehitetyissä digitaalisissa palveluissa on se, että 

ne on lähes poikkeuksetta suunniteltu pelkäs-

tään hyvinvoiville ihmisille. 
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”Valtaosa terveyttä edistävistä applikaati-

oista on suunniteltu niille, jotka voivat hyvin 

ja elävät terveellisesti – eivät niille, joilla on 

korkea riski sairastua.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim

Suomessa täytyisi nyt kehittää hyviä palveluita 

ja sovelluksia, jotka innostavat ihmisiä huo-

lehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan. 

Samanaikaisesti täytyy miettiä niitä, jotka eivät 

käytä sovelluksia tai ovat niiden ulottumatto-

missa. Ongelmana on myös ennen kaikkea se, 

että huono-osaisimpia kansalaisia palveluiden 

ja sovellusten käyttö ei kiinnosta tai heillä ei ole 

niiden käyttöön mahdollisuutta. Palveluiden ja 

sovellusten kehittämiseen liittyykin valtavasti 

arvoihin liittyviä kysymyksiä.

”Valinnan tekee aina ihminen. Ja valinta sekä 

valinnanmahdollisuudet ovat täysin erilaisia 

eri sosioekonomisissa ryhmissä. Myös resurs-

sit toteuttaa asioita sekä sosiaalinen pääoma 

vaihtelevat. Tämä tuntuu niin päättäjiltä kuin 

palveluiden kehittäjiltä unohtuvan.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

Hyvinvointi lisää terveyttä, mutta poppakonsteja 

hyvinvoinnin ja ihmisten onnellisuuden lisäämi-

seksi ei ole olemassa. Kaikki ihmiset eivät voi 

koskaan voida hyvin. Mutta miten voisimme pie-

nentää joukkoa, joka voi huonosti? Tähän kysy-

mykseen vastauksen löytäminen on Suomen 

taloudellisen menestyksen kannalta olennainen 

asia. Jokaisella työttömällä tai vähän ansaitse-

valla, matalasti koulutetulla ihmisellä, joka näkee 
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tulevaisuutensa synkkänä, on FinRiskiin perustu-

vissa elinikälaskelmissa 12–17 vuotta matalampi 

elinajanodote kuin niillä, jotka voivat hyvin ja ovat 

työelämässä. Nämä samat ihmiset tarkoittavat 

yhteiskunnalle tupla- tai jopa triplakustannuksia. 

Tunnettu tosiasia myös on, että 10 prosenttia 

kansalaisista aiheuttaa 90 prosenttia tervey-

denhuollon kustannuksista. Hyvinvoinnin edis-

tämisellä siis todella on mittavat taloudelliset 

vaikutukset.

Ennalta ehkäisy liittyy vahvasti hyvinvointiin. 

Kun ihmiset voivat hyvin, he elävät terveellisem-

min. Palveluiden kehittäjien olisi tärkeä päästä 

hyvinvointinäkökulmaan kokonaisvaltaisemmin 

käsiksi. Millaiset innovaatiot ja palvelut saisivat 

suomalaiset voimaan paremmin? Mikä lisäisi 

onnellisuuttamme? Näitä kysymyksiä toivoi-

simme palvelukehittäjiemme pohtivan.

Jo pelkästään sillä, että ihmiset saadaan 

kiinnostumaan terveydestään ja terveyden-

huollosta, on suuri merkitys.

”Mitä ennalta ehkäiseminen käytännössä 

tarkoittaa? Sitä, että ihmisten olisi kiva elää 

ja yrittää tässä maailmassa. Tähän suuntaan 

meidän pitäisi myös kehittää palveluitamme. 

On tunnistettava asiakaskunta, joka tarvitsee 

nykyistä enemmän tukea. Ihmiset eivät ole 

vain asiakasvirtoja palvelutuotannossa.”

– Risto Kaikkonen, Solita

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on 

kyse kansallisesta strategiasta. Päättäjien 

pitäisi pystyä hahmottamaan kokonaisuuksia ja 

tekemään pitkälle kantavia ratkaisuja. Turvattu 

tulevaisuus edellyttää pitkäjänteistä politiik-

kaa ja hyviä neuvonantajia. Suomen väestön 

terveydentilan kehittyminen viimeisen sadan 

vuoden aikana on ollut menestystarina.  Tasa-

arvoisen Suomen kehittämisessä on kuitenkin 

jatkossa huomioitava ne ryhmät, jotka tarvitse-

vat eniten palveluita.

”Jotta pystyisimme tekemään pitkäjäntei-

siä suunnitelmia, toiminnan pitäisi perustua 

johonkin perustuslain tapaiseen painavaan 

ohjenuoraan: vapaus, veljeys, tasa-arvo tai 

usko, toivo, rakkaus -tyyppisiin arvoihin kan-

sallisella tasolla. Näillä päästäisiin jo pitkälle. 

Ihmisten hyvinvointi liittyy arvoihin ja asioihin, 

jotka tekevät elämästä merkityksellistä.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim

”Ihmiset eivät ole 
vain asiakasvirtoja 
palvelutuotannossa.” 

– Risto Kaikkonen, Solita
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MISSÄ VIIPYVÄT  
SOSIAALISET INNOVAATIOT?

Perusterveydenhuolto, ennalta ehkäiseminen, 

sairaanhoito ja terveyden edistäminen menevät 

käsitteinä helposti sekaisin. Hyvinvoinnin edistä-

minen on yksi tehokkaimmista tavoista edistää 

terveyttä. Esimerkiksi Elämä pelissä -tyyppiset 

tosi-tv-kokeilut ovat yksi tutkitusti toimiva tapa 

lisätä kansalaisten hyvinvointia. 

”Erilaisia tapoja kannattaisi kokeilla. 

Esimerkiksi Elämä pelissä -sarja tuotti val-

tavasti myös tutkimusdataa. Seuranta myös 

paljasti, että sarjalla oli vaikuttavuutta, sillä 

kymmenet tai jopa sadat tuhannet suoma-

laiset tekivät pieniä elämäntapamuutoksia, 

joilla on väestötasolla iso merkitys.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim

Suomella on valtava määrä kohorttidataa kan-

sakunnastamme, lisäksi olemme digitalisaation 

edelläkävijöitä. Miten pystyisimme kääntä-

mään hyvinvoinnin edistämisen kilpailueduksi? 

Suomessa ja maailmalla on tehty ennuste-

malleja erilaisiin sairauksiin liittyen. Pystymme 

ennakoimaan ja täten vaikuttamaan sairauksien 

puhkeamiseen tekemällä oikeita valintoja.

”Varmasti pystyisimme tähän. Tarvitsemme 

sosiaalisia innovaatioita, jotka tuotta-

vat hyvinvointia ja sitä kautta terveyttä. 

Sovellusten ja palveluiden kehittäjien kan-

nattaisi nyt ehdottomasti kääntää katseensa 

heikompiosaisiin – miten heidän asemaansa 

voisi tulevaisuudessa parantaa?” 

– Pekka Mustonen, Duodecim

”Uusi teknologia tuo varmastikin 
mukanaan pelillistämistä ja 
yhteisöllisyyttä. Nämä voivat olla 
keinoja saada myös passiivisia 
kansalaisia mukaan palveluihin. 
Kyse on ihmisten motivaatiosta. 
Kysymykset siitä, mikä ihmisiä 
motivoi, menevät syvälle 
psykologiaan.” 

– Tarmo Martikainen, Coxa
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PUHUTTAISIINKO VAIHTEEKSI 
PAHOINVOINNISTA?

Kaiken Suomi nousuun -keskustelun kes-

kellä meidän pitäisikin ehkä puhua enem-

män pahoinvoinnista. Se olisi taloudellisesti 

järkevää. Sillä ongelma on loppujen lopuksi 

pahoinvointi – ei hyvinvointi. Suuri osa kan-

sasta voi hyvin. Suomi on monessa suh-

teessa terveyden ja hyvinvoinnin mallimaa: 

Yhteiskuntarakenteemme ovat sellaiset, että 

kehitys on ollut suotuisaa. Elinajanodotteemme 

on korkea ja olemme suhteellisen onnellisia. 

Suomi on nykyisin myös melko terve kansa. Erot 

eri sosiaaliluokkien välillä ovat kuitenkin samaa 

luokkaa, osin jopa suurempia, kuin monissa 

muissa maissa. Vaikuttavimpia aikaansaannok-

sia syntyy kohdistamalla katseemme pieneen 

ryhmään kansalaisia.

”Toivon, että poliittinen valtakoneis-

tomme sekä palveluiden rakentajat oi-

valtaisivat, minkälaisia seuraamuksia 

innovaatioilla, jotka vähentäisivät pa-

hoinvointia, olisi. Pahoinvoivissa on suurin 

terveyshyötypotentiaali.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim

Lopulta kyse on tutusta rekkamiehen aamiai-

nen -keskustelusta. Kulttuurin täytyy muut-

tua. Sosioekonomiset erot eivät katoa koskaan, 

mutta miten onnistuisimme kaventamaan niitä 

ja saamaan näin aikaan yhteiskunnan kannalta 

merkittäviä säästöjä. 

”Palvelut pitää muotoilla siten, että säästöt ja 

vaikuttavuus toteutuvat. Euroja pitää satsata 

sinne, missä niillä on eniten vaikuttavuut-

ta. Tämä vaatii myös palvelujen järjestäjäl-

tä kasvavaa vaatimusta vaikuttavuudesta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, että palvelumuotoilussa on huomioita-

va uudella tavalla perheet, joilta puuttuvat 

tukiverkot.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

”Sovellusten ja palveluiden kehittäjien kannattaisi nyt 
ehdottomasti kääntää katseensa heikompiosaisiin.” 

