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Mikä Watson?
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Kognitiivisilla järjestelmillä on seuraavia ominaisuuksia
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YMMÄRTÄÄ PÄÄTTELEE OPPII VUOROVAIKUTTAA

Ymmärtää tiedossa olevia 
sisältöjä. Tunnistaa 

asiayhteyksiä ja pystyy 
löytämään olennaisia asioita 

suurista tietomassoista.

Ymmärtää myös ei-
rakenteista dataa kuten 
kuvia ja vapaata tekstiä

Osaa tehdä tiedosta 
johtopäätöksiä, 

muodostaa hypoteesejä 
ja nostaa sitä kautta esiin 
tärkeitä ilmiöitä ja ideoita.

Tukee päätöksentekoa 
tarjoamalla perusteltuja 

vaihtoehtoja 
todennäköisyyksineen.

Kognitiivinen järjestelmä oppii 
syötetystä datasta, ohjatusta 
opetuksesta sekä käytöstä. 

Tämä on keskeinen ero 
verrattuna ohjelmoitaviin 

järjestelmiin, jotka ”oppivat” 
vain kun niihin ohjelmoidaan 

uutta logiikkaa.

Vuorovaikuttaa ihmisten 
kanssa tavoilla jotka ovat 
tietokoneille uusia, mutta 

ihmisille luontaisia.

Kommunikoi puheen, 
luonnollisen kielen ja 
keskustelun kautta.
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Kognitiiviset järjestelmät eivät korvaa ihmistä, mutta voivat avustaa monipuolisesti
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Asioita joita ihminen 
osaa parhaiten

Myötätunto
Unelmointi

Ajattelu ja pohdinta

Mielikuvitus
Moraali ja etiikka

Kognitiivisten ratkaisujen
kyvykkyyksiä

“Maalaisjärki”
Luonnollisen kielen 
ymmärtäminen

Tiedon etsiminen massoista
Piirteiden ja ilmiöiden 
tunnistaminen

Koneoppiminen

Puolueettomuus

Skaalautuvuus
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Watson on IBM:n ratkaisuja kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn
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IBM:n kognitiivinen teknologia joka 
tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja eri 
käyttötarkoituksiin on nimeltään 
Watson.

Tavoitteena on laajentaa ja syventää 
ihmisten asiantuntemusta sekä
tukea päätöksentekoa kognitiivisen 
tietojenkäsittelyn avulla.



Kognitiiviset tekniikat ja sote
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Vuonna 2020 
lääketieteellisen 
tiedon arvioidaan 
kaksinkertaistuvan 
aina 73 päivän 
välein.

(University of Iowa, Carver College of 
Medicine, 2014)

Kognitiiviset järjestelmät pystyvät löytämään informaatiota 
jatkuvasti kasvavasta monimutkaisesta tietomassasta.
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Perinteiset 
tietojärjestelmät 

hyödyntävät vain 
murto-osaa 

tiedosta jota jo 
nyt kerätään

Mitä voisimme oppia 
siitä tiedosta joka ei ole 

perinteisten 
tietojärjestelmien 
analysoitavissa?
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Watson Health: Missionamme on edistää hyvinvointia, hoidon laatua ja pienentää  
kustannuksia terveysdatan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn avulla



Perustiedot

Yksilöinti-
tiedot

Ongelmat ja 
diagnoosit

Etunimi,sukunimi,nimihist
oria, 
hetu,sukupuoli,syntaika..

Osoite ,kotikunta .puh, 
email, ammatti,, äidinkieli, 
asiointikieli, tulkintarve, 
työnantajan vakuutusyhtiö 
...

Etunimi,sukunimi, 
sukulaisuus, huoltaja, 
laillinen edustaja, 
edunvalvoja, osoite, 
puh...

Alkupvm, 
loppupvm, 
suostumukset

Hoidon antajan 
tunnistetiedot

Organisaation 
yksilöiintitunnus 
(OID), Nimi, 
erikoisala...

Nimi, SV-koodi, 
ammattikoodi, 
luokitus...

Palvelu-
tapahtumat

Tapahtumatyyppi, 
yksilöintitunnus, 
ajankohta...

Terveyteen 
vaikuttavat tekijät

Tupakointi, päihteet, 
liikunta, raskaus, 
ravitsemus...

