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Tiivistelmä 

Johdanto
Terveydenhuollossa rekistereihin kertyy valtavia määriä dataa, josta suuri osa on rakenteetto-
massa muodossa. Rakenteettoman tiedon hyödyntäminen nykyisillä menetelmillä on haastavaa. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää natural language processing (NLP) -menetelmä, jonka 
avulla lääkehoitoihin liittyvää tietoa (lääkenimiä, vaikuttavan aineen nimiä) on mahdollista lou-
hia ja kategorisoida ATC-koodien mukaisesti rakenteettomasta datasta. Lisäksi haluttiin testata 
NLP-menetelmän kyvykkyyttä rakenteettoman tiedon luokittelussa. 

Aineistot ja menetelmät
Tutkimuksessa hyödynnettiin Oulun yliopistollisessa sairaalasta vuosina 2007–2020 tehtyjä lää-
kehoidon HaiPro-ilmoituksia (n = 14 971). Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston, 
Oulun yliopistollisen sairaalan ja SAS Institute Oy:n kanssa. Menetelmä kehitettiin SAS Viya -alus-
taa hyödyntäen. Tutkimusta varten kaikki HaiPro-ilmoituksissa esiintyneet tunnistetiedot pois-
tettiin osana menetelmän anonymisoinnin kehittämistä. Lääkkeisiin ja HaiPro-ilmoitusten sisäl-
töön liittyvä louhiminen toteutettiin SAS Viya -alustan tekstianalytiikkatoimintoja hyödyntäen. 

Tulokset
Proof-of-Concept (PoC) -hankkeen tuloksena kehitettiin menetelmä, joka kykeni ATC-luokkien 
osittaisesta päällekkäisyydestä huolimatta luokittelemaan kaikki HaiPro-ilmoituksissa esiinty-
neet lääkenimet ja vaikuttavien aineiden nimet pilottitutkimuksen tavoitteissa asetetulla tark-
kuudella. HaiPro-ilmotuksista saatavaa tietoa lääkityspoikkeamiin liittyvistä virhetilanteista 
kyettiin syventämään tekstinlouhinnalla muodostettujen uusien luokkamuuttujien avulla. Kehi-
tysvaiheessa suoritetun HaiPro-ilmoitusten tekstin oikoluvun perusteella menetelmä kykeni 
autonomisesti muodostamaan sanayhdistelmistä järjestyviä kategorioita, jotka kuvailivat ilmoi-
tuksissa esiintyviä teemoja. Menetelmällä kyettiin luomaan pohja lääketieteellisen tekstin hyö-
dyntämiseen edistyneempiä koneoppimismenetelmiä hyödyntämällä. 

Johtopäätökset
Farmakologisen tiedon louhiminen lääketieteellisestä tekstistä luo mahdollisuuksia terveyden-
huollosta saatavan tiedon entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa tietoa pyri-
tään käyttämään entistä tehokkaammin ennaltaehkäiseviin toimiin sekä terveydenhuollon kehit-
tämisessä että potilaiden hoidossa. 

Avainsanat: koneoppiminen, natural language processing (NLP), HaiPro, lääkitysturvallisuus
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minkälaisia aineistoon liittyviä toimenpiteitä 
kategorisointi ja menetelmäkehitys proses-
sina vaativat. 

Aineisto ja menetelmät
Tämä pilottitutkimus toteutettiin PoC-hank-
keena yhteistyössä Oulu DigiHealthHubin, 
Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaa-
lan ja SAS instituutin kanssa. Tutkimuksessa 
käytettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin yksiköistä vuosina 2007–2020 kerät-
tyjä lääkehoidon HaiPro-ilmoituksia (n = 14 
971). HaiPro-ilmoitukset koostuvat rakentei-
sesta osasta (tietoja mm. tapahtumapaikasta, 
ilmoittajan ammattiryhmästä ja tapahtuman 
riskiluokasta) ja rakenteettomasta osasta, joka 
pitää sisällään haittatapahtuman kuvauksen 
vapaan tekstin muodossa. Tässä tutkimuk-
sessa NLP-menetelmän kehittämisessä hyö-
dynnettiin pääasiallisesti HaiPro-ilmoitusten 
rakenteetonta osaa. Kaikki NLP-menetelmän 
kehittämisessä käytetyt HaiPro-ilmoitukset 
anonymisoitiin osana menetelmän kehitys-
prosessia. Aineiston käsittely tapahtui tieto-
turvallisessa ympäristössä OYS TestLabissa. 
Tutkimusluvan myönsi Oulun yliopistollisen 
sairaalan johtajaylilääkäri. 

Kuvassa 1 on esitetty kaaviomaisesti tutki-
muksen kokonaiskuva. Tutkimuksen ensim-
mäisessä vaiheessa kehitetiin anonymisoin-
timenetelmä, jolla ilmoituksista poistettiin 
kaikki tunnistetiedot (nimet, sosiaaliturva-
tunnukset, puhelinnumerot ja sähköpostit). 
Anonymisoinnin jälkeen tutkimuksen toi-
sessa vaiheessa HaiPro-ilmoitusten teksti 
perusmuotoistettiin monivaiheisessa proses-
sissa, joka sisälsi muun muassa tokenisoin-
nin ja lemmatisoinnin, sanaluokkien koodit-
tamisen (part of speech tagging) sekä lauseiden 
rakentaistamisen (sentence boundary disam-
biguation). Tokenisoinnissa merkkijonot pil-
kottiin yksittäisiksi lauseiksi, sanoiksi tai mor-
feemeiksi, joita kyettiin edelleen käyttämään 
sanaluokkien koodittamisessa (part of speech 
tagging). Lemmatisoinnissa yksittäiset sanat 
muutettiin perusmuotoon, mikä helpottaa 
tekstin sisällön jatkoanalyysia. Sanaluokkien 
koodittamisessa sanat luokitellaan kielioppi-
perusteisesti sanojen merkityksen ja konteks-
tin mukaisesti. Lauseiden rakenteistaminen 

on osa lauseiden alku- ja loppuosion havait-
semista ja merkitsemistä. 

