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Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat

Alkusanat 
yhteiskunnan eri tasoilla, yksittäisistä ihmisistä aina 
ylemmälle yhteiskunnalliselle tasolle saakka. Kaikki 
hyötyvät hyvästä perehdyttämisestä. 

Tämä opas palvelee erilaisia lukijoita. Se on tar-
koitettu kenelle tahansa hoivaroboteista kiinnostu-
neelle. Se on myös tarkoitettu hoito- ja hoiva-alan 
organisaatioille ja ammattilaisille, yhteiskunnan eri 

tasojen päätöksentekijöille, käytettäväksi ammatil-
lisessa ja täydennyskoulutuksessa sekä yksittäisten 
ihmisten käyttöön. 

Oppaan tarkoitus on ’herätellä’; tehdä asioita näky-
väksi, herättää kysymyksiä ja pohdintaa pikemminkin 
kuin antaa täsmällisiä vastauksia. Sen tarkoitus on 
auttaa havaitsemaan olennaisia asioita, antaa vink-

Oletko kiinnostunut hoivarobotiikasta? Mikä on yhtey-
tesi aiheeseen – oletko kiinnostunut kansalainen, 
potentiaalinen robotin käyttäjä, tällaisen ihmisen 
läheinen, hoito- ja hoiva-alan ammattilainen tai 
johtaja, opettaja tai kouluttaja taikka paikallisen 
tai kansallisen tason päätöksentekijä? Vai edus-
tatko esimerkiksi teknologiayritystä tai etujärjestöä? 
Hoivarobotiikkaa koskevaa vuoropuhelua tarvitaan 
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kejä sekä tukea ja rohkaista ihmisiä hoivarobotiikkaan 
perehdyttämisessä – joko perehdyttäjinä tai pereh-
dytettävinä – mutta myös hoivarobotteja koskevan 
lisätiedon hankinnassa ja yleisen tason keskuste-
luissa niiden käytöstä.

Toivomme niin ikään, että opas lisää hoivarobottien 
tuntemusta niiden ihmisten keskuudessa, joille teema 
ei ole vielä kovin tuttu. Toivomme, että kukin lukija 

löytää ne osuudet, jotka ovat olennaisimmat hänen 
tarpeisiinsa ja kiinnostuksenkohteisiinsa nähden. 

Opas on tehty ORIENT-nimisessä kansainvälisessä 
tutkimusprojektissa. Projektissa tutkittiin hoivarobo-
tiikan käyttöön perehdyttämistä ikäihmisten hyvin-
vointipalveluissa. Opas perustuu projektissa tuotet-
tuihin tieteellisiin artikkeleihin ja julkaisemattomaan 
materiaaliin, sekä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa 

tehtyihin yli 130:een käyttäjä- ja yhteiskuntatason 
haastatteluun. Käyttäjien ja erilaisten muiden sidos-
ryhmien ääni tuodaan näkyväksi lukuisten haastat-
telulainausten kautta. 

Lahti (Suomi), Eskilstuna (Ruotsi) ja Paderborn 
(Saksa), maaliskuussa 2020 

Kirjoittajat

Katso oppaaseen 
liittyvä animaatio!

https://youtu.be/Rfz7ul9Y46o
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Robotteja voidaan käyttää teollisuudessa ja palve-
luissa. Palvelurobotteja käyttävät palveluntuottajat 
tai yksittäiset kuluttajat. Hoivarobotit ovat palvelu-
robotteja, joita hyödynnetään (pääosin) hoito- ja hoiva-
palveluissa. Niiden tehtävät ovat pitkälti samanlaisia 

Johdanto kuin palveluroboteilla1, joten rajanveto ei ole help-
poa. Hoito- ja hoivapalveluissa käytettävät palvelu-
robotit voivat auttaa terveydentilan seurannassa, 
avustaa ikäihmisiä ja heidän läheisiään sekä hoito- ja 

1 Okamura ym. 2010



6

Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat

hoiva-alan ammattilaisia päivittäisissä tehtävissä tai 
kuntoutuksessa taikka tarjota kognitiivista tai tunne- 
elämän tukea, kuten seuranpitoa.2 Hoivarobotit ovat 
laitteita, jotka toimivat osin tai täysin autonomisesti.3, 4

Robotit kehittyvät nopeasti, ja niille tulee uusia tehtä-
viä ja rooleja. Hoivarobotteihin perehdyttämisen rooli 
tulee nousemaan yhä tärkeämmäksi yhteiskunnalli-
seksi asiaksi. Jotta voidaan ymmärtää, miten hoiva-
robotteja voidaan käyttää hoidossa ja hoivassa, on 
tärkeää ymmärtää ja arvostaa tähän liittyvien sidos-
ryhmien perehdyttämisprosessia. Me käsitämme hoi-
varobotteihin perehdyttämisen olevan jatkuva yhteis-
kehittämisen prosessi, jossa esitellään teknologiaa 

2 Wu ym. 2012
3 Glende ym. 2016
4 Goeldner ym. 2015

ja tutustutetaan sen käyttöön. Lisäksi siinä opitaan 
monipuolisia tietoja ja taitoja teknologian vaikuttavaa 
käyttöä varten.

Hoivarobotteihin perehdyttämiselle on laaja yhteis-
kunnallinen tarve. Kun tieto hoivaroboteista ja nii-
den käytöstä puuttuu, on vaikeaa tietää, mitä pyy-
tää tai mistä aiheesta edes etsiä tietoa. Näin ollen 
hoivarobotteihin perehdyttämisen tulee perustua 
luotettavaan tietoon ja erilaisten ihmisten toiveiden 
arvostamiseen. Erityistä eettistä vastuullisuutta 
tarvitaan silloin, kun ollaan tekemisissä sellaisten 
ihmisten kanssa, joiden päätöksentekokyky on hei-
kentynyt esimerkiksi kognitiivisten häiriöiden vuoksi. 
Ikäihmiset nähdään teknologian käyttäjinä usein 

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen on 

jatkuva yhteiskehittämisen 
prosessi, jossa esitellään 

teknologiaa ja tutustutetaan 
sen käyttöön. Lisäksi 

siinä opitaan monipuolisia 
tietoja ja taitoja teknologian 
vaikuttavaa käyttöä varten.
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stereotyyppisten, ikään perustuvien olettamusten 
kautta sekä passiivisina vastaanottajina.5 Käyttäjien 
erilaisuutta on ymmärrettävä.6

Merkittävin motivoiva tekijä yksittäiselle ihmiselle on 
se hyöty, jonka hän saa tietyntyyppisen teknologian 
käytöstä. Teknologian käytön erilaiset vaikutukset ovat 
usein epäsuoria ja vaikeita tunnistaa. Jokaisen ihmi-
sen taitotaso on erilainen. Teknologisen laitteen käyttö 
hoidossa tai hoivassa ei tapahdu tyhjiössä: teknologian 
takana on käyttäjä arvoineen, hänen asumis- tai työ-
ympäristönsä sekä niihin liittyvät palvelutoiminnot.7 

Teknologioita ei tule tuoda hoito- ja hoivapalveluihin 

5 Östlund ym. 2015
6 Flandorfer 2012
7 Melkas 2011

erillisinä saarekkeina. Tarvitaan systeemiajattelua8 

tärkeiden kysymysten tunnistamiseksi, harkittujen, 
tietoperustaisten valintojen tekemiseksi sekä niiden 
vaikutusten havaitsemiseksi. 

Hoivarobotteihin perehdyttämisen tarve ei koske vain 
yksittäisiä käyttäjiä: ikäihmisiä, jotka asuvat yksityis-
kodeissaan tai palveluasumisympäristöissä, ja heidän 
läheisiään. Myös hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset 
kohtaavat haasteita uudenlaisessa hoivarobotteja 
sisältävässä sosiaalisessa ja fyysisessä ympäris-
tössä. Heillä on keskeinen rooli ikääntyneiden asiak-
kaiden opastajina ja näiden tarpeiden kuuntelijoina. 
Hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset eivät vielä laajasti 

8 Esim. Midgley 2011

Hoivarobotteihin  
perehdyttämiselle on laaja  
yhteiskunnallinen tarve.
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käytä hoivarobotteja, ja myös robottien saatavuu-
dessa on kehitettävää. 

Hoivarobottien käyttöönotto vaatii muutoksia työ-
käytännöissä ja eri organisaatioiden yhteistyössä, 
samoin kuin henkilöstön tiedoissa ja taidoissa. Jos 
perehdyttämisessä ja käyttöönotossa on puutteita, 
tällaisten teknologioiden tuominen osaksi työtä voi 
johtaa uupumiseen, työmotivaation laskuun ja yli-
määräisiin kustannuksiin. 

Toisaalta hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset halua-
vat olla mukana teknologian kehityksessä ja arvos-
tavat teknologian tuomista vanhuspalveluihin.9 

Esimerkiksi dementiaa sairastavien ikäihmisten osal-
listaminen ja mahdollisuus saada tukea hyvinvoinnin 

9 Gustafsson 2015

ylläpitämiseen teknologian avulla saatetaan nähdä 
hyvin tärkeänä eettisenä näkökohtana. 

Hoivarobotteihin perehdyttämistä tarvitaan kes-
keisesti päätöksentekijöille ja monenlaisille muille 
yhteiskunnallisille sidosryhmille. Uudet tekno-
logiat, kuten hoivarobotit ovat osaltaan vaikutta-
massa laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin 
– mutta eivät yksinään, vaan jatkuvissa ’neuvot-
teluissa’ käyttäjien mieltymysten ja ajattelumal-
lien, yhteiskunnallisten toimintatapojen, infra-
struktuurien, markkinoiden ja tieteen kanssa.10, 11, 12 

Tarvitaan myös eri sektoreiden ja alojen sekä yhteis-
kunnan tasojen sidosryhmiä osallistavia innovaatioita 
rakenteissa, ajattelutavoissa ja käytännöissä.13

10 Pekkarinen & Melkas 2019
11 Akrich, Callon & Latour 2002
12 Geels 2004
13 Loorbach ym. 2009

Uudet teknologiat, 
kuten hoivarobotit ovat 

osaltaan vaikuttamassa 
laajempiin 

yhteiskunnallisiin 
muutoksiin.
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Tämä opas keskittyy (nykyisille tai potentiaalisille) 
hoiva robottien käyttäjille ja erilaisille yhteiskunnal-
lisille sidosryhmille suunnatun perehdyttämisen pol-
kuihin. Haluamme edistää sitä, että perehdyttämis-
toiminta nähdään kaikille keskeisenä toimintana. On 
selvää, että perehdyttämisessä tarvitaan osin erilaisia 
osasia riippuen olosuhteista ja osallistuvista ihmi-
sistä. Tähän viittaamme sanalla polut; tarkoitamme 
sitä, että perehdyttämisen tärkeys nähtäisiin ihmisten 
ja yhteiskunnan tasolla; löydettäisiin omat soveliaat 
tavat sen toteuttamiseen, ja ’herättäisiin’ kuuntele-
maan käyttäjiä sekä ajattelemaan systeemisesti. 

Painotamme siis sitä, että on otettava huomioon paitsi 
palveluiden ikääntyneiden asiakkaiden, näiden läheis-
ten, hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten ja johtajien 

sekä organisaatioiden näkökulmat, myös monenlai-
set yhteiskunnallisen tason sidosryhmät esimerkiksi 
julkisista palveluista, hallinnosta, kolmannelta sek-
torilta, yrityksistä ja teollisuudesta, koulutusorgani-
saatioista, etujärjestöistä ja mediasta. 

Tässä oppaassa kartoitetaan hoivarobotteihin pereh-
dyttämistä seuraavien kysymysten kautta: miksi, 
mitä, kuka, miten? Tämä muodostaa perustan 
perehdyttämiskäytäntöjen luomiselle tai kehittämiselle 
käyttäjätasoa (mikrotaso), organisaatio- ja yhteisötasoa 
(mesotaso) tai laajempaa yhteiskunnan tasoa (makro-
taso) varten, ympäristöstä riippuen. Hoivarobotteihin 
perehdyttämisen neljä keskeistä näkökulmaa näin 
ollen ovat: 

Haluamme 
edistää sitä, että 
perehdyttämistoiminta 
nähdään kaikille 
keskeisenä toimintana.

1. Mitä hoivarobotteihin perehdyttäminen on?  
2. Miksi sitä tarvitaan? 
3. Kuka tarvitsee sitä ja kuka antaa sitä?  
4. Miten se pitäisi tehdä?



Haluatko lukea lisää 
projektista tämän oppaan 
taustalla? Katso täältä!

Opas on tehty kansainvälisessä ORIENT-tutkimusprojektissa, joka keskit-
tyi hoivarobottien käyttöön perehdyttämiseen ikäihmisten hyvinvointipalve-
luissa. Opas perustuu projektissa tuotettuihin tieteellisiin artikkeleihin14, 15 

ja julkaisemattomaan materiaaliin16 sekä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa 
tehtyihin erilaisten sidosryhmien haastatteluihin. Tutkijat haastattelivat kus-
sakin maassa noin 20–30 ihmistä mikrotason edustajina (ikäihmisiä, läheisiä 
sekä hoito- ja hoiva-alan ammattilaisia ja johtajia). Noin kymmentä ihmistä 
haastateltiin kussakin maassa sekä mesotasolla (julkisen sektorin palve-
luorganisaatiot, robotiikka-alan yritykset, hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten 
etujärjestöt, yksittäisten käyttäjien – ikäihmisten – etujärjestöt sekä koulu-
tusorganisaatiot) että makrotasolla (poliittiset päätöksentekijät, tutkimus-
organisaatiot, vakuutuslaitokset, rahoittajaorganisaatiot ja media). Yhteensä 
yli 130 haastattelussa käytettiin samanlaisia kysymyksiä kussakin kolmessa 
maassa. Tietoa tulevista julkaisuista saa hankkeen nettisivujen kautta:  

www.robotorientation.eu. 

14 Johansson-Pajala ym. 2020
15 Hoppe ym. 2020
16 Esim. Pekkarinen ym. (tulossa)

http://www.robotorientation.eu
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‘Iso kuva’ 
Tämä opas tarjoaa yleiskuvan hoivarobotteihin 
perehdyttämiseen liittyvistä keskeisistä asioista 
yhteiskunnan eri tasoilla. Emme keskity yksittäisiin 
robotteihin tai yksittäisten robottien käytön kokei-
lujen toteutukseen. 

Yhteiskunnan eri tasoilla olevien erilaisten sidosryh-
mien tulee olla keskeisesti mukana hoivarobotiikka-
keskustelussa ja -perehdyttämisessä. Mikrotasolla 
keskeiset sidosryhmät ovat ikäihmiset, läheiset sekä 
hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset ja johtajat. 

Organisaatio- ja laajemmalla yhteiskunnallisella 
tasolla (meso- ja makrotasot) keskeisiä sidosryhmiä 
ovat esimerkiksi hoito- ja hoiva-alan organisaatiot 
julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla, 
kunnat, teknologiayritykset, hoito- ja hoiva-alan 
ammattilaisten etujärjestöt, yksittäisten käyttä-
jien (ikäihmisten) etujärjestöt, koulutusorganisaa-
tiot, poliittiset ja muut päätöksentekijät, rahoittaja-
organisaatiot, tutkimusorganisaatiot, robotiikka-alan 
etujärjestöt, vakuutussektori sekä media. 

Opas tarjoaa yleiskuvan 
hoivarobotteihin 

perehdyttämiseen 
liittyvistä keskeisistä 

asioista yhteiskunnan 
eri tasoilla.
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Tasot sekä esimerkkejä sidosryhmistä ja niiden teh-
tävistä näkyvät kuvassa 1. 

Hoivarobotteihin perehdyttäminen – jatkuvana yhteis-
kehittämisen prosessina, jossa esitellään teknologiaa 
ja tutustutetaan sen käyttöön sekä opitaan moni-
puolisia tietoja ja taitoja vaikuttavaa käyttöä varten 
– sisältää useita vaiheita (kuva 2). Sidosryhmät ja 
niiden tehtävät voivat olla erilaisia vaiheesta riippuen. 

Koska hoivarobottien kirjo on hyvin laaja, eri robottien 
käyttö voi edellyttää erilaisten asioiden painottamista 
perehdyttämisessä. Ihmiset, joilla on erilaisia vaivoja 

Laajempi 
yhteiskunnallinen 

(makro-) taso

Organisaatioiden 
ja yhteisöjen 
(meso-) taso 

Käyttäjien 
(mikro-) taso

Esimerkkejä 
keskeisistä 
sidosryhmistä:

Esimerkkejä tehtävistä, jotka 
kytkeytyvät hoivarobotteihin 
perehdyttämiseen:

Poliittiset päätöksentekijät
Rahoittajaorganisaatiot
Tutkimusorganisaatiot
Media

Tehdä tietoperustaisia päätöksiä
Rahoittaa
Seurata ja arvioida
Kehittää ja hallita järjestelmiä
Raportoida ja viestiä

Hoito- ja 
hoivaorganisaatiot
Koulutusorganisaatiot
Yritykset

Tehdä tietoperustaisia päätöksiä
Rahoittaa 
Seurata ja arvioida
Kehittää palveluita 
Tuottaa ja hallita palveluita

Ikäihmiset
Hoito- ja hoiva-alan 
ammattilaiset
Hoito- ja hoiva-alan johtajat

Käyttää hoivarobotteja
Tehdä hoito- ja hoivapalvelutyötä
Johtaa ja tukea hoito- ja hoivatyötä

Kuva 1. Esimerkkejä eri 
tasojen sidosryhmistä ja näille 
kuuluvista tehtävistä, jotka 
kytkeytyvät hoivarobotteihin 
perehdyttämiseen. 
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tai sairauksia voivat niin ikään tarvita omanlaistaan 
perehdyttämistä. Tässä oppaassa olevan yleiskat-
sauksen pääsanomat ovat:

1. Kuuntele käyttäjien ääntä – aseta  
ihmiset keskiöön. 

2. Edistä ihmisten ja organisaatioiden 
harkittuja, tietoperustaisia valintoja. 

3. Pidä vireillä ja vaali yhteiskunnallis-
ten sidosryhmien perehdyttämistä, 
jotta tietopohja, keskustelu ja yhteistyö 
rakentuvat monipuolisiksi.

Kuva 2. Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen. 

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen
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Hoivarobotteihin perehdyttäminen: 
miksi, mitä, kuka, miten?

Miksi? 
Tiedon levittäminen on avaintekijä siinä, että saa-
daan tuettua hoivaan ja hoitoon sekä hoivarobotteihin 
liittyvän johtamisen parissa toimivien sidosryhmien 
vuorovaikutusta. Hoivarobotteihin perehdyttäminen 
tarjoaa tietoa, taitoja ja osaamista tietoperustaisten 
valintojen ja päätösten tekemisen perustaksi. 

Kysymykset hoivarobotteihin perehdyttämisen mer-
kityksestä, sisällöstä ja siitä, millä tavoin se pitäisi 
toteuttaa, ovat tärkeitä nopean digitalisaation ja 
hyvinvointiteknologian kehityksen vuoksi. On kes-
keistä luoda syvällisempi ymmärrys mukana olevien 
eri sidosryhmien perehdyttämisprosessista. Näin 

Seuraavassa kartoitamme hoivarobotteihin 
perehdyttämiseen liittyviä kysymyksiä: 
miksi, mitä, kuka ja miten? Samalla 
korostamme erilaisten sidosryhmien ääntä 
lainauksilla tehdyistä haastatteluista. 
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laisten kunnolliseen perehdyttämiseen robot-
tien avulla tehtävään työhön, sekä tietoisuutta 
teknologian rooleista osana hoito- ja hoiva-
työtä sekä palveluita 

 » tietoa hoivarobottien käytöstä laaja-alaisena, 
systeemisenä asiana, joka vaatii yhteistyötä 
yhteiskunnan eri tasojen, käytäntöjen ja sekto-
reiden välillä.

Laadukas hoivarobotteihin perehdyttäminen on tär-
keää, jotta ylitetään sudenkuopat, jotka voivat vaania 
ikäihmisten hyvinvoinnin tueksi tarkoitettujen hoiva-
robottien käytössä; jotta edistetään hoivarobottien käyt-
täjäystävällistä ja vaikuttavaa käyttöä, ja jotta hyödyn-
netään hoivarobottien tarjoamat uudet mahdollisuudet. 

 » Tarvitaan olosuhteisiin soveltuvia, käyttäjä-
keskeisiä hoivarobotteihin perehdyttämisen 
menetelmiä – ikäihmisille, hoito- ja hoiva-alan 
ammattilaisille sekä muille sidosryhmille.

 » Entistä paremman perehdyttämisen kautta 
robottien käyttö tulee ymmärrettävämmäksi 
ja mielekkäämmäksi. 

 » Teknologian ja ikäihmisten välinen kuilu voi 
pienentyä, ja tämä voi pienentää sitä riskiä, 
että he jäävät digitalisaation ulkopuolelle. 

 » Tiedon tarjoaminen ymmärrettävällä ja mie-
lekkäällä tavalla voi tukea ikäihmisten toimi-
juutta ja itsenäisyyttä. 

voidaan yhtäältä hyödyntää robottiteknologioiden 
etuja ja toisaalta samalla ottaa huomioon ja käsitellä 
eri ryhmien esiin nostamia hankaluuksia tuotaessa 
näitä teknologioita hoito- ja hoivapalveluihin. 

Tässä oppaassa ei tarjota suoria vastauksia kaiken-
laisiin tilanteisiin ja kaikenlaisten robottien ja ihmisten 
osalta, mutta oppaan kautta pyritään edistämään 

 » ymmärrystä perehdyttämisen tärkeydestä ja 
sen eri tasoista ja näkökulmista hoivarobottien 
käyttöönotossa ja käytössä

 » tietoisuutta välttämättömistä resursseista, 
joita tarvitaan hoito- ja hoiva-alan ammatti-



17

Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat



18

Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat

Mitä?
Hoivarobotteihin perehdyttäminen ymmärretään 
tässä oppaassa siis seuraavasti; se on jatkuva yhteis-
kehittämisen prosessi, jossa esitellään teknologiaa 
ja tutustutetaan sen käyttöön sekä opitaan moni-
puolisia tietoja ja taitoja vaikuttavaa käyttöä varten.

Hoivarobottien esittelemiseksi ja niihin tutustutta-
miseksi tulee tarjota tietyt perustiedot, esimerkiksi 
tarkastelemalla seuraavia olennaisia seikkoja: 

• mitä hoivarobotiikka on (määritelmä) 

• miten hoivarobotteja voi käyttää 

• niiden käytöstä mahdollisesti  
seuraavat hyödyt 

• ymmärrys niistä ympäristöistä ja  
olosuhteista, joissa hoivarobotin 
käytöstä voi olla hyötyä. 

Kun on kyse jonkin uuden asian tutkailusta ja vas-
taanottamisesta, on olennaista saada peruskäsitys 
siitä, mitä kyseinen uusi on tai voisi olla. Jos tällai-
nen ymmärrys puuttuu, on vaikeaa edes tietää, mitä 
kysyä, sekä kuvitella uutuuden mahdollista käyttöä 
osana omaa arkea. Vastaavasti kun peruskäsitys on 
olemassa, on mahdollista keskustella muista näkö-
kohdista ja pohdiskella aihepiiriä laajemmin. 
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Perustiedon tarpeet

Tiedon ja kokemuksen puute

Hoivarobotteja koskevan tiedon ja kokemuksen puute 
on ilmeinen sosiaali- ja terveydenhoidossa ja muualla 
yhteiskunnassa. Kun tietoa puuttuu, on haasteellista 
tietää, mitä pyytää ja mistä tietoa hakea. 

”Luultavasti, kun se [robotti] tulee ajankohtaisemmaksi 
ja lähemmäksi minua itseäni; että nyt pitää hankkia 
semmoinen, tietäisin, miten pyytää sitä tietoa. Mutta 
koska en mielestäni tarvitse sitä nyt, en edes tiedä, 
mitä pyytää ja millaista tietoa tarvitsisin. (Ikäihminen) 

Tämä on kuitenkin teema, joka ansaitsee ja vaatii 
keskustelua monilla yhteiskunnan tasoilla. Keskus-
telu vain yksilötasolla, kun robotin tarve ilmenee, 
ei ole riittävää. 

Keskeiset määritelmät

Aluksi tulee määritellä käsitteet hyvinvointiteknologia 
ja erityisesti hoivarobotti. Käsitteiden selventäminen on 
tärkeää pelkojen ja ennakkoluulojen vähentämiseksi 
ja perusteettomien epäilysten hälventämiseksi, mutta 
myös yli-innokkaiden visioiden järkevöittämiseksi. 

Mitä-kysymys koostuu tarkemmin sanoen viidestä 
osasesta, jotka käydään seuraavassa läpi Suomessa  
(     ), Ruotsissa (     ) ja Saksassa (    ) tehtyjen 
haastattelujen lainausten kera:

 » perustiedon tarpeet

 » hoivarobotteja koskevan tiedon käsittely

 » eettiset kysymykset

 » rahoituskysymykset 

 » erilaiset asumisympäristöt

” ” ”
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Luultavasti, kun se [robotti] 
tulee ajankohtaisemmaksi ja 

lähemmäksi minua itseäni; että 
nyt pitää hankkia semmoinen, 

tietäisin, miten pyytää sitä tietoa. 
Mutta koska en mielestäni tarvitse 
sitä nyt, en edes tiedä, mitä pyytää 

ja millaista tietoa tarvitsisin.

”
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”Kun puhutaan robotiikasta, niin minusta tuntuu, 
että se voidaan käsittää hirveän väärin … Että kun 
termit tulisi selkeämmiksi, mitä milläkin tarkoite-
taan, niin sitten ei olisi tällaista … hämmennystä 
tai epäluuloa tai ennakkoluuloa asioita kohtaan. 
(Ikäihmisten etujärjestö)

Hoivarobottien käytön ymmärtäminen ja käsitteel-
listäminen osana arkielämää ja työtä sekä yhteis-
kunnassa on keskeistä. Useanlaisiin kysymyksiin 
hoivaroboteista tarvitaan vastauksia. Millaisia hoi-
varobotteja on saatavilla? Millaisia toimintoja niissä 
on? Millaisia tehtäviä ne voivat suorittaa? Nämä kysy-

mykset liittyvät siihen, miten hoivarobotit voisivat tätä 
nykyä tukea hoito- ja hoiva-alan ammattilaisia sekä 
ikäihmisiä ja heidän läheisiään – tai muita käyttäjiä 
– sekä tulevaisuutta koskeviin odotuksiin ja mahdol-
lisiin käyttötarkoituksiin. 

”Minä näen, että siihen positiiviseen visioon nimen-
omaan sisältyy se, että eri toimijat ja – voi nyt sanoa 
ihan että kansa – ymmärtää sen, mitä robotiikka on. 
Ja mitä se ei ole. Mihin sitä käytetään ja mihin sitä 
ei käytetä. … Mutta se negatiivinen visio on varmaan 
juuri se, että sitä teknologiaa tulee sinne kentälle, 
mutta ilman että muut kuin teknologian kehittäjät 

oikeastaan tietää, mitä se teknologia on ja mihin, 
mitä tarkoitusta varten se sinne tulee. (Tutkimus-
organisaatio) 

Konkreettiset esimerkit

Yleisluontoisen tiedon lisäksi kaivataan yksityis-
kohtaisempia esimerkkejä hoivarobottien käytön 
hyödyistä suhteessa yksilöiden erityisiin tarpeisiin. 
Nämä esimerkit tulisi yhdistää erilaisiin terveydelli-
siin haittoihin, sairauksiin tai muihin tilanteisiin, joissa 
hoivarobotit voivat olla tueksi. 
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”Pitäisi korostaa hyötyjä … hyötyjen kautta ihmiset 
ymmärtävät. Jos vaan sanotaan, että näin tehdään, 
tulee vastustusta, mutta jos aloitetaan hyödyistä. 
(Läheinen)

”Minulle tulee mieleen semmoinen video, jonka näin, 
jossa tämmöinen robottikäsi auttoi henkilöä ruokai-
lemaan. Se oli mielestäni hyvin vaikuttava, koska 
ruokailutilanne on niin äärimmäisen intiimi, ja sillä 
on valtavan suuri merkitys tietysti ihmiselle, jos hän 
pystyy robotin avulla syömään, sen sijaan että hän 
on riippuvainen toisen ihmisen ammattitaidosta ja 
mielentilasta ja työjärjestelyjen kiireellisyydestä. 
(Tutkimusorganisaatio)

Myös päinvastaisesta näkökulmasta tulee keskustella; 
milloin hoivarobottien käyttö ei ole asianmukaista. 

”Minun on vaikea nähdä, että niitä [hoivarobotteja] 
voitaisiin käyttää muistisairaiden hoivassa … tämä 
on suuri huoleni, koska he tarvitsevat niin paljon 
hoivaa, keskustelua ja sanatonta viestintää. (Hoito- 
ja hoivapalvelujen johtaja)

Niin ikään käytännöllisiin asioihin liittyviä mahdolli-
sia huolenaiheita tulee käsitellä; esimerkiksi miten 
hallita hoivarobottia ja toimia vuorovaikutuksessa 
sen kanssa, ja miten se mahtuu asuntoon tai tilaan. 

Konkreettisia esimerkkejä voidaan löytää jo toteute-
tuista erilaisista kokeiluista. Puutteena on ollut se, 

että niistä saadut kokemus, tiedot ja taidot eivät leviä. 
Tarvitaankin käytäntöjä, joilla kerrytetään yhteistä 
tietopohjaa yleiseksi hyödyksi. 

”Jos lähdetään tekemään kokeiluja tai toimenpiteitä, 
niin sitten tietysti pitää niistä avoimesti keskustella. 
(Media) 

Erilaiset taustat

Potentiaalisten robottien käyttäjien erilaiset lähtö-
kohdat vaikuttavat perustiedon tarpeeseen. Tietotaso 
sekä ymmärrys- ja päättelykyky ovat kullakin ihmi-
sellä omanlaisiaan. Tarve riippuu osittain siitä, onko 
heillä arjessaan hoidon tai hoivan tarpeita. 
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”Minun pitää kokeilla sitä [robottia], ennen kuin sai-
rastun, enkä varmaankaan pysty enää itse tekemään 
omia päätöksiä. (Ikäihminen) 

Muut yhteiskunnan sidosryhmät tarvitsevat niin 
ikään perustietoja, erityisesti monialaista ja -tie-
teistä tietoa. Esimerkiksi robotiikan asiantuntijat 
tarvitsevat perustietoa hoidosta ja hoivasta. Odotuk-
set voivat olla epärealistisia sen suhteen, millainen 
tieto on riittävää. 

”Uskon, että se [osallisten tietotaso] todellakin tar-
vitsee kehittämistä. Eihän ole edes vähäistä tietota-
soa teknisistä yksityiskohdista, esimerkiksi, eihän? 
(Koulutusorganisaatio)

Hoivarobottien käyttö on esimerkki digitaalisesta 
murroksesta, jossa kyse on keskeisesti käyttäjistä, 
ei ainoastaan teknologiasta itsestään. 

”Enemmän tietoa ja moninaisempaa tietoa tarvitaan, 
ja miksi niitä [robotteja] tarvitaan ja käytetään. Ja 
meidän pitää tietää paljon enemmän juuri siksi, että 
on hyvin helppoa saada uskomattomia väärinkäsi-
tyksiä. (Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja)

Hoivarobottien käyttö on 
esimerkki digitaalisesta 

murroksesta, jossa 
kyse on keskeisesti 

käyttäjistä.
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Hoivarobotteja koskevan tiedon käsittely

Käsitteellistäminen ja tiedon 
soveltaminen asiayhteyteensä

Hoivarobotteihin perehdyttämisessä ei ole kyse vain 
passiivisesta tiedon vastaanottamisesta. On myös tär-
keää käsitteellistää saatu tieto, osana oman ymmär-
ryksen rakentamista, esimerkiksi erilaisten tule-
vaisuuskuvien muodossa. Kyse on hoivarobotteja 
koskevan tiedon käsittelystä omassa ajattelussa sekä 
tiedon muuntamisesta kohti käytännön tietotaitoa.

Ammatillisesta ja johtamisen näkökulmasta on myös 
kyse tiedon sijoittamisesta käytännön toteutuksen kan-

nalta aitoon asiayhteyteen. Tällöin otetaan huomioon 
esimerkiksi tiloihin liittyvät tarpeet, palvelurakenteet, 
teknologian vaatimukset, koulutus sekä muuttuvat 
työrutiinit. On tarpeen rakentaa entistä parempaa 
ymmärrystä niistä organisatorisista muutoksista, joita 
uuden teknologian käyttöönottoon liittyy. 

”On kyse myös organisatorisesta innovaatiosta. Orga-
nisatorisista muutoksista. Jos tuodaan uusi tekninen 
laite tai järjestelmä, pitää muuttaa organisaatiota, 
ja pitää tehdä riskinarviointi siitä, millaisia vaikutuk-
sia sillä on työympäristöön, ja mitä merkityksiä, ja 
mikä aikataulu, mikä koulutus, miten meidän pitäisi 
järjestää työ eri tavoin… (Hoito- ja hoivatyön ammat-
tilaisten etujärjestö)

Kyse on hoivarobotteja 
koskevan tiedon 