
<raikasta digitaalista ajattelua>

Citrus on digitaalisten palveluiden rakentaja. 

Työtämme ohjaavat luova itsenäinen ajattelu 

ja vankka teknologiaosaaminen. Työmme tuloksena 

syntyy helppokäyttöisiä ja älykkäitä palveluja.



<näillä mennään>

Toimimme

Helsingissä ja 

Turussa.

Digitaalisia 

palveluita 

rakentaa

45
citruslaista.

Liike-

vaihtomme

vuonna 2016 

6 M€

Atrain-verkoston

kautta teemme 

yhteistyötä 

75 suomalaisen 

IT-yrityksen 

kanssa.



<palvelua tarpeen mukaan>

Räätälöidyt ratkaisut
• Verkkopalveluiden kehitys

• Palveluiden digitalisointi

• Sovelluskehitys

• Kognitiivinen 

tietojenkäsittely

Tuotteistetut palvelut
• Verkkopalvelualusta kada.fi

• Rapid prototyping

• Tietosuojapalvelut

• Tietoturva- ja 

kyberturvalllisuus

Asiantuntijapalvelut

• Hankevalmistelu

• Kokonaisarkkitehtuuri

• Projektipäällikköpalvelu

• Tiedolla johtamisen tuki



<tekoäly potilaan lääkehoidon tukena>

Digitalisoituva terveydenhuolto –

toimittajaseminaari

Tiedekeskus Heureka, Vantaa, 5.10.2017

Juha-Pekka Nenonen

Citrus Solutions Oy



Proviisorin osaaminen on vielä helpompi 

opettaa tekoälylle kuin lääkärin osaaminen, 

johon liittyy paljon kasvokkain olemista. 

Tekoäly parantaa lääketurvallisuutta.

Soininvaara.fi, 12.8.2016



Tekoäly – mitä se on

Tekoäly voidaan määritellä keinotekoisena älykkyytenä, jonka avulla 

voidaan ratkaista monimutkaisia ongelmia kyseisen järjestelmän 

ollessa tietokone tai kone. Tekoäly on tietotekniikan ja fysiologisen 

älykkyyden yhdistelmä, joiden avulla voidaan laskennallisesti päästä 

tavoitteisiin. Älykkyys on kyky ajatella luomalla muistia ja ymmärrystä, 

tunnistamalla malleja, tekemällä muutokseen sopeutuvia valintoja ja 

oppimalla kokemuksista. Tekoäly voi saada koneet käyttäytymään, 

kuten ihmiset, mutta ihmismäisemmällä tavalla ja paljon vähemmällä 

ajalla, mitä ihmiset käyttäisivät jonkin tietyn asian ratkaisemiseen.

J. Borana, 2016



Tekoäly ja farmasia
• Biolääketieteen tutkijat … Informaation määrän laajuus voi vaikuttaa niin, että oikean 

yhdisteen löytäminen ja kehittäminen lääkeaineeksi ei ilman tekoälyä ja koneoppimisen 

algoritmeja mahdollistu

• Stanfordin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet syväoppimiseen perustuvan algoritmin, 

joka kykenee ennustamaan potentiaalisen lääkeaineen ominaisuuksia käyttämällä 

hyvin pientä määrää datapisteitä

• Eve-tutkimusrobotti käyttää tekoälyä oppiakseen aiemmista onnistuneista löydöksistä 

ja valitsemalla yhdisteitä, joilla on korkea todennäköisyys olla aktiivinen tutkittua 

sairautta vastaan

• Tekoäly voi auttaa tutkijoita ennustamaan, mitkä yhdistelmät jo olemassa olevissa 

lääkityksissä voivat tehota erilaisiin syöpätyyppeihin säästäen aikaa ja tuoden 

mahdollisuuksia kehittää uusia hoitomuotoja potilaille yhä nopeampaan tahtiinTekoäly terveydenhuollossa

P. Vähäkainu & P. Neittaanmäki, 2017



Tekoäly ja lääkkeen elinkaari

www.lääketutkimukset.fi www.fimea.fi



Tekoäly ja potilaan lääkehoito
• Lääkeinformaatio

• Omahoitolääkitys ja lääkehaut

• Lääkkeiden soveltuvuus

• Kokonaislääkityksen hallinta

• Lääkkeiden haittavaikutukset

• Lääkkeiden saatavuus

• Korvaavat lääkkeet

• Lääkityksen tehon seuranta

• Kokemukset lääkkeistä

• Ammattilaisten lääkeinformaatio



Tietämyskannat

Saatavuushäiriöt

Haittavaikutukset

SPC/PIL

Lääketietokannat

Lääkeinformaatio

Muiden potilaiden 

kokemukset

Tekoäly ja lääkehoidon 360o hallinta

Lääkityslista

Käypä hoito -

suositukset

Tiedon keruu

Tiedon 

rikastaminen

Tiedon analysointi

Tiedon 

esittäminen

Tiedon tarve

ODA

Kanta

Potilastieto-

järjestelmät
Älykäs 

avustaja

Älykäs 

avustaja

Data-, teksti-, 

kuva- ja puhe-

analytiikka

Älykäs 

kyselijä

Älykäs datan, 

tekstin, kuvien ja 

puheen haku

Lääkärille
Hoitajalle Farmaseutille

Potilaalle



Mitä se voisi olla käytännössä

Älykäs avustaja 

keskustelee 

potilaan kanssa 

lähtien oireista

Älykäs avustaja 

ehdottaa oireisiin 

sopivia lääkkeitä

Älykäs avustaja 

tarkentaa 

ehdotusta potilaan 

allergioiden yms. 

perusteella

Lääkkeet ja niiden 

tiedot haetaan 

olemassa olevista 

tietokannoista

Hakukoneita ei 

keksitä uudestaan



Tekoälyn kritiikkiä
• Tekoäly matkalla hype-

käyrän huipulle (Gartner

Group)

• Odotukset ylittävät näytöt

• Virheellisten sovellusten 

riskit isot lääkehoidossa

• Eettiset kysymykset

• Regulaatio jälkijunassa

• Kuka päättää, ihminen vai 

tietokone



Citrus, tekoäly ja terveydenhoito

Terveenä Sairastuneena Hoidettavana Toipilaana

• Hyvinvoinnin arviointi

• Hyvinvointivalmennus

• Työhyvinvoinnin 

valmennus

• Terveystarkastus

• Riskiarvioinnit

• Terveysvalmennus

• Oman datan analyysit

• Oirearviot

• Omahoidon tuki

• Lääketieto

• Käypä hoito (potilaat)

• Hoitohaku

• Hoidon esitietojen 

keruu

• Hoitovalmiuden 

kartoitus

• Hoitoon tulon opastus

• Potilaan opastus

• 360o näkymä 

potilaaseen

• Diagnostiikan tuki

• Vertailutiedon haki

• Taustatiedon haku

• Lääketieto

• Käypä hoito

• Kotihoidon opastus

• Seurantatiedon keruu

• Jatkohoidon arviointi

• Toipumistuki

• Oirearviot

• Vertaistuki

• Älykkäät avustajat

• Data-analytiikka

• Älykkäät avustajat

• Älykkäät kyselyt

• Älykkäät avustajat

• Data-analytiikka

• Kuva- ja tekstianalytiikka

• Älykkäät avustajat

• Älykkäät avustajat



<kiitos>

Kysy lisää tekoälypalveluistamme!

myynti@citrus.fi


