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Big data on edellisellä vuosikymmenellä muodostettu käsite kuvaamaan ihmisten ja laitteiden tuottaman 

suunnattoman datan määrää. Yhteiskunta tuottaa maailmanlaajuisesti joka päivä yhä enemmän dataa yhä nopeammin. 

Data ei tuota arvoa tai auta yhteiskuntaa toimimaan aiempaa tehokkaammin tai paremmin, ellei tuota suunnatonta 

datamäärää osata myös käyttää. 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tarkastella big datan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suomalaisessa 

hyvinvointitekniikassa. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään big dataan käsitteenä ja käydään läpi kirjallisuudesta 

löytyviä näkökulmia big datan nykyisiin ja tulevaisuudessa mahdollisiin käyttökohteisiin. Kirjallisuuskatsauksessa 

tarkastellaan big dataa pääasiassa hyvinvointitekniikan ja terveydenhuollon kannalta. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi 

työssä tarkastellaan big dataa asiantuntijahaastatteluiden kautta.  

 

Haastatteluiden avulla saadaan tarkempaa näkökulmaa ja konkreettista tietoa big datan käytöstä Suomessa. 

Haastattelut osoittavat, kuinka vähäistä big datan hyödyntäminen on Suomessa, etenkin hyvinvointitekniikan 

sektorilla. Erityisen merkittävänä asiana pidetään kyseisen toimialan asettamia rajoitteita ja haasteita. Lisäksi käy 

ilmi, kuinka näitä haasteita ja rajoitteita pidetään jopa ylitsepääsemättöminä eikä osittain sen vuoksi pystytä 

keskittymään big datan uusiin kehittämismahdollisuuksiin.  

 

Tämän kandidaatintyö osoittaa suurien tietomäärien potentiaalin, vaikeuden ja tärkeyden. Hyvinvointitekniikan 

sektorilla big datalla on erittäin paljon mahdollisuuksia eri käyttökohteissa. Lisäksi kyseisellä sektorilla olisi erittäin 

tärkeää löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja big datan hyödyntämiseen, koska ollaan tekemisissä ihmisten 

terveyden ja hyvinvoinnin kanssa. Big dataa hyödyntävien ratkaisujen, kuten esimerkiksi potilaiden personalisoitujen 

hoitojen, kehittämisellä ja käyttöönottamisella olisi merkittäviä vaikutuksia sairauksien hoidossa ja terveyden 

ylläpidossa. Pelkkä big datan ymmärtäminen käsitteenä ei siis riitä, vaan todella merkittävä rooli big datan osa-

alueella on data-analytiikalla. Tälläkin hetkellä dataa kerätään erittäin suuret määrät, mutta sen analysointi ja käsittely 

eivät ole tarpeeksi kehittyneitä datan laajamittaisempaa käyttöä varten.  
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Abstract 

 

Big data is a term formed in the previous decade to describe the enormous amount of data generated by people and 

equipment. Society produces globally every day more and more data faster and faster. Data does not produce value or 

help society to operate more efficiently or better if that enormous amount of data can’t be used. 

 

The purpose of this bachelor thesis is to examine how the big data is used nowadays and how it could be used in the 

future at Finnish medical and wellness technology. At the theory part big data, its usage nowadays and possibilities at 

the future are reviewed through the literature. At this part big data is examined mainly from the medical and wellness 

technology point of the view.  

 

At this bachelor thesis big data is also examined with interviews of big data specialists. These interviews give more 

aspect how big data is used today at Finnish medical and wellness technology. Through results of these interviews 

can be found out how low level usage of big data is at this sector. Healthcare sector sets a lot of limits and challenges 

about using big data. These limits are too often taken too seriously and they take a lot resources from developing new 

big data tools.  

 

This bachelor thesis shows how potential, challenging and important big data is. There are lot of opportunities to use 

big data at many purposes. Especially at healthcare sector it would be very important to find out new and innovative 

solutions to use big data because it can improve patient’s life and give possibilities to get rid of diseases. Great 

example about this is if personalized medicine could be used at larger scale. At this time a lot of different data are 

collected from different sources. But only the understanding of big data is not enough because at least as important 

role is also analysing big data. One thing why big data is not used as much is that big data analysing is not evolved 

enough.  
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1 JOHDANTO 

Teknisten laitteiden kehittymisen seurauksena saadaan koko ajan entistä enemmän ja 

tarkempaa tietoa koneista, työtavoista, luonnosta ja ihmisestä. Tietomäärä on jo tällä 

hetkellä valtava. Tiedon määrä luo omat haasteensa ja hidasteensa tekniikan 

kehittymiselle, koska nykyään on jo saatavilla paljon tietoa, jota ei saada kuitenkaan 

hyödynnettyä. Tämä seurauksena on syntynyt käsite ”big data”. 

Yksi merkittävä tulevaisuuden käyttö- ja tutkimuskohde big datalle on 

terveysteknologia. Terveysteknologiassa käytetään paljon erilaisia antureita ja 

mittareita, jotka tuottavat paljon tietoa. Tämän lisäksi kovalla vauhdilla 

terveydenhuollon sektorilla kehittyvä teknologia luo sekä haasteita että mahdollisuuksia 

tiedonkäsittelyyn ja hyödyntämiseen. Suomi on terveydenhuollon sektorilla teknologian 

kehityksessä hyvin mukana. Etenkin tietojärjestelmät ja tietokannat ovat 

maailmanlaajuisesti mitattuna poikkeuksellisen laajoja ja kehittyneitä. Suomessa on 

tulevaisuudessa paljon potentiaalia big datan kehitykselle ja hyödyntämiselle.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää big datan nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

sekä mahdollisia soveltamiskohteita suomalaisessa terveysteknologiassa. Työn 

tutkimusongelma on: ”Millä tavalla big dataa hyödynnetään tällä hetkellä ja miten sitä 

tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa hyvinvointitekniikassa?”. Työ suoritetaan 

kirjallisuuskatsauksena sekä asiantuntijahaastatteluina. Näiden avulla saadaan 

mahdollisimman laaja kuva big datan nykytilasta ja tulevaisuudesta.  
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2  BIG DATA 

Terminä big data nousi esiin viime vuosikymmenen aikana. Käsite syntyi kuvaamaan 

suurien tietomäärien ilmiötä. Big datalla tarkoitetaan tietomassoja, joiden koko ylittää 

tyypillisten tietokantaohjelmistojen kyvyn hallinnoida, tallentaa ja analysoida tietoa. 

