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Digitalisaatiossa
kyse ei ole uudesta teknologiasta, 
vaan siitä, että 
palvelu on ajateltu uusiksi 
olemassa olevaa teknologiaa 
hyödyntäen
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https://www.youtube.com/watch?t=43&v=G87pHe6mP0I
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Data is the new oil.
We need to find it,
extract it, refine it, 
distribute it and 
monetize it
David Buckingham



salivirta.fi

Terveydenhuollon IT Suomessa

100% sähköiset 
potilastietojärjestelmät 
jo vuodesta 1995/2005

Globaali johtaja 
kansainvälisten 

yhteentoimivuus-
standardien 

soveltamisessa

Pitkä perinne 
kansallisten 

rekistereiden ja 
tietojärjestelmien 

käytössä
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Tiedon hyödyntämisen kulttuuri?

• Kirjaamiskulttuuri ja hyvän kirjaamisen motivointihaasteet

• Tiedon hyödyntäminen kehittyy:

– hyvän datan ”liiketoimintahyötyjä” aletaan ymmärtää

– historian raportointi -> reaaliaikainen operatiivinen työkalu -> ennustaminen

– professiokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen
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Datan määrä

Lähde: EMC Digital Universe with Research & Analysis by IDC

http://emergingtechblog.emc.com/improving-healthcare-data-management-with-emc-isilon-think-holistic-not-in-separated-storage-islands/
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Vuonna 2012 vuosittain 

ilmestyvien uusien 

artikkeleiden määrä ylitti 

yhden miljoonan rajan 

Gillam M & al. 2014

(digitalhealthdesign.com)

Tietämys
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http://www.hs.fi/tiede/art-2000005068966.htmlhttps://youtu.be/JtyA2aUj4WI

https://youtu.be/JtyA2aUj4WI
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Triage

Nuori 
lääkäri 

Babylon Health 
tekoälyVS

100%

Hoitaja 20 v trauma-
/ensihoidon 
kokemuksella

VS

VS

VS

Kliinisesti turvallinen tulos:

”Oikea” triage-tulos: 

90%

98%97% VS

73% VS
http://motherboard.vice.com/en_ca/read/a-health-apps-ai-took-on-human-doctors-to-triage-patients

77%

Vertailussa:

http://motherboard.vice.com/en_ca/read/a-health-apps-ai-took-on-human-doctors-to-triage-patients
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Esimerkkejä päätöksentuen viesteistä
16 000 hengen väestössä (100 päätöksentukisääntöä)

• Kohtalaisesti kohonnut verenpaine ja suuri sydäntautiriski,        396

ei verenpainelääkettä

• Sydämen vajaatoiminnan lääkitys puutteellinen 143

• Diabeetikolla ei käyntejä viimeisten 13 kk aikana 58

• Lääkeannoksen tarkistus munuaisten vajaatoiminnan takia 1164

• Lääke vasta-aiheinen munuaisten vajaatoiminnan takia 28                                  

Lähde: Ilkka Kunnamo / Duodecim
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Care Gap -analyysi

Yksilön mahdollisuus hyötyä 
hoidosta 

= 

hoidon teho 

x 

riski sairastua tai 

saada komplikaatioita 

x 

hoidon tuloksen tärkeys

Voidaan laskea: 

• eri interventioiden tuottama 
terveyshyöty väestössä

➢ketä kannattaa hoitaa ja miten
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Sote-uudistus, 
datan saatavuus ja 
teknologiakehitys 
disruptoivat kenttää 
merkittävällä tavalla. 
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Terveydenhuoltoala murroksessa
–
ketkä selviävät voittajina? 

Esitykseni ja lisäluettavaa: 
www.salivirta.fi/stedi

Kimmo Kääriä
kimmo.kaaria@salivirta.fi

+358 44 074 0078

http://www.salivirta.fi/stedi
mailto:kimmo.kaaria@salivirta.fi

