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Väestöpohja Suomessa muuttuu lähivuosina nopeasti väestön ikääntymisen ja kasvavan 

muuttoliikkeen vuoksi. Sosiaali- ja terveystietojen aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen 

mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavia 

kustannuksia voidaan rahoittaa. Big data - ja tietoallasteknologian käyttöönotto on 

avainasemassa uudenlaista infrastruktuuria luotaessa. Sitran rahoittamissa Isaacus-

hankkeissa aloitettiin tietoaltaiden rakentaminen ja kehittäminen Suomen 

sairaanhoitopiireissä. Laki sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä hyväksyttiin 

maaliskuussa 2019. 

 

Diplomityön tavoitteena on ymmärtää käytännön esimerkkien avulla, mitä tarkoitetaan 

sosiaali- ja terveystiedon toissijaisella käytöllä, sekä kerätä tietoa kirjallisuudesta ja 

kyselytutkimuksen tuloksista sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen haasteista 

ja ratkaisuista niihin. Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin kirjallisuus- ja 

kyselytutkimusta. Työn teoriaosuudessa kuvataan sosiaali- ja terveystiedon toissijaista 

käyttöä ja tietoallas - sekä big data -käsitteiden teoriaa. Kyselytutkimuksessa Isaacus-

hankkeiden tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevia tahoja pyydettiin arvioimaan 

kirjallisuudesta valittuja haasteita ja esittämään ratkaisuja niihin. 

 

Työn tuloksena voidaan todeta, että sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisessa 

tulee huomioida monenlaisia haasteita. Tärkeimpinä mainittakoon osaavien työntekijöiden 

saatavuus, tietoaltaiden kehittäminen huomioiden niille suunnitellut erilaiset 

käyttötarkoitukset, tietoallasteknologian opetteleminen ja metatietojen hallinta. Näihin ja 

muihin haasteisiin on esitetty ratkaisuja kirjallisuudesta ja kyselytutkimuksen tuloksista. 
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In the coming years the demography of the Finnish population is rapidly changing because 

of the aging population and growing migration. The more efficient utilization of health and 

social data than before makes new kinds of operating models possible with which the growing 

costs of healthcare and social welfare can be financed. Introduction of big data and data lake 

technologies play a key role when creating new kind of infrastructure. In the Isaacus projects 

funded by Sitra the construction and development of data lakes was started in some of the 

hospital districts in Finland. The law about secondary use of health and social data was 

approved in March 2019. 

 

The aim of this work is to understand with the help of practical examples what is meant with 

secondary use of health and social data and from literature and with the help of empirical 

evaluations gather information about the challenges to the construction of data lakes for 

health and social data and about the solutions to them. Literature study and questionnaire 

survey were used as research methods. In the theoretical portion of the work the theory of 

concepts secondary use of health and social data, data lake and big data are described. In the 

questionnaire survey those involved in development of data lakes of Isaacus projects were 

asked to evaluate the chosen challenges from literature and to propose solutions to them. 

 

As a result of this work it can be stated that attention need to be paid to many kinds of 

challenges to the development of data lakes for health and social data. As most important 

ones can be mentioned the availability of competent personnel, the development of data lakes 

with regard to different purposes planned for them, the learning of data lake technology and 

the management of meta data. Solutions from literature and from results of the questionnaire 

survey are presented for these and other challenges. 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä työ on toteutettu kirjallisuus- ja kyselytutkimuksena sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaiden rakentamisen haasteista ja ratkaisuista niihin. Työn aihe valikoitui Suomen 

hallituksen lakiesityksen sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä ja käynnissä 

olevien sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen hankkeiden 

ajankohtaisuuden ja yhteiskunnallisen tärkeyden vuoksi. 

 

1.1 Työn tausta 
 

 

Suomen hallituksen lakiesitys sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä sekä 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi hyväksyttiin eduskunnassa maalikuussa 2019 (Laki 

sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä 552/2019). Näillä laeilla luodaan 

ajanmukaiset ja yhdenmukaiset edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 

henkilötietojen käytölle. Uuden lain odotetaan lisäävän kansalaisten terveyteen ja 

hyvinvointiin sekä sairauksien ehkäisyyn ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen 

liittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.  

 

Tiedon määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla digitalisaation ja informaatioteknologian 

kehittyessä. Mahdollisuudet yhteistyöhön eri toimijoiden kesken paranevat uuden lain 

myötä. Lain sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä uskotaan helpottavan 

korkeatasoisen yritys- ja tutkimustoiminnan kasvua ja sen myötä alan työpaikkojen 

syntyä Suomeen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019c.) Yhteistyön ja tiedon jakamisen 

lisääntyessä uudenlaisen infrastruktuurin rakentamisen vaatimuksetkin lisääntyvät. 

Suomen sairaanhoitopiireissä on aloitettu sosiaali- ja terveystiedon uudempaan 

teknologiaan pohjautuvien tietoaltaiden rakentaminen. 

 

Tehokas tietojenkäsittely ja tietojen tallennustilan hintojen halpeneminen 

mahdollistavat lisääntyvän digitalisoimisen sekä älykkäämpien laitteiden ja analytiikan 

kehittämisen terveydenhuollossa. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin 

biolääketieteen ja terveydenhuollon tutkijayhteisöissä ollaan vasta alkutekijöissä big 

datan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Stanfordin yliopiston vuonna 2017 

julkaiseman raportin (Stanford Medicine 2017) mukaan terveystiedon määrä vuonna 
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2013 kasvoi 153 eksabyteä vuodessa ja kasvuksi arvioitiin 2314 eksabyteä vuodessa 

vuonna 2020. 

 

1.2 Tavoitteet ja aiheen rajaus  

 

Työn ensisijaisena tavoitteena on kerätä tietoa sosiaali- ja terveystiedon toissijaiseen 

käyttöön kehitettävien tietoaltaiden rakentamisen haasteista ja ratkaisuista 

kirjallisuustutkimuksen sekä tietoaltaiden kehittämisessä mukana oleville tahoille 

kohdistetun kyselytutkimuksen kautta. Työn avulla halutaan myös avata käytännön 

esimerkein sosiaali- ja terveystiedon toissijaisen käytön käsitettä. 

 

Työssä pyritään vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen:  

 Miten sosiaali- ja terveystiedon toissijaiseen käyttöön tarkoitetun tietoaltaan 

rakentamisen haasteita on ratkaistu?  

 

Päätutkimuskysymykseen etsitään vastausta seuraavilla alatutkimuskysymyksillä: 

 Mitä esimerkkejä kirjallisuudesta löytyy sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta 

käytöstä?  

 Minkälaisia haasteita on tullut vastaan sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

rakentamisessa? 

 Miten sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevat 

tahot kokivat kirjallisuudesta valitut haasteet? 

 

Työssä ei keskitytä syvällisesti teknologisiin ratkaisuihin eikä myöskään big data –

analytiikkaan. Työn tavoitteena ei ole käydä läpi asiakkaan ja potilaan tietosuojaan 

liittyvää lainsäädäntöä, koska tutkimuksen aihealue ja sisältö laajenisivat liikaa. Aiheen 

eettistä puolta sekä potilaan ja asiakkaan lainsäädäntöä ei kuitenkaan kokonaan voida 

sivuuttaa, koska se on olennainen osa sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

rakentamista ja käyttöä.  
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1.3 Tutkimuksen rakenne ja keskeiset käsitteet 
 

 

Ensimmäisessä luvussa esitellään diplomityön aiheen taustaa ja ajankohtaisuutta, työn 

keskeiset tavoitteet, pää- ja alatutkimuskysymykset sekä aiheen rajausta. Työn rakenne 

ja keskeiset käsitteet kuvataan tässä luvussa. 

 

Toiseen, kolmanteen ja neljänteen lukuun on kerätty tietoa kirjallisuudesta. Näissä 

luvuissa kuvataan laajempaa kehystä, johon työ asettuu. Toisessa luvussa käsitellään 

asiakas - ja potilastietojen hallintaa erityisesti sosiaali- ja terveystiedon toissijaisen 

käyttötarkoituksen näkökulmasta, kansalaisen yksityisyyttä sekä tietosuojaa ja 

tietoturvaa. Kolmannessa luvussa tutustutaan sosiaali- ja terveystiedon toissijaiseen 

käyttöön lainsäädännön kautta. Luvussa käsitellään myös käynnissä olevia tietoaltaiden 

rakentamisen hankkeita. Tietoallasteknologiaa, big dataa ja metatietoa käsitellään 

neljännessä luvussa.  

 

Tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen toteutusta tarkastellaan viidennessä luvussa.  

Tässä luvussa tutustaan tarkemmin työn kirjallisuus- ja kyselytutkimusosuuksiin. 

Kuudennessa Tutkimustulokset-luvussa vastataan pää- ja alatutkimuskysymyksiin. 

Seitsemännessä luvussa tehdään johtopäätöksiä ja viimeisessä luvussa yhteenveto 

työstä. 

Tämän työn keskeisiä käsitteitä ovat sosiaali- ja terveystiedon toissijainen käyttö sekä 

tietoallas: 

Sosiaali- ja terveystiedon toissijainen käyttö 

Sosiaali- ja terveystiedon toissijaisella käytöllä tarkoitetaan tietojen käyttöä muussa 

kuin ensisijaisessa käyttötarkoituksessa. Suomessa sallittuja toissijaisia 

käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja 

innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus ja -valvonta sekä 

viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019c.) 
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Tietoallas 

Sitra määrittelee tietoallas-käsitteen seuraavasti: ”Tietoallas on liiketoimintatiedon 

hallintaan tarkoitettu ratkaisu, joka mahdollistaa erityyppisten tietojen keruun ja 

tallentamisen edelleen jalostettavaksi. Tietoallas eroaa perinteisestä 

tietovarastoratkaisusta, koska mallintaminen on kevyttä ja tietoallas sallii muidenkin 

kuin perinteisten tietotyyppien tallentamisen ja käsittelyn (esim. kuvat, dokumentit, 

sensoridata). Harvemmin käytetty termi on tietojärvi.” (Sitra 2018b.) 
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2 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN HALLINTA 
 
 

Asiakas- ja potilastietojen hallintaa ohjaa lainsäädäntö. Tässä luvussa käydään läpi mitä 

tarkoitetaan asiakas- ja potilastiedon hallinnalla, asiakkaan ja potilaan yksityisyys -, 

tietosuoja - ja tietoturva –käsitteillä.  

 

2.1 Asiakkaan ja potilaan oikeudet 

 

Hippokrates suositteli jo antiikin aikana potilaan oireiden, sosiaalisen tilanteen ja 

hoitopäätösten dokumentointia ja säilyttämistä uusille lääkäreille potilaan tulevia 

hoitokertoja varten (Cheng 2001). Hippokrateen valaan perustuvat myös nykyaikaisen 

sosiaali- ja terveystiedon eettiset säännöt sekä lääkärin vala (Lääkäriliitto 2019). 

 

Suomessa potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet on säädetty laissa. 

Lait koskevat niin julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä kuin 

yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019b.) Sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tuottavat asiakas- ja potilastiedon asiakirjoja, 

joiden periaatteet on kirjattu yksityiskohtaisesti nykyiseen lainsäädäntöön. Laki 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 

sisältää säädökset julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojen 

salassapidosta, luovutuksesta, arkistoinnista ja asiakkaan omien tietojen 

tiedonsaantimahdollisuudesta. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaalle tulee jo hoitosuhteen alkaessa kertoa mihin 

hänen antamiaan tietoja käytetään, mistä niitä hankitaan, miten talletetaan ja mihin 

tietoja luovutetaan. Asiakkaalla on myös oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin 

ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

liittyvä tieto ja asiakirjat ovat salassapidettäviä eikä niitä luovuteta sivullisille, ellei 

asiakas ole antanut siihen suostumusta. Asiakkaan omainen voi hakea kirjallisesti 

oikeutta saada asiakkaasta sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja siinä tapauksessa, että 

tiedot ovat välttämättömiä asiakkaan etujen selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2019a.) Potilaskertomuksen tiedot, jotka potilas tuottaa 
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itse esimerkiksi eri sovellusten kautta, merkitään potilaan itsensä tuottamiksi. 

Terveydenhuollon ammattilainen arvioi liitetäänkö ne potilaskertomukseen 

(Innokylä 2019).  

 

Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen ohjaus- ja valvontaviranomainen on sosiaali- 

ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, joka valvoo terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toimintaa valtakunnallisesti sekä julkisessa 

että yksityisessä terveydenhuollossa (Valvira 2015a; Valvira 2015c). Myös 

aluehallintovirastot valvovat suunnitelmallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimialojen toimintaa ja palveluja. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

keskusrekisteriä (Terhikki) ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä 

(Suosikki) ylläpitää Valvira, joka myöntää terveyden- ja sosiaalihuollon 

ammattihenkilöille oikeuden toimia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilönä. 

(Valvira 2015d.) Ammattihenkilöä koskevassa valvonta-asiassa Valvira antaa 

tarvittaessa kirjallisen varoituksen, rajoittaa ammatinharjoitusoikeutta, poistaa sen tai 

kieltää ammattinimikkeen käytön kokonaan (Valvira 2015b). 

 

2.2 Kansalaisen yksityisyys ja tietosuoja 

 

Kunkin suomalaisen perustuslaillinen oikeus on yksityiselämän suoja. Tietosuojalaki 

(Tietosuojalaki 5.12.2018/1050)  täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tällä lailla 

säädetään valvontaviranomaisesta sekä eräistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 

erityistilanteista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019b). Tietosuojalla tarkoitetaan 

henkilötietojen asianmukaista käsittelyä. Jokaisella ihmisellä on oikeus 

henkilötietojensa suojaamiseen.  

 

EU:n tietosuoja-asetuksella suojataan henkilötietoja ja niiden käsittelyssä on 

noudatettava asetuksen vaatimuksia riippumatta tietojenkäsittelyn tekniikasta. Tieto voi 

olla säilytetty esimerkiksi IT-järjestelmään, videovalvontajärjestelmään tai 

paperiarkistoon. Henkilötietoja ovat tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa 

suoraan, välillisesti tai yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon. 

Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, auton 

rekisterinumero, IP-osoite, paikannustiedot, potilastiedot tai isoisoisovanhempien 

perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2019b).  

https://www.innokyla.fi/web/verkosto1221236/toimenpiteiden-edellyttamien-lainsaadantomuutosten-arviointi
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Suomessa tietosuojalaki (Tietosuojalaki 1050/2018) täydentää EU:n tietosuoja-asetusta 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2019b).  

  

EU-tasolla toimii Euroopan tietosuojaneuvosto, joka vastaa EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen sekä poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin 

yhdenmukaisesta toteutumisesta Euroopan unionin maissa. Sen tehtäviin kuuluu 

ohjeistusten tekeminen, suositusten antaminen sekä sitovat päätökset, jotta tapauksia 

käsiteltäisiin samaan tapaan eri oikeudenkäyttöalueilla sekä edistää yhteistyötä 

kansallisten tietosuojaviranomaisten välillä. (European Data Protection Board 2019.) 

Suomessa valtioneuvosto nimittää tietosuojavaltuutetun. Tietosuojavaltuutetun 

toimisto on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jossa työskentelee tietosuoja-

asiantuntijoita. Sen tehtäviin kuuluu ihmisten vapauksien ja oikeuksien turvaaminen 

henkilötietojen käsittelyssä, henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvominen ja 

tietosuojaoikeuksien toteutuminen eri tilanteissa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 

2019a.)             

 

Henkilötietoja pitää pystyä käsittelemään siten, että henkilöä ei voida enää tunnistaa 

tiedoista. Tällöin tieto on anonymisoitua eli tunnistaminen on estetty 

peruuttamattomasti eikä sitä voi muuttaa takaisin tunnistettavaksi. Rekisterinpitäjän 

tulee kuitenkin tässä tapauksessa huomioida se, että anonymisointi voi heiketä ajan ja 

teknisen kehityksen myötä. Anonymisoitu tieto ei ole enää henkilötietoa eikä siihen 

sovelleta tietosuojasäännöksiä. Pseudonymisoitu henkilötieto on käsitelty siten, että 

henkilötietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön muuten kuin lisätietojen avulla. 

Tästä syystä se kuitenkin luetaan vielä henkilötiedoksi ja siten pseudonymisoituun 

tietoon tulee soveltaa tietosuojasäännöksiä. Pseudonymisointi on tavallista 

tutkimustoiminnassa ja tilastoinnissa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2019c.) 

 

2.3 Tietoturva 

 

Tietoturvalla tarkoitetaan tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden 

turvaamista. Tietoon pääsy rajoitetaan vain niille käyttäjille, joilla on oikeus tietoon. 

Tiedon tulee olla virheetöntä, oikeaa ja ajantasaista ja se tulee olla käytettävissä silloin 

kun sitä tarvitaan. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2019d.) Tietosuojan näkökulmasta 

katsottuna tietoturvalla tarkoitetaan teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, joilla 

https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto
https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto
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turvataan henkilön yksityiselämä, etu, oikeudet sekä vapaus.  Tavoitteena on turvata 

tärkeiden tietoverkkojen ja tietojärjestelmien keskeytymätön toiminta, estää 

valtuudeton käyttö sekä tiedon häviäminen tai muuttuminen alkaen tiedon keräämisestä 

tietojen tuhoamiseen saakka. (Andersson et al. 2019, 1.) 

 

Tietosuojan arvioidaan olevan talouden kannalta menestystekijä, jonka avulla voidaan 

rakentaa luottamusta 500 miljoonan ihmisen, organisaatioiden ja yritysten 

digimarkkinoille. Digitalisaation ja uuden teknologian, muun muassa big datan, 

omadatan, teollisen internetin ja tietoaltaiden myötä tieto on yrityksille ja 

organisaatioille huomattavan arvokasta. Sosiaali- ja terveystiedon hyödyntämisen 

välttämätön edellytys ja mahdollistaja on tietosuojan ja tietoturvan onnistunut 

toteuttaminen. (Andersson et al. 2019, 1.) 
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3 SOSIAALI- JA TERVEYSTIEDON TOISSIJAINEN KÄYTTÖ 
 

Tässä luvussa tutustutaan sosiaali- ja terveystiedon toissijaisen käytön lainsäädäntöön 

sekä käydään läpi käynnissä olevia tietoaltaiden rakentamisen hankkeita. 