– Pekka Mustonen, Duodecim
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S ote-uudistuksen alkuperäinen idea 

on palvella kansalaista paremmin: 

Terveyskeskuksissa olisi aikoja, hyppäys 

perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoi-

toon madaltuisi. Ihminen astuu suunnitelmissa 

terveydenhuollon keskiöön. Palvelut taipuvat 

yksittäisen ihmisen toiveisiin, tarpeisiin ja 

elämäntilanteisiin.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus hakee 

sote-uudistuksella kilpailukyvyn voimistumi-

sen kautta miljardien säästöjä. Kyse on yhdestä 

Suomen itsenäisyyden ajan suurimmista ja tär-

keimmistä uudistuksista.

”Sote-uudistuksella on yhteiskuntaan läpi-

leikkaavia vaikutuksia, joita läheskään kaikkia 

emme vielä ymmärrä. Kyse ei ole lääketie-

teen uudistuksesta vaan hallinnollisesta 

uudistuksesta, jolla on suurta vaikutusta 

viestintään, lainsäädäntöön sekä toiminta-

tapoihin. Kuntapohjaisesta rakennelmasta 

siirrymme kolmen tason tilanteeseen.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Sote-uudistuksessa on suunniteltu, että perus-

terveydenhuolto jaetaan pienempiin osiin, 

ja tieto eri yksiköiden välillä kulkee ketterästi. 

Erilaisten tietolähteiden avulla on mahdollista 

tulevaisuudessa tunnistaa erilaisia riskiryhmiä 

paljon nykyistä tehokkaammin. Ihmiset saavat 

aiempaa täsmällisempiä, yksilöllisempiä hoi-

toja. Terveysdataa, genomitietoa ja biopankkeja 

yhdistämällä Suomella on erityiset mahdollisuu-

det kehittää uudenlaisia hoitomuotoja, paran-

nuskeinoja ja lääkkeitä.

”Spesifien hoitojen tekeminen on hyödyllistä, 

toisaalta ne ovat hyvin kalliita. Ammattilaiset 

Suomi tähtää 
parempaan palveluun
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Suomessa haluavat hoitaa kaikkien sosiaali-

luokkien ihmiset yhtä hyvin. Tämän pitää olla 

päättäjien linjaus.” 

– Vesa Jormanainen, THL

It-järjestelmien standardoinnilla ja yhtenäis-

tämisellä on haluttu edistää tiedon kulkua. 

Edelleenkin kansalaisista kirjataan lukuisia ker-

toja ylös samoja yleisiä tietoja. Tulevaisuuden 

tavoitteena on, että tieto siirtyy entistä suju-

vammin eri palvelutapahtumista toiseen. Tällöin 

asioita ei jouduta kertaamaan ja toistamaan. 

Valtakunnallisilla palveluilla tähän ongelmaan 

on jo saatu helpotusta. Muutoksilla on varmasti 

vaikuttavuutta sekä potilaiden tyytyväisyyteen 

että yhteiskunnan tehokkuuteen.

Yksi suomalaisen terveydenhuollon mitta-

vimmista haasteista on sosiaalihuollon läh-

teminen mukaan suureen kansallisen tason 

ratkaisuun. Kestää aikansa ennen kuin tämä 

tekemisen alue on aidosti mukana laaja-alai-

sessa kokonaisuudessa.

MITÄ VAIKUTTAVUUS TARKOITTAA?

Kehitettävillä terveys- ja hyvinvoinnin palveluilla 

täytyy olla vaikuttavuutta. Mutta mitä vaikut-

tavuus lopulta tarkoittaa? Onko vaikuttavuus 

sama asia kuin tuottavuus? Tarkoittaako vaikut-

tavuus pitkälle tulevaisuuteen kantavia vaikutuk-

sia? Vai onko vaikuttava palvelu sellainen, joka 

sujuvoittaa ihmisten tai ammattilaisten arkea tai 

tekee ihmiset entistä onnellisemmiksi?

”Hyvin harvoin kaikkia näitä prinsiippe-

jä on huomioitu tähän mennessä, kun 

vaikuttavuutta on tutkittu. Vaikuttavuus on 

hankala asia, koska en tiedä pystymmekö 

suoraan osoittamaan selkeitä elämänlaadun 

tai terveyden parannuksia.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Digitaalisten palveluiden täytyy olla kaikkien 

kansalaisten saavutettavissa, loogisia ja suju-

via käyttää. Esteettömyyden näkökulmat pitää 

huomioida. Yhtäkään palvelua ei saa rakentaa 

ilman, että se perustuu kansalaisten tarpeisiin.

”Tähän asti on menty aika lailla 
IT edellä, jolloin teknisyys on 
toiminut esteenä palveluun 
osallistumiselle.”

 – Vesa Jormanainen, THL
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”Mutta eri väestöryhmillä on hyvin erilaisia 

tarpeita. Tehdäänkö palveluita massoille 

vai yksilöidyille ryhmille? Tämä ei ole helppo 

kysymys.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Tieto on tänä päivänä saatavillamme millise-

kunneissa, koska tietotekniikka toimii nopeasti. 

Ihmisestä kertyy valtava määrä tietoa elämän 

aikana. Tämän tiedon täytyy olla ihmisen itsensä 

sekä ammattilaisten käytettävissä.

 

”Käytetäänkö kännykkää? Onko ihmisillä 

päätelaitetta käytössään? Pääseekö ihminen 

edes palvelun piiriin? Nämä ovat adekvaatte-

ja kysymyksiä ja ongelmia.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Palvelumuotoilun roolin tulisi olla kehitystyössä 

voimakas. Monien erilaisten ryhmien pitäisi osal-

listua kehitystyöhön. Asianomistajien pitäisi olla 

tanakasti kehitystyössä mukana. 

”Kun yhteiskunnassa on paljon palveluita, 

niitä aletaan helposti kehittää järjestelmän 

näkökulmasta ja ihminen unohtuu. Palveluista 

tulee virastomateriaalia. Palvelumuotoilun 

tehtävä on palauttaa ihmislähtöisyys palve-

luiden rakentamiseen.” 

– Antti Rannisto, Palmu

Uudistuksissa olisi tärkeä huomioida myös van-

hemmat sukupolvet.

”Kannan huolta ikääntyvän väestön muka-

naolosta. Miten heidän osaamisensa riittää, 

jos kaikki palvelu yritetään viedä digiin? 

Valtiovarainministeriön julkaisemassa sel-

vitystyössä todettiin, ettei kaikkea asiointia 

voida viedä digitaaliseksi. Ihmisellä täytyy 

olla itsemääräämisoikeutta.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Digijärjestelmien kehittämisen tavoitteena pitää 

myös olla ihmisten sekä ammattilaisten arjen 

”Jos oikein kärjistän, niin tähän asti on menty 
aika lailla it edellä, jolloin teknisyys on toiminut 
esteenä palveluun osallistumiselle.” 

– Vesa Jormanainen, THL
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helpottaminen. Vaikuttavuuden toinen puoli on, 

että ei katsota vain sitä, mitä palveluilla saadaan 

aikaiseksi. 

PALVELUMUOTOILU PUREUTUU 
SYVÄLLE IHMISEN KÄYTTÄYTYMISEEN

Eriarvoisuuden vähentämisen nostaminen 

keskeiseksi teemaksi tulevaisuuden palve-

lutuotannossa edellyttää käytännössä asia-

kasymmärryksen voimistumista sekä teknisiä 

innovaatioita. Asiakasymmärryksen ja palvelu-

muotoilun rooli tekno-Suomessa on kuitenkin 

edelleen pieni. Palvelumuotoilu ja asiakasym-

märrys ovat täällä verrattain uusi näkökulma 

palveluiden kehittämisessä. 

Suomalaisyritykset ja organisaatiot puhuvat 

nykyisin paljon palvelumuotoilusta ja tiedostavat 

hyvin sen tarpeellisuuden. Ihmisymmärrys on 

kuitenkin vain harvoin viety riittävän yksityiskoh-

taiselle tasolle. 

”Yleisluontoinen ymmärrys hyvinvoinnista 

ei riitä. Pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa 

ihmisten erilaisissa maailmoissa. Kriittinen 

askel otetaan siinä, että terveyttä ja hy-

vinvointia aletaan ymmärtää myös käyt-

täytymisen tasolla, konkreettisina tekoina 

tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä. Ihmisten 

ajatukset ja tekemiset ovat usein ristiriidassa. 

Palveluiden pitäisi päästä siksi koskettamaan 

tekemisen tasoa.” 

– Antti Rannisto, Palmu

Etenkin julkishallinnon organisaatioissa on val-

linnut tietopohjainen näkökulma: valistamalla 

ihmisiä, antamalla heille tietoa ihmisten käyttäy-

tyminen muuttuu.

”Näin ei kuitenkaan useinkaan tapahdu. 

Muutkin asiat kuin tieto vaikuttavat käyttäy-

tymiseen. Jo sillä, miten tuo tieto tarjotaan 

ihmisille, on huima vaikutus. On olemas-

sa myös monia tiedostamattomia vaikut-

timia, joita palvelunkehittämisessä tulee 

huomioida.” 

– Antti Rannisto, Palmu

PALVELU TUNNISTAA  
MIELEN VINOUMAT

Mitä palvelumuotoilu sitten tulevaisuuden ter-

veys- ja hyvinvointipalveluiden suunnittelussa 

käytännössä tarkoittaa?