Tietoja syntyy muun muassa erilaisista antureista, uusista tutkimustekniikoista ja 

kaikkialla läsnä olevasta tietotekniikasta. Digitaalisen datan voidaan sanoa olevan nyt 

kaikkialla - kaikilla aloilla, jokaisessa taloudessa, jokaisessa organisaatiossa ja kaikilla 

digitaalitekniikan käyttäjillä. (Manyika ym. 2011) Käsitteellä ei tässä yhteydessä 

tarkoiteta pelkästään tiedon määrää, vaan myös tiedon vaihtelevuutta, nopeutta, 

todenmukaisuutta ja arvoa (Brennan ym. 2015). 

2.1 Big datan ominaisuuksia 

Big data määritellään yleisesti niin sanotun kolmen V:n (3V) mallin avulla. Kolme V:tä 

tulevat englanninkielen sanoista Variety (vaihtelevuus), Volume (määrä, volyymi) ja 

Velocity (nopeus, vauhti). Kun nämä kolme ominaisuutta yhdistetään, saadaan big 

datalle Immo Salon mukaan määritelmä: Big data on paljon nopeasti lisääntyvää 

monimuotoista dataa (kuva 1). Näiden kolmen V:n lisäksi useisiin malleihin on 

myöhemmissä vaiheissa lisätty myös Value (arvo) ja Veracity (todenmukaisuus). Mallin 

V-ominaisuuksien avulla määritellään datan käyttöarvoa ja hyödyllisen sekä vähemmän 

hyödyllisen datan erottamista toisistaan. (Salo 2015) 

 

Kuva 1. Big datan ominaisuudet (muokattu lähteestä Salo 2015) 
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Vaihtelevuus (variety) kuvastaa datan erilaisten tietotyyppien monimuotoisuutta. Dataa 

muodostuu esimerkiksi numeerisessa muodossa, tekstimuotoisena, kuvina ja 

virtauksena (virtauksella tarkoitetaan esimerkiksi videoiden suoratoistoa tai veren 

virtauksen monitorointia). Datan monimuotoisuus ilmenee myös sen 

syntymekanismeissa: dataa syntyy automaattisesti koneiden ja laitteiden muodostamana 

(esimerkiksi sensorien ja antureiden tuottama data) tai ihmiset luovat sitä tietokoneiden 

avulla (esimerkiksi web –sivujen klikkaukset ja syötteet web –sivuille). Data on 

monimuotoista myös rakenteensa puolesta. Data voi olla rakenteellista, rakenteetonta tai 

niiden välimuotoa, semi-rakenteellista. (Hurwitz ym. 2013) 

Volyymi (volume) kuvaa tuotettavan datan määrää. McKinseyn raportin (2011) mukaan 

maailmanlaajuisesti datan määrä on kasvanut nopeasti ja kasvu tulee jatkumaan 

eksponentiaalisesti riippumatta siitä, minkä verran dataa ihmiskunta pystyy 

omaksumaan ja ymmärtämään. Datan määrän kasvu edellyttää myös sen 

tallennusmenetelmien kehittymistä. (Manyika ym. 2011) Vuonna 2012 julkaistun 

ennusteen mukaan datan määrä tulee tuplaantumaan kahden vuoden välein vuoteen 

2020 mennessä siten, että kasvun kerroin vuosien 2005 ja 2020 välillä on 300 (kuvio 1). 

Datan määrän arvioidaan saavuttavan 40 000 eksatavun määrän vuonna 2020 (eksatavu 

= 10
18 

tavua). (Gantz ym. 2012) 

 

Kuvio 1. Datamäärän kasvun arvio maailmassa vuoteen 2020 mennessä (muokattu 

lähteestä Gantz ym. 2012) 
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Nopeudella (velocity) puolestaan tarkoitetaan ennen kokematonta nopeutta, jolla data 

generoidaan ja käsitellään. Datan käsittelyssä nopeudella tarkoitetaan sen 

reaaliaikaisuutta. Reaaliaikaisuus on datan merkityksellinen ominaisuus aika –tai 

businesskriittisissä tilanteissa. Terveydenhuollon laitteiden tulee tuottaa dataa 

reaaliaikaisesti, samoin osakemarkkinoilla halutaan seurata markkinoiden kehittymistä 

mahdollisimman reaaliaikaisesti. Big dataa analysoivien teknologioiden kehittyessä 

reaaliaikaisesti tarvittavan datan erottaminen vähemmän aikakriittisestä datasta auttaa 

datan hyödyntämisessä oikea-aikaisesti. (Manyika ym. 2011) 

3V –malliin myöhemmin liitetyistä ominaisuuksista mainittakoon todenmukaisuus 

(veracity), jolla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon esimerkiksi aiemmissa mittauksissa 

saatua dataa voidaan käyttää tutkimuksissa tai päätelmissä sekä kuinka hyödyllinen data 

on erotettavissa vähemmän hyödyllisestä datasta. Datan todenmukaisuuden 

näkökulmasta voidaan todeta, että tärkeämpää on datan käyttö ja hyödyntäminen kuin 

sen keräämisen olosuhteet. Itsessään vain data ei ole tärkeää, vaan datan perusteella 

tehdyt oivallukset ja tieteelliset löydökset. (Brennan ym. 2015) 

Big data voidaan myös ajatella tietomääränä, joka ylittää ihmisen tajunnan ja rasittaa 

nykytietokoneiden suorittimia, kaistoja sekä tallennuskapasiteettia. Big dataa voi 

esiintyä primääridatan keräyksessä, jonkin toisen asiaan kuuluvan toimenpiteen 

seurauksena tai näiden yhdistelmänä. Big datan ja muun datan välinen raja on 

mielivaltainen ja siihen vaikuttaa tutkimuksen ulkopuolelta tuleva päämäärä. (Brennan 

ym. 2015) 
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2.2 Big datan analysointi 

Big datan hyödyntäminen edellyttää datan analysointia. Big datan analysoinnin voidaan 

kuvata koostuvan Assuncao ym. (2015) mukaan kuvan 2 mukaisista vaiheista: 

 

 

 

 

  

 

 

Kuva 2. Big datan analysoinnin vaiheet (muokattu lähteestä Assuncao ym. 