 

3.1 Laki sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä 

 

Sosiaali- ja terveystiedon ensisijaisella käyttötarkoituksella tarkoitetaan asiakkaan tai 

potilaan palvelua kuten potilaan tutkimista, hoitamista ja kuntoutusta tai asiakkaan 

etuuskäsittelyä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019c). Sosiaali- ja terveydenhuollon 

toiminnassa syntynyt asiakas- ja rekisteritieto on alun perin tallennettu ensisijaisessa 

käyttötarkoituksessa. Muu kuin tietojen ensisijainen käyttötarkoitus on tiedon 

toissijaista käyttöä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019c). Sosiaali- ja terveystiedon 

toissijaisella käytöllä tarkoitetaan henkilötietojen käyttöä muussa kuin ensisijaisessa 

käyttötarkoituksessa.  

 

Aikaisemmin laissa sosiaali- ja terveystiedon toissijaiseksi käyttötarkoitukseksi oli 

määritelty tieteellinen tutkimus, tilastointi, viranomaisohjaus ja –valvonta sekä 

viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät. Eduskunta hyväksyi uuden lain sosiaali- 

ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552) maaliskuussa 2019.  Uusi laki 

mahdollistaa toissijaisen käytön laajentamisen opetukseen, tietojohtamiseen sekä 

kehittämis- ja innovaatiotoimintoihin (kuva 1). (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019c). 

Korkeatasoisen tutkimus-, innovaatio- ja yritystoiminnan arvioidaan lisääntyvän uuden 

lain myötä.  

 

 

Kuva 1. Sosiaali- ja terveystietojen käyttötarkoitukset (mukaillen Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2019c, esitys, 2). 
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Sosiaali- ja terveystietoja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietoja käsittelevän henkilöstön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden opetuksessa. Uuden lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelunantajat voivat helpommin hyödyntää asiakkaidensa sosiaali- ja terveystietoa 

tietojohtamisessa palvelujensa toimivuuden, vaikuttavuuden ja kustannusten 

mittaamiseen ja kehittämiseen sekä tiedolla johtamisessa johtamisen ja päätöksenteon 

tukena. Ohjaus- ja valvontaviranomaiselle tuotetaan lainsäädäntöön perustuvaa 

henkilö- ja tilastotietoa alan toimijoiden ohjausta varten. Kehittämis- ja 

innovaatiotoiminta pääsee uuden lain myötä hyödyntämään sosiaali- ja terveystietoa 

samaan tapaan kuin tieteellinen tutkimus, kun tavoitteena on kehittää uusia tai olemassa 

olevia tuotteita, prosesseja ja palveluja. (Laki sosiaali- ja terveystiedon käytöstä 

552/2019 § 3.) Lain sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä myötä yritysten 

toimintaedellytysten odotetaan paranevan.  

 

 

Suomessa suuret sosiaali- ja terveystietomäärät ovat tallennettuina eri viranomaisten 

tietojärjestelmiin. Lupakäsittely on ollut hidasta, koska käyttölupa on vaadittu usealta 

eri viranomaiselta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019c.) Vuoden 2020 alussa sosiaali- 

ja terveysalan tietolupaviranomaisena aloittaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 

(THL) yhteydessä toimiva uusi lupaviranomainen Findata. Uusi lupaviranomainen 

tulee myöntämään luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön, jos 

useamman rekisterinpitäjän tietoja yhdistellään, rekisteritiedot ovat yksityisen 

palvelunjärjestäjän tietoja tai kyse on Kelan Kanta-palveluihin tallennetuista sosiaali- 

ja terveystiedoista. Tietopyynnöllä hakija voi saada kaikkiin lainmukaisiin toissijaisiin 

käyttötarkoituksiin vapaaseen käyttöönsä aggregoidun tilastoaineiston. Tiedon 

aggregoinnilla tarkoitetaan tiedon summaamista ja yhdistämistä henkilöryhmiksi siten, 

ettei yksilöitä voi enää tunnistaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019d). Tietoluvalla 

pyydetyn aineiston voi saada määräajaksi käyttöönsä etäkäyttöjärjestelmään muihin 

käyttötarkoituksiin kuin kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Etäkäyttöjärjestelmässä 

käsiteltävä aineisto on anonymisoitu tai pseudonymisoitu. Kummassakin tapauksessa 

hakijalta vaaditaan tiedonhyödyntämissuunnitelma. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2019.) 
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3.2 Sosiaali- ja terveystiedon tietoallashankkeita Suomessa 

 

Tässä luvussa esitellään Suomessa tai EU:ssa käynnistettyjä sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaiden rakentamiseen liittyviä hankkeita. Nämä hankkeet valittiin esiteltäväksi 

siksi, että kaikki kolme hanketta koskettavat useampaa sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaan kehittämisen hanketta Suomessa. 

 

3.2.1 Sitran Isaacus-hankkeet  

 

Sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaita ryhdyttiin rakentamaan Suomessa Sitran 

hyvinvointitiedon hyötykäyttöön liittyvissä Isaacus-hankkeissa. Helsingin- ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tietoallas-, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

(VSSHP) tietoallas- ja Kuopion tietoallas -hankkeet olivat osana Sitran Isaacus-

hankekokonaisuutta vuoden 2016 kesästä lähtien vuoden 2017 loppuun asti. Sitran 

Isaacus-esituotantohankkeissa koordinoitiin hankkeita, joissa koottiin yhteen 

suomalaista hyvinvointitietoa muun muassa tutkimuskäyttöön. Osalle hankkeista 

myönnettiin jatkoaikaa vielä tämän jälkeen. (Sitra 2018a.) 

 

VSSHP:n sisäinen asiantuntijaryhmä, Kliininen tietopalvelu (nykyään Auria 

Tietopalvelu) vastaa tietoaltaan suunnittelusta ja tukee data-analytiikan toteutusta. 

Tietoaltaan toteutuksesta ja operoinnista vastaa Medbit Oy (nykyään 2M-IT). Yhtiö on 

alueen eri julkisten toimijoiden omistuksessa. VSSHP:n tietoallasratkaisu pohjautuu 

Hadoop teknologiaan. Käytettävä ratkaisu on Cloudera. Fyysisesti tietoallas sijaitsee 

konesaleissa Suomessa. (Darst et. al 2017.)  

 

HUSin tietoaltaan kehitystä koordinoi HUSin sisäinen asiantuntijaryhmä ja 

varsinaisesta tietoaltaan toteutuksesta vastaa Tieto Oyj. HUSin tietoallasratkaisu toimii 

julkisessa pilvessä. Alusta on Microsoft Azure ja merkittävimmät käytetyt Azure-

palvelut ovat HDInsightin tarjoama Apache Hadoop ja Data Lake Store. Käytössä on 

myös useita avoimen lähdekoodin komponentteja. Tietoaltaaseen tuotava tieto 

tallennetaan päätietoaltaaseen, jonne pääsy on rajattu tietoaltaan ylläpitäjille. 

Sivutietoaltaat ovat eriytettyjä kokonaisuuksia, joihin voidaan jakaa tai tuoda tietoa 

päätietoaltaasta loppukäyttäjien käytettäväksi. (Darst et. al 2017.) 
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Kuopion tietoallasratkaisu tulee olemaan samantapainen HUSin tietoallasratkaisun 

kanssa. Hallinnollisissa ratkaisuissa on kuitenkin pieniä eroja. Molemmissa ratkaisuissa 

toteutuksesta vastaa Tieto Oyj. (Darst et. al 2017.) 

 

Kansallinen digitaalinen tietoaineistojen kuvausmalli ja –järjestelmä kehitettiin THL:n 

johtamassa hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin aineistokatalogi hyvinvointitiedon 

kuvaamiseen yhteisillä kansallisilla käsitteillä. Tehdyt kuvaukset on viety julkiseen 

verkkopalveluun, missä ne ovat tutkijoiden ja muiden osapuolten hyödynnettävissä. 

(Sitra 2018a.) 

 

3.2.2 Toivo 

 

Vuoden 2018 lopulla esitetyssä Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrotaan, 

että sosiaali- ja terveystiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan ICT valmistelut 

kootaan yhteen ohjelmaan. Sosiaali- ja terveystiedolla johtamisen, ohjauksen ja 

valvonnan toimeenpano-ohjelma (Toivo) kestää vuoden 2022 loppuun. Ohjelman 

koordinaatiosta eri toimijoiden välillä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 

(Valtioneuvosto 2018). 

 

Toivo-ohjelman päätarkoitus on koota yksittäiset kehittämishankkeet yhteen 

hankekokonaisuuteen. Alueellisten tietoallasratkaisujen toteutus aloitettiin Sitran 

Isaacus-hankkeessa. Muun muassa näiden tietoallasratkaisujen toteutusta tullaan 

jatkamaan Toivo-ohjelmassa. Yhtenä ohjelman tavoitteista on toteuttaa tiedonkäsittelyä 

yhteisillä tietoalustoilla hyödyntäen uudenlaista analytiikkaa ja tekoälyratkaisuja. 

Kansallisen sote-uudistuksen viivästyessä on tätä kirjotettaessa hanke toistaiseksi 

keskeytetty. 

 

3.2.3 MIDAS 

 

Kansainvälisessä MIDAS (Meaningful Integration of Data Analytics and Services) -

hankkeessa tavoitteena on kehittää big data -palvelualusta terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyvää poliittista päätöksentekoa varten. Hankkeen rahoittaa EU ja sitä koordinoi 

Ulsterin yliopisto. Suomen lisäksi osallistujina on viisi muuta maata. Suomessa 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sote-tiedolla-johtamisen-ict-ratkaisujen-valmistelu-kootaan-uuteen-ohjelmaan
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Teknologian tutkimuskeskus VTT, THL ja Oulun yliopisto ovat toteuttamassa yhtä 

hankkeen viidestä pilotista (VTT 2017).  

 

Käyttäjänäkökulmaa tarjoavat Oulun kaupunki ja sosiaali- ja terveysministeriö. 

Pilotissa rakennetaan tiedon yhdistämisen ja visualisoinnin alustaa Oulun nuorten 

hyvinvointiin liittyvän poliittisen päätöksenteon tarpeisiin. Projektin lähtökohtana on 

yhdistää tietoa ja asiantuntijanäkemyksiä systeemidynamiikan avulla ja suunnitella 

päätöksentekoa ennusteiden avulla. Systeemidynamiikan avulla pyritään ymmärtämään 

kokonaisuuksia ryhmämallintamalla teknis-sosiaalisia järjestelmiä useiden toimijoiden 

ja sidosryhmien kesken. Laskennallisen analyysin ja tiedon visualisoinnin lisäksi 

projektissa kehitetään keinoja huomioida asiantuntijoiden ja päättäjien kvalitatiivinen 

kokemus ja näkemys. (Pikkarainen 2018.)  
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4 TIETOALLASTEKNOLOGIA 
 

 

Tässä luvussa esitellään tietoallasteknologiaa sekä siihen liittyviä big dataa ja 

metatietoa. Tietoaltaat tarjoavat säilytystilan valtavalle määrälle big datan sisältämää 

tietoa ja metatiedon avulla hallitaan tietoaltaisiin talletettua tietoa. 

 

4.1 Tietoaltaat 

 

Termi tietoallas viittaa valtavaan, skaalautuvaan säilytystilaan, jossa on suuri määrä 

raakatietoa alkuperäisessä muodossaan sekä erilaisia prosessointijärjestelmiä tiedon 

käsittelyyn (Laskowski 2016). Toisin kuin perinteisissä tietovarastoissa, tietoaltaissa 

käsitellään nopeasti kasvavaa ja suurta määrää eri muotoista tietoa dynaamisilla 

analyyttisilla ohjelmistoilla (Miloslavskaya & Tolstoy 2016). Perinteisemmissä tiedon 

tallennusteknologioissa, tietovarastoissa, tieto on tallennettuna rakenteisessa muodossa 

usein perustuen relaatiotietokantoihin.  

 

Perinteisessä tietovarastoteknologiassa tiedon haku on helppoa, mutta saattaa vaatia 

huomattavaa esikäsittelyä tiedon tarvittavaan muotoon saattamiseksi 

tallennusvaiheessa. Tietoallasteknologiassa taas tiedon tallettaminen on helppoa, koska 

tieto voidaan tallettaa sen alkuperäisessä muodossaan riippumatta siitä mikä se on. 

Tietoallasteknologia mahdollistaa myös tiedon tallettamisen reaaliajassa tai lähes-

reaaliajassa esimerkiksi lokeilta, sensoreilta, asiakkaiden käyttäytymisestä, 

sosiaalisesta mediasta, dokumentaatiosta, kuvista tai videoista (Miloslavskaya & 

Tolstoy 2016). 

 

Tietoallasteknologiassa taas tiedon hyödyntäminen ja hakeminen on 

monimutkaisempaa, koska sillä ei ole ennalta määriteltyä muotoa. Tämän 

mahdollistamiseksi itse tiedon tallentamisen lisäksi on myös tärkeää tallentaa 

oheistietoa tiedosta, metatietoa. Yksi yleisimmin esitetyistä riskeistä liittyen 

tietoaltaiden rakentamiseen onkin sen muuttuminen tietoaltaan sijasta ”tietosuoksi”. 

Tällä tarkoitetaan, että varastoituun tietoon pääsy ja tiedon käyttäminen muuttuvat lähes 

mahdottomaksi. Yleisin syy tähän on nimenomaan riittävän metatiedon puuttuminen. 

(Schraml 2018.) Tietoaltaiden tiedon hyödyntäminen vaatii usein kehittyneiden 
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analytiikkatekniikoiden ja -työkalujen käyttöä, nykyään ne saattavat yhä enenevissä 

määrin perustua koneoppimiseen ja tekoälyyn.  

 

Tietoaltaaseen voi tallettaa eri muotoista tietoa tiedon alkuperäisessä muodossa ja sinne 

voi siirtää tietoa monesta eri lähteestä, esimerkkeinä sairaalat, geeniperimäkeskukset, 

vakuutuslaitokset ja sosiaalinen media (Vernon et al. 2015). Tämä vähentää tiedon 

siiloutumista terveydenhuollossa (Henry et al. 2015). Tietoallasteknologia tukee 

uudenlaisia tiedon prosessointityyppejä ja analytiikkatyökaluja. Tietoallas mahdollistaa 

valtavan tietomäärän tallentamisen pienemmillä kustannuksilla. (Rangarajan et al. 

2018.) 

 

Tutkimuksen (Lakhe 2016) mukaan tietoaltaat voidaan luokitella niiden tarkoituksen 

mukaan raaka-altaisiin, tutkimusaltaisiin ja analytiikka-altaisiin. Aina kerättyä tietoa, 

esimerkkinä lokitieto, ei tulla käyttämään heti tai mahdollisesti ei koskaan. Kerääntyvä 

tieto kuitenkin säilytetään, indeksoidaan ja suojataan tulevaisuuden tarpeiden varalta. 

Muun muassa avoimen lähdekoodin Apache Hadoopin tarjoama hajautettu 

tiedostojärjestelmä (Hadoop Distributed File System, HDFS) tarjoaa hyvän 

säilytyspaikan tämän kaltaiselle tiedolle. Tieto on organisoitua ja valmista 

analysoitavaksi, mutta mitään analytiikkaa sille ei vielä ole määritelty. Tietoa myös 

päivitetään säännöllisin väliajoin sitä mukaa, kun se muuttuu lähdejärjestelmissä. 

Tällaista tietoallasta voidaan kutsua raakatietoaltaaksi tai raaka-altaaksi. (Lakhe 2016.) 

 

Eri tietolähteistä kerätty tieto saattaa vaatia erilaisia tietoturvavaatimuksia, jotka tulee 

toteuttaa. Eri suojautumismekanismeja ovat autentikointi, autorisointi ja 

tunnistettavissa olevien henkilötietojen piilottaminen ja salaus. Yleisin Hadoopin 

kanssa käytettävä autentikointimenetelmä on avoimeen lähdekoodiin perustuva 

Kerberos. Autorisointityökaluista yleisimpiä ovat pääsyn hallintalistat ja Apache 

Sentry. Suurimmalla osalla Hadoop-toimittajista on kuitenkin omat työkalunsa, kuten 

Hortonworksilla sen itse versioimat Apache Ranger ja Apache Knox ja Clouderalla sen 

itse versioima Apache Sentry. Autentikoinnin ja autorisoinnin lisäksi tunnistettavissa 

olevien henkilötietojen piilottamista tai salausta tulee tehdä muun muassa rahoitus-, 

vakuutus- ja lääketieteen aloilla. Markkinoilta löytyy erilaisia kaupallisia ratkaisuja 

tähän tarkoitukseen. Nämä ratkaisut joko suorittavat salauksen tai sekoittavat 

sensitiiviset tiedot. Tiedon laadun varmistamisessa tärkeää on tiedon puhdistus, missä 
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korjataan tai poistetaan epätäydellistä ja epäjohdonmukaista tietoa. Tiedon profilointi 

helpottaa tiedon laadun tarkkailua ja antaa käsityksen lähdetiedon laadusta. (Lakhe 

2016.) 

 

Raakatietoaltaasta voidaan tutkimusluvasta riippuen osa tiedosta siirtää 

psedonymisoituna pienempiin tutkimuskäyttöön tarkoitettuihin tutkijan altaisiin. 

Tällaisia altaita voidaan kutsua myös tutkimusaltaiksi. Ero raaka-altaiden ja 

tutkimusaltaiden välillä on se, että tutkimusaltaissa ei ole tiedon hallinnan palveluita. 

Raaka–allasta ei voi käyttää tutkimukseen tai päinvastoin. Tutkimusaltaassa 

tutkittavasta tiedosta voidaan ottaa kopio työtilaan, jolle ajetaan analytiikka. Ennen 

tutkimusta tieto tulee validoida vertaamalla sitä lähdejärjestelmässä olevaan tietoon. 

Tutkimusta tehdään myös tietoa visualisoimalla. Sen avulla on helppo muodostaa kuva 

tiedon ominaisuuksista kuten minimi, maksimi ja mediaani. Se on myös tehokas työkalu 

tutkimustulosten ja löydösten kommunikoimiseen muille. Graafiset kuvat soveltuvat 

edellä mainittuihin tarkoituksiin. ”R” on yleisesti käytetty ohjelmointikieli tilastolliseen 

laskentaan ja grafiikan tuottamiseen. Sen lähdekoodi ja binääriversiot ovat vapaasti 

saatavissa. (Lakhe 2016.) 

