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”Tulevaisuuden ennakointi on sen tekemistä”

• Lääkäriliiton Lääkäri 2030 - hankkeen tavoitteena on 

• ennakoida terveydenhuoltoon liittyviä tulevaisuuden kehitystrendejä 

• tukea lääkäreiden ja lääkärikunnan valmistautumista tulevaisuuden 

muutoksiin, ”hallittu siirtyminen uudelle aikakaudelle”

• Hanketta hyödynnetään myös liiton työssä terveydenhuollon ja 

lääkärikoulutuksen kehittämiseksi

• Ohjausryhmä asetettu joulukuussa 2015

• Pj. Marjo Parkkila-Harju

• Hankkeessa on järjestetty mm. tulevaisuusverstaita ja seminaareja

• Loppuraportti 2017 lopussa – avoin verkkosivu



Terveydenhuollon kehitystrendejä

• Terveydenhuollon teknologinen kehitys – hoitojen yksilöllistyminen mm 

geenitiedon ja tekoälyn hyödyntäminen

• Digitalisaatio sekä tiedon lisääntyminen ja monimutkaistuminen

• Älykkäät tietojärjestelmät päätöksenteon tukena

• Potilaan roolin vahvistuminen – omahoito korostuu

• Teknologia - Robotiikka

• Toiminta virtuaaliympäristössä (VR/AR)

• Väestörakenteen muutokset – ikääntyminen ja maahanmuutto

• Kaupungistuminen

• Globalisaatio



Digitalisaation tuomat muutokset 

terveydenhuoltoon

• Tiedon määrä ja rakenteisuus olennaisesti lisääntyy, myös potilaiden omamittaukset

• haasteena olennaisen tiedon löytäminen suuresta datamassasta

• Kenen on vastuu – ja valta - tehdä esim tiedon hyödyntämistä koskevat ratkaisut, 

mistä resurssit?

• Lääkärille uusia apuvälineitä niin tieteellisen tiedon kuin yksittäistä potilasta 

koskevan datan hallintaan ja tulkintaan

• lääkärien päätökset perustuvat älykkäiden ja oppivien järjestelmien tekemiin 

ennusteisiin  

• Myös  johtamiseen ja kehittämiseen aivan uudenlaisia apuvälineitä – tiedolla 

johtaminen tehostuu



Muutokset käytännön työhön

• Tapa kommunikoida – riippumattomuus ajasta, paikasta ja välineestä

• työtä tehdään virtuaalisissa verkostoissa, myös potilaan 
kohtaaminen

• sähköiset palvelut mahdollistavat 24/7 asioinnin

• Resurssit

• teknologiaan suurempi osan terveydenhuollon 
kokonaiskustannuksista

• resurssien käyttö tehostuu

• henkilökunnan tarve vähenee? 

• Uhka: Tietoturva ja erilaiset muut kyberuhat

• Terveydenhuolto ei ole niin suoraviivaisesti digitalisoitavissa kuin 
pankkimaailma



Omahoidon vahvistumisen tuomat muutokset 

• Potilas hoitaa paljon itse (ajanvaraus, esitiedot, terveydentilan seuranta etc)

• Uudenlaisia mahdollisuuksia sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon  

• Uhkana voidaan nähdä terveyserojen kasvu

• terveempi osa väestöstä ottaa helpommin käyttöön uusia työkaluja

• teknologia tulee kalliiksi, jos se ei tuota terveyttä

• Potilas aktiivinen kumppani

• Lääkäri asiantuntijana, omahoidon tukijana, kuuntelijana ja ymmärtäjänä

• kallista ammattilaisresurssia voidaan kohdentaa vaativimpiin tehtäviin

• Kansalaisten terveystietämyksen tarve kasvaa huomattavasti

• tarvitaan nykyistä enemmän luotettavan terveystiedon lähteitä

• omahoitopalveluiden käyttäminen vaatii potilailta uudenlaista osaamista



Lääkärin työpäivä vuonna 2030 – kommentteja

• Seuranta tapahtuu paljolti digitaalisesti, osa kliinisistä kontrollikäynneistä voidaan 
muuttaa etäkontakteiksi ja rutiininomaisten vastaanottokäynnit vähenevät

• Kotikäynnit voivat ehkä lisääntyä kun sairauskertomusjärjestelmät liikkuvat mobiilista
mukana 

• Enemmän etäkontakteja muiden alojen erikoislääkäreiden kanssa

• Sähköiset päätöksenteon tukijärjestelmät käytössä enemmän

• Potilastietojärjestelmä ohjaa nykyistä paremmin mm. tunnistamaan riskissä olevia 
potilaita ja auttaa vaikuttavuuden parantamisessa

• Hoidon laaduntarkkailu ja omien hoitotulosten seuranta on arkipäivää ja mahdollista 
toimivan ja tietoa strukturoivan potilastietojärjestelmän avulla

• Yhä enemmän aikaa kuluu tietojärjestelmien ihmettelyyn ja oman selustan 
turvaamiseen, mutta ei potilaan hoitoon. Hoidon laatu ei parane.



Sairauksien ehkäisy ja hoito vuonna 2030 –

geenitieto ja yksilölliset hoidot - kommentteja

• Geenitiedon käyttäminen diagnostiikassa ja hoitopäätösten teossa on 
jokapäiväistä. 

• Merkkiaineiden ja genetiikan perusteella voidaan riskipotilaat poimia jo 
subkliinisessä vaiheessa, nykyistä selvästi varhaisemmin seurantaan ja 
hoitoon.

