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Esityksen rakenne

• Eettisyys ja vastuullisuus

• Digitalisaatio: hieman yleistä

• Miten digitalisaatio muuttaa hoivaa? 

-> Esimerkkeinä robotit ja ”tavanomainen teknologia”: 

käyttökokemuksia

• Yhteenvetoa: tavoitteesta suunnitteluun

• Eväitä ja näköaloja tulevaisuuteen 

Kuva: Satu Pekkarinen



• Hyvinvointiteknologian käyttö; tutkimusta 2000-luvun alusta lähtien

• Teknologian käyttö palveluissa yleisesti, sen vaikutus työntekijöihin, 

vaikutusten arvioinnin kehittäminen

• Palvelu- ja systeemiset innovaatiot, innovaatiojärjestelmät 

• Käyttäjälähtöisyys, käyttäjien osallistuminen innovaatiotoimintaan

• Tietojohtaminen

• Tämänhetkisiä tutkimushankkeita mm. 

• ”Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus” (ROSE)

• ”Hoivarobottien käyttö hyvinvointipalveluissa: vaikuttavan 

perehdyttämisen uudet mallit” (ORIENT)

Oma tausta



Eettisyys ja vastuullisuus -> käyttäjälähtöisyys

• Terveydenhuollon teknologian käytöllä tuetaan ihmisten hyvää elämää. Se ei saa 

korvata inhimillistä hoitoa ja huolenpitoa.

• Hyvä teknologia tukee käyttäjänsä itsenäistä elämää, eikä loukkaa hänen ihmisarvoaan 

ja itsemääräämisoikeuttaan. 

• Tarpeellisen teknologian tulee olla yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja helposti 

tarvitsijan saatavilla. Sen käyttö edellyttää käyttäjän tietoista suostumusta, ja käyttäjällä 

on myös oikeus kieltäytyä teknologiasta.

• Teknologian käyttö sovitaan käyttäjän kanssa osana palvelusuunnitelmaa. Suunnitelma 

edellyttää käyttäjän tarpeiden ja elämäntilanteen kokonaisvaltaista tarkastelua.

• Teknologian tulee olla luonteva osa käyttäjän arkea. Sen käytön haitat ja riskit 

arvioidaan sekä käyttöön annetaan riittävä ohjaus ja tuki.

Päivi Topo, 2011/ ETENE



• Kyse laajasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, ei ole synonyymi teknologialle tai 

teknologian käyttöönotolle

• Se, miten teknologia sulautuu arkeemme ja miten se muuttaa arkeamme ei ole 

erillinen saareke tai toiminnan päälle liimattu asia

• Ei ole pelkästään esim. tuottavuuden parantamista vaan kokonaan uusiin 

mahdollisuuksiin tarttumista

• Kyse ei pelkästään siitä, miten teknologinen kehitys muuttaa ihmistä ja 

yhteiskuntaa (teknologinen determinismi), vaan myös siitä, miten ihminen 

muokkaa teknologiaa ja mukauttaa sitä oman toimintansa mukaiseksi 

(sosiaalinen konstruktionismi)

• Ei automaattisesti hyvää tai huonoa

Digitalisaatiosta



Digitalisaatio on systeemistä, sosioteknistä

murrosta

Muokattu 

lähteistä Geels, 

2002; Geels & 

Schot, 2007; 

Satu 

Pekkarinen, 

LUT



Laitteista: runsaasti erilaista 

hyvinvointiteknologiaa

Hyvinvointiteknologia: tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ihmisen 

toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia, elämänlaatua tai itsenäistä suoriutumista; muun muassa: 

• Sosiaaliset teknologiat: turvallisuutta ja riippumattomuutta lisääviä teknologioita (esim. 

turvahälytinjärjestelmät)

• Kaikille soveltuvan ympäristön ja teknologian suunnittelu (Design for All) = kaikki kansalaiset ikään 

ja toimintakykyyn katsomatta hyötyvät teknologian sovelluksista

• Terveysteknologia: erilaisia seuranta- ja mittauslaitteita (esim. verenpaineen etäseuranta), 

nettipohjaisia omahoidon tukijärjestelmiä, eHealth-portaaleja

• Geronteknologia: 

• sisällä käytettävät, passiiviset ja aktiiviset (esim. videovalvonta, turvavahdit…)

• ulkona käytettävät, passiiviset ja aktiiviset (esim. älyvaate, reittiopastimet…)

• Palvelu- ja hoivarobotiikka, esim. sosiaaliset robotit, etäläsnäolorobotit, kuntoutusrobotit

• Ja paljon muuta… pelit, automaatio… nopeasti kehittyvää ja laajenevaa… tekoälysovellukset…



Miten digitalisaatio

muuttaa hoivaa?
- Esimerkkinä robottikokeilut



Robotisaation käsitteistä

• Hoivarobotit voivat esim. yksinkertaistaa ikäihmisten tai vammaisten

ihmisten arkielämän tehtäviä, lisätä käyttäjiensä elämänlaatua antamalla

näille enemmän autonomiaa (Herstatt ym., 2011), tai antaa näille turvaa

taikka suorittaa tiettyjä tehtäviä tietyllä laatutasolla (esim. lääkkeiden, 

juomien tai ruoan tarjoaminen). (Goeldner ym., 2015)

• Yksi osa-alue hyvinvointiteknologiassa: tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, 

joilla ylläpidetään tai parannetaan ihmisen toimintakykyä, terveyttä, 

hyvinvointia, elämänlaatua tai itsenäistä suoriutumista

• Sote-palveluissa voidaan käyttää muunkinlaisia palvelurobotteja



Tyypillisiä kohteita roboteille sote-palveluissa
Sovellusalue Sovelluskohde (*-merkityt eivät vielä kaupallisia) Esimerkkejä

Lääketieteellinen hoito Robottikirurgia

Laitosympäristön 

robotit, erityisesti 

logistiikka

Sairaala-apteekki

Lääkkeiden kuljetus sairaalassa

Potilaiden nostaminen *

Kuntoutus ja proteesit Robottimaiset kuntoutuslaitteet

Proteesit

Kehon ulkopuoliset tuet (eksoskeletonit, ulkoiset tukirangat)

Henkilökohtainen 

fyysinen apu

Syöminen (esim. robottilusikat)

Liikkuminen

Esineiden nostaminen ja kantaminen

Siivous

Ruoanvalmistus *

Pukeutuminen *

Hygienia *

Henkilökohtainen 

kognitiivinen ja 

sosiaalinen apu

Itsehoidon tuki (esim. liikkumaan motivointi)

Kumppanirobotit

Vuorovaikutuksen tuki (esim. etäläsnäolo)

Kognitiivinen tuki (esim. muistutus, esineiden löytäminen *)

Lähde: 

Kyrki ym., 

Robotit ja 

hyvinvointi-

palvelujen 

tulevaisuus 

-tilanne-

kuvaraportti, 

2016 



Laaja kirjo hyvin erilaisiin tehtäviin



Robottien käyttöesimerkkejä

• Virkistys, kuntoutus eri tavoin (henkinen, 

fyysinen): pelit, liikunnallinen kuntoutus, 

tarinat, musiikki, tanssi, seuranpito

• Yhteydenpito ikäihmisen ja läheisten tai 

hoitohenkilöstön välillä 

• Rauhoittaminen

• Etäosallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin tms. 

• Kuljetus, siivous…

• Lääkkeenjako, näytteenotossa neuvonta ja 

datan välitys

• Muistuttaminen, asioiden poimiminen

Kuva: Minna Rosvall/ YLE
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Hyväksyttävyys ja 

käyttökokemuksia



• Eurobarometri 2015 -kysely: 

• EU:n väestöstä 64 % suhtautui positiivisesti robotteihin, mutta 70 % 

ajatteli robottien vievän työpaikkoja. (Suomalaisilla 73 % ja 56 %.) 

• Eurobarometri 2012 ‐kysely: 

• 21 % vastaajista: robotteja ei tulisi missään nimessä käyttää 

terveydenhuollossa. Myönteisesti suhtautuvia oli 18 %. 

• Robottien sopivuus hoito- ja hoivatehtäviin: asenteet olivat vielä 

negatiivisempia 

• Yli puolet suomalaisista ja 3/5 eurooppalaisista vastaajista: robottien 

käyttö tulisi kieltää lasten, vanhusten ja vammaisten ihmisten hoidossa.

Palvelurobotiikan haasteena yhteiskunnallinen 

hyväksyttävyys (1)



”Moni työtön tulisi 

töihin halvemmalla ja 

ympäristö-

ystävällisemmin kuin 

robotit, eivät olisi 

hakkeroitavissa…”

…yhteiskunnallinen hyväksyttävyys jatkuu (2) 
(Puhekuplat: 2015-2016; ESS, Yle, Iltalehti; Pekkarinen, Hennala & Melkas, 2016)



Zora-robotin käyttöönotto Lahdessa: 

kokemuksia ja vaikutuksia

• Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen 
hankittiin joulukuussa 2015 Zora-robotti.

• Käytön pilotointi keväällä 2016 eri yksiköissä. Robotti 
jäi käyttöön pilotoinnin jälkeen. Se sai henkilöstön 
nimikilpailussa nimen Ilona.

• Lahden ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja 
fysioterapeuttiopiskelijat avustivat henkilöstöä Ilonan
käyttöönotossa ja tuottivat Ilonaan sisältöjä (esim. 
pelejä ja jumppaohjelmia). 

• Laaja havainnointi- ja haastatteluaineisto keväältä
2016 palvelutaloista (2) sekä kuntoutussairaalasta

• Seurantatutkimus juuri suunnitteilla

Kuva: Satu Pekkarinen

https://www.youtube.com/watch?v=cW3Khm8lyG4
https://www.youtube.com/watch?v=cW3Khm8lyG4


• ZORA = Zorg Ouderen Revalidie en Animatie

(Kuntoutus ja liikunta vanhustenhoidossa)

• 57 cm korkea

• Zorassa on sensoreita, puhesyntetisaattori, 

mikrofoni, kaiuttimet ja kamera

• Kävelee, liikuttelee käsiään puhuessaan, 

”räpyttelee” silmiään

• Käytetään tabletin tai tietokoneen kautta, 

tarvitsee internetyhteyden

Zora-robotista

2 kameraa Infrapuna-

silmät

4 

etäisyys-

sensoria 3 

sensoria 

käsissä

2 

jalkapainiketta

Käynnistys-

painíke

kaiuttimet



Yleisiä havaintoja 

• Reaktiot vaihtelevat hyvin paljon

• Eettiset kysymykset keskeisiä

• Tärkeää tunnistaa vaikutukset

kunnolla

• Henkilöstön perehdyttäminen ja 

opetteluaika avainasemassa

Pekkarinen, Hennala & Melkas, 2016; Melkas ym., 2016 Kuva: Satu Pekkarinen



• Henkilöstön suhtautuminen oli vaihtelevaa: 

innostuksesta pelkoihin

• Osa oli alusta alkaen innostunut ”uutuuksista”: 

robotin mahdollisuudet tarjota jotakin uutta 

asukkaille tai omaan työhön

• Toisaalta myös vahvoja ennakko-oletuksia ja 

pelkoja: inhimillisen kosketuksen väheneminen, 

hoivatyön luonteen muuttuminen ja työajan käyttö 

• Jotkut kokivat lelumaisen robotin halventavan 

vanhoja ihmisiä 

• Monet sanoivat kuitenkin muuttaneensa 

käsitystään myönteisempään suuntaan 

nähdessään asiakkaiden myönteisen 

suhtautumisen

Henkilöstön kokemukset (1)

”Ihan ensimmäisenä vähän negatiiviset 

tuntemukset, tuntui, että vähän 

lapsellinen juttu, mutta se muuttui sitä 

myötä, kun näin, miten vanhukset siihen 

suhtautui.”

”Ite aattelin silloin, että mitä me 

semmoisella tehdään, et ihan 

huuhaa-juttu, mut itse asiassa 

huomasi, että tosi moni asukas 

innostu siitä ja jaksoivat katella.”

”Yksi asukas, joka ei oo hirveen 

sosiaalinen ja aika paljon yksin, mut

se innostu niin täysin siitä robotista et 

me oltiin ihan ihmeissämme, että mitä 

tolle asukkaalle tapahtu… se kohtas

sen robotin ihan eri lailla kun ihmisen.”Pekkarinen, Hennala & Melkas, 2016; Melkas ym., 2016 



• Ajankäytön haasteet: koettiin, että robotti aiheuttaa lisätyötä jo ennestään kiireisessä työssä

• Vaikutukset työyhteisöön: aiheutti paikoin eripuraa ja jännitteitä; muutamat robotin käyttäjät 

kertoivat joutuneensa puolustautumaan ja kokemaan huonoa omaatuntoa

• Suhtautumista (niin myönteistä kuin kielteistäkin) perusteltiin ”asiakkaan parhaalla”

Henkilöstön kokemukset (2)

”Jos mä sen nyt otan tähän niin 

se ei oo mikään 15 minuuttia, ja 

siten jotenkin aina koki et no nyt 

ei oo semmonen hetki että mä

katon sitten myöhemmin.”

”Työkavereita kohden väärin, että 

oot hääräämässä jonkun koneen 

kanssa, kun sä voisit olla 

tekemässä sitä oikeata työtäkin, 

missä muutenkin aika kiirettä.”



Asiakkaita koskevia havaintoja 

• Asiakkaat suhtautuivat avoimesti, halusivat osallistua ja pitää robottia

• Ilona-robottia kuvattiin söpöksi, ystävälliseksi ja kokivat sen

lapsenomaiseksi tai lemmikinomaiseksi

• Ilonaa pidettiin viihdyttävänä, hauskana ja kiinnostavana; se rohkaisi

liikkumaan ja tuki muistelemista

• Ilona tarjosi tervetullutta vaihtelua ja toi mukanaan erilaista

vuorovaikutusta, joko asiakkaiden ja robotin välille tai asiakkaiden ja 

hoitohenkilöstön välille

• Jonkin verran myös varautuneisuutta, ärtymystä ja hämmennystä

Pekkarinen, Hennala & Melkas, 2016; Melkas ym., 2016 



Asiakkaiden sanomaa Ilona-robotista

”Jumppia voisi olla, kun 

päivät ovat itse kullakin 

pitkiä täällä. Mutta en mä

tälläistä robottia, 

mieluummin 

ihmisiä…Tähän 

tarkoitukseen ei 

ykkösasia, vaikka 

tekniikalla paljon 

tehdäänkin. Keräis vaikka 

roskia nurkasta.” 

Video Lahdesta: ”Työtoverina hoivarobotti” https://youtu.be/hakPY00PqHw

Pekkarinen, Hennala & Melkas, 2016; Melkas ym., 2016 

https://youtu.be/hakPY00PqHw


Esimerkkinä 

”tavanomainen teknologia”



Älytalo 2.0

• Älytalo 2.0 valmistui Lahden Korkeakadulle 

joulukuussa 2016

• Taloa ja teknologiaa suunniteltiin yhdessä 

asukkaiden kanssa

• Aiempaan älytaloteknologiaan – esim. muistava hissi, 

automaattivalaistus, tukikahvat, turvaliesituuletin, 

kamerallinen ovipuhelin, hyvinvointiranneke –

lisättiin huoneistokohtainen tablettitietokone

• 54 asuntoa, 56 asukasta, tabletti jokaiseen asuntoon



Älytalo 2.0… jatkoa

• Tabletin käyttöönotto tapahtui yhdessä asukkaiden kanssa,
opiskelijat ja asukasohjaajat kouluttivat ja tarjosivat tukea

• Tabletin yksi tehtävä on toimia esimerkiksi asukastiedotuksen 
välineenä, mutta asukkaat voivat hyödyntää sitä aivan tavallisen 
tabletin tavoin.



Älytalo 2.0: Tablettien käyttökokemuksia

• 91 % vastaajista oli sitä mieltä, että tabletin hankkiminen taloon oli hyvä asia

• 69 % sitä mieltä, että tabletin käyttöaikana kiinnostus muutakin teknologiaa kohtaan oli 

lisääntynyt

• Ikäryhmittäin: 60-69-vuotiaissa teknologiakiinnostustaan lisänneitä oli suhteellisesti eniten, 

mutta 80-90-vuotiaissa kiinnostusta lisänneet olivat nimenomaan aiemmin ei-kiinnostuneita

• Eniten tablettia oli käytetty talon tapahtumien seuraamiseen, mutta myös esim. lehtien 

lukemiseen, tiedon hakemiseen, musiikin kuunteluun sekä valokuvien ja videoiden 

ottamiseen

”Tämä (tabletti) on ollut tosi hyvä, en 
varmaan vieläkään osaisi käyttää 
yhtään, enkä olisi hommannut 
itselleni, jos tämä ei olisi nyt tullut. 
Todella hyvä.”

”Tabletista saa hyvin tietoa 
tarvittaessa. Silmäsairauden 
takia on vaikea nähdä 
tabletista.”

Seurantatutkimus kolmen kuukauden käytön jälkeen:

(Pekkarinen 2017)



Yhteenvetoa



Tavoitteesta suunnitteluun

• Suunnittelun lähtökohdat: käyttäjien tarpeet sekä hoiva- ja hoitotyön perustehtävä

• Usein kyse laajasti arjen tai palvelujen ja työn suunnittelusta kuin teknologian käytön 

suunnittelusta – teknologia ei saa olla erillinen saareke

• Jos suunnittelu ontuu, saatetaan tehdä kalliita ja eettisesti arveluttavia 

virheinvestointeja

• Tavoitteet + teknologia + palvelut + seuranta

• Vaikuttavuus: tavoitteiden saavuttaminen; näkyy yleensä pidemmällä aikavälillä ja 

jää usein havainnoimatta

• Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden tarkastelu jää erityisen 

usein unholaan



Hoivan digitalisaation palapeli

Hankinnat 

- Normihankinnat

- Kokeilut 

Käyttö 
- Tuki, jatkuva perehdytys 

- Sovellukset/

sisältö

- Integrointi 

- Pelisäännöt

Käyttöönotto

- Suunnittelu

- Testaus

- Perehdytys

Arviointi
- Odotetut ja 

odottamattomat/ pitkän 

ja lyhyen aikavälin/ 

posit./neg./neutraalit 

vaikutukset eri tahoihin

- Käyttäjälähtöisyys

- Verkostojen 

johtaminen 

- Muutosjohtaminen

- Tietojohtaminen

- Viestintä

Melkas, 2017



Ikäihmisten mielekkään digiarjen mahdollistuminen

Työntekijä

Johtaminen

Ikääntynyt
käyttäjä

Ikääntynyt käyttäjä

• Tasa-arvoisemmat mahdollisuudet teknologian käyttöön 

teknologiaa ja sen käyttöön riittävästi tukea tarjoamalla

• Teknologia muuttuu mielekkääksi ja vähemmän 

pelottavaksi, kun sitä lähestytään omien kiinnostusten 

kautta 

• Iän tuomat rajoitteet, myös tulevaisuuden ikäihmisillä, on 

otettava huomioon

• Teknologisen tiedon lisäksi käyttäjät tarvitsevat myös 

käytäntöihin ja toimintatapoihin liittyvää tietoa sekä 

tukea hankintaan

• Teknologian käytön yhteisöllisyys ja vertaisoppiminen 

voi toimia myös merkittävien sosiaalisten innovaatioiden 

lähteenä

(Pekkarinen 2017)



• Vastuullisesti toteutetut kokeilut, käyttäjälähtöisyys, tarjotaan mahdollisuuksia 

• Kokeilujen toteutus pehmein keinon ja merkityksellisyyden kautta, saatellaan ikäihmiset 
mielekkäällä tavalla teknologian pariin

• Ei oleteta, kokeillaan rohkeasti ja hankitaan aito käyttäjäkokemus ja mielipide tai kiinnostus

• Havainnot kannustavat ”normaaliratkaisujen”, esimerkiksi tablettitietokoneiden, 
hyödyntämiseen, näitä sopivasti räätälöiden ja käyttöönottovaihetta tukien

• Mahdollisuudet yhteisöllisyyden kautta: esim. yksinäisyyden vähentäminen

• Digitalisaatio ei ole pelkkää teknologiaa: oleellista on suunnitella askeleet, käytännöt ja 
palvelut teknologian ympärille; huomio teknologian käyttöön ihmisten arjessa 

• Eettiset kysymykset korostuvat robottien tapauksessa; on annettava tilaa pohdinnoille 

• Lisäksi tarvitaan vaikutusten monipuolista ja systeemistä arviointia

• Erilaisten hyvinvointiteknologian laitteiden järkevä integrointi teknologian kehittyessä nopeasti

Yhteenveto: eväitä tulevaisuuteen



Me olemme kaikki digitalisaation käyttäjiä: 

käyttäjälähtöisen kehittämisen asteet



Hyvinvointiteknologian laajan kirjon

rooleja (vrt. Bouma, 1998)

• Tukee hoivatyötä

• Ehkäisee ongelmia ja terveydellisiä haittoja ennalta

• Korostaa ja hyödyntää vahvuuksia, lisää turvallisuuden tunnetta

• Kompensoi heikkeneviä kykyjä ja vähentää onnettomuuksien 

kielteisiä seurauksia

• Edistää tutkimusta

• …Nämä ovat myös pohja näköaloille tulevaisuuteen; paljon 

mahdollisuuksia mm. kuntoutuksessa, hygieniassa, turvassa, 

sosiaalisissa kontakteissa, liikunnan ilon mahdollistamisessa…



Lisätietoja (roboteista, esim.) – ja kiitos!

• 3 videota hoivarobotiikasta (2017): http://www.lut.fi/uutiset/-

/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/robottien-kaytto-

hyvinvointipalveluissa-lisaantyy-mita-kokemuksia-kaytosta-on-saatu-ja-milta-

tulevaisuus-nayttaa-

• Tuisku, O. ym. (2017). Robotit innovaationa hyvinvointipalveluissa – Kysely 

kentän eri toimijoiden tarpeista, rooleista ja yhteistyöstä. Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto, Lahti. https://bitly.com/2zFrPI9

• Hennala, L. ym. (2017). Robotics in Care Services. A Finnish Roadmap. Löytyy 

osoitteesta http://roseproject.aalto.fi/

• Kyrki, V. ym. (2016). Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus. 

Tilannekuvaraportti. Strateginen tutkimus. Suomen Akatemia. www.aka.fi

• Pekkarinen, S. & Hennala, L. (2016) Robotiikan haasteista. Finnish Journal of 

eHealth and eWelfare. Vol. 8, No. 2-3, pp. 137-138.

• Melkas, H. (2018) Hoivarobotit ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Työn tuuli

1/2018. https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2018/tyon-tuuli-12018.html

• Hankkeet: http://roseproject.aalto.fi; www.robotorientation.eu

http://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/robottien-kaytto-hyvinvointipalveluissa-lisaantyy-mita-kokemuksia-kaytosta-on-saatu-ja-milta-tulevaisuus-nayttaa-
https://bitly.com/2zFrPI9
http://roseproject.aalto.fi/
http://www.aka.fi/
https://www.henry.fi/ajankohtaista/tyon-tuuli/2018/tyon-tuuli-12018.html
http://roseproject.aalto.fi/
http://www.robotorientation.eu/

