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Työn tavoitteena oli selvittää big datan hyödyntämismahdollisuuksia 

lääketeollisuudessa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työssä keskityttiin 

erityisesti big datan rooliin lääketeollisuuden tuotekehityksen tuottavuuden 

parantamisessa, ja pyrittiin tuomaan ilmi, mitä big datan onnistunut käyttöönotto 

vaatii lääketeollisuusyrityksiltä. Aluksi esiteltiin big datan sekä big data -

analytiikan teoriaa, jonka jälkeen tarkasteltiin lääketeollisuutta toimialana. 

Lopuksi aihealueet yhdistettiin yhteen tutkimalla big datan hyödyntämistä ja 

käyttöönottoa lääketeollisuudessa. 

Big dataa voidaan käyttää sekä tuotekehitysprosessin alkupäässä lääkkeen 

löytämisessä että loppupäässä kliinisissä kokeissa ja myöhemmin 

kaupallistamisessa. Tuotekehityksen lisäksi big dataa voidaan käyttää hyödyksi 

myös lääketeollisuusyritysten muissa toiminnoissa, kuten myynnissä, 

markkinoinnissa ja toimitusketjun johtamisessa. Käyttöönotto vaatii kuitenkin 

huolellista suunnittelua, big datan osaajia, johdon ja keskijohdon tukea projektiin 

sekä uskallusta hyödyntää big data -analytiikan tuotoksia päätöksenteossa.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Dataa luodaan, kerätään, kopioidaan sekä käytetään nykyään enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin. Statistan (2021) mukaan vuonna 2010 datan kokonaismäärä on ollut kaksi 

tsettabittiä (10^21 bittiä), ja datan volyymin ennustetaan kasvavan jopa 149 tsettabittiin vuoteen 

2024 mennessä. Tietokoneiden kapasiteetin kasvaminen samaan aikaan on mahdollistanut sen, 

että suurten datamäärien sisältämä informaatio on hyödynnettävissä, ja nämä 

hyödyntämismahdollisuudet ulottuvat varsinkin terveydenhuoltoon, tietoturvaan sekä 

liiketoiminnan kehittämiseen (Emrouznejad 2016, 1).  

 

Konkreettisesti tämä datan huomattava määrä on yritysten näkökulmasta näkynyt informaation 

keräämisenä asiakkaista, muista sidosryhmistä sekä liiketoiminnasta yleisesti. Tämän lisäksi 

syntyy paljon strukturoimatonta dataa, jota syntyy muiden aktiviteettien sivutuotteena varsinkin 

sosiaalisen median kanavissa sekä älypuhelimissa kokonaisuudessaan. Big data käsitteenä 

voidaan ymmärtää suuriksi tietovarannoiksi, joita ei pysty keräämään ja analysoimaan 

perinteisillä tietokantaohjelmilla. Määritelmä on kuitenkin hyvin subjektiivinen, koska 

teknologian edistymisen kautta big datan määrä kasvaa vuosittain, ja määritelmä voi muuttua 

eri teollisuudenaloilla riippuen datan määrästä sekä tietokantaohjelmien käytöstä. (Manyika, 

Chui, Brown, Bughin, Dobbs, Roxburgh & Byers 2011) Big data tuottaa organisaatioille arvoa 

erityisesti kolmella osa-alueella: kustannusten säästämisessä, päätöksenteon tehostamisessa 

sekä tuotteiden ja palveluiden laadun parantamisessa (Davenport 2014, 22–23).   

 

Big datan, teknologian sekä sosiaalisen median kehittymisessä voidaan nähdä vahva lineaarinen 

riippuvuus; vuodesta 2015 eteenpäin big data on kehittynyt IoT-ilmiön mukana, joka vei 

sosiaaliselta medialta paikan big datan primäärilähteenä (Lee 2017). Esineiden internet (IoT) 

määritellään Leen ja Leen (2015) mukaan teknologiseksi paradigmaksi, jossa koneet ja laitteet 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään luoden globaalin verkoston. Datalähtöisen päätöksenteon 

kehittyessä sekä menestyvien yritysten kuten Amazonin ja Googlen hyödyntäessä big dataa 

tehokkaasti, hyödyntämismahdollisuuksia on alettu tutkimaan myös lääketeollisuudessa 

(McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil & Barton 2012; Cattell, Chilukuri & Levy 2013). 
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Vuodesta 1995 eteenpäin lääketeollisuus on kokenut varsinkin lääkkeidenkehityksessä 

tuottavuuden laskun uusien lääkkeiden hyväksymismäärän pienentyessä sekä 

kehityskustannusten noustessa (Rafols, Hopkins & Hoekman 2012). Tämän vuoksi on tärkeää 

seurata millainen mahdollisuus big datalla ja varsinkin big data -analytiikalla on vaikuttaa tähän 

lääketeollisuuden tuottavuusongelmaan, ja onko lääkeyrityksen muissa toiminnoissa 

mahdollista hyödyntää big dataa samalla tavoin kuin Googlen tai Amazonin kaltaisessa big 

datan edelläkävijässä. 

 

1.2 Työn tavoite, tutkimusmenetelmät ja -kysymykset 

 

Työn tavoitteena on selvittää big datan hyödyntämismahdollisuuksia lääketeollisuuden ollessa 

viitekehyksenä. Tarkoituksena on erityisesti identifioida kuinka big dataa voidaan käyttää 

toiminnan tehostamiseen lääketeollisuuden yrityksissä. Työn aihepiiri liittyy lääketeollisuuden 

trendiin, jossa tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K) on menettänyt tehokkuuttaan 

kustannusten kasvaessa. Työn päätutkimuskysymys on täten seuraava: 

 

- Miten big dataa voidaan hyödyntää lääketeollisuudessa? 

 

Päätutkimuskysymystä tukemaan on valittu kaksi osakysymystä, joihin pääkysymys jakautuu. 

Työn osakysymykset ovat seuraavat: 

 

- Miten big dataa voidaan hyödyntää lääketeollisuuden tuotekehityksessä? 

- Mitä lääketeollisuudessa toimivan yrityksen tulee ottaa huomioon big datan 

käyttöönotossa? 

 

Työ tullaan toteuttamaan kirjallisuuskatsauksena tarkastelemalla työn aihepiiriä erityisesti 

aiheeseen liittyviä kirjoja sekä tieteellisiä artikkeleita hyödyntämällä. Työn tulosten perusteella 

ilmenee big datan sekä lääketeollisuustoiminnan yhteys, jonka avulla saadaan parempi 

kokonaiskäsitys siitä, millaisia mahdollisuuksia sekä mahdollisesti haasteita big data tarjoaa 

lääketeollisuuden yrityksille, ja mitä asioita lääketeollisuuden yrityksen kannattaa ottaa 

huomioon big datan käyttöönotossa. 
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1.3 Työn rakenne ja -rajaus 

 

Työssä esitetään kirjallisuuskatsauksena aluksi big datan teoriaa, jonka jälkeen esitellään 

lääketeollisuutta, sen nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä sekä varsinkin lääketeollisuuden 

tuotekehitysprosessia. Tämän jälkeen yhdistetään aihealueet ja käsitellään big datan 

hyödyntämistä lääketeollisuudessa. Tämä osio jaetaan big datan hyödyntämismahdollisuuksiin 

itse T&K-toiminnassa eli lääkkeenkehityksessä ja massadatan eli big datan 

hyödyntämispotentiaaliin lääketeollisuuden yrityksen muissa toiminnoissa. Seuraavaksi 

pyritään määrittämään kokonaisvaltaisesti big datan käyttöönotossa huomioitavia tekijöitä sekä 

annetaan konkreettisia esimerkkejä big datan käyttöönottoprojekteista 

lääketeollisuusyrityksissä. Lopuksi esitetään johtopäätökset, jossa vastataan 

tutkimuskysymyksiin.  

 

Työ on rajattu toimialalla eli työssä tarkastellaan big datan hyödyntämistä lääketeollisuudessa.  

Esimerkiksi big datan käytöstä terveydenhuollossa on tehty paljon tutkimusta, mutta se kuuluu 

tässä tapauksessa rajauksen ulkopuolelle, vaikka aiheet liittyvätkin vahvasti toisiinsa. 

Lääkeyritykset ovat olleet lähiaikoina otsikoissa COVID-19 tilanteen takia, jonka vuoksi 

toimiala on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja esimerkiksi rokotteiden avulla vaikuttavat 

suorasti tilanteen parantamiseen. Työssä ei kuitenkaan ole otettu koronaa päänäkökulmaksi, 

vaan pyritään antamaan erityisesti tarkka yleiskuva big datasta lääketeollisuuden yrityksissä. 

Työn tuloksia voi kuitenkin soveltaa esimerkiksi yhdistämällä ne big datan käyttöön muussa 

terveydenhuollossa, ja esimerkiksi tutkia, kuinka big data -analytiikkaa voidaan hyödyntää 

koronatilanteen hallitsemisessa.   
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2 BIG DATA 

 

Tässä kappaleessa esitetään big datan teoriaa. Aluksi esitetään big datan määritelmiä, jonka 

jälkeen tarkastellaan big data -analytiikkaa sekä yhdistetään big data muihin dataohjautuviin 

teknologioihin, kuten esineiden internettiin, tekoälyyn sekä robotiikkaan. 

 

2.1 Big datan määritelmä ja ominaisuudet 

 

Chenin, Maon ja Liun (2014) mukaan big datalle ei ole pelkästään yhtä määritelmää. Big data 

on Varianin (2014) mukaan määritelmä suurille datamassoille, joita ei voida varastoida 

tavalliseen SQL-tietokantaan, ja vaativat NoSQL-tietokantajärjestelmän datan lukemiseen. 

Vaikka big data on ehkä eniten tunnettu koostaan, käytännössä sen rakenne tuo kuitenkin eniten 

haasteita (Davenport 2016, 3). Jotta saadaan parempi ymmärrys big datasta, olisi hyvä vertailla 

sitä tavalliseen datanhallintaan. Big dataa hyödyntävät organisaatiot erottuvat edukseen 

varsinkin keskittymällä datan virtaukseen ja siirtämällä analytiikan IT-osastolta koko 

liiketoimintaan, mikä mahdollistaa prosessin lopputuloksen kehittämisen käsittelemällä dataa 

prosessin aikana (Davenport, Barth & Bean 2012).  Ehkä yleisin määritelmä big datalle löytyy 

kuitenkin sen ominaisuuksista. Big data eroaa tavallisesta analytiikasta ”kolmen V:n” avulla: 

velocity (nopeus), variety (moninaisuus) ja volume (määrä) (McAfee et al. 2012). Big data siis 

sisältää suuren määrän dataa, joka virtaa nopeasti, tiheästi sekä sisältää erilaisia muotoiluja ja 

sisältöjä (Davis 2014).  

 

Big datan tunnetuin ominaisuus lienee volume eli määrä. Tämä massadata vaatii siis massiivisen 

varaston ja muistin, jotta sitä voidaan efektiivisesti käyttää dataohjautuvassa päätöksenteossa 

(Russom 2011). Big datan moninaisuus (variety) taas näkyy siinä, että big dataa syntyy eri 

lähteistä sekä data voi olla strukturoitua, osaksi strukturoitua tai kokonaan strukturoimatonta. 

Datan lähteet ovat monipuolisia: niitä voi syntyä esimerkiksi tekstimuodossa, videomuodossa 

tai kuvamuodossa. Vaihtelevuuden vuoksi big data -analytiikalla lienee suuri potentiaali eri 

lähteiden kautta tulleen datan yhdistelyyn ja sitä kautta arvon tuottamiseen. Big datan nopeus 

(velocity) voidaan Russomin (2011) mukaan ajatella pikemminkin datan generoinnin tai datan 

toimittamisen tiheytenä. Esimerkiksi älypuhelimet tuottavat tämänkaltaista reaaliaikaista 

paikkadataa GPS-yhteyden ollessa päällä.  
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Kolmen V:n lisäksi big datan ominaisuuksiksi voidaan tunnistaa totuudenmukaisuus (veracity) 

sekä arvo (value).  Arvo määritellään lisätyksi arvoksi, jota kerätty data voi tuoda spesifiin 

prosessiin tai aktiviteettiin, ja tämän arvon määrän arviointi riippuu prosessista tai aktiviteetista. 