Kolmannessa vaiheessa HaiPro-ilmoitus-
ten teksti kategorisoitiin lääkkeiden nimistä 
ja vaikuttavien aineiden nimistä rakennetun 
ja ATC-koodien mukaan järjestetyn hakuter-
mistön sekä valikoitujen HaiPro-ilmoitusten 
sisältöä kuvaavien luokkien avulla. (ATC-luok-
kiin liittyvä hierarkia on esitetty Kuvassa 2A.) 
Viimeisessä vaiheessa menetelmään kehitettiin 
tulosten visualisoimista mahdollistavia toi-
mintoja, joiden avulla käytössä olevaa aineis-
toa voitiin kokonaisuudessaan tarkastella ja 
suodattaa haluttujen muuttujien perusteella.  

NLP-menetelmän kehittäminen toteutet-
tiin yhteistyössä SAS instituutin kanssa hyö-
dyntäen SAS Viya -alustaa aineiston esikäsitte-
lyssä (mm. anonymisointi), tekstianalytiikassa 
(tekstin perusmuotoistaminen) ja visualisoin-
nissa. Menetelmän kehittäminen toteutettiin 
SAS Viya -alustan NLP ja tekstianalytiikka-
ominaisuuksia hyödyntäen. Tutkimuksessa 
käytetty lääkenimien ja vaikuttavien aineiden 
nimien luokittelumalli sisälsi yli 11 000 luokit-
televaa termiä, ja se kehitettiin käyttäen kieli-
tieteen sääntöjen mallinnukseen tarkoitettua 
”CompileCategory” funktiota. Vastaava luokit-
telumalli kehitettiin HaiPro-ilmoitusten sisäl-
lön luokitteluja varten.

PoC-pilottitutkimuksessa kehitetyn mene-
telmän validoinnissa hyödynnettiin sekä tut-
kimusryhmän omia aiempia tutkimustulok-
sia että laajemmin kerättyä tietoa lääkitys-
poikkeamista, niiden laadusta ja esiintyvyy-
destä erikoissairaanhoidossa. Lääkenimien 
(vaikuttavan aineen nimi tai lääkevalmisteen 
nimi) osalta hakumenetelmän ulkopuolelle 
arvioitiin aiempien tutkimusten perusteella 
jäävän 8 % kaikista ilmoituksista (Laatikainen 
ym. 2020). Syitä lääkehaun ulkopuolelle jäämi-
seen ovat useimmiten ilmoituksen tekstiosasta 
tai rakenteisesta osasta puuttuva tieto tapah-
tumaan liittyvistä lääkeaineista (Laatikainen 
2020, Laatikainen ym. 2020). Tämän PoC-tut-
kimuksen ensisijaisena tavoitteena oli testata 
automatisoidun tekstianalytiikan ja tekoäly-
mentelmien käyttökelpoisuutta lääketieteel-
lisen rakenteettoman tiedon analysoinnissa, 
minkä vuoksi tämän pilottitutkimuksen tulok-
sille ei tehty syvällistä kvantitatiivista analyy-
sia.  

Johdanto
Viime vuosikymmenten nopea kehitys infor-
maatioteknologiassa ja terveydenhuollon 
kapasiteetissa tuottaa lääketieteellistä tietoa 
potilasrekisterien avulla on luonut kasvavan 
tarpeen tehokkaille menetelmille tiedon käsit-
telyssä ja analysoinnissa (Alsherhi ym. 2017, 
Torkamani ym. 2017). Kasvavat potilasrekis-
terit ja niiden hyödyntäminen ovat viime vuo-
sina nousseet keskeiseen rooliin terveyden-
huollon toimintojen kehittämisessä ja tiedolla 
johtamisessa (Ngiam ja Khor 2019, Chen ym. 
2020, Tecklenborg ym. 2020). Kasvavien tie-
tomäärien seurauksena myös koneoppimisen 
saralla on nähty nopeita kehitysharppauksia. 
Nykyisellään tekoälymenetelmiä ei enää nähdä 
työkaluna, jonka avulla automatisoidaan yksit-
täisiä manuaalisesti kontrolloituja tehtäviä, 
vaan tapana mullistaa nykylääketiede erilaisten 
ilmiöiden seurannassa, havainnoinnissa, ana-
lysoinnissa ja jopa ennustamisessa tilanteissa, 
joissa se muutoin olisi tiedon suuren määrän ja 
monimuotoisuuden vuoksi mahdotonta (Ober-
meyer ja Emanuel 2016). Tämä on edelleen luo-
nut uudenlaisia mahdollisuuksia lääketieteen 
eri osa-alueilla, kuten lääkehoitojen tehon ja 
turvallisuuden seurannassa. Tekoälymenetel-
mät ovatkin olleet osaltaan vahvistamassa siir-
tymistä lääketieteessä orastavaan ”neljän P:n” 
ajatteluun, jossa korostetaan potilaan hoidon 
kannalta neljää kulmakiveä: hoidon perso-
noiminen (Personalization), ennaltaehkäise-
vyys (Preventative), ennakoivuus (Predictive) 
ja osallistavuus (Participative). Näiden myötä 
lääketiedettä pyritään kehittämään pois perin-
teisestä ajattelusta, jossa terveysongelmiin 
reagoidaan vasta niiden ilmaantuessa (Vogt 
ym. 2016). 