2015) 

Vaikka big data on ollut useiden vuosien ajan yksi suosituimmista puheenaiheista, on 

big datan tehokas analysointi edelleen suuri haaste jokaisella toimialalla. Xu ym. (2015) 

kuvaavat big datan analysoinnin haasteiksi seuraavat toiminnot: 

1. Kuinka hankkia, tallentaa ja dokumentoida big dataa tehokkaasti. 

2. Kuinka päästä käsiksi big dataan ja prosessoida sitä. 

3. Kuinka käyttää matematiikan ja tilastotieteen sääntöjä ja periaatteita louhittaessa 

ja tulkittaessa big dataa. 

4. Kuinka hyödyntää big data analysoinnin tietoja arkielämän sovelluksissa 

Ratkaisuehdotukseksi big datan analysoinnin haasteisiin ja ongelmiin Xu ym. (2015) 

esittävät big data-analytiikan algoritmien rakenteen suunnittelun tehostamista. Algoritmi 

tulisi suunnitella niin, että se voi prosessoida ja analysoida big dataa käytettävissä 

Datalähteet 

(Tietovarastot, 

tietokannat) 

Datan hallinta  

(Datan 

esikäsittely, 

suodatus, 

yhdistäminen, 

muuntaminen) 
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Mallin pisteytys) 

Tulosten 

analysointi ja 

visualisointi 

(Tulosten 

tulkinta, toi-

mintavaikutus-

ten arviointi, 

datan 

visualisointi) 
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olevilla resursseilla kohtuullisessa ajassa. Algoritmien tulee myös olla erittäin 

vikasietoisia. Tehokkaiden big data –algoritmien rakentamisessa voitaisiin hyödyntää 

erilaisia laskentametodeja, kuten sarjaperusteista prosessointia, on-line laskentaa, 

satunnaislaskentaa, rinnakkaista/hajautettua laskentaa tai pilvilaskentaa.  (Xu ym. 2015) 

Pilvipalvelut ovat merkittävä näkökulma big datan hallinnoinnissa ja analysoinnissa. 

Pilvipalveluiden myötä perinteisistä fyysisistä laitteistoympäristöistä voidaan luopua 

tietoaineistojen ja analyysimenetelmien osalta, kun ne siirretään pilvipalvelimille. Big 

datan hallinnoinnin ja analysoinnin näkökulmasta voidaankin ajatella eri 

kokonaisuuksien olevan tarjottavissa palveluina: analytiikkapalvelut (AaaS = Analytics 

as a service), ohjelmistopalvelut (SaaS = Software as a service) ja datapalvelut (DaaS = 

Data as a service). (Tuomisto 2015)  

Pilvipalveluiden sanotaan tuovan säästöjä perinteiseen IT –infrastruktuurin ylläpitoon 

verrattuna. Pilvipalveluiden hyödyntäminen datan analysoinnissa edellyttää kuitenkin 

teknisten haasteiden, kuten datan siirtonopeus ja tallennusmuoto, ratkaisemista. Niin 

ikään ei-tekniset haasteet, kuten toimialan asiantuntijoiden tarve data-analyysin tulosten 

arviointiin, tulee huomioida. (Assuncao ym. 2015) 

2.3 Big data hyvinvointitekniikassa 

Nykypäivänä rutiinitoiminnot terveydenhuollossa tuottavat erilaisten terveydenhuollon 

tietojärjestelmien käytön seurauksena runsaasti sähköisenä tallennettavaa tietoa 

potilaiden yksilöllisestä terveydentilasta (Mathias ym. 2016). Onkin jo yleisesti 

tunnistettu, että tätä tietomäärää voitaisiin hyödyntää tehokkaasti paitsi sitä tuottavissa 

järjestelmissä, myös kehittämällä kerätyn tiedon perusteella potilaiden hoitoa ja 

terveydentilaa parantavia hoitomenetelmien säännöstöjä. Kaksi keskeistä tavoitetta big 

datan hyödyntämisessä terveydenhuollossa ovat: 1) uuden tietämyksen luominen 

hoitojen tehokkuudesta ja 2) hoitotulosten ennustaminen. Schneeweissin (2014) mukaan 

kumpaakaan tavoitetta ei pystytä nykyisillä terveydenhuollon käyttämillä järjestelmillä 

ja sovelluksilla täyttämään, sillä nykyiset järjestelmät pyrkivät tarjoamaan lääkäreille 

pääasiassa tilannekohtaisia varoituksia ja muistutuksia.  
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Lääkärit kamppailevat jatkuvasti, miten voisivat hyödyntää uusia hoitomenetelmiä ja 

muuta lääketieteellistä tutkimustietämystä omien potilaidensa hoidossa, jotka 

poikkeavat joiltain osin tutkimustulosten kohteena olleista potilaista. Kuitenkin, 

tällaisiin tilanteisiin olisi usein jo olemassa terveydenhuollon käyttämissä 

tietojärjestelmissä tarvittava tietomassa, jota voisi hyödyntää potilaiden hoidossa. 

(Schneeweiss 2014) Haasteen datan käsittelyssä muodostaa sen laadun valvonta sekä 

merkittävän datan yhdistäminen ja poimiminen eksponentiaalisesti kasvavasta 

datamäärästä (Mathias ym. 2016). 

Kustannustehokasta toimintaa tavoiteltaessa on big datan käyttö ja hyödyntäminen 

merkittävässä roolissa. Big datan hyödyntäminen vaatii kuitenkin olemassa olevien 

käytäntöjen uudelleen arviointia. Tärkeässä roolissa tässä arvioinnissa, ja tapojen 

muuttamisessa, on koulutus. Lääkäreiden koulutusta tulee sopeuttaa vastaamaan tähän 

pyrkimykseen lähtien lääketieteen opinnoista laajentuen työelämässä käytössä olevien 

sähköisten järjestelmien tehokkaaseen käyttöön. Toisaalta tärkeää on myös potilaiden 

kouluttaminen heidän omiin, personalisoituihin hoitoihin. (Mathias ym. 2016) 

Jotta olemassa olevaa tietoa voitaisiin käyttää ja hyödyntää, tarvitaan 

analysointityökaluja.  Schneeweiss (2014) on kuvannut viisi tekijää, jotka tarvitaan big 

datan hyödyntämisessä: 