Pää-ja sivudiagnoosi, nimi, 
tarkenne, tila, episoditunnus, 
tiedonlähde, henkilö, diagnoosin 
antaja, pvm ...

Riskitiedonaste, 
tyyppi, selite, 
varmuus, pysyvyys, 
lähde, 
riskitiedonantaja, 
pvm...

Tutkimukset

Nimi, 
koodi,luokitus,toimi
nto...

Lääkehoito

Nimi, 
koodi,luokitus,toimi
nto, tilanne, 
hoitoisuus, 
yhteenvero...

Tutkimuskoodi ja luokitus, 
lasunto löydöksistä, 
tutkimustulos, 
säteilyannos..

Lääkevalmistajan 
kauppanimi, lääkekoodi,  
vahvuus, yksikkö, muoto, 
pakkauskoko, rooli, 
annostus, määrääjä, pvm, 
indikaatti...

Annostelutapa, 
infuusionopeus, 
kokonaisaika, 
koknaisvolyymi, 
vaihdettavuus, ohjestus...

Preventio

Lausunnot

Toimintakyky

Kuvaus,koodi,luokitus...

Kuvaus,koodi,luokitus...

Kuvaus,koodi,luokitus...

Rokotoekoodi, 
eränumero, antopvm...

Toimenpiteet

pää- ja 
sivutoimenpiteet, 
toimenpidekertomus,k 
omplikaaitiot, 
komplikaation koodi ja 
diagnoosi...

Äitiyshuolto – Äiti 360
Äitiyshuolto – Vastasyntynyt 360
Lasten ja nuorten kehityksen seuranta 360

Yhteys-
tiedot

Yhteys-
henkilö

Kiellot, 
suostumu

kset

Palvelun 
tarjoajat

Hoito-
henkilö

Palvelu-
kokonaisu

udet

Palvelu-
tapahtumat

Riskit

Diagnoosi

Terv.
vaik 

tekijät

Hoidon 
tarve

Hoidon 
tulokset

Hoitotyö

Tutkimuks
et

Toimenp
iteet

Lääke-
määräysLääkkeen  

annostus

Apu-
välineet

Toiminta-
kyky

Todistukset & 
lausunnot

Rokote

Potilas 360 à

Ensihoito – ja 
päivystys

Työterveyshuolto

Suun 
terveydenhuolto

Diabetes ja 
valtimotaudit

Yhteydenotto 
muihin 
viranomaisiin, 
koodi,luokitus

Kuvaus,koodi,luokitus...

Hoidon syy, triage 
tehty, syy kuvaus...

Sairauskassa, 
vakuutusnumero ja 
yhtiö...

Huomioitavat tiedot, 
lääkitykseen 
vaikuttavat tiedot, 
muut asiat..

Työperäinen riski, 
vaaran kuvaus, 
laatu, määrä, kesto, 
koodi, luokitus, 
selite, 
huomioiminen...

Näkö, kuulo,..

Tykymittaukset, 
muut miittaukset, 
työhistoria,

Päätyönan
ataja, Y 
tunnus, 
osoite ja 
yhteystied
ot, 
työterveys
sopimustie
dot, 
työpaikkas
elvitys, 
toimintasu
unnitelma 
...

Kiireellisyy
den 
tunnus..

Mittauksen 
nimi, 
syljen 
mittaus,

Suun ulkoinen 
tila, suuontelo ja 
limakalvot, 
proteesit, 
hammas, 
hoitovälit...

Juomaveden 
fluoripitoisu
us,,,

Hypoglykemiat, 
ketoasidoosit, 
verensokerimitta
ukset...

Jalkastatus, 
koodi ja 
luokitus, 
haavaluokittel
u, suustatus, 
pistopaikat, 
lääkehoito....

Jalkastatus, koodi ja 
luokitus, 
haavaluokittelu, 
suustatus, 
pistopaikat, 
lääkehoito....