Palvelumuotoilun ytimessä on ihmisym-

märryksen syventäminen. Palvelumuotoilijat 

käyttävät paljon taustamateriaalia ja tietoläh-

teitä lähtöymmärryksen muodostamiseen: 

tutkimuksia, hiljaista tietoa, erilaisia datalähteitä. 

He jalkautuvat työssään käyttäjien, kansalais-

ten, potilaiden keskuuteen ja selvittävät poh-

jimmiltaan sitä, mitä on hyvä elämä juuri heidän 

tilanteessaan. Minkälaisia haasteita ja tarpeita 

ihmisillä on elämässään? Koko palvelunkehit-

tämisen prosessi lähtee liikkeelle ihmisymmär-

ryksestä. Palvelumuotoilijat tapaavat ihmisiä 

arjessa, menevät sinne, missä asiat oikeasti 

tapahtuvat ja esittävät keräämälleen aineistolle 

paljon miksi-kysymyksiä.

Vuorovaikutus ihmisten kanssa ei lopu 

siihen, kun tarpeet on ymmärretty ja selvi-

tetty. Vastausten pohjalta kehitettyä ratkaisua 
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pallotellaan prosessin aikana takaisin käyttäjille: 

Ratkaiseeko palvelu ihmisten mielestä ongel-

man? Miten sitä voisi kehittää, jotta se ratkaisisi 

sen mahdollisimman hyvin? Rakenteilla olevaa 

palvelua pallotellaan käyttäjien ja kehittäjien 

välillä koko kehittämisprosessin ajan.

Ihmisillä saattaa olla hyviä tavoitteita, mutta 

käytännön toimet eivät ole tavoitteiden mukai-

sia. Palvelumuotoilun tehtävä on miettiä esi-

merkiksi sitä, mitkä ovat ne kriittiset hetket, 

jolloin käyttäytyminen ei tue ihmisen omaa 

tavoitetta. Miten juuri tässä kohtaa ihmistä 

voidaan tukea? Nyt palveluissa on huomioitu 

yleisellä tasolla ihmisten arvot, mutta ihmis-

ten käyttäytymisen ja eri tilanteiden tasolle 

niissä ei olla vielä useinkaan päästy. Tällaisilla 

syvälle ihmiskäyttäytymiseen luotaavilla ter-

veys- ja hyvinvointipalveluilla on merkittävää 

vaikuttavuutta.

”Miten käyttäytyminen ohjautuu? Millaisia 

mielen vinoumia ihmisillä on? Miksi hyvis-

tä pyrkimyksistä huolimatta tavoitteisiin ei 

päästä? Tulevaisuuden palveluissa on muka-

na ymmärrys siitä, minkälaiset taipumukset 

ja ulkoiset vaikuttimet milläkin hetkellä vai-

kuttavat ihmisten valintoihin, jolloin palvelu 

voi hellästi ohjata käyttäytymistä oikeaan 

suuntaan. Näin tapahtuu, kun palvelunkehit-

täjät ovat ymmärtäneet, millaiset asiat käyt-

täytymisen ohjautumiseen vaikuttavat.” 

– Antti Rannisto, Palmu

”Pääpointti on se, että arvojen, motiivien ja 
yleisten tavoitteiden ymmärtäminen ei vielä riitä 
ihmisymmärrykseksi palveluiden pohjalle.” 

- Antti Rannisto, Palmu
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 ”Tulevaisuuden palveluissa on mukana ymmärrys 
siitä, minkälaiset taipumukset ja ulkoiset vaikuttimet 
milläkin hetkellä vaikuttavat ihmisten valintoihin, 
jolloin palvelu voi hellästi ohjata käyttäytymistä 
oikeaan suuntaan.” 

– Antti Rannisto, Palmu
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Kohti avointa 
infrastruktuuria
Ensimmäisenä maailmassa sama järjestelmä 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon

”Sote-uudistus tuo toivottavasti suomalai-

seen terveydenhuoltoon valtiollista ohjausta. 

Pienen maamme pirstaloituneisuutta pitäisi 

eheyttää. Emme tarvitse lukuisia erilaisia 

järjestelmävariaatioita. Erikoissairaanhoito ja 

perusterveydenhuolto eivät kuitenkaan kes-

kustele keskenään niin kauan kuin it-järjestel-

mät eivät yhdisty.” 

– Vesa Sainio, Solita

M inkälainen on suomalaisen it-arkki-

tehtuurin tila terveydenhuollossa? 

Monessa mielessä erinomainen. 

Kuulumme maailman huipulle, vaikka tekemistä 

on vielä paljon. Suomi on ensimmäinen maa 

maailmassa, joka on toteuttamassa samanlaista 

järjestelmää sekä sosiaali- että terveydenhuol-

lon puolella. Valtakunnallinen terveydenhuollon 

it-järjestelmä on ylipäätään uniikki maailmassa. 

Käytössämme on yhteiset standardit tekemi-

selle. Ei ihme, että Suomen kokemuksia arvos-

tetaan maailmalla. 

It:n näkökulmasta palveluketjun saumaton 

toimivuus on yksi tärkeimmistä päämääristä.

Suomessa arkkitehtuurin suunnittelu perus-

tuu keskitettyyn ytimeen, johon tietoa tallenne-

taan ja sitä välitetään tähtimäisesti eri puolilta. 

Muualla maailmassa mallit ovat selkeästi hajau-

tetumpia. Suomeen on haluttu aidosti suun-

nitella ja rakentaa kokonaisuus, jonka eri osat 

toimivat hyvin yhteen. Eri osapuolia, kuten 

kansalaisia ja palveluntuottajia, on kuunneltu 

prosessin aikana. Ja kun palvelut on avattu 

ammattilaisille, ne on usein avattu samanaikai-

sesti myös kansalaisille.

”Tietoa ei tarvitse siirrellä erikseen, vaan se 

on koko ajan käden ulottuvilla – vähän niin 

kuin yliopistokampuksella. Toiminnot ovat 

huutoetäisyydellä.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Fiksukaan arkkitehtuuri ei tee autuaaksi, jos 

järjestelmät eivät keskustele keskenään. 
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Järjestelmäviidakon selkeyttämisessä Suomella 

riittää tekemistä. Avoimeen it-infrastruktuuriin 

on vielä matkaa, vaikka suunta on nyt oikea.

AVOIMUUS TAKAA TASA-ARVON

Kansalaisten toiveiden ja tarpeiden pitäisi olla 

aina ensimmäisenä mielessä, kun rakennamme 

kansallista it-infrastruktuuria. Miksi ajattelu kui-

tenkin muuttuu niin helposti tekijöiden näkökul-

maksi? Suljetusta maailmasta olisi pyristeltävä 

nopeasti irti. Kyse ei ole vain teknologiasta 

tai it-järjestelmistä. Ainoastaan avoin infra-

struktuuri voi vastata kansalaisten tarpeisiin. 

Avoimuudesta hyötyvät lopulta kaikki osapuolet.  

Miksi avoimuus sitten on ainoa suunta it-inf-

rastruktuurin kehittämiselle? Mitä me avoimuu-

desta käytännön tasolla hyödymme?

”Suljettu järjestelmä tarkoittaa sitä, että 

tieto ei liiku. Ihmisille tämä näkyy siten, että 

joudumme selittämään samoja asioita eri 

ihmisille useaan eri kertaan. Toinen ikävä asia 

suljetuissa järjestelmissä on, että ne hidas-

tavat kehitystä. Innovaatioita syntyy paljon 

vähemmän, koska ainoastaan järjestelmän 

omistajat pystyvät tekemään kehitystyötä. 

Avoimessa maailmassa kaikki ovat vapaita 

osallistumaan kehitystyöhön.” 

– Vesa Sainio, Solita

Sote-uudistusten päämääränä täytyy olla 

tasa-arvoisen Suomen säilyttäminen ja sen 

edistäminen. Tämä edellyttää, että tiedot ovat 

eri osapuolten yhteiskäytössä. Valinnanvapaus 

on hyvä asia, koska se lisää potilaan 

näkökulmasta mahdollisuuksia. Samalla on kui-

tenkin huolehdittava siitä, että jokainen ihminen 

hoidetaan yhtä laadukkaasti. Liiketoimintamalli 

ei saa heijastua päätöksiin hoitotoimenpiteistä 

tai hoidon laadusta. 

”Yksityisestä puolesta ei voi tulla terveim-

pien ihmisten hoitaja, jolloin bisnes kukoistaa. 

Kaikkien ihmisten on seisottava samalla vii-

valla. Näistä asioista pitää saada selkeämmät 

sävelet.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult

Avoimuus vähentää myös eriarvoisuutta. 

Suomen on tärkeä huolehtia siitä, että ark-

kitehtuuri ja infrastruktuuri kehittyvät avoi-

miksi. Mindset ja suunta ovat nyt oikeat. 

Kansainvälisesti Suomi on tunnustettu. 

Ensimmäiset isot ponnistukset ovat takana. 

Esimerkiksi Kanta-arkistojärjestelmää on kehi-

tetty jo 15 vuoden ajan.

”Asiakkaan suostumuksella olennainen 

tieto kulkee Oulusta Helsinkiin ja yksityises-

tä julkiseen. Mutta se on ollut hirveän suuri 

ponnistus.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult

”Kaikkien ihmisten on seisottava 
samalla viivalla.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult
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”Tilannetta voi verrata kansallisesti 
ylläpidettyyn infrastruktuuriin, kuten 
tieverkkoon. Suomessa kaikki saavat ajaa 
teillä ilmaiseksi. Tieverkosto mahdollistaa 
kuitenkin yrityksille erilaista liiketoimintaa. 
Saman idean pitäisi toteutua myös sote-
järjestelmissä: sote-tieverkon tulisi olla 
julkisomisteinen ja avoin. Sen varaan yritysten 
on mahdollista rakentaa mitä erilaisimpia 
palveluita. Tämä on missiomme!” 

