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Toimittajalta
Massadata yleistyy ja tälle valtavalle tietomäärälle 
etsitään jatkuvasti uusia käyttötapoja. Solutason ilmiöi-
den ymmärtämisessä massadata on jo tuottanut merkittäviä 
hyötyjä muun muassa geenitutkimuksen alalla. Kansantervey-
teen ja yksilön omaan terveyteen liittyvien tietoaineistojen teho-
kas hyödyntäminen on vasta alkamassa, kun suuria väkijoukkoja 
koskevat tietovarannot tulevat käyttöön.

Jouni Tuomisto on johtava tutkija THL:n vaikutusarvioinnin yksi-
kössä. Hän on tutkinut ympäristöterveyskysymyksiä yli 20 vuoden 
ajan, muun muassa dioksiineja ja pienhiukkasia. Viime aikoina hänen 
päätutkimusaiheensa on ollut yhteiskunnallisen päätöksenteon tuke-
minen ja erityisesti vaikutusarvioinnin toimintamallien ja työkalujen 
kehittäminen. Hän on avoimen tieteen innokas edistäjä ja julkaisee 
suurimman osan tutkimustyöstään ja vaikutusarviointimalleistaan jo 
työn edetessä THL:n ylläpitämässä Opasnet-verkkotyötilassa. Hän 
myös koordinoi valtioneuvoston kanslian Yhtäköyttä-hanketta, 
joka etsii välineitä ja toimintatapoja tukemaan kokonaisvaltaista 
tiedolla johtamista ja tutkimusaineistojen parempaa hyödyn-
tämistä päätöksenteossa.
JUKKAPEKKA JOUSIMAA, yleislääketieteen vastuutoimittaja

Massadata eli suuraineistot tai erittäin suuret tietoaineistot yleistyvät kiihtyvää tahtia. Aineistoja tu-
lee myös entistä enemmän vapaasti käytettäviksi. Suomessa massadataa käytetään muun muassa 
molekyyli biologiassa ja kansanterveydessä hyödyntämällä näihin aihepiireihin liittyviä tietoaineistoja 
erityisesti suomalaisesta näkökulmasta. Maassamme on useita tärkeitä tietoaineistoja, joita ei vielä käy-
tetä tehokkaasti. Massadata on jo tähän mennessä tuottanut merkittävää hyötyä erityisesti solutason il-
miöiden ymmärtämisessä, mutta kansanterveydelliset ja yksilön valintoihin liittyvät hyödyt alkavat vasta 
tulla esiin. Tutkimuksen toimintamallit saattavat massadatan ja avoimen datan myötä muuttua radikaa-
listi, jos artikkelien kirjoittamisen sijasta aletaan keskittyä tietokiteiden eli joukkokirjoitettujen tutkimus-
vastausten tuottamiseen. Myös kliinikon rooli on muuttumassa valmentajamaisemmaksi. 

Massadata eli suuraineistot tai erittäin 
isot aineistot (big data) ovat yleisty-
neet viime vuosina nopeasti, ja tahti 

näyttää kiihtyvän teknologian myötä esimerkik-
si molekyylibiologiassa. Kuitenkin massadatan 

hyödyntäminen on edennyt kliinisessä lääke-
tieteessä hitaammin kuin monilla muilla alueilla 
(1, 2). Siksi onkin tarpeen luoda katsaus siihen, 
mitä massadata on ja millaisia kiinnostavia ja 
ajankohtaisia piirteitä siihen liittyy erityisesti 
kansanterveyden, lääketieteen ja yhteiskunnal-
lisen päätöksenteon kannalta. 

TAULUKOSSA 1 esitellään joitakin keskeisiä 
termejä ja TAULUKOSSA 2 nykyään käytössä 

olevia tietokantoja ja aineistoja erityi-
sesti Suomen näkökulmasta (3, 4, 5). 

Molekyylibiologista 
massadataa

Lääketieteen ja terveyden kan-
nalta tärkeitä massadata-aineis-
toja on maailmalla lukuisia, ja 
tässä voidaan vain raapaista 
pintaa ja esittää joitakin esi-
merkkejä. Zoun ym. kirjoitus 
on hyvä katsaus molekyyli-

biologisiin tietokantoihin (6). 
DNA- ja genomitietokannat sisäl-

tävät tietoa lukuisista lajeista ja toi-
mivat esim. geno mireferenssinä, yk-

silövaihtelun kuvaajina tai mikrobio-
mikantana. RNA-tietokannat sisältävät 
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tietoa proteiinia koodaavista ja muista RNA-
molekyyleistä. Proteiinitietokannat sisältävät 
tietoa proteiinisekvensseistä ja myös kolmiulot-
teisesta rakenteesta. Ekspressiotietokannat ku-
vaavat eri geenien ilmentymistä eri kudoksissa 
normaalitilanteessa tai erilaisissa olosuhteissa 
ja saattavat perustua niin RNA- kuin proteii-
nimittauksiinkin. Reittitietokannat  (pathway 
databases) sisältävät tietoa metabolia-, signaa-
linvälitys- ja säätelyreiteistä elimistössä. Saira-
ustietokannat kuvaavat erilaisia sairauksia ja 
niiden hoitoja, erityisesti syövän osalta. 

