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Ohje mallipohjan käyttöön:
Poista tämä sivu kokonaisuudessaan valmiista raportista.
Mallipohja on tarkoitettu valtiovarainministeriön syksyn 2018 tekoäly- ja robotiikkahaussa rahoitusta saaneiden kokeilujen loppuraportointia varten.
Raportissa käytetään termiä kokeilu, jonka toteuttamiseen VM on myöntänyt rahoitusta. Älä vaihda termiä, vaikka tehtäväkokonaisuus olisi ollut projektihallinnan terminologian mukaisesti projekti.
Korvaa <>-merkkien välissä oleva teksti omaa kokeiluasi kuvaavalla tekstillä.
Poista sinisellä kursiivilla kirjoitetut tekstit valmiista raportista.
Huom. täytä myös taulukon ”Kokeilut_hyotyjen_saavuttaminen”ensimmäiseltä
välilehdeltä kokeilua koskeva rivi. (taulukko tiimerissä)
Palauta loppuraportti sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi
ja liitä viestin otsikkoon käyttö- ja kirjausoikeuspäätöksessä oleva VM:n diaarinumero sekä teksti loppuraportti ja kokeilun nimi. Liitä loppuraportti myös
hankesalkkuun, kun raportoit kokeilun päättämisestä
Leipätekstillä kirjoitetut ovat valmiita tekstejä, älä poista niitä raportista.
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Yhteenveto
Tämä dokumentti on uuden toimintamallin tai teknologiaratkaisun toiminnan todentamiseen tähtäävän Ensi- ja akuuttihoidon hoidontarpeen arvion vaikuttavuus potilasturvallisuuteen -kokeilun loppuraportti.

2.

Kokeilun toteutuminen

2.1. Kokeilun tiedot
Kokeilu toteutettiin hankehakemuksen mukaisesti. Kokeilussa dataa poimittiin
eri lähteistä tekoälykokeilun mahdollistamiseksi. Kolmen sairaanhoitopiirin alueen ensihoidon potilaiden (n= noin 40 000) seurantatiedot poimittiin HILMO- ja
avoHILMO -rekistereistä yhteistyössä THL:n kanssa. Poimittu datamassa on
erittäin suuri, sillä esimerkiksi HILMO- ja avoHILMO -tiedot sisältävät n.
330 000 perusterveydenhuollon ja n. 100 000 erikoissairaanhoidon käyntiä.
Ensihoitopalvelun kohtaamien potilaiden potilasasiakirjoihin sanellut tekstit poimittiin tekstin louhintaa varten eri sairaanhoitopiireiltä yhteistyössä Tieto Oyj:n
kanssa. Suuri datamassa oli keskeinen lähtökohta tekoälyperustaiselle koneoppimiselle ja tämän hankkeen onnistuneille tekoälykokeiluille. Poimittua dataa
yhdistettiin siten, että numeerista ja tekstimuotoista dataa pystytään hyödyntämään koneoppimisen tukena.
Hankesuunnitelman mukaiset tekoälykokeilut onnistuivat hyvin. Koneoppimisessa hyödynnettiin olemassa olevia algoritmejä, joita on kehitetty tehohoidon
käyttöön, esimerkiksi koneoppimisen pohjana oleva ”sanakirja” oli tehty pääasiassa tehohoidon kontekstiin. Tässä hankkeessa luotiin vastaava sanakirja
ensihoidon kielestä (ns. annotointi) siten, että termit pohjautuvat kansainväliseen SNOMED CT -terminologiaan, jonka käyttöä Suomessa THL hallinnoi.
SNOMED CT sisältää 350 000 lääketieteellistä käsitettä. SNOMED CT terminologia on ns. sillattu Suomessa laajasti käytössä oleviin ICPC2 ja ICD10 –
luokituksiin. Tekstin louhinnan eri tekniikoita kokeiltiin suunnitellusti käyttäen
valvottua (”supervised”, missä etukäteen määritettiin asioita, joita datasta todennetaan) ja valvomatonta (”undersupervised”, missä tekoälyyn tukeutuen etsitään numeerisesta ja tekstuaalisesta datasta samankaltaisuuksia, triggereitä,
jne.) koneoppimista.
Kokeilun perusteella SNOMED CT terminologian ohella myös perusterveydenhuollon ICPC2-luokitus näyttäisi soveltuvan hyvin vaikuttavuuden seurannan
mittariksi. Ensi- ja akuuttihoidossa on käytössä aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä NEWS (National Early Warning Score). NEWS-pisteet ovat keskeinen tekijä määritettäessä potilaan hoidon tarvetta ja oikeaa hoitopaikkaa.
Tässä kokeilussa saatiin louhinnan myötä yhdistettyä NEWS-pisteiden numeerinen ja tekstuaalinen osuus. Käytetyt koneoppimisen sovellukset ja tekoälypohjaiset kokeilut suuresta datamassasta luovat hyvän pohjan jatkolle. Nyt rakennetut algoritmit toimivat alustavassa tarkastelussa hyvin, mutta jatkokehitys
on luonnollisesti välttämätöntä. Laajempana tavoitteena on, että tekoälyyn pe-
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rustuva koneoppiminen toimii päätöksenteon tukena ensihoidossa ja laajemmin terveydenhuollon eri konteksteissa sekä strategisella että operatiivisella
tasolla.