  

Analytiikkaa voidaan suorittaa myös suoraan raaka-altaaseen tuotavalle tiedolle, 

tällaista tietoallasta voidaan kutsua myös analytiikka-altaaksi. Osaan organisaatiota 

luodaan valmiit, automaattiset prosessit tällaisen tietoaltaan käyttöön. Tällöin sen 

käyttö ei vaadi välttämättä tiedon varastoimista tai uuden tutkimuksen tekemistä. Näissä 

analytiikka-altaissa suoritetaan edistynyttä analytiikkaa kuten ennustavaa ja ohjailevaa 

analytiikkaa. Reaaliaikaisen tiedon prosessointi on yleistymässä. Hyvänä esimerkkinä 

on oppiva algoritmi päätöksentekoon ja uusiin, nopeasti muodostuviin oivalluksiin. 

Esimerkkinä mainittakoon myös luottokorttiyritykset, jotka käyttävät reaaliaikaista 

analytiikkaa havaitsemaan epätavallista luottokortin käyttöä. Ennustavia malleja 

käytetään useammin kuin ohjaavia malleja. Ennustavien mallien avulla on tarkoitus 

tuottaa mahdollisimman paikkansapitäviä arvioita tulevaisuuden tapahtumista. (Lakhe 

2016.) 
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 Kuva 2. Tietoallas arkkitehtuuri (mukaillen Rangarajan 2018, 4). 

 

Rangarajan et al. (2018) mukaan tietoallasarkkitehtuuri voidaan käsittää neljänä 

kerroksena (kuva 2): tiedonsyöttökerros, tiedonhallintakerros, tietoturvakerros ja 

analytiikkakerros. Tiedonsyöttökerroksessa tietoa syötetään tietoaltaaseen sekä 

sisäisistä että ulkoisista tietolähteistä. Terveydenhuollon toimialalla tieto voidaan jakaa 

kolmeen eri tyyppiin. Suuria määriä tietoa tuottavia tahoja ovat muun muassa 

geenikeskukset ja biopankit. Tapahtumapohjaisia tietolähteitä ovat lääkärikäynnit, 

lääkeostokset ja potilaskertomukset. Kolmanteen tyyppiin luokitellaan kolmannen 

osapuolen tietovirtaan perustuvia luotettavia tiedon lähteitä kuten kliiniset laboratoriot, 

röntgen, sosiaalinen media sekä puettavat laitteet. Tiedonsyöttökerroksessa on myös 

huolehdittava, että riittävää tietoa saadaan myös metatiedon luomiseksi syötettävälle 

tiedolle. (Rangarajan et al. 2018.) 
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Tiedonhallintakerroksen päätehtävä on ymmärtää, järjestellä, hallita ja tarjota pääsy 

talletettavaan tietoon. Erityisen tärkeää on luoda riittävä metatieto, jotta talletettu tieto 

pysyy hallittavana. Tietoturvakerroksen tehtävänä on taata riittävä tietosuoja ja 

tietoturva tietoaltaasta käytettävälle tai tietoaltaasta siirrettävälle tiedolle. Autentikointi 

ja autorisointi toteutetaan tällä kerroksella. Analytiikkakerroksessa voidaan 

tietoaltaaseen talletetulle tiedolle tai sieltä siirretylle tiedolle suorittaa edistynyttä, 

reaaliaikaista analytiikkaa. Analytiikassa voidaan hyödyntää kehittynyttä 

tekoälyteknologiaa kuten koneoppimista. (Rangarajan et al. 2018.) 

 

4.2 Big data  

 

Big data -käsitteen ymmärtämistä vaikeuttaa se, että sille ei ole yhtä yleistä 

määritelmää. Secundon (2017) mukaan big datalla tarkoitetaan suurta määrää eri 

lähteistä kerääntynyttä tietoa. Tämän mukaan lähteitä voivat olla sosiaalinen media, 

internet sivut, ostot, videon ja kuvien lataaminen, asiakaspalaute, terveystieto, kartat ja 

sovellusten sijaintitieto.  

 

Tiedon määrää pidetään suurena silloin kun sitä on vaikea prosessoida ja analysoida 

perinteisillä ohjelmistotyökaluilla (Manyika et al. 2011). Big data –infrastruktuuri 

mahdollistaa suuren tietomäärän prosessoimisen reaaliaikaisesti (Roski 2014). Big 

datan tieto voi olla strukturoitua, semistrukturoitua tai strukturoimatonta, mikä tekee 

sen prosessoimisesta mahdotonta perinteisillä menetelmillä. 

 

Big data kuvataan usein kerroksina. Kuvassa 3 kerroksia ovat varasto, 

alustainfrastruktuuri, tieto, ohjelmistot, sovellukset, toiminnot ja palvelut, 

liiketoimintanäkymä (mallinnus ja näkyvyys) sekä esitys ja tiedon käyttö.  
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Kuva 3. Big data kerroksina (mukaillen Harlow 2018, 408). 

 

Big datan kolmea ominaispiirrettä kuvataan usein 3V-mallin avulla: Volume - määrä, 

Variety - monimuotoisuus ja Velocity - nopeus (McAfee & Brynjolfsson 2012). 

Myöhemmin edelliseen on lisätty neljä uutta V:tä: Veracity - oikeellisuus (Chen et al. 

2014), Variability - vaihtelevuus (Sivarajah et al. 2017), Value - arvo (Gogia 2012) ja 

Visualization - näkyvyys (Sivarajah et al. 2017).  

 

Määrä viittaa suureen määrään tietoa. Suuri tietomäärä vaatii joustavat ja helposti 

laajennettavat tallennus- ja hallinnointiratkaisut. Reaaliaikainen terveystieto ja 

potilaista kerääntynyt historiatieto on kriittistä tietoa kliinikoiden ja muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluntarjoajien oikeaan päätöksentekoon johtamiseen potilaan 

parhaan mahdollisen hoidon varmistamiseksi. Sairaaloiden liiketoiminnan jatkaessa 

kasvuaan terveystiedon tietomäärä ja kompleksisuus kasvavat siihen pisteeseen, ettei 

sitä voida käsitellä enää perinteisillä reaalitietokantapohjaisilla ratkaisuilla. (Chen et al. 

2017, 596.) 

 

Vaikka big data -käsite useimmiten liitetään tiedon määrän ulottuvuuteen, on myös sen 

monimuotoisuus biolääketieteessä oleellinen ulottuvuus. Tieto kuvaa potilaita ja se voi 

olla strukturoitua ja taulukoitua tietoa, strukturoimatonta tietoa pohjautuen kliinikoiden 

kertomuksiin tai kuvantamiseen pohjautuvaa tietoa kuten röntgen- ja magneettikuvia. 

(Fodeh & Zeng 2016). Tiedon monimuotoisuus viittaa siihen, että tietolähteitä on useita. 

Tehokas ja laaja-alainen analyysi tarvitsee heterogeenisen tiedon keräämistä useista 

lähteistä (Wang & Alexander 2015, 1). Tietoa esiintyy vapaana tekstinä ja tietovirtana 

sosiaalisesta mediasta tai mobiiliapplikaatioista. Alle 15 % terveystiedosta on 

tallennettu rakenteisessa muodossa. Big data -ratkaisut kuitenkin mahdollistavat tiedon 

linkittämisen ja analysoimisen eri tavoin tallennetulla tiedolla vastaamaan käyttö-, 

liiketoiminta- tai tutkimuskysymyksiin (Roski 2014). Sairaaloissa olevan tiedon sisältö 
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ja sen kompleksisuus ovat erilaista kuin esimerkiksi pankki- ja 

jälleenmyyntitoimialoilla. Jotta hyviä päätöksiä voidaan tehdä, suurimmassa osassa 

tapauksia pitää potilaan omien tietojen lisäksi verrata tietoa muihin samaan kategoriaan 

kuuluvien potilaiden sekä historia- että reaaliaikaiseen tietoon. Tältäkin osin 

vaatimukset terveystiedon käytön osalta ovat erilaisia verrattuna muilla toimialoilla 

vaadittaviin tiedon käyttötarpeisiin (Chen et al. 2017, 597). Big dataa hyödyntämällä 

tehdyt terveystieteen analyysit käyttävät malleja, joita ei voida osoittaa pelkästään 

muodoltaan yhtenäistä tietoa analysoimalla (Kalid et al. 2017, 2).  

 

Biolääketieteessä big datan nopeudella viitataan tiedon kasvu- ja muutosnopeuteen 

teknologian kehittyessä. Biolääketieteen ja terveydenhuollon tutkijayhteisöissä ollaan 

vasta alkutekijöissä big datan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. (Fodeh & 

Zeng 2016, 400.) Perinteinen terveysteknologia ei pysty prosessoimaan ja 

analysoimaan suuria määriä reaaliaikaista, säännöllisesti päivittyvää ja eri muotoisena 

esiintyvää tietoa. Big data -infrastruktuuri mahdollistaa tämän entistä joustavammin ja 

nopeammin. (Roski 2014.) 

 

Tiedon oikeellisuus koostuu kahdesta eri näkökulmasta, yhtenäisyydestä ja 

luotettavuudesta. (Wang & Alexander, 2015, 2). Käytettäessä tietoa sen alkuperäisessä 

käyttötarkoituksessa, tieto voi olla oikeaa, mutta tiedon oikeellisuus toissijaiseen 

käyttötarkoitukseen voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. Tällöin tieto voi olla puutteellista 

tai muuten huonolaatuista. Kun tieto on alun perin kerätty ja dokumentoitu potilaan 

hoitoa varten, niin toissijainen käyttötarkoitus ei ole potilaan hoitoa, vaan esimerkiksi 

myöhemmin tehtävää potilaiden hoidon laadun mittaamista.  

 

Arvolla tarkoitetaan uusien oivallusten saavuttamista big datan avulla. Big datan arvo 

voidaan määritellä lisäarvoksi, jota kerätty tieto tuo tullessaan (Wang & Alexander 

2015, 1.) Esimerkiksi etävalvonta tarjoaa monenlaista arvoa: tietoa ja arvioita potilaista 

sekä hätätilanteiden havaitsemista (Kalid et al. 2017, 17). 

 

Sivarajah et al. (2017) näkee vaihtelevuuden yhtenä big datalle tunnusomaisena 

piirteenä ja haasteena. Tiedon muodon muuttamiseen liittyvät prosessit sisältävät 

ominaisuuksien erottelemista ja tiedon kohdistamista. Reaaliaikaisen tiedon käsittelyn 

algoritmit on suunniteltu erottelemaan ominaisuuksia raakatiedosta. Tiedon 
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kohdistamisessa eri tietolähteistä saaduilla ominaisuuksilla on eri arvoja. Potilaan 

ominaisuuksien oikeiden arvojen arvioiminen vaatii tiedon standardointia ja 

strukturointia. (Kalid et al. 2017, 18.) Tietovirrat voivat olla ajoittain, etenkin 

kiireaikana, hyvinkin epäjohdonmukaisia. Vaihtelevuudella viitataan myös 

tunneanalyysiin. Tietty sana voi tarkoittaa eri asioita eri asiayhteyksissä. Jotta voidaan 

suorittaa asianmukaista tunneanalyysia, käytettyjen algoritmien pitää pystyä 

ymmärtämään asiayhteys, missä sanaa käytetään. Tämän automatisointi on haastava 

tehtävä. (Sivarajah et al. 2017.) 

 
Sivarajah et al. (2017) lisäsi myös näkyvyyden yhdeksi big datalle tunnusomaiseksi 

piirteeksi. Tiedon näkyvyydellä viitataan tiedon esittämiseen helposti ymmärrettävässä 

muodossa. Avaintiedon ja informaation näkyvyyttä ja esitettävyyttä tehostetaan ja 

havainnollistetaan erilaisilla grafiikoilla ja kuvien avulla. Tiedon visualisointi on 

tehokas työkalu tutkimustulosten ja löydösten kommunikoimiseen muille osapuolille, 

jotka osallistuvat päätösten tekemiseen. Esimerkiksi suurella määrällä tietoa diabetes-

potilaista voidaan tehdä tehokkaita analyyseja grafiikkaa hyväksikäyttäen. Tähän 

perinteinen tutkimus ei kykene (Krause 2015). Tämä nopeuttaa huomattavasti 

päätöksentekoa, mikä voi olla hyvinkin ratkaisevaa sosiaali- ja terveystiedon 

esittämisessä.  

 

Big dataa hyödyntävillä ennusteilla voidaan parantaa terveydenhuollon laatua 

tehostamalla terveydenhuollon palveluntarjoajan toimintoja ja tarjoamalla potilaille 

oikeaa hoitoa, vähentämällä kalliiden hoitovirheiden tekemistä ja avustamalla tutkijoita 

sellaisten kliinisten kokeiden suunnittelussa, joissa edistetään korkean riskin potilaiden 

sairauksien puhkeamisen ennakointia (Dunlay et al. 2014). Näitä tutkimuksia ovat mm. 

sydänvian eloonjäämisen ennustettavuuteen liittyvä tutkimus (Taslimitehrani et al. 

2016) ja tyypin 2 diabeteksen ennustettavuus (Anderson et al. 2016). 

  

4.3 Metatieto 
 

Metatieto terminä lyhyesti kuvattuna tarkoittaa tietoa tiedosta. Yksinkertaisimmillaan 

se sisältää tietoa siitä, kuka tiedon on tuonut, koska se on tuotu tai koska sitä on 

muokattu. Tietoaltaiden yhteydessä metatieto on erityisen tärkeää, koska tietoaltaassa 

oleva tieto itsessään on enemmän tai vähemmän rakenteetonta. Metatieto onkin avain 
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tietoaltaassa olevan tiedon hallintaan ja voi sisältää tietoa yksittäisen tiedon rakenteesta 

ja ominaisuuksista, mittakaavasta ja tarkkuudesta sekä myös skeemasta, jolla sitä 

voidaan tulkita. (Gupta & Giri 2018.)  Lisäksi metatieto voi sisältää tietoa helpottamaan 

tiedon lajittelua ja hakua. Metatieto voidaan luokitella tekniseen, toiminnalliseen ja 

liiketoiminnalliseen metatietoon. Metatiedon sisällön tulee olla riittävän hyvin 

määriteltyä, jotta kaikki erilaiset käyttäjäryhmät ymmärtävät sen samalla tavalla. 

Metatiedon ylläpitämistä helpottaa, jos sen tallettamisessa käytetään yhtenäistä 

tekniikkaa, esimerkiksi tallettamalla se JSON tai XML muodossa.  

Metatieto voidaan käsittää osana laajempaa tiedonhallinnan käsitettä. Tietoaltaiden 

yhteydessä tiedonhallinnalla on erityisen suuri merkitys johtuen tiedon valtavasta 

määrästä ja monimuotoisuudesta, sen on todettukin olevan avainasemassa, jotta 

tietoallas ei muuttuisi ”tietosuoksi”. (Brunet 2018.) Yhtenä ratkaisuna tähän on esitetty 

niin sanottujen datakatalogien käyttöä metatiedon hallintaan, joissa metatieto pyritään 

tallettamaan yksikäsitteisessä muodossa, joka helpottaa sen käyttöä ja ylläpitoa (Mathis 

2017). 

Monesti metatiedon tallentaminen voi olla työläs prosessi, joka vaatii lomakkeiden 

täyttämistä kaikesta talletetusta tiedosta. Yksi vaihtoehtoinen tapa voisi olla 

manuaalisen täyttämisen sijasta käyttää automaattisia tekniikoita metatiedon 

täyttämiseen. Metatiedon manuaalisessa täyttämisessä voi tapahtua myös inhimillisiä 

erehdyksiä, jotka metatiedon automaattisessa käsittelyssä voidaan välttää. Esimerkiksi 

Alserafi et al. (2016) tekemässä tutkimuksessa todettiin automaattisten tekniikoiden 

päihittävän manuaalisen metadatan generoinnin niin tehokkuudessa (effectiveness) 

kuin hyötysuhteessa (efficiency). 

 



28 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 
 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tutkimusasetelma ja -menetelmät sekä 

tutkimuksen toteutus. Työ sisälsi sekä kirjallisuus- että kyselytutkimusosuuden. Tässä 

luvussa esitellään kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen vaiheet ja näiden riippuvuudet 

toisiinsa. 

 

5.1 Tutkimusasetelma ja -menetelmät 

 

Työn tavoitteena oli selvittää, mitä haasteita ja ratkaisuja sosiaali- ja terveystietojen 

toissijaiseen käyttöön tarkoitettujen tietoaltaiden rakentamisessa on kohdattu. 

Tutkimuksessa tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuus- ja kyselytutkimusta.  

 

Kirjallisuustutkimuksessa pyrittiin löytämään sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

rakentamisen haasteita. Löydetyistä haasteista valittiin 13 merkittävimmäksi arvioitua 

haastetta kyselytutkimuksen pohjaksi. Kysely lähetettiin Isaacus-hankkeessa mukana 

oleville tahoille. Kysely muodostui määrällisestä ja laadullisesta osuudesta. 

 

Tutkimus eteni vaiheittain: 

 

1. Vastausten etsiminen kirjallisuudesta ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen: 

Mitä esimerkkejä kirjallisuudesta löytyy sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta 

käytöstä? 

2. Vastausten etsiminen kirjallisuudesta toiseen alatutkimuskysymykseen: 

Minkälaisia haasteita on tullut vastaan sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

rakentamisessa? 

3. Kyselytutkimuksen toteuttaminen ensimmäisen ja toisen 

alatutkimuskysymysten vastausten perusteella. 

4. Haasteiden arviointi ja ratkaisujen kerääminen kyselyn vastauksista kolmanteen 

alatutkimuskysymykseen: 

Miten sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevat 

tahot kokivat kirjallisuudesta valitut haasteet? 

5. Vastausten etsiminen kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen tuloksista 

päätutkimuskysymykseen: 
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Miten sosiaali- ja terveystiedon toissijaiseen käyttöön tarkoitetun tietoaltaan 

rakentamisen haasteita on ratkaistu? 

 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tässä tutkimuksessa etsittiin kirjallisuudesta esimerkkejä sosiaali- ja terveystiedon 

toissijaisesta käytöstä sekä sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen 

haasteita ja ratkaisuja. Sairaanhoitopiirien tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevia 

henkilöitä pyydettiin vastaamaan kyselyyn, jossa he arvioivat kirjallisuudesta löydettyjä 

haasteita sekä kertovat sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämisen 

näkökulmasta ratkaisuja haasteisiin. 

