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Tehtävän numero ja nimi T1.7 Oppimismatkan määritelmä 

Tulosnumero ja otsikko R1.3 AIIS-osaamista koskevat suuntaviivat ja oppimispolku 

Asiakirjan täydellinen otsikko R1.3 AIIS-osaamisohjeet ja oppimispolku 

Sähköisen tiedoston otsikko R1.3_AIISCompetenceGuidelinesAndLearningJourney 
(osaamisohjeet ja oppimismatka) 

Lyhyt kuvaus  
Tässä raportissa esitetään oppimismatkan yksityiskohtainen 
rakenne, joka perustuu WP2:ssa lueteltujen moduulien 
mukauttamiseen R1.2-raportin tulosten mukaisesti.  
 
Kuten tässä raportissa näkyy, kirjoittajat ovat ottaneet 
terminologian osalta huomioon kaiken nykyaikaisen 
kirjallisuuden, viralliset ohjeet sekä Euroopan ja maailman 
tason suuntaukset ja tulevaisuuden toiveet tekoälyyn, 
innovaatioihin ja pehmeisiin taitoihin liittyvän koulutuksen 
osalta. 
Syy siihen, että keskityimme niin paljon terminologiaan, on kaksi:  

1. Toisaalta opiskelijat saavat koulutusta 
nykyaikaisimmalla terminologialla, mikä auttaa heitä 
hyödyntämään tietojaan ammatissaan. 

2. Toisaalta hankekumppanit pohtivat myös hankkeen 
toteuttamiskelpoisuutta ja tulevaa hyödyntämistä 
sekä selkeyden ja EU:n tunnustamien käsitteiden 
käytön tarvetta. Loppujen lopuksi konsortion 
tavoitteena on, että hankkeen tulokset ovat ajan 
tasalla, jotta loppukäyttäjät voivat käyttää niitä 
välineinä, ja että raportit toimivat ponnahduslautana 
tuleville hankkeille. 

 
Kuten osaamisoppaassa näet, luetteloimme ja kuvailimme 
jokaisen osaamisen, jotta varmistetaan, että jokainen 
osaaminen ymmärretään yhteisesti. Lisäksi nämä taidot on 
järjestetty ja jäsennelty moduulien luetteloksi, jossa on 
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ensimmäinen kuvaus kunkin moduulin toivotusta sisällöstä. 
Moduuleista on tarkoitus saada yhteensä noin 60 tuntia 
verkkokoulutusta, kun taas haasteiden osuus on 15 tuntia. 
Tämän raportin osia levitetään suurelta osin hankkeen 
verkkosivustolla (luonnollisesti visuaalisesti 
houkuttelevammassa muodossa) ja WP4- ja WP6-toimissa. 
 

Odotettu toimituspäivä M10 

Todellinen toimituspäivä lokakuu 2021 

Versio nº 2 

Viimeisimmän version 
antamispäivä 

22/12/2021 

Osallistuja(t): Thessalian yliopisto ja kaikkien kumppaneiden panos ja 
arvioinnit. 

Seuraavat odotetut vaiheet 1. Käännös kaikkien kumppaneiden kansallisille kielille 
2. Julkinen levittäminen hankkeen verkkosivustolla. 
3. AIIS-verkkokoulutusohjelman luominen 

lääketieteen opiskelijoille (Tämä asiakirja on perusta, 
jonka pohjalta luodaan paras mahdollinen 
oppimateriaali lääketieteen opiskelijoille, jota 
kehitetään AIIS-hankkeen aikana). 
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CONSORTIUM: 

 ROOLI NIMI Lyhyt nimi Maa 

1. Koordinaattori Salamancan yliopisto USAL  Espanja 

2. Kumppani MARKEUT SKILLS SL MEUS Espanja 

3. Kumppani CIBER CIBER Espanja 

4. Kumppani MONSIN YLIOPISTO UMONS Belgia 
5. Kumppani GODATADRIV FI GDD Alankomaat 

6. Kumppani THESSALIAN YLIOPISTO UTH Kreikka 

7. Kumppani SCIFY SciFY Kreikka 

8. Kumppani TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUAS Suomi 

9. Kumppani TURUN YLIOPISTO UTU Suomi 

 

 

TARKISTUSHISTORIA: 

VERSIO PÄIVÄMÄÄRÄ Tarkistanut  Syy 

0.1 29/10/2021 THESSALIAN YLIOPISTO 1st Versio 

1.0 22/12/2021 USAL ja konsortio Kumppanien 
viimeisin tarkistus 

 

 

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei merkitse sen sisällön 
hyväksymistä, sillä se kuvastaa ainoastaan sen kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissio ole 
vastuussa siitä, miten sen sisältämiä tietoja mahdollisesti käytetään. 
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1  Kehittyvien digitaalisten (AI) ja 
pehmeiden taitojen tunnistaminen 
lääketieteessä. 

  
1.1 Johdanto 

Kahden viime vuosikymmenen aikana digitaalisten taitojen ja pehmeiden 

taitojen kysyntä lääketieteessä on moninkertaistunut, ja ammattilaiset, 

joilla on nämä taidot, voivat vastata nykyaikaisten vaatimusten haasteisiin. 

Tekoäly (AI) on tieteenala, joka keskittyy ymmärtämään ja luomaan 

tietokonealgoritmeja, jotka voivat suorittaa tehtäviä, jotka ovat tavallisia 

ihmisille. 