2.2. Kokeilun rahoitus, kustannukset ja henkilötyöpäivät
Kokeilun suunnitellut (käyttö- ja kirjausoikeuspäätöksen mukaiset) ja toteutuneet
kustannukset euroina ovat eriteltyinä omaan ja ostettuun työhön sekä muihin
kustannuksiin seuraavat:
Kustannus

Suunniteltu €

Toteutunut €

Oma työ (nykyresursseilla tehtävä työ)

10 000 €

10 000 €

50 000 €

n. 33 000 €

60 000 €

43 000 €

Oma työ (kokeiluun erikseen palkattavien resurssien työ)
Palvelujen ostot
Muut kustannukset
Kokonaiskustannus

Kustannukset eriteltynä rahoituslähteittäin euroina ovat seuraavat:
Rahoituslähde

Suunniteltu €

Toteutunut €

28.70.22 Hallinnon palveluiden digitalisoinnin
tuki

50 000 €

n. 33 000 €

Kokonaiskustannus

Kokeilun kustannusten ylitys/alitus johtuu pääosin seuraavista tekijöistä:

‒ Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitus -tietojen (Hilmo, avoHilmo) saaminen oli edeltä käsin hyvin epävarmaa, ja tietojen saaminen
onnistui odotettua selvästi pienemmällä henkilöresurssilla.
Oman, kokeiluun erikseen palkatun henkilöstön toteutunut kustannus euroina
ja henkilötyöpäivinä:
€

htp

0

2.3. Hankintakäytännöt
Tmi Jani Paulinilta hankittiin Tieto Oyj:ltä saatujen, sairaanhoitopiirien tuottamien
ensihoitopalvelun tietojen ja sairaalan käyntitietojen analysointi ja yhdistäminen
Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta saatuihin hoitoilmoitus-tietoihin.
Tieto Oyj:ltä hankittiin yllä mainitut ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon toimintayksikön potilastietojärjestelmiin tuotetut tiedot.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta hankittiin kyseisiin potilastietoihin liittyvät
hoitoilmoitustiedot.
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2.4. Riskienhallinta
Kokeilun riskien tilanne kokeilun päättyessä:
Riski

Lopullinen tila

Toimenpiteet

Toimenpiteiden
vaikutus

Puutteita datojen
tietosisällöissä

Toteutunut. Riittävän laadukkaan datan saaminen oli hyvin
työlästä.

Useita neuvotteluja ja
useita tiedon hakuja
sekä Tieto oyj:n ja
THL:n osalta.

Ei siltikään päästy yksityiskohtaisesti tavoiteltuun laatutasoon, mutta
laatu on kuitenkin hyväksyttävällä tasolla.