Totuudenmukaisuuden voidaan taas katsoa sisältävän kaksi avainnäkökohtaa: datan 

johdonmukaisuus sekä datan luotettavuus. Johdonmukaisuus arvioidaan tilastollisen 

todennäköisyyden mukaan sekä luotettavuus esimerkiksi alkuperän, kokoelman ja 

käsittelymenetelmän avulla.  Massadatan tulisi siis olla autenttista ja luotettavaa, jotta 

totuudenmukaisuus täyttyisi. (Demchenko, Grosso, De Laat & Membrey 2013) 

 

Seddon ja Currie (2017) laajensivat big datan attribuuttien määrän seitsemään (Kuva 1) 

tuomalla visualisoinnin (visualization) ja vaihtelevuuden (variability) tarkastellessaan big datan 

käyttöä ultranopean kaupankäynnin viitekehyksessä. Vaihtelevuudella tarkoitetaan tilannetta, 

jossa samalla informaatiolla on monia tulkintamahdollisuuksia. Visualisoinnilla pystytään 

erilaisten työkalujen, kuten tekoälyn ja koneoppimisen avulla generoimaan malleja. 

Visualisointi voidaan ymmärtää rakenteiden ja trendien tulkintana, joita voidaan löytää 

massadatan sisältä. Ultranopeassa kaupankäynnissä tätä käytetään osakehintojen 

ennustamiseen olemassa olevan datan avulla. (Seddon & Curie 2017) Näitä ominaisuuksia 

voidaan käyttää myös ultranopean kaupankäynnin ulkopuolella eli kyseiset attribuutit eivät ole 

pelkästään yhteen toimialaan sidoksissa.  

 

 

Kuva 1: Big datan ominaisuudet (mukaillen Seddon & Currie 2017) 
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2.2 Big data -analytiikka 

 

Gantzin ja Reinselin (2012) mukaan big dataan kuuluu itse data, datan perusteella tehty 

analytiikka sekä tulosten esittely, jolla luodaan liiketoiminnalle arvoa. Tämän määritelmän 

mukaan tärkeitä osa-alueita big datassa ovat sen analysointi- ja esitysarvo, jotta strukturoimaton 

data muuttuu liiketoiminnan kannalta hyödylliseksi informaatioksi. Big data -analytiikan 

tarkoitus onkin siis hyödyntää massadataa, jota normaaleilla ohjelmilla kuten Microsoft 

Excelillä tai SQL:llä ei ole mahdollista kyseisen datan attribuuttien vuoksi. Tämän vuoksi 

analytiikasta onkin tullut tärkeä osa kokonaisuutta big datan potentiaalin saavuttamisessa 

esimerkiksi yrityksen markkina-arvon parantamisessa tai liiketoiminnan tehostamisessa. 

(Zakir, Seymour & Berg 2015)  

 

Teknologian kehityksen myötä tietyt analytiikkatyökalut sekä tietokannat pystyvät 

hyödyntämään big dataa, jonka vuoksi big data ja analytiikka on saatu yhdistettyä. Russomin 

(2011) tutkimuksen mukaan organisaatiot hyötyvät big data -analytiikasta monilla eri tavoilla; 

suurin osa vastaajista tunnistaa hyödyt asiakasrajapinnassa parempana kohdistettuna 

markkinointina sekä uusina myynti- ja markkinamahdollisuuksina. Tämän lisäksi osastotasolla 

varsinkin liiketoimintatiedon hallinnan eli Business Intelligencen (BI) katsotaan hyötyvän big 

data -analytiikasta (BDA) tunnistamalla kustannuksia tarkemmin, ymmärtämällä 

liiketoiminnan muutoksen tekijöitä sekä parantamalla strategista suunnittelua ja ennustamista. 

(Russom 2011) 

 

Big data analytiikan voidaan siis katsoa olevan tapa analysoida mitä tahansa digitaalista 

informaatiota. Big data -analytiikan eli BDA:n katsotaan olevan elintärkeässä roolissa nykyajan 

teknologisten trendien kehittymisessä, johon kuuluu ilmiöitä, kuten tekoäly, kognitiiviset 

tietojenkäsittelyominaisuudet sekä Business Intelligence. (Loebbecke & Picot 2015) BDA:lla 

on kuitenkin ongelmana viiveet prosessoidessa suuria datamääriä, jonka vuoksi sitä on 

tyypillisesti vaikea hyödyntää reaaliaikaisessa datavirran analyysissä. Tehokkaan työkalun 

rakentaminen datamassojen analysointiin ja esitykseen on siis hyvin haastavaa ja suuri 

muistintarve monimutkaistaa entisestään datan hyödyntämistä. Itse analyysivaihe on usein 

aikaa vievää ilman automaation tukea. (Mazumder 2016, 22)  
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BDA-prosessi alkaa kuvan 2 mukaisesti datan keräämisestä: dataa voidaan kerätä esimerkiksi 

asiakkailta, tuotearvosteluista, koneista sekä yrityksen sisäisistä tietojärjestelmistä. Kerätty data 

viedään pilvipalvelukeskuksiin, joissa pyritään löytämään toimintakelpoisia tietomalleja. 

Tehokas datan kerääminen auttaa organisaatioita taloudellisesti sekä säästää datakeskusten 

laskennallista ja varastollista kapasiteettia. Prosessin seuraavaa vaihetta eli datan 

valmisteluvaihetta pidetään BDA:n tärkeimpänä osa-alueena. Kyseisessä vaiheessa on 

tarkoituksena esiprosessoida data ja suorittaa integraatiotoiminnat massadatan laadun 

parantamiseksi. Massadatan puhdistusmetodeihin kuuluu poikkeamien ja epäsäännöllisyyksien 

etsintä sekä ulottuvuuksien vähentäminen. (Rehman, Chang, Batool & Wah 2016) 

 

Moshtaghin, Bezdekin, Leckien, Karunasekeran ja Palaniswamin (2015) mukaan 

epäsäännöllisyydet massadatassa ovat epätavallisia ja ei-toivottuja data-arvoja, joiden 

poistamisella on merkittävä vaikutus datasta saatavan informaation laadun paranemisessa. 

Zhain, Ongin ja Tsangin (2014) mukaan isoissa datamassoissa on jopa miljoonia dimensioita 

kuten sarakkeita ja rivejä, minkä vuoksi analyysi on haastavaa; näiden ulottuvuuksien 

vähentämisellä on siis suuri merkitys datan merkitsevyyden ja laadun parantamisessa. Kun data 

on valmisteltu, muodostetaan olemassa olevan datan pohjalta mallinnus, joka toteutetaan 

esimerkiksi koneoppimista apuna käyttäen. Koneoppimista käytetään tässä kontekstissa datan 

käyttäytymisen havainnointiin ja ennustamiseen.  Tämän jälkeen prosessi jatkuu 

muodostettujen mallien arvioinnilla, käyttöönotolla sekä monitoroinnilla. (Rehman et al. 2016) 

Monitorointivaiheen oppimismallien suoriutumista valvotaan organisaatioissa BI-dashboardien 

sekä raportointityökalujen avulla, jotta datan keräämisprosessia voidaan jatkuvasti kehittää 

(LaValle, Lesser, Shockley, Hopkins & Kruschwitz 2013). 
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Kuva 2: Big data -analytiikan prosessi (Rehman et al. 2016) 

 

Big data analytiikka voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: kuvailevaan analyysiin 

(descriptive analysis), ennustettavaan analyysiin (predictive analysis) sekä ohjeelliseen 

analyysiin (prescriptive analysis). Kuvaileva analyysi voidaan ymmärtää kuvailevina tilastoina, 

kuten summina, keskiarvoina, maksimiarvoina ja prosenttiosuuksina eli sen tarkoituksena on 

esittää tietynlainen yhteenveto datasta. Kuvailevassa analyysissä on myös mahdollista 

suodattaa dataa päivämäärän tai lokaation mukaan, ja ulottuvuuksien vähentäminen on 

esimerkki kompleksista kuvailevasta analyysistä. (Pop, Negru, Ciolofan, Mocanu & Cristea 

2016, 60) 

 

Ennustava analyysi on joukko todennäköisyysperusteisia tekniikoita, jotka voidaan jakaa 

ajallisiin ennustamismalleihin sekä niitä ekstrapoloimalla syntyviin ei-ajallisiin 

ennustamismalleihin, joissa pyritään ennustamaan tulevaisuutta historiallisen datan avulla. 

Ennustavan analyysin käyttö on hyödyllistä varsinkin tilanteissa, joissa 

päivämääräinformaatiota ei ole saatavilla tai sen aikaansaaminen ei ole rahallisesti kannattavaa. 

Yhtenä tapana parantaa ennustemallia on vertailla toteutuneita arvoja ennusteisiin, 

mahdollisesti määritellä virhekerroin sekä parantaa ennustetta lähemmäksi todellisuutta. (Pop 

et al. 2016 58, 60–61) 
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Ennustava analyysi pyrkii luomaan tulevaisuuden mahdollisuuksien nojalla monia 

tulevaisuudenskenaarioita, joista ohjaileva analyysi valitsee parhaan skenaarion (Kuva 3). 

Oikean skenaarion valitsemiseen ohjaileva analyysi käyttää apunaan esimerkiksi 

koneoppimista, rakenteiden ja mallien tunnistamista sekä puheentunnistusta. Tämä vaatii 

suuren sekä vaihtelevan datasetin, jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman tarkkaa ja 

ajankohtaista. Ennustavan analyysin suurena etuna big datan viitekehyksessä on, että se voidaan 

suorittaa käyttämällä esimerkiksi hadoop-kehystä, joka säästää manuaalisia kustannuksia sekä 

tarjoaa selkeän näkymän ja paremmat hallintamahdollisuudet. Kuvailevan analyysin 

tarkoituksena on löytää syyt tuloksiin analysoimalla historiallista sekä nykyistä dataa, jonka 

vuoksi myös kuvailevaa analytiikkaa kannattaa käyttää osana BDA-kokonaisuutta 

datalähtöisen päätöksenteon tukena. (Poornima & Pushpalatha 2016) 

 

 

Kuva 3: Ennustava ja ohjaileva -analytiikka (mukaillen Poornima & Pushpalatha 2016) 

 

2.3 Big datan suhde muihin dataohjautuviin teknologioihin 

 

Allamin ja Dhunnyn (2019) mukaan esimerkiksi esineiden internet, tekoäly sekä 

koneoppiminen ovat big datan rinnakkaisteknologioita, jotka edistävät big data analytiikkaa 

prosessina. Tekoäly eli artificial intelligence (AI) voidaan ymmärtää tietokoneiden 

kouluttamisena, tavoitteena jäljitellä ihmisten ajattelumalleja ja mahdollisesti jopa 
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käyttäytymistä (Teruci 2012). Lopputulosten täsmällisyyden sekä datan määrän välillä on 

lineaarinen yhteys koneoppimisen kautta; koneoppiminen on tärkeä osa tekoälyä, jonka 

tarkoituksena on empiirisen datan perusteella suunnitella algoritmeja, joilla tietokoneet voivat 

jatkuvasti kehittää käyttäytymismalleja sekä rakenteita (Allam & Dhunny 2019; Chen & Zhang 

2014). Koneoppiminen, englanniksi machine learning (ML), näkyy big data analytiikassa 

kokonaisvaltaisesti datan esikäsittelystä datan arviointivaiheeseen (L’Heureux, Grolinger, 

Elyamany, & Capretz. 2017). Esineiden internet (IoT) on big datan yksi tärkeimmistä 

primäärilähteistä, koska se generoi suuren määrän dataa koneiden välillä; IoT siis koostuu 

fyysisissä laitteissa olevista sensoreista sekä toimilaitteista, jotka on yhdistetty internetiin (Kim 

2020).  