Yhteyden-
otot

Saapumis 
tapa

Ongelmat 
& 

diagnoosit

Vakuutus Ongelmat & 
diagnoosit Työperäisen 

vaaran 
arviointi

Fysiologiset 
mittaukset

Työ- ja 
toimintakyvyn 
edistäminen

Työnantaj
a-tiedot

Hoidon 
kiireellisyys

Fysiologiset 
mittaukset

Hampaiden 
ja suun 
alueen 

nykytila

Preventio

Diagnoo
si

Terveyteen 
vaikuttavat 

tekijät

Suku-
anamne

esi

Oma 
seuranta

Status

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palvelutoiminto

Osuvat ja oikea-aikaiset palvelut edellyttävät kattavaa ymmärrystä asiakkaasta



Rakenteistamattoman asiakastiedon arvo 

Kertomustiedon louhiminen rakenteisiksi muuttujiksi tarjoaa aivan 
uusia mahdollisuuksia analytiikalle:

Parantaa toiminnan laatua
§ Yksilöidymmät palvelut
§ Osuvampi palveluiden ja resurssien kohdentaminen

Mahdollistaa varhaisen ja yksilöidyn puuttumisen
§ Varhaisen vaiheen heikkojen signaalien havainnointi ja puuttuminen
§ Vertaileva analyysi palveluille ja hoidoille
§ Olosuhteiden havainnointi ja vaikutusten analysointi
§ Potilastiedon rikastaminen (sukurasitukset, omaiset, liikuntatottumukset..)

Varhainen puuttuminen on tehokkaampaa ja halvempaa
§ …ja myös inhimillisesti parempi kuin eskaloituneen tilanteen korjaaminen

Antaa tutkijoille pääsyn aiemmin ”piilotettuun” dataan
§ Vapaan tekstin analyysin avulla tutkijoilla on pääsy myös muuttujiin joita ei ole 

kirjattu rakenteisesti -> oireet, elintavat, yksinäisyys, tupakointi…
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Suomenkielisen tekstin analyysi

Page 
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TYÖTERVEYSHUOLLON KÄYNTI KIRJAUS : ”... 58-vuotias nainen saapui 
vastaanotolleni 8.2.2017 sen jälkeen kun hän oli kärsinyt useamman päivän 
huimauksesta, ruokahaluttomuudesta, anoreksiasta, kuivasta kurkusta, 
lisääntyneestä janon tunteesta sekä toistuvasta virtsaamisen tarpeesta. Hänellä 
oli ollut aiemmin kuumetta ja kertoi nielemisvaikeuksista ja ruuan jäämisestä 
helposti kiinni kurkkuun. Hän ilmoitti myös kivusta vatsassaan, selässsä sekä 
kyljessä. Ei yskää, hengenahdistusta, ripulia tai dysuriaa. 
Hänellä on suvussa ilmennyt suu sekä virtsarakkosyöpää äidin puolelta, gravesin 
tautia kahdella sisaruksella, hemochromatosis yhdellä sisaruksella ja 
idiopaattinen thrombocytopenic purpura yhdellä sisaruksella.
Hänen potilashistoriassaan on mainintoja huomattavasta cutaneous lupuksesta, 
hyperlipidemiasta, osteoporoosista, usein toistuvuvista virstatien tulehduksista, 
kolmesta keisarin sektiosta jossa ei ilmennyt komplikaatiota, vasemman 
ophorectomyn hyvän laatuisesta kystasta, primääri kilpirauhasen 
vajaatoiminnasta joka oli diagnisoitu vuosi kystan löytämisen jälkeen.
Hänellä on määrätty lääkitys levotyroksiiniin, hydroksiklorokiiniin, pravastatiiniin 
ja alendronaattiin. Virtsanäyteestä ilmeni positiivisa leukosyyttiesteraasia ja 
nitriittejä. Potilaalle oli määrätty resepti fo ciprofloxacinia virtsatieinfektiota varten. 
Kolme päivää myöhemmin potilas kertoi heikkoutta ja huimausta. Hänen 
verenpaineensa oli 120/80 mmHg, ja pulssi oli 88...”