–Vesa Sainio, Solita
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IRTI TOIMITTAJALOUKUISTA

Asiakaslähtöisyys on voimakas trendi tällä het-

kellä it-järjestelmien kehittämisessä. Ilman 

avoimia järjestelmiä periaate ei voi toteutua. 

Avoimuudella tarkoitetaan eri yhteyksissä erilai-

sia asioita. Se tarkoittaa esimerkiksi toimittaja-

loukuista irtipääsemistä. Avoimessa maailmassa 

asiakas saa käyttöönsä parhaat mahdolliset 

työkalut sekä datan.

”Perinteisesti eri sote-alueilla on ollut yksi 

tai muutama järjestelmätoimittaja ja it-rat-

kaisuissa on edetty aika lailla niiden ehdoilla. 

Tilanteessa liian harva toimija piti taskussaan 

kehittämisen avaimia jopa asiakaslähtöisyy-

den vastaisesti.”

– Ville Salaspuro, Mediconsult

Miksi it-infrastruktuurimme ei sitten ole ollut 

alusta asti avointa? Esimerkiksi siksi, että 1990-

luvun alkupuolella ei ollut olemassa työkaluja 

avoimien järjestelmien rakentamiseksi.

Sote-toimialalla päätöksenteko on myös 

hyvin pirstaloitunut: Valtion ohjaus on hyvin 

kevyttä. Sairaanhoitopiirit, kunnat ja kau-

pungit ovat saaneet hääriä tähän asti melko 

vapaasti. Viiden miljoonan ihmisen kansakunta 

ei kuitenkaan edellyttäisi näin monimutkaista 

kokonaisuutta. Järjestelmiä voi olla paljon, 

mutta infrastruktuurin pitää olla yhtenäinen. 

Valtakunnallinen UNA-hanke tähtää tällä het-

kellä infrastruktuurin yhtenäistämiseen. 

KANSALLINEN INTEGRAATIOALUSTA 
HUOLEHTII DATAN YHTEISKÄYTÖSTÄ 

”Onneksi Suomi on mennyt eteenpäin avoi-

muuden ja integraatioiden suhteen. UNA-

ydin on yksi merkittävä yritys ratkaista asia. 

UNAn avoimessa ympäristössä moduulit ovat 

korvattavissa toisilla, eikä hintapoliittinen 

säätely yllä siihen.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult

UNA on kansallinen hanke, joka tähtää asiakas- 

ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen. UNA-

ydin on tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, 

joka kokoaa yhteen yksilö- ja väestötason asiak-

kuustiedot eri lähteistä, esimerkiksi kansallisista 

tietovarannoista ja rekistereistä sekä nykyisistä 

asiakas- ja potilastietojärjestelmistä.

UNAn ydin huolehtii terveydenhuollon jär-

jestelmien peruselementeistä, joita sote-ko-

konaisuus tarvitsee. UNA huolehtii datan 
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yhteiskäyttöisyydestä sekä toimii modulaarisuu-

den alustana. Sen ideana on olla asiakkaan hal-

linnoitavissa, eri toimijoiden riippuvuussuhteet 

ovat myös kaikkien nähtävissä.

Ennen suuret yritykset saattoivat toimia 

portinvartijoina. Nyt kaikki osapuolet ja erilai-

set organisaatiot on osallistettu kokonaisuu-

teen. Osapuolet keskustelevat pelisäännöistä 

yhteishengessä. 

”UNA on yhteinen ydin, joka ikään kuin huo-

lehtii, että yhteisestä keskuksesta saadaan 

irti ne tarpeet, joita asiakas haluaa. Asiakas 

voi jopa itse kehittää sen ympärille palvelui-

ta. Toki siinäkin on omat tekniset ja rajapin-

tahaasteensa, mutta kohti avoimempaa 

ajattelua, suurempia kokonaisuuksia ja alus-

ta-ajattelua tässä selkeästi mennään. Data 

voidaan jakaa sinne, minne halutaan, lisäpal-

veluita ja -sovelluksia on aiempaa yksinker-

taisempaa liittää mukaan. Tavoite on, että 

asiakkailla on aina parhaat ratkaisut potilas- 

ja ammattilaisnäkökulmasta käytössään.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult

”UNA tarkoittaa tiedonhallintanäkökulmasta 
askelta kohti avoimempaa ajattelua, suurempia 
kokonaisuuksia ja alusta-ajattelua.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult
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KENELLE IPR:T KUULUVAT?

Avoimuus liittyy myös aineettomien omi-

naisuuksien oikeuksiin eli IPR:hin. Avoimessa 

maailmassa julkishallinnon käyttämän inf-

rastruktuurin, kuten UNA-ytimen, Kanta-

palveluiden ja virtuaalisairaalan, IPR:t ovat 

julkisomisteisia – eivät it-toimittajien hallussa. 

Kun it-toimittajat rakentavat julkishallin-

non organisaatioille kansallista infrastruktuuria, 

herää kysymys, kuka omistaa IPR:t.

ELÄKÖÖN KANTA!

”Kanta-palvelun kehitys on melko hidas-

ta, mutta palvelu sinänsä on loistava. Tästä 

vallitsee laaja konsensus. Kanta-palvelun 

salaisuus on hyvin yksinkertainen – se on 

valtakunnallinen.” 

– Vesa Sainio, Solita

Ensimmäinen iso ylämäki on kiivetty. Julkinen 

sektori sekä apteekit ovat liittyneet Kanta-

palveluihin sataprosenttisesti, ja suurimmat 

yksityisen puolen toimijatkin ovat mukana. 

Kanta-palvelut toimivat dynaamisesti: sinne tal-

lennetaan, se lainaa ja välittää tietoja salattuina 

hoitopaikasta toiseen hoitopaikkaan kansalai-

sen suostumuksella. Omakanta-palvelun kautta 

kansalainen löytää tietoja omista lääkemäärä-

yksistään ja lääkkeiden toimittamisesta touko-

kuusta 2010 sekä terveystietoja marraskuusta 

2013 lähtien. Omakanta-palvelu avattiin käyt-

töön toukokuussa 2010, kun Turussa määrättiin 

ensimmäinen sähköinen lääkemääräys, joka 

”Onko hyväksyttävää, että julkisella rahalla 
rakennetaan järjestelmiä ja sen jälkeen useita eri 
julkisia toimijoita rahastetaan samalla asialla?” 

– Vesa Sainio, Solita
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toimitettiin apteekissa ja tiedot tallennettiin val-

takunnalliseen reseptikeskukseen. Omakanta-

palvelussa näytetään tietoja riippumatta siitä, 

onko henkilö saanut palvelua julkisessa tai yksi-

tyisessä terveydenhuollossa.

”Peitto on varsin hyvä. Ja vastasyntyneiden 

kaikki tieto näkyy jo Kannassa. Kyse on mit-

tavasta yhteisestä ponnistuksesta, jossa on 

ollut mukana monta osapuolta. Eduskunta 

näki aikoinaan hyödyt ja pani lainsäädännön 

kehitystyön pohjalle. Kyse on kansallisesta 

päätöksestä kulkea tämä tie.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Kanta on Kelan ylläpitämä, kansallinen tietova-

ranto, jossa on paljon erilaista potilastietoa ja 

esimerkiksi kaikki e-reseptit löytyvät jo sieltä. 

Kanta-palvelun idea on antaa kansalaisille koko-

naiskuva siitä, mitä kaikkea hänelle on tehty 

eri terveydenhuollon yksiköissä. Vaikka Kanta 

on valtakunnallisena ratkaisuna erinomainen, 

alueilla on erityispiirteitä. Palveluiden kehitty-

misen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että jat-

kossakin tarvitaan myös tarpeisiin räätälöitäviä 

tietojärjestelmiä.

Omakanta-palvelu on vasta aluillaan. 

Tulevaisuudessa siitä on tarkoitus kehittää eko-

systeemi, joka pitää sisällään erilaisia sovelluksia 

ja moduuleja, joiden avulla ihminen voi edistää 

omaa terveyttään. Omakanta-palvelun uusin 

kehitysvaihe, omatietovaranto, on kansalaisen 

palvelu, jonne hän voi itse vapaaehtoisesti liittää 

hyvinvointi- ja mittaustietojaan. Tietojen luvit-

taminen mahdollistaa niiden hyödyntämisen 

myös hoitoprosesseissa.

Eri toimijoilla on yhteisymmärrys siitä, että 

Kanta-palveluissa sijaitseva tieto on arvokasta. 

Kun onnistumme rakentamaan datan päälle 

kansallista infrastruktuuria, tämä herättää 

 ”Tulevaisuudessa tieto potilaasta kulkee hyvin ja 
läpinäkyvästi. Rutiininomaiset vaiheet on automatisoitu.  
Leikkaukseen tuleva potilas ei näe ammattilaista kuin 
itse leikkauksessa. Kaikki muut vaiheet on digitalisoitu. 
Tällaisia prosesseja on jo olemassa.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult
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taatusti suurta kiinnostusta maailmalla – jos vain 

onnistumme tuotteistamaan palveluita. 

”Suomella on hyvä brändi, hyvää osaamista 

ja paljon laadukasta dataa, jonka varaan voisi 

rakentaa vaikka mitä.” 

– Vesa Sainio, Solita

Kansallinen, avoin infrastruktuuri on järkevä 

suunta Suomelle. Tärkeää myös olisi, että kan-

sallisen infrastruktuurin pohjalta olisi mahdollista 

kehittää kansainvälisiä vientituotteita. 