1. Menetelmät, joilla varmistetaan, että verrattavat potilasryhmät ovat keskenään 

samanlaiset 

2. Analyysi tulee voida automatisoida siten, että tiedon oikeellisuutta ei menetetä 

3. Automatisoitujen analyysien tulee olla toistettavissa tiedon päivittymisen 

edellyttämin syklein (esim. vuorokausittain) 

4. Tietoa hyödyntävien sovellusten tulee olla helppokäyttöisiä ja niiden 

käyttöönotto ei edellytä laajaa koulutusta 

5. Analyysien tulokset tulee esittää yhteenvetomaisessa muodossa. Tulosten tulee 

olla nopeasti havainnollistettavissa kiireisille kliinikoille ja helposti tulkattavissa 

myös potilaille.  
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2.3.1 Big datan hyödyntäminen hyvinvointitekniikassa 

Big dataa ei tule pelätä vaan se tulee omaksua, haasteista huolimatta. Big data tarjoaa 

runsaasti mahdollisuuksia kliinisessä lääketieteessä. Näitä mahdollisuuksia ovat muun 

muassa: a) uuden tietämyksen generointi ja levittäminen, b) personalisoidun 

lääketieteen mahdollistaminen sekä c) potilaan osallistaminen omaan hoitoonsa 

saavutettavissa ja ymmärrettävissä olevan dataan avulla. Yksi tärkeimmistä sektoreista, 

jossa big dataa hyödynnetään, on genetiikkaan perustuva personalisoitu lääketiede. 

Tämä niin sanottu genomilääketiede on jo tulossa yleiseksi toimintatavaksi 

terveydenhuollossa. Farmakogenetiikka esimerkiksi hyödyntää geenien tutkimista 

lääkehoitojen yksilöllistämisessä eli saadaan luotua potilaalle räätälöity lääkehoito ja 

näin minimoitua vääränlaisen hoidon aiheuttamat ongelmat. (Mathias ym. 2016) 

Big datan käyttö edellyttää kehitystä terveydenhuollon laitteissa ja tietojärjestelmissä. 

Niiden tulee muun muassa tukea genomilääketieteen kliinisiä päätöksiä saavuttaakseen 

halutun edun personalisoitujen hoitojen luomisessa. Kliinisten päätösten tuen luominen 

mahdollistaa potilaan geneettisen profiilin muodostamisen, joka voidaan liittää helposti 

ja kustannustehokkaasti jokapäiväiseen kliiniseen käyttöön. Tämä korvaisi vähintään 

seitsemän tunnin työn yhtä potilasta kohden genomilääketieteen ammattilaiselta. 

(Mathias ym. 2016) Ragupahtin (2014) mukaan kaiken kokoiset terveydenhuollon 

organisaatiot saavuttavat merkittäviä hyötyjä hyödyntämällä big dataa. Selkeitä 

kustannussäästöjä voidaan saavuttaa, kun pystytään toteamaan potilaiden sairaudet 

aiempaa varhaisemmassa vaiheessa sekä hoitamaan sairauksia entistä tehokkaammin ja 

helpommin. Big datan analysoinnin perusteella voidaan ennustaa aiempaa 

luotettavammin esimerkiksi hoidon kesto, elektiiviseen kirurgian sopivat potilaat, 

leikkauksesta hyötymättömät potilaat, mahdollisten komplikaatioiden riskit, 

sairaalainfektioiden todennäköisyys sekä sairauksien ennusteet. On arvioitu, että big 

data-analytiikan avulla voidaan saavuttaa vuosittain yli 300 miljardin dollarin säästöt 

pelkästään Yhdysvaltojen terveydenhuoltokustannuksissa. (Raghupahti ym. 2014) 

Big datan avulla luotuja yksilöllisiä lääkehoitoja käytetään jo syöpähoidoissa, mutta 

tulevaisuudessa big dataa voidaan hyödyntää myös muiden sairauksien hoidossa. Big 

datan avulla tullaan määrittämään tietämystä lähtien potilaan riskistä sairastua, edeten 

aina sairauden toiminnan ymmärtämisen kautta personalisoituun hoitoon. Tällä hetkellä 



15 

 

muun muassa tiedetään, että syövästä johtumattomat ennenaikaiset kuolemat liittyvät 

geeneihin. Tutkijat ovat käyttäneet jo big dataa muun muassa määritelläkseen niiden 

geenien tuntomerkit, jotka aiheuttavat verenmyrkytyspotilaiden kuolleisuusriskin. Niin 

ikään on genomiikan perusteella määritelty mm. vakavasti loukkaantuneen potilaan 

hoidon ennuste 48 tunnin sisällä sekä pystytty erottelemaan ne potilaat, jotka vaativat 

antimikrobihoitoa tartuntavaarattomaan vakavaan tulehdusreaktioon (SIRS). Big dataa 

siis on mahdollista käyttää muuttamaan kliinisiä toimintoja. (Mathias ym. 2016) 

2.3.2 Big datan haasteet hyvinvointitekniikassa 

National Institutes of Health (NIH):n BD2K (Big Data to Knowledge) -ohjelman 

tavoitteena on selvittää suurimmat haasteet big datan käytössä. Tässä projektissa on 

kuvattu seitsemän haastetta: 

1. Datan ja käytettävien ohjelmistotyökalujen lokalisointi 

2. Datan ja käytettävien ohjelmistotyökalujen käyttöoikeudet 

3. Datan ja metadatan standardointi 

4. Datan ja ohjelmistojen jakamisen käytäntöjen laajentaminen 

5. Biolääketieteellisen big datan järjestely, hallinta ja käsittely 

6. Biolääketieteellisen big datan uusien analysointimenetelmien kehittäminen 

7. Tutkijoiden kouluttaminen käyttämään big dataa tehokkaasti 

Ratkaisujen löytäminen edellä mainittuihin haasteisiin johtaa lopulta big datan 

rutiininomaiseen käyttöön kliinisessä lääketieteessä ja myös muilla tieteen aloilla. 

(Mathias ym. 2016) 

Terveydenhuollossa tiedon kerääminen, varastoiminen ja jakaminen edellyttävät 

korkeatasoista tietoturvaa, joka voi osoittautua haasteelliseksi tai ainakin siihen on 

kiinnitettävä huomiota. Teknologian kehittyessä tiedon käsittelyä pystytään nykyään 

suorittamaan paitsi tietoturvallisemmin ja edullisemmin, myös tehokkaammin. 