SAIRAALAN KEUHKO-OSASTON YÖ VUORO 
KIRJAUS :
HAPETUS : Tavoitteena normoventilaatio 
hengityskoneessa, limaa nousee jnkv. sekä trakeasta 
että nielusta HEMODYNAMIIKKA: Tavoitteen RR-syst 
140-120 mmHg -> Noradrenaliinaa titrattu. 0 sen 
mukaisesti CVP-tavoite 6-10 mmHG. Eks:ssä *null* 0 
siisti SR. DIUREESI : OK
Tajunta : Sedaatiotauolla nopeasti pintaan vetää. 
Mielekkäästi kädet kohti intubaatioputkea. Avaa silmät 
puheelle. OMAISET : Mies keskustellut tilanteesta EA-
pkl:llä lääkärin kanssa. TAJUNTA : Potilaan tajunta 
ennen koilausta tauon aikana hyvä ; liikutteli kaikkia 
raajojaan pupillat keskikokoiset ja valolle reagoivat. 
Kädet menee mielekkäästi kohi putkea. Pyyntöjä ei 
noudata / kielimuuri? Hoitamaton lienee vuotava 
aneurysma. Nimotop ja Caprilon jatkuvat

KOTIHOITO KONTROLLI KIRJAUS : Vas jalkapöydän kipua ja huimausta. RR 
169/92, p. 80, SpO2 96.5%, lämpö 36,1.Lab+ Tytär käynyt illalla. Kontrolloitu 
natiivirtg eikä mielestäni kipua selittävää kuvassa. crp 38, Hb alhainen, 90, mikä 
ei uutta, mutta etiologia ilmeisesti avoinna

Hoitotyössä syntyvän kertomustiedon esimerkkejä



•Poimitaan oireet potilaskertomuksen vapaasta
tekstistä
•Hyödynnä parafraasi louhintaa tekstistä
käsittelemään vaihtoehtoisia eri sanamuotoja ja 
variantteja

•Suorita laaja haku mahdollisiin diagnooseihin
•Pisteytä Confidence jokaiseen diagnoosi malliin
sen hetkinsen näytön perusteella

•Tunnista negatiiviset oireet
•Johda louhituista suhteista ei-oireita (jano on 
johdonmukainen / UTI)

•Poimitaan sukuhistoria tietoja
•Käytä lääketieteen taksonomioita ja 
ontologioita yleistämään sairausluokituksia
mallia vastaavaan granuaaliteettiin

•Poimitaan potilaan hoitohistoriatiedot
•Poimitaan lääkitystiedot
•Hyödynnetään tietovarantoja lääkkeiden
sivuvaikutuksista
•Yhdistämällä, useita eri diagnooseja voidaan
parhaiten selittää oireita (monisairaus)
•Poimitaan löydökset / labratulokset: 
Vahvistetaan UTI

Most Confident Diagnosis: 
Diabetes

Most Confident 
Diagnosis: UTI

Most Confident Diagnosis:
Esophagitis

Most Confident Diagnosis: Influenza

O
ire

et

UTI

Diabetes

Influenza

Hypokalemia

Munuaisten 
vajaatoiminta

ei vatsakipua
ei selkäkipua
ei yskää
ei ripulia

(Thyroid Autoimmune)

Esophagitis

pravastatin
Alendronate

levothyroxine
hydroxychloroquine

Diagnosis Models

frequent UTI

cutaneous lupus

hyperlipidemia
osteoporosis

hypothyroidism

Confidence

nielemis vaikeudet

huimaus

anoreksia

kuume
kuiva kurkku
jano

toistuva virtsaaminen

Su
ku

hi
st

or
ia

Graves Disease

Suusyöpä
Virtsarakon syöpä

Hemochromatosis
Purpura

Po
til

as
 

hi
st

or
ia

Lä
äk

ity
s

Lö
yd

ök
se

t (
la

b)

supine 120/80 mm HG

urine dipstick: 
leukocyte esterase

urine culture: E. Coli
heart rate: 88 bpm

Oireet

58-vuotias nainen saapui vastaanotolleni 
8.2.2017 sen jälkeen kun hän oli kärsinyt 
useamman päivän huimauksesta, 
ruokahaluttomuudesta, anoreksiasta, 
kuivasta kurkusta, lisääntyneestä janon 
tunteesta sekä toistuvasta virtsaamisen 
tarpeesta. Hänellä oli ollut aiemmin 
kuumetta ja kertoi nielemisvaikeuksista ja 
ruuan jäämisestä helposti kiinni 
kurkkuun. Hän ilmoitti myös kivusta 
vatsassaan, selässsä sekä kyljessä. Ei 
yskää, hengenahdistusta, ripulia tai 
dysuriaa. 

