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Lääkealan digitaalinen  
tulevaisuus – lainsäädännön  
ja käänteentekevien palveluiden 
kehitys on käynnistynyt

 L ähes kaikki toimialat digitalisoituvat. 
Tästä seuraa koko ajan kasvava määrä 
dataa, jota syntyy digitaalisten proses-
sien yhteydessä. Myös lääketeollisuus 

on kohtaamassa seuraavien vuosien – vuosi-
kymmenten aikana merkittävän transformaa-
tion digitalisaation saralla. Tämä muutos on jo 
käynnissä, mutta se tulee viemään aikaa. Lää-
kehoitoja ja erilaisia lääkkeettömiä terapioita 
tukevat uudet digitaaliset apuvälineet ovat jo 
saaneet uutta lainsäädäntöä tuekseen. Tämän 
teemanumeron toisessa pääkirjoituksessa Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sirpa Soini 
avaa sekä kansainvälistä että kansallista lain-
säädännön kehitystä ja kansallisten toimijoi-
den roolia tässä kehityksessä.

Edellisessä Dosiksen numerossa STM:n 
Riikka Vuokko nosti esille lääkeasioiden tie-
donhallinnan kehittämisen painopisteitä seu-
raaville vuosille (Vuokko 2022). Tässä digita-

lisaation teemanumerossa THL:n uuden Tie-
donvälittäjät-osaston johtaja Sirpa Soini nos-
taa tarkastelua yhtäältä EU-regulaatioiden 
tasolle ja toisaalta tarkastelee viranomais-
ten muuttuvaa kansallista roolia tietopoliitti-
sessa viitekehyksessä. Suurimpia muutosvoi-
mia näyttäisivät olevan lääkinnällisten laittei-
den asetus (Medical Device Regulation, MDR) ja 
tekoälyasetus (AI Act), jotka molemmat mää-
rittelevät meihin ihmisiin kohdistuvien laittei-
den ja järjestelmien toimintaa sekä niihin liit-
tyviä riskejä. 

Lääketeollisuudella ja muilla perintei-
semmillä toimialoilla on kuitenkin vielä mat-
kaa konsulttiyhtiö Gartnerin kaltaisten tule-
vaisuusorientoituneiden tahojen visioimaan 
teknologisten innovaatioiden tulevaisuuteen 
(Gartner Research 2020). Varmaa on kuitenkin 
se, että perinteiset lääkkeet tulevat saamaan 
tuekseen joukon digitaalisia lääkinnällisiä lait-
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baalisti koko ajan lisää, ja on selvää, että myös 
tutkimusta aihepiiristä tehdään. Fyysiset lääk-
keet ja lääkinnälliset laitteet hyödyntävät yhä 
enemmän digitalisaatiota ja dataa. Tähän liit-
tyy kuitenkin monta erityisen merkityksellistä 
tarvetta kriittiselle tutkimukselle. Fyysisten ja 
digitaalisten laitteiden lähestyessä toisiaan, 
tulee uusiin potilasturvallisuuden kannalta 
merkityksellisiin asioihin kiinnittää erityistä 
huomiota. Digitaalisten lääkinnällisten lait-
teiden vaatimustason täyttävien apuvälinei-
den käyttöönotto tulee olemaan merkittävä 
paradigman muutos koko toimialalla. Näistä 
syistä olisi mielenkiintoista toistaa tämä tee-
manumero muutaman vuoden päästä ja katsoa, 
miten alan tutkimus on Suomessa kehittynyt. 

Risto Kaikkonen
Johtaja
Terveys- ja hyvinvointitoimiala
Solita Oy
risto.kaikkonen@solita.fi 

Juha Turunen
FaT
Senior Medical Affairs Scientist
Pfizer Oy
juha.turunen@pfizer.com

teita. Tämä on lainsäädännön näkökulmasta 
mahdollista, ja esimerkiksi Saksassa lääkäri 
voi jo määrätä hoidoksi tai lääkehoidon tueksi 
sovelluksen (Venkatanathan 2022). Tätä kir-
joitettaessa Saksassa on 38 hyväksyttyä digi-
taalista lääkinnällistä laitetta, mutta määrän 
ennustetaan kasvavan moninkertaiseksi lähi-
vuosina (Vollebregt 2022). Tämä fyysisen ja 
digitaalisen lääkkeen tai lääkinnällisen laitteen 
integraatio tulee olemaan erittäin mielenkiin-
toinen – tätä voidaan verrata kokoluokaltaan 
jopa siihen, mitä tapahtuu autoteollisuudessa 
autojen sähköistyessä.