Nämä tietokannat eivät ole ainoastaan da-
tavarastoja alan tutkijoille, vaan massadatan 
pohjalta on kehittynyt lukuisia menetelmiä ja 
lähestymistapoja rakentaa kokonaiskuvauksia. 
Näitä voidaan kutsua nimellä systeemibiologia, 
jossa pyritään rakentamaan eri hierarkiatasoilla 
kuvauksia asioiden yhteyksistä aina molekyyli- 
ja solutasolle asti. (7) 

Geenitutkimus on yksi varhaisista massada-
tan tuottajista biolääketieteen alueella. Siksi on 
hyödyllistä tarkastella esimerkkinä tutkimus-
sykliä, jossa erilaiset lähestymistavat vuorotte-
levat ja tukevat toisiaan (KUVA) (8). Sykli alkaa 
tuottamalla suuri määrä primaaridataa esimer-
kiksi geeneistä, niiden ilmentymisestä tai pro-

teiinien määristä kudoksessa. Nämä ”omiikat” 
ovat lisääntyneet ja kehittyneet valtavasti viime 
vuosien aikana. Lähempään tarkasteluun ote-
taan ilmiöt, jotka eroavat kiinnostavien ryh-
mien kuten sairaiden ja terveiden tai altistunei-
den ja altistumattomien välillä. (9) 

Tämän jälkeen löytyneitä eroja ja niihin liit-
tyviä geenejä tutkitaan korrelaatioanalyysillä 
ja haetaan esimerkiksi osittaiskorrelaa tioita. 
Näiden avulla voidaan edelleen rakentaa syy-
seurausverkosto, joka kuvaa kiinnostavien il-
miöiden välisiä suhteita. Verkostoa voidaan 
käyttää tilanteen tarkasteluun ja hypoteesien 
luomiseen. Lopulta voidaan suunnitella uusia 
koeasetelmia hypoteesien testaamiseksi ja tuot-
taa uutta dataa. (8)

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmät 
(next generation sequencing NGS, near-whole 
genome sequencing) ovat tehneet edellä ku-
vatut tutkimussyklit mahdollisiksi ja lisänneet 
selvästi niiden tehoa. Tämä on muuttanut bio-
logian tutkimuksen perustoimintatapoja. Käy-
tössä on useita uusia menetelmiä lähes koko 
genomin tutkimiseen, kuten genomin DNA-
muunnokset, histonimuunnokset, transkrip-
tiotekijöiden sitoutuminen, kromatiinin kolmi-
ulotteiset vuorovaikutukset, RNA-transkriptio 

TAULUKKO 1. Uusia tärkeitä datan muotoja. 

Termi Selite 

Massadata eli  
suuraineistot 

”Big data”. Suuret data-aineistot, joiden tilastollinen analyysi ei tahdo onnistua tavanomaisin 
menetelmin. 

Avoin data “Open data” tai “open linked data”. Tietoa, joka on saatavissa konelukumuodossa maksutta ja siten, 
etteivät tekijänoikeudet rajoita sen jatkokäyttöä. 

Omadata 

”MyData”. Henkilöä itseään koskeva data, jonka käytöstä hän voi itse päättää. Nykyään ollaan ra-
kentamassa käytäntöjä, joiden avulla henkilö voi antaa tietojensa käyttöluvan halua milleen tahoil-
le tai evätä sen omadataoperaattorinsa välityksellä riippumatta siitä, missä ja kenen järjestelmissä 
tieto sijaitsee. Henkilö voi myös lukea ja joissain tapauksissa korjata tai täydentää omadataansa. 

Keinodata 

”Synthetic data”. Avoin data, joka muodoltaan ja tilastollisilta ominaisuuksiltaan muistuttaa jotain 
arkaluontoista dataa kuten potilasaineistoa ilman, että siitä voisi kuitenkaan päätellä kenenkään 
todellisen henkilön tietoja. Keinodataa voi käyttää tutkimuskysymysten ja tilastoanalyysien muo-
toilemiseen ja alustavaan testaamiseen, ennen kuin analyysi ajetaan vastaavalla todellisella datal-
la. (3) 

Tietokide 

"Knowledge crystals". Konelukumuotoinen vastaus johonkin täsmälliseen tutkimuskysymykseen. 
Tietokide on joukkoistettu, netissä jatkuvasti päivittyvä ja kiteytyvä kuvaus kaikesta siihen asti ke-
rätystä havaintodatasta ja sen tulkinnasta. Se sisältää ymmärrettävät ja uskottavat perustelut sille, 
miten vastaus on johdettu datasta. (4) 

Taustadata (datan 
pitkä häntä) 