Nykyään tekoälyä käytetään terveydenhuollossa nopeampien ja 

tarkempien diagnoosien tekemiseksi, inhimillisestä arvostelukyvystä 

johtuvien virheiden vähentämiseksi, sairaanhoitokustannusten 

alentamiseksi, invasiivisten leikkausten avustamiseksi ja lopuksi 

kuolleisuuden vähentämiseksi. ΑΙ:n nousu terveystieteessä ja sen 

integroiminen tavanomaisiin kliinisiin käytäntöihin tulee olemaan haaste. 

Lääkärien perinteisten työtapojen muuttamisen ohella "musta laatikko" -

ongelmai ja vastuukysymykset ovat joitakin odotetuimpia haasteita. 
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Perinteisten lääketieteellisten koulujen opetussuunnitelmien on 

seurattava siirtymistä "tiedon aikakaudesta" syntyvään 

tekoälyaikakauteen. 

Tuleville lääkäreille on opetettava kyky integroida ja käyttää tietoa 

tehokkaasti. Jotta tämä tieto voitaisiin integroida lääketieteeseen, on 

tärkeää aloittaa näiden käsitteiden opettaminen jo koulutuksen alussa. 

Prekliinisen opetuksen perusvaiheessa on varattava aikaa tekoälyn 

perusperiaatteisiin sekä tekoälyn käyttöön liittyviin eettisiin ja oikeudellisiin 

kysymyksiin. Myös tekoäly- ja robottiteknologioiden kriittistä arviointia ja 

tilastollista tulkintaa koskeva kurssityö on tärkeää. Kaikkia näitä asioita olisi 

opetettava erillisillä kursseilla, jotta voidaan opettaa näiden aiheiden 

perusteet, joita voidaan käyttää myös sen jälkeen, kun nykyiset sovellukset 

ovat vanhentuneet. Nämä erilliset kurssit voisivat mahdollisesti parantaa 

tai jopa korvata nykyiseen opetussuunnitelmaan sisältyviä lääketieteen 

tietotekniikan ja tilastotieteen kursseja. 

Lääketieteen digitaalinen muutos ja digitaalitekniikan käyttöönotto 

kaikilla jokapäiväisen elämämme osa-alueilla ovat vaikuttaneet 

terveydenhuoltoon aiheuttamalla valtavia muutoksia taidoissa, jotka 
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terveydenhuollon ammattilaisten on hankittava pysyäkseen 

kilpailukykyisinä. 

 

1.2 Menetelmä 

Menetelmämme perustui yhteen kyselylomakkeeseen ja neljään 

asiakirjatutkimukseen kutakin hankkeeseen osallistuvaa maata kohti, ja 

saimme yhteensä 442 vastausta kyselylomakkeeseen neljästä maasta: 

Kreikasta, Belgiasta, Suomesta ja Espanjasta. Vastaajista 186 oli miehiä, 216 

naisia ja 6 vastaajaa ei määritellyt sukupuoltaan. Espanjasta saatiin 

yhteensä 154 vastausta, Suomesta 71, Kreikasta 118 ja Belgiasta 65 vastausta. 

Heistä 97 on professoreita ja 311 opiskelijoita. Niistä 58 professorista, jotka 

vastasivat kysymykseen kokemusvuosistaan, vain kuudella professorilla oli 

kokemusta alle 5 vuotta ja neljällä professorilla 5-10 vuotta, kaikilla muilla 

(48 professorilla) oli yli 10 vuoden työkokemus. Neljää maata koskeva 

tutkimus osoittaa seuraavaa: 

1. Lääketieteellisten oppilaitosten opetussuunnitelmissa olevat 

tekoälykurssit eivät ole kokonaisuus. Niitä tehdään pätkittäin tai ei 

lainkaan. Siksi tarvitaan opetussuunnitelma, joka kattaa tekoälyn koko 

kirjon. Se alkaa peruskäsitteiden oppimisesta ja jatkuu tekoälyn 
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sovelluksiin lääketieteessä. On tärkeää korostaa, että yksittäisten 

tekoälykurssien olemassaolo ei tarjoa opiskelijoille mitään, vaan ne on 

yhdistettävä lääketieteen fyysiseen oppiaineeseen. 

2. Myös pehmeiden taitojen kurssit puuttuvat kokonaan (Espanjaa lukuun 

ottamatta), ja perustaidot, kuten ongelmanratkaisu jne. jätetään 

huomiotta. 

3. Tutkimuksemme tulokset ovat täysin linjassa OECD:n tulosten kanssa, 

joiden mukaan vain muutamassa maassa (Belgia, Tanska, Suomi, 

Alankomaat, Norja, Ruotsi) katsotaan olevan tarvittavat digitaaliset taidot 

ja asianmukaiset koulutus- ja elinikäisen oppimisen järjestelmät, joiden 

avulla ne pystyvät hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita 

täysimääräisesti ja ajoissa. Tutkimukset osoittavat, että sekä työntekijöillä 

että opiskelijoilla on usein puutteelliset digitaaliset taidot, ja siksi 

elinikäisen oppimisen järjestelmiä (sekä virallisia että epävirallisia) on 

vahvistettava merkittävästi, jotta voidaan helpottaa valmiuksien 

kehittämistä ja uusien taitojen hankkimista. Näitä taitoja tarvitaan tekoälyn 

tulevassa digitaalisessa maailmassa. 