 

Myös pilviarkkitehtuurilla on mahdollisuus hyödyntää massadataa esimerkiksi robotiikan 

kautta. Robotiikan, big datan sekä pilviarkkitehtuurin yhdistäminen näkyy uutena paradigmana, 

jossa automaatiojärjestelmät sekä robotit kommunikoivat keskenään vaihtamalla dataa verkon 

kautta. Big data -analytiikalla on mahdollisuus toimia reaaliaikaisena sekä interaktiivisena 

hyödyntämällä robotiikkaa sekä automaatioita analyysissä ja reaalimaailmassa 

hyödyntämismahdollisuuksia on löydetty esimerkiksi kokoonpanolinjoista, lääketieteellisistä 

toimenpiteistä sekä ajoneuvojen ohjaamisesta. Big data liittyy siis vahvasti Smart City sekä 

Teollisuus 4.0 -ilmiöihin. (Vargas-Solar, Espinosa-Oviedo & Zechinelli-Martini 2016, 8–9) 

 

Potentiaalin täyttäessään esineiden internet pystyy yhdistämään lähes kaikki fyysiset objektit, 

jonka avulla esineitä voidaan tunnistaa ja kontrolloida, sekä lopputuloksena suorittaa haastavia 

sekä kehittyneitä tehtäviä ja prosesseja (Kim 2020). Esineiden internet on kuitenkin lähes 

hyödytön ilman analytiikkaa, koska syntynyttä informaatiota ei hyödynnetä, jonka vuoksi big 

data -analytiikka ja IoT kulkevat teknologioina käsi kädessä (Ahmed, Yaqoob, Hashem, Khan, 

Ahmed, Imran & Vasilakos 2017).  Big datan, tekoälyn sekä esineiden internetin yhteys on 

esitetty tarkemmin kuvassa 4, josta myös nähdään, kuinka teknologiat yhdessä luovat 

organisaatioille arvoa.  
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Kuva 4: Big datan ja tekoälyn yhteys (Takenaka, Zhang & Nakaya 2018) 
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3 LÄÄKETEOLLISUUS 

 

Tämä kappale esittää teoriaa lääketeollisuudesta. Aluksi esitetään lääketeollisuuden 

tuotekehitystoimintaa, jonka jälkeen tarkastellaan alan tulevaisuudennäkymiä ja trendejä.  

 

3.1 Lääketeollisuuden tuotekehitys 

 

Lääketeollisuuden tuotekehitystoiminnassa on ollut nähtävissä tuottavuuden suuri laskeminen. 

Historiallisesti lääketeollisuus on ollut johtavassa asemassa arvon luomisessa sekä 

taloudellisessa suorituskyvyssä. 15 suurinta lääkeyritystä on menettänyt yhteensä 850 miljardia 

euroa markkina-arvoa vuodesta 2000 vuoteen 2008. Yleisimpinä syinä tälle on pidetty 2000- 

luvun jälkeen painottuneita trendejä, kuten paine hintojen laskemiselle, lainsäädännölliset 

vaatimukset lääkkeille sekä lääkekehityksen efektiivisyyden putoaminen. Suurten 

lääkeyritysten eli niin sanotun Big Pharman liiketoimintamalliin kuuluu uusien tuotteiden 

löytäminen, tuottaminen sekä markkinoille tuonti. Alkuperäislääkeliiketoiminnassa nämä 

tuotteet suojataan patenteilla. Noin kymmenen vuoden jälkeen patentit kuitenkin vanhenevat, 

jolloin tuotteelle syntyy geneeristä kilpailua, mikä ajaa myös hintaa alaspäin. Tämän vuoksi 

tuotekehityksellä lääketeollisuudessa on elintärkeä rooli uusien innovaatioiden löytämisessä, 

jotta uusia lääkkeitä löytyy ja kilpailukykyä voidaan pitää yllä. (Garnier 2008)  

 

Lääketeollisuusyritykset ovat tuottavuuden parantamiseksi yrittäneet organisoida 

tuotekehitystä eri tavoin, korostaa yhteistyökumppanuuksia sekä jalkauttaa uusia teknologioita, 

mutta kokonaisvaltaista transitiota ei ole yrityksissä tapahtunut. Perinteisesti tuotekehityksessä 

on hyödynnetty suuren skaalan lähestymistapaa, jossa onnistuvuutta mitataan markkinoille 

hyväksyttyjen lääkkeiden suhteena kaikkiin tuotettuihin lääkkeisiin. Liikevaihto on 

lääkeyrityksissä kasvanut tasaisesti, mutta tuotekehityskustannukset ovat silti suhteessa suuret, 

jonka vuoksi siirtyminen kohti tuottoisampaa ja hallitumpaa tuotekehitystä on tärkeää. 

(O’Hagan & Farkas 2009) 

 

Uuden teknologioiden mukana tullut innovointi ei ole Jonesin ja Wilsdonin (2018, 26) mukaan 

vielä vaikuttanut lääketeollisuuden tuotekehityksen tuottavuuden parantumiseen – uusien 

lääkkeiden markkinoille tuomisen kasvaneet kustannukset ovat nähtävissä esimerkiksi 
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tarkastelemalla sen suhdetta lääketeollisuusyritysten käyttämiin tuotekehityskustannuksiin 

(Kuva 5). Jones & Wildson (2018, 28) nostavat esille, etteivät lääkeyritykset ole osanneet 

hyödyntää teknologian kehityksen mukana tullutta uutta informaatiota uusien lääkkeiden 

kehittämisessä. Veerappanin (2020) mukaan laskevaan trendiin on lisäksi vaikuttanut 

kireämmäksi muuttunut lainsäädäntö, lääketeollisuuden taipumus rahoittaa vähemmän lupaavia 

lääkkeitä sekä kaikista arvoa tuottavampien lääkkeiden markkinoilla jo olemassaolo.  

 

Pammolli, Righetto, Abrignani, Pani, Pelicci & Rabosio (2020) raportoivat, että 

tuotekehityksen tuottavuus on lähtenyt lääketeollisuudessa nousuun viime vuosina 

keskittymällä osa-alueisiin, joissa lääketieteellinen tarve on suuri. Toisaalta lääketeollisuuden 

sisällä tuottavuuden kasvuun ovat eniten vaikuttaneet bioteknologiset yritykset, jotka ovat 

onnistuneet erityisesti lääkekehityksen alkupäässä suhteellisesti paremmin kuin perinteiset 

suuret lääkeyritykset; tämä tuo esille bioteknologiayritysten koko ajan kasvavan merkityksen 

lääketeollisuuden tuotekehityksessä. (Pammolli et al. 2020)  

 

 

Kuva 5: Lääketeollisuuden tuotekehityksen tuottavuus (Scannell, Blanckley, Boldon & Warrington 

2012; Jones & Wilsdon 2018, 27) 

 

Lääketeollisuuden yritysten tuotekehitys eli lääkekehitysprosessin ei tarvitse noudattaa tiettyä 

tiukkaa rakennetta, mutta todellisuudessa lääkekehityksen vaiheet ovat kuitenkin samantapaisia 

paradigman muututtua suuntaan, joka edesauttaa lääkekehitysprosessia parhaiten; paradigman 
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mukaan prosessi koostuu lääkkeiden löytämisestä sekä kehittämisestä, joka jakautuu faaseihin 

(DiMasi, Grabowski & Hansen 2016). Lääkekehitykseen liittyy useita eri sidosryhmiä, joiden 

koordinointia ja yhteistyötä vaaditaan, jotta lääke saadaan markkinoille tulevaisuudessa. 

Kehityksessä ovat vahvasti mukana big pharma eli suuret lääketeollisuusyritykset, 

tutkimuslaitokset, bioteknologiayritykset ja myös pienemmät lääkeyritykset (Kuva 6). 

 

 

Kuva 6: Lääkekehitysprosessi (mukaillen Kaitin 2010; Orion 2021) 

 

Bioteknologiayrityksillä on ollut suuri efekti lääketeollisuuden suuriin yrityksiin ja sitä kautta 

myös lääkekehitysparadigman muutokseen. Nämä lääketeollisuuden suuria yrityksiä yleensä 

pienemmät innovointiin sekä moniin uudenlaisiin lääkealoihin kehittyneet organisaatiot ovat 

siten avanneet lääketeollisuuden yrityksille mahdollisuuden päästä hyödyntämään kyseisiä 

teknologioita yhteistyömuotojen sekä yrityskauppojen avulla (Gassman, Schuhmacher, Von 

Zedtwitx & Reepmeyer 2018, 41–43). Tästä hyötyvät samalla myös bioteknologiayritykset, 

koska biofarmaseuttisten tuotteiden tuominen markkinoille vaatii keskimäärin jopa 1,24 

miljardin euron investoinnin tuotekehitykseen (DiMasi & Grabowski 2007). Monien 

biotekniikkayritysten lisäksi myös pienemmät lääkeyritykset ovat riippuvaisia 

pääomasijoittajista sekä suuremmista lääkeyrityksistä, koska tuotekehityksen suurten 

kustannusten takia yrityksillä ei ole tarvittavaa pääomaa tai osaamista tuoda lääkettä itsenäisesti 

markkinoille (Kaitin 2010).  

 

Lääkekehityksen alussa on tarkoitus ymmärtää sairaus, jonka pohjalta valitaan kelpaava 

kohdemolekyyli. Prosessin alusta lähtien sairaudesta täytyy olla hyvä tuntemus 



17 

 

   

 

molekyylitasolla. Kun sairauden juurisyyt on ymmärretty, valitaan biologinen kohde eli usein 

geeni tai proteiini, joka liittyy kyseiseen sairauteen. Jo tässä esivaiheessa suoritetaan 

eläinkokeita, jotta saadaan varmuus siitä, että valittu kohde on oikea ja voidaan siirtyä prosessin 

seuraavaan vaiheeseen. (Petrova 2014) Kohteen valintavaiheella on projektin yhtenä 

ensimmäisistä askeleista suuri vastuu projektin onnistumisessa, ja vaiheeseen osallistuu usein 

ulkoisia tutkimuslaitoksia sekä joskus myös biotekniikkayrityksiä tukemaan tutkimusta sekä 

innovointia (Khanna 2012). Lääkkeenkehitysprojekteja hallitaan jo alusta lähtien jakamalla 

vaiheet pienempiin kokonaisuuksiin, joilla kaikilla on omat tavoitteensa, jotta kohdeprojektin 

laatua, aikataulua sekä kustannustehokkuutta voidaan järkevästi seurata. Big pharma -

yrityksissä uudet lääkekehitysprojektit liittyvät organisaation määrittelemään 

tuotekehitysstrategiaan, jota hallitaan strategisesti portfolionhallintaprosessilla. (Gassman et al. 

2018, 67)    

 

Löytövaiheessa aletaan etsimään itse lääkeainemolekyyliä, joka omaa potentiaalin vaikuttaa 

sairauden kulkuun. Tämän vaiheen aikana bioteknologialla on suuri rooli tuottaa 

geenimuunneltuja organismeja tai biologisia molekyylejä; lääkkeitä voidaan tuottaa siis 

kemiallisesti syntetisoimalla tai biologisten prosessien avulla, jonka lopputulosta kutsutaan 

biofarmaseuttiseksi. (Petrova 2014) Bleicherin, Böhmin, Müllerin ja Alaninen (2003) mukaan 

johtavan yhdisteen löytämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi kombinatorista kemiaa, 

suuritehoista seulontaa tai tietoon perustuvia lähestymistapoja. Modernissa lähestymistavassa 

lääkeyritykset käyttävät molekyylien löytämiseen joukkoistamista eli ulkoisten tutkijoiden 

osallistamista innovointiin, jossa ongelman ratkaisijalle usein annetaan rahallinen korvaus 

(Schuhmacher & Kuss 2020).   