”Long-tail data”. Tarkoittaa laajaa joukkoa pieniä aineistoja, jotka kokonsa tai merkityksensä puo-
lesta jäävät myös helposti julkaisematta. Näitä ovat esimerkiksi erilliset tietokannat, nollatulokset 
ja eläinkoepäiväkirjat. (5) 
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ja monia muita. Lisäksi nämä menetelmät pa-
ranevat jatkuvasti. (5) 

Erittäin kiinnostavia ovat myös uudet me-
netelmät, joilla on opittu yhdistämään kattava 
genomikartoitus ja vertailemaan tietoa gee-
nien alleelien esiintymisestä geeni-, RNA- ja 
proteii nitasolla. Näiden alleelien ja niiden 
proteiinituotteiden suhteita voidaan tutkia, 
ja lisäksi voidaan tarkastella, onko translaa-
tiotasolla vaihtelua splicingissa eli introni-ek-
soniliitoksissa. On siis mahdollista saada hyvin 
kattava kuva solutason säätelystä eri vaiheissa 
ja lukuisten geenien ja proteiinien osalta sa-
manaikaisesti. (5) 

Verkossa toimivat pilvipalvelut ovat myös 
tuoneet uudenlaisen näkökulman massadataan. 
Tietoaineistot ja analyysimenetelmät voidaan 
irrottaa vanhoista fyysistä puitteistaan ja siirtää 
palveluiksi pilvipalvelimille. Niinpä on alettu 
ajatella palveluina sellaisetkin asiat kuin data 
(data as a service, DaaS), analytiikka (AaaS), 

ohjelmistot (SaaS) ja jopa infrastruktuuri 
(IaaS) (10). Suomessa opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ylläpitämä CSC tarjoaa monia tällai-
sia palveluja. 

Kliinistä ja kansanterveydellistä 
massadataa

Myös kliininen ja kansanterveydellinen mas-
sadata on nopeasti yleistynyt. Hallinnollisiin 
tietokantoihin kerätään terveydenhuollon seu-
rantaan ja ohjaukseen liittyvää tietoa, ja sitä 
voidaan käyttää myös kliiniseen laadunvarmis-
tukseen. Tyypillisesti potilastiedot ovat näissä 
niukat ja rajoittuvat esimerkiksi sukupuoleen, 
ikäryhmään ja asuinkuntaan. Kliiniset tieto-
kannat sisältävät tarkempaa tietoa potilaiden 
sairauksista ja potilaille tehdyistä toimenpi-
teistä; näitä on kerätty Suomessa paremmin ja 
kattavammin kuin useimmissa muissa maissa 
(esimerkiksi Kanta, TAULUKKO 2). Myös sai-

KUVA . Massadataa hyödyntävä tutkimussykli, jossa tarkastellaan esimerkiksi geenien ilmentymiseroja sairailla ja 
terveillä. Geeniverkko tarkoittaa geenien välisten korrelaatioiden ja syysuhteiden kuvaamista verkostona, joka 
tuotetaan mittausdatasta (8).

A) Biokemiallinen data

B) Eriävästi ilmentyvien
geenien etsiminen

C) Geenien välisen
korrelaation laskeminen

D) Geeniverkon
luominen

E) Geeniverkon
tutkiminen

F) Uuden koeasetelman
suunnitteleminen

Massadataa
tuottavat
kokeet
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rauslähtöiset tietokannat kuten syöpärekisteri 
ovat Suomessa laadukkaita. Hoitolähtöisiä tie-
tokantoja kerätään mm. monien laajojen klii-
nisten tutkimusten yhteydessä. 

Menetelmiä ja käytäntöjä

Suomalaisia strategioita massadatan edistä-
misessä. Suomessa on parin viime vuoden aika-

na julkaistu massadataan liittyviä selvityksiä tai 
strategioita ja käynnistetty avoimen tieteen ja 
tutkimuksen ATT-hanke sekä avoimen tiedon 
ohjelma. Sosiaali- ja terveystietojen tehokas 
käyttö on näissä tunnistettu tärkeäksi kansan-
terveyttä ja myös kansantaloutta edistäväksi te-
kijäksi. Myös sote-uudistuksessa odotetaan da-
tanhallinnan tehostuvan ja parantavan toimin-
nan laatua. Strategia kohdistaa huomion tiedon 

TAULUKKO 2. Suomalaista kansanterveydelllisesti hyödyllistä massadataa. 

Datalähde Kuvaus Ylläpitäjä ja linkki 

Kanta 

Kansallinen terveysarkisto on palvelu, jonka kautta voi 
käyttää sähköistä reseptiä, lääketietokantaa, potilastiedon 
arkistoa ja tiedonhallintapalvelua. Palvelun tietorakenne 
on lupaava, ja sisältö lisääntyy nopeasti. Jos datan laatu 
saadaan hyväksi, siitä muodostuu Suomen tärkein terveys-
alan massadata. Omakanta on kansalaisten palvelu, jonka 
avulla voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietojaan 
internetistä. 