4. Digitaalinen integraatio ja digitaalisen lukutaidottomuuden 

poistaminen tekoälystä ei ole sprintti vaan maraton, joka edellyttää 
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strategista suunnittelua ja koordinoituja toimia. Tekoälystä kaukana 

olevien ihmisten tukeminen on hyväntahtoisten yhteiskuntien itsestään 

selvä velvollisuus. Digitaaliset teknologiat - jotka ovat tunkeutuneet kaikille 

lääketieteen aloille - muokkaavat radikaalisti tapaa, jolla elämme, 

työskentelemme ja opimme. Ne voivat siten olla ihanteellinen liittolainen 

päivittäisten stressaavien haasteiden ratkaisemisessa. Asian 

ymmärtäminen ja koordinoitu toiminta elinikäisen oppimisen avulla voi 

rakentaa osallistavampia, oikeudenmukaisempia ja kestävämpiä 

yhteiskuntia, joissa jokainen voi hyödyntää tätä uutta digitaalista 

aikakautta, sen mahdollisuuksia ja valmiuksia kestävän kehityksen 

edistämiseksi. 

1.3 Digitaaliset (AI) taidot 

 

1.3.1 Tekoälytaitojen tunnistaminen 

Kokosimme verkkohakujen perusteella, joissa tarkasteltiin tekoälyn 

nykyisiä tekniikoita, käytäntöjä ja suuntauksia kaikilla liiketoiminta- ja 

toimialoilla, kattavan luettelon toivottavista tekoälytaidoista ja -aiheista 

niille, jotka haluavat päästä alan työmarkkinoille. Näitä taitoja ovat mm: 

1. Konekääntäminen (MT) 

2. Konenäkö 
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3.  Tekoäly  

4. Automaattinen puheentunnistus (ASR) 

5. Syväoppiminen  

6. Laskennallinen kielitiede  

7. Tietokonenäkö  

8. Päätöspuut  

9. Luonnollisen kielen käsittely (NLP) 

10. Luonnollisen kielen työkalupakki (NLTK) 

11. Lähimmän naapurin algoritmi 

12. Neuroverkot 

13. Kohteiden tunnistaminen 

14. Kuvankäsittely  

15. Kuvantunnistus  

16. Kuviotunnistus 

17. Satunnaiset metsät 

18. Suosittelujärjestelmät 

19. Semanttinen subtraktiivinen klusterointi 

20. Puolivalvottu oppiminen 

21. Tunteiden luokittelu 

22. Puheentunnistus 
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23. Valvottu oppiminen (koneoppiminen) 

24. Koneoppiminen  

25.  Tukivektorikoneet (SVM) 

26. TensorFlow  

27. Asiamiehet 

28. Tekstin louhinta  

29. Teksti puheeksi (TTS) 

30. Valvomaton oppiminen 

31. Symbolinen tekoäly  

32. Turingin testi 

 

1.3.2 Tekoälytaitojen moduulit 

Tämän jälkeen aloimme tarkentaa luetteloa yhdistämällä toisiinsa liittyviä 

tekniikoita laajempiin luokkiin ja poistamalla ne tekniikat, joita ei voida 

soveltaa lääketieteen alalla, mikä puolestaan johti tähän lyhyempään 

luetteloon tekoälytekniikoista, jotka esitimme kyselylomakkeessamme. 

Kyselylomakkeessamme esiteltiin nämä tekniikat ja pyydettiin 

lääketieteen professoreita, lääkäreitä ja jatko-opiskelijoita arvioimaan, 

mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät (kysytyimmät) tekoälyaiheet, 

joita voidaan tällä hetkellä soveltaa lääketieteen alalla:  
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1. Päättely ja asiantuntijajärjestelmät 

2. Koneoppiminen ja siihen liittyvät tekoälytekniikat. 

3. Heuristiikka ja sumea logiikka 

4. Kuvantunnistus ja siihen liittyvät tekoälytekniikat 

5. Luonnollisen kielen käsittely 

6. Muu... tarkenna 

Tutkimusanalyysin mukaan asiantuntijajärjestelmät, koneoppiminen ja 

kuvantunnistus ovat lääketieteen ammattilaisten kannalta olennaisimpia 

tekoälytekniikoita. Analyysimme osoitti myös, että tietämyksen tason ei 

pitäisi olla sellainen, että lääketieteen opiskelijat kykenisivät kehittämään 

omia ratkaisujaan, vaan sen pitäisi pikemminkin pysyä sovellustason 

ymmärryksessä tekoälystä, jota he tulevat käyttämään lääketieteen 

ammattilaisina, jolloin he kykenisivät: 

1. Ymmärtää asiaankuuluvien tekoälytekniikoiden taustalla oleva 

arkkitehtuuri 

2. Oikean syöttöformaatin tarjoaminen ja asiaankuuluvien 

tekoälytekniikoiden tulosteiden tulkitseminen. 

3. Arvioida kriittisesti asiaankuuluvien tekoälytekniikoiden 

soveltamista. 
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Yhdessä näiden tietojen kanssa tarkastelimme tarkemmin kyselyn tuloksia 

ja pääsimme yhteisymmärrykseen hankkeen sisäisten asiantuntijoiden 

kesken siitä, että AIIS-hankkeen kurssiin olisi sisällytettävä seuraavat 

tekoälymoduulit: 

1. Johdatus tekoälyyn 

2. Johdatus koneoppimiseen 

3. Asiantuntijajärjestelmät ja niiden rooli terveydenhuoltoalalla 

4. Koneellinen oppiminen terveydenhuoltoalalla 

5. Johdatus konenäköön 

6. Kuvantunnistus terveydenhuoltoalalla 

 

1.4 Pehmeät taidot 

 

1.4.1 Pehmeiden taitojen tunnistaminen  

 

Kaikkien neljän maan kyselylomakkeiden ja toisen kyselyn analyysin 

perusteella päädymme seuraavaan luetteloon pehmeistä taidoista, joita 

opiskelijan on kyettävä hallitsemaan: 
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1. Kerää, organisoi ja visualisoi tietoa teknologiaohjelmien avulla ja 

tuota luovia digitaalisia artefakteja ymmärryksen välittämiseksi ja 

yleisölle tiedottamiseksi. 

