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 T ulevassa, vuoden 2022 viimeisessä 
Dosis-teemanumerossa, joka julkais-
taan 13.12.2022, tullaan käsittelemään 
digitalisaatiota ja tekoälyä farmasian 

ja lähitieteiden tutkimuksessa nyt ja tulevai-
suudessa. Digitalisaation ja tekoälyn potenti-
aalinen tuki tutkimukseen, mutta myös lääke-
hoidon toteuttamiseen, on pitkään tunnistettu 
ja niihin liittyviä ratkaisuja on myös monipuo-
lisesti käyttöönotettu (ks. esim. Robert 2022). 
Niinpä on hyvä virittäytyä tulevan teemanu-
meron aiheeseen jo hyvissä ajoin ottamalla 
käsiteltäväksi, millä tavoin tätä aluetta edis-
tetään kansallisen tason strategisissa tavoit-
teissa. 

Digitalisaatio tarkoittaa toimintatapo-
jen kehittämistä ja uudistamista tiedonhal-
linnan mahdollistamana. Siihen sisältyy toi-
minnan prosessien muuttamista ja palvelui-
den sähköistämistä tieto- ja viestintätekniikan 
kehittymisen myötä. Oma lähestymiskulmani 
aihealueeseen onkin tiedonhallinnan kehit-

täminen siten, että mahdollistetaan onnis-
tuneempaa lääkehoidon ja lääkkeiden käy-
tön toteuttamista sekä samalla parannetaan 
tutkimuksessakin hyödynnettävää tietopoh-
jaa. Lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitali-
saation kehittäminen on yksi kolmesta sisäl-
löstä pääministeri Marinin hallitusohjelman 
(10.12.2019–) tavoitteiden mukaisessa lää-
keasioiden uudistuksen hankekokonaisuu-
dessa. Uudistushankkeen valmistelumuistiossa 
todettiin, että tällä hetkellä lääkkeiden mää-
räämisessä ja käytössä tiedetään olevan vaih-
telua lääkäreiden, toimintayksiköiden ja aluei-
den välillä (sosiaali- ja terveysministeriö 2019). 
Tiedonhallinnan näkökulmasta tämä vaihtelu 
korostuu lääkehoidosta kertyvän tiedon laa-
tua tarkasteltaessa. Nykytilassa on tunnistettu 
useita tiedonhallinnan kehittämistarpeita liit-
tyen tiedon saatavuuteen ja käytettävyyteen, 
käytössä olevien tietojärjestelmäpalveluiden 
puutteisiin sekä itse tietopohjan riittämättö-
myyteen.
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Rationaalisen lääkehoidon tavoitteiden 
osalta etenkin lääkkeiden käytössä, uusien 
lääkkeiden käyttöönotossa ja lääkehoidon talo-
udellisuudessa on tunnistettu olevan haasteita, 
joissa yhtenä tekijänä on ohjaukseen ja kehit-
tämiseen käytettävissä olevan tiedon rajalli-
suus (Aatola ym. 2022). Lääkkeiden käyttöön 
liittyy odotus sekä lääkevalmisteen että lääke-
hoidon toteuttamisen turvallisuudesta, minkä 
lisäksi lääkehoidon odotetaan olevan vaikut-
tavaa. Tällä hetkellä lääkehoitopäätösten teke-
minen on haastavaa, sillä tiedonhallinta ja työ-
välineet eivät mahdollista tai tue lääkehoidon 
ajantasaisen tiedon saatavuutta tai ylläpitoa 
riittävällä tavalla. Käytännössä tämä on joh-
tanut siihen, että lääkehoidon hallinta voi olla 
puutteellista yksittäisen lääkkeen käyttäjän 
tasolla. Lääkehoitopäätösten tukena tulisi olla 
saatavilla nykyistä kattavammin tietoa lää-
kehoitoon vaikuttavista tekijöistä, näyttöön 
perustuvaa informaatiota hoitovaihtoehdoista 
ja lääkkeiden käyttöön vaikuttavista seikoista 
sekä tiedon hyödyntämistä tukevia päätöksen-
tuen välineitä (Vuokko ym. 2020).

Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonais-
arkkitehtuuri (Vuokko ym. 2020) koostaa lää-
kehoidon tiedonhallinnan osalta tunnistetut 
nykytilan haasteet suunnittelun ja kehittä-
misen lähtötilanteeksi. Lähtökohtana on, että 
tiedon pitäisi olla paremmin saavutettavissa ja 
käytettävissä oikea-aikaisesti ja tietoturvalli-
sesti. Paremmalla tiedonhallinnalla tavoitel-
laan ennen kaikkea vaikuttavampaa, laaduk-
kaampaa, turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa 
hoitoa eli voidaan tukea rationaalisen lääkehoi-
don tavoitteiden toteutumista. Samalla voidaan 
ottaa käyttöön digitalisaatiota mahdollistamalla 
uudenlaisia välineitä ja tietoteknisiä ratkaisuja 
ammattihenkilöille ja lääkkeen käyttäjille (ks. 
esim. Eggerth ym. 2020). Lääkeasioiden uudis-
tuksen hankkeessa on priorisoitu tiedonhallin-
nan valmistelua, joka vastaisi monella tasolla 
näihin perustavanlaatuisiin tarpeisiin. Yhteistä, 
järjestelmäriippumatonta ja ajantasaista koko-
naislääkityksen listaa on valmisteltu pitkään ja 
keväällä 2022 käynnistettiin Kanta-lääkityslis-
tan ensimmäiset käyttöönotot. Samaan aikaan 
edistettiin lääkityslistan toteuttamista mahdol-
listavaa lainsäädäntömuutosta, ja tältä pohjalta 
Kanta-lääkityslistan kaikki perustoiminnalli-
suudet olisivat käyttöönotettavissa 2025. 