THL, STM, Kela, Valvira, VRK 

http://www.kanta.fi 

Syöpärekisteri 

Suomen Syöpärekisteri ylläpitää tietokantaa kaikista Suo-
messa vuodesta 1953 alkaen todetuista syöpätapauksista. 
Se on myös syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen 
tutkimuslaitos, joka tekee tiivistä kotimaista ja kansainvälis-
tä yhteistyötä. 

Suomen Syöpäyhdistys, THL 

http://www.cancer.fi/syoparekisteri/ 

Rokotusrekisteri 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää Suomessa val-
takunnallista rokotusrekisteriä. Rokotustiedot kerätään 
suoraan potilastietojärjestelmistä. Rokotusrekisterin avulla 
THL arvioi kansallisen rokotusohjelman kattavuutta, turval-
lisuutta ja vaikuttavuutta. 

THL 

https://www.thl.fi/rokotusrekisteri 

Biopankit 

Biopankit sisältävät biologisia näytteitä, joita on kerätty 
erilaisten tutkimusten tai potilaiden hoidon yhteydessä. 
Biopankit vastaavat näytteiden säilytyksestä ja tarjoamises-
ta uusien tutkimusten käyttöön. 

http://www.bbmri.fi/fi/finnish-
biobanks/ 

Hilmo ja  
AvoHILMO 

Sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteri Hilmo ja perustervey-
denhuollon avohoidon AvoHILMO sisältävät tietoa sairaa-
loissa tehdyistä diagnooseista ja toimenpiteistä, perus-
terveydenhuollon laitoshoidosta, sosiaalihuollon laitos- ja 
asumispalveluista, kotihoidosta sekä avohoidon käyntien 
syistä ja hoitotapahtumista. 

THL 

https://www.thl.fi/hilmo  
https://www.thl.fi/avohilmo 

OIVA 

OIVA on ympäristö- ja paikkatietopalvelu, joka tarjoaa 
ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa 
vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, 
ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ym-
päristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. 

SYKE 

https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/
oiva.asp 

Opasnet 

Opasnet on verkkotyötila ja tietokanta tietokiteiden tuotta-
miseen yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Se sisältää 
vaikutusarviointeja (mm. ympäristöterveys, energiantuo-
tanto, kaivosten riskit) ja päätöksentuen toimintamalleja). 

THL 

http://fi.opasnet.org 

YHTI ja KUTI 

Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä YHTI 
on terveydensuojelun, kuluttajaturvallisuuden ja tupakka-
valvonnan yhteinen tietojärjestelmähanke. KUTI on Eviran 
vastuulla olevan elintarvikevalvonnan tietojärjestelmähan-
ke. Yhdessä YHTI ja KUTI muodostavat ympäristöterveyden-
huollon tietojärjestelmähankkeen. 

Valvira 

http://www.valvira.fi/ymparistoter-
veys/ymparistoterveydenhuollon_
kohdetietojarjestelma_yhti 
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keräämisestä tiedon hyödyntämiseen henkilön 
omassa elämässä sekä potilas- ja asiakastyössä 
ja tutkimuksessa. Tiedon jalostaminen, saata-
vuus, läpinäkyvyys, vertailukelpoisuus, ajan-
tasaisuus ja uusiokäyttö korostuvat. Lisäksi 
edistetään kansalaisen mahdollisuuksia tuottaa 
itse tietoa omaan, terveysammattilaisten ja pal-
veluntarjoajien käyttöön. (11)

Kanta- ja muita järjestelmiä kehitetään tuot-
tamaan kansallista vertailutietoa ja tietoa pää-
töksenteon tueksi. Tavoite on haastava jopa 
kansainvälisesti, kun tarkoitus on saada valta-
kunnallinen reaaliaikainen tietovarasto, josta 
voidaan tuottaa hyödyllistä ja konkreettista tie-
toa sosiaali- ja terveyssektorille ja myös sen oh-
jaamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa iso-
na massadatan tuottamisen esteenä ovat olleet 
pirstoutunut tietojärjestelmä ja kuntakohtaiset 
ratkaisut sekä toimittajariippuvuus. Näitä asioi-
ta pyritään nyt sote-ratkaisulla ja muun muassa 
Kanta-hankkeella ratkomaan. Muita kunnianhi-
moisia hankkeita potilaskertomustietojen käyt-
tämiseksi on mm. brittiläinen QResearch. 