2. tehdä yhteistyötä teknologiaa hyödyntävien mallien rakentamisessa, 

julkaisujen laatimisessa ja muiden luovien töiden tuottamisessa. 

3. Ymmärtää, että taulukkolaskentaohjelmia, tietokantoja ja muita 

vastaavia digitaalisia työkaluja käytetään reaalimaailman tietojen 

keräämiseen, järjestämiseen, käsittelyyn, analysointiin ja 

visualisointiin. 

4. Luoda ja muokata tiedostoja eri muodoissa,  

5. Ymmärtää, että ongelmaan voi olla monia ratkaisuja ja että ratkaisuja 

voidaan mukauttaa tai muuttaa samankaltaisten ongelmien 

ratkaisemiseksi mallintamalla, simuloimalla, luomalla prototyyppejä 

ja hiomalla ratkaisuja testauksen jälkeen. 

6. Määritä, mitä tiedetään ja mitä on tiedettävä ongelmasta, ja laadi 

ongelmanratkaisu ongelman ratkaisemiseksi tai tehtävän 

suorittamiseksi. 

7. Tunnistaa monimutkaisia, monitieteisiä ja reaalimaailman ongelmia, 

jotka voidaan ratkaista laskennallisesti. 
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8. Osoittaa, että monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää 

yhteistyötä, monialaista ymmärrystä ja systeemiajattelua. 

9. Luoda ja tulkita visuaalisia esityksiä, kuten vuokaavioita ja kaavioita, 

tietojen järjestämiseksi, mallien löytämiseksi, ennusteiden 

tekemiseksi tai ratkaisujen testaamiseksi. 

10. kerätä tietoja tai tunnistaa asiaankuuluvia tietokokonaisuuksia, 

käyttää digitaalisia työkaluja niiden analysointiin ja esittää tietoja eri 

tavoin ongelmanratkaisun ja päätöksenteon helpottamiseksi. 

11. Tunnista algoritmit jokapäiväisessä elämässä 

12. Määritä, miten algoritmeja voidaan käyttää tehtävien suorittamiseen 

ja ongelmien ratkaisemiseen. 

13. Ymmärrät, miten automatisointi toimii, ja käytät algoritmista 

ajattelua kehittääksesi vaiheiden sarjan automatisoitujen ratkaisujen 

luomiseksi ja testaamiseksi. 

 

1.4.2 Pehmeiden taitojen moduulit 

 

Edellä mainitut pehmeät taidot muunnetaan seuraavissa moduuleissa: 

1. Itsetuntemus ja aloitteellisuus 

2. Kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin 



 

 

18 

 

 

3. Viestintä 

4. Tiimityö 

5. Työorganisaatio 

6. Työmoraali 
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2 Luettelo moduuleista, joissa on ensimmäinen 
kuvaus halutusta sisällöstä ents. 

2.1 Digitaalisten (AI) taitojen moduulien analyysi 
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Moduuli 1 

1 Moduulin nimi Johdatus tekoälyyn  

2 Moduulin 

kuvaus 

Kurssilla perehdytään tekoälyn perusteisiin. Kurssilla luodaan 

yleiskatsaus tekoälyn perusperiaatteisiin, tekniikoihin ja 

sovelluksiin. Tämän moduulin tarkoituksena on antaa opiskelijoille 

yleinen perusymmärrys tekoälyn alasta. 

3 Oppimistulokset 
(LOut) 

1. jakaa tietoa alan historiallisesta kehityksestä 

2. selittää keskeisten tekoälytekniikoiden perustana olevat 

peruskäsitteet ja oletukset. 

3. Kuvaile yleisten tekoälyjärjestelmien arkkitehtuuria 

4. tunnistaa erilaisia tekoälytekniikoita ja sovittaa ne yhteen 

niiden sovellusalueiden tai käyttötapausten kanssa 

painottaen lääketieteen alaa. 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 2 tuntia 

6 Avainsanat Tekoäly; Turingin testi; Koneellinen oppiminen; Ongelmanratkaisu; 
Tiedon esittäminen; Konenäkö 
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7 Moduulin sisältö 

 

Moduulissa käsitellään ongelmia, joita useat eri teollisuudenalat 

kohtaavat, ja keskitytään erityisesti lääketieteen alaan sekä siihen, 

miten tekoäly on muokannut tapaa, jolla teollisuus vastaa 

haasteisiinsa. Moduuli sisältää 3 minitehtävää ja niihin liittyvää 

teoriaa, joiden avulla opiskelijat saavat vankan yleiskuvan 

tekoälystä yleensä ja siitä, missä sitä sovelletaan lääketieteen alalla.  
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Moduuli 2 

1   Moduulin nimi Asiantuntijajärjestelmät ja niiden rooli terveydenhuoltoalalla 

2 Moduulin 

kuvaus 

Tämä moduuli on johdatus asiantuntijajärjestelmiin.  Kurssin 

tarkoituksena on kattaa laaja valikoima aiheita, jotka liittyvät 

biolääketieteellisen päätöksenteon tietokoneavusteisiin 

tekniikoihin, ja sen tarkoituksena on antaa laaja yleiskuva 

päätöksenteon tukijärjestelmien monimutkaisesta alueesta ja 

niiden käytöstä lääketieteessä. 