 

Suuritehoinen seulonta eli high throughput screening (HTS) on yleisin lääkeainemolekyylin 

löytämisen työkalu, jossa automatisoitua laitteistoa käytetään miljoonien koenäytteiden 

nopeaan testaamiseen. Koska näytteitä seulotaan rinnakkain yli 100 000 kappaletta päivittäin, 

on automaation, robotiikan sekä tehokkaan datan prosessoinnin hyödyntäminen tärkeää. 

(Attene-Ramos, Austin & Xia 2014). Nykyään systemaattisen seulomisen lisäksi voidaan 

farmakologian, kemian ja teknologioiden kehittymisen seurauksena käyttää analyyttisiä 

metodeja, joissa etsitystä kohteesta luodaan prototyyppi sairauden synnyn ja kroonisuuden 

perusteella. Lääkeainemolekyylejä optimoidaan entisestään siihen asti, kunnes on saatu 
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muutama turvallinen lääkeainekandidaatti (Orion 2021). Yhtä tai useampaa 

lääkeainekandidaattia testataan vielä prekliinisessä vaiheessa koe-eläimillä tai elävillä soluilla 

ennen ihmiskokeita. (Petrova 2014)   

 

Tuotekehitysprosessi jatkuu lääkkeen löytämisen ja tutkimusluvan saamisen jälkeen kliinisillä 

tutkimuksilla, jotka on jaettu kolmeen faasiin. Ensimmäisessä faasissa on tärkeää testata 

lääkkeen turvallisuus ihmisille sekä määrittää enimmäisraja annostelulle. Testattavia ihmisiä 

on tässä vaiheessa noin 20–100 kappaletta. Toisessa faasissa arvioidaan lääkkeen tehokkuutta 

kyseisen sairauden omistavilla potilailla. Jos lääkkeellä huomataan potentiaalia potilaiden 

parantamiseen tai oireiden lievittämiseen, jatkaa lääke kolmanteen faasiin. Tässä vaiheessa 

testattavien joukko suurenee huomattavasti: testattavia on toisessa faasissa noin 100–500 ja 

kolmannessa faasissa 1000–5000. Kolmannen faasin tarkoituksena on luoda tilastollisesti 

merkittävää dataa lääkkeen turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Kliinisten kokeiden päätyttyä 

onnistuneesti, alkaa lääkkeen hyväksyntäprosessi markkinoille, jossa esimerkiksi Yhdysvaltain 

Elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) tai Euroopan lääkevirasto (EMA) markkinoista riippuen 

arvioivat lääkkeen hyötyjä, riskejä sekä määrittävät lääkkeen etikettiin kirjoitettavan 

informaation. (Petrova 2014) 

 

Kun lääke on saanut hyväksynnän markkinoille, lääkettä markkinoille vievän organisaation 

täytyy siirtyä valmistamaan tuotteita suuremmalla skaalalla myyntiä varten, mikä voi 

osoittautua ongelmalliseksi ilman tehokkaita tuotantoprosesseja tai olemassa olevaa kalustoa 

(Petrova 2014). Lääkkeen kehittämistä ja tarkkailua jatketaan myös julkaisun jälkeen; lääkettä 

mahdollisesti hienosäädetään, sekä lääkkeen turvallisuutta tarvittaessa tarkastellaan neljännen 

faasin aikana. Lääketeollisuuden T&K-toiminta voidaan siis jakaa kolmeen päävaiheeseen: 

konseptivaiheeseen, kehitysvaiheeseen sekä markkinoille tuomiseen. Konseptivaiheessa 

pyritään luomaan tuotekonsepti ja vahvistamaan idea ihmisillä, kehitysvaiheessa on tarkoitus 

ohjata projekti täyttämään lainsäädännölliset vaatimukset sekä markkinoille tuodessa halutaan 

siirtää T&K-toiminnan tulos efektiivisesti asiakkaille. (Gassman et al. 2018, 67–68). 

Tuotekehitysprosessin kriittiset kohdat teknologisesta sekä johdon näkökulmasta on koottu alla 

olevaan taulukkoon (Taulukko 1).   
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Taulukko 1: T&K-toiminnan haasteita (mukaillen Gassman et al. 2018, 64) 

Johdon haasteet Teknologiset haasteet 

Kohteen identifiointi Suuritehoinen seulonta 

Projektin valinta Kombinatorinen kemia 

Projektinhallinta Genomiikka 

Portfolionhallinta Molekyylisuunnittelu 

Lääkkeenkehitys Bioinformatiikka 

Ulkoistaminen 

Yhteistyöt 

 

3.2 Lääketeollisuuden tulevaisuudentrendit 

 

Kilpailukyvyn sekä kasvun aikaansaanti innovoinnin avulla tulee korostumaan tulevaisuuden 

lääketeollisuudessa. Teknologian kehittyminen, varsinkin taulukon 1 teknologisten haasteiden 

ratkaiseminen, tulee olemaan yksi innovoinnin pääajureista, joiden avulla lääketeollisuus 

saavuttaa transformaation kohti tehokkaampaa liiketoimintaa. Muita ajureita lääketeollisuuden 

kehityksessä tulevat olemaan asiakkaiden kiristyvät odotukset sekä uudet innovatiiviset 

kilpailijat. (Gassman et al. 2018, 155). Toimintaympäristön muutoksen kuvaamiseen on 

käytetty PESTEL-analyysiä viitekehyksenä, jotta tulevaisuudentrendejä voidaan tarkastella 

kokonaisuutena makrotasolla. PESTEL-analyysi identifioi toimintaympäristön poliittisia (P), 

ekonomisia (E), sosiaalisia (S), teknologisia (T), ekologisia (E) sekä lainsäädännöllisiä (L) 

vaikutuksia organisaation toimintaan, minkä vuoksi työkalua pystytään käyttämään myös 

tulevaisuudenskenaarioiden ennustamisessa (Yüksel 2012). PESTEL-analyysin tulokset 

tulevaisuudentrendeistä on koottu sekä jäsennelty taulukkoon 2.     

 

Poliittiset tekijät 

Hallitukset sekä asiakkaat tulevat suurenevan kysynnän ja pienenevien budjettien vuoksi 

tuomaan painetta hintojen laskemiselle. Samalla tullaan vaatimaan myös suurempaa 

läpinäkyvyyttä lääkeyritysten toimintaan ja varsinkin lääkkeiden hinnoitteluun, sekä 

lopputuloksena näkökulma asiakkailla tulee muuttumaan lääkkeen onnistuvuudesta 

maksamiseen. Lääkeyrityksillä tulee olemaan mahdollisuus rakentaa parempia suhteita 
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potilaisiin, minkä avulla yritykset voivat saada elintärkeää dataa potilaskokemuksista sekä 

parantaa mainettaan osana terveydenhuoltoa. (Van den Heuvel & Stirling 2018) 

 

Ekonomiset tekijät 

Lääketeollisuudessa on laajasti tunnistettu T&K-toiminnan tehokkuuden heikentyminen, ja 

yritykset ovat huomanneet, ettei pelkästään investointien kasvattaminen tuotekehityksessä tuo 

ongelmaan ratkaisua, jonka vuoksi inefektiivisen lääkekehityksen ratkaiseminen innovoinnilla, 

uusilla teknologioilla sekä paremmalla kaupallistamisella tulee korostumaan lääketeollisuuden 

tulevaisuudessa (Taylor 2015; Gassman et al. 2018, 156).  

 

Sosiaaliset tekijät  

Terveydenhuollon jatkuvasti kehittyessä sekä ihmisten elämäntapojen parantuessa tulee 

kasvamaan myös ihmisten keskimääräinen elinajanodote, jonka vuoksi lääkkeiden kysyntä 

tulee kasvamaan varsinkin vanhemmilla aikuisilla. Elinajanodotteen kasvaminen voi tuoda 

tarpeen myös lääkepakkausten avaamisen helpottamiseen. (Izquierdo 2018) Kannettavien 

teknologioiden sekä muiden älylaitteiden lisääntyminen ihmisten kulutustottumuksissa tulee 

näkymään terveysdatan lisääntymisenä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa koko 

terveydenhuoltosektoriin disruptiivisesti muuttamalla lääkeyritysten, asiakkaiden, 

terveydenhuollontarjoajien ja potilaiden suhdetta. Muutos tulee tarvitsemaan osaajia 

massadatan hyödyntämisessä sekä tukevia teknologioita, kuten tilastollisia 

analyysimenetelmiä. (Gassman et al. 2018, v-vi, 158) 

 

Teknologiset tekijät 

Van Den Heuvelin ja Stirlingin (2018) mukaan lääketeollisuus tulee tulevaisuudessa 

muuttumaan suuntaan, jossa potilaiden todennäköisyys saada tietty sairaus tai terveydentila 

voidaan ennustaa, sekä paradigma muuttuu oireiden hoitamisesta niiden ehkäisyyn ja sairauden 

parantamiseen. Ihmisten käyttämän terveysteknologian lisäksi tähän murrokseen tulevat 

vaikuttamaan teknologian kehittyminen sekä uudet terapiat. Teknologioiden kehittyminen tulee 

näkymään varsinkin 3D-tulostamisessa, nanoteknologiassa, bioniikassa sekä ennustavassa 

analyysissä. Bioniikan kehittyminen näkyy esimerkiksi keinotekoisina eliminä, sekä ennustava 

analyysi (Kuva 3) dataohjautuvien teknologioiden tuomisena osaksi lääketeollisuuden 

prosesseja. (Van Den Heuvel & Stirling 2018) 
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Gassmanin et al. (2018, 156) mukaan teknologinen murros tulee näkymään varsinkin 

lääkkeiden löytämisvaiheessa kustannusten tehokkaampana hallintana sekä parempina 

ennustuksina sairauksien käyttäytymisestä. Gassman et al. (2018, 157–158) tuovat esille myös 

integroidut ratkaisut; esimerkiksi neurodegeneratiivisten sairauksien hoitamisessa tarvitaan 

lääkeyritysten perinteisen toimintamallin lisäksi integroituja ohjelmisto- sekä 

robotiikkaratkaisuja, jolloin lääkeyritykset laajenevat lääkkeentekotaloista laajemmiksi 

terveydenhuoltoratkaisujen tarjoajiksi. Bloom (2021) tuo lääkkeiden löytämisprosessiin 

tuoreen näkökulman, jossa aikaisemmin hyväksyttyjä lääkkeitä tulisi hyödyntää myös uusien 

lääkkeiden kehittämisessä tarkoituksena lyhentää lääkkeenkehitysprosessia – tämä 

uudelleensijoitettujen lääkkeiden hyödyntämisnäkökulma on kasvattanut kiinnostusta 

entisestään COVID-19 pandemian ansiosta.  