”Uusien toimijoiden, kuten Sote-digin ja 

Vimanan osalta kehitys ei saisi mennä suun-

taan, jossa päätöksentekoon tulee yhä vain 

uusia kerroksia. Tämä pahimmillaan hidastaisi 

vientituotteiden syntyä radikaalisti.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

MYDATA TULEE

Kanta-palveluista löytyy tulevaisuudessa sekä 

ammattilaisten kirjaamaa dataa sekä MyData eli 

potilaiden itsensä kirjaamat tiedot.

”MyData-puoli laajenee tulevaisuudessa hui-

masti. Ihmiset tuottavat Kantaan esimerkiksi 

hyvinvointitietojaan. Ydinkysymys kuuluu, 

kuinka paljon tätä dataa saadaan hyödyntää 

tulevaisuudessa?” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult

Terveydenhuollossakin elää alusta-ajattelu. 

Jotta personoidut täsmähoidot kansalaisille 

sekä asiakaslähtöisyys ovat mahdollisia, tarvi-

taan Omakanta- ja MyData-tyyppisiä alustoja. 

MyData-tyyppinen tieto mahdollistaa räätälöi-

dyt täsmähoidot. 

”Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat 

tulevaisuudessa potilastiedon lisäksi käyt-

töönsä myös MyDatan. Sen turvin voimme 

paremmin ennaltaehkäistä sairauksia, ja 

tämä tarkoittaa kustannustehokkuutta. Kun 

asiakkaasta on tarpeeksi erilaista tietoa, 

voidaan AI:n avulla antaa yksilöllisiä ennus-

teita riskeistä sairastua. Kun algoritmit vielä 

oppivat käyttäytymismallimme, niin jokaiselle 

osataan neuvoa oikea ja juuri hänelle sopiva, 

motivoiva tapa ennaltaehkäisyyn.” 

– Ville Salaspuro, Mediconsult

Entä mitä tapahtuu datan laadulle, kun ihmiset 

alkavat mitata itse esimerkiksi verenpainet-

taan tai -sokeriaan ja laittamaan ylös sykkeitään 

ja lenkkikilometrejään? Miten voimme taata, 

että tieto on tällöinkin luotettavaa ja riittävän 

tarkkaa?

”Tarkkuus riippuu mittareiden laadusta. 

Meidän pitää myös tiedostaa, virhemargi-

naalin mahdollisuudet. Toistaiseksi mittaa-

miseen ei ole olemassa yhteistä standardia 

mittareiden kalibroinnille.” 

– Vesa Jormanainen, THL
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LAINSÄÄDÄNTÖ RATKAISEE 
DATAPALVELUIDEN TULEVAISUUDEN

Yksi seuraava suuri Kanta-palvelujen kehittämi-

seen liittyvä kysymys kuuluu, voisiko palvelun 

dataa hyödyntää tulevaisuudessa muuhunkin 

kuin henkilöiden hoitamiseen. Miten Kanta-

palvelujen data valjastetaan tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen?

”Kannan huolta siitä, että meillä on 

Suomessa esimerkiksi vähällä käytöllä 

muhkea lääketietovaranto (reseptikeskus). 

Olemme niitä harvoja maita, joissa on sata-

prosenttinen reseptikattavuus – meillä on 

vuoden 2017 alusta kaikki lääkemääräykset 

sähköisiä e-reseptejä. Tämän datan avulla 

olisi mahdollista selvittää monenlaisia lääke-

hoidon turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, 

kun käytössämme on tiedot 31,5 miljoonasta 

lääkemääräyksestä vuonna 2017. Jo pelkäs-

tään näiden tietojen käyttäminen tavalla tai 

toisella tutkimuksissa on Suomelle huikea 

mahdollisuus!” 

– Vesa Jormanainen, THL

Mikäli Suomen lainsäädännössä astuu voi-

maan toissijaisen käytön mahdollisuus, Suomi 

olisi kansainvälisesti etunojassa. Toistaiseksi 

lainsäädäntö estää Potilastiedon arkiston ter-

veystietojen käytön tutkimuksissa, mutta resep-

tikeskuksen tietojen käyttöön on mahdollista 

saada tutkimuslupa. 

”Toivotaan, että eduskunta löytää kiireen 

keskellä aikaa pohtia tätä Suomen kan-

nalta hyvin merkittävää mahdollisuutta. 

Suomessahan on aina ollut ajatus, että 

lainsäädännön täytyy olla kunnossa ennen 

kuin jotakin lähdetään tekemään. Pelkästään 

potilastiedon arkistossa on yli miljardi eri-

laista asiakirjaa, joten puhumme valtavista 

tietoarkistoista.” 

– Vesa Jormanainen, THL

Terveydenhuoltomme tulevaisuuteen vaikut-

taa valtava määrä erilaisia lakeja. Kaksi lakia 

ylitse muiden vaikuttaa kuitenkin siihen, miten ja 

mihin suuntaan terveydenhuoltoala Suomessa 

kehittyy. Datalähtöisen palvelunkehittämisen 

näkökulmasta ensiarvoisen tärkeitä ovat sekä 1.) 

asiakastietolaki että 2.) laki sote-tiedon toissijai-

sesta käytöstä.

Asiakastietolaki määrää, millä tavoin erilaisia 

asiakirjoja ja potilaaseen liittyviä tietoja saa käsi-

tellä. Moniammatillisuuden näkökulma on kes-

keinen. Asiakastietolaki määrittelee hyvin pitkälti 

sen, minkälaista tietoa potilaasta saa käyttää 

missäkin hoitamisen tilanteessa.

”Jos on leikkaustoimenpiteeseen mene-

vä yksinhuoltajaäiti, jolla on lapsia ja koira 

sekä diabetes, niin minkä tyyppistä tietoa 

hänestä saa eri asiayhteyksissä käyttää? 

Asiakastietolaki on kontekstisidonnainen: 

millaiset tiedot voidaan näyttää missäkin 

hoitotilanteessa?” 

– Risto Kaikkonen, Solita

Asiakastietolaki myös määrittelee, millai-

sissa paikoissa tiedon pitää sijaita, että tieto-

turva toteutuu ja säilyy. Yksilöillä täytyy aina olla 

vapaus määritellä, milloin hänen tietojaan voi-

daan käyttää.
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MAHDOLLISTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
TAKAA INNOVAATIOT

Toissijaisen käytön laki puolestaan säätää, min-

kälaista analytiikkaa ihmisistä kerätyn tiedon 

pohjalta voi tutkimusluvan pohjalta tehdä.

”Tekoälyn kehittyminenhän esimerkiksi 

tarkoittaa sitä, että ensijaisessa hoidossa 

pitäisi pystyä käyttämään erilaisia tietoja, 

joita minusta ja minun kaltaisistani ihmisistä, 

on olemassa. Ollaan eräänlaisella harmaalla 

alueella. Kun puhutaan rekisterinpitäjistä, niin 

kenellä tieto on? Kuka saa tietoa käyttää? 

Kysymys kuuluu, mikä on ensisijaisen ja toissi-

jaisen käytön välinen rajamaasto.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

Rajamaasto on luultavimminkin juuri aluetta, 

jonne innovaatioita tulevaisuudessa syntyy 

eniten. Toissijaisen käytön lain puolella mahdol-

listetaan esimerkiksi Kanta-tiedon käyttäminen 

AI-sovelluksien kehittämiseksi.

Nämä kaksi keskeistä lainsäädäntöä 

asettavat pitkälti reunaehdot sille, millaisia 

datalähtöisiä palvelujärjestelmiä Suomessa 

tulevaisuudessa kehitetään. Paraikaa tehdään 

paljon työtä sen eteen, että Suomeen astuisi 

voimaan mahdollistavaa lainsäädäntöä.

”Uskon, että ensisijaisen ja toissijaisen käytön 

raja hämärtyy tulevaisuudessa entisestään. 

Toissijaisessa käytössä voidaan tehdä algo-

ritmeja, joita pitäisi ensisijaisessa käytössä 

käyttää. Tällöin tietolähteet on moninaistet-

tu, että saataisiin kokonaisvaltainen kuva, 

jonka pohjalta rakentaa ihmisille kattavia 

palveluita.” 

– Risto Kaikkonen, Solita
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Uusia palvelumalleja pitäisi rakentaa etenkin 

julkisiin organisaatioihin, joilla on oikeus käsitellä 

tietoja. Tietosuoja ja -turva ovat erittäin tärkeitä 

huomioida kehitystyössä.

”Näkemykseni mukaan tietoturvallisinta olisi 

kehittää tekoälyä osana niitä julkisia organi-

saatioita, joilla on jo lainmukainen velvollisuus 

tehdä tämäntyyppistä työtä. Eli rakentaisin 

osan toissijaisen käytön palveluista hy-

vin tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin 

rajapintoihin.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

Suomessa on erinomaiset rekisterit ja paljon 

koko kansakuntaa koskevaa ns. kohorttidataa, 

josta muu maailma voi vain haaveilla. Esimerkiksi 

vanhimpia syöpärekistereitä on kerätty maas-

samme 1950-luvulta lähtien. Kaikista julkisen 

terveydenhuollon piiriin kuuluvista suomalaista 

on tietoa 1980-luvun lopusta lähtien.

”Suomesta on mahdollista tehdä kansakunta 

kohorttina -tyyppistä tarkastelua datan poh-

jalta. Nyt tutkimustieto ja data pitäisi valjas-

taa yhä vahvemmin palveluiden käyttöön. ”

– Risto Kaikkonen, Solita
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”Julkinen sektori voisi tehdä osan 
analyysityöstä, jolloin ainoastaan 
tulokset olisivat yritysten 
käytettävissä, kun ne rakentavat 
erilaisia palveluita.” 