Bayes-verkot syysuhteiden kuvaamisessa. 
Datan tuotantomäärät ovat valtavat, joten tar-
vitaan myös menetelmiä datamäärien hallit-
semiseen. Yksi tärkeistä, nopeasti yleistyvistä 
menetelmistä ovat Bayes-verkot. Ne kuvaavat 
ilmiöiden välisiä syysuhteita johdonmukai-
sesti käyttämällä todennäköisyyksiä. Syyver-
kostoja voidaan tehokkaasti ja havainnollisesti 
kuvata nuolikaavioina, joissa nuolet osoittavat 
syy-seuraussuhteita ilmiöiden välillä, ja vastaa-
vasti nuolen puuttuminen osoittaa riippumat-
tomuuden. Kaavioiden avulla voidaan myös 
monimutkaiset suhteet pilkkoa ja päätellä syy-
seuraussuhteita. (12, 13)

Bayes-verkkojen etuna on, että tiedon lisään-
tyessä niitä voidaan päivittää eli tuottaa posteri-
orijakaumia. Niitä voidaan myös ehdollistaa eli 
tarkastella tilanteita, joissa jotakin tekijää muu-
tetaan. Aiemmin laskentakapasiteetti rajoitti 
Bayes-verkkojen kokoa ja hyödynnettävyyttä, 
mutta tilanne on parantunut sekä menetelmien 
että tietotekniikan myötä. (13) 

Datamäärien paisuminen on paitsi aktivoi-
nut kehittämään parempia tilastoanalyysime-
netelmiä myös parantamaan datanhallinnan 
ja -jakamisen käytäntöjä. Datan pitää olla 

löydettävissä eli mahdollisimman avoimesti 
netissä jaett ua. Sen pitää olla otettavissa käyt-
töön vähällä vaivalla ja hyvin kuvattua, jotta 
käyttäjä voi ymmärtää datan sisällön ja käyt-
tökelpoisuuden uusiin tarkoituksiin. Turhia 
käyttörajoituksia tulee välttää (5). Näiden da-
tan avoimuuteen liittyvien vaatimusten lisäksi 
on myös lisäohjeistuksia tiedon käyttämiselle: 
tiedon käyttötarkoituksen tulee olla tiedossa, 
jotta käytön onnistumista voidaan arvioida sen 
suhteen, tietorakenteiden tulee olla johdonmu-
kaiset ja siten uusiokäyttöä tukevat ja tiedon 
käyttöprosessin tulee tukea sisällön kritiikkiä, 
jotta virheet huomataan nopeasti. (14) 

Massadatan käsittelyn ja jalostamisen avuksi 
on tullut myös menetelmiä, jotka on alun perin 
kehitetty tavallisten aineistojen ja niiden välis-
ten suhteiden kuvaamiseen. Näitä ovat muun 
muassa semanttiset verkot, ontologiat, aineis-
tokuvailun viitekehykset (resource description 
framework, RDF) ja avoimen linkitetyn datan 
menetelmät. Lähitulevaisuudessa voi syntyä 
isojakin edistysaskelia, kun eri tieteenalojen 
tietokäytännöt leviävät uusiin käyttötarkoituk-
siin (15). Myös erilaiset massadatan analysoin-
tiin perustuvat päätöksentukijärjestelmät voivat 
muuttaa yksittäisen potilaan tai suurempien 
potilasryhmien hoitokäytäntöjä. 

Keinodata arkaluontoisen tiedon hyödyntä-
misessä. Lääketieteessä massadatan käyttöä sel-
västi rajoittavat tärkeimpien tietoaineistojen eli 
potilastietojen arkaluontoisuus ja yksilönsuojan 
vaatimukset. Tähän ongelmaan on esitetty kiin-
nostava innovaatio, keinodata. Se on dataa, joka 
muodostetaan potilasaineistosta siten, että se ti-
lastollisilta ominaisuuksiltaan muistuttaa alkupe-
räistä dataa mutta ei kuvasta todellisia henkilöitä. 
Tällainen keinodata voidaan vapaasti julkaista 
avoimena datana, jolloin kuka tahansa voi sitä 
tutkia ja kehittää tilastokoodeja datan analysoi-
miseksi. Kun koodi on teknisesti toimiva ja alus-
tavissa analyyseissä kiinnostava, alkuperäisen 
datan hallitsija voi vähällä vaivalla ajaa koodin 
omalla datallaan ja saada nopeasti uusia tuloksia 
sekä kunniaa itselle ja koodin kehittäjälle. (3) 

Koodin kehittäjän ei tarvitse välttämättä 
nähdä alkuperäisdataa lainkaan. Vaikka tämä 
ei koodin kehittäjän kannalta olekaan ihan-
netilanne, se on kuitenkin selvä edistysaskel 
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nykytilanteeseen, joka yleensä edellyttää tutki-
musyhteistyötä ja kuukausia kestävää lupapro-
sessia. 

Omadata henkilötietojen hyödyntämisessä. 
Omadata tarkoittaa sellaista ihmistä koske-
vaa tietoa, jonka käytöstä hän voi itse päättää. 
Omadataa syntyy ja kertyy esimerkiksi näistä 
aihepiireistä: terveys, liikenne, energia, hallinto, 
itse kerätty tieto, pankki ja vakuutus, kauppa, 
verkkopalvelut sekä viestintä ja media. Esimer-
kiksi Kanta-järjestelmään ollaan kehittämässä 
Omakanta-palvelua rajapinnaksi terveystieto-
jen katsomiseen ja itse kerätyn terveystiedon 
tallentamiseen. 