Liian tiukka aikataulu

Suljettu.

Aikataulu oli hyvin tiivis,
ja riski uhkasi, koska alkuun pääsy kesti oletettua pidempään.

Hanke saatiin toteutettua aikataulussa.

2.5. Kokeilun tavoitellut hyödyt ja niiden toteutuminen
-

Tämän hankkeen yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli potilaiden hoitoketjujen tarkastelu. Hoitoketjujen tarkastelua tehtiin tässä mittakaavassa ensimmäistä kertaa
siten, että ensihoitopalvelun tietoja yhdistettiin hoidon seurantatietoihin hyödyntäen tekoälyä. Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) kiinnitti raportissaan
(6/2019) huomiota juuri hoitoketjujen toimimattomuuteen. VTV painottaa, että ensihoidon tarvetta lisäävät palvelujen keskittäminen, väestön ikääntyminen ja siitä
johtuva palvelutarpeen kasvu, joten ensihoidon resurssit tulee saada tehokkaammin käyttöön. Näin ollen esimerkiksi hätätilanteeseen saataisiin hälytettyä oikeat
ensihoidon yksiköt paikalle nopeasti. VTV korostaa, että ensihoitoon ohjautuu nykymuodossa paljon kiireettömiä tehtäviä, jotka olisi järkevä hoitaa jollain muulla
palvelujärjestelmän toiminnolla. Aikaisessa vaiheessa tehty mahdollisimman todenmukainen ja oikeaan palveluun ohjaava hoidon tarpeen arviointi lisää potilasturvallisuutta ja vähentää kuormitusta korkean kustannustason päivystyspalveluista.

-

Ensihoitopalvelun kustannukset Suomessa ovat 300 miljoonaa euroa vuodessa.
VTV:n raportissa esitettyjen laskelmien mukaan kotona annettava ensihoito maksaa kolmanneksen siitä, mitä potilaan kuljettaminen päivystykseen ja hoitaminen
siellä maksaa. VTV:n mukaan tarvitaan mittareita, joilla on mahdollista arvioida ensihoitopalvelun kustannus-vaikuttavuutta erilaissa ensihoitotehtävissä. Näihin vaateisiin myös tämä hanke pyrki ja osin pystyi tehtyjen kokeilujen pohjalta vastaamaan.

-

Väestön vanhetessa potilaita hoidetaan entistä enemmän kotona. Toisaalta on
huomioitava, että väärä päätös kotiin jättämisestä viivästyttää tarkoituksenmukaista hoitoa vaarantaen potilasturvallisuuden. Tekoälyn hyödyntäminen päätöksenteon tukena mahdollistaa oikeat päätökset potilaan kotiin jättämisestä tai tarkoituksenmukaisesta kuljettamisesta. Väärän päätöksen kustannukset ovat merkittäviä, esimerkiksi yksi vuorokausi tehohoitoa maksaa tuhansia euroja.

-

Erityisenä yhtenä suuren kustannussäästön potilasryhmänä voidaan nostaa esille
akuutista aivoverenkierron häiriöstä kärsivät potilaat. Lääketieteellinen kehitys esimerkiksi aivoverenkierron tukos -potilaiden hoidossa on ollut globaalisti ja myös
Suomessa erittäin voimakasta. Oikealla potilasvalinnalla ja tarkoituksenmukaisella
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potilaan kuljettamisella lopulliseen, hyvin erikoistuneeseen hoitoon kykenevään yksikköön voidaan aikaansaada kustannussäästöjä jopa kymmeniä miljoonia euroja
vuositasolla. Näitä laskelmia on tehty yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa. Toteutuminen vaatii kansallista toimintamallia
ensihoitopalvelussa ja tietojärjestelmien tuen, jotta potilaan hoidon tarpeen arvioon
voidaan osallistua korkean osaamisen yksiköstä potilaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
-

