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- hankkeen lähtökohdat
- koulutusmoduuli: osa 1



Miksi terveysdatan analytiikka?

• Terveydenhuollon kustannukset karkaamassa käsistä 

• Milton Roemer: "in an insured population, a hospital bed 
built is a filled bed“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Roemer%27s_law )

• Tarvitaan näyttöön perustuvaa hoitoa 

• Tarvitaan yksilöityä hoitoa 

• Potilaiden / asiakkaiden osallistaminen

• Uudet datavarannot ja analyysimahdollisuudet

Näihin asioihin voidaan vaikuttaa hyödyntämällä terveysdatan 
analytiikkaa

=> Tarvitaan uutta osaamista ja uusia osaajia!

ARVOT

RESURSSIT
NÄYTTÖ

https://en.wikipedia.org/wiki/Roemer's_law


HeAP-hanke
• Tavoitteena luoda ja pilottitoteuttaa terveystiedon analyytikon 

koulutusmoduuli (30 + 20 op)

• Toteuttajina hankkeessa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), 
Tallinnan teknillisen yliopiston (TTÜ) eHealth-laboratorio sekä 
Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikkö.  

• Suunnittelu v. 2017 kesällä; teoriaosuuden (30 op) toteutus: syksy 2017 
– kevät 2018; analytiikan pilotointi (20 op): kevät–kesä 2018

• Teoriaosuus:

• Terveysteknologian perusteet (10 op; eHealth laboratorio, TTÜ)

• Terveysanalytiikka (10 op; TTY)

• Decision support in healthcare

• Statistical analysis and decision support technologies

• Hyvinvointivalmennus (10 op; SAMK)

• Service Design and Case Management 

• Client Involvement and Smart Services



Terveysteknologian perusteet
Luennoitsijat ja aiheet:

• Peeter Ross, MD, PhD

• Johdanto terveysteknologian perusteisiin

• eTerveydenhuollon investointien arviointi ja seuranta

• Madis Tiik (MD, PhD)

• Terveydenhuollon uudet mallit ja trendit: From Health 1.0 to 

Health 4.0

• Doris Kaljuste

• Telelääketiede ja datan käyttöoikeudet

• Julia Vohu

• Terveysdatan hallinta

• Eero Merilind (MD, PhD)

• Estonian GP system 

• Helen Tiits

• Data-analytiikka terveydenhuollossa



Päätöksenteon tuki terveydenhuollossa

Clinical Decision Support Sysytems 

(CDSS) käsittää laajan kirjon erityyppisiä 

sovelluksia:

− Hyvinvointivalmennus (terveyshyötyarvio)

− Osasto-/työympäristökohtainen datankeruu ja 

analyysi (esim. laadun tarkkailu)

− CPOE (Computer-based Provider Order 

Entry)

− order sets

− drug-drug adverse effects

− drug-allergy adverse effects

− High-end ja erikoissovellukset esim. teho-

osastoympäristö

CDSS modulaarinen toteutus →



CDSS: käyttöönoton 
pullonkaulat

CDS-järjestelmien tehokkuudesta 
useita meta-analyysejä

Voidaan arvioida:

− kliinisiä tuloksia

− palveluprosesseja

− työn tehokkuutta

− potilastyytyväisyyttä

− taloudellisia vaikutuksia

Bright TJ et al. Effect of Clinical Decision Support Systems. 

Annals of Internal Medicine, 2012;157 pp29-43 

( http://annals.org/aim/article/1206700/effect-clinical-

decision-support-systems-systematic-review )

http://annals.org/aim/article/1206700/effect-clinical-decision-support-systems-systematic-review


Tilastollinen analyysi ja päätöksenteon tuen 
teknologiat

Tavoitteena antaa yleiskuva datan keruun 

ja analysoinnin prosessista, sen eri 

vaiheista, menetelmista ja työkaluista.

Prosessi on usein iteratiivinen sisältäen 

tulosten visualisoinnin, arvioinnin sekä 

analyysin
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Terveysdatan keruu, analyysi ja tulosten 

tulkinta vaativat sekä 

hyvinvoinnin/lääketieteen että analytiikan

osaamista.

Tulokset riippuvat tarkasteltavan ilmiön lisäksi 

myös käytettyjen menetelmien 

ominaisuuksista ja rajoitteista  