Tietojärjestelmien kehittyessä on mahdollistettu ns. ”tiedon puhdistaminen” potilaan 

yksityisyys säilyttäen. Terveydenhuollossa kerätystä tiedosta pystytään nykyisillä 

menetelmillä poistamaan potilaiden nimet ja muut tunnistetiedot siirrettäessä tiedot 

suuriin tietokantoihin jatkohyödyntämistä varten. Tekniikan kehittyminen on 



16 

 

mahdollistanut myös tietojen yhdistämisen eri lähteistä ja tietojoukoista. Tietojen 

yhdistämisellä on merkittävästi suurempi hyödynnettävyys kuin yksittäisellä tiedolla. 

Tekniikan kehittymisen myötä markkinoille on tullut erilaisia sovelluksia tiedon 

jakamiseen –ja hyödyntämiseen, jotka osaltaan voivat parantaa terveydenhuollon laatua 

ja vähentää kustannuksia. (Groves ym. 2013) 

Vaikka big data ja tiedon hyödyntäminen tuovat merkittävästi hyötyä ja 

mahdollisuuksia myös terveydenhuoltoon, voi tälläkin kehityksellä olla myös haitallisia 

vaikutuksia, jotka on tärkeä tunnistaa. Groves ym (2013) mainitsevat esimerkkejä, 

joissa big datan hyödyntämisen tavoitteena on ollut tuottaa hyötyä vain toimittajille. 

Tekniikan kehittyessä ja big dataa hyödyntävien sovellusten laajentuessa, markkinoille 

tulee myös yrityksiä, jotka pyrkivät hyvinkin aggressiivisesti markkinoimaan tuotettaan 

ottamatta huomioon kliinisesti todistettujen tulosten merkitystä. Tällaisissa tapauksissa 

pahimmillaan voivat kustannukset nousta, mutta potilaan saama hyöty jäädä 

toteutumatta.  

2.3.3 Big data suomalaisessa hyvinvointitekniikassa  

Maailmanlaajuisesti tarkasteltaessa Suomessa on poikkeuksellisen kattavia ja 

laadukkaita tietokantoja terveydenhuollon sektorilla. Tämän seurauksena Suomessa, ja 

etenkin terveydenhuollossa, on suuri potentiaali big datan hyödyntämisen suhteen. Tällä 

hetkellä Suomessa on osaamista big datan suhteen jo muun muassa bioinformatiikan ja 

molekyylilääketieteen aloilla. Näiden lisäksi tärkeä tekijä Suomen big datan käytössä ja 

osaamisessa on henkilökohtainen mittausteknologia ja sen kehitys.  Suuret Sote –

uudistukset luovat omat mahdollisuutensa ja haasteensa terveydenhuollolle. Sote –

uudistusten yhteydessä big data tulee olemaan merkittävässä asemassa, kun tavoitellaan 

taloudellisia säästöjä hoidon laadusta tinkimättä. Tässä yhteydessä nousee jälleen esiin 

omahoitomenetelmien kehitys ja käyttöönotto tulevaisuudessa entistä enemmän. 

(Liikenne –ja viestintäministeriö 2013) 

Suomessa on viime vuosien aikana julkaistu big dataan liittyviä selvityksiä tai 

strategioita, joissa sosiaali- ja terveystietojen tehokas käyttö ja hyödyntäminen on 

tunnistettu tärkeäksi kansanterveyttä ja kansantaloutta edistäväksi tekijäksi. Suomessa 

on hyvät edellytykset kehittää big datan hyödyntämistä terveydenhuollossa, koska 



17 

 

meillä on laajan osaamisen lisäksi hyvä infrastruktuuri ja kunnossa olevat rekisterit 

tietojen keräämiseksi. Vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa big 

data –projektit ovat toistaiseksi edenneet nopeammin, on Suomi näitä maita edellä 

erityisesti avoimuuden, yhteistyön ja luottamuksellisuuden saralla, jotka ovat oleellisia 

ominaisuuksia big dataa hyödynnettäessä. Suomessa on myös vahvoja itsehoidon ja 

mittausteknologian yrityksiä sekä hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää sairauksien 

ennaltaehkäisyn palveluita, jotka myös edesauttavat big data –projektien 

onnistumisessa. (Tuomisto 2015) 

Suomessakin käytössä oleva IBM:n Watson -ohjelma on yksi hyvä esimerkki big datan 

hyödyntämisestä. Kyseinen ohjelma auttaa lääkäriä diagnosoimaan potilasta käymällä 

läpi lukuisia aihealueen kirjallisuuksia ja tieteellisiä artikkeleita. Lääkäri syöttää 

potilaan kuvauksen mukaisesti tietoja Watson:in, joka etsii tietokannastaan hakusanoja 

vastaavia tietoja ja helpottaa näin lääkärin diagnosointia.  Suomalaisista yrityksistä mm. 

Suunto, Polar ja Firstbeat taas ovat ratkaisuillaan vahvoja toimijoita bioinformatiikan, 

molekyylilääketieteen ja itsemittausteknologian alalla. Tutkimushankkeiden osalta yksi 

mainittavista on Suomen Akatemian rahoittama Datalähtöinen päätöksenteko 

digitaalisessa terveydenhuollossa – D4Health –hanke, jossa tutkitaan, miten jo olemassa 

olevia tietomassoja voitaisiin hyödyntää tehokkaasti eri sairauksien hoidossa. 

Hankkeessa on mukana kolme pilottia: pikkukeskoset, leukemia ja keuhkoahtaumatauti 

(COPD) (Rousu 2016). 

Kuitenkin, myös Suomessa big datan hyödyntämisessä on tunnistettu haasteita. 

Kansainvälisten kokemusten mukaisesti haasteeksi on tunnistettu tiedon runsaan määrän 

lisäksi sen hajanaisuus, vaihtelevat lähteet ja standardoimaton muoto. 

Analysointimenetelmät ovat edelleen vajavaisia ja tiedon tuottamisen yhteydessä on 

varsinaisten havaintojen ohella valtava määrä muita mittauksia ja ominaisuuksia. 