Viranomaisten kenttäjärjestelmä KEJO tulee ensihoitopalvelun käyttöön koko Suomessa 2020-luvun alkupuolella. Sähköisen ensihoitokertomuksen (EHK) sisältämä
järjestelmä tuottaa kaikkialla Suomessa ensihoitotehtävistä yhdenmukaista tietoa,
joka luo ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää tekoälyratkaisuja. Tässä kokeilussa koneoppimisen tueksi kehitettyä ensihoidon sanastoa voidaan jatkossa hyödyntää ensihoitopalvelun tuottamien tietojen rikastamisessa ja koneluettavaan
muotoon kääntämisessä. Osa EHK:n tiedoista on jo rakenteisessa muodossa, joka
yhdessä tässä kokeilussa käytetyn koneoppivan tekoälyn kanssa valavat vankan
pohjan tietojen laajemmalle hyödyntämiselle tiedolla johtamisessa esimerkiksi vaikuttavuuden mittaamiseksi, hoidon tarpeen arvion parantamiseksi ja hoitoketjujen
seuraamiseksi.

-

Viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän (KEJO) myötä tuleva kansallinen sähköinen ensihoitokertomus (EHK) tulee korvaamaan nykyisin käytössä olevat alueelliset ja toisistaan erilliset ensihoitopalvelun kenttäjärjestelmät ja potilaskirjausjärjestelmät, mikä yhtenäistää menettelyjä ja poistaa myös päällekkäisiä kustannuksia.

-

Terveydenhuollon päivystyksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonta- ja ohjauspalvelu Päivystysapu 116117:n kehitystä voidaan tukea tämän kokeilun tuloksilla. Perusterveydenhuollon ICPC-2 luokituksen käyttö tulee vakiintumaan päivystyspalveluissa potilaan käyntisyyn kuvaamisessa ja kokeilussa kehitetty hoitoketjujen seuranta ICPC-2 luokitukseen perustuen tukee päivystyspalveluiden tietosisältöjen ja luokitusten yhtenäistämistä.

Arvio kehitettävän prosessin vaikuttavuus- ja asiakashyötypotentiaalista
Tavoiteltava yhteiskunnallinen
vaikuttavuus

Hyötyjen realisoituminen hakemuksen mukaan (keskeiset
toimenpiteet ja vastuutahot
vaikuttavuushyötyjen realisoimiseksi)

Arvio hyötyjen realisoitumisen
toteutumisesta, jos kokeilussa
rakennettu muutos otetaan
tuotantoon

Ensihoitopalvelun kansallinen
tiedonhallinta mahdollistuu ja
tuottaa luotettavaa tietoa järjestäjille, tuottajille ja järjestelmän ohjaajille sekä tiedolla
johtamiseen.

Hankkeessa on toteutettu ensimmäistä kertaa yksittäistä
sairaanhoitopiiriä laajemman
alueen osalta ensihoitopalvelun kenttätietojen ja hoitoilmoitusten yhdistäminen.

Hanke osoittaa tarpeen saada
toteutettua suunniteltu ensihoitopalvelun kansallisen tietovarannon muodostuminen (tehtyjen suunnitelmien mukaisesti
Kanta-palvelujen yhteyteen).

Koko hoitoketjun (hätäkeskustoiminta – ensihoidon kenttätoiminta – hoitolaitostiedot ja
kuolintiedot) tiedot on mahdollista saada yhtenäisen arviointiprosessin osaksi.

Potilasturvallisuuden kehittyminen lisää elinvuosia, parantaa hoitotuloksia ja hoitoennustetta sekä ehkäisee raskaista hoidoista muodostuvaa
kustannusten ja resurssien
käytön kasvua.

Kansallisen ensihoitopalvelun
tietovarannon avulla on mahdollista saada koko hoitoketjun
tiedot sairaanhoitopiirien
/maakuntien, palvelutuottajien
ja kansallisen vertailtavuuden
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käyttöön ja sote-tiedolla johtamisen työkaluksi päivystyksellisten palveluiden osalta.
Tekoälyn hyödyntäminen ensihoitopalvelun ja laajemmin terveydenhuollon päätöksenteon
tukena

Tekoälyn käyttö auttaa merkittävästi toisiokäyttölainsäädännön mukaisesti tiedon analysoimisessa ja myös käytännössä arkipäivän toiminnassa
päätöksenteon tueksi.