58-vuotias nainen saapui vastaanotolleni 
8.2.2017 sen jälkeen kun hän oli kärsinyt 
useamman päivän huimauksesta, 
ruokahaluttomuudesta, anoreksiasta, kuivasta 
kurkusta, lisääntyneestä janon tunteesta sekä 
toistuvasta virtsaamisen tarpeesta. Hänellä oli 
ollut aiemmin kuumetta ja kertoi 
nielemisvaikeuksista ja ruuan jäämisestä 
helposti kiinni kurkkuun. Hän ilmoitti myös 
kivusta vatsassaan, selässsä sekä kyljessä. Ei 
yskää, hengenahdistusta, ripulia tai dysuriaa. 

58-vuotias nainen saapui vastaanotolleni 
8.2.2017 sen jälkeen kun hän oli kärsinyt 
useamman päivän huimauksesta, 
ruokahaluttomuudesta, anoreksiasta, 
kuivasta kurkusta, lisääntyneestä janon 
tunteesta sekä toistuvasta virtsaamisen 
tarpeesta. Hänellä oli ollut aiemmin 
kuumetta ja kertoi nielemisvaikeuksista ja 
ruuan jäämisestä helposti kiinni kurkkuun. 
Hän ilmoitti myös kivusta vatsassaan, 
selässsä sekä kyljessä. Ei yskää, 
hengenahdistusta, ripulia tai dysuriaa. 

Sukuhistoria

Hänellä on suvussa ilmennyt 
suu sekä virtsarakkosyöpää 
äidin puolelta, gravesin tautia 
kahdella sisaruksella, 
hemochromatosis yhdellä 
sisaruksella ja idiopaattinen 
thrombocytopenic purpura
yhdellä sisaruksella.

Potilashistoria

Hänen potilashistoriassaan on 
mainintoja huomattavasta cutaneous 
lupuksesta, hyperlipidemiasta, 
osteoporoosista, usein toistuvuvista 
virstatientulehduksista, kolmesta 
keisarin sektiosta jossa ei ilmennyt 
komplikaatiota, vasemman 
ophorectomyn hyvän laatuisesta 
kystasta, primääri kilpirauhasen 
vajaatoiminnasta joka oli diagnisoitu 
vuosi kystan löytämisen jälkeen.

Hänellä on määrätty lääkitys 
levotyroksiiniin, hydroksiklorokiiniin, 
pravastatiiniin ja alendronaattiin.

LääkitysLöydökset (lab)

Virtsanäyteestä ilmeni positiivisa 
leukosyyttiesteraasia ja nitriittejä. 
Potilaalle oli määrätty resepti fo 
ciprofloxacinia virtsatieinfektiota 
varten. Kolme päivää 
myöhemmin potilas kertoi 
heikkoutta ja huimausta. Hänen 
verenpaineensa oli 120/80 
mmHg, ja pulssi oli 88.

Kieliteknologian ja koneoppimisen hyödyntäminen

§ Rule Based Classifiers: 
§ Supervised training algorithms: 

- Naïve Bayesian Classifiers



Suomenkielen tuki analytiikan hyödyntämiseksi





Kaikki potilaat

Kohortti:
Riskitekijät +Oireet

XYZ

Potilassegmentti X
Potilassegmentti Y
Potilassegmentti Z

§Frekvenssi kuvaa kuinka usein  valittu avainsana 
ilmenee sisällössä
§Korrelaatioindeksi indikoi miten vahva suhde    
avainsanalla on johonkin toiseen avainsanaan

Kohderyhmän löytäminen
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Ketterimmät toimijat ja tutkijat ovat jo vauhdissa
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OYKS testaa lääkityksen 
riskitilanteiden kartoitusta

JYO on rakentanut paikallisen 
kognitiivis-analyyttisen ympäristön, 
Jyväskylän Vatsonin

Kumppanimme tutkivat luokittelua 
radiologien lausuntojen pohjalta, 
hoitotyön laatuvariansseja jne.
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Mitäs sinun toimialallasi voisi lukea, tulkata ja analysoida?

Page 18

Asiakaspalautteita?

Huoltokutsuja ja huollon kirjauksia?

Verkkokeskusteluja tuotteestanne?

Aleksis Kiven tuotantoa?
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Kiitos!
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