– Risto Kaikkonen, Solita
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Nyt puhutaan 
tekoälyn etiikasta

A lkaako jatkuva puhuminen tekoä-

lystä kyllästyttää? Ei ihme, sillä AI:sta 

(Artificial Intelligence) on puhuttu viime 

vuosina valtavan paljon. Jokainen meistä on 

kuullut tulevaisuudenvisioita siitä, miten tekoäly 

ratkaisee erilaiset ongelmat ympärillämme, syr-

jäyttää tutut ammatit tai vähintäänkin muuttaa 

niiden työnkuvaa radikaalisti. Tekoäly hivelee 

mielikuvitustamme ja villitsee helposti median. 

Yksi tekoälyn haasteista liittyy eettisiin kysy-

myksiin. Älykkäät palvelut eivät ole pelkkiä tek-

nisiä innovaatioita. Ihmisten on välttämätöntä 

ymmärtää, miten algoritmit tekevät päätök-

siä, kun suurten datamassojen pohjalta raken-

netaan uusia palveluita. Jos lääkäri tai hoitaja 

ei pysty luottamaan tekoälyn tekemään pää-

tösketjuun tai ymmärrä sitä, miten hän pystyy 

selittämään asian ymmärrettävästi potilaalle tai 

asiakkaalle?

Tekoälyn etiikasta on puhuttu toistai-

seksi liian vähän. Jotta voimme hyödyntää 

koneoppimista ja tekoälyä mahdollisimman jär-

kevästi ja ihmisten kannalta suotuisasti, meidän 

on myös ymmärrettävä tekoälyn hyödyntämi-

sen riskit.

Tarkoituksenamme ei ole sanoa, että teko-

äly olisi paha asia. Se on loistava asia. On hienoa, 

että tekoälyn avulla päätöksenteko yhteiskun-

nassa ja terveydenhuollossa nopeutuu. Tekoäly 

tulee vääjäämättä, ja se tuo yhteiskuntaan ja 

ihmisille monenlaista hyvää. 

Ehkä meidän on vain syytä hidastaa hie-

man tahtia. Hypetystä on maailmassa riittävästi. 

Tekoälyn eettisiin kysymyksiin ja ymmärryk-

sen lisäämiseen on kiinnitettävä jatkossa val-

tavan paljon nykyistä enemmän huomiota. 

Keskustelua kaivataan paljon tähänastista 

runsaammin.

Tekoäly-sanalla on myös alettu tarkoittaa 

hyvin erilaisia asioita. Aina kyse ei ole uudesta 

ja ihmeellisestä työkalusta vaan ennemmin-

kin datasta. Oikeaa tekoälyä on, kun suurista 
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datamassoista tehdään tilastollisin menetelmin 

erilaisia analyysejä sekä syy–seuraussuhteita.

”En pidä koko tekoäly-sanasta. Meillä 

Coxassa on käytössä älykkäitä digitaalisia 

ratkaisuja. Osaltaan ne ovat hyvin perinteisiä 

ratkaisuja, joita voi nimittää tekoälyksi. Meillä 

alkaa nyt olla käytössämme dataa, jonka 

pohjalta voimme tehdä analyysejä. Mallit  

sinänsä ovat yksinkertaisia.” 

– Tarmo Martikainen, Coxa

Big datan suomista mahdollisuuksista on 

puhuttu paljon. Vähemmän on korostettu sitä, 

että tekoälyn avulla on mahdollista tuottaa 

myös valtava määrä virheellistä päättelyä. Siksi 

päätöksentekijöiden, lääkäreiden ja hyvinvoin-

tiammattilaisten on välttämätöntä tulevaisuu-

dessa ymmärtää, miksi tekoäly päätyi tiettyyn 

ratkaisuun.

”On hirvittävää, jos päätösten taustalla on 

valtava määrä väärää tietoa, jota ihminen ei 

ymmärrä. Jos tekoäly tekee virheen tai pää-

töksenteko eksyy väärille poluille, ihmisen 

on ymmärrettävä, miksi näin tapahtuu. Mikäli 

näin ei ole, tekoäly alkaa nopeasti ohjata 

päätöksentekoa ja yhteiskuntaa väärään 

suuntaan. Scifi-tarinoiden dystopiat  

alkavat toteutua.” 

- Risto Kaikkonen, Solita
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Myös kysymykset datan laadusta nousevat 

keskiöön, kun datan määrä kasvaa ja yksilöiden 

vastuu oman datansa hallinnoimisesta lisääntyy. 

Miten varmistamme datan laadukkuuden?

”Mieluummin niin, että käytössä on vähem-

män dataa kuin väärää dataa. Jatkossa 

kun dataa tulee enemmän, hyvä kysymys 

kuuluu, miten datan laadukkuus varmiste-

taan. Toisaalta, jos tietoa on riittävästi ja se 

on riittävän hyvälaatuista, niin tietty määrä 

virheellistä dataa ei enää haittaa. Tämä on 

näiden menetelmien hyvä puoli.” 

– Tarmo Martikainen, Coxa 

PANOSTUS TEKOÄLYYN  
KASVAA RÄJÄHDYSMÄISESTI

CB Insightsin raportin mukaan vuonna 2016 

noin 86 prosenttia terveydenhuollon palve-

lutarjoajista, hyvinvointialan yrityksistä sekä 

terveysteknologiayhtiöistä hyödynsivät jolla-

kin tavoin tekoälyä. Koko maailmassa vuoteen 

2020 mennessä nämä organisaatiot käyttävät 

keskimäärin noin 54 miljoonaa dollaria erilaisiin 

tekoälyprojekteihin.

Mitkä sitten ovat yleisimmät tavat hyödyn-

tää tekoälyä terveydenhuollossa? Mitä teko- 

älyltä alalla odotetaan?

Ensinnäkin AI analysoi erilaisia tietoläh-

teitä, hallinnoi, jäljittää ja uudelleen muotoilee 

dataa hyvin nopeasti. Toiseksi tekoäly tekee 

tulevaisuudessa monia rutiininomaisia ter-

veydenhuollon tehtäviä: analysoi testitulok-

sia, lukee röntgenkuvia ja erilaisia tietolähteitä. 

Erikoislääkäri voi tulevaisuudessa näin keskittyä 

vaikeimpiin potilaisiin.

Tekoäly auttaa tulevaisuudessa myös eri-

laisia tietolähteitä analysoiden ja yhdistellen 

tekemään ihmisille yksilöllisiä hoitosuunnitelmia. 

Sen avulla voidaan myös digitalisoida hoitokon-

sultointia. Ihmiset voivat turvautua digitaalisiin 

sairaanhoitajiin, jotka auttavat monitoroimaan 

potilaan vointia lääkärikäyntien välissä.

Lisäksi tekoäly pystyy tarkkailemaan esi-

merkiksi potilaan lääkkeidenkäyttöä. Tähän on 

jo kehitetty erilaisia sovelluksia. AI auttaa myös 

”Mieluummin niin, että 
käytössä on vähemmän 
dataa kuin väärää dataa.” 

– Tarmo Martikainen, Coxa
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ennustamaan syöpien sekä sydän- ja verisuoni-

tautien riskiä eri ihmisillä.

KOHTI AVOINTA TEKOÄLYÄ - 
TIEDEMAAILMA TUOMAROIMAAN  
AI:N VAIKUTTAVUUTTA

Hyvä kysymys kuuluu, millaisia käytännön kei-

noja sitten on olemassa edistää tekoälyn etiik-

kaa ja kehittymistä oikeaan suuntaan.

Yksi vastaus voisi olla se, että yritykset 

rakentaisivat palveluita tulevaisuudessa yhä tii-

viimmässä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. 

Suomessa palveluiden rakentajat ja tieteen 

tekijät tekevät edelleen aivan liian vähän yhteis-

työtä. Data-analyytikoiden, tilastotieteilijöiden 

sekä palvelumuotoilijoiden tulisi tiivistää yhteis-

työtään ripeästi. 

”Ilman rakentavaa yhteistyötä meidän on 

turha haaveilla edelläkävijyydestä ko-

konaisvaltaisten hyvinvointipalveluiden 

kehittämisessä.” 

– Risto Kaikkonen, Solita

Datan mukaan tuleminen teknologiakeskuste-

luun tarkoittaa käytännössä sitä, että menetel-

miä täytyy testata paljon aiempaa kriittisemmin. 

Tähänastisissa teoissa ja puheessa tekoälystä 

kiikastaa ennen kaikkea se, että kaikilla tuntuu 

olevan kiire tehdä tekoälysovellus. Rytäkässä 

eettinen keskustelu ja palvelukehittämisen 

suuret päämäärät unohtuvat. Näin ei saisi olla. 

Potilas- ja ihmislähtöisyyden pitäisi olla kaiken 

kehitystyön perusta ja ponnahduslauta. 

”Palvelumuotoilu ei saa olla vain muotitrendi 

vaan asiakasymmärrys tulee omaksua aidos-

ti osaksi tekemistä. Teknohuuma edellyttää 

palveluiden kehittäjiltä kriittisyyttä. Siinä vä-

lineet alkavat helposti viedä. Hieno uusi tek-

nologia sokaisee helposti. On tärkeä muistaa, 

että tekniset ominaisuudet itsessään eivät 

sinänsä koskaan vastaa ihmisten tarpeisiin.” 