 

Hakutuloksista valittiin tähän tutkimukseen parhaiten soveltuvia tutkimusartikkeleita, 

lehtiartikkeleita, internet-sivustoja ja e-kirjoja lähteen luotettavuuden sekä 

julkaisuvuoden perusteella. Kaikista tutkimuksessa käytetyistä julkaisuista oli saatavilla 

koko teksti. Tutkimuksessa käytetyt internet-sivustot täyttivät luotettavan internet-

sivuston tuntomerkit. Tutkimusartikkeleihin, lehtiartikkeleihin ja kirjoihin sekä 

internet-sivustoihin perustuva tutkimusaineisto muodosti hyvän yleiskuvan sosiaali- ja 

terveystiedon toissijaisesta käytöstä sekä tätä tietoa sisältävien tietoaltaiden 

rakentamisen haasteista ja ratkaisuista. Toinen osa tutkimuksen aineistosta koostui 

kyselytutkimuksen vastauksista. Kaikki työssä käytetty lähdeaineisto löytyy 

sähköisessä muodossa. Kyselytutkimus laadittiin ensimmäisen alatutkimuskysymyksen 

”Mitä esimerkkejä kirjallisuudesta löytyy sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta 

käytöstä?” ja toisen alatutkimuskysymyksen ”Minkälaisia haasteita on tullut vastaan 

sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisessa?” vastausten perusteella. 

 

Kirjallisuustutkimus 

 

Kirjallisuustutkimuksessa etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin, esimerkkejä 

sosiaali- ja terveydenhuollon toissijaisesta käytöstä sekä tietoaltaiden rakentamisen 

haasteita ja ratkaisuja, pääasiassa aiemmin julkaistuista tutkimusartikkeleista, internet-

sivustoilta, lehtiartikkeleista, blogeista ja e-kirjoista. Julkaisut valittiin niiden 

ajankohtaisuuden sekä luotettavuuden perusteella. Tämän lisäksi kirjallisuudesta 

haettiin taustatietoa työn teoriaosuuteen asiakas- ja potilastiedon hallinnasta, uudesta 
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laista sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä, tietoaltaiden rakentamiseen 

liittyvistä hankkeista sekä big datasta ja tietoallasteknologiasta. 

 

Tutkimusartikkeleita, kirjoja ja lehtiartikkeleita etsittiin Lappeenrannan tiedekirjaston 

LUT Finna-hakupalvelun avulla. Jonkun verran käytettiin myös Google Scholaria. 

Alkuun hakusanoina käytettiin mm. sanoja ”data lake”, ”tietoallas”, ”big data”, 

”health*care”, ”challenge” ja ”best practice” erikseen ja näitä yhdistäen. Näiden lisäksi 

hakusanoina käytettiin näiden määritelmien johdannaisia. Valituista julkaisuista 

etsittiin vastauksia päätutkimuskysymykseen ja kahteen alatutkimuskysymyksistä. 

 

Google-hakua käytettiin etsimään tietoa erilaisista Suomessa tehtävistä kansallisista tai 

kansainvälisistä sosiaali- ja terveystiedon toissijaisen käytön ratkaisuihin liittyvistä 

meneillään olevista tai jo päättyneistä hankkeista. Tutustumalla hankkeisiin, niiden 

arviointeihin ja loppuraportteihin pystyi hahmottamaan sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaiden rakentamisen tahtotilaa ja nykyhetkeä. 

 

Kirjallisuustutkimuksessa löydettyjen 13 yleisimmän sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaiden rakentamisen haasteen perusteella muodostettiin kyselytutkimus. 

 

Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimus toteutettiin lomakkeella. Kyselytutkimuksella haettiin vastauksia 

kirjallisuudesta löydettyjen sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämisen aikana 

vastaan tulleiden haasteiden arviointiin ja kehittämisessä käytettyihin ratkaisuihin.  

 

Kyselyn ensimmäisessä osassa kysyttiin vastaajan taustatietoja. Taustatietoa kerättiin 

niin, että vastaajat voitiin luokitella, minkä sairaanhoitopiirin sosiaali- ja 

terveydenhuollon tietoaltaiden kehittämisessä vastaajat olivat olleet mukana. Toisen 

kysymyksen avulla vastaajat voitiin luokitella roolin mukaan. Taustamuuttujien osalta 

vastaajille annettiin valmiit vastausvaihtoehdot. Vastaajilta ei kysytty henkilötietoja, 

mikä osaltaan hiukan yksinkertaisti ja nopeutti tutkimusluvan saamista 

sairaanhoitopiireistä. 
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Varsinaisessa kysymysosiossa listattiin 13 kirjallisuudesta löydettyä sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen haastetta, joiden haasteellisuutta pyydettiin 

arvioimaan Likertin asteikolla 1 – 10. Lisäksi pyydettiin arvioimaan tietoaltaan 

kehitystä muihin IT-kehityshankkeisiin, joissa vastaaja on ollut mukana. Vastauksissa 

1 on ”ei lainkaan haasteellinen” ja 10 on ”erittäin haasteellinen”. Kyselyssä kysyttiin 

myös avoimilla kysymyksillä mitä mahdollisia ratkaisuja kuhunkin haasteeseen oli 

löytynyt. Lopuksi vastaajalle annettiin mahdollisuus kertoa muista tietoaltaan 

kehittämisessä vastaan tulleista isommista haasteista. Kysymyksiin vastaaminen oli 

vapaaehtoista. Kyselyssä ohjeistettiin olemaan vastaamatta kysymykseen, jos vastaaja 

ei osannut arvioida jonkun haasteen haasteellisuusastetta. 

 

Kysely toteutettiin verkkokyselynä Google Forms –lomakkeella. Kyselyssä ei kysytty 

vastaajien henkilötietoja. Kyselyn saatekirje (liite 1) ja kysely (liite 2) 

kokonaisuudessaan ovat tämän työn liitteissä. Ennen kyselyn lähettämistä kyselyä 

testattiin kahden entisen kollegan toimesta. 

 

Kysely lähetettiin kahteen Suomen sairaanhoitopiirin sekä Sitran sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olleille henkilöille. Kyselyssä 

mukana olleet sairaanhoitopiirit olivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) sekä 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP). Kyselyssä vastaajia pyydettiin 

arvioimaan kirjallisuudesta löydettyjä haasteita sekä kertomaan sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden kehittämisen näkökulmasta ratkaisuja näihin haasteisiin. 

Kysely lähetettiin arviolta 20 sairaanhoitopiirin tietoaltaan kehittämisessä mukana 

olevalle henkilölle. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 13 vastaajaa. Tarkkaa 

lukumäärää kyselyn vastaanottajista ei ole. Kysely tehtiin anonyyminä, mistä johtuen 

myös osassa organisaatioista kyselyn välittäminen oikeille tahoille tehtiin organisaation 

sisäisesti.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset vastaamalla tutkimuskysymyksiin. 

Ensimmäisessä alaluvussa esitellään esimerkkejä kirjallisuudesta sosiaali- ja 

terveystiedon toissijaisista käyttötarkoituksista. Kirjallisuudesta löydettyjä sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen haasteita sekä ratkaisuja niihin. 

Kyselytutkimusta varten valitut haasteet esitetään toisessa alaluvussa.  Kolmannessa 

alaluvussa käsitellään kyselytutkimuksen tuloksia, kyselyyn vastaajien taustatietoja, 

kyselyyn valittujen haasteiden arviointia ja ratkaisuja esitettyihin haasteisiin. 

Neljännessä alaluvussa vastataan päätutkimuskysymykseen: ”Miten sosiaali- ja 

terveystiedon toissijaiseen käyttöön tarkoitetun tietoaltaan rakentamisen haasteita on 

ratkaistu?”. 

 

6.1 Esimerkkejä sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä 

 

Tässä luvussa vastataan ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen ”Mitä esimerkkejä 

kirjallisuudesta löytyy sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä?”. Esimerkit on 

pyritty valitsemaan siten, että ne liittyvät sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaisiin ja niissä 

hyödynnettäviin tietoihin. Laissa (Laki sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä 

2019) käyttötarkoitukset on jaoteltu seuraavasti: tilastointi, tieteellinen tutkimus, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, sosiaali- ja 

terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä viranomaisen suunnittelu- ja 

selvitystehtävä. 

 

Eri käyttäjäryhmät käyttävät terveystietoja erilaisiin tarkoituksiin. Kliinikot ja 

sairaanhoitajat käyttävät tietoja päivittäisen työn tekemiseen. Tutkijat etsivät tiettyyn 

sairauteen liittyvää tietoa tutkimukselle olennaisesta potilasryhmästä. Sairaalan johto ja 

hallinto tarvitsevat tilastotietoa asiakas- ja potilastiedoista sekä kustannuksista 

kansallisen terveysviranomaisen kanssa tiedolla johtamiseen ja päätöksentekoon. Tätä 

tietoa kerätään tätä päivää ja enenevissä määrin tulevaisuuden ennustamista varten. 

Datatieteilijät käsittelevät tietoaltaiden tietomassaa yhteistyössä kliinikoiden, 

tutkijoiden ja sairaalan johdon kanssa sekä kehittävät tietoaltaan työkaluja ja 

analytiikkaa. Lääkeyhtiöt ja potilastietojärjestelmien toimittajat kehittävät 
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liiketoimintaansa ja järjestelmiään käyttäen hyväkseen sosiaali- ja terveystietoja. Laki 

sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä mahdollistaa ICT-yritysten, startup-

yritysten sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen sosiaali- ja terveystiedon käytön 

innovaatio- ja kehittämistehtäviin. Kansalaiset, sosiaali- ja terveystiedon asiakkaat ja 

potilaat, hyötyvät paremmista palveluista. 

 

Tieteellinen tutkimus ja tilastointi 

 

Seuraavassa on tarkasteltu esimerkkejä sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä 

lääketieteellisessä tutkimuksessa. Suolistosyövän paranemisennusteeseen liittyvässä 

pitkittäistutkimuksessa hyödynnettiin tietoja biopankista, sairaalassa potilaista 

kerätyistä terveystiedoista sekä Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoista. Syynä 

ennusteen paranemiseen oli peräsuolisyövän leikkausten keskittäminen yhteen 

sairaalaan, moniammatillinen hoitotiimi, tutkittujen imusolmukkeiden suurempi 

lukumäärä ja ennen leikkausta annettava sädehoito. Suolistosyövän ennuste parani, 

vaikka suolistosyöpätapauksia todettiin olevan suunnilleen saman verran vuosina 2001 

ja 2012, jonka aikavälin tietoja tutkimuksessa käytettiin. (Heervä et al. 2018.) Turun 

kliinisessä tutkimuskeskuksessa tutkittiin MS-taudin yhteydessä esiintyviä yleisiä 

monisairauksisuuksia ja niiden vaikutuksia potilaan elinikään. Tutkimukseen kerättiin 

tietoa 1.1.2004 ja 31.12.2012 väliseltä ajanjaksolta Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin tietoaltaasta. Tutkimuksessa hyödynnettiin tietoaltaan tarjoamia 

mahdollisuuksia suurten, tarkasti määriteltyjen verrokkiaineistojen käyttöön 

tutkimuksessa. (Murtonen et al. 2018.) 

 

Sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaita voidaan yhdistää sairaanhoitopiirien yhteydessä 

toimiviin biopankkeihin. Tämä mahdollistaa yksilöidyn terveydenhuollon tutkimuksen. 

Tutkimusten mukaan potilaat, joilla on sama diagnoosi, saattavat reagoida samanlaiseen 

lääkitykseen eri tavoin. Toiselle potilaalle lääkitys saattaa olla tehokas, kun taas toiselle 

potilaalle lääkitys ei tuota odotettuja tuloksia. Kun tavoitteena on yksilöidympi 

terveydenhoito, niin olennaista on selvittää ketkä lääkityksestä hyötyvät ja ketkä 

kokevat lääkityksen haittavaikutukset. (Rangarajan et al. 2018, 30.) Helpottamalla 

lääketieteellisen tutkimuksen tekemistä pystytään tekemään tarkempia diagnooseja, 

oikeampia hoitopäätöksiä ja tarjoamaan yksilöidympää terveydenhoitoa. (Kalid et al. 
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2017, 30.) Tieteellisen tutkimuksen edistäminen uusien lääkkeiden ja hoitojen 

kehittämisessä on asiakkaan ja yhteiskunnan etu. 

 

Terveydenhoitoala on varustettu enenevissä määrin esineiden internetin (Internet Of 

Things, IOT) mukaisilla älylaitteilla ja –sovelluksilla, joista tieto potilaasta sekä 

potilaan hoidosta ja lääkityksestä tallentuu potilastietojärjestelmiin (Zhang et al. 2017). 

Tällaisen tiedon määrä voi kasvaa valtavaksi ja sen hyödyntäminen saattaa vaatia big 

data –tyyppisiä ratkaisuja. Big datan avulla voidaan aikaisempaa helpommin yhdistää 

eri tieteenalojen välisiä tutkimuksia. Kitchenman (2013) esittää tutkimuksessaan, miten 

paikallistamalla ihmisten asuinpaikkoja ja terveyskeskuksia pystyttiin selvittämään 

monitahoisia syitä siihen, miksi osa väestöstä käytti kallista ensiapua 

perusterveydenhuollon sijaan rutiinitarkastuksiin. 

 

Viranomaisen ohjaus-, valvonta-, suunnittelu- ja selvitystehtävät  

 

Esimerkkinä jälkikäteisestä viranomaisen valvontatehtävästä on Valviran selvitettävänä 

olleet vanhusten kuolemantapaukset. Valviralle tuli 60 kantelua, joissa epäiltiin, että 

kuolemantapaus saattoi johtua hoitovirheestä tai vakavasta laiminlyönnistä. Suuri 

kanteluiden määrä johtui tässä tapauksessa julkisuuden tuomasta aktivoitumisesta. 

Kantelut kohdistuivat sekä julkisiin että yksityisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluntuottajiin. Seuraamuksena hoivapalveluita tarjoava Esperi Care sai määräyksen 

korjata puutteet muutaman kuukauden sisällä vanhusten hoivapalvelujen 

toiminnassaan. (Haukka 2019.) Toinen esimerkki viranomaisen valvontatehtävästä on 

tapaus, missä asiakkaille toimitettiin eri vahvuisia lääkkeitä kuin mitä lääkäri oli 

määrännyt. Lääkkeet eivät olleet vaihtokelpoisia lääkärin määräämän lääkkeen kanssa. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tekemässä selvityksessä todettiin, 

että joissain tapauksissa asiakkaiden terveys oli vaarantunut. (Autio 2017.) 

 

Opetus 

 

Myös opetuksessa voidaan kehittyneen tietoallasteknologian sekä visualisointi- ja 

analytiikkatyökalujen avulla helpottaa opiskelijoiden oppimista ja tutkimuksen 

tekemistä. Suuren määrän tietoa reaaliaikainen, automaattinen analysointi ja 
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visualisointi ymmärrettävään muotoon auttaa suunnittelijoita, tutkijoita ja kliinikoita 

edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta. (Krause 2015.) 

 

Tietojohtaminen 

 

Nykyisessä maailmassa sosiaali- ja terveystiedon määrä kasvaa nopeasti. 

Päätöksentekoprosesseja pyritään automatisoimaan monin eri tavoin. Kehittyneen data-

analytiikan tavoitteena on saada rakenteinen ja rakenteeton tieto nopeasti kerättyä ja 

louhittua siten, että tapahtumia voidaan analysoida reaaliaikaisesti tai lähes 

reaaliaikaisesti. Tällainen tieto tulee järjestelmään usein tietovirtana. (Miloslavskaya & 

Tolstoy 2016.) Kliinisen päätöksenteon järjestelmiä on laajennettu automatisoimalla 

röntgen- ja magneettikuvien sekä kerroskuvauksen analytiikkaa (Roski 2014). Tiedolla 

johtamista varten tulee suurelle määrälle tietoa löytyä keinot, joilla tutkimustuloksia 

voidaan visualisoida siten, että ne voidaan esittää mahdollisimman ymmärrettävässä 

muodossa (Krause 2015). Sosiaali- ja terveystietoa voidaan käyttää uusien hoitojen ja 

lääkkeiden kehittämiseen sekä nykyisten hoitojen laadun turvaamiseen. Tulevaisuutta 

pitää pystyä ennustamaan paremmin ja sen lisäksi simuloimaan sitä. 

 

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 

 

Xie et al. (2016) käyttivät pitkittäistutkimuksessaan pidemmällä aikavälillä tuotettua 

sosiaalitiedon big dataa tutkiessaan vahingonkorvaushakemusten perusteella yleisellä 

vakuutuksella vakuutetun väestön seuraavan vuoden sairaalassaolopäivien 

ennustettavuutta. Tehokkaimmaksi ennustemalliksi osoittautui puolen vuoden 

aikaikkunalla tuotettu ennustus. Tutkimuksesta hyötyvät vakuutusyhtiöt 

suunnitellessaan tulevaisuuden linjauksia ja hoidon kustannuksia. (Fodeh & Zeng 

2016.) 

 

6.2 Kirjallisuudesta löydetyt tietoaltaan rakentamisen haasteet ja ratkaisuja   

niihin 

 

Tässä alaluvussa vastataan toiseen alatutkimuskysymykseen ”Minkälaisia haasteita on 

tullut vastaan sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisessa?” etsimällä 

kirjallisuudesta sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen haasteita, joista 
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merkittävimmät valitaan kyselytutkimuksen pohjaksi. Edellisen lisäksi tässä luvussa 

kuvataan kirjallisuudesta löydettyjä ratkaisuja tietoaltaiden rakentamisen haasteisiin. 

  

6.2.1 Tietoaltaiden rakentamisen haasteita ja ratkaisuja niihin 

 

Tietoaltaita on mahdollista rakentaa monella eri tavalla erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Useassa tieteellisessä julkaisussa korostetaan huomioimaan tietoaltaan erilaisia 

käyttötarkoituksia jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan suunnitella, 

miten tieto tallennetaan tietoaltaaseen. Suunnitteluvaiheessa tulee määritellä 

organisaation omat sekä mahdollisten muiden sidosryhmien ja asiakkaiden tietoaltaan 

käyttötarpeet. Näitä asioita tulee pohtia myös joka kerta uudestaan, kun tietoaltaaseen 

yhdistetään uusia lähdejärjestelmiä, uutta tietoa samasta lähdejärjestelmästä, tai jo 

olemassa olevalle tiedolle ilmenee uusia käyttötarkoituksia. (Lakhe 2016, 152; 

McKendrick 2016, 23; Darst et. al 2017.) 