 

Ekologiset tekijät 

Lääkkeitä voi kulkeutua ympäristöön tuotantolaitoksen jätevesistä, vanhentuneiden lääkkeiden 

hävittämisestä sekä hoidettavilta potilailta. Lääkejäämien ekologinen vaikutus on vähäinen, 

mutta modernien analyyttisten menetelmien käyttämisellä näitä vaikutuksia pystytään 

tarkkailemaan tarkemmin esimerkiksi jätevesissä. Ihmisten kestävyysajattelun yleistyessä, 

lääkeyritysten tulisi tuottaa lääkkeitä entistä ympäristöystävällisemmin kilpailukyvyn 

ylläpitämiseksi. (Taylor 2015) 

 

Lainsäädännölliset tekijät   

Lääketeollisuuden yksi tunnuspiirteistä, tiukka lainsäädäntö, tulee todennäköisesti 

tiukentumaan entisestään – varsinkin lääkkeiden jäljitettävyyttä pyritään parantamaan 

(Izquerdo 2018). Esimerkiksi Yhdysvalloissa on otettu vuodesta 2018 lähtien käyttöön säännös 

lääkkeiden toimitusketjun turvallisuudesta nimeltään Drug Supply Chain Security Act 

(DSCSA), jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia haitalliseksi todetuilta lääkkeiltä sähköisen 

järjestelmän avulla, joka pystyy seuraamaan sekä jäljittämään reseptilääkkeiden jakelua 

(Izquerdo 2018; FDA 2018). 
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Taulukko 2: Tulevaisuudentrendejä lääketeollisuudessa 

Lähde Trendit 
 

Gassman et al. 

2018, 156-163 T&K-toiminnan tehokkuus Synergiaedut yhteistyöllä 

  
Uudet teknologiat lääkkeiden löytämisessä 

  
Integroidut ratkaisut 

 

Liiketoimintamallin uudelleen 

määrittäminen Toimitusketjun haastavien vaiheiden hallinta 

  
Ulkoisen innovaation hyödyntäminen 

  
Potentiaali kehittyvillä markkinoilla 

  
Viihde-elektroniikka 

 
Ihmisten johtaminen Muutosjohtaminen 

  
Työn merkityksellisyyden alleviivaus 

  

Epäonnistumiset mieluummin prosessin 

alussa 

Izquierdo 2018 Kireämmät lait 
 

 
Ihmisten kasvava elinajanodote Nouseva kysyntä lääkkeille 

 
Patenttien vanheneminen 

 
Van Den Heuvel & 

Stirling 2018 
Paine hintojen laskemiselle 

 

 
Sairauksien hoidosta niiden ehkäisyyn 

 

 
Uudet terapiat 

 

 
Uudet teknologiat Genetiikka 

  
3D-tulostus 

  
Bioniikka 

  
Ennustava analyysi 

 

Terveyden kaupallistaminen 

Ihmisten kasvava kiinnostus 

terveyskuluttamiseen kuten 

aktiivisuusrannekkeisiin 

Taylor 2015 Yrityskaupat sekä fuusiot (M&A) 
 

 

Eroomin laki 
Epätehokasta tuotekehitystä ei olla vielä 

saatu korjattua, vaikka ongelmat tiedossa 

Bloom 2021 

Tekoälyn hyödyntäminen lääkkeiden 

löytämisessä 
 

 
Lääkkeiden uudelleensijoittaminen 
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4 BIG DATAN HYÖDYNTÄMINEN LÄÄKETEOLLISUUDESSA 

 

Tässä luvussa esitetään big datan hyödyntämismahdollisuuksia lääketeollisuudessa. Ensin 

käsitellään big datan hyödyntämistä lääkekehityksessä, jonka jälkeen tarkastellaan big datan 

hyödyntämistä lääketeollisuusyritysten muissa toiminnoissa. Tämän jälkeen otetaan 

tarkasteltavaksi big datan käyttöönotto lääketeollisuudessa ja annetaan esimerkkejä big datan 

käyttöönotosta lääketeollisuusyrityksissä.   

 

4.1 Big datan hyödyntäminen lääkekehityksessä 

 

GlobalDatan (2019) tekemän tutkimuksen mukaan 48 prosenttia lääketeollisuudessa toimivista 

asiantuntijoista uskovat digitaalisen transformaation olevan päätekijä lääkkeenkehityksen 

tuottavuuden parantamisessa; saman tutkimuksen mukaan kaksi pääteknologiaa tässä 

muutoksessa tulee olemaan tekoäly sekä big data, joihin tullaan myös investoimaan 

lähitulevaisuudessa eniten. Koska tekoäly sekä big data ovat toisiaan tukevia teknologioita, 

molempien tehokkaalla hyödyntämisellä pitäisi siis olla entistä vahvempi vaikutus 

disruptiiviseen muutokseen lääketeollisuuden tuotekehityksessä. Tarkastellaan seuraavaksi big 

datan hyödyntämistä lääkkeenkehityksen vaiheiden viitekehyksessä kuvan 6 prosessin 

mukaisesti. 

 

Löytövaiheen alussa siis keskitytään sairauden ymmärtämiseen sekä kohdemolekyylin 

löytämiseen. Näiden onnistuminen hyötyy suuresti prosessissa käytettävän teknologian, kuten 

genetiikan kehittymisestä; esimerkiksi autoimmuunisairaus AIDS:in ymmärtämisessä täytyy 

löytää proteiinit, jotka vaikuttavat ihmisen immuunijärjestelmään, ja tutkimus hyötyy 

ihmisgeenien ja -proteiinien paremmasta tuntemuksesta (Petrova 2014). Genetiikan 

kehittyminen on kasvattanut löytövaiheessa hyödynnettävien potentiaalisten 

lääkeainemolekyylien tietokantoja (Zhu 2020). BindingDB on esimerkki julkisesta 

tietokannasta, jonka tarkoituksena on tukea molekyylin löytöä sisältämällä dataa lähes 

miljoonasta lääkemäisestä molekyylistä (The Binding Database 2021).  Julkisen datan 

yleistymisellä päästään hallitsemaan kustannuksia tehokkaammin lisäämällä ulkoistamista sekä 

yhteistyötä, johon osallistuvat lääkeyritysten lisäksi esimerkiksi akateemiset tutkimuslaitokset 

sekä voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Osa tietokannoissa sisältävästä datasta täyttää big 
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datan ominaisuudet ja luokitellaan strukturoimattomaksi, jonka vuoksi big data -analytiikan 

käyttäminen on olennaista arvon luomiseksi. (Zhao, Ciallella, Aleksunes & Zhu 2020)  

 

Julkisia tietokantoja voidaan hyödyntää löytövaiheessa myös lääkeainemolekyylien listaamisen 

tukena. Listauksessa voidaan ottaa huomioon uutuusarvo, kaupallistamispotentiaali sekä 

tarvittavat ominaisuuskriteerit analysoimalla tietokantojen sisältöä. Big data -analytiikalla on 

lisäksi potentiaalia löytää kokonaan uusia lääkekombinaatioita esimerkiksi ennustamalla niiden 

komponenttien synergiaa – tähän asti ennustukset ovat kuitenkin onnistuneet hyvin 

vaihtelevasti. Myös muut menetelmät lääkkeiden uudelleenhyödyntämiseen vaativat usein 

BDA:ta, jotta olemassa olevaa informaatiota tietokannoissa voidaan hyödyntää 

kokonaisvaltaisesti ja lyhentää prosessin kestoaikaa. (Chen & Butte 2016) Löytövaiheessa 

korostuu kohteen löytämisessä, lääkeainemolekyylien löytämisessä sekä molekyylien 

optimoinnissa käytettävät teknologiat. Suuri osa lääketeollisuuden T&K-toiminnan 

teknologisista haasteita ovat kyseisiä teknologioita (Taulukko 1). BDA:n ja tietokantojen 

hyödyntäminen näkyy entistä yksilöllisemmän lääketieteen kehittymisenä, jossa tietylle 

joukolle tarkoitettuja lääkkeitä luodaan heidän geneettisen koodinsa avulla yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa. (Costa 2014). 

 

Big data voi vastata myös suuritehoisen seulonnan (HTS) teknologisiin haasteisiin. Osa 

seulonnassa syntyneestä datasta on strukturoimattomassa muodossa: strukturoimattomia datan 

lähteitä ovat esimerkiksi laboratorioraportit, muistiinpanot sekä verkkosivujen päivitykset. 

Syntyneen datan määrä on täten niin laaja, että sitä on vaikea hallita perinteisillä datan 

prosessointityökaluilla. Big datan avulla saadaan seulonnan tuloksista parempia ennustuksia 

tutkittujen yhdisteiden systemaattisista vaikutuksista, koska prosessissa syntynyttä dataa 

voidaan hyödyntää tehokkaammin. (Zhu, Zhang, Kim, Boison, Sedykh & Moran 2014) 

Ohjelmistoyrityksiin verrattuna lääketeollisuuden tuotekehitysprosessin tietokannat ovat 

pienempiä, mutta kasvavat nopeasti HTS-tekniikoiden, genomiikan sekä kombinatorisen 

kemian mukana, jonka vuoksi big datan sekä big data -analytiikan rooli lääkkeiden 

löytämisprosessissa tulee kasvamaan (Zhao et al. 2020). 

 

Lääkkeen löytämisen jälkeen tapahtuvat kliiniset kokeet tarjoavat tällä hetkellä parhaan 

lähestymistavan lääkkeen testaamiseen ja samalla tarjoavat alustan big data -analytiikan 
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hyödyntämiselle päätöksenteon tukena. Ennustavan analyysin avulla voidaan valita osallistujat 

kliinisiin kokeisiin rajaamalla joukko ihmisiin, joille kokeilu ei ole hengenvaarallinen, ja jotka 

todennäköisemmin osallistuvat mukaan kokeisiin: (Taglang & Jackson 2016) Kliinisissä 

kokeissa hyödynnettäviä datan lähteitä  on koottu taulukkoon 3. Terveydenhuollossa kerätään 

kasvavin määrin dataa biologian tieteenaloista, kuten genomiikasta, ja on alettu käyttämään 

sähköistä terveysrekisteriä (EHR), joiden avulla lääkeyritykset saavat relevantimpaa 

potilasdataa. Lopputuloksena voidaan tehostaa kliinisiä kokeita vähentämällä koehenkilöitä, 

lyhentämällä kokeisiin käytettävää aikaa sekä supistaa virheiden todennäköisyyttä (Cattell et 

al. 2013). Potilasdatan saamista rajoittaa kuitenkin yksityisyys, tietoturvakysymykset sekä 

puuttuvat regulaatiot monissa maissa.  Taulukon 3 datan lähteillä ja sitä kautta big data -

analytiikalla on siis potentiaalia parantaa T&K-toiminnan tehokkuutta, mutta myös muuttaa 

lääketeollisuuden liiketoimintamallin sairauksien parantamisesta sairauksien ehkäisemiseen. 

(Gassman et al. 2018, 54–55)  

 

Taulukko 3: Potilasdatan lähteitä (mukaillen Taglang & Jackson 2016) 

Datan lähde Määritelmä 

Vakuutusdata Lääkkeiden ja hoitojen käyttötrendit 

Kansanterveysdata Yhteisön terveystrendit 

mHealth data Terveyssovellukset, puettavat laitteet  

Potilaiden raportoima data Potilaiden käyttämät raportointijärjestelmät 

sekä keskustelualustat verkossa 

Biologian tieteenalat, kuten genomiikka Tarjoaa oivalluksia tautien mekanismeista 

Sähköinen terveysrekisteri (EHR) Digitaalinen tietue, joka sisältää 

kokonaisvaltaisesti potilastietoa 

Perinnöllinen data Reaaliaikainen ja historiallinen data perheen 

terveysongelmista 

Data ympäristöstä Sensoreiden kaappaamaa dataa, johon 

sisältyy esimerkiksi sää- ja paikkatiedot 

 

Lääkeyritykset voivat saavuttaa kilpailuetua lääkkeen hyväksyntävaiheessa sekä hyväksynnän 

jälkeen turvallisuuteen sekä riskienhallintaan panostamalla. Big datan avulla 

turvallisuusvalvontaa pystytään parantamaan strukturoidun perinteisen hyödynnettävän datan 
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lisäksi strukturoimattoman datan lähteillä, minkä seurauksena syntyy parempi mahdollisuus 

identifioida turvallisuuskysymyksiä harvinaisista tapahtumista. (Cattell et al. 2013) Big datan 

hyödyntämismahdollisuuksia lääketeollisuuden T&K-toiminnassa on koottu kuvaan 7.  