Vaikka tekoälymenetelmät ovat osoittaneet 
useissa eri asetelmissa kyvykkyyttään moni-
muotoisen tiedon tehokkaaseen hallintaan ja 
analysoimiseen, asettaa terveydenhuollossa 
kertyvä data omat haasteensa ja erityisvaati-
muksensa kehitettäville menetelmille (Wong 
ym. 2018, Doupe ym. 2019). Lääketieteelliselle 
tiedolle on tyypillistä se, että kertyvä tieto on 
monimuotoista: rakenteista tai rakenteetonta, 
ilmentyen useissa eri dataformaateissa (Wong 
ym. 2018). Lääketieteellisen tiedon kategori-
soimista hankaloittavat lääketieteellisiin kate-

gorioihin liittyvä päällekkäisyys, kategorioiden 
jatkuva muutos ja usein tapauskohtainen hie-
rarkia, mikä monimutkaistaa tiedon käsittelyä 
(Mehta ja Pandit 2018). Hyvä esimerkki tällai-
sesta on farmakologisen tiedon eristäminen ja 
kategorisoiminen vapaasta lääketieteellisestä 
tekstistä, kuten HaiPro-ilmoituksista, jossa 
lääketiedon suodattaminen ja kategorisoimi-
nen ilmoitusten tekstiosasta vaatii huomatta-
van määrän luokittelevia termejä (kaikki lää-
kenimet ja vaikuttavan aineen nimet). Mikäli 
lääkkeet jaotellaan edelleen ATC-koodien 
mukaan, on huomioitava useiden lääkeainei-
den rinnakkainen esiintyminen eri ATC-luoki-
tuksen pääryhmissä. Lääketiedon hallinnoimi-
seen liittyvien haasteiden selättäminen on kui-
tenkin tärkeä askel terveydenhuollon tekoäly-
menetelmien kehittämisessä, sillä lääkehoito ja 
siihen liittyvät tekijät ovat nykylääketieteessä 
keskeinen osa potilaan hoitoa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa ana-
lysoimme kansallista HaiPro-aineistoa, kehi-
timme manuaalisen menetelmän lääketiedon 
kategorisoimiseen ilmoitusten narratiivisesta 
tekstiosasta (Laatikainen 2020, Laatikainen 
ym. 2020). Hakumenetelmällä kyettiin tun-
nistamaan kaikki lääkkeiden kauppanimet ja 
vaikuttavien aineiden nimet eri taivutusmuo-
doissaan sekä jaottelemaan ne ATC-luok-
kien mukaisesti. Tämän pilottitutkimuksen ja 
Proof-of-Concept (PoC) -hankkeen tarkoituk-
sena oli jatkokehittää ja automatisoida lääk-
keiden luokittelumenetelmää niin, että sitä 
voitaisiin käyttää entistä suurempiin tieto-
määriin koko Oulun yliopistollisen sairaalan 
tasolla. Tutkimuksen pääasiallisena tavoit-
teena oli selvittää edellytyksiä luonnollisen 
kielen käsittelyjärjestelmän (natural language 
processing, NLP) hyödyntämiseen lääkenimien 
tunnistamisessa ja ATC-koodijärjestelmän 
mukaisessa luokittelussa lääketieteellisestä 
tekstistä. Selvitystyön tuloksena projektissa 
kehitettiin menetelmä, joka kykenee tunnis-
tamaan ja luokittelemaan kaikki lääkenimet 
ja vaikuttavan aineen nimet Haipro-ilmoituk-
sista lääkehaittoihin liittyvän tiedon tehokasta 
hyödyntämistä varten. PoC-projektiin varatun 
ajan ja resurssin rajallisuudesta johtuen tutki-
muksessa ei ensisijaisesti tavoiteltu kvantita-
tiivisia kuvauksia aineistosta, vaan keskityt-
tiin deskriptiivisen tiedon tuottamiseen siitä, 
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nin. Vertailussa ATC-luokiteltujen lääkkeiden 
määrät pysyivät muuttumattomina.

Lääkenimien luokittelu
Lääkenimien luokittelussa HaiPro-ilmoituk-
sissa osallisina olleet lääkkeet jaoteltiin lääke-
valmisteiden nimien ja vaikuttavien aineiden 
nimien mukaisesti ATC-koodiluokkien mukai-
sesti. Lääkenimihaku sisälsi kaikki tutkimuk-
sen tekohetkellä Suomessa markkinoilla ole-
vien lääkkeiden kauppanimet ja vaikuttavien 
aineiden nimet taivutusmuotoineen. Lisäksi 
hakutermeinä käytettiin erikoissairaanhoi-
dossa tunnistettuja lääkevalmisteiden niin 
sanottuja ammattislanginimiä. Tällaisia lää-
kehakuun lisättyjä termejä olivat muun muassa 
”DXM” (deksametasoni), EPI5 ja EPI7 (epidu-
raalipuudutteet), mini-asa (asetyylisalisyyli-
happo) ja targinig (Targiniq-valmisteen yleisin 
kirjoitusvirhe). Kehitetyllä lääkehaulla kyettiin 
tunnistamaan yli 35 000 valmistenimeä ja vai-
kuttavan aineen nimeä tutkimukseen käyte-
tyistä HaiPro-ilmoituksista (n = 14 971). 

ATC-järjestelmässä moni erikoissairaan-
hoidossa yleisesti käytetyistä lääkkeistä on 
luokiteltu useampaan kuin yhteen ATC-jär-

jestelmän pääryhmään, mikä monimutkaistaa 
lääkkeiden automaattista luokittelua. Esimerk-
kinä eri ATC-pääryhmiin luokittuvasta lääk-
keestä on esitetty metronidatsoli, joka valmis-
teesta riippuen voidaan luokitella pääluokkiin 
A (ruuansulatuselinten sairauksien ja aineen-
vaihduntasairauksien lääkkeet), D (ihotauti-
lääkkeet), J (systeemisesti vaikuttavat infek-
tiolääkkeet), P (loisten ja hyönteisten häätöön 
tarkoitetut valmisteet) tai G (sukupuoli- ja 
virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuoli-
hormonit) (Kuva 2B). Luokitteluvirheiden vält-
tämiseksi kaikki päällekkäin luokittuvat lää-
kevalmisteet ja vaikuttavat aineet selvitettiin 
ATC-kategorisointia varten. Näiden valmiste-
nimien ja vaikuttavien aineiden oikea luokit-
telu varmistettiin hakumenetelmässä liittä-
mällä lääkehakuun näiden valmisteiden koh-
dalle poikkeussääntöjä. Poikkeusäännöt luotiin 
valmistekohtaisesti, ja ne saattoivat sisältää 
täsmentäviä termejä, jotka liittyivät esimer-
kiksi valmisteen antoreittiin tai lääkemuotoon. 
Metronidatsoliin liitetyt poikkeussäännöt on 
esitetty kuvassa 2B. Kauppanimien perusteella 
poikkeusääntöjä vaati 88 lääkevalmistetta. Vai-
kuttavien aineiden nimien joukosta poikkeus-