Kun tämän teemanumeron suunnit-
telu aloitettiin keväällä 2021, tavoitteena oli 
keväällä 2022 ilmestyvä numero. Tuolloin 
teeman avainsanoja ajateltiin olevan kovinkin 
soveltavat, ellei peräti liiketoimintarelevan-
tit termit kuten tekoäly (AI), myös IA (intel-
ligent automation) sekä digitalisaatio, RWE 
(real world evidence), lääkinnälliset laitteet 
ja koneoppiminen. Kirjoittajakutsu julkaistiin 
syksyllä 2021, mutta käsikirjoituksia ei alkanut 
tulvia ovista ja ikkunoista. Lopulta tähtäin siir-
rettiin tähän vuoden 2022 neljänteen nume-
roon, ja noin puolen vuoden jatkoajalla saimme 
koottua teeman ympärille varsin monipuoli-
sen kattauksen artikkeleita sekä aiheiltaan että 
käytetyiltä menetelmiltään. 

Osa teemanumeron tutkimuksista doku-
mentoi, mitä digitalisaation ympärillä tällä 
alalla on viime vuosina tapahtunut ja mille 
alustoille keskustelut sekä alan opetus ovat 
siirtyneet. Koronapandemia sai Niemen ym. 
(2022) tutkimuksen mukaan aikaan digiloikan 
sähköisten apteekkipalveluiden käytössä. Lyly 
ym. (2022) selvittivät digitaalisen keräilylait-
teen hyötyjä sairaala-apteekissa, ja Pylkkö ym. 
(2022) visualisoivat apteekeista käytyä verk-
kokeskustelua. Laatikainen ym. (2022) kehit-
tivät menetelmän lääketiedon ja lääkityspoik-
keamien rakenteelliseen luokitteluun HaiPro-
ilmoitusten rakenteettomasta tekstiosasta. 
Osa artikkeleista kurkistaa lähitulevaisuu-
teen. Kaplina ym. (2022) tähyävät kohti kat-
keamatonta lääkehoitoprosessia ja Kapp ym. 
(2022) pohtivat virtuaalitodellisuuden mah-
dollisuuksia farmasian opetuksessa. Esimerk-
kinä tietokoneiden kasvaneen laskentatehon ja 
ohjelmistokehityksen tarjoamasta potentiaa-
lista, Lamminsalo (2022) esittelee väitöskirja-

katsauksessaan virtuaalisen silmän mahdol-
lisuuksia silmälääkkeiden farmakokinetiikan 
tutkimuksessa. 

Uudet digitaaliset apuvälineet ja monipuo-
lisesti valtavia datamääriä louhivat koneop-
pivat mallit jäivät vielä tämän teemanumeron 
ulkopuolelle, koska niitä koskevaa tutkimusta 
ei tarjottu vertaisarviointiin. Digitaalisia apu-
välineitä kuitenkin todella kehitetään jo Suo-
messakin. Esimerkiksi yksityisen sektorin toi-
mijoista Pfizer tarjoaa atooppisen ihottuman 
lääkehoidon tueksi älypuhelimeen ladattavan 
hyvinvointisovelluksen, jonka avulla potilas 
voi tunnistaa pahenemisvaiheita laukaise-
via tekijöitä ja kehittää sairautensa hallintaa 
(Allergia-, iho- ja astmaliitto 2022). Solita on 
puolestaan kehittänyt ortopedeille lääkinnäl-
lisenä laitteena toimivan potilaan yksilöllisen 
leikkausriskiarviointityökalun OraVizion hyö-
dyntämällä tekonivelsairaala Coxan ainutlaa-
tuista dataa ja tekonivelkirurgiaan keskittyvää 
osaamista. Coxan 15 vuoden tekonivelleikka-
usten seuranta-aineistolla (44 000 tekonivel-
leikkausta, noin 800 muuttujaa ja 24 miljoonaa 
yksittäistä datapistettä) ja sitä tukevalla tut-
kimuksella oli mahdollista rakentaa lääkärin 
ja potilaan jaettuun päätöksentekoon uusi lää-
kinnällisten laitteiden vaatimukset (MDR, CE) 
täyttävä digitaalinen sovellus (https://oraviz.
io/fi/). Tämä sovellus arvioi tekonivelleikkauk-
seen tulevan potilaan riskejä uusintaleikkauk-
seen, infektioon ja kuolleisuuteen. 

Suomen kansallisista digitaalisista palve-
luista hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Oma-
olo.fi-palvelua. Omaolo toteuttaa perustervey-
denhuollon hoitotarpeenarviota digitaalisesti 
ja on täten MDR:n mukainen lääkinnällinen 
laite, jolla on CE-merkintä. Koronapande-
mian aikana Omaolo-palvelu mahdollisti ter-
veydenhuollon ammattilaisten työn kohdis-
tamisen varsinaiseen hoitotyöhön, kun Oma-
olon oirearvion kautta pystyi varaamaan ajan 
koronatestiin. Pelkästään Helsingissä karkea 
arvio työajan säästöstä oli 45 henkilötyöpäi-
vää jokaisena päivänä. Omaolon oirearvioiden 
ja hoitoilmoitusrekisterin tiedoilla pystyttiin 
myös ennustamaan koronaepidemian kehi-
tystä 7 vuorokautta eteenpäin (Limingoja ym. 
2022). 

Uusia sovelluksia ja ratkaisuja syntyy par-
haillaan niin Suomessa, Euroopassa kuin glo-
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