 

 

Kuva 7: Big Data lääketeollisuuden T&K-toiminnassa 

 

4.2 Big datan hyödyntäminen lääkeyritysten muissa toiminnoissa 

 

Big Pharma on viime vuosina tunnistanut big datalle lukuisia uusia 

hyödyntämismahdollisuuksia T&K:n lisäksi myös toimitusketjun hallinnassa, myynnissä, 

markkinoinnissa sekä sääntelyyn liittyvissä asioissa. COVID-19 pandemian seurauksena 

paradigman muutos kohti dataohjautuvampaa toimintaa on kiihtynyt entisestään uusien 

digitaalisten innovaatioiden mukana. Big datan yleistyminen lääketeollisuudessa on tarjonnut 

mahdollisuuden perinteisen liiketoimintamallin muokkaamiseen sekä uusia 

arvonluontimahdollisuuksia, koska massadatalla päästään keräämään edistyneempiä 

näkemyksiä organisaation toiminnoista. (Pesqueira, Sousa & Rocha 2020; Shafique, Khurshid, 

Rahman, Khanna, & Gupta 2019) 

 

BDA on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi toimitusketjun hallinnassa parantamalla 

suhteita ostajiin ja toimittajiin, minkä seurauksena toimitusketjun suorituskyky sekä tehokkuus 

paranee (Shafique et al. 2019). Meneillään olevia prosesseja sekä olemassa olevia asiakkaita 

hyödyntämällä big data -analytiikkaa voidaan käyttää myös toimitusketjun viitekehyksessä 
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tulevaisuuden trendien ennustamiseen sekä produktiivisuuden kasvattamiseen (Gunasekaran, 

Papadopoulos, Dubey, Wamba, Childe, Hazen & Akter 2017). Shafiquen et al. (2019) 

lääketeollisuuden logistiikkaan kohdistuvan tutkimuksen mukaan toimitusketjun hallinta 

tehostuu big data -analytiikkaa hyödyntämällä ja organisatorinen suorituskyky sekä 

asiakastyytyväisyys kasvavat, koska massadatan avulla voidaan kokonaisvaltaisemmin 

identifioida sekä ennustaa sidosryhmien kuten asiakkaiden odotuksia. 

 

Tarkastellaan esimerkkiä big datan käytöstä lääketeollisuusyrityksen markkinoinnissa osana 

big datan hyödyntämistä muissa toiminnoissa. Käyttämällä strukturoimattoman datan lähteenä 

esimerkiksi Facebookia saadaan informaatiota väestön vuorovaikutuksista terveyssisältöön ja 

sitä kautta tiettyihin brändeihin, palveluihin ja tuotteisiin. Strukturoimaton informaatio voidaan 

tallentaa tämän jälkeen Hadoop-ohjelmistoon, joka koostuu MapReduce ohjelmointimallista 

sekä Hadoop Distributed Filesystem (HDFS) tiedostomallista. MapReduce viitekehys hajottaa 

ongelman osaongelmiin sekä suorittaa ne rinnakkain eli suuri tietojoukko pienennetään 

pienemmiksi osajoukoiksi, joihin pystytään käyttämään analytiikkaa (Bhosale & Gadekar 

2014). Lopputuloksena esimerkin tapauksessa saadaan kolme taulukkoa: käyttäytymistiedot 

käyttäjien vuorovaikutuksista Facebookissa, väestörakenne käyttäjäprofiileista sekä Facebook-

sivujen väestötiedot kuvan 8 mukaisesti. (Liberati & Mariani 2018). Tämän avulla saadaan 

muokattua käyttäjäjoukon persoonallisuus, sijainti sekä mielenkiinnonkohteet hyödylliseksi 

asiakasinformaatioksi, jota voidaan hyödyntää segmentoinnissa eli potentiaalisten asiakkaiden 

jakamisena segmentteihin heidän ominaisuuksiensa perusteella (Yoseph, Ahamed Hassain 

Malim, Heikkilä, Brezulianu, Geman & Paskhal Rostam 2020; Liberati & Mariani 2018). 

 

 

Kuva 8: MapReduce-prosessi (Liberati & Mariani 2018) 
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Koska tuotekehitys on suuressa roolissa lääketeollisuudessa, portfolion hallinta on kriittisen 

tärkeää, jotta voidaan tehdä informoituja päätöksiä käynnissä olevista projekteista. Big datan 

sekä big data -analytiikan avulla saadaan tehtyä nopeita dataohjautuvia päätöksiä käynnissä 

olevien projektien lisäksi myös kilpailijoiden tilanteesta sekä liiketoiminnan 

kehittämismahdollisuuksista. Portfolion hallintaan tarvittavaa dataa vaaditaan esimerkiksi 

tuotekehityksen sisältä lääkkeiden löytämisessä sekä kliinisistä kokeista, jonka lisäksi myös 

muista toiminnoista, kuten toimitusketjun hallinnasta sekä myynnistä ja markkinoinnista 

saatava data on tarpeellista, jotta kaikkea organisaation sisältä tulevaa dataa voidaan analysoida 

ja hyödyntää päätöksenteossa. Lääkeyrityksillä on myös mahdollisuus muuttaa toimintaansa 

läpinäkyvämmäksi jakamalla sisäistä dataansa sidosryhmille, jonka seurauksena voidaan 

parantaa yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä luottamusta esimerkiksi asiakkaissa. (Cattel et 

al. 2013; Festa, Safraou, Cuomo & Solima 2018)  

 

Pesquiera et al. (2020) tiivistävät, että big datan käyttömahdollisuudet ovat lääketeollisuudessa 

loputtomat. Paradigmaa on lähiaikoina ajanut eteenpäin se, että Yhdysvalloissa FDA sekä 

Euroopassa EMA ovat hyväksyneet puettavien laitteiden käytön potilasdatan keräämisessä, 

minkä seurauksena datajoukkojen määrä tietokantojen sisällä tulee kasvamaan tuoden lisää 

luotettavaa tietoa potilaista (Pesquiera et al. 2020). Esineiden internettiin kuuluvat puettavat 

laitteet voivat täten tiivistää lääketeollisuuden ja muun terveydenhuollon yhteistyötä; lääkärit 

voivat hoidon epäonnistuessa esimerkiksi pyytää neuvoa lääkeyrityksiltä, jotka potilasdatan 

pohjalta pystyvät antamaan potilaan lääkitykseen neuvoja (Joshi 2019). 

 

4.3 Big datan käyttöönotto lääketeollisuudessa 

 

Big datan käyttöönoton on pahimmillaan estimoitu onnistuvan vain 15 prosentissa tapauksista, 

eli modernien big data lähestymistapojen kiinnittäminen olemassa olevaan infrastruktuuriin on 

koettu haastavaksi (Asay 2017). Tämän lisäksi myös yritysten organisaatiokulttuuri on 

heikentänyt big data -projektien onnistuvuutta (Ross, Beath & Quaadgras 2013). Toisin sanoen, 

vaikka organisaatioilla olisikin paljon sisäistä strukturoimatonta dataa, arvon luominen datan 

pohjalta tulee silti olemaan haastavaa (Zeng & Glaister 2018; Goes 2014). Lääketeollisuudessa 

yrityskaupat ja fuusiot ovat suosittuja tapoja vahvistaa innovointia tuotekehityksessä, myyntiä, 

markkinointia sekä jakelua, ja COVID-19 pandemian vaikuttaessa tilanteeseen, lääkeyritykset 
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ovat joutuneet miettimään strategiaansa uudelleen. Pandemia on osaltaan kiihdyttänyt 

organisaatioissa esimerkiksi digitalisaatiota, jonka vuoksi yrityskauppojen ja fuusioiden lisäksi 

lääkeyrityksillä on oiva mahdollisuus myös big data -infrastruktuurin käyttöönottoon osana 

uutta strategiaa. (Ascher, Bansal, Dhankhar & Kim 2020) Käsitellään seuraavaksi, kuinka 

käyttöönottoprosessin kannattaa edetä lääketeollisuudessa maksimaalisen arvon luomiseksi. 

 

Tiedonhallinnan organisointi 

Ensimmäiseksi organisaation täytyy muodostaa missio datan organisoinnin hallinnalle, johon 

kuuluu tavoitteiden selkeä määrittely, menettelyt toteuttamiselle sekä tapa mitata lopputuloksen 

suorituskykyä. Tarkoituksena on siis luoda protokolla tiedonhallinnalle, johon sisältyy 

ohjenuorat datan saatavuuteen, jakamiseen, aitouteen sekä tärkeyteen, jotta massadatalle 

pystytään määrittelemään oikeanlaiset käyttökohteet. Tämän jälkeen organisaatioiden tulisi 

identifioida sisäisen datansa hyödyllisyys, jotta tärkeimmät datasetit voidaan myöhemmin 

liittää osaksi big data -infrastruktuuria; tällä voidaan käytännössä pienentää datan 

kompleksisuutta jättämällä irrelevantti informaatio pois helpottaen BDA-prosessia. Haastavin 

vaihe terveydenhuoltoon kuuluville organisaatioille eli myös lääketeollisuusyrityksille 

tiedonhallinnan organisoinnissa on informaation integrointi, johon kuuluu datan siirtäminen 

vanhoista järjestelmistä BDA:n infrastruktuuriin. (Wang, Kung & Byrd 2018) Tiedonhallinnan 

organisoinnin vaiheet kohti big datan hyödyntämistä on kuvattu kuvassa 9.  

 

 

Kuva 9: Tiedonhallinnan organisointi (mukaillen Wang et al. 2018) 

 

Yksi tärkeimmistä vaiheista big datan käyttöönotossa on siis organisaation datan integroiminen; 

tiettyjen sairauksien kuten Alzheimerin ja autismin ymmärtäminen säännellyssä ympäristössä 

vaatii yrityksiltä huomattavasti suuremman määrän dataa, jotta perinteisesti suoritettua data-

analytiikkaa pystyttäisiin haastamaan sekä BDA-prosessin loppupään mallinnuksesta tulisi 
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tehokkaampaa (Schultz 2013; Yang et al. 2011). Datan hallinta arvoketjun kaikissa vaiheissa 

yhdistettynä ulkoisen datan hyödyntämiseen mahdollistaa efektiivisen datan hallinnan, minkä 

lisäksi kokonaisvaltainen datan integrointi vaatii luotettavia datan lähteitä sekä varmuutta datan 

laadusta ja turvallisuudesta. Tyypillisesti integrointi tapahtuu implementoimalla ensin spesifien 

datatyyppien kuten kliinisten kokeiden informaatio ja vasta myöhemmin seuraavat 

priorisointitasot niiden oletetuilla aikatauluilla ja kustannuksilla. Tällä lähestymistavalla 

pyritään hyötymään tärkeimmästä datasta ensin. Pelkästään tärkeimpien datatyyppien 

implementointi ennen tietovarastoinnin laajentamista voi kestää yli 12 kuukautta. (Cattell et al. 