Omadatassa pyritään yhdistämään ihmis-
keskeisyys, tietojen hyödynnettävyys, yhteen-
toimivuus ja hajautettavuus sekä liiketoimin-
tamahdollisuudet. Ihmisellä 
on siis oikeus ja mahdollisuus 
hallita tietojaan, pitää ne saa-
tavilla koneluettavassa muo-
dossa ja hajauttaa tai siirtää 
tietonsa haluamilleen ylläpi-
täjille. Tämä avaa uusille toi-
mijoille sekä liiketoiminnalle 
mahdollisuuksia ja rikkoo sektorirajoja. (16)

Omadatasta voi tulla avointa dataa tietoja 
yhdistelemällä ja anonymisoimalla tai siten, 
että ihminen päättää avata omia tietojaan va-
paasti käytettäväksi. Tällaista data-altruismia 
on nähty Suomessakin, kun tutkija Leena Pa-
lotie avasi sairastuttuaan omia tietojaan tutki-
mukselle. Omadatan ihmisnäkökulma ja mas-
sadatan yritysnäkökulma täydentävät toisiaan. 
Omadata tuo läpinäkyvyyttä ja sitä kautta hy-
väksyttävyyttä henkilöihin liittyvien datamas-
sojen käsittelyyn ja antaa konkreettisia keino-
ja yksityisyydensuojan toteuttamiseen. Tämä 
edistää massadatan kehittymistä. 

Itsensä mittaaminen on maailmanlaajuisesti 
nopeasti kasvava trendi, jossa ihmiset uusien 
laitteiden ja teknologian avulla keräävät, ana-
lysoivat ja hyödyntävät kaikkea mahdollista 
omaan kehoon, ympäristöön ja toimintaan liit-
tyvää dataa. Osa tästä on terveyden edistämi-
sen tai hoidon kannalta hyödyllistä. Verenpai-
nemittareiden, verkkoyhteydellä varustettujen 
henkilövaakojen, aktiivisuusrannekkeiden ja 
näihin liittyvien palvelujen kehitys tuo arkeen 

aivan uudenlaisia mahdollisuuksia elintapojen 
parantamiseen. Tämä voi vähitellen muuttaa 
terveydenhuollon painopistettä ja lääkärien 
työtä kohti erikoistunutta sairauksien hoitoa ja 
ehkäisyä. 

Massadatan hyödyt

Massadatalla on lukuisia käyttökohteita, ja on 
luultavaa, että vain pieni osa niistä on tähän 
mennessä keksitty. Massadata muuttanee ih-
misten ajattelutapaa ja ajan kuluessa tuottaa 
arvaamattomia hyötyjä. Käsityksemme saattaa 
muuttua jopa siitä, miten havainnot, data, jul-
kaiseminen ja toiminta kytkeytyvät toisiinsa. 

Suomen rekisterit ovat hyviä ja osaaminen 
sekä infra struktuuri ovat kunnossa. Massada-

ta korostaa yhteistyön, luot-
tamuksen ja avoimuuden 
merkitystä, ja näissä asioissa 
Suomi on edellä useimpia 
muita maita, vaikka massada-
taprojektit toistaiseksi ovat 
edenneet nopeammin esimer-
kiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-

Britanniassa. Erityisen hyviä mahdollisuuksia 
tunnistetaan itsehoidon, sairauksien ehkäisyn 
ja ikääntyvien ihmisten palveluille. Vahvuuksia 
on bioinformatiikan, molekyylilääketieteen ja 
itsemittausteknologioiden alalla (esimerkiksi 
suomalais yritykset Suunto, Firstbeat ja Polar 
ovat alan pioneereja). (17)

Yksittäisten koeasetelmien hypoteesien tes-
taamiseen saadaan lisää tilastollista voimaa 
hyödyntämällä massadataa. Hypoteeseja voi-
daan rakentaa populaatioiden vastekirjosta. 
Laajoja aineistoja voidaan käyttää hypotee sien 
luomiseen (5). Populaation ominaisuuksia 
voidaan kuvata rikkaasti laajoista, edustavista 
potilasaineistoista. Datan perusteella voidaan 
tunnistaa riskitekijöitä sekä laatia ennustavia 
ja diagnostisia malleja. Voidaan tarkastella eri-
laisten interventioiden vaikutusta kokeellisissa 
ja luonnollisissa asetelmissa. Terveyspalvelui-
den tuottajien vaikuttavuutta voidaan vertailla. 
Massadataa voidaan käyttää myös lisämate-
riaalina tulkittaessa jonkin toisen tutkimuksen 
aineistoa. Systeemivirheiden tunnistaminen 
helpottuu. (18) 