– Antti Rannisto, Palmu

Tiedemaailma tarvitaan mukaan tuomaroimaan 

ihmisille suunniteltuja palveluita. Syvällisempi 

yhteistyö yritys- ja tiedemaailman välillä takaisi 

keskustelun syntymisen aiheesta ja sitä kautta 

paremmat palvelut. Näin takaisimme vaikutta-

vampien palveluiden syntymisen.

”Tekoäly ei saa olla musta laatikko. 
Sen tuloksien perusteet pitää olla 
päätöksen kohteille läpinäkyvät. 
Lisäksi tekoälyalgoritmin pitää olla 
avoin tutkijayhteisön kriittiselle 
tarkastelulle, jotta aineistossa olevat 
vinoumat voidaan korjata.” 

– Vesa Sainio, Solita
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”Mielellämme näkisimme, että kolmas taho; 

tiedemaailma validoisi palvelut. Jos raken-

namme terveys- ja hyvinvointipalveluita, jois-

sa on hyvää tekoälyä ja jotka ovat validoituja, 

lopputuloksena syntyy yhteiskunnallisesti 

vaikuttavampia sekä kustannustehokkaam-

pia palveluita.” 

- Risto Kaikkonen, Solita

Samalla tavoin kun puhumme infrastruktuu-

rin avoimuuden tärkeydestä, meidän pitäisi 

puhua myös tekoälyn avoimuudesta. Tekoälyn 

avoimuus tarkoittaa sitä, että jokaiselle algo-

ritmin analysoinnin kohteena olevalle ihmiselle 

kerrotaan, miksi tekoäly on päätynyt tiettyyn 

päätökseen. 

”Tekoäly ei saa olla musta laatikko. Sen tulok-

sien perusteet pitää olla päätöksen kohteille 

läpinäkyvät. Lisäksi tekoälyalgoritmin pitää 

olla avoin tutkijayhteisön kriittiselle tarkas-

telulle, jotta aineistossa olevat vinoumat voi-

daan korjata. Lääkäreiden täytyy siksi pystyä 

selittämään potilaille, mihin tekoälyn logiikka 

perustuu.” 

- Vesa Sainio, Solita

Tulevaisuuden terveydenhuolto on nykyistä tar-

kempaa ja käytössä on hyvin koeteltuja mene-

telmiä, joilla analyysejä tehdään. Genetiikan 

tutkimus avaa mahdollisuuksia yksilölliseen 

hoitoon. Seulontojen pohjalta pystytään tun-

nistamaan erilaisia riskiryhmiä. Väestötasolla 

tämä merkitsee paljon, kun sairauksia pystytään 

ennalta ehkäisemään nykyistä paremmin.

Myös ennaltaehkäisemiseen ja yksilöllisiksi 

muuttuviin palveluihin liittyy vaikeita kysymyksiä. 

”Genetiikka ei ole determinististä. Vaikka 

henkilöllä olisi tietty ongelma ja kuuluu 

” Yksilölliset hoidot ovat kalliita – aivan kuten taiteessa ja designissa 
ainutlaatuinen maksaa enemmän. Meidän täytyy pitää huolta siitä, 
että yksi kaikille ei perusteluitta muutu tämä vain joillekin -malliksi.” 

- Vesa Jormanainen, THL
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riskiryhmään, tauti ei silti välttämättä puh-

kea. Tietyn geenin olemassaolo ei välttämät-

tä ole yksi yhteen sen kanssa, että ihmiselle 

tulee rintasyöpä. Mutta seulonta antaa 

paremmat mahdollisuudet seurata tilannet-

ta. Henkilö saa itsestään täsmällisempää 

tietoa. Hankalaa tässä on se, että yksilölliset 

hoidot ovat kalliita – aivan kuten taiteessa ja 

designissa ainutlaatuinen maksaa enemmän. 

Meidän täytyy pitää huolta siitä, että yksi kai-

kille ei muutu perusteluitta tämä vain joillekin 

-malliksi.”

–  Vesa Jormanainen, THL

TEKOÄLYLTÄ PUUTTUU EMPATIA

”Jos variaatio jää kerronnasta pois, mene-

tämme paljon. Maailma redusoituu koodien 

maailmaan ja silloin on aina kyse pelkistyksis-

tä. Tästä on hoitotieteissä varoiteltu paljon.” 

- Vesa Jormanainen, THL

Tekoäly pystyy päättelemään ihmeellisiä ja 

monimutkaisia asioita merkkijonojen pohjalta – 

ja vielä enemmän, kun sen käsillä on rakenteis-

tettua tietoa. Mutta tekoäly ei ole kovin herkkää 

eri sävyille ja vivahteille.

”Hankalaa koko palvelunkehityksen tulevai-

suuden näkökulmasta on se, että digitalisaa-

tion myötä menetämme luonnollisen kielen 

vivahteita ja sivulauseita. Jos rakenteistam-

me tietoa liikaa, paljon informaatiota jää 

pois.” 

- Vesa Jormanainen, THL

Yksi kiinnostava tekoälyn etiikkaan liittyvä kysy-

mys liittyy tekoälyn empatiakykyyn: osaako 

tekoäly olla empaattinen? 

”Minun mielestäni se ei osaa olla. Tekoäly 

on siksi hyvä tekemään vakuutuspäätök-

siä – sehän ei ymmärrä ihmisen tuskaa. Toki 

tekoäly mahdollistaa monia hyviä asioita, ja 

se kannattaa hyväksyä osaksi kehitystyötä. 

Rutiinitoimenpiteisiin tekoäly on killer  

application, mutta ihmisen on aina kan- 

nettava vastuu järjestelmän toimivuudesta.” 

- Vesa Jormanainen, THL

ATK luotiin aikoinaan tekemään automaattisesti 

tietojenkäsittelyä. Sen tarkoitus oli tuottavuu-

den lisääminen. Tekoäly tuo paljon enemmän 

lisäarvoja yhteiskunnalle automaattiseen tieto-

jenkäsittelyyn verrattuna. Järkevät käyttötarkoi-

tukset ratkaisevat pitkälti sen, mihin suuntaan 
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kehitys kulkee.  Teknologia edellä palveluita ei 

voi kehittää. On ymmärrettävä ihmisiä ja poh-

dittava yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kun 

pidämme kiinni potilas- ja asiakaskeskeisyy-

destä, pysymme raiteilla.

”Täytyy varoa, ettei tuotekehitys tuota au-

toja, jotka ajavat ihmisten päälle. Kokeilut 

täytyy tehdä turvallisella maaperällä.” 

- Vesa Jormanainen, THL

SAAKO TEKOÄLY KERTOA  
VAKAVASTA SAIRAUDESTA?

Yksi asia on varma: tekoäly ottaa yhä tiukem-

man otteen elämästämme. Tulevaisuuden ter-

veydenhuollossa koneoppiminen ja AI-työkalut 

käsittelevät alati rikastuvaa datamassaa asiak-

kaista ja potilaista, minkä tuloksista asiakas hyö-

tyy. Rakenteistetun tiedon pohjalta on melko 

helppo kehittää työkaluja, jotka toimivat aidosti 

myös ammattilaisen avuksi. 
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Tekoäly vaikuttaa tulevaisuudessa valta-

vasti lääkärin työnkuvaan. Se ei korvaa lääkä-

riä, mutta ottaa osan lääkärin työkuormasta 

itselleen. Parhaimmillaan tekoäly tuo lääkärille 

kliinistä apua, lisää hoidon laatua, auttaa diag-

nostiikassa ja arvioi esimerkiksi lääkkeiden 

vaikuttavuutta eri yksilöille. Terveydenhuollon 

ammattilaiset tarvitsevat tekoälyn apua potilas-

tiedon käsittelyyn.

”Siksi puhumme augmented intelligencesta. 

AI-työkalut ovat terveydenhuollon ammat-

tilaisten ’orjia’, ne tuovat ammattilaisille 

lisättyä älykkyytä, jonka tehtävä on tukea ja 

neuvoa päätöksenteossa.” 

- Ville Salaspuro, Mediconsult

Suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuuden 

tavoitteissa ammattilaisilla on käytössään eri-

laisen potilastiedon lisäksi myös potilaidensa 

itse ylös kirjaama rikas MyData-aineisto.  Tämä 

data-aineisto avaa huimia mahdollisuuksia 

ennaltaehkäistä paremmin erilaisia sairauksia. 

Sairauksien ennaltaehkäiseminen ja hyvinvoin-

nin lisääminen taas merkitsevät selkeitä kustan-

nussäästöjä yhteiskunnalle.

Siitä, mihin kaikkeen tekoälyä tulevaisuuden 

terveydenhuollossa hyödynnetään, pitää vielä 

keskustella paljon. MyData-aineiston hyödyntä-

miseen liittyy paljon omia kysymyksiä.

”Jos asiakas haluaa tietää MyDatansa pohjal-

ta, miten hän voi ehkäistä erilaisia  

sairauksia tai lisätä hyvinvointiaan, tämä  

kaikki on hyvin ok. Mutta kun menemme 

diagnostiikkaan ja puhumme sairausdiag-

nosoinnista, joka perinteisesti tehdään 

terveydenhuollon organisaatioissa alan 

ammattilaisten kanssa, niin tekoälyn hyödyn-

tämisestä ja siitä miten potilaalle annetaan 

diagnoosi, täytyy keskustella vielä paljon.” 

- Ville Salaspuro, Mediconsult

Tulevaisuudenvisioissa MyData-aineistoa hyö-

dyntävät jatkuvasti lukuisat eri AI-työkalut. 

Tietoa myös yhdistellään ammattilaisen 

tuottamaan dataan potilaasta sekä muihin 

datalähteisiin. 