• Paljon uusia hoitomuotoja (lääkehoitoja) jotka räätälöidään yksilöllisesti 
potilaalle molekyylipatologian ja genomiikan avulla.

• Koneoppiminen ja data mining säästää lääkärin aikaa hoitovaihtoehdoista 
keskusteluun.

• Kansalliset ohjeistukset hoitojen valinnasta ja kustannusvaikuttavuudesta



Väestön, lukiolaisten ja lääkärikunnan 

näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta

Suomen Lääkäriliitto



Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti 
terveydenhuollon digitalisaatioon



Kyselyt terveydenhuollon tulevaisuudesta ja 

digitalisaatiosta

• Väestökysely (n=1036), 15–74 -vuotiaat, toteuttajana TNS Gallup, kevät 

2016

• Lääkäripaneeli (n=533), edustava otos lääkäreistä, kevät 2016

• Terveydenhuollon tulevaisuus – kysely lukiolaisille (n=541), kevät 2017



Olisiko sinusta terveyspalveluiden 

digitalisaatio hyvä vai huono asia?
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Lähde: Väestökysely, n= 1 036, Lääkäripaneeli 2/2016, n=533 ja Lukiolaiskysely 2016, n=541 
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Hyvä hoito vaatii aina potilaan tapaamisen 

kasvotusten.
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Lähde: Väestökysely, n= 1 036, Lääkäripaneeli 2/2016, n=533 ja Terveyskeskuskysely 2016, n=161 



Potilaiden etävastaanottoa (esim. videovälitteinen 

yhteys) pitäisi hyödyntää enemmän.
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Lähde: Väestökysely, n= 1 036, Lääkäripaneeli 2/2016, n=533 ja Terveyskeskuskysely 2016, n=161 



Tulevaisuudessa potilas seuraa itse 

terveydentilaansa esim. mobiilisovellusten avulla.

53 %

72 %

53 % 24 %

30 %

11 %

Samaa mieltä Eri mieltä

Lääkärit

Väestö

Lukiolaiset 

Lähde: Väestökysely, n= 1 036, Lääkäripaneeli 2/2016, n=533 ja Lukiolaiskysely 2017, n=541 



Tulevaisuudessa potilaat hoitavat 

terveysongelmiaan mahdollisimman paljon 

tietokoneen/mobiililaitteen välityksellä kotoaan.
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Lähde: Väestökysely, n= 1 036, Lääkäripaneeli 2/2016, n=533 ja Terveyskeskuskysely 2016, n=161 



Miten tulevaisuudessa tehdään seuraavia 

toimenpiteitä?
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Terveydenhuollon digitalisaatio

Lukiolaiset samoilla linjoilla tai konservatiivisempia kuin 
väestökyselyyn vastanneet suhtautumisessaan terveydenhuollon 
digitalisaatioon. Vastaajaryhmistä lääkärit kaikkein myönteisimpiä 
digitalisaatiota kohtaan.

Selvä enemmistö kaikista ryhmistä arvioi sairauden diagnosoinnin 
ja hoidon määrittämisen tapahtuvan jatkossakin vastaanotolla.

Hoidon vaikuttavuuden seurannan ja terveydentilan yleisen 
seurannan arvioidaan olevan mahdollista myös etäyhteyden 
kautta tai tietokoneen/mobiililaitteen avulla.



Lisätietoja

Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö

p. 050 331 7973

jukka.vanska@laakariliitto.fi

Kyselyiden tuloksia: 

https://www.laakariliitto.fi/tutkimus/

mailto:jukka.vanska@laakariliitto.fi
https://www.laakariliitto.fi/tutkimus/


Lääkärit tulevaisuudessa ?

• Ensikontakti – hoidon tarpeen arvio

• Asiantuntija – käsityöläinen tai valmentaja

• Konsultti

• Hoidon koordinoija

• Tiedon tulkitsija

• Koneen käyttäjä

• Kehittäjä – Innovaattori

• Tutkija

• Johtaja

• Resurssien hallitsija

• Poliittinen päätöksen tekijä

• Inhimillisen elämän puolustaja





Muutoksen jarrujako?

• Paljon uusia innovatiivisia ratkaisuja – miksi ei heti käyttöön?

• Merkitys käytännön lääketieteen ja potilaan hoidon kannalta

• Tiedon määrä – miten pystytään hyödyntämään vai hukutaanko 

dataan

• On syynsä, ettei lääketiede ota aina ensimmäisenä uusia 

ratkaisuja käyttöön – ensin tarvitaan tutkimustietoa 

vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta

• Implementointi organisaatioihin ja käytännön työhön – ei aina ihan 

yksinkertaista



Vai tulevaisuuden tekijät?

• Lääkärikunnan tulee olla aktiivinen muutoksen tekemisessä

• Tavoitteena potilaiden parempi hoito sekä hoidon tasa-arvoisuus

• Teknologia tulee muuttamaan lääkäreiden tapaa tehdä työtä

• Vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö tulee entistäkin tärkeämmäksi 

• Kyselyissä lääkärit ovat valmiita ottamaan uutta teknologiaa käyttöön, 
kunhan teho ja turvallisuus on varmistettu

• Muutos tuo uusia koulutustarpeita, kokonaan uudenlaisia urapolkuja





Elämän kunnioittaminen,
Inhimillisuus,
Kollegiaalisuus,
Eettisyys ja 
Korkea ammattitaito