Tekoälyn hyödyntäminen vaatii ensinnäkin tietojen saamisen yhtenäisellä tavalla (kansallinen tietovaranto) ja tekoälyn käytön jatkokokeilujen toteuttamista riittävän laajalla ja
laadukkaalla potilastietoaineistolla.

Kuvaa alla olevaan taulukkoon kehitettävän prosessin vaikuttavuus- ja asiakashyötypotentiaali hakemuksen mukaan ja arvioi sen toteutumista kokeilun jälkeen:
Arvio kehitettävän prosessin tuottavuuspotentiaalista

3.

Taloudelliset hyödyt

Hyötyjen realisoituminen (keskeiset toimenpiteet ja vastuutahot vaikuttavuushyötyjen
realisoimiseksi)

Arvio hyötyjen realisoitumisen
toteutumisesta, jos kokeilussa
rakennettu muutos otetaan
tuotantoon

Kansallisen ensihoitopalvelun
tuottamien tietojen yhtenäistäminen ja kerääminen kansalliseen tietovarantoon on edellytys koko ensihoitojärjestelmän
optimaalisesta ohjauksesta
saataviin taloushyötyihin. Ensihoitopalvelun kansallisen järjestelmän kustannukset ovat
vuositasolla noin 300 M€ (viite
VTV raportti).

Ensihoitopalvelun potilaiden
erilaisten oireiden ja ongelmien tunnistaminen tekoälyn
avulla auttaa päätöksenteossa. Tässä kohtaa viitataan
erittäin aikakriittisten potilasryhmien päätöksen tekoon ensihoitopalvelussa (tekstissä
esimerkki AVH-potilaista,
joissa hyötypotentiaali voi olla
30-40 M€ / vuosi).

Edellyttää kansallisesti yhtenäisesti kerättyä ja analysoitua
tietoa (suunniteltu ensihoitopalvelun kansallinen tietovaranto)

Kokeilun päättäminen

3.1. Kokeilun opit
Kokeilussa yhdistettiin ensimmäistä kertaa henkilötunnustasolla hoitoilmoitustietoja ensihoitopalvelun tietoihin. Prosessin työläys ja monivaiheisuus tuli yllätyksenä ja osoitti, kuinka suuri tarve on yhtenäiselle tietojenhallinnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon parissa. Tieto tuli muokata koneluettavaan muotoon ja metatiedoissa olleet puutteet teettivät lisätyötä, jota voi tulevaisuudessa välttää määrittelemällä rakenteisia tietosisältöjä ja viemällä tieto asiakirjojen sisältä data-altaisiin käytettäväksi. Tiedon toisiokäyttölain tuomat muutokset ovat tämän kokeilun perusteella suuri harppaus oikeaan suuntaan.
Tekoälyratkaisujen laajempi hyödyntäminen edellyttää laadukasta tietoa ja tiedon hankinnan prosessin sujuvuutta. Vain juuri oikeanlaisella laadukkaalla tiedolla voidaan kone opettaa tunnistamaan ja päättelemään suuresta datamassasta ihmisen puolesta. Kokeilu osoitti, kuinka vaikea polku tekoälyratkaisujen
käytännön hyödyntämisen vuoksi on käytävä lävitse. Kokeilussa tehty yhteistyö
STM:n, THL:n ja Turun yliopiston tutkimusresurssien kesken oli elintärkeä kokei-
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lun onnistumiselle. Tekoälyratkaisujen eriyttäminen pieniin käyttökohteisiin yksittäisten organisaatioiden sisällä ei palvele suuria, järjestelmätason ongelmia,
joita sosiaali- ja terveydenhuolto kohtaa enenevässä määrin tulevina vuosina ja
vuosikymmeninä. Digitalisaation ja tekoälyn käytön edistämiseksi tulee resursoida riittävästi tutkimus- ja kehitystyötä, johon osallistuu usean tason organisaatioita julkisen hallinnon yhteen kokoamana.