Merkittävä haaste erityisesti terveydenhuollon ja hyvinvointitekniikan sektorilla ovat 

myös eettiset kysymykset. Tutkijat joutuvat muun muassa pohtimaan, voiko toisen 

tuottamaan tietoon luottaa, noudattaako tiedon hyödyntäminen riittävästi henkilösuojaa 

ja kuka kontrolloi tiedonkeruuta tai omistaa tutkimustulokset. (Tuomisto 2015) 
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3 TUTKIMUS 

3.1 Tutkimuksen suorittaminen 

Big datan hyödyntämisen nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä suomalaisessa 

hyvinvointitekniikassa selvitettiin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Haastattelu koostui 

etukäteen toimitetuista kysymyksistä, joihin haastateltavat vastasivat kirjallisesti 

sähköpostilla tai puhelinhaastattelun muodossa, jolloin keskustelu nauhoitettiin 

jatkohyödyntämistä varten. Haastateltaville esitetyt kysymykset on kuvattu liitteessä 1. 

Haastatteluun osallistuivat suomalaisen hyvinvointitekniikan big datan asiantuntijat: 

Pirkko Kortekangas (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), Jarmo Pääkkönen (Centre for 

Health and Technology) ja Juho Rousu (Aalto – yliopisto). Haastattelut suoritettiin 

vuoden 2016 maaliskuun aikana. Asiantuntijoiden vastauksista koostettiin yhteenvedot 

kunkin kysymyksen osalta, jotka esitellään kappaleessa 3.2. 

3.2 Tulosten tarkastelu 

3.2.1 Big datan hyödyntäminen tällä hetkellä 

Big datan sanotaan olevan vielä niin sanotusti lapsen kengissä suomalaisessa 

terveydenhuollossa. Tällä tarkoitetaan sitä, että dataa ei hyödynnetä tarpeeksi 

tehokkaasti. Nykyään dataa on jo kerättynä paljon, mutta sitä kerätään pääasiassa 

aiemmin määriteltyjen tietomallien mukaisesti, kuten esimerkiksi ennalta 

suunniteltuihin raportteihin tai tilastointiin. Datan keräämisessä ollaan ottamassa 

askeleita kohti ”otetaan kaikki data talteen” –periaatetta.  On kuitenkin oleellista 

ymmärtää, että kaikki mitä laitetaan pilveen, ei ole big dataa sekä se, että datan 

käyttötarkoitusta ei tiedetä etukäteen eli silloin kun dataa kerätään. Tällä hetkellä 

opetellaan ottamaan talteen niin sanottua helppoa dataa, joka haluttaisiin 

tutkimuskäyttöön. Osittain dataa jo kerätään ilman, että tallennustapaan sisältyy 

logiikkaa tai ennalta määritettyä tietomallia eli tallennetaan tietoa miettimättä, mihin 

sitä käytetään. Esimerkiksi, tehohoitopotilaasta tallennetaan runsaasti monitorien 

tuottamaa mittausdataa, mutta datalla ei toistaiseksi tehdä mitään. Tutkimuksen 
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näkökulmasta datan hyödyntämisen tutkimussuunnitelmia –ja hakemuksia on 

käynnissä, mutta varsinainen konkreettinen hyödyntäminen ei ole vielä toteutunut. 

Merkittävä mullistus terveydenhuollossa olisi olemassa olevan datan käsittely big datan 

analytiikkamenetelmien keinoilla.  

Tuotantokäytössä big dataa hyödynnetään pääasiassa tällä hetkellä päätöksenteon 

tukena, esimerkiksi Duodecimin päätöksenteon tukijärjestelmä potilaan 

hoitosuosituksista. Suomessa ollaan heräämässä laajempaan ja tehokkaampaan big 

datan hyödyntämiseen. Esimerkiksi HUS ja Aalto–yliopisto ovat aloittamassa 

datalähtöisten menetelmien kehittämistä potilaiden monitoroinnissa sekä 

sairauskertomustietojen ja genomidatan hyödyntämisessä. Muita tämän hetken 

konkreettisia esimerkkejä big datan hyödyntämisestä ovat muun muassa uniapnean 

hoidossa käytettävän CPAP –laitteen tuottaman datan analysointi pilvipalveluja 

hyödyntäen ja  suurkuluttaja-analyysi, jossa pyritään löytämään big datasta tiettyjen 

piirteiden, merkkien ja tietojen avulla palveluiden suurkuluttajat. Näiden lisäksi big 

dataa hyödynnetään kuvantamisessa, jossa automaation avulla pyritään selvittämään 

diagnostisesti mielenkiintoisia asioita, sekä tekstin louhinnassa, jossa vapaamuotoisesta 

tekstistä etsitään tiettyjä sanoja tai sanayhdistelmiä, joiden kombinaatioista voitaisiin 

päätellä potilaiden hoitojen ennusteita. 

3.2.2 Big dataan perustuvat työkalut terveydenhuollossa 

Koska tällä hetkellä big dataa ei vielä hyödynnetä terveydenhuollossa laajamittaisesti ja 

tehokkaasti, ei myöskään työkalujen osalta tarjonta ole kattava. Terveydenhuollon 

ammattilaisille ja järjestelmien käyttäjille big datan hyödyntäminen ilmenee nykyisin 

pääasiassa päätöksenteon tukitoimintoina, kuten ohjauksina, varoituksina ja 

huomautuksina.  

Työkalujen osalta VTT kehittää analysointi –ja visualisointityökaluja tutkimuskäyttöä 

varten. IBM:n tarjoama Watson –työkalu on Suomessa kokeiluasteella, mutta sen käyttö 

ei ole vielä laajentunut. THL kerää terveys –ja hyvinvointidataa maanlaajuisesti. THL:n 

keräämä avoin data on käytettävissä kaikille Sotkanet –palvelussa. Oulussa kerätään 

terveydenhuollon tietoja yhdessä esimerkiksi asuintietojen kanssa omaan 
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tietojärjestelmäänsä, mutta niiden hyödyntäminen perustuu manuaalisesti tehtäviin 

tietokantahakuihin. 

Big datan laajamittaisempi hyödyntäminen edellyttää analytiikkatyökalujen kehittymistä 

ja tuotantokäyttöön pääsyä. Analytiikkatyökalujen ja datan visualisointityökalujen 

avulla voidaan tulevaisuudessa tarjota hoito-ohjeita, huomautuksia ja suosituksia paitsi 

ammattilaisille, niin myös potilaille oman hoidon tueksi. 