 

Tietoaltaiden toteutus epäonnistuu usein siitä syystä, että sen suunnitteleminen jää 

puolitiehen (Lakhe 2016, 188). Mikäli tietoallasta aletaan rakentaa ilman selkeää 

suunnitelmaa ei voida odottaa hyvää lopputulosta. Aina ei olla loppuun asti mietitty 

onko organisaatiossa edes tarvetta tietoallasratkaisulle, vaan tietoallasratkaisu on 

automaattisesti valittu korvaamaan tietovarastoratkaisua (Lakhe 2016, 152). Molempia 

saatetaan tarvita rinnakkain (McKendrick 2016, 23). Teknologiapainotteisissa 

organisaatioissa riskinä saattaa myös olla ryhtyminen tietoaltaan rakentamiseen 

ainoastaan teknologian vuoksi, unohtaen organisaation perusliiketoiminta ja 

asiakasnäkökulma teknologian sokaisemana (Harlow 2018, 414). Pitää olla selkeä 

suunnitelma siitä, mitä tietoa tietoaltaaseen tallennetaan ja miten ja mihin tietoa tullaan 

käyttämään. Syvällinen ymmärtäminen siitä, kuinka ja missä muodossa tieto talletetaan 

tietoaltaaseen, voi olla kriittistä tietoaltaan rakentamisen suunnittelun kannalta 

(Schraml 2018). Cervonen (2016, 138) mukaan ensimmäinen askel tietoaltaan 

rakentamista suunniteltaessa onkin identifioida, minkälaista tietoa jo tuotetaan ja kuinka 

sitä tullaan jatkossa keräämään, ellei sitä jo nyt kerätä. 

 

Organisaation johdon ja sidosryhmien tulee olla mukana suunnittelussa tietoaltaan 

suunnittelun alusta lähtien. Organisaation johdon tulee edistää teknologian 

käyttöönottoa ja ymmärtää sen tarpeellisuus organisaation strategian toteuttamisessa. 
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Johdon sekä sidosryhmien tulee osallistua tietoaltaan rakentamisen tulevaisuuden 

mahdollisuuksien tunnistamiseen ja päätösten tekemiseen. Osapuolten välinen 

yhteistyö tulee olla avointa ja säännöllistä. (Jones et al. 2018, 431.) 

 

Pelkän teknologian sijasta tulisi uuden teknologian tarvetta tarkastella liiketoiminnan ja 

asiakaskunnan kannalta (Harlow 2018, 414). Asiakkaalla tässä tarkoitetaan niin sisäisiä 

kuin ulkoisiakin asiakkaita. Haasteita tietoaltaan käyttäjäystävällisyydelle asettaa se, 

mikäli tulevat käyttäjät eivät ole olleet mukana suunnittelussa. Roski (2014, 1120) 

tutkimuksen mukaan ensimmäinen askel terveydenhuollon organisaation 

tietoallasratkaisun toteutusta suunniteltaessa olisikin tiedon määrittelemisen sijasta 

tietoaltaan asiakkaiden määritteleminen ja se tieto ja analytiikka, mitä tietoaltaan tulee 

asiakkaille tarjota, jotta saavutetaan tavoitellut kustannussäästöt ja haluttu 

terveydenhuollon laatu. Lisäksi tulisi kerätä tietoa siitä, mitä eri ryhmät organisaatiossa 

tekevät työkseen ja mitä tietoaltaan tietoa he käyttävät työssään. Tässä vaiheessa on 

hyvä tunnistaa sellaisia ongelmia, mitä sen hetkisen infrastruktuuriratkaisun avulla ei 

olla pystytty toteuttamaan. Ratkaisuja näihin ongelmiin voidaan toteuttaa valitessa ja 

rakennettaessa uutta tietoallasratkaisua. (Cervone 2016, 138.) 

 

Tietoaltaan käyttäjiltä tulee kerätä kokemuksia ja palautetta heti kun mahdollista, jotta 

lopputuotteesta saadaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen (Darst et. al 2017). Myös 

pidemmän aikavälin selvitystä erilaisista tietoaltaan mahdollisista käyttötarkoituksista 

tulee tehdä tietoaltaan rakentamisen alkuvaiheista lähtien (McKendrick 2016, 23; 

Schraml 2018). 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset”. 

 

Suunniteltaessa uuden tietoallasteknologian rahoitusta tulee huomioida myös 

infrastruktuurin asentamiseen ja uuden teknologian kouluttamiseen menevä aika ja 

kustannukset. Siirtyminen vanhasta uuden infrastruktuurin käyttöön vie aikaa ja siten 

vähentää tuottavuutta siirtymäajalla. Tehokkaalla tietoallasratkaisulla on kuitenkin 

potentiaaliset mahdollisuudet luoda merkittävää arvoa sosiaali- ja terveydenhuollossa 

saavuttamalla parempia tuloksia pienemmin kustannuksin. (Roski 2014, 1120; 

McKendrick 2016, 23.) Myös tietoaltaan ylläpidon kustannukset tallennustilaa ja 
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analytiikkaresursseja laajennettaessa saattavat yllättää, etenkin, jos tietoallas on julkisen 

pilvipalveluntarjoajan ympäristössä eikä tietoaltaan tiedon osalta olla varauduttu 

siirtämään tietoa tarvittaessa muualle (Chen et al. 2017, 604; Darst et. al 2017). 

Haasteita ei vähennä se, että tietoaltaan tietoja käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakkaisiin ja potilaisiin.  

 

Julkisen puolen akateemisessa tutkimustyössä rahaa on usein niukalti käytössä ja 

haasteena saattaa olla kuinka tietoaltaiden käyttö tutkimuksessa rahoitetaan; tutkijat 

saattavatkin kustannussyistä priorisoida hankkeita, joissa voidaan hyödyntää olemassa 

olevia resursseja (Darst et. al 2017). Julkisella puolella ongelmana saattaa myös olla 

osaavan henkilöstön puute. Julkista rahoitusta on ehdotettu suunnattavaksi 

terveydenhuollon dataosaajien kouluttamiseen. (Niemelä 2018.) Uuteen teknologiaan 

siirtyminen ja tietoaltaan rakentaminen vaativat resursseja ja kustannuksia, etenkin jos 

osaavien työntekijöiden puuttumisen vuoksi osaamista joudutaan hankkimaan 

ostopalveluina (Aisla 2018). 

 

Big data -teknologian hyödyntämien on muuttanut käytäntöjä siitä, miten 

liiketoiminnalla voidaan luoda arvoa (Jones et al. 2018, 434). Tietoaltaan rahoittajan on 

syytä seurata tietoaltaan käytöstä saatavaa hyötyä, analytiikan onnistumista ja 

investointien suuruutta. Rahoittajan tulee luoda kriteerit ja rahoitusmalli tulevia 

kustannuksia varten (Darst et. al 2017). Rahoitusmallin suunnittelu on olennaisen 

tärkeää, jotta vältytään rajaamasta tietoaltaan käyttäjiä. Rahoituksesta päättäville 

tahoille pitää pystyä perustelemaan organisaation tietoallasratkaisun hyödyt kuten 

tehokkuuden kasvu, parempi palvelu ja lisääntynyt suorituskyky, jotta hankkeelle 

saadaan tarvittava rahoitus (Cervone 2016, 141). 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Hankkeen tai projektin rahoitus”. 

 

Tiedon tallentamisen lisäksi tietoa pitää osata louhia ja analysoida, näitä ammattilaisia 

Suomessa on kuitenkin edelleenkin kohtuullisen vähän. Terveystiedon analytiikka 

vaatii monenlaista osaamista kuten tilastotieteen, lääketieteen ja tietotekniikan alueelta. 

Data-analytiikan osaajista on pulaa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, ja 

myös muilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla. (Niemelä 2018.) Roskin 
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(2014, 1119) mukaan haasteita riittää tiedon oikeanlaisessa käsittelyssä, analysoinnissa 

ja tulkitsemisessa etenkin seuraavilla tieteenaloilla: signaalinkäsittely, tilastointi, 

koneoppiminen, tekstihaku ja luonnollisen kielen käsittely. Tehokas tutkimusryhmä 

muodostuu seuraavista kyvykkyyksistä: terveydenhuollon asiantuntijuus, matematiikka 

ja tilastotiede sekä tietojenkäsittely (Roski 2014, 1119).  

 

Näiden uudenlaisten osaajien ja resurssien saaminen käyttöön ei ole helppoa (Wang et 

al. 2019, 163). Julkisella puolella tilannetta ei helpota palkkaus. Myös osaajilta 

vaadittava osaamistaso vaihtelee, lääketieteen tutkimukseen ja kehittämiseen saatetaan 

vaatia tohtorin tutkinto myös muilta kuin lääkäreiltä. Asioiden edistämiseksi käytetään 

niin paljon kuin mahdollista terveydenhuollon asiantuntijoita selvittämään tietosisältöjä 

heidän omilla, tutuilla tietovarannoillaan. (Aisla 2018.) 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Osaavien työntekijöiden saatavuus”. 

 

Oman henkilökunnan kouluttaminen uuteen teknologiaan voi olla välttämätöntä, koska 

valmiiden osaavien työntekijöiden saatavuus saattaa osoittautua hankalaksi (Niemelä 

2018; Aisla 2018). Yksi suurimmista haasteista tulee olemaan big data - ja 

tietoallasteknologian rakentamiseen ja käyttöönottoon tarvittava uuden teknologian 

opetteleminen ja kouluttautuminen (Chen et al. 2017, 604). Asiakkaita ja työntekijöitä 

tulee kouluttaa uuteen teknologiaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asiakkaat 

tuovat esiin omia ideoitaan tietoaltaan tiedon hyödyntämiseen omassakin 

organisaatiossa ja ovat valmiita omatoimisiin kokeiluihin. Perusteiden opettelemisen 

jälkeen voidaan asiakkaan kanssa puhua samaa kieltä. Kouluttamiseen on hyvä ottaa 

mukaan eri taustan omaavia ihmisiä ja tiedon hyödyntämistä on hyvä kunkin pohtia 

oman työn näkökulmasta. (Heusala 2019). 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Tietoallasteknologian opetteleminen”. 

 

Tiedon hallinta on avainhaaste tietoaltaiden toteuttamiselle (McKendrick 2016, 23; 

(Chen et al. 2017, 604). Metatiedon puuttuminen on helpoin tapa luoda tietoaltaasta 
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käyttökelvoton ”tietosuo” (Schraml 2018). Tällaista tietoallasta ei pystytä 

hyödyntämään, koska loppukäyttäjät eivät tiedä, mitä tietoa altaassa on.  

 

Sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaan metatiedon toteuttaminen tulee suunnitella 

järkevästi erilaisiin käyttötarkoituksiin, ja vaatii avuksi kliinikoiden asiantuntemusta. 

Tekniset asiantuntijat saattavat helposti vältellä siitä puhumista, vaan keskittyvät 

mieluummin puhtaasti teknisiin seikkoihin (Schraml 2018). Metatiedon tallentaminen, 

joka kirjaa tietoa (muun muassa tyyppi, luontiaika, tekijä) tiedosta, on elintärkeä osa 

kestävää tietoallasrakennetta. Tietoallas on yksitasoinen arkkitehtuuri, jossa haasteena 

on selvittää tiedon rakenne metatiedon avulla sitä luettaessa (Rangarajan et al. 2018, 

13).  

 

Tutkimusprosessin näkökulmasta tiedon löydettävyys on erittäin tärkeää; tutkimus jää 

tekemättä, jos tiedon olemassaoloa ei tiedä tai tietoa ei löydä (Darst et. al 2017). 

Yhdenmukainen tiedon profilointi säästää paljon aikaa tietoaltaan käyttäjältä (Schraml 

2018). Jos metatietoa ei ole saatavilla, jotta tieto voidaan ymmärtää, se pitää prosessoida 

uudestaan ennen kuin sitä voidaan käyttää (Wang et al. 2019, 158).  Mahdollisuus tiedon 

hyödyntämiseen kasvaa sitä mukaa kuin tiedon määrä, sen monimuotoisuus ja 

metatiedon moninaisuus kasvavat. Laaja-alainen tutkimuskäyttö mahdollistetaan 

tehokkaalla hakupalvelulla, aineistokohtaisella metatiedolla ja eri sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden välisillä metatietomalleilla (Darst et. al 2017). 

Lääketieteellisen tiedon monimutkaisuudesta ja monimuotoisuudesta johtuen on tiedon 

yhdisteleminen ja hallinta pitkän ajan haaste, jossa ollaan vielä alkutekijöissä (Wang et 

al. 2019, 163). Fong et al. (2015) ovat tutkimuksessaan arvioineet kolmea erilaista 

vapaan tekstihaun menetelmää. Istephen ja Siadat (2016) toteuttivat tutkimuksen 

liittyen tehokkaisiin kyselyihin suureen määrään lääketieteellisiä kuvantamistietoja.  

 

Metatiedon generoiminen ja luetteloiminen on hyvä yhtenäistää yhteisillä käsitteillä 

loppukäyttäjien kesken. Standardoidun metatiedon yhtenäistäminen eri sosiaali- ja 

terveystiedon tietoallasratkaisujen välillä helpottaa aineistojen tehokasta 

hyödyntämistä, linkittämistä toisiin aineistoihin ja mahdollistaa eri tietoaltaiden 

aineistojen yhdistämisen tulevaisuudessa. (Darst et. al 2017.) Tietoaltaiden 

yhteentoimivuuteen EU:n sisällä tulee varautua.  
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Yllä olevien havaintojen perusteella tietoaltaiden rakentamisen haasteiksi valikoituivat 

”Metatietojen hallinta” ja ”Tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon 

löydettävyys)”. 

 

Organisaatioon valuu tietoa nykyään niin paljon, että on vaikeaa määritellä kenellä 

pitäisi olla pääsy mihinkin tietoon ja mitä tietoa ei tulisi jakaa. Tuloksena tästä helposti 

ajatellaan, että ainoastaan pienellä osalla työntekijöistä tulisi olla pääsy tietoaltaan 

tietoon. Nämä ovat usein henkilöitä, jotka osaavat käyttää työkaluja, joilla käsitellään 

monimutkaista ja suurta määrää tietoa. 

 

Kerätyn tiedon jakaminen esimerkiksi eri sairaaloiden tai sairaanhoitopiirien välillä voi 

olla ongelmallista potilastietosuojan kannalta, jota saattaa rajoittaa myös hallinnolliset 

ja lainsäädännölliset määräykset (Mehnaz et al. 2017, 219). Tietoon pääsyyn erityisesti 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteydessä liittyy usein monimutkaisia lupakäytäntöjä ja 

myös lainsäädäntö asettaa sille rajoituksia. Tähän asti lupien hallinta on pirstaloitunut 

useille hallinnollisille tahoille (eettinen toimikunta, THL) (Darst et. al 2017). Tätä 

pyritään kuitenkin selkeyttämään jatkossa. Vuoden 2020 alusta aloittaa uusi 

lupaviranomainen Findata, jonka kautta lupa-asioiden käsittely tulee jatkossa 

tapahtumaan (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019). 

 

Harris et al. (2008) Kanadassa tekemässä tutkimuksessa on todettu samantapaisia 

haasteita kuin Suomessa monimutkaisen lupakäsittelyn osalta. Tutkijoiden on käytävä 

läpi ennalta määrätty lupaprosessi ja eettinen tarkistus, jotka käyttölupaviranomainen 

joko hyväksyy tai hylkää kansallisten yksityisyyden suojaa koskevien lainsäädäntöjen 

mukaisesti, joita Kanadassa on useita. Lupaprosessien käsittely saattaa viedä 

kohtuuttoman paljon aikaa, jos lupakäsittely ei ole sujuvaa. Yhdysvalloissa tehdyssä 

tutkimuksessa (Jones et al. 2018, 431) taas on todettu, että lääketieteellisen tiedon 

siirtämisen salliminen osavaltioiden välillä vaihtelee suuresti osavaltioittain. 

 

Laaja-alaisten tutkimusten kannalta lupakäsittely ei saisi muodostua tutkimusten 

mahdolliseksi pullonkaulaksi. Tutkimus jää tekemättä, jos lupaviranomainen keskittyy 

ainoastaan riskien minimointiin. Mikäli tutkijoille syntyy mielikuva hankalasta 

lupakäsittelystä, tutkimus voi jäädä tekemättä tai ainakin supistaa tutkimusta. (Darst et. 

al 2017.) Tällaisen mielikuvan synnyttämistä tulisi välttää.  
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Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Tietoaltaan tietoon pääsyn hallinta”. 

 

Yksityisyys ja tietosuoja on yksi päähaasteista tietoallasteknologian käyttöönoton 

yhteydessä (Chen et al. 2017, 604). Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan ja 

potilaan yksityisyys on syvä huolenaihe eikä syyttä. Tänä päivänä haasteena on, miten 

saavuttaa kansalaisten luottamus ja miten tietoa voidaan käyttää vaarantamatta ihmisten 

yksityisyyttä. Perusteltuna huolenaiheena koetaan tiedon jakaminen, joka osaltaan 

saattaa hidastaa sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden käyttöönottoa. Huolenaiheena ja 

jopa esteenä big data – ja tietoallasratkaisujen käyttöönotolle on koettu myös sosiaali- 

ja terveystiedon käyttö julkisten pilvipalveluiden kautta. Tämän vuoksi kokeiluja on 

tehty yksityisten pilvipalveluiden käytöstä. (Roski 2014, 1117.)  