Lääkityslistasta on tunnistettu lukuisia 
hyötyjä lääkkeen käyttäjälle ja ammattihen-
kilöille, mutta myös lääkityksestä kertyvän 
tiedon hyödyntämiseen ja muiden digitaalis-
ten ratkaisujen kehittämiseen. Lääkityslista on 
merkittävä toiminnan muutos, joka mahdol-
listaa turvallisemman ja kustannusvaikutta-
vamman lääkehoidon mm. päällekkäistä lää-
kitystä vähentämällä sekä osallistamalla lääk-
keen käyttäjä aiempaa paremmin oman lää-
kehoitonsa toteuttamiseen. Samanaikaisesti 
uudistushankkeessa on selvitetty lääkevalmis-
teen tietojen parempaa hallintaa ja saatavuutta 
varmistavan lääketietovarannon toimintaedel-
lytyksiä, tehtäviä ja hallintamallia (Rannan-
heimo ym. 2022). Lääketietovaranto koostaisi 
eri viranomaisen tehtäviin ja palveluihin liit-
tyviä tietoaineistoja lääkevalmisteista, kasvi-
rohdosvalmisteista sekä korvattavista perus-
voiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Se 
olisi useiden toimijoiden käyttöön suunniteltu 
ja ylläpidetty tietovaranto, jonka tiedot olisi-
vat hyödynnettävissä erityisesti lääkehoidon ja 
-logistiikan erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä 
ohjauksen, seurannan, arvioinnin, valvonnan, 
varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lääkityslistaa on tarkoitus kehittää siten, 
että lääkkeenkäyttäjä voisi jatkossa sisällyttää 
myös omia kirjauksiaan listalle. Tämä lisäisi 
yksilötasolla lääkkeenkäyttäjän sitoutumista 
oman lääkehoitonsa tavoitteisiin. Uusien kei-
nojen löytäminen lääkehoitoon sitoutumisessa 
on yksi avainkysymyksistä terveydenhuollon 
vaikuttavuuden kehittämisessä (sosiaali- ja 
terveysministeriö 2019). Kaikkiaan hoitoon 
sitouttamattomuus lisää suoria terveyden-
huollon kustannuksia (Schepel ym. 2019), ja 
siitä voi väestön toiminta- ja työkyvyn alentu-
misen vuoksi seurata myös sairauspoissaoloi-
hin ja ennenaikaisiin eläköitymisiin tai kuole-
miin liittyviä tuottavuuskustannuksia (Aar-
nio ja Martikainen 2016). Lääkehoidon ohjattu 
omahoito edellyttää yhteisiä välineitä ammat-
tihenkilöille ja lääkkeiden käyttäjille. Ohjatussa 
omahoidossa henkilön itse tuottama tieto pää-
tyy nykytilassa useimmiten potilaskertomuk-
seen ammattihenkilön toimesta. Tämän lisäksi 
henkilöllä voi olla käytössään erilaisia terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviä laitteita tai sovelluk-
sia, jotka mahdollistavat reaalimaailman datan 
(real world data, RWD) kerryttämistä, vaikka-

kin myös sensorien lisäämistä itse lääkeval-
misteeseen on tutkittu (Chevance ym. 2022) 
Reaalimaailman dataa voidaan käyttää laajasti 
potilas- ja asiakastyössä, tieteellisessä tutki-
muksessa ja tilastoinnissa sekä lisäksi kehit-
tämis- ja innovaatiotoiminnassa, opetuksessa, 
viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtä-
vissä ja tietojohtamisessa. Tämän tyyppinen 
tieto tallentuu usein eri tietovarantoihin, ja 
kyseeseen voi tulla tarve laajojen tietomassojen 
koneelliseen käsittelyyn ennen tiedon hyödyn-
tämistä (Benke ja Benke 2018). Yksi keskeinen 
reaalimaailman datan käyttötarve liittyy gee-
niperimän ja biomarkkerien tiedon hyödyntä-
miseen yksilöllistetyn lääketieteen ja farmako-
genetiikan sovelluskohteissa (Rannanheimo ja 
Jauhonen 2018).

Esimerkiksi tekoälyyn perustuvien ratkai-
sujen avulla voidaan tukea yhtä hyvin lääk-
keen määrääjän tietotarpeita hoitomenetelmän 
valinnassa kuin edistää tutkimusta ja innovaa-
tiotoimintaa tai yksilötasolla mahdollistaa esi-
merkiksi vammaisen tai iäkkään henkilön itse-
näistä toimimista tekoälytuettujen ratkaisujen 
avulla. EU:n tekoälyasetus (COM/2021/206) on 
siirtymässä toimeenpanovaiheeseen, ja siinä 
on pyrkimyksenä vahvistaa tekoälypohjais-
ten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa 
Euroopassa huomioiden muun muassa tieto-
turvallisuus- ja tietosuojaperiaatteiden sekä 
henkilön perusoikeuksien toteutuminen. Teko-
älyn hyödyntämisessä terveyssektorilla koros-
tuu lisäksi muun muassa datan laatu – tuo kai-
ken tiedon hyödyntämisen kulmakivi. 
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