3 Oppimistulokset 

(LOut) 

1. Esittää pääpiirteittäin asiantuntijajärjestelmien historiaa 

terveydenhuoltoalalla. 

2. Ymmärtää ja selittää asiantuntijajärjestelmän eri osien 

toimintaa. 

3. Kuvaile merkittävimmät tällä hetkellä terveydenhuoltoalalla 

käytössä olevat asiantuntijajärjestelmät. 

4. Asiantuntijajärjestelmien mahdollisten sovellusalueiden 

järkeistäminen terveydenhuoltoalalla. 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit  6 tuntia 

6 Avainsanat Asiantuntijajärjestelmät; tietopohjaiset järjestelmät, 
sääntöpohjainen esitys, päättely; heuristiikka; tulkki; MYCIN; PUFF; 
CADUCEUS 
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7 Moduulin sisältö 

 

Moduulissa käsitellään asiantuntijajärjestelmien luonnetta ja sitä, 

miten tällaiset tietoon perustuvat järjestelmät on aikojen kuluessa 

integroitu lääketieteen alalle. Moduuli sisältää teoriaa 

informatiivisten videoiden ja infografiikan muodossa sekä 

seitsemän minitehtävää, jotka vahvistavat opiskelijan tietämystä 

koskien: (a) teoreettiset perusteet, b) peruskomponentit ja c) 

asiantuntijajärjestelmien soveltaminen lääketieteen alalla.  



 

 

24 

 

 

Moduuli 3 

1 Moduulin nimi Johdatus koneoppimiseen  

2 Moduulin 
kuvaus 

Tämä moduuli tarjoaa käytännön johdannon koneoppimiseen. 

Moduuli esittelee opiskelijoille koneoppimisen arkkitehtuurin 

keskeiset osat ja sen, miten eri algoritmit sopivat ML-putkeen 

tuottamaan tuloksia ennustemallien muodossa. Moduuli osoittaa 

myös, miten ML-tulosten yleisimpiä muotoja voidaan tulkita 

kriittisesti.  

3 Oppimistulokset 

(LOut) 

1. Muodostetaan korkean tason näkemys koneoppimisen 

arkkitehtuurista. 

2. Erilaiset oppimisalgoritmit voidaan erottaa toisistaan. 

3. Tunnistetaan opitun mallin osatekijät ja ymmärretään niiden 

vaikutus mallin tulokseen. 

4. Arvioidaan koneellisesti opitun mallin tarkkuutta 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat Koneoppiminen; tiedonlouhinta; luokittelu; regressio; korrelaatio; 

tilastollinen mallintaminen; päätöspuut;  

7 Moduulin sisältö  Moduulissa hahmotellaan yleiskatsaus koneoppimiseen yleisessä 

merkityksessä selittämällä putkiarkkitehtuuri, joka johtaa erilaisiin 



 

 

25 

 

 

 

 

mahdollisiin ML-tuloksiin. Opiskelijat saavat teoriasisältöä 

selostettujen ML-mallianimaatioiden, informatiivisten videoiden ja 

infografiikkojen muodossa. Lisäksi moduuliin kuuluu viisi 

minitehtävää, jotka opiskelijoiden on suoritettava vahvistaakseen 

yleisen ymmärryksensä ML:stä ja sen komponenteista.   
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Moduuli 4 

1 Moduulin nimi Koneellinen oppiminen terveydenhuoltoalalla 

2 Moduulin 
kuvaus 

Tässä moduulissa esitellään koneoppimisen peruskäsitteitä ja -

periaatteita lääketieteen ja terveydenhuollon alalla.  Moduuli alkaa 

kliinisten tietojen esittelyllä, minkä jälkeen tarkastellaan 

koneoppimisen käyttöä riskien osituksessa ja diagnosoinnissa, 

sairauden etenemisen mallintamisessa, kliinisten työnkulkujen 

parantamisessa ja täsmälääketieteessä. Moduulissa esitellään 

myös keskeisiä eettisiä ongelmia, joita ML:n soveltaminen 

lääketieteen alalla tuo esiin. 

3 Oppimistulokset 
(LOut) 

1. Tunnistaa ja selittää koneoppimisen vaikutu  

terveydenhuoltoalaan. 

2. Kuvaile, miten terveydenhuollon tietohallinto voi hyöty  

koneoppimisesta. 

3. perustele hyötyjä ja haittoja, joita koneoppimisen 

soveltaminen terveydenhuoltoon liittyvään ongelma

alueeseen tuo mukanaan. 

4. ottaa eettinen kanta koneoppimisen soveltamisen puolesta ta  

sitä vastaan tietyllä terveydenhuollon ongelma-alueella.  