 

Terveystietojen hajautuminen eri järjestelmiin ja niiden jakaminen tiedostomuodossa 

saattaa aiheuttaa haasteita tietoturvalle ja potilasturvallisuudelle. Uudessa laissa 

sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä tähän liittyviä vaatimuksia ja valvontaa 

onkin pyritty tiukentamaan, tietoa voi erikoistapauksissa saada, kunhan tiedot ovat 

anonymisoitu eikä yksilötietoja voida palauttaa. Useamman tahon osallistuessa 

yhteiseen tutkimukseen, jossa jokainen taho on oman tietonsa omistaja, ei raakatietoa 

voida yhdistää yksinkertaisin menetelmin. Mehnaz et al. (2017) artikkelissa esitellään 

yleinen viitekehys, joka mahdollistaa yksityisyyden suojaamisen useamman eri tahon 

yhteiseen tutkimukseen. Esimerkkinä voidaan ajatella useamman sairaalan kesken 

tehtävää kehitystyötä terveydenhuollon parantamiseksi. 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Tiedon yksityisyyden ja tietosuojan toteuttaminen”. 

 

Yksi merkittävimmistä haasteista tietoaltaiden rakentamisessa on taata riittävä 

tietoturva (Chen et al. 2017, 604). Erään kyselyn mukaan yli 67% koki tietoturvan 

huolenaiheena tietoaltaiden rakentamisen yhteydessä (McKendrick 2016).  

 

Julkisten pilvipalveluiden etuna tietoaltaiden rakentamisen yhteydessä on palvelun 

joustavuus. Kun tarvitaan lisää tehokkuutta tai tilaa, niin pilvipalveluntarjoaja voi 
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tarjota sitä lähes välittömästi. Pilvipalveluntarjoajat ovat jo valmiiksi investoineet 

tietosuojaan ja tietoturvaan, ja voivat täten tarjota näitä tehokkaammin kuin yksittäiset 

terveydenhuollon yksiköt. Pilvipalveluntarjoaja päivittää tietoturvaan ja muihin 

työkaluihin liittyvät ohjelmistot. (Roski 2014, 1117.) Hiljattain julkaistun Cloud 

Security Alliancen raportin mukaan vastuu pilvipalveluntarjoajan ympäristön 

tietoturvallisuudesta on siirtynyt enenevissä määrin pilvipalveluntarjoajalta 

asiakasyritysten ylimmälle johdolle verrattuna aikaisempiin vastaaviin selvityksiin 

(Pervilä 2019). Julkisten tietoaltaiden rakentaminen ei aina ole mahdollista 

pilvipalveluntarjoajien ympäristössä. Voimassa oleva lainsäädäntö estää joiltain osin 

julkisten pilvipalveluiden päälle rakennettujen alustojen käytön, osalla organisaatioista 

sosiaali- ja terveystieto onkin sijoitettu yksityiseen pilviratkaisuun. 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Tietoturvan toteuttaminen”. 

 

Usein sosiaali- ja terveystietoon perustuva päätöksenteko perustuu ainoastaan yhdeltä 

alueelta kerättyyn tietoon ja eri vastuualueiden välinen yhteistyö voi olla hyvinkin 

vähäistä, minkä takia tavoitteet ovat helposti erillisiä ja rajoittuneita (Pikkarainen 2018).  

Aalto-yliopiston tekemässä selvityksessä Darst et. al (2017) esittävät keskeisenä 

haasteena eri kansallisten tietoallashankkeiden integraatiot. Tähän on pyritty 

vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimalla Toivo-hankkeella, joka 

kuitenkin kansallisen sote-uudistuksen viivästyessä on tätä kirjoitettaessa toistaiseksi 

keskeytetty. EU:n koordinoimassa MIDAS-hankkeessa pyritään yhdistämään ja 

hyödyntämään eri EU-maissa olevia tietolähteitä (Pikkarainen 2018). 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Yhteentoimivuus muiden tietoaltaiden ja järjestelmien kanssa”. 

 

Itse järjestelmä sekä sen sisältämä tieto tulee dokumentoida alusta alkaen, jotta 

järjestelmää voidaan käyttää tehokkaasti. Dokumentointia pitää jatkuvasti myös 

päivittää, jotta sen hyödyt säilyvät. Tämä jää helposti viimeiseksi vaiheeksi tietoaltaan 

rakentamiseen liittyvissä hankkeissa.  (Darst et. al 2017.) Järjestelmän ja tiedon 

dokumentoimisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa tietoaltaan käytettävyyden kannalta. 

Dokumentointia tulee ylläpitää tietoaltaan elinkaaren ajan.  
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Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Dokumentointi”. 

 

Perusperiaatteena voidaan todeta, että kaikki mahdollinen kannattaa automatisoida 

(Darst et. al 2017; McKendrick 2016). Manuaalinen työ lisää viivettä ja kustannuksia. 

Tiedon automaattisessa prosessoinnissa voidaan hyödyntää hyvin määriteltyä 

metatietoa. Laajempi automaatio niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla on 

suurempi tavoite, joka vaatii paljon työtä ja koordinointia. 

 

Potilasasiakirjoihin kirjatun vapaan tekstin luonnollisen kielen käsittelyn (Natural 

Language Processing, NLP) automatisointi on haasteellista. Vapaa teksti eroaa 

huomattavasti standardimuotoisesta tekstistä. Asiakas- ja potilastiedoissa on paljon 

kirjoitusvirheitä, toimialaan liittyviä lyhenteitä ja akronyymejä. Potilaskertomuksen 

teksti potilaan vaivaa selvittäessä sisältää paljon negaatioita (kielto, kieltäminen, 

vastaväite) olemattomien oireiden poissulkemiseksi. Teksti sisältää epämääräisiä 

ilmaisuja etsittäessä sairauden aiheuttajaa. Potilaskertomusta on kirjoittanut useampi eri 

erikoisalan asiantuntija. (Dalianis 2018, 21.) Tällaisen tiedon käsittelyn 

automatisointiin tarvitaan myös koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn 

asiantuntijoita.  

 

Nopean tiedon analytiikan tavoitteena on saada rakenteinen ja rakenteeton tieto nopeasti 

kerättyä ja louhittua siten, että tapahtumia voidaan analysoida lähes reaaliaikaisesti. 

Nopea tieto tulee järjestelmään usein tietovirtana, jonka käsittelyä voidaan kuvata 

seuraavasti: tietoaltaaseen virtaa suuri määrä tietoa, josta jokainen tapahtuma 

käsitellään ja tehdään reaaliaikainen analyysi, jotka johtavat automaattiseen 

päätöksentekoon. Tällainen nopean tiedon käsittely eroaa hitaamman big datan 

käsittelystä ja vaatii järjestelmään erilaisen arkkitehtuurin. (Miloslavskaya & Tolstoy 

2016, 304.)  

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Prosessien automatisointi”. 
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Tietoallasratkaisun käyttöönoton yhteydessä teknisen tuen järjestäminen on 

huomioitava erityisesti, mikäli teknistä tukea ei ole toteutettu ostopalveluna. Teknisen 

tuen tarpeeseen vaikuttaa myös se, käytetäänkö ulkoista pilvipalveluntarjoajaa vai 

organisaation sisäisiä palveluita. (Cervone 2016, 140.) Myös vikojen selvittely ja 

tietoallasratkaisun ylläpito vaativat teknistä tukea (Chen et al. 2017, 604). Tietoaltaiden 

tutkimuskäytössä tutkijoilla on usein rajallinen tekninen osaamistausta. Tällöin teknisen 

tuen puute saattaa rajoittaa tietoaltaiden käyttöä tutkimustarkoituksessa. Avoimeksi 

kysymykseksi saattaa jäädä mikä taho tällaisen tuen tarjoaisi. (Darst et. al 2017.) 

 

Yllä olevien havaintojen perusteella yhdeksi tietoaltaiden rakentamisen haasteeksi 

valikoitui ”Tekninen tuki tietoaltaan kehitystyössä”. 

 

6.2.2 Kyselytutkimukseen valitut tietoaltaiden rakentamisen haasteet 

 

Kirjallisuudesta löydettyjen sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen 

haasteiden perusteella valittiin edellisessä alaluvussa valikoituneet haasteet 

kyselytutkimuksessa arvioitaviksi. Taulukkoon 1 on koottu kirjallisuudesta valitut 

haasteet sekä niiden lähteiden, joissa haaste on mainittu, lukumäärä. 

 

Taulukko 1. Kirjallisuudesta löydetyt yleisimmät sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

rakentamisen haasteet ja lähteiden lukumäärä, joissa haaste esiintyy. 

Kirjallisuudesta löydetty haaste 
Lähteiden 
lukumäärä 

Tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset 8 

Metatietojen hallinta 8* 

Osaavien työntekijöiden saatavuus 4 

Tiedon yksityisyyden ja tietosuojan toteuttaminen 3 

Tietoturvan toteuttaminen 4 

Tietoallasteknologian opetteleminen 3 

Tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon löydettävyys) 8* 

Prosessien automatisointi 4 

Tietoaltaan tietoon pääsyn hallinta 4 

Hankkeen tai projektin rahoitus 7 

Dokumentointi 1 

Yhteentoimivuus muiden tietoaltaiden ja järjestelmien kanssa 2 

Tekninen tuki tietoaltaan kehitystyössä 3 
*) Metatietojen hallinta – ja Tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon löydettävyys) –haasteissa          

käytettiin samoja lähteitä. 
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Kirjallisuustutkimuksesta löydettyjen haasteiden lisäksi pyydettiin vastaajia arvioimaan 

”Tietoaltaan rakentaminen verrattuna muihin kehityshankkeisiin” -haastetta. 

 

6.3 Kyselytutkimuksen tulokset 

 

Tässä alaluvussa käydään läpi kolmatta alatutkimuskysymystä ” Miten sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevat tahot kokivat kirjallisuudesta 

valitut haasteet?”. Kyselytutkimuksessa pyydettiin Isaacus–hankkeissa sosiaali- 

terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevia tahoja arvioimaan 

kirjallisuudesta valittuja merkittävimpiä haasteita sairaanhoitopiirien tietoaltaiden 

rakentamisessa. Ensin esitellään kyselyyn vastanneiden taustatietoja. Tämän jälkeen 

esitetään varsinaiset kyselytutkimuksen tulokset, jotka käsittävät valittujen haasteiden 

arvioinnin sekä kyselytutkimuksessa esitettyjä ratkaisuja näihin haasteisiin. 

 

6.3.1 Vastaajien taustatietoa 

 

Kyselytutkimus lähetettiin kolmelle Isaacus-hankkeen sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaiden rakentamisessa mukana olevalle taholle: Sitraan, Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiiriin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Taustakysymysosio 

koostui kahdesta taustakysymyksestä. 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, missä roolissa vastaaja toimii tai oli toiminut 

sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämishankkeissa. Vaihtoehtoina olivat 

seuraavat roolit, joista tuli valita itseään parhaiten kuvaava rooli tietoaltaan 

kehittämiseen liittyvässä työssä:  

 

 Toimeksiantaja - hankkeen johdossa toimiva henkilö 

 Projektin johto - projektipäällikkö, tuoteomistaja 

 Tekninen asiantuntija - kehittäjä, testaaja, datatieteilijä 

 

Kuvassa 4 esitellään vastaajien lukumäärät ja jakaantuminen eri rooleihin. 
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Kuva 4. Vastaajien jakaantuminen eri rooleihin.  

 

Toisena kysymyksenä kysyttiin taustatietona, minkä sairaanhoitopiirin tietoaltaiden 

kehittämishankkeissa vastaaja on tai oli ollut mukana. Vaihtoehdoista pystyi 

valitsemaan yhden tai useamman vaihtoehdon. Vaihtoehtoina olivat seuraavat Isaacus-

hankkeessa mukana olleet tahot: 

 

 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri – HUS 

 Pohjois-Suomen sairaanhoitopiiri - PSSHP 

 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - VSSHP 

 

Vastaajien osallistuminen eri sairaanhoitopiirien tietoaltaiden rakentamisen kesken on 

esitetty kuvassa 5. Useampi vastaajista oli ollut mukana useamman kuin yhden 

sairaanhoitopiirin tietoallashankkeessa. Vaikka HUS ei osallistunut 

kyselytutkimukseen, niin osa vastaajista oli ollut mukana myös HUSin 

tietoallashankkeessa. 
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Kuva 5. Vastaajien jakaantuminen eri sairaanhoitopiirien kehittämishankkeiden kesken. 

 

 

6.3.2 Kyselyssä esitettyjen haasteiden arviointi 

 

Tässä luvussa vastataan kolmanteen alatutkimuskysymykseen: Miten sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevat tahot kokivat kirjallisuudesta 

valitut haasteet? 

 

Taulukkoon 2 on listattu haasteet siinä järjestyksessä, jossa vastaajat ovat kokeneet 

haasteen. Keskiarvon mukaan haasteellisimmiksi koetut haasteet ovat listassa ylinnä. 

Asteikkona käytettiin Likertin asteikkoa 1 – 10. Vastauksissa 1 on ”ei lainkaan 

haasteellinen” ja 10 on ”erittäin haasteellinen”. Mediaani ilmoittaa 

suuruusjärjestykseen lajitellun jakauman keskimmäisen havaintoarvon. Mediaanin 

avulla voitiin todeta, että keskiarvo antaa tässä suhteellisen luotettavan tuloksen ja sitä 

voidaan käyttää haasteiden asettamisessa järjestykseen. 
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Taulukko 2. Kaikkien yhteensä 13 vastaajan sosiaali- ja terveystietojen tietoaltaiden 

kehittämisessä mukana olevien henkilöiden tietoaltaiden kehittämisen haasteiden 

arviointi.  

Haaste 
Keskiarvo 
asteikolla            

1 – 10 

Mediaani 
 asteikolla            

1 - 10 

Osaavien työntekijöiden saatavuus 8.0 8 

Tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset 7.8 8 

Tietoallasteknologian opetteleminen 7.7 8 

Metatietojen hallinta 7.4 8 

Tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon löydettävyys) 7.4 8 

Tekninen tuki tietoaltaan kehitystyössä 7.1 8 

Tietoaltaan rakentaminen verrattuna muihin kehityshankkeisiin 7.1 8 

Yhteentoimivuus muiden tietoaltaiden ja järjestelmien kanssa 7.0 8 

Dokumentointi 6.7 5 

Prosessien automatisointi 6.6 7 

Tiedon yksityisyyden ja tietosuojan toteuttaminen 6.3 6 

Tietoaltaan tietoon pääsyn hallinta 6.2 7 

Tietoturvan toteuttaminen 6.0 6 

Hankkeen tai projektin rahoitus 5.4 5 

Yhteensä 6.8 7 

 

 

 

Taulukko 3. Kaikkien vastaajien sosiaali- ja terveystietojen tietoaltaiden kehittämisessä 

mukana olevien henkilöiden tietoaltaiden kehittämisen haasteiden arviointi rooleittain.  

Haaste 
Toimeksian-

taja (4) 
Projektin 
johto (3) 

Asiantun-
tija (6) 

Osaavien työntekijöiden saatavuus 7.8 8.3 6.9 

Tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset 7 8.7 7.5 

Tietoallasteknologian opetteleminen 6.5 8.3 6.7 

Metatietojen hallinta 7.5 7.7 8 

Tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon löydettävyys) 6 9 7 

Tekninen tuki tietoaltaan kehitystyössä 6.8 7 7.6 

Tietoaltaan rakentaminen verrattuna muihin kehityshankkeisiin 5.8 8.7 8 

Yhteentoimivuus muiden tietoaltaiden ja järjestelmien kanssa 5.3 8.3 7.6 

Dokumentointi 4.5 8 6.3 

Prosessien automatisointi 5.8 7.7 6 

Tiedon yksityisyyden ja tietosuojan toteuttaminen 5.5 6.3 7.5 

Tietoaltaan tietoon pääsyn hallinta 5.8 7.3 6.2 

Tietoturvan toteuttaminen 4.2 6.3 6.6 

Hankkeen tai projektin rahoitus 6 6.3 5.3 

Yhteensä 6.0 7.3 7.0 
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Taulukosta 3 löytyy haasteiden arviointi rooleittain. Taulukon mukaan Projektin johto 

koki suurimman osan haasteista haastavammaksi kuin toimeksiantajat ja asiantuntijat. 

Toimeksiantajat kokivat haasteet taas selvästi vähemmän haastavaksi kuin projektin 

johto ja asiantuntijat. 

 

Taulukko 4. Kaikkien vastaajien sosiaali- ja terveystietojen tietoaltaiden kehittämisessä 

mukana olevien henkilöiden tietoaltaiden kehittämisen haasteiden arviointi sekä 

haasteen sisältävien lähteiden lukumäärä.  

Haaste 
Keskiarvo 
asteikolla          

          1 - 10 

Lähteiden 
lkm 

Osaavien työntekijöiden saatavuus 8.0 4 

Tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset 7.8 8 

Tietoallasteknologian opetteleminen 7.7 3 

Metatietojen hallinta 7.4 8 

Tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon löydettävyys) 7.4 8 

Tekninen tuki tietoaltaan kehitystyössä 7.1 3 

Yhteentoimivuus muiden tietoaltaiden ja järjestelmien kanssa 7.0 2 

Dokumentointi 6.7 1 

Prosessien automatisointi 6.6 4 

Tiedon yksityisyyden ja tietosuojan toteuttaminen 6.3 3 

Tietoaltaan tietoon pääsyn hallinta 6.2 4 

Tietoturvan toteuttaminen 6.0 4 

Hankkeen tai projektin rahoitus 5.4 7 

Yhteensä 6.8 53 

 

 

Taulukon 4 mukaan voidaan todeta, että lähteiden määrä ei kuvaa sitä, miten 

haastavaksi joku asia on koettu. Tämä saattaa perustua siihen, että mitä enemmän 

haasteesta löytyy kirjallisuutta, sitä enemmän asiaa on tutkittu ja siihen on kehitetty 

ratkaisuja. 

 

Haasteiden numeerisen arvioimisen lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus arvioida 

haastetta kyselyssä olevaan avoimeen tekstikenttään. 

 

Osaavien työntekijöiden saatavuus ja uuden tietoallasteknologian opetteleminen ovat 

molemmat koettu erittäin haasteelliseksi sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

kehittämisessä. 
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”Teknologia oli uutta ja kehittyy koko ajan. Teknologiavalinnat muuttuivat projektin 

kuluessa sitä mukaa kuin ymmärrys kasvoi ja ilmestyi uusia teknologioita.” 

 

Vastausten perusteella ongelmia oli havaittu etenkin projektin alkuvaiheessa osaavan 

henkilökunnan saatavuudessa. Toimeksiantajien ja projektin johdon vastauksista tuli 

kuitenkin ilmi, että tällä hetkellä osaavaan henkilökuntaan ollaan tyytyväisiä ja 

osaaminen sai kehuja. 