3.2 Kokeilun kokemusten jakaminen
Kokeilusta saatuja kokemuksia tullaan käyttämään päivystyspalveluiden tiedonhallinnan kehittämisessä. ICPC-2 luokituksesta tehdyt positiiviset havainnot viedään esimerkiksi THL:n Päivystysapu 116117:n hoito-ohjeiden yhtenäistämisen
ja SNOMED CT-terminologian Potilaan ongelmalistan käyttöönoton parissa tehtävään kehitystyöhön. STM:n ohjaa ensihoitopalvelun tietovarannon ja sähköisen ensihoitokertomuksen kehitystä huomioiden kokeilun kokemukset yhtenäisistä tiedon hallinnan ja laadun vaatimuksista. Sairaanhoitopiirien ensihoidon
vastuulääkäreiden tapaamisessa ja muilla ensihoidon foorumeilla esitellään tekoälyratkaisujen avulla löydettyjä kehittämiskohteita ensihoidon kohtaamien potilaiden hoidon tarpeen arvion parantamisessa. Kehittämiskohteita viedään
myös STM:n hätäkeskuslaitokselle antamiin ensihoitopalvelun tehtävänkäsittelyohjeisiin.
Datojen yhdistämiseksi tehty työ osoittaa kiistatta tarpeellisuuden Ensihoitopalvelun kansallisen tietovarannon muodostamiselle (ensihoitopalvelun ja toimialan
hätäkeskustietojen yhdistäminen HILMO- ja avoHILMO -tietoihin ja tietojen analysointi ja niiden hyödyntäminen sekä hallinnossa että toimijoiden toimesta).

3.3 Kokeilun hyödyntäminen
VTV painottaa raportissaan, että ensihoidon resurssisuunnittelua vaikeuttaa yhteisen tietovarannon puute. Kansallinen ensihoitopalvelun tietovaranto mahdollistaisi tiedonhallinnan kokonaisuuden järjestelmällisen hyödyntämisen ja kehittämisen. Tämä kokeilu on osoittanut, että tiedon sirpaleisuus eri rekistereihin aiheuttaa merkittävästi lisätyötä kaikille toimijoille ja vaikeuttaa tiedon täysimittaista hyödyntämistä ja tiedolla johtamista.
Tässä hankkeessa tehdyt tuki- ja tekoälykokeilut ovat jatkossa monistettavissa
laajasti eri tahoilla tiedolla johtamisen ratkaisuissa ja terveystiedon toisiokäytössä. Kokeilussa tehdyt ratkaisut ja kehitystyö tarvitsevat jatkojalostamista, resursseja sekä eri organisaatioiden yhteistyötä. Tosiasia joka tapauksessa on,
että nyt tehdyt kokeilut ensihoitopalvelun tekoälyratkaisuista toimivat erinomaisena pohjana jatkokehitykselle ja tekoälyn laajamittaiselle hyödyntämiselle sekä
ensihoitopalvelun että laajemmin terveydenhuollon eri konteksteissa. Tehtyjen
tekoälykokeilujen jatkokehittäminen jatkuu yhteistyössä Turun yliopiston tutkimusryhmän, sairaanhoitopiirien, THL:n ja STM:n kanssa.
Nyt tehdyt kokeilut pohjustavat ensihoitopalvelun kansallisen tietovarannon jatkotyötä ja valmistelua, miten hyödynnetään viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän, siihen kuuluvan kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen ja hätäkeskustietojen kehitystä ja käyttöönottoa. Kokeilusta hyötyvät tietojen hyödynnettävyyden myötä valtion hallinto, valvontaviranomaiset, sairaanhoitopiirit, ensihoidon palveluntuottajat ja tutkimusyhteisöt.