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 
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5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat Koneoppiminen; Syväoppiminen, Keinotekoiset neuroverkot; 

Tekstianalyysi, Data-analyysi, Luokittelu; Lineaarinen luokittelu; 

Regressio; Diagnoosi; Ennuste; Etiikka; 

7 Moduulin sisältö 

 

Moduuli tarjoaa opiskelijoille eri muodoissaan teoriasisältöä, joka 

kattaa ML:n seuraavista näkökulmista: (a) tiedot ja päätökset 

lääketieteessä. Moduulissa esitellään myös monimutkaisempia 

aiheita, kuten syväoppimista ja neuroverkkoja, sekä sitä, miten niitä 

käytetään lääketieteen alalla. Erityistä huomiota kiinnitetään ML:n 

rooliin diagnosoinnissa, tautipolkujen ennustamisessa ja 

yksilöllisessä hoidossa. Opiskelijat suorittavat viisi minitehtävää 

oppimisensa vahvistamiseksi. 
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Moduuli 5 

1 Moduulin nimi Johdatus konenäköön 

2 Moduulin 
kuvaus 

Tämä moduuli esittelee tietokonenäön tekoälyn alana, joka 

käsittelee laskennallisia menetelmiä, joiden avulla tietokoneet 

voivat ymmärtää ja tulkita digitaalisten kuvien sisältöä. Moduulissa 

esitellään erilaisia tietokonenäköalgoritmeja ja selitetään kunkin 

algoritmin taitoja johtaa merkityksellistä tietoa sekä videokuvista 

että staattisista kuvista reaalimaailman ongelmanratkaisun 

yhteydessä. 

3 Oppimistulokset 
(LOut) 

1. Muodostetaan korkean tason näkemys tietokonenäön 

arkkitehtuurista. 

2. Keskustellaan kuva- ja videodataa hyödyntävän 

tietokonenäön louhinta- ja seurantaominaisuuksista. 

3. erottaa toisistaan monenlaisia tietokonenäköalgoritmeja. 

4. Ilmaise, miten nykyisiä tietokonenäköalgoritmeja voidaan 
soveltaa kuva- ja videodataa sisältäviin reaalimaailman 
ongelmiin.  
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4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 4 tuntia 

6 Avainsanat Tietokonenäkö, Digitaalisen näön arkkitehtuuri, Digitaalinen 
visuaalinen syöttö; Kohteen havaitseminen; Kuvan rekonstruointi; 
Signaalinkäsittely; Tiedon muuntaminen.  

7 Moduulin sisältö 

 

Moduuli sisältää teoriasisältöä eri muodoissa, kuten selostettuja 

animaatioita, informatiivisia videoita, infografiikkaa ja julisteita, 

joissa selitetään: (a) arkkitehtuuri, (b) yleiset 

tiedonmuuntomahdollisuudet ja (c) tyypillisen 

konenäköjärjestelmän soveltuvimmat reaalimaailman sovellukset. 

Opiskelijoiden on suoritettava viisi minitehtävää vahvistaakseen 

käsityksensä siitä, miten konenäköjärjestelmä pyrkii jäljittelemään 

ihmisen näkökykyä ja olemaan sitä parempi tietyissä tapauksissa.  
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Moduuli 6 

1 Moduulin nimi Kuvantunnistus terveydenhuoltoalalla 

2 Moduulin 

kuvaus 

Tässä moduulissa käsitellään kuvantunnistuksen eri näkökohtia ja 

sitä, miten ne ovat muokanneet terveydenhuoltoalalla käytettäviä 

nykyisiä kuvantamistekniikoita, ja keskitytään erityisesti 

kuvantunnistusdiagnostiikkaan. Moduulissa ehdotetaan myös 

mahdollisia hyötyjä potilaiden hoidolle kasvontunnistuksen avulla 

potilaan vastaanottoprosesseissa, tunteiden tunnistamisessa ja 

terveydentilan peilaamisessa.  

3 Oppimistulokset 

(LOut) 

1. Raportoida sekä vakiintuneista että uusista 

lääketieteellisistä kuvantamistekniikoista ja 

lähestymistavoista. 

2. Tunnistaa ja selittää kuvantunnistuksen vaikutus 

terveydenhuoltoalalla. 

3. Keskustele siitä, miten diagnostiikka voi hyötyä 

kuvantunnistuksesta. 

4. Arvioida kasvontunnistuksen soveltamista potilaan hoitoon. 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 
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5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat Kuvien tunnistaminen, Kasvojen tunnistaminen, Kuvien luokittelu, 
Kuvien analysointi, Kuvien segmentointi; Diagnostiikka; 
Lääketieteellinen kuvantaminen; Terveyspeili 

7 Moduulin sisältö  Moduuli sisältää sarjan lyhyitä teoriaosuuksia, joissa selitetään 

terveydenhuoltoalalla käytettyjä aiempia ja nykyisiä uusimpia 

kuvantunnistustekniikoita ja sitä, miten ne ovat vaikuttaneet 

erilaisiin alan tehtäviin. Moduulissa selvitetään, miten 

diagnostiikka ja potilaiden hoidon oheistoiminnot ovat 

muuttuneet merkittävästi, ja esitellään useita keskeisiä 

tekniikoiden käyttötapauksia kuvien uudelleentunnistusta ja 

kasvontunnistusta varten. Opiskelija suorittaa viisi minitehtävää 

oppimisensa vahvistamiseksi. 
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2.2 Pehmeiden taitojen moduulien analyysi 

 

Moduuli 1 

1 Moduulin nimi Itsetuntemus ja aloitteellisuus  

2 Moduulin kuvaus Tässä moduulissa opiskelijat perehdytetään sellaisiin 
aiheisiin kuin itsetuntemus, oma motivaatio, itsehillintä, 
kyky tehdä aloitteita ja toimia ennakoivasti sekä oikea 
asenne työhönsä. On tärkeää luoda perusta tässä 
moduulissa, jotta he voivat kehittää muita pehmeitä 
taitojaan seuraavissa moduuleissa. 