2013) 

 

Yhteistyö ja informaation jakamiskulttuuri 

Datan integroinnin lisäksi tärkeänä esivaiheena big datan implementoinnissa on 

yhteistyökulttuurin muodostaminen jakamalla informaatiota (Wang et al. 2018). Perinteisesti 

lääketeollisuuden tuotekehitystoiminnan data on ollut pääasiassa salassa muilta, mutta ulkoisen 

yhteistyön avulla voidaan kasvattaa relevantin datan määrää yhdistämällä sisäisen yhteistyön 

informaatio sidosryhmiltä saatuun dataan. Akateemiset tutkimuslaitokset voivat esimerkiksi 

jakaa oivalluksia liittyen uusiin tieteellisiin menettelyihin ja ”open space”-menettelyissä 

hyödynnetään ulkoisia tutkijoita usein rahallisin korvauksin. (Cattel et al. 2013) 

 

Datan kerääminen ilman informaation jakamiskulttuuria tulee siis olemaan rajatumpaa, ja 

samalla rajaisi BDA-prosessin loppupäätä eli esimerkiksi ennustavaa analyysiä. Tämän vuoksi 

organisaatioiden tulisi panostaa käytäntöjen kehittämiseen, joissa ulkoisia toimijoita 

rohkaistaan datan jakamiseen, palkitaan datan jakajia ja lopputuloksena saadaan kasvatettua 

laadukkaan datan määrää. (Wang et al. 2018) Lääketeollisuusyritykset voivat myös tehdä 

yhteistyötä terveydenhuoltoekosysteemin ulkopuolella olevien organisaatioiden kuten 

digitaalisten big dataan perehtyneiden start-up yritysten kanssa – yhteistyö voidaan toteuttaa 

strategisena yhteistyönä tai yrityskauppana ja tuo lääketeollisuusyritykselle mahdollisuuden big 

data -taitojen parantamiseen (Pesqueira et al. 2020).  

 

Johdon velvoitteet ja henkilöstön kouluttaminen 

Big data -analytiikan hyödyntäminen päätöksenteossa vaatii osaamista, eli avainhenkilöstön 

täytyy osata tulkita analyysin tuloksia sekä omaksua kriittinen ajattelu, jotta päätöksiä ei tehtäisi 
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väärillä tulkinnoilla datasta (Wang et al 2018). Big data -strategioiden implementointi vaatii 

tukea myös yrityksen keskijohdolta sekä johdolta, jotta teknologiset ja kulttuuriset haasteet 

saadaan minimoitua (Mikalef, Pappas, Krogstie & Giannakos 2017; Mayhew, Saleh & 

Williams 2016). Tabeshin, Mousawidin ja Hasanin (2019) mukaan big data -strategioiden 

käyttöönoton onnistumisen varmistamisessa yrityksen johdon vastuulla on kolme osa-aluetta: 

rakenteelliset vaikutteet, suhteelliset vaikutteet sekä tietovaikutteet (Kuva 10). Johdon ja 

keskijohdon rooli on tukea big datan implementointia jatkuvalla sitoutumisella ja tuella, 

tehokkaalla koordinoinnilla ja kommunikaatiolla sekä tutustua myös big datan tekniseen 

puoleen, jotta organisaation data-analytiikan asiantuntijoiden kanssa voidaan käydä efektiivistä 

keskustelua (Tabesh et al. 2019).  

 

 

Kuva 10: Johdon vaikutteet implementoinnin onnistumiseen (mukaillen Tabesh et al. 2019) 

 

Muita huomioonotettavia asioita big datan käyttöönotossa ovat pilviarkkitehtuurin 

hyödyntäminen, panostaminen datan visualisointiin sekä uusien liiketoimintaideoiden 

kehittäminen big datan avulla (Wang et al. 2018; Schultz 2013). Kvalitatiivisesta näkökulmasta 

intuitiivinen datan visualisointi on tärkeä osa-alue big datan käyttöönotossa ja sen 

hyödyntämisessä, koska tuotosten muuttaminen visuaalisiksi esityksiksi voi tuoda esille 

piileviä rakenteita tarkastelemalla niitä kvantitatiivisin keinoin (Schultz 2013).   Tämän lisäksi 

raporttien, KPI-lukujen ja hälytysilmoitusten luonti tuotosten pohjalta edistää uusien 

markkinamahdollisuuksien ja ideoiden tunnistamista sekä toteutettavuuden arviointia. Uskallus 

kehittää BDA:n pohjalta uusia liiketoimintaideoita hyödyttää organisaatiota innovoinnissa ja 

nykyisen liiketoiminnan inkrementaalisessa tai disruptiivisessa muutoksessa kilpailuedun 
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luomiseksi. (Wang et al. 2018) Big datan onnistunut käyttöönotto tuottaa kuvan 11 mukaisesti 

organisaatioon hyötyjä kokonaisvaltaisesti viidessä eri kategoriassa.  

 

 

Kuva 11: Big datan käyttöönoton avainpiirteet (mukaillen Wang et al. 2018; Schultz 2013) 

 

4.4 Esimerkkejä big datan käyttöönotosta lääketeollisuusyrityksissä 

 

Yhdysvaltalainen Vertex Pharmaceuticals on kehittänyt yhteistyöprojektin, jonka tarkoituksena 

on virtuaalisessa ympäristössä seuloa systemaattisesti yli puoli miljoonaa yhdistettä 

tarkoituksena löytää spesifi lääke-ehdokas tietylle potilasjoukolle; lopputuloksena organisaatio 

sai kehitettyä Kalydeco nimisen lääkkeen hyödyntämällä big data -analytiikkaa, kombinatorista 

teknologiaa sekä genetiikkaa projektin aikana (Herper 2012; Tsao, Chin, Garraway & Fisher 

2012). Tämänkaltainen yksilöllisen lääketieteen yleistyminen vaikuttaa suoraan 

verrannollisesti myös big data -analytiikan kysynnän kasvuun lääkekehitysprosessin 

alkupäässä.  

 

Isobritannialainen lääketeollisuudessa toimiva yritys Glaxo Smith Kline eli GSK on vuonna 

2015 tunnistanut T&K-toiminnasta syntyvän suuren datamäärän ja yhdistänyt tämän kaiken 
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datan yhteen suureen tietokantaan: tietokanta sisältää kaikki tutkitut potentiaaliset 

lääkemolekyylit ja niihin liittyvät testit (Jing, Bian, Hu, Wang, & Xie 2018).  Tämän 

toteuttamiseksi organisaatio määritteli 20 tärkeintä käyttötapausta ja valitsi näistä kymmenen 

tapausta, jotka luovat eniten arvoa liiketoiminnalle. Käyttötapausten ratkaisuun GSK päätti 

yhdistää kokeiluista syntyvän datan, kliinisten kokeiden datan sekä geneettisen datan Hadoop-

ohjelmistoon pohjautuvaan data-altaaseen eli suureen strukturoimattoman datan säilöön. 

GSK:n sisäiset muotoilut tuottivat varianssia dataan, jotka muokattiin alan standardien 

mukaisiksi, jotta BDA-prosessiin kuuluvaa koneoppimista päästäisiin hyödyntämään. Vuoteen 

2018 mennessä datan käyttötapausten määrä on 250 sekä hyötyjä on nähty varsinkin kliinisissä 

kokeissa. (Davenport & Bean 2018)  

 

Sveitsiläinen lääketeollisuusjätti Novartis on aloittanut kehittyneen analytiikka-alustan 

kehittämisen vuonna 2015 ja tarkoituksena on ollut ajatella uudestaan tavat, jolla yhdistää, 

analysoida ja käyttää dataa digitaalisen terveydenhuollon kehittyessä. Projekti alkoi data-altaan 

luomisella eli datan siirtämisellä yhteen systeemiin yrityksen omistamassa pilvessä. Datan 

integrointi oli haastavaa, koska ehdotettu arkkitehtuuri ei tukenut organisaation nykyistä datan 

säilöntätapaa, data oli hajallaan eri tiimien omistamissa siiloissa sekä datassa oli paljon 

epäjohdonmukaisuuksia. Datan prosessointia varten kehitettiin Nerve Live 

”analytiikkamoottori”, joka tuki uusimman teknologian koneoppimista sekä kognitiivisia 

tietojenkäsittelyalgoritmeja. Tämän jälkeen yritys on kehittänyt viisi moduulia, joiden 

tarkoituksena on tuoda ennustavan analyysin avulla luotuja tuloksia käyttäjille. Yhden 

moduulin tehtävänä on esimerkiksi tukea kliinisiä kokeita valitsemalla tiettyjen ehtojen avulla 

paras sijainti kokeiden järjestämiselle sekä ennustamalla potilaiden osallistumistrendejä. 

Toinen moduuli taas toimii kliinisten kokeiden riskien sekä niiden ajurien ennustamisessa. 

(Mijuk 2018; Finelli & Narasimhan 2020) 

 

Finelli ja Narasimhan (2020) uskovat, että Novartis on ollut johtavassa asemassa big datan 

käyttöönotossa ja sen hyödyntämisessä, varsinkin operationaalisen datan tapauksessa, jota siis 

syntyy esimerkiksi projektinhallinnasta, lääkkeenkehityksestä sekä talousosastolta. 

Potilasdataa Novartis haalii kliinisten kokeiden lopusta, potilaslaitteista sekä organisaation 

ulkopuolelta saatavasta potilasdatasta, jota saadaan esimerkiksi potilailta, apteekeista ja 

toimittajilta. (Finelli & Narasimhan 2020) Yhteensä Novartiksella on järjestelmissään jopa yli 
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kaksi miljoonaa potilasvuotta dataa (Mijuk 2020). Potilasvuosi voidaan määritellä ajaksi, jonka 

yksi henkilö kokee potilaana (Venes 2017, 1773). Novartis on myös tehnyt viisi vuotta kestävän 

yhteistyösopimuksen tutkimuslaitos Big Data Instituten kanssa tarkoituksena parantaa 

lääkkeenkehitystä tarkemmaksi sekä kohdennetummaksi kehittyneen big data -analytiikan 

avulla (BDI 2019). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tavoitteena oli tarkastella big datan hyödyntämismahdollisuuksia lääketeollisuudessa. 

Tarkoituksena oli erityisesti selvittää, kuinka big data voi tehostaa lääketeollisuusyrityksen 

liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Aluksi työssä esiteltiin big datan teoriaa kertomalla big 

datan eli massadatan määritelmiä sekä ominaisuuksia. Kappaleessa nousi esille, että big datalle 

ei ole olemassa vain yhtä määritelmää, jonka vuoksi se onkin käsitteenä varsin laaja-alainen ja 

alati muuttuva. Big datan ominaisuuksia käsiteltiin seitsemän V:n mallin avulla. 

Ominaisuuksien kartoittamisen jälkeen työssä esiteltiin big data -analytiikka (BDA) käsitteenä 

ja käsitteen ymmärrystä eteenpäin vievä kuvaus BDA-prosessin vaiheista. Lopuksi big datan 

teoriakappaleessa heijastettiin sen suhdetta muihin ajankohtaisiin dataohjautuviin 

teknologioihin. Lääketeollisuuden teoriakappale jakaantui T&K-toiminnan ja sen 

tuottavuusongelman käsittelyyn sekä tulevaisuudentrendien kartoittamiseen. Aihealueet 

yhdistettiin toisiinsa neljännessä kappaleessa, jossa käsiteltiin big datan hyödyntämistä 

lääketeollisuuden T&K-toiminnassa ja muissa toiminnoissa, sekä lopuksi selvitettiin big datan 

käyttöönottoa lääketeollisuusyrityksissä. 

 

Työn ensimmäinen tutkimuskysymystä tukeva apukysymys liittyi lääketeollisuudessa 

vallitsevaan tuottavuusongelmaan tuotekehitystoiminnassa eli lääkekehityksessä. Apukysymys 

oli seuraava: 

 

- Miten big dataa voidaan hyödyntää lääketeollisuuden tuotekehityksessä? 