”Miten kansalainen pystyy hallinnoimaan tätä 

kokonaisuutta? Ymmärtääkö hän, miten hä-

nen dataansa hyödynnetään? Voiko AI kertoa 

ihmiselle, että sinulla on vakava sairaus?” 

- Ville Salaspuro, Mediconsult

Kehitys menee oikeaan suuntaan ainoastaan, 

kun huolehditaan ihmisten tietosuojasta, datan 

laadusta sekä siitä, että käyttäjä todella pystyy 

hallinnoimaan omaa dataansa. 

Tekoälylle löytyy tulevaisuudessa paik-

kansa niin kansalaisten ohjeistamisessa, 

”MyData ja sen kerääminen 
on todella hyvä idea – 
kunhan pelisäännöt ovat 
kunnossa ja kaikkien 
tiedossa.” 

- Ville Salaspuro, Mediconsult
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ennaltaehkäisyssä kuin ammattilaisten käytös-

säkin. Olennainen kysymys on työkalujen vali-

dointi sekä hyväksymiskriteerit.

”Mitä kaikkea pystymmekään MyDatan ja 

genomidatan pohjalta tulevaisuudessa en-

nustamaan? Uskomaton maailma, mikä sieltä 

on tulossa. Kansanterveydellisesti tulemme 

saamaan datan hyödyntämisestä hyötyjä 

kaikille suomalaisille. Mikä olisikaan esimer-

kiksi parempaa palvelua, kuin yksilöllisesti 

aina oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa 

ohjeita ja neuvoja antava sovellus terveyden 

edistämiseen.” 

- Ville Salaspuro, Mediconsult

YMMÄRTÄÄKÖ LÄÄKÄRI TEKOÄLYÄ?

Tekonivelsairaala Coxassa on jo käytännön 

kokemusta tekoälyä hyödyntävistä ennuste-

työkaluista.  Yrityksellä on ensi vuonna aineistoa 

50 000:sta potilaasta, joita se on hoitanut. Coxa 

on rakentanut tämän datan pohjalta sovelluk-

sen, jonka avulla lääkärit ja hoitohenkilökunta 

pystyvät paremmin arvioimaan leikkaukseen 

liittyviä riskejä, kuten infektiomahdollisuuk-

sia tai uusintaleikkauksen todennäköisyyttä. 

Ennakointityökalun rakentamisessa on käytetty 

paljon tilastomatemaatikkojen apua.

”Datan avulla pystymme ennustamaan 

todennäköisyyksiä. Lääkärille nämä ennus-

tetyökalut ovat tukena ja antavat punaisen 

signaalin, jos lisää tarkistuksia pitää tehdä 

ja potilaan kanssa vielä keskustella ennen 

leikkauksen toteuttamista. Lääkäri yhdessä 

potilaan kanssa tekee aina kuitenkin lopulli-

sen päätöksen.”

- Tarmo Martikainen, Coxa

Kun lääkäri ja hoitohenkilökunta saavat käyt-

töönsä uusia tekoälyratkaisuja tai ennakointityö-

kaluja, kysymysten tulva on taattu: 

”Ensimmäinen kysymys on: onko se luotetta-

va? Kuinka paljon dataa aineiston takana on? 

Onko aineisto luotettava? Entä onko päätel-

mä luotettava? Luottamus lääkäreissä herää 

vasta, kun pystymme avaamaan heille, miten 

lopputuloksiin on päädytty.” 

- Tarmo Martikainen, Coxa

Tekoälyn täytyy olla hyvin viritettynä prosessiin, 

ettei lääkäri koe saavansa sen vuoksi lisätyötä. 

Kun tulevaisuudessa mustalaatikko-tyyppiset 
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tekoälyratkaisut tulevat mukaan terveyden-

hoitotyön arkeen, niiden avulla lääkärit toivot-

tavasti pystyvät vähentämään rutiininomaista 

työtään ja keskittymään enemmän vaikeimpiin 

potilastapauksiin. 

Tekoäly muuttaa lääkärintyötä. 

Kommunikointi lääkärin ja potilaan välillä esi-

merkiksi vilkastuu.

”Lääkäri joutuu perustelemaan potilail-

le entistä enemmän, mistä hoitopäätös tai 

tutkimustulos johtuu. Black box -tyyppisten 

”Kyllä siihen menee aika pitkä aika ennen kuin päätöksenteko 
voidaan luovuttaa koneelle. Lääkäri tekee vielä pitkään 
hoitopäätöksen ja AI on ennemminkin päätöksenteon tukena 
ja antaa erilaisia hoitotyötä tukevia varoituksia ja ehdotuksia. 
Vaikka lääkäri tekisi 95-prosenttisesti niin kuin kone ehdottaa, 
niin lääkäri tekee silti päätöksen.” 

- Tarmo Martikainen, Coxa

ratkaisujen yleistyessä lääkärin täytyy ensin 

itse ymmärtää, miten lopputulokseen on 

päädytty, ja selittää tämä sen jälkeen poti-

laalle mahdollisimman ymmärrettävästi.” 

- Tarmo Martikainen, Coxa

Voi mennä kauan ennen kuin tekoäly ottaa ter-

veydenhuollon diagnostiikassa aidosti ohjat 

käsiinsä.
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Yhteenveto
8 kulmakiveä tulevaisuuden terveyden ja 
hyvinvoinnin palveluiden kehittämisessä

1 Pahoinvoinnin vähentäminen  
on uuden ajan voittajasovellus

Mikä tekee ihmiset onnellisemmiksi? Millaiset 

asiat edistävät eri väestöryhmien hyvinvointia? 

Tulevaisuuden sovellus- ja palvelukehittäjien 

kannattaisi syventyä pohtimaan tämänkaltaisia 

kysymyksiä. Vaikuttavuus on tällöin taattu.

2 Digitalisaation pitää  
edistää hyvinvointia

Unohda teknologia! Keskity ihmisten todellisiin 

tarpeisiin. Yhtäkään innovaatiota tai palvelua ei 

pidä kehittää teknologia vaan ihmistuntemus 

edellä. Eri väestöryhmille sopivat  

erilaiset palvelut.

3 It:n avoimuus  
takaa tasa-arvon

Palveluketjun saumaton toimivuus on it-järjes-

telmien keskeinen päämäärä. Suljetussa järjes-

telmissä tieto ei liiku. Innovaatioita ei myöskään 

synny, kun data ei ole kehitystyön ulottuvilla. 

Avoimessa maailmassa erikokoiset toimijat voi-

vat osallistua kehitystyöhön.

4 MyData auttaa 
ennaltaehkäisyssä

Tulevaisuuden terveydenhuollossa hyödyn-

netään ammattilaisten kirjaaman terveystie-

don ja muun muassa genomitiedon ohella 

paljon ihmisten itse ylöskirjaamaa terveys- ja 

44



hyvinvointitietoa eli MyDataa. MyDatan rooli 

on tulevaisuudessa suuri sairauksia ennalta 

ehkäisevissä palveluissa. Omakanta pitää tule-

vaisuudessa sisällään erilaisia moduuleja ja työ-

kaluja, joiden avulla ihminen voi itse yhdessä 

ammattilaisten kanssa edistää omaa hyvinvoin-

tiaan sekä ennalta ehkäistä sairauksia.

5 Suomi tarvitsee  
mahdollistavaa lainsäädäntöä

Terveydenhuoltomme tulevaisuuteen vaikuttaa 

runsaasti erilaista lainsäädäntöä. Datalähtöisten 

terveyspalveluiden kehittämisen näkökulmasta 

suurin vaikutus on kuitenkin Asiakastietolailla 

sekä Toissijaisen käytön lailla. Lainsäädännön 

täytyy mahdollistaa rikkaan ja monipuolisen 

datan hyödyntäminen tutkimuskäytössä  

sekä innovaatioiden kehittämisessä  

tietoturvaa unohtamatta.

6 Tiedemaailma on  
tekoälyn tuomari

Tulevaisuudessa yritysten ja tiedemaailman täy-

tyy tehdä palveluiden rakentamisessa paljon 

nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Ilman rakentavaa 

yhteistyötä emme voi unelmoida edelläkävijyy-

destä hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

7 Tekoälyn etiikasta täytyy 
keskustella enemmän

Tekoälystä on keskusteltu viime vuosina valta-

vasti. Vähemmän on puhuttu tekoälyn eettisistä 

kysymyksistä. Lääkärin täytyy pystyä tulevaisuu-

dessakin selittämään potilaalle, miksi jokin asia 

tapahtuu. Huuman keskellä on muistettava, että 

AI voi tehdä virheitä ja sen päätöksenteko eksyä 

tieltä. Hirvittäviä asioita voi tapahtua, mikäli ihmi-

nen ei ymmärrä tekoälyn tekemien päätösten 

taustalla olevia päättelyketjuja ja logiikkaa.

8 Palvelumuotoilu takaa 
palveluiden vaikuttavuuden

Palvelumuotoilu pureutuu syvälle ihmisten käyt-

täytymiseen. Ei riitä, että palvelunkehittäjät 

ymmärtävät ihmisten arvoja ja ajatusmaailmaa 

yleisellä tasolla. Palvelumuotoilun avulla pysty-

tään tunnistamaan hetket, jolloin kuluttaja on 

lipsumassa hyvistä tavoitteistaan ja ohjaamaan 

hänet lempeästi takaisin oikealle polulle.
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Solita on suomalainen teknologia-, strategia- ja 

designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja 

älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa 

elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia 

toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja 

uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. 

Vuonna 1996 perustettu Solita työllistää yli 700 

strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, 

digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen 

sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomessa,  

Ruotsissa, Saksassa ja Virossa.
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