3 Oppimistulokset (LOut) Tämän moduulin lopussa oppijan tulisi osata: 

• Määrittele realistiset ja konkreettiset tavoitteet. 
• Tunnista, mikä estää häntä saavuttamasta 

tavoitteitaan. 
• Oppia tekniikoita, joiden avulla hän voi motivoida 

itseään vaikeissa tilanteissa. 
• Tiedä tehokkaita strategioita stressin 

ehkäisemiseksi ja tunne-elämän hallinnan 
parantamiseksi. 

• Hallitse negatiivisia ajatuksia, jotka aiheuttavat 
huolta, ahdistusta tai stressiä. 

• tulee tietoiseksi omasta ajattelumekanismistaan ja 
tuntee muita menetelmiä, joiden avulla hän voi 
parantaa ajattelutaitojaan, jotka helpottavat 
mielenjärjestelmien rakentamista ja elinikäistä 
oppimista. 

• Tunne hyviä tapoja, jotka edistävät 
henkilökohtaista hyvinvointia ja terveyttä. 
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4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat Oma-aloitteisuus, itseluottamus, itsehillintä, oma-
aloitteisuus, aloitteellisuus, työasenne. 

7 Moduulin sisältö 1. Oma motivaatio  

2. Oma-aloitteisuus, proaktiivisuus ja hyvä asenne 

työhön. 

3. Itseluottamus ja automaattinen hallinta 

4. Metakognitiiviset taidot    

 
 
 

Moduuli 2 

1 Moduulin nimi Kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin  

2 Moduulin kuvaus Lääketiede on varsin stressaava ala, olipa kyse sitten 
sairaalassa tai jopa laboratoriossa työskentelystä. Siksi tässä 
moduulissa keskitytään kehittämään tulevien 
terveydenhuollon ammattilaisten kykyä selviytyä erilaisista 
tilanteista, olipa kyse sitten tiimityöstä, uusien välineiden 
käytöstä tai tehtävistä, jotka heidän on hoidettava 
ensimmäistä kertaa. 
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3 Oppimistulokset (LOut) Tämän moduulin lopussa oppijan pitäisi pystyä tο: 

• Tunnista muutosprosessi. 
• Tuntee erilaisia tekniikoita, jotka auttavat häntä 

priorisoimaan ja mukauttamaan omia 
suunnitelmiaan ja käyttäytymistapojaan uusiin 
tilanteisiin. 

• Tunnistamaan ja hallitsemaan muutosten 
aiheuttamia erilaisia tunnetiloja (mukaan lukien 
muutosvastarinta) ja käyttämään tunnetekniikoita ja 
-välineitä muutostilanteiden käsittelemiseksi 
rakentavalla tavalla. 

• suhtautua uusiin tilanteisiin haasteena eikä 
ongelmana (kehittää päättäväisiä asenteita) ja 
tunnistaa mahdollisuudet muutokseen ja jatkuvaan 
parantamiseen. 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat 
Sietokyky, stressinsietokyky, joustavuus. 

7 Moduulin sisältö 1. kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin (tiimit, välineet, 

tehtävät jne.). 

2. Sietokyky, stressinsietokyky ja joustavuus 

 

Moduuli 3 
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1 Moduulin nimi Viestintä  

2 Moduulin kuvaus Viestintä on yksi tärkeimmistä taidoista, jotka 
lääketieteen opiskelijoiden on hankittava. On erittäin 
tärkeää, että he osaavat ilmaista ajatuksensa ja työnsä 
asianmukaisesti, olipa kyse sitten potilaista tai heidän 
saavutustensa esittelystä ryhmänsä jäsenille, muiden 
erikoisalojen ryhmille tai jopa suurelle yleisölle. 
Ammattiurallaan he tarvitsevat sekä empatiaa että 
itsevarmuutta, jotta he voivat välittää tuloksensa oikein 
mutta myös ymmärrettävästi ja myötätuntoisesti. 

3 Oppimistulokset (LOut) Tämän moduulin lopussa oppijan tulisi osata: 

• Soveltaa viestintätekniikoita, joiden avulla hän 
pystyy luomaan paremman yhteyden potilaaseen, 
perheeseen, työtovereihin ja suureen yleisöön. 
Niistä mainittakoon assertiivisuus, empatia. 

• Ole läsnä viestinnässä ja poista viestinnän esteet, 
kuten ennakkoluulot. 

• Käytä joitakin strategioita diagnoosien ja huonojen 
uutisten välittämiseen selkeästi, tiiviisti ja 
ymmärrettävästi. 

• Tunne ohjeet, jotka auttavat ideoiden 
kirjoittamisessa, jotta ne ymmärretään ja 
herättävät kiinnostusta vastaanottajassa. 

• Tunnista avaimet, jotka johtavat menestyksen 
parantamiseen esityksissä, ja opi joitakin työkaluja, 
joiden avulla he voivat herättää yleisön 
kiinnostuksen ja ymmärryksen (riippumatta siitä, 
onko kyseessä suuri vai pieni yleisö). 

• Soveltaa tunteiden itsehallintatekniikoita 
parantaaksesi esityksissä suoriutumista. 
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4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat Viestintä, Ajatusten ilmaiseminen, Itsevarmuus, Empatia, 
Suullinen viestintä, Suullinen viestintä 

7 Moduulin sisältö 1. Tehokas viestintä potilaiden ja perheen kanssa 

2. Kyky ilmaista ajatuksia kirjallisesti (raportit, 

sähköpostit jne.). 