Ihmisellä on oikeus ja 
mahdollisuus hallita 

tietojaan. 
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Massadatan hyödyntäminen terveydenhuol-
lossa tuo mahdollisuuksia sekä datan analy-
sointiin perustuvalle tutkimukselle että diag-
nostiikalle. Mahdolliseksi ovat tulossa jopa 
potilaskohtaiset tilastoanalyysit, jotka tuottavat 
henkilökohtaisia hoitosuosituksia tehokkaan 
laskennan, laajojen henkilöaineistojen ja teko-
älyn avulla (1). Yksityisyyttä voi suojata erot-
tamalla yksilödatan ja yhteenvedot erillisiin 
tietojärjestelmiin. (2) 

Geenitekniikat mahdollistavat entistä tar-
kemman analyysin, ja esimerkiksi infektioiden 
leviäminen yksilötasolla voidaan joskus selvit-
tää patogeenien muuntumista tutkimalla, jol-
loin torjunnassa päästään aivan uudenlaiseen 
tilanteeseen. (19) 

Hallinnon prosessit tehostuvat ja palvelut 
paranevat, läpinäkyvyys lisääntyy ja resurssit 
kohdentuvat tarkemmin. Yritysten innovaatio-
kyky, tehokkuus ja asiakaskokemus paranevat ja 
voitot lisääntyvät. Kansalaisten valinnanmah-
dollisuudet, palvelut ja omien tietojen hallinta 
paranevat. Yhteiskunnallisen osallistumisen 
mahdollisuudet lisääntyvät. Tutkimuksessa 
mahdollisuudet laajoihin hankkeisiin, tietojen 
yhdistelyyn, laadun parantamiseen ja vaikutta-
vuuteen paranevat. (17) 

Massadatan haasteet ja 
kehityskohteet

Tutkimuskulttuuri ja palkitsemisjärjestelmät 
eivät tällä hetkellä tue datan jakamista. On epä-
selvää, miten jaetaan meriitti, jos yksi tuottaa 
massadataa ja toinen analysoi ja julkaisee tu-
lokset. Tutkijat esimerkiksi pelkäävät muiden 
varastavan datassa piilottelevat ”skuupit”. 

Isoja eettisiä kysymyksiä on ratkaisematta. 
Voiko datalla tehdä muuta kuin sitä, mihin tut-
kimuslupa on alun perin haettu? Voiko toisen 
tuottaman datan laatuun luottaa? Murtuuko 
henkilösuoja anonymisoinnista huolimatta, jos 
data sisältää runsaasti tietoa henkilön ominai-
suuksista? Kuka kontrolloi tiedonkeruuta ja 
suojaa yksilöä? 

Massadataa on runsaasti, mutta se on haja-
naista, tuotettu useilla menetelmillä erilaisista 
lähteistä ja vaikeasti standardoitavissa. Data-
määrän kasvaessa sen analysointi vaikeutuu ja 

tarvitaan uusia algoritmeja ja niidenkin jaka-
mista. Kausaalisuuksien löytäminen kohinasta 
on haastavaa, vaikka asioita on opittu peilaa-
maan vasteisiin paremmin ja mittaaminen on 
muuttunut helpommaksi. Nykyteoriat ovat 
usein pikemmin kuvailevia kuin ennustavia ja 
perustuvat pieniin aineistoihin. Teorioista pi-
täisi tehdä selkeämpiä, ennustavia ja kattavam-
pia, ja tulkintoja pitäisi kuvata täsmällisemmin. 

Kliinisessä tutkimuksessa tunnistettuja mas-
sadaan liittyviä haasteita ovat muun muassa 
otoskoko, valintaharha, dokumentointi- ja tul-
kintaongelmat, puuttuvat havainnot, riippu-
vuusongelmat ja datanhallintaongelmat (20). 
Ehkä yllättäenkin voi olla vaikea saada uskot-
tavia tilastollisia merkitsevyyksiä, kun havain-
tojen lisäksi myös mitattuja ominaisuuksia on 
valtavia määriä. 

Datasta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen 
on monta porrasta, eikä tämä arvoketju ole 
lainkaan aukoton. Mittaaminen helpottuu no-
peammin kuin merkityksellisten analyysien te-
keminen, jolloin vaarana on infoähky. Käytettä-
vyys ei myöskään takaa, että päättäjät haluavat 
tai osaavat käyttää tietoa. 

Tarvitaan kulttuurinmuutosta, matemaat-
tisesti orientoituneita tutkijoita ja ennakko-
luulottomia, kattavia ja testattavia teorioita ja 
parempia teoreettisia viitekehyksiä sekä tekno-

Ydinasiat
 8 Massadata muuttaa tutkimuksen toi-

mintakulttuuria ja lisää avoimuuden ja 
yhteistyön tarvetta. 

 8 Suomalaiset terveysaineistot ovat laa-
dukkaita, ja niissä on paljon toistaiseksi 
hyödyntämätöntä potentiaalia. 

 8 Massadata on jo nyt luonut paljon tär-
keitä innovaatioita, mutta se tuottaa 
myös yksityisyydensuojaan ja tietotyön 
palkitsemiseen liittyviä haasteita. 