3.2.3 Toimialan asettamat rajoitteet big datan hyödyntämiselle 

Terveydenhuollon toimialan voidaan sanoa asettavan osaltaan haasteita ja rajoitteita big 

datan hyödyntämiselle. Datan oikeellisuuteen ja laatuun liittyen terveydenhuollossa 

ollaan hyvinkin kriittisiä: jos tiedoissa on yksikin virhe, tieto voidaan kokonaisuutena 

todeta kelvottomaksi ja sen oikeellisuus kumota. Validiteetin näkökulmasta datan 

edellytetään tulevan luotettavista lähteistä ja hyväksytyillä laitteilla mitattuina. Tästä 

johtuen potilaan itsensä tuottama tieto (esimerkiksi verenpaineen seurantamittaukset) 

voidaan joskus luokitella epävalidiksi tai ainakin sen rinnalla halutaan käyttää 

ammattilaisten suorittamien mittausten tuloksia. Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen 

laitteiden tulee noudattaa EU:n lääkintälaitedirektiivin määräyksiä. Tästä johtuen 

validiteetiltaan sama data voidaan joutua määrittämään hyvinvointidataksi, eikä sitä 

voida hyödyntää lääkinnällisessä tarkoituksessa. 

Datan analysoinnissa Suomi on maailman huipputasolla, mutta osaamisen 

jalkauttaminen ja terveydenhuollon toimialan vanhakantaiset asenteet osaltaan 

hidastavat big datan analysoinnin ja sen tulosten käyttöä. Datan hyödyntämisessä 

tarvittaisiin nykypäivänä enemmän uskallusta. Oman haasteensa terveydenhuollon 

toimialalla tuo yksilönsuojaan liittyvän lainsäädännön tulkinta. Yksilönsuoja voi estää 

eri rekisterien tehokkaan yhdistämisen, mikä taas on perusedellytys hyödyllisten 

ennustemallien ja päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämisessä. 

Datan variaation osalta terveydenhuollon sektorilla on käytössä yhteisiä standardeja 

(mm. HL7, IHE, FHIR, CDAR2) rakenteellisten tietojen tallentamiseen ja välittämiseen. 

Rakenteellisen tiedon ohella terveydenhuollossa tuotetaan runsaasti ei-rakenteellista 

tietoa. Tällainen ei-rakenteellinen tieto on kuitenkin hyödyllistä ja käyttökelpoista, 
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mutta se voi vaatia tiedon jatkojalostamista, ennen kuin sitä voidaan täysimittaisesti 

hyödyntää. 

Terveydenhuollossa tuotetun datan omistajuus vaikuttaa myös olevan tekijä, jonka 

voidaan todeta hidastavan big datan analysointia ja hyödyntämisen jalkautusta. Datan 

omistajuuteen ei ole valtakunnallista ohjetta tai sääntöä, vaan kukin organisaatio itse 

määrittää datan omistajuuden. Tiedon toisiokäyttö tuo omat haasteensa, koska tällöin 

tiedon hyödyntäjien intresseissä ei ole maksaa kerätyn datan hyödyntämisestä, mutta 

datan omistaja eli sen kerännyt organisaatio taas haluaa myös ansaita datan 

jatkokäytöstä, koska on investoinut sen hankkimiseen. Kerättyä dataa käytettäessä tulee 

huolehtia ja sopia eri osapuolien kanssa siitä, että dataa käytetään tietoturvasääntöjen ja 

yksilönsuojan vaatimusten mukaisesti. 

3.2.4 Big datan tuottama lisäarvo tulevaisuudessa 

Big datan nähdään tuottavan tulevaisuudessa hyötyä terveydenhuollon ammattilaisille 

ensisijaisesti erilaista dataa yhdistävien ratkaisuiden muodossa. Big datan analysointiin 

perustuvien visualisointityökalujen avulla pystytään tunnistamaan mitkä tiedoista ovat 

hoidon kannalta relevantteja, esittää mahdolliset poikkeamat normaalista ja vertailla 

erilaisia potilas –ja verrokkiryhmiä. Big dataa hyödyntämällä ja analysoimalla saadaan 

uutta tietoa hoitolinjauksiin ja voidaan luoda nykyistä kattavampaan tietoon perustuvia 

hoitokäytäntöjä. Big dataan perustuvilla työkaluilla voidaan nopeuttaa diagnosointia, 

vähentää virheellisiä diagnooseja ja löytää tehokkaasti yksilölliset hoitokäytännöt 

kullekin potilaalle. Big dataa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös johdon 

päätöksenteon tukena tarjoamalla uusilla työkaluilla tietoa esimerkiksi hoidon 

painotuksista, hoidon hyödyllisyydestä ja kustannustehokkaista hoitomuodoista. Big 

data auttaa myös tunnistamaan toiminnot, joiden muuttamisella saavutetaan potilaan ja 

hoito-organisaation kannalta tehokkaampi ja parempi hoidon lopputulos. Tämä pyritään 

saavuttamaan esimerkiksi muuttamalla kasvokkain tapaaminen sähköisen asioinnin 

kautta hoidettavaksi tai käynnissä olevalla maanlaajuisella SoTe -uudistuksella.  

Potilas voi hyötyä henkilökohtaisesti big datasta tulevaisuudessa. Potilas voi toimia 

osaltaan big data –tyyppisen tiedon tuottajana kotona tehtävien mittaustulosten 

muodossa. Analysoimalla big dataa esimerkiksi yhdistämällä genomitietoja muihin 
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hoitotietoihin, voidaan potilaille tuottaa suosituksia oman terveyden ylläpidon 

tukemiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä tarjota personoituja 

hoitomuotoja. Potilas voi tulevaisuudessa hyödyntää big dataa muun muassa erilaisten 

mobiiliteknologiaan perustuvien ratkaisujen ja laitteiden avulla. 

Tutkimustyön osalta big data alkaa tuottaa hyötyä, kun pystytään tehokkaasti 

hallitsemaan tietojen kerääminen anonyymisti sekä eri rekistereissä olevien tietojen 

yhdistäminen. Tutkimuskäytössä tiedon saatavuuden näkökulmasta oleellinen merkitys 

on tietovarastojen rajapintojen avoimuuden kehittyminen. Tämän lisäksi tutkimuksessa 

tiedon käyttöoikeuksien hallinnoinnilla on merkittävä asema. 