3. Suullinen viestintä: vakuuttavuus ja empatia 

4. Tehokas esitystapa (pienet ja suuret yleisöt) 

5.   Tehokas esitystapa yleisölle/lajamiehen termein 

 

Moduuli 4 

1 Moduulin nimi Tiimityö 

2 Moduulin kuvaus Tiimityöskentelytaidot antavat heille mahdollisuuden 
työskennellä yhdessä tarkoin määritellyssä mutta samalla 
uusille ideoille avoimessa ympäristössä. Nämä taidot ovat 
erittäin tärkeitä erityisesti silloin, kun on kyse ihmisistä ja 
ryhmistä, joissa on mukana ihmisiä muilta koulutusaloilta, 
jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä ja ratkaista 
ongelmia tehokkaasti ja samalla tarvittaessa neuvotella ja 
esittää argumentteja ymmärrettävällä tavalla. 
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3 Oppimistulokset (LOut) Tämän moduulin lopussa oppijan tulisi osata: 

• Kerro tehokkaan tiimin ominaispiirteistä (erota se 
ryhmästä), taidoista ja toimista, joita tarvitaan 
tehokkaiden moniammatillisten / 
moniammatillisten / moniammatillisten 
työryhmien muodostamiseen terveydenhuollon 
alalla. 

• Selitä tiimityön edut ja vaiheet, joita tiimi käy läpi 
tullakseen tehokkaaksi tiimiksi. 

• Tiedät, miten tunnistaa ja hallita ristiriitoja tiimissä. 
• Tunnet eri neuvottelutekniikat strategiana 

moniammatillisten / moniammatillisten / 
moniammatillisten tiimien välisten ristiriitojen 
ratkaisemiseksi. 

• Tunne avaimet, jotka ryhmänjohtajan on otettava 
huomioon rakentaakseen päättäväisen ja 
tehokkaan ryhmän. 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat Tiimityö, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, yhteistyö, 
neuvottelut, vakuuttaminen. 

7 Moduulin sisältö 1. Tiimityö ja yhteistyö 

2. Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko 

3. Neuvottelut ja suostuttelu 

4. Moniammatillinen/välinen/transammatillinen ja 

monialainen yhteistyö. 
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Moduuli 5 

1 Moduulin nimi Työorganisaatio 

2 Moduulin kuvaus Tässä moduulissa perehdytään työn organisoinnin 
perusteisiin nykyään. Lääketieteen opiskelijoille on 
ratkaisevan tärkeää tietää, miten nykyaikainen 
johtaminen toimii. Tarkemmin sanottuna he oppivat 
ketterästä johtamisesta, innovaatiojohtamisesta ja 
projektinhallintatyökalujen käytöstä ajanhallinnassa.  

3 Oppimistulokset (LOut) Tämän moduulin lopussa oppijan tulisi osata: 

• Käytä terveydenhuoltoon keskittyviä 
organisaatiosuunnittelun ja työajanhallinnan 
parantamismenetelmiä. 

• Tunnistaa sisäiset ja ulkoiset esteet, jotka todella 
estävät häntä hallitsemasta aikaa tehokkaasti. 

• Tunne joitakin työkaluja, joiden avulla voit 
organisoida työn paremmin ja optimoida aikaa. 

• Tunnista ja sovella joitakin strategioita 
keskittymisen parantamiseksi työssä. 

• Suunnittele henkilökohtainen 
toimintasuunnitelma organisointia ja ajanhallintaa 
varten. 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 



 

 

39 

 

 

6 Avainsanat Ketterä johtaminen, ajanhallinta, innovaatioiden 
johtaminen, projektinhallinnan tietullimaksut 

7 Moduulin sisältö 1. Tehokas työn organisointi 

2. Tehokas ja tehokas ajankäyttö   

 

Moduuli 6 

1 Moduulin nimi Työmoraali 

2 Moduulin kuvaus Lääketiede on ihmiskeskeinen tiede, ja lääketieteen 
ammattilaisilla on oltava vahva tausta työetiikassa. Tämä 
moduuli kouluttaa heitä tekemään asianmukaisia 
eettisiä ratkaisuja jokapäiväisissä tilanteissa, mutta ei 
rajoitu pelkästään seuraaviin. 

3 Oppimistulokset (LOut) Tämän moduulin lopussa oppijan tulisi osata: 

• Ymmärtää lääketieteellisen etiikan käytännön 
lääkärin päivittäisessä työssä.  

• Analysoida terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä 
ja löytää lääkärin asianmukaiset reaktiot 
jokapäiväisissä tilanteissa.  

• Arvioi vaikutuksia, joita lääketieteellisen etiikan 
puuttuminen aiheuttaa ammattikäytännössä.  

• Tunnista ja käsittele virheet ja tutki niiden syyt, 
jotta voit välttää ne tulevaisuudessa ja hyödyntää 
niitä. 
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• Rationalisoi aiheesta Tiede vs. inhimillisyys 
lääketieteessä: tietoisuus siitä, että 
biolääketieteellinen tiede ja kliininen etiikka 
täydentävät toisiaan ja vaativat toisiaan.  

• Pohdi lääketieteen etiikan tulevaisuutta erityisesti 
tekoälyn alalla. 

4 Kieli Englanti ja kaikki kumppanien kielet 

5 ECTS\Tunnit 5 tuntia 

6 Avainsanat Työetiikka, eettinen lääketiede, etiikka ja tekoäly, 
inhimillisyys lääketieteessä  

7 Moduulin sisältö 1. Ammatilliset käytännesäännöt  

2. Eettiset ohjeet 
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