 

Tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset koettiin vastaajien 

kesken toiseksi suurimmaksi haasteeksi. 

 

Haasteelliseksi koettiin myös metatietojen hallinta. Vastauksien mukaan teknologiaa 

haastavammaksi koettiin tietosisällön ymmärtäminen ja käyttö sosiaali- ja terveystiedon 

toissijaiseen käyttötarkoitukseen. Haastetta kiteytettiin hyvin seuraavalla vastauksella: 

 

”Metatietojen luominen ja päivittäminen on haasteellista. Itse ylläpitoon löytyy 

työkaluja, mutta datan ymmärryksen ongelma ei niillä poistu.” 

 

Samoin kuin metatietojen hallinta myös tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon 

löydettävyys) tietosisältönä erikoissairaanhoidon aineisto sekä tiedon laatu on koettu 

haasteelliseksi. 

 

”Datan esiprofilointi ja joskus uudelleenmallinnus ovat tarpeen ennen kuin dataa 

pystytään hyödyntämään laajemmalla käyttäjäkunnalla.” 

 

Vastaukset tietoaltaan rakentamisen haasteellisuus verrattuna muihin 

kehityshankkeisiin jakaantuivat vastaajien kesken. Esille nostettiin teknisten 

ongelmien lisäksi lainsäädäntöön liittyvät poliittiset ongelmat sekä potilastiedon 

tietoturvallinen käsittely.  

 

Tulevana haasteena nähtiin yhteentoimivuus muiden tietoaltaiden ja järjestelmien 

kanssa, kun allaskonseptia tullaan laajentamaan alueelliseksi ja kansalliseksi. 

Yhteentoimivuuden rakentaminen eri tietoaltaiden välille koettiin suuremmaksi 

ongelmaksi strategisesti kuin teknisesti.  
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”… Linux-alusta joka paikassa, ei ongelmaa. Apache Hadoopeja on vain yksi, josta on 

vain monta eri jakelua eri ylläpitäjiltä…” 

 

Kansallisen ja kansainvälisen yhteentoimivuuden haasteena nähtiin yhteisen tiekartan 

rakentaminen tulevaisuuden tietoaltaalle ja työn rahoitus.  

 

Tiedon yksityisyys ja tietosuoja sekä tietoturvan toteuttaminen eivät kyselyn 

perusteella erottuneet erityisen haastavina osa-alueina. Tähän nähtiin syynä 

ensisijaisesti tietoturvalliset alustat. Haasteita esiintyy potilaskertomustekstin 

sisältämien henkilötietojen osalta etenkin sosiaalihuollon asiakirjoissa. Ajallisesti 

haastavana koettiin tietoallasta säätelevän lainsäädännön murrostila ennen kuin Laki 

tiedon toissijaisesta käytöstä hyväksyttiin. Yhteisissä kansallisissa käytännöissä tuntui 

vielä olevan epäselvyyttä ja konkreettisen ohjeistuksen puute askarrutti vastaajaa. 

 

Eri organisaatioiden erilaiset kirjautumiskäytännöt ovat tuoneet omat haasteensa 

tietoaltaan pääsynhallintaan. 

 

Kysely kohdistettiin niihin sairaanhoitopiireihin, jotka olivat mukana Sitran Isaacus-

hankkeessa. Näissä sairaanhoitopiireissä merkittävä osuus rahoituksesta on saatu 

Sitralta ja hankkeen tai projektin rahoitus koettiin vähiten haasteelliseksi. 

 

6.3.3 Kyselytutkimuksen vastauksissa esitettyjä ratkaisuja haasteisiin 

 

Haasteiden numeerisen arvioimisen lisäksi vastaajia pyydettiin kirjaamaan haasteeseen 

liittyviä ratkaisuja avoimeen tekstikenttään. 

 

Osaavien työntekijöiden saatavuus koettiin vaikeana, minkä takia useammassa 

vastauksessa korostui ratkaisuna oman henkilökunnan kouluttaminen uuteen 

teknologiaan sekä ulkoisten ostopalveluiden käyttö ratkaisuna. Aiempaa tietovarasto-

osaamista ei koettu suoraan ratkaisuksi, vaan osaaminen tuli päivittää uuteen 

tietoallasteknologiaan. Vastauksissa uuden oppimista tukivat itseopiskelu, ulkoiset 

kurssit, täydennyskoulutus sekä oppijan ennakkoluuloton asenne uuden oppimiseen. 

Vastaajat kokivat hyväksi myös tietoallastoimittajan tarjoamat koulutukset, 
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opetusmateriaalin ja toimittajan asiantuntijoiden tarjoaman tuen. Joissain tapauksissa 

haasteeseen ratkaisuna koettiin myös yksittäisen asiantuntijan korkea osaamistaso sekä 

työlleen omistautuminen ”huippualtaan” kehittämisessä. Useassa vastauksessa 

ratkaisuna uuden teknologian opettelemiseen haasteeseen oli maininta ”Tekemällä 

oppii”. Ratkaisuina nähtiin myös teknisesti osaava ja kokenut projektin johtaja, 

teknologiakumppanit sekä julkiset asiantuntijayhteisöt ja kumppanuusverkostot. Hyvin 

samankaltaisia ratkaisuja esitettiin myös ratkaisuksi teknisen tuen saamiseen 

kehittämistyössä.  

 

”Osaajille on paljon ottajia, joten osaamisen sisäistäminen on ollut varteenotettava 

vaihtoehto…” 

 

Vastaajien mukaan tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset on 

vaatinut laaja-alaista sidosryhmäyhteistyötä, verkostoitumista ja suunnittelua 

kansallisella tasolla. Ratkaisuna mainitaan myös läheinen yhteistyö osaavien 

tietomallintajien ja tiedon hyödyntäjien välillä. Vastauksista ilmenee, että sitä mukaa 

kuin osaaminen kasvaa, niin myös ymmärrys eri käyttötarkoituksista selkeytyy. 

Tietoaltaan roolia oli suunniteltu sairaalan erilaisiin, laajempiin käyttötarpeisiin. 

Loppukäyttäjien erilaiset odotukset tietoaltaan käytölle on koettu haasteelliseksi silloin, 

kun samaa tietoa halutaan käyttää monin eri tavoin. Yhdessä vastauksista tuotiin esiin 

tietoallasteknologian joustavuus.  

 

”Tietoaltaan yksi parhaista puolista on se, että se ei ole käyttötarkoitussidonnainen. 

Lähdejärjestelmistä tuodaan data tietoaltaaseen ja sitä voidaan sitten 

käyttötarkoituskohtaisesti jälkikäteen muokata.” 

 

Metatietojen hallintaan oli kokeiltu erilaisia työkaluja. Joissain vastauksissa avoimen 

lähdekoodin metatietostandardien ja työkalujen löytäminen oli osoittautunut 

haasteelliseksi ja sopivaa työkalua vielä etsittiin. Kaupallisia työkaluja todettiin olevan 

tarjolla paljon, mutta yhden vastaajan mukaan niiden käyttöä ei suositella kansalliseen 

tarpeeseen. Metatietoja on tällä hetkellä tallennettu organisaation wikiin tai 

datakatalogiin, jossa kuvataan kenttätasolla tietoaltaaseen tuotavia tietoja. Useassa 

vastauksessa korostui, että haastavampaa kuin teknologia itsessään on tietosisällön ja 

sen käytön ymmärtäminen. 
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Yhdessä tapauksessa tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon löydettävyys) on 

vaatinut runsaasti työvoimaa sekä aikaa opetteluun. Samoin kuin metatietojen hallinnan 

toteuttaminen myös tiedon haun toteuttaminen, kun tietosisältönä on 

erikoissairaanhoidon aineistoa, vaatii tiivistä yhteistyötä teknisen toteutustiimin ja 

kliinikon välillä tiedon tulkinnassa. Molempien haasteiden ratkaisuna nähtiin 

perusteellisen sisäisen datakatalogin toteuttaminen. Tietoaltaan tiedon haun 

helpottamiseksi nähtiin graafinen käyttöliittymä monimutkaisten SQL-kyselyjen sijaan. 

 

Valmiina ratkaisuna tiedon yksityisyyden ja tietosuojan ja tietoturvan toteuttamiseen 

nähtiin tietoturvalliset alustat ja komponentit.  

 

Tässä muita vastaajien tietosuojan ja tietoturvan haasteisiin esittämiä ratkaisuja: 

 tietoaltaan rakentamisen alusta alkaen tietoturvallinen käsittelyalusta 

 henkilötietojen pseudonymisointi ennen altaaseen vientiä 

 muun tunnistettavan tiedon hämärtäminen, esimerkkinä iän pyöristäminen 

lähimpään viiteen vuoteen 

 erittäin rajoitettu pääsy raaka-altaaseen 

 asiakkaille tarjotaan käsitelty tietoaineisto tietoturvalliselle alustalle 

 luovutusrekisteri, johon kirjataan tietojen käyttö 

 hallitut tietoluovutukset altaan päällä olevasta mallinnetusta tietokerroksesta 

 sipulinkuoriperiaatteella toimiva luvitus 

 käyttövaltuudet työroolien ja ammattioikeuksien perusteella 

 ajantasainen lokitus- ja versionhallintakäytäntö 

 ulkopuolinen tietoturvatestaus ja –auditointi 

 

Vastaajien mukaan tietoaltaan pääsynhallinta tulee määritellä hyvin tutkimusluvan 

myöntämisestä tiedon luovuttamiseen tutkijan työtiloihin. Haaste koettiin enemmän 

teknisenä, minkä ratkaisemiseksi on saatavilla työkaluja.  

 

Ratkaisuna hankkeiden rahoitukseen oli ollut merkittävänä osana ulkopuolinen 

rahoitus kuten Sitra ja Business Finland. 
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Dokumentoimisen osalta vastauksista pystyi lukemaan, että dokumentoiminen 

tietoaltaan rakentamisen alusta asti oli ymmärretty tärkeäksi. Jossain tapauksessa tämä 

tosin oli ymmärretty myöhäisemmässä vaiheessa kuin toisessa. Tässä asiassa osaava 

projektin johto sekä teknologiatoimittajan painostus edistivät asiaa. Erään vastaajan 

mukaan  

 

”…kyse on pitkälti viitseliäisyydestä. Tyypillisesti IT-ihmiset eivät halua 

dokumentoida, ja jos sitä ei projektijohdolta vaadita, tekemättä jää…”. 

 

Dokumentoimiseen ratkaisuksi esitettiin wikiä ja Git-versionhallintajärjestelmää. 

 

Vastauksista sai sen käsityksen, että Yhteentoimivuuden rakentamista ei oltu vielä 

aloitettu. Sitä silmällä pitäen tulee eri organisaatioilla olla yhtenäiset tietomallit. Myös 

yhteistyötä kansallisten ICT-palvelutuottajien kanssa korostettiin. 

 

6.4 Ratkaisuja tietoaltaan rakentamisen haasteisiin 

 

Tässä kappaleessa vastataan päätutkimuskysymykseen: ”Miten sosiaali- ja 

terveystiedon toissijaiseen käyttöön tarkoitetun tietoaltaan rakentamisen haasteita on 

ratkaistu?”. Kirjallisuudesta löydettyjä vastauksia esitettiin luvussa 6.2.1 Tietoaltaiden 

rakentamisen haasteita ja ratkaisuja niihin. Kyselytutkimuksen perusteella löydettyjä 

sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaan rakentamisen haasteiden ratkaisuja käsiteltiin 

luvussa 6.3.3 Kyselytutkimuksen vastauksissa esitettyjä ratkaisuja haasteisiin. Alla 

olevaan taulukkoon on koottu kirjallisuustutkimuksen perusteella valitut haasteet sekä 

kirjallisuus- ja kyselytutkimuksessa esitettyjä ratkaisuja näihin haasteisiin. 
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Taulukko 5. Ratkaisuja sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen haasteisiin. 

 

 

Haaste Ratkaisuja 

Osaavien työntekijöiden 
saatavuus 

Riittävä rahoitus osaavan henkilökunnan palkkaamiseen. Oman henkilöstön 
kouluttaminen uuteen teknologiaan. Ulkoisten palveluiden osto. Julkisen rahoituksen 
kohdistaminen dataosaajien kouluttamiseen. 

Tietoaltaan 
kehittäminen 
huomioiden eri 
käyttötarkoitukset 

Tietoallasratkaisun todellisen tarpeen määrittäminen. Tietoaltaan eri 
käyttötarkoitusten selvittäminen. Käyttäjien ja asiakkaiden määrittäminen.  
Organisaation johto, sidosryhmät ja loppukäyttäjät mukaan suunnitteluun alusta 
lähtien. Syvällinen ymmärrys siitä, missä muodossa tieto tallennetaan tietoaltaaseen. 
Identifioida minkälaista tietoa jo tuotetaan ja miten sitä jatkossa kerätään. Nykyisen 
infrastruktuurin puutteet ja ongelmien tunnistaminen ja niiden huomioiminen uuden 
infrastruktuurin suunnittelussa. Uuden infrastruktuurin mahdollistamat uudet 
käyttötarpeet. Kokemusten ja palautteen kerääminen tietoaltaan käyttäjiltä heti kun 
mahdollista käyttäjäystävällisyyden saavuttamiseksi.  
 

Tietoallasteknologian 
opetteleminen 

Henkilökunnan ja asiakkaiden kouluttaminen uuteen teknologiaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Asiakkaiden mahdollistaminen tuomaan esiin omia ideoitaan 
ja omatoimisiin kokeiluihin tietoaltaan rakentamisen alkuvaiheessa. Perusteiden 
opettelemisen jälkeen voidaan asiakkaan kanssa puhua samaa kieltä. 
Tietoallastoimittajan tarjoama koulutus ja tekninen tuki työkalujen käytössä 
(ohjeistus, asiantuntijayhteisö ja kumppanuusverkostot).  

Metatietojen hallinta Metatiedon tallentaminen on elintärkeä osa kestävää tietoallasrakennetta ja tiedon 
käytettävyyttä. Tiedon yhdenmukainen profilointi. Metatiedon generoiminen ja 
luetteloiminen on hyvä yhtenäistää loppukäyttäjien kesken. Tiivis yhteistyö teknisten 
asiantuntijoiden ja kliinikoiden välillä. Standardoidun metatiedon yhtenäistäminen 
mahdollistaa eri tietoaltaiden aineistojen yhdistämisen. 
 

Tiedon haun 
toteuttaminen 
(tietoaltaan tiedon 
löydettävyys) 

Laaja-alainen tutkimuskäyttö mahdollistetaan tehokkaalla hakupalvelulla, 
aineistokohtaisella metatiedolla ja eri tietoaltaiden välisillä metatietomalleilla.  Tiivis 
yhteistyö teknisten asiantuntijoiden ja kliinikoiden välillä. Helppokäyttöinen 
käyttöliittymä.  
 

Tekninen tuki 
tietoaltaan 
kehitystyössä 

Tietoallastoimittajan tarjoama tuki tietoaltaan kehitysvaiheessa. Tietoallasratkaisun 
käyttöönoton yhteydessä on huomioitava etukäteen teknisen tuen järjestäminen 
tietoaltaan käyttöön, vikojen selvittelyyn ja ylläpitoon. Tietoallastoimittajan tarjoama 
koulutus ja tekninen tuki työkalujen käytössä (ohjeistus, asiantuntijayhteisö, 
kumppanuusverkostot). 
 

Yhteentoimivuus 
muiden tietoaltaiden ja 
järjestelmien kanssa 

Standardoidun metatiedon yhtenäistäminen mahdollistaa eri tietoaltaiden välisen 
yhteentoimivuuden. Kansallisen TOIVO- ja kansainvälisen MIDAS- 
tietoallashankkeiden integraatioiden koordinointi. 

Dokumentointi Dokumentointia ja sen ylläpitoa tulee tehdä tietoaltaan rakentamisen alusta alkaen 
koko tietoaltaan elinkaaren ajan. 

Prosessien 
automatisointi 

Kaikki mahdollinen kannattaa automatisoida. Hyvin määriteltyä metatietoa voidaan 
hyödyntää tiedon automaattisessa prosessoinnissa. Koneoppimista ja tekoälyä 
voidaan käyttää luonnollisen kielen käsittelyn automatisoinnissa. ETL- prosessi.  
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Tiedon yksityisyyden ja 
tietosuojan 
toteuttaminen 

Henkilötietojen anonymisointi ja pseudonymisointi. Huomioitava anonymisoinnin 
heikentyminen tekniikan kehittyessä. Tunnistettavan tiedon hämärtäminen. Tiedon 
kopiointi tietoturvalliselle alustalle käsittelyä varten. Lokitus ja luovutusrekisteri. 
Tiedon aggregointi. 
 

Tietoaltaan tietoon 
pääsyn hallinta 

Rajoitettu pääsy raaka-altaaseen. Sipulinkuoriperiaatteella toimiva lupakäytäntö. 
Kansallinen tietolupaviranomainen Findata yksinkertaistamaan lupakäytäntöjä. 
Tarjoaa valmiiksi aggregoitua tietoa. 
 

Tietoturvan 
toteuttaminen 

Tietoturvaan löytyy valmiita kaupallisia ja avoimen lähdekoodin ratkaisuja. 
Pilvipalveluntarjoajat ovat jo valmiiksi investoineet tietoturvaan (vastuu kuitenkin 
viime kädessä tietoaltaan ylläpitäjällä). 
 

Hankkeen tai projektin 
rahoitus 

Rahoituksesta päättäville tahoille pitää pystyä perustelemaan tietoallasratkaisun 
hyödyt.  Ansaintalogiikan suunnittelu tietoaltaan ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Kustannus-hyöty-analyysi tietoaltaan käytön aikana. Rahoitusmalli ja kriteerit tulevia 
kustannuksia varten. Tietoaltaan käyttäjiltä mahdollisesti kerättävät maksut. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä luvussa arvioidaan työn tuloksia kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen kautta sekä 

tehdään näistä johtopäätöksiä. Työssä tutkittiin, miten sosiaali- ja terveystiedon 

toissijaiseen käyttöön tarkoitetun tietoaltaan rakentamisen haasteita on ratkaistu. 

Päätutkimuskysymyksen vastaamisen tueksi esitettiin kolme alatutkimuskysymystä, 

joiden vastauksissa kuvattiin kirjallisuudesta löydettyjä esimerkkejä sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden toissijaisesta käytöstä sekä sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaiden rakentamisen haasteita sekä empiirisiä arvioita ja ratkaisuja sosiaali- ja 

terveystiedon tietoaltaiden kehittäjiltä kirjallisuudesta löydettyihin haasteisiin. 