Yhteiskunnan kannalta big datan voidaan todeta tuottavan hyötyä säästöjen muodossa; 

mikäli terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa saadaan tehostettua, koituu yhteiskunnalle 

säästöjä. Yhteiskunnan johtaminen perustuu päätöksentekoon, jota voidaan tukea big 

dataan perustuvilla työkaluilla. Näiden työkalujen avulla voidaan esittää innovatiivisilla 

tavoilla yhdistettyä dataa ja tuoda esiin uusia tietoulottuvuuksia. Avainasemassa ovat 

datan keräämisen automatisointi ja datan analysointityökalut, joilla minimoidaan 

manuaalisen työn tarve eri vaiheissa ja vapautetaan resursseja varsinaiseen hoitotyöhön. 
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4 YHTEENVETO 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt asiat ja asiantuntijoiden haastattelut olivat yllättävän 

paljon samankaltaisia. Erityisesti big datan hyödyntämisen nykytilasta kirjallisuuden ja 

käytännön välillä oli hyvin paljon yhteneväisyyksiä. Ennen tutkimusta ajattelin, että big 

dataa hyödynnettäisiin ja tutkittaisiin terveydenhuollon sektorilla vähemmän kuin 

tutkimus osoitti. Tutkimuksen myötä heräsi kuitenkin ajatuksia siitä, kuinka paljon 

terveydenhuollon sektorilla on vielä kehitettävää big datan suhteen. Merkittävin 

kehittämisen kohde on ja tulee olemaan vielä pitkään datan keräämisen ja kerätyn datan 

analysoinnin työkalujen kehittäminen. Analysointityökalujen ja datan visualisoinnin 

kehittämisen myötä saadaan tarjottua parempia ja tehokkaampia työkaluja, aina datan 

kerääjästä sen loppukäyttäjälle asti. Tällä hetkellä big dataa hyödynnetään suurilta osin 

vain päätöksiä tukevien työkalujen osalta, mutta tulevaisuudessa pyritään myös 

kehittämään työkaluja, jotka suoranaisesti auttavat käyttäjää. Tästä hyvänä esimerkkinä 

on big datan avulla tulevaisuudessa mahdollistuvat, jokaiselle ihmiselle personaalisesti 

kohdistetut ja muokatut hoidot ja hoitomenetelmät. Näistä personalisoiduista hoidoista 

on hyötyä sekä hoitojen laadun kehittymisen osalta että myös kustannusten 

näkökulmasta.  

Tutkimus vahvisti käsitystäni siitä, että terveydenhuollon sektori on erittäin tarkkaan 

säännelty ja tämän seurauksena myös big datan kannalta osittain haasteellinen. Toimiala 

rajoittaa sekä datan keräämistä että sen hyödyntämistä. Datan keräämisen osalta täytyy 

huomioida muun muassa dataan liittyvä yksilösuoja sekä datalähteen luotettavuus ja 

tarkkuus. Toisaalta datan hyödyntämisessä omat rajoitteensa luovat datan saatavuus, 

käyttöoikeudet ja omistajuus. Tutkimuksen myötä nousi esille mielestäni tärkeänä 

asiana se, että erityisesti terveydenhuollon sektorilla tulisi keskittyä rajoitteiden 

korostamisen sijaan työkalujen kehittämiseen. Todennäköisesti seuraava suuri big datan 

hyödyntäjä kyseisellä sektorilla on riittävän rohkea ja aiemmasta poikkeava ratkaisu. 

Tämän tutkimuksen aihe on hyvin laaja jo pelkästään big datan määrittelyn ja käytön 

osalta. Jos tutkimusta laajennetaan kattamaan vielä pidemmälle suuntautuvia asioita, 

kuten esimerkiksi analytiikka, niin aihepiiri kasvaa valtavaksi. Terveydenhuollossa on 

erittäin paljon laitteita, jotka keräävät dataa jatkuvasti, joten sen johdosta tällä 
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toimialalla big data tarjoaa todella laajat sekä monipuoliset tutkimus- ja 

jatkokehitysmahdollisuudet. Tämän työn perusteella tunnistin jatkotutkimusaiheiksi 

muun muassa big datan hyödyntämisen sekä datan analysointi- ja mallinnustyökalujen 

mahdollisuuksien tutkimisen. Tulevaisuuden tutkimuskohteiden lisäksi tämä tutkimus 

nosti esille ajatuksia myös big dataa hyödyntävien työkalujen ja ohjelmien 

liiketoimintamahdollisuuksista niin potilaille kuin hoitohenkilökunnalle.  

Tutkimus yllätti big datan tarjoamien mahdollisuuksien ja haasteiden osalta. Myös 

aiheen laajuus yllätti, koska aiheeseen liittyy paljon eri ulottuvuuksia ja näkökulmia. 

Aihe on erittäin mielenkiintoinen sen valoisan ja lähes rajattoman tulevaisuuden takia. 

Tämä tutkimus osoittaa vain jäävuoren huipun tästä aiheesta ja toivottavasti aiheen 

käsittely, tutkimus ja kehittäminen jatkuvat tulevaisuudessa.   
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Liite 1. Tutkimuksen haastattelukysymykset 

 

 

Haastattelukysymykset kandidaattityöhön: ”Big data: nykytila ja tulevaisuuden näkymät 

suomalaisessa hyvinvointitekniikassa” 

1.      Hyödynnetäänkö big dataa tällä hetkellä Suomessa 

hyvinvointitekniikassa/terveydenhuollossa ja mitkä ovat konkreettiset kohteet 

(esim. eri toimialat ja potilasryhmät), jossa sitä hyödynnetään?  

 

2.      Millaisten työkalujen avulla big dataa käytetään/hyödynnetään 

terveydenhuollossa? 

 

3.      Asettaako terveydenhuollon toimiala rajoitteita datan hyödyntämiselle? Kuten 

datan oikeellisuus (datalähteen luotettavuus), datan variaatio (standardit 

tallennusmuodot, analyysimenetelmät, datan riippuvuus muihin 

”parametreihin”) tai datan käyttöoikeus (kuka ”omistaa” potilaiden datan)? 

 

4.       Miten big data voi tuottaa lisäarvoa tulevaisuudessa 

o   terveydenhuollon ammattilaisille 

o   potilaille 

o   tutkimukselle 

o   yhteiskunnalle? 