 8 Tietokiteet eli jatkuvasti päivittyvät, 
avoimeen dataan perustuvat vastauk-
set tutkimuskysymyksiin voivat muuttaa 
tutkimuksen julkaisemisen paradigman.
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logista kehitystä. Tässä auttavat tietojen stan-
dardointi, tiedon uusiokäyttö sekä tiivis yhteis-
työ tiedon tuottajien ja käyttäjien kesken. Muu-
tokset myös edellyttävät tietokokonaisuuksien 
hahmottamista, asiakaslähtöisyyttä, yhteisiä 
käytäntöjä, järjestelmäriippumattomuutta ja 
muutoksen resursointia. (17) 

Lopuksi

Hidas, harkitseva ajattelu nousee tärkeäksi 
osaksi massadataa, koska mahdollisuudet tuot-
taa verkossa yhteisöllisesti hidasta, rationaalista 
ajattelua paranevat eksponentiaalisesti avoimen 
datan ja massadatan ansiosta (21). Tällöin on 
mahdollista lisätä hitaan ajattelun merkitystä 
yhteiskunnallisten päätösten perustana ja eri-
tyisesti tarkastella monipuolisesti yhden hal-
linnonalan päätösten laajempia vaikutuksia esi-
merkiksi terveyteen tai ympäristöön. 

Massadata ja avoin data myös haastavat ny-
kyisen paradigman tieteellisestä artikkelista tie-
teellisen tiedontuotannon perusyksikkönä. On 
näyttöä siitä, että tieteen edistymisen kannalta 
kaikkien tutkimustulosten julkaiseminen on pa-
rempi kuin julkaisemista rajoittava, ennakkoon 
tehty vertaisarviointi (22). Millainen siis olisi 
uudenlainen, massadatan ja avoimuuden hyö-
dyt huomioiva paradigma? Suuntaa voi lähteä 
etsimään kehittämällä toimintamalleja, joihin 
sisältyvät tutkimuksen keskeiset periaatteet ja 
joiden avulla voidaan tuottaa tietokiteitä eli jat-
kuvasti päivittyviä kuvauksia tutkimusaiheista 
staattisten artikkelien sijasta. (14) 

Tällöin voidaan päästä siihen, että syntyy 
vain yksi tietokide ja siihen liittyvä datava-
rasto yhden aiheen ympärille sen sijaan, että 
jokainen aihepiirin tutkija julkaisee oman tut-

kimuksensa erillisenä artikkelina. Tutkija siis 
julkaisee datansa eli sen, mitä hän on löytänyt, 
sen sijaan että julkaisisi artikkeleissa kuvailuja 
siitä, mitä luulee löytäneensä. Tietokide on tut-
kijayhteisön joukkoyhteistyöllä tuottama jaettu 
ymmärrys aiheesta: päivittyvä kuvaus, joka on 
jatkuvasti kritiikin ja siitä nousevan kehitystyön 
kohteena. Silloin huomio kohdistuu uuden da-
tan tuomaan lisäarvoon eli kykyyn päivittää 
posteriorijakaumaa. Tieto tulee tehokkaammin 
käytetyksi, ja aiheesta tarvittavan tekstin määrä 
vähenee helpottaen aiheesta kirjoittavan ja sii-
hen perehtyvän työtä. Niinpä tietokiteillä voi 
tutkimuksessa olla samanlainen vaikutus kuin 
Wikipedialla tietosanakirjamarkkinoilla. Tämä 
onnistuu kuitenkin vain, jos jakamistalou den 
palkitsemisjärjestelmät saadaan kuntoon ja da-
tan jakamisesta sekä yhteiskirjoittamisesta tu-
lee yksittäiselle tutkijalle tieteellisesti ja talou-
dellisesti palkitsevaa työtä. 

Kliinikon näkökulmasta potilaasta tulee tär-
keä tiedon tuottaja, ja hän voi tarjota lääkärille 
esimerkiksi kännykän keräämää liikuntadataa, 
jonka merkitystä terveyden kannalta pitäisi pys-
tyä arvioimaan. Toisaalta potilaat pystyvät teke-
mään entistä perusteellisempia itsearviointeja ja 
vertailuja netissä ja tarjoamaan lääkärille omia 
diagnoosi- ja hoitoehdotuksiaan. Lääkärin rooli 
on muuttumassa asiantuntija-auktoriteetista val-
mentajaksi. ■
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SUMMARY
Big data in the promotion of public health
Big data (very large data sets) are increasing in an accelerating speed. More and more data is also becoming freely available. 
This article is an overview of this progress and data sources related to molecular biology and public health especially from 
the Finnish perspective. Finland has several excellent data sources that are currently not used effectively. Big data has 
already produced major benefits especially in molecular biology, but benefits in public health and individual choice are only 
now being materialised. The paradigm in research may change dramatically, if the effort switches from article production to 
the production of knowledge crystals, i.e. collaborative data-based answers to research questions. Also the role of a clinician 
is becoming more like that of a coach. 
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