 

Työn empiirinen osuus tuki suurimmalta osin kirjallisuustutkimuksessa tehtyjä 

havaintoja. Myös kirjallisuustutkimuksen perusteella valitut haasteet osoittautuivat 

toteutuvan myös käytännössä. Merkittävin poikkeus kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen 

tuloksissa oli rahoitus, joka kyselytutkimuksessa todettiin vähiten haasteelliseksi. Sen 

sijaan kirjallisuudessa rahoituksen haasteellisuuta oli käsitelty useammassa 

tutkimusartikkelissa. Tämä selittynee sillä, että kyselytutkimuksen tekohetkellä 

merkittävä osa rahoituksesta saatiin ulkopuoliselta rahoittajalta. Rahoituksen haasteilta 

ei varmaankaan voida välttyä vaan tietoaltaiden rakentamisen tahojen tulee varautua 

tähän haasteeseen. Tietoaltaan rakentaminen on pitkäaikainen hanke ja vaatii 

valmistuttuaankin jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä, joka pitää huomioida 

rahoitusmallia suunniteltaessa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tietoallas rahoittaisi 

itse itsensä esimerkiksi käyttömaksuilla. Käyttömaksujen ei kuitenkaan tulisi rajoittaa 

julkisten laitosten tutkimustoimintaa. Vastaajien roolilla ei ollut merkitystä haasteen 

arviointiin. 

 

Verrattaessa sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämistä muiden toimialojen 

tietoaltaiden kehittämiseen oman haasteensa asettaa tiukat kansalliset, osin lakisääteiset 

vaatimukset tietoturvalle. Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan yksityisyydelle on 

tiukat vaatimukset. Lisäksi nykyinen lupakäytäntö on sellainen, että lupia voi joutua 

pyytämään useammilta lupaviranomaisilta. Tähän on asteittain vuoden 2020 alusta 

tulossa helpotusta, kun uusi lupaviranomainen, Findata, aloittaa toimintansa.  
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Käytetyssä lähdeaineistossa eniten viittauksia löytyi tietosuojan ja tietoturvan 

haasteisiin. Kyselytutkimuksessa näitä ei kuitenkaan koettu kovinkaan suureksi 

haasteeksi. Tämä selittynee sillä, että näihin on saatavilla valmiita kaupallisia ja 

avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Julkisia pilvipalveluja käytettäessä tietoturvaa osittain 

huomioidaan jo valmiiksi pilvipalvelun tarjoajan toimesta. Tietoturva tarjoaa kuitenkin 

vain välineet tietosuojan toteuttamiseksi. Vastuu kansalaisen yksityisyyden ja 

tietosuojan toteutumisesta jää kuitenkin tietoallasratkaisun omistajalle.   

 

Kyselytutkimusten vastausten mukaan toimeksiantajat kokivat tietoturvan kaikista 

haasteista vähiten haastavimmaksi. Asiantuntijat kokivat tietoturvan ja etenkin 

tietosuojan selvästi haastavammaksi kuin toimeksiantajat. Syynä tähän voi olla 

toimeksiantajien aikaisempi kokemus vastaavanlaisista sosiaali- ja terveystietoon 

liittyvistä hankkeista. Tietosuoja ja tietoturva eivät ole kuitenkaan tietoallasteknologian 

mukanaan tuoma uusi asia vaan sama haaste on muissakin sosiaali- ja terveystietoa 

käsittelevissä teknologioissa. Uusi laki mahdollistaa sosiaali- ja terveystiedon 

laajemman toissijaisen käytön. 

 

Yhtenä suurimmista haasteista niin kirjallisuudessa kuin kyselytutkimuksessakin 

koettiin osaavan henkilökunnan saatavuus. Tämä on luonnollista voimakkaassa 

kasvussa olevalla big data -teknologian alueella, jolloin uusien valmistuvien osaajien 

määrä ei riitä kattamaan tarvetta. Tähän yhtenä ratkaisuna on oman henkilökunnan 

kouluttaminen uuteen teknologiaan. Tämä luonnollisesti ottaa oman aikansa ja 

haasteena on kuinka saada koulutettu henkilöstö pysymään tehtävissään. Varsinkin 

julkisella puolella tämä voi olla ongelma, koska yksityisellä puolella on suuremmat 

mahdollisuudet kilpailla esimerkiksi palkalla. Uuden teknologian ollessa kyseessä, 

osaamista pitää jatkuvasti päivittää, mikä sekin tuo oman haasteensa. Yhtenä ratkaisuna 

sekä kirjallisuudessa että kyselyssä esitettiin osaamisen ostamista ulkoisena palveluna, 

mikä ei ole halpa ratkaisu. 

 

Yleisesti ottaen kyselyn vastauksista välittyi tyytyväisyys osaaviin tekijöihin, oli 

kyseessä sitten omat tai ulkopuoliset asiantuntijat.  Kyselytutkimuksen vastauksista 

voitiin kuitenkin päätellä, että osaavan henkilöstön saamisessa oli pääosin onnistuttu.  
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Yksi toistetuimpia toteamuksia kirjallisuudessa on tietoaltaan muuttuminen tietosuoksi 

riittävän metatiedon puuttuessa. Jos riittävää metatietoa ei ole saatavilla, loppukäyttäjän 

on prosessoitava tieto yhä uudelleen ymmärtääkseen sen. Yleisemminkin 

kirjallisuudessa on painotettu tiedon hallinnan olevan avainhaaste tietoaltaiden 

toteuttamiselle. 

 

Tietoaltaan käyttäjän näkökulmasta tiedon löydettävyys on kriittistä ja esimerkiksi 

tutkimus saattaa jäädä tekemättä, jos tarvittavaa tietoa ei löydy. Tiedon haulle ja 

löydettävyydelle omat haasteensa luo tiedon, esimerkiksi potilaskertomusten 

tallettaminen tekstimuodossa. Luonnollisen kielen automaattinen prosessointi on 

haastavaa, eikä sitä helpota tiedon tallentaminen suomenkielisenä. Myös 

kyselytutkimuksessa metatietojen hallinta ja tiedon löydettävyys arvioitiin isoimpien 

haasteiden joukkoon jopa niin, että tiedon löydettävyys koettiin projektin johdon 

mielestä koko kyselyn haastavimmaksi yksittäiseksi haasteeksi. Kyselytutkimuksen 

vastauksista ilmeni, että joissain tapauksissa metatiedon hallintatyökalujen 

hakuprosessi oli vielä kesken. Lisäksi todettiin, että haetun tiedon  

tulkitsemiseen tarvitaan kliinikoiden apua. 

 

Tietoaltaan prosessien automatisoinnista todettiin useammassa kirjallisuuslähteessä, 

että kaikki mahdollinen kannattaa automatisoida ja manuaaliset työvaiheet vain lisäävät 

kustannuksia ja käytettyä aikaa. Tiedon automaattinen prosessointi nojaa pitkälti 

riittävän laadukkaan metatiedon olemassaoloon. Yhä enenevissä määrin tiedon 

automaattisessa prosessoinnissa pyritään hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimisen 

menetelmiä. Tiedon automaattinen prosessointi mahdollistaa myös tiedon 

reaaliaikaisen tai lähes reaaliaikaisen käsittelyn. Laajempi automaatio tietoaltaiden 

välillä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on suurempi tavoite, joka vaatii 

kuitenkin vielä paljon työtä ja koordinointia. 

 

Tutkimuksen tekijällä oli objektiivinen suhtautuminen aineiston sisältöön, mikä on 

tutkimuksen luotettavuutta parantava tekijä. Vastaajien kyselytutkimuksen vastauksia 

voidaan pitää luotettavina. Joistain vastauksista saattoi tulkita, että vastaajat olivat 

ymmärtäneet kysymyksen hiukan eri tavoin. Tutkimuksen tekijä olisi voinut selventää 

osaa kyselytutkimuksen kysymyksistä. Vastaukset eivät juurikaan poikenneet toisistaan 

eri organisaatioiden vastausten välillä ja voidaan olettaa, että tutkimustuloksia on 
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mahdollista hyödyntää myös muissa tutkimuksissa. Pieni otanta heikentää vastausten 

luotettavuutta, etenkin vastauksien vertailua eri roolien välillä.  
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8 YHTEENVETO 
 

Diplomityön tavoitteena on ymmärtää käytännön esimerkkien avulla, mitä tarkoitetaan 

sosiaali- ja terveystiedon toissijaisella käytöllä sekä kerätä tietoa kirjallisuudesta ja 

kyselytutkimuksen tuloksista sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden rakentamisen 

haasteista ja ratkaisuista niihin. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuus- ja 

kyselytutkimusta. 

 

Eduskunta hyväksyi uuden lain sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 

(552/2019) maaliskuussa 2019.  Uusi laki mahdollistaa entistä laaja-alaisemman 

sosiaali- ja terveystiedon toissijaisen käytön. Sosiaali ja terveystiedon toissijaisella 

käytöllä tarkoitetaan muuta kuin sosiaali- ja terveystiedon ensisijaista käyttöä. 

Suomessa sallittuja toissijaisia käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus ja –

valvonta sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät. Vuoden 2020 alussa 

aloittaa uusi lupaviranomainen Findata, joka tulee myöntämään luvat sosiaali- ja 

terveystietojen toissijaiseen käyttöön, tällä pyritään helpottamaan näiden tietojen 

lupakäytäntöjä, joka osaltaan tulee myös helpottamaan sosiaali- ja terveystiedon 

toissijaista käyttöä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019). 

 

Työn teoriaosuudessa selvitettiin mitä tarkoitetaan asiakas- ja potilastietojen 

hallinnalla, sosiaali- ja terveystiedon toissijaisella käytöllä sekä tietoallasteknologialla. 

Varsinaisessa tutkimusosuudessa etsittiin kirjallisuudesta esimerkkejä sosiaali- ja 

terveystiedon toissijaisesta käytöstä ja etsittiin sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

rakentamisen haasteita ja ratkaisuja niihin. Kyselytutkimuksella, jossa 

tutkimuskysymykset pohjautuivat kirjallisuustutkimuksen tuloksiin, pyydettiin 

sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevia tahoja arvioimaan 

kirjallisuudesta löydettyjä haasteita ja esittämään ratkaisuja niihin. Kirjallisuus- ja 

kyselytutkimuksen tulosten perusteella vastattiin tutkimuksen pääkysymykseen ”Miten 

sosiaali- ja terveystiedon toissijaiseen käyttöön tarkoitetun tietoaltaan rakentamisen 

haasteita on ratkaistu?”. 

 

Kerättäessä kirjallisuudesta esimerkkejä sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä 

valittiin esimerkit siten, että ne liittyvät sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaisiin ja big 
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dataan tai näissä hyödynnettäviin tietoihin. Sosiaali- ja terveystiedolle löytyy 

monenlaisia käyttäjäryhmiä, kliinikot ja sairaanhoitajat tarvitsevat tietoja päivittäisen 

hoitotyön tekemiseen, sairaalan johto ja hallinto voivat käyttää tilastotietoja asiakas- ja 

potilastiedoista ja kustannuksista päätöksenteon tukena ja tutkijat voivat käyttää tietoja 

tutkimustyössään. 

 

Kirjallisuustutkimuksessa etsittiin kirjallisuudesta sosiaali- ja terveystiedon 

tietoaltaiden rakentamisen haasteita ja näiden lisäksi niihin mahdollisia ratkaisuja. 

Löydetyistä haasteista valittiin 13 merkittävimmäksi arvioitua haastetta 

kyselytutkimuksen pohjaksi. Kyselytutkimuksessa pyydettiin Isaacus–hankkeissa 

sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämisessä mukana olevia tahoja arvioimaan 

näitä kirjallisuudesta valittuja haasteita. Haasteellisuutta pyydettiin arvioimaan käyttäen 

Likertin asteikkoa 1 – 10. Lisäksi pyydettiin kuhunkin haasteeseen kertomaan 

avoimella vastauksella mahdollisia ratkaisuja haasteeseen. Kysely tehtiin anonyymisti. 

Taustakysymyksinä kysyttiin, minkä organisaation sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaan 

rakentamisessa vastaaja oli ollut mukana ja mikä oli vastaajaa parhaiten kuvaava rooli. 

 

Kyselytutkimuksen tuloksena kyselyyn valittujen haasteiden haasteellisuutta arvioitiin 

vastausten keskiarvon ja mediaanin perusteella. Kaikkien vastaajien vastausten 

perusteella kolmeksi suurimmaksi haasteeksi erottuivat: osaavien työntekijöiden 

saatavuus, tietoaltaan kehittäminen huomioiden eri käyttötarkoitukset ja 

tietoallasteknologian opetteleminen. Osaavien työntekijöiden saatavuus oli myös 

kirjallisuustutkimuksen perusteella isoimpien haasteiden joukossa, tämä on sinänsä 

luonnollista, koska kyseessä on melko uusi ala, jossa teknologia yhä kehittyy ja uusien 

osaajien kouluttaminen ei riitä kattamaan osaajien tarvetta. Kyselytutkimuksen tuloksia 

arvioitiin myös rooleittain. Merkittävimpänä huomiona todettiin, että toimeksiantajat 

kokivat keskimäärin haasteet pienemmiksi kuin projektin johto ja tekniset asiantuntijat. 

 

Verrattaessa kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen tuloksia merkittävimpänä erona voitiin 

todeta, että sairaanhoitopiirien tietoaltaiden kehittäjille suunnatussa 

kyselytutkimuksessa rahoitusta ei koettu erityisen haasteelliseksi, kun taas 

kirjallisuustutkimuksessa sitä arvioitiin useassa lähteessä haasteelliseksi. Tämä 

varmasti selittyy sillä, että kysely tehtiin Isaacus-hankkeessa mukana oleville tahoille, 

joissa merkittävä osa rahoituksesta saatiin ulkopuolisilta rahoittajilta. Toinen 
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merkittävä ero oli se, että tietosuoja ja tietoturva kirjallisuudessa arvioitiin suurimpien 

haasteiden joukkoon, kun taas kyselytutkimuksessa se ei erottunut kovinkaan suureksi 

haasteeksi. Kyselytutkimuksen vastauksista saattoi päätellä, että vastaajien mukaan 

näihin on melko hyvin valmiita kaupallisia tai avoimen lähdekoodin ratkaisuja 

saatavilla. Kirjallisuustutkimuksen perusteella valittuihin haasteisiin etsittiin ratkaisut 

kirjallisuus- ja kyselytutkimuksen tuloksista vastauksena päätutkimuskysymykseen 

”Miten sosiaali- ja terveystiedon toissijaiseen käyttöön tarkoitetun tietoaltaan 

rakentamisen haasteita on ratkaistu?”. 
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LIITE 1. Kyselyn saatekirje sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittäjille. 

 

 

 

Hei, 

 

Olen tekemässä diplomityötä LUT-yliopistoon sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden kehittämisen 

haasteista. Työhöni liittyen olen tehnyt kyselyn tietoaltaan kehittämisessä mukana oleville 

henkilöille. 
 
Kyselyssä pyydetään arvioimaan kirjallisuudesta löydettyjä sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaiden 

kehittämisen yleisimpiä haasteita sekä kertomaan mahdollisia ratkaisuja näihin haasteisiin. 

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa muutama minuutti. Kyselyssä ei kysytä vastaajan 

henkilötietoja. 
 
Tässä linkki kyselyyn: 
Kysely sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaan kehittäjille 

 

Kiitos jo etukäteen vastauksestanne! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Liisa Jansson 

liisa.jansson@student.lut.fi 
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LIITE 2. Kyselyn sisältö. 

 

Kysely sosiaali- ja terveystiedon tietoaltaan kehittäjille 
 

Taustakysymykset 
Minkä organisaation sosiaali- tai terveystiedon tietoaltaan kehittämisessä olet ollut mukana? 

Voit valita vaihtoehdoista yhden tai useamman vaihtoehdon.  

 VSSHP 

 HUS 

 Kuopio / PSSHP 

Valitse alla olevista rooleista itseäsi parhaiten kuvaava rooli tietoaltaan kehittämiseen 

liittyvässä työssä. 

 Tekninen asiantuntija (esim. kehittäjä, testaaja, datatieteilijä) 

 Projektin johto (esim. projektipäällikkö, tuoteomistaja) 

 Toimeksiantaja (esim. hankeen johdossa toimiva henkilö)  

 

Kysymysosio 
Arvioi asteikolla 1 – 10 (1 on "ei lainkaan haasteellinen" ja 10 on "erittäin haasteellinen") kuinka 

haasteelliseksi arvioit kyselyssä mainitut tekijät sosiaali- ja terveystietojen tietoaltaiden 

kehittämisessä. Kerro halutessasi sanallisesti millä keinoin haaste saatiin ratkaistua. Viimeiseen 

kohtaan voit lisätä muita tietoaltaan kehittämisessä koettuja haasteita. Jos et osaa arvioida jonkun 

asian haasteellisuusastetta, jätä se kohta vastaamatta.  

 

1. Tietoaltaan kehittäminen huomioiden sen erilaiset käyttötarkoitukset 

 
2. Metatietojen hallinta 
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3. Osaavien työntekijöiden saatavuus 

 

 
 

 

4. Tiedon yksityisyyden ja tietosuojan toteuttaminen  

 
 

 

5. Tietoturvan toteuttaminen 
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6. Tietoallasteknologian opetteleminen 

 
 

7. Tiedon haun toteuttaminen (tietoaltaan tiedon löydettävyys) 

 
 

 

 

8. Prosessien automatisointi 
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9. Tietoaltaan tietoon pääsyn hallinta 

 
 

10. Hankkeen tai projektin rahoitus 

 
 

11. Dokumentointi 
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12. Yhteentoimivuuden toteuttaminen muiden tietoaltaiden ja järjestelmien kanssa 

 
 

13. Tekninen tuki tietoaltaan kehitystyössä 

 

 
14. Tietoaltaan rakentaminen kokonaisuudessaan verrattuna muihin kehityshankkeisiin missä 

olet ollut mukana 
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15. Mihin muihin isompiin haasteisiin olet törmännyt tietoaltaiden kehitystyössä? 

 
 

 

 

Kiitos kyselyyn vastaamisesta! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