 

Aluksi olisi hyvä peilata osa-alueita, jotka ovat ongelmallisia lääketeollisuuden T&K:ssa, ja 

sitä kautta pohtia big dataa ratkaisujen tuojana kyseisiin haasteisiin. On tärkeää, että sen 

hyödyntämisellä olisi realistinen mahdollisuus vaikuttaa lääkekehitysprosessiin tuomalla 

toimintaan sekä tehokkuutta että kustannussäästöjä. Haasteita löytyy tällä hetkellä sekä 

käytettävästä teknologiasta että yleisesti toiminnan johtamisesta. Toisaalta big datan 

hyödyntämisessä kannattaa ottaa huomioon teollisuudenalan kehittyminen eli tulevaisuuden 

trendit, koska nämä ajurit pakottavat lääketeollisuusyrityksiä muokkaamaan toimintaansa, jos 

he haluavat menestyä myös tulevaisuudessa ja täyttää sidosryhmien odotukset. Päätrendit 

voidaan löyhästi jaotella uusiin lääkekehitysprosessia parantaviin teknologioihin, ulkoisiin 



36 

 

   

 

ajureihin sekä sisäisiin muutoksiin liiketoiminnassa – osa trendeistä sopii moniin näistä osa-

alueista. Useaan otteeseen mainittuja todennäköisiä muutoksia tulevaisuudessa tulevat olemaan 

asiakkaiden kiristyvät odotukset sekä innovatiiviset kilpailijat. Big datalla on potentiaalia 

vaikuttaa näihin kiristyviin odotuksiin prosessin alkupäässä mahdollistamalla lääkkeiden 

yksilöinti potilaiden geneettisen koodin avulla. Tämän mahdollistavat informaation 

lisääntyminen julkisissa tietokannoissa, genetiikan kehittyminen, potilasdatan laajempi 

hyödyntäminen sekä efektiivinen big data -analytiikka, jolla voidaan esimerkiksi listata 

potentiaalisia kohdemolekyylejä päätetyillä rajauksilla sekä tehdä parempia ennustuksia lääke-

ehdokkaiden vaikutuksista ihmiskehossa. Teknologian kehittyminen tulee todennäköisesti 

helpottamaan big datan hyödyntämistä entisestään, koska relevantin informaation määrä tulee 

kasvamaan, jolloin BDA:n tuloksetkin ovat entistä tarkempia. Toisaalta big data pystyy 

vastaamaan myös lääketeollisuuden nykyisiin teknologisiin haasteisiin, kuten suuritehoisen 

seulonnan tehostamiseen.  

 

Lääkkeen löytämisen jälkeen suoritettavat kliiniset kokeet ovat varsin ilmeinen 

hyödyntämisalusta big datalle, ja osa varsinkin suurista lääketeollisuusyrityksistä käyttävät big 

data -analytiikkaa tälläkin hetkellä vitaalina osana koejärjestelyjä. Potilasdatan hyödyntäminen 

sen kaikissa muodoissa on kliinisissä kokeissa välttämätöntä – potilasdatan lähteiden 

tunnistaminen on täten elintärkeää. Osaa datan saannista kuitenkin rajoittaa tällä hetkellä 

yksityisyyskysymykset. Lääkekehitysprosessin lopussa big datan avulla voidaan vastata osaan 

asiakkaiden sekä lääkeviranomaisten kiristyvistä odotuksista tuomalla lääkekehitysprosessia 

läpinäkyvämmäksi samalla parantaen turvallisuutta ja riskienhallintaa. Big datasta löytyy siis 

hyödyntämismahdollisuuksia oikeastaan lääketeollisuuden tuotekehityksen jokaiseen 

päävaiheeseen. Strukturoimattoman, puoliksi-strukturoidun sekä strukturoidun datan 

kerääminen monipuolisesti organisaation sisältä sekä ulkopuolelta, ja niiden käyttäminen 

tuotosten ennustamisessa on siis erittäin lupaava mahdollisuus muuttaa päätöksentekoa 

dataohjautuvammaksi kohti tulevaisuutta, jossa datan määrä tulee kasvamaan entisestään. 

Parhaimmassa tapauksessa big datan sekä muiden dataohjautuvien teknologioiden avulla 

pystytään luomaan kokonaisvaltaisesti tehokkaampi T&K-toiminta innovoimalla uusia, 

yksilöityjä ja turvallisia lääkkeitä, pienentämällä tuotekehityksen kustannuksia sekä 

nopeuttamalla lääkkeiden tuontia markkinoille. 
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Työn toinen apututkimuskysymys keskittyi selvittämään big datan käyttöönottoa 

lääketeollisuuden yrityksissä, koska big datan tehokas hyödyntäminen vaatii onnistuneen 

käyttöönoton. Apukysymys oli seuraava: 

 

- Mitä lääketeollisuudessa toimivan yrityksen tulee ottaa huomioon big datan 

käyttöönotossa? 

 

Käyttöönottoa suunniteltaessa täytyy huomioida, että big datan hyödyntämismahdollisuudet 

eivät rajoitu pelkästään uuden lääkkeen kehittämiseen, vaan sitä voidaan hyödyntää läpi 

organisaation arvoketjun. Big datan hyötyjä on lääketeollisuudessa T&K:n lisäksi nähtävissä 

myös esimerkiksi myynnissä ja markkinoinnissa sekä toimitusketjun hallinnassa. 

Implementointia kuitenkin varjostaa suhteellisen suuri todennäköisyys epäonnistumiselle. 

Käyttöönotto tulee olemaan aikaa vievä ja vaatii huomattavan rahallisen investoinnin 

kasvattaen riskiä käyttöönottoprojektin aloittamiselle. Haasteita tulee olemaan sekä 

teknologisia että kulttuurisia. Teknologiset haasteet voivat tehdä käyttöönotosta hyvinkin 

haastavan, koska relevantin datan löytäminen sekä sen integrointi uuteen big data -

infrastruktuuriin ovat olleet päänvaivana varsinkin suurissa lääketeollisuusyrityksissä, joissa on 

jo totuttu vanhoihin toimintatapoihin. Toimintatapojen muuttamisen vaikeudesta johtuvat 

kulttuuriset haasteet täytyy siis myös hallita onnistuneessa implementoinnissa.  

 

Transitiota kohti dataohjautuvaa päätöksentekoa yrityksissä voitaisiin parantaa esimerkiksi 

panostamalla henkilöstön kouluttamiseen, sitouttamalla johto ja keskijohto uusien 

toimintatapojen vaalimiseen sekä ylläpitämällä tehokasta tiedottamista ja kommunikaatiota 

organisaation sisällä. Lääketeollisuusyrityksen täytyisi jo alusta alkaen määritellä tavoitteet ja 

missio selkeästi sekä jakaa roolit ja vastuut projektin sujuvuutta varten. Toisaalta käyttöönoton 

jälkeen täytyisi olla valmis hyödyntämään big data -analytiikasta saatua informaatiota läpi 

organisaation sekä olla valmis jakamaan osaa tästä informaatiosta myös yrityksen ulkopuolelle 

osana läpinäkyvää liiketoimintaa ja suhteiden parantamista sidosryhmiin. Tuotoksena saataisiin 

hyötyjä IT-arkkitehtuurin lisäksi myös moniin muihin osa-alueisiin kuvan 11 mukaisesti.  

 

Nämä osakysymykset yhdistämällä saadaan vastaus siihen, onko big datan käytöstä hyötyä 

lääketeollisuudessa. Työn päätutkimuskysymys oli seuraava: 
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- Miten big dataa voidaan hyödyntää lääketeollisuudessa? 

 

Big datalla näyttää olevan runsaasti hyödyntämismahdollisuuksia niin lääketeollisuuden 

tuotekehitystoiminnassa kuin muissa toiminnoissakin. Yksi tärkeimmistä hyödyistä on T&K-

toiminnan mahdollinen tehostuminen, joka onnistuu parantamalla lääkkeiden löytämistä sekä 

tarjoamalla paremmat kliiniset tutkimukset. Myös muissa toiminnoissa big datan 

käyttötapaukset ovat runsaat ja ovat samankaltaisia kuin muillakin teollisuudenaloilla, joissa 

big dataa käytetään runsaasti. Erityistä huomioita täytyy kuitenkin kiinnittää big datan 

käyttöönottoon sekä big data -strategian huolelliseen suunnitteluun, koska epäonnistumisen 

riski on suuri. Täytyy myös muistaa, että big data ei itsessään tuota organisaatioille arvoa ilman 

datan analyysiä, ja big data -analytiikan maksimaalinen hyödyntäminen vaatii rinnalle muita 

dataohjautuvia teknologioita, kuten koneoppimista, jotta ennustavaa analyysiä päästään 

hyödyntämään. Tämän lisäksi tarvitaan asiantuntevia osaajia, laadukasta dataa, johdon 

innovatiivista ja uudistumismyönteistä ajattelua sekä big data -analytiikan hyödyntämistä 

päätöksenteossa ja uusien innovaatioiden kehittämisessä. Taulukkoon 4 on koottu työn 

päähavaintoja big datan käytöstä lääketeollisuudessa.  

 

Työtä voidaan käyttää yleisluontoisen näkökulman saamiseksi big datan 

hyödyntämismahdollisuuksista lääketeollisuudessa. Myös big data -analytiikasta on annettu 

varsin pintapuolinen kuva, eikä esimerkiksi big data -alustan arkkitehtuurin yksittäisiin 

komponentteihin olla perehdytty tarkasti, jottei työ karkaisi liikaa aiheesta. Big datan 

hyödyntämistä lääketeollisuudessa pystytään rajaamaan esimerkiksi tiettyihin sairauksiin ja 

terapioihin sekä tietynkokoisiin yrityksiin, koska lääketeollisuus on laaja sekä monipuolinen 

teollisuudenala. Työtä tukevat jatkotutkimukset voisivat kohdistua big datan hyödyntämiseen 

toisessa tärkeässä terveydenhuollon osa-alueessa eli julkisessa terveydenhuollossa. Toinen 

terveydenhuollon, lääketeollisuuden ja big datan yhdistävä mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe 

voisi käsitellä big data -analytiikan ja tekoälyn hyödyntämistä COVID-19 pandemian 

seurannassa sekä leviämisen estämisessä.  
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Taulukko 4: Yhteenveto big datan hyödyntämisestä lääketeollisuudessa 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

• Kuinka big dataa voidaan 

hyödyntää lääketeollisuuden 

tuotekehityksessä? 

Lääkkeen etsintä 

• Big datalla on paremmat 

hyödyntämismahdollisuudet teknologian 

kehittymisen seurauksena 

• Avainasemassa on lääkekandidaatin 

dataohjautuvampi valinta 

Kliiniset kokeet 

• Kliinisiä kokeita voidaan tehostaa lyhentämällä 

niihin käytettyä aikaa, säästää vaiheen 

kustannuksissa sekä parantaa turvallisuutta 

Markkinaluvan saaminen 

• Lääkkeiden turvallisuuden tehokas seuranta ja 

valvominen myös julkaisun jälkeen tehostuu 

Käyttöönotto 

• Mitä lääketeollisuudessa 

toimivan yrityksen tulee 

ottaa huomioon big datan 

käyttöönotossa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hyödyntämistapausten tunnistaminen 

• Lääkkeenkehitysprosessin ulkopuolella 

käyttötapauksia löytyy esimerkiksi toimitusketjun 

hallinnasta, myynnistä ja markkinoinnista sekä 

läpinäkyvyyden ja yhteistyön parantamisesta  

Implementoinnin haastavuus 

• Erityisesti datan integrointi on koettu 

lääketeollisuusyrityksissä haastavaksi 

• Teknologisten haasteiden lisäksi myös kulttuuristen 

haasteiden minimointi täytyy ottaa huomioon 

Uskallus hyödyntää big dataa päätöksenteossa 

• Dataohjautuvien teknologioiden hyödyntäminen 

osana big data –analytiikkaprosessia korostuu  

• Big datan avulla voidaan esimerkiksi löytää uusia 

liiketoimintaideoita ja luoda kilpailuetua  

Big datan hyödyntäminen 

lääketeollisuudessa 

• Hyödyntämismahdollisuuksia löytyy runsaasti 

tuotekehityksestä ja myös sen ulkopuolelta 

• Big data voi osaltaan tuoda ratkaisuja moniin 

lääketeollisuuden tulevaisuudentrendeihin 

• Maksimaalisen arvon luomiseksi täytyy kiinnittää 

erityistä huomiota käyttöönoton onnistumiseen 
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