Tulokset
Tekstin perusmuotoistaminen ja  
HaiPro-ilmoitusten anonymisointi

Vaikka HaiPro-ilmoitukset ovat pääasialli-
sesti valmiiksi anonyymeja, on osassa ilmoi-
tuksista esitetty tapahtumaan liittyvien hen-
kilöiden nimiä, henkilötunnuksia, sähköpos-
tiosoitteita ja puhelinnumeroja. Tästä johtuen 
HaiPro-aineiston laajempi käsittely edellyt-
tää mahdollisten tunnistetietojen havaitse-
mista ja poistamista ilmoituksista. Tässä tut-
kimuksessa tunnistetiedot poistettiin käyt-
täen ”Prxchange”-funktiota. Funktion avulla 
kyettiin havaitsemaan ja poistamaan yli 100 
000 etu- ja sukunimeä eri taivutusmuodois-
saan vapaan tekstin joukosta, pois lukien nimet 
”Esko” ja ”Antti”, jotka ovat Oulun yliopistol-
lisessa sairaalassa käytettävän potilastietojär-
jestelmän osien nimiä. 

Nimitietojen poistaminen pohjautui datalle 
tyypillisten, monimuotoisten tekstissä esiin-
tyvien säännönmukaisuuksien ja kaavojen 
esiintymiseen. Anonymisointi validoitiin ite-
ratiivisesti ristiinvertaamalla pientä otosta 
ilmoituksista, joissa anonymisointi oli suori-
tettu, ilmoituksiin, jotka eivät olleet edellyttä-
neet anonymisointia. Ristiinvertaamiskierrok-
sia toistettiin eri otoksilla toistuvasti, kunnes 
ilmoituksista ei enää ristiinvertailussa löydetty 
poistettavia tietoja. Onnistuneen anonymi-
soinnin lisäehtona pidettiin sitä, että ilmoi-
tusten teksti säilyi anonymisoinnista huoli-
matta riittävän laadukkaana jatkoanalyysin 
kannalta. Projektin lopussa anonymisoinnin 
vaikutusta tekstin luettavuuteen ja kategori-
sointiin tarkasteltiin vielä vertaamalla HaiPro-
ilmoituksista muodostetusta otoksesta löyty-
vien ATC-koodien mukaan luokiteltujen lääke-
nimien määriä ennen ja jälkeen anonymisoin-

Kuva 1. Kaaviomainen esitys tutkimuksen eri osista ja etenemisvaiheista (NLP, natural language 
processing). 

Kuva 2A. ATC-luokittelu. 2B. Metronidatsolin ATC-luokittelu ja PoC-projektissa käytetyt ATC-luokittelun 
poikkeussäännöt. 

Menetelmäosaaminen
SAS Analytics® Oy 

Aihepiiristä saadut  
aikaisemmat  

tutkimustulokset

Lääkehoidon  
Haipro-ilmoitukset 
2007-2020 (OYS)

1. Aineiston  
anonymisointi

2. Lääkenimien  
louhiminen ja luokittelu  

ATC-koodeittain

3. Haipro-ilmoitusten  
sisällön louhiminen ja 

luokittelu

OYS TestLab 
’Sandbox’

NLP-pohjaisen  
tekstinlouhinta- ja  

analyysimenetelmän 
kehittäminen

→

→

→

→

→

→

G01AF01:
Sukupuoli- ja virtsaelinten 
sairauksien lääkkeet, 
sukupuolihormonit;
Gynekologiset mikrobilääkkeet ja 
antiseptit;
Mikrobilääkkeet lukuunottamatta 
yhdistelmävalmisteita 
kortikosteroidien kanssa → 
”emätingeeli”, ”emätinpuikko”

A02BD03:
Ruuansulatuselinten sairauksien ja 
aineenvaihduntasairauksien lääkkeet;
Liikahappoisuuden hoitoon tarkoitetut 
valmisteet;
Maha- ja pohjukkaissuolihaavan sekä 
refluksitaudin hoitoon tarkoitetut 
valmisteet;
Helicobacter pylorin häätöön tarkoitetut 
yhdistelmäpakkaukset
→  ”helikobakteeri”, ”häätöhoito”

P01AB01:
Loisten ja hyönteisten 
häätöön tarkoitetut 
valmisteet;
Alkueläimiin vaikuttavat 
lääkeaineet; 
Amebiaasin hoitoon 
tarkoitetut lääkeaineet;
Nitroimidatsolijohdokset
→ ”tabletti”,”p.o.”

D06BX01:
Ihotautilääkkeet;
Paikallisantibiootit ja 
kemoterapia-aineet;
Paikallisesti käytettävät 
kemoterapia-aineet;
Muut kemoterapia-aineet
→ ”emulsiovoide”, ”emulsio”, 
”voide”

J01XD01:
Systeemisesti vaikuttavat 
infektiolääkkeet;
Systeemiset 
bakteerilääkkeet;
Muut bakteerilääkkeet;
Imidatsolijohdokset
→”i.v.”, ”infuusio”, ”injektio”

Metronidatsoli

A. B.

                               Kemiallinen yhdiste:  
                               Ibuprofeeni

                       Kemiallinen alluokka: 
                       Propionihappojohdokset

                Farmaseuttinen alaluokka:
                Tulehduskipu- ja reumalääkkeet

         Terapeuttinen alaluokka:
         Tulehduskipu- ja  
         reumalääkkeet

ATC Pääluokka:
Tuki- ja liikuntaelinten  
sairauksien lääkkeet

→→
→→

→
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tiin eristettyä eri lääkkeiden esiintyvyys hait-
tatapahtumissa, voitiin lääketieto yhdistää 
minkä tahansa muun ilmoituksissa esiinty-
vän kategorisen muuttujan mukaisesti: lää-
ketieto voitiin yhdistää esimerkiksi ilmoitus-
ten tapahtumatyyppiin (Kuva 3A) tai haittata-
pahtumaan liittyvän riskin tai haitan vakavuu-
teen (Kuva 3B). Lisäksi menetelmä mahdollisti 
yksittäiseen lääkevalmisteeseen liittyvien 
tapahtumien yksityiskohtaisen kuvaamisen 
(esim. tapahtumatyyppi, haittariski, ilmoitta-
jan ammatti) koko seuranta-ajalla tai valitulla 
ajanhetkellä. Yksittäisten lääkkeiden lisäksi 
suodatuksia kyettiin muodostamaan kaikilla 
ATC-luokituksen tasoilla. Lääkeluokkiin koh-
dentuvan tiedon poimiminen ja mahdollisuus 
nopeiden visualisointien muodostamiseen 

lisäsivät HaiPro-ilmoitusten käyttöarvoa mer-
kittävästi.  

HaiPro-ilmoitusten sisällönanalyysi
HaiPro-ilmoitusten syvällisempää analyysia 
varten ilmoituksissa esiintyvä rakenteeton, 
tekstimuotoinen tieto analysoitiin ennalta 
valittujen muuttujien perusteella tekstinana-
lyysia hyödyntäen. Tässä tutkimuksessa tekstin 
sisällönanalyysin teemoiksi valittiin henkilös-
tön vireystila, potilastietojärjestelmään liitty-
vät ongelmat, look alike, sound alike -lääkkei-
siin liittyvät virhetilanteet, lääkityspoikkea-
man lopputulema sekä lääkkeiden annostelu-
reitti. Teemat valittiin tutkimuksissa yleisesti 
esiintyvistä, lääkitysturvallisuuteen kiinteästi 
liittyvistä tunnetuista ongelmista, jotta tulok-

sääntöjä tarvittiin 2002 vaikuttavalle aineelle. 
ATC-luokkien päällekkäisyyksien lisäksi poik-
keussääntöjä vaativat erilaiset yhdistelmäval-
misteet, joiden luokitteluongelmat ratkaistiin 
vastaavilla poikkeussäännöillä. Yhdistelmä-
valmisteiden poikkeussäännöissä huomioitiin 
valmistekohtaisesti joko annostelureitti, val-
mistemuoto tai vaikuttavien aineiden kombi-
naatio.

Lääkehaussa käytettyjä hakutermejä ite-
roitiin ja muutettiin porrastetusti useassa 
syklissä, kunnes hakumenetelmällä saavu-
tettiin haluttu tarkkuustaso. Tässä tutkimuk-
sessa lääkehaun riittäväksi tarkkuudeksi ase-
tettiin aiempiin tutkimuksiin perustuen 8 % 
osuus ilmoituksia, joita ei kyetä luokittele-
maan hakumenetelmällä (Laatikainen ym. 
2020). Hakumenetelmän arviointi toteutettiin 
analysoimalla hakutarkkuutta aineiston pie-
nemmistä otoksista. Hakumenetelmän vali-
doinnissa huomiota kiinnitettiin erityisesti 

niihin lääkevalmisteisiin tai vaikuttaviin ainei-
siin, joilla esiintyi päällekkäisiä luokitteluja eri 
ATC-pääryhmissä. Lopuksi hakumenetelmällä 
löydettyjen lääkkeiden ATC-ryhmien koko-
naisjakauman oikeellisuutta arvioitiin ver-
taamalla sitä aiempien tutkimusten vastaa-
viin tuloksiin (Laatikainen ym. 2020). Aiem-
pia tutkimuksia vastaten tutkimusaineistossa 
yleisimmin esiintyviksi lääkevalmisteiksi nou-
sivat ATC-kategorian N (hermostoon vaikut-
tavat lääkeaineet), J (systeemisesti vaikuttavat 
infektiolääkkeet), C (sydän- ja verisuonitautien 
lääkkeet), A (ruuansulatuselinten sairauksien 
ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet) ja B 
(veritautien lääkkeet) valmisteet. 

ATC-koodien mukaisesti tapahtuva lääk-
keiden jaottelu HaiPro-ilmoituksissa rikasti 
ilmoitusten sisältämää tietoa tavalla, joka 
mahdollisti ilmoitusten nopean lääkekohtai-
sen analysoinnin minkä tahansa ATC-luokan 
mukaisesti. Sen lisäksi, että ilmoituksista saa-

Kuva 3A. Oulun yliopistollisessa sairaalasta vuosina 2007–2020 tehtyjä lääkehoidon HaiPro-ilmoituksia  
(n = 14 971) jaottelu ATC-luokituksen ja ilmoituksissa raportoidun tapahtumatyypin mukaisesti. 
Kuva 3B. PoC-projektissa muodostettu ATC-luokittelu yhdistettynä ilmoitusten riskiluokituksen ja  
haitan vakavuuden mukaan. 
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(n = 35000) Oulun yliopistollisessa sairaalasta vuosina 2007–2020 tehtyjä lääkehoidon HaiPro-
ilmoituksista (n = 14 971) 
A. ATC-luokiteltuina sekä lääkkeiden kokonaisjakauma sekä sisällönanalyysissa muodostettujen  
luokkien (Lookalike, Soundalike -lääkkeet, vireystila, potilastietojärjestelmä) jakaumat. 
B. ATC-luokittelun jakauma yhdistettynä Lookalike, Soundalike -lääkkeiden luokitteluun, 
potilastietojärjestelmä-luokkaan sekä vireystila-luokkaan. 
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lääkeryhmiä olivat lisäksi ATC-luokat C (kar-
diovaskulaarilääkkeet) ja A (ruuansulatuselin-
ten ja ruuansulatuselinsairauksien lääkkeet). 
Potilastietojärjestelmään liittyvissä HaiPro-
ilmoituksissa ilmenivät lisäksi ATC-ryhmät C 
ja J (systeemiset infektiolääkkeet), ja vireys-
tilaan liittyvissä ilmoituksissa ryhmät A ja D 
(ihotautien lääkkeet). 

Uusien kategorioiden muodostaminen 
vapaasta tekstistä rikasti HaiPro-ilmoituk-
sista saatavaa tietoa, sillä se rakenteisti ja siten 
mahdollisti muutoin tavoittamattomissa ole-
van tiedon analysoinnin suuresta ilmoitus-
massasta. Uusilla kategorioilla HaiPro-ilmoi-
tuksissa raportoiduista tapahtumista kyettiin 
saamaan selvästi syvällisempää ja kohden-
netumpaa tietoa yksittäisistä tapahtumista, 
mutta lisäksi kuvaamaan tarkkoja ja koko-
naisvaltaisia kuvauksia koko aineistoa kos-
kien. Tietoa voitiin suodattaa ja yhdistellä ole-
massa oleviin kategorioihin ja uusiin, vapaasta 
tekstistä luotuihin kategorioihin rajoituksitta. 
Koska vapaan tekstin analysoiminen vaati 
ilmoituksissa esiintyvän termistön kartoitta-
mista, tuotti menetelmä lisäarvoa muodos-
tamalla kuvauksia ilmoituksissa esiintyvistä 
termiklustereista. Nämä järjestelmän itsenäi-
sesti tuottamat, oikolukuperusteiset kategoriat 
kykenevät toimimaan jatkoprojekteissa poh-
jana edistyksellisempien NLP- ja koneoppimi-
sen menetelmien kehittämisessä lääketieteel-
lisen tekstin analysoimiseen (Kuva 5). Mene-
telmän muodostamien aiheiden (Topic) laatu ja 
tarkkuus on riippuvainen analysoitavan aineis-
ton määrästä ja laadusta, minkä vuoksi niiden 
merkitys korostuu aineistomäärien kasvaessa. 

Pohdinta
Terveydenhuollon digitalisaatio on muuttanut 
farmakoepidemiologisen tutkimuksen luon-
netta pysyvästi: siinä missä tutkimusta ennen 
leimasivat tiedon saannin hitaus ja työläys, 
tuotetaan sitä nykyisin entistä suuremmassa 
laajuudessa jokaisessa terveydenhuollon yksi-
kössä kautta maan (Obermeyer ja Emanuel 
2016, Bi ym. 2019, Grothen ym. 2020). Tiedon 
saannin mahdollisuudet ovat muuttaneet myös 
lääkehoitoihin liittyvien toimintojen ja tiedon 
hyödyntämisen näkökulmia. Jo pitkään far-
makoepidemiologialla on ollut vankka asema 

tutkimus- ja viranomaistyössä, jossa tietoa on 
hyödynnetty lääkehoitojen tehon, turvallisuu-
den ja vaikuttavuuden arvioinnissa ja hoito-
suositusten muodostamisessa (Arora ym. 2019, 
Tecklenborg ym. 2020). Viime vuosina erilais-
ten potilasrekisterien sisältämä tieto sairauk-
sien ilmenemisestä, kehittymisestä sekä nii-
hin jo käytettävissä olevista hoidoista ja nii-
den vaikuttavuudesta on kuitenkin herättänyt 
kasvavaa kiinnostusta myös lääkekehityksen 
osa-alueella (Obermeyer ja Emanuel 2016, Vogt 
ym. 2016). Potilasrekisterejä hyödyntämällä 
uusia lääkehoitoja voidaan kohdentaa entistä 
tarkemmin vastaamaan potilaiden todelliseen 
tarpeeseen vähentäen samalla kehitystyöhön ja 
lääkkeen myyntiluvan myöntämiseen liittyviä 
riskejä. Tämän lisäksi lääkekehityksessä tape-
tille ovat nousseet jo markkinoilla olevien lääk-
keiden tehovertailut uusiin, kehitteillä oleviin 
lääkkeisiin rekisteritiedon perusteella muo-
dostettujen virtuaalisten hoitolinjojen avulla. 
Kaikessa päämäärä tuntuu kuitenkin ole-
van sama: lääkehoidon toteutuminen entistä 
tehokkaammin ja turvallisemmin, resursseja 
säästäen (Mehta ja Pandit 2018). 

Tässä PoC-tutkimuksessa kehitettiin 
menetelmä lääketiedon ja lääkityspoikkea-
mien eristämiseen ja luokitteluun rakenteet-
tomasta lääketieteellisestä tekstistä. Mene-
telmän avulla lääkkeet onnistuttiin luokitte-
lemaan ATC-koodien mukaisesti luokkien osit-
taisen päällekkäisyyden asettamista haasteista 
huolimatta. Lääkityspoikkeamien kuvauksista 
luodut uudet kategoriat rikastivat HaiPro-
ilmoituksista saatavaa kategorista dataa tuot-
taen uutta, entistä syvällisempää tietoa lääki-
tyspoikkeaman aiheuttaneista virhetilanteista. 
Tätä tietoa, joka voidaan myös ajatella HaiPro-
ilmoitusten ydintietona, ei kyetä muilla kei-
noilla keräämään ilmoituksista. Sen lisäksi, 
että menetelmän avulla tutkimuksessa käyte-
tyn noin 15 000 ilmoituksen analysointi onnis-
tui nopeasti, saatiin analyyseista välittömästi 
muodostettua havainnollisia visualisointeja. 
Koska menetelmän kehitykseen kuului kaiken 
rakenteettoman tekstin oikoluku ja kategori-
sointi, saatiin tuloksissa myös viite tulevista 
jatkokehitysmahdollisuuksista menetelmän 
muodostaessa tekstissä ilmenevien sanojen 
yhdistelmistä omia, uusia kategorioita. Tämä 
olisikin jo askel kohti edistyneempää, koneop-

sia kyettäisiin peilaamaan aiempaan tutkimus-
tietoon (Alshehri ym. 2017, Laatikainen ym. 
2017, Laatikainen ym. 2018, Wong ym. 2018, 
Laatikainen 2020 Laatikainen ym. 2020). 

Ilmoitusten teemojen mukainen jaottelu 
perustui tekstihakuihin, jotka muodostettiin 
tapahtumatyypille spesifien, perusmuotois-
tettujen sanojen mukaisesti. Hakujen muodos-
tamisessa luokitteleviin sanoihin yhdistettiin 
lauserakenteisiin, sanaetäisyyksiin tai liitän-
näissanoihin liittyviä ehtoja, joiden avulla haut 
onnistuttiin kohdentamaan haluttujen tapah-
tumatyyppien tai annostelureittien tunnista-
miseen tekstistä. Annostelureittien tunnista-
misessa käytettiin myös hyväksi synonyymisa-
nastoja, joilla erilaiset, samaa annostelureittiä 
merkitsevät termit (esim. i.m., lihaksensisäi-
nen, intramuskulaarinen) niputettiin saman 
hakulausekkeen alle. Kaikki muodostetut 
hakulausekkeet ja niiden muodostamat kate-
goriat validoitiin manuaalisesti tarkastelemalla 
hakulausekkeilla aikaansaatujen ryhmien osu-

mia ja iteroimalla hakulausekkeita tarpeen 
mukaan. Tällä menetelmällä hakulausekkeet 
kyettiin tarkastelemaan väärien positiivisten 
tulosten osalta. Hakumenetelmiä ei tarkas-
teltu väärien negatiivisten tulosten varalta, 
sillä hakumenetelmien yksityiskohtainen ja 
lopullinen hiominen ei kuulunut pilottitutki-
muksen tavoitteisiin. 

Analyysimenetelmällä kyettiini tunnis-
tamaan ja luokittelemaan valikoidut teemat 
HaiPro-ilmoitusten vapaasta tekstistä. Otok-
sen HaiPro-ilmoituksissa LASA-lääkkeet mai-
nittiin 134 ilmoituksessa, vireystila 135 ilmoi-
tuksessa ja potilastietojärjestelmä 10 733 
ilmoituksessa (Kuva 4A). Tapahtumia luokitte-
levat kategoriat kyettiin edelleen yhdistämään 
ATC-kategorioihin, mikä mahdollisti tapahtu-
mien lääkekohtaisen analysoinnin. Kategori-
oita yhdistelemällä havaittiin hermostoon vai-
kuttavat lääkkeiden (N luokka) olevan yleisim-
piä kaikkiin valittuihin tapahtumatyyppeihin 
(Kuva 4B). LASA-lääkkeisiin yleisesti liittyviä 

Kuva 5. Kategorisoinnissa käytetty SAS ohjelmisto muodosti tekstin oikoluvun kautta itsenäisiä 
Topiceja sanoista, jotka esiintyivät tyypillisesti toistensa yhteydessä. Topicien pohjalta voidaan 
laajentaa sisällönanalyysia ja kehittää entistä kehittyneempiä keinoja HaiPro-ilmoituksissa esitettyjen 
tapahtumien kuvaamiseen. 
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voimakkaammin kehittämään reaktiivisesta 
sairaanhoidosta kohti ennaltaehkäisevää ter-
veydenhoitoa.

pimisen algoritmeja laajemmin hyödyntävää 
analyysimenetelmää.

Vaikka HaiPro-ilmoitukset tuottavat tietoa 
takautuvasti jo tapahtuneista lääkityspoikkea-
mista, mahdollistaa tässä PoC-tutkimuksessa 
kehitetty menetelmä tiedon reaaliaikaisen hyö-
dyntämisen. Integroituna mihin tahansa tietoa 
tuottavaan rekisteriin, menetelmällä kyetään 
tuottamaan analyyseja halutuin suodatuksin. 
HaiPro-ilmoitusten kohdalla tämä voisi tar-
koittaa esimerkiksi sitä, että tietoa kyettäisiin 
hyödyntämään jo ennen kuin HaiPro-ilmoi-
tukselle on tehty prosessiin kuuluva ilmoi-
tuksen tietojen täydentäminen (riskin arvio, 
vakavuuden arvio) ilmoituksen käsittelijän toi-
mesta, mikä nopeuttaisi lääkityspoikkeamista 
saatavien tietojen käyttöä tiedolla johtamisen 
tarpeisiin. Edelleen laajennettuna vastaavalle 
menetelmälle voidaan löytää käyttöaiheita 
lääkehoitojen vaikuttavuuden ja turvallisuu-
den jatkuvassa arvioinnissa. Jo tämän lyhyen 
PoC-projektin tuloksista saimme innosta-
via viitteitä siitä, että automatisoitu luokittelu 
on mahdollista toteuttaa hyvällä tarkkuudella 
siten, että paitsi nopeutamme olemassa ole-
vien suurien HaiPro-ilmoitusmäärien käsitte-
lyä, myös syvennämme niistä saatavaa tietoa 
aineistoa rikastamalla.

Tämän PoC-tutkimuksen tuloksiin liittyy 
useita rajoitteita ja mahdollisia virhelähteitä. 
Suurin tulosten epävarmuutta lisäävä tekijä on 
raportoitujen tietojen deskriptiivisyys. Projek-
tin tuloksissa keskityttiin kehitetyn menetel-
män mahdollisuuksien kartoittamiseen, minkä 
vuoksi kvalitatiiviset tulokset jäivät vähäi-
siksi. Pääasiallisena tarkoituksena oli nähdä, 
onko lukuisia päällekkäisyyksiä ja erityispiir-
teitä sisältävän ATC-koodiluokituksen auto-
matisointi narratiivisesta tekstistä mahdol-
lista. Vaikka menetelmän toteutus onnistui, 
oli lääkkeiden luokittelun oikeellisuuden var-
mistaminen merkittävästi työläämpää kuin 
mihin projektissa oli varauduttu. Pääasialli-
sena tuloksena saatiinkin menetelmän runko, 
jonka jatkokehittäminen ja luokittelutulok-
sen oikeellisuuden varmistaminen vaatii vielä 
työtä. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa 
menetelmän tarkempi validointi ja pilotointi 
suuremmilla aineistomassoilla ovatkin ensi-
sijaisessa asemassa.

Tulevaisuudessa lääketiede ja muut ter-

veystieteiden osa-alueet tulevat nojaamaan 
entistä enemmän tekoälymenetelmien hyö-
dyntämiseen kasvavien datamäärien käytössä 
sekä lääkehoitojen että diagnostiikan saralla 
(Torkmani ym. 2017, Wong ym. 2018). Mene-
telmien kehityksellä terveydenhuoltoa ohja-
taan entistä vahvemmin reaktiivisesta sairaan-
hoidosta kohti preventiivistä terveydenhoitoa 
(Vogt ym. 2016). Nämä askeleet vaativat kui-
tenkin vankan pohjan tiedon louhimisessa ja 
luokittelussa. Tulevaisuuden lääketiede asuu 
datassa, joka sitoo tulevaisuudessa lääke-
hoitojen tutkimuksen, kehityksen ja valvon-
nan entistä tiukemmin yhteen. Tiedon hyö-
dyntämisen tehostamiseksi uusien, aiempaa 
tarkempien ja tehokkaampien menetelmien 
kehittäminen vaatii entistä tiiviimpää yhteis-
työtä lääketieteen ja informaatioteknologian 
ammattilaisten kesken. 

Johtopäätökset
Suuri osa terveydenhuollon tuottamasta tie-
dosta on rakenteettomassa muodossa vapaana 
tekstinä. Farmakologisen tiedon louhiminen 
lääketieteellisestä tekstistä luo uusia mah-
dollisuuksia farmakoepidemiologisen tiedon 
hyödyntämiseen olemassa olevien lääkkeiden 
tehon, turvallisuuden ja kustannusvaikutta-
vuuden arvioinnille mutta myös kehitteillä ole-
vien lääkkeiden tarpeen kartoittamiseen. NLP-
menetelmät ovat nopea ja kustannustehokas 
keino lääketieteellisen, tekstimuotoisen tiedon 
luokitteluun ja analysointiin. Lääketieteellisen 
tiedon monimuotoisuuden ja tiedon sisältöön 
liittyvien erityisvaatimusten vuosi NLP-mene-
telmien kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä 
sekä lääketieteen että informaatioteknologian 
osa-alueilta. Koska lääketieteellisille luokit-
teluille on tyypillistä luokkien päällekkäisyys, 
jatkuva kehittyminen sekä tapauskohtainen 
hierarkia, on kaikkien kehitettyjen menetel-
mien validoinnin oltava perusteellista sekä 
menetelmän kehitysvaiheessa että käyttöön-
oton jälkeen. Farmakologinen tieto on nykyai-
kaisen lääketieteen keskiössä. Niinpä farmako-
logisen tiedon tunnistaminen ja luokittelu luo 
pohjan edistyneempien tekoälymenetelmien 
kehittämiselle sekä tutkimus-, teollisuus-, 
että viranomaistarpeisiin. Älykkäiden mene-
telmien avulla lääketiedettä pyritään entistä 
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Objective
Health care produces growing amounts of elec-
tronic data, large proportion of which is stored 
in an unstructured format. Manual utilization 
of unstructured medical data is time-consum-
ing and laborious. The main objective of this 
study was to develop a NLP-based method that 

is able to mine and categorize pharmaceutical 
data from an unstructured data set. Secondary 
aim was to test the capabilities of NLP-based 
methods in content analysis of medical data.

Materials and methods
In this study, medication error reports col-
lected from Oulu university hospital during 
2007-2020 were utilized in method develop-
ment ( = 14 971). The research was conducted 
as a collaboration proof-of-concept project 
between Oulu university hospital, University 
of Oulu, and SAS Analytics. The method devel-
opment was executed in the SAS Viya platform. 
Before analysis, all personal data was removed 
from the HaiPro-reports as part of the devel-
opment of automated anonymization. The cat-
egorization of medication error reports and 
pharmaceutical data was conducted utilizing 
SAS Viya text analytics. 

Results
As a result of this Proof-of-concept -study, 
we were able to develop a method that was 
capable of detecting and categorizing all drug 
names and active substance names accord-
ing to the sensitivity level set for this project. 
The new categories formed of the medication 
error report content created novel information 
concerning the cause of the error event. As part 
of the development process, the method was 
forced to proof-red all medication error report 
text was thus able to autonomously form new 
content categories according to word clusters. 
Thus, the developed method formed a basis for 
the development of more advanced machine 
learning methods for the utilization of medi-
cal data. 

Conclusions
Categorizing pharmaceutical data from health 
care registers is important in more effective 
utilization of unstructured medical data. In the 
future, this information is needed in the devel-
opment of effective methods for adverse event 
prevention and safer and efficient pharmaceu-
tical care. 

Keywords: machine learning, 
natural language processing (NLP), 
HaiPro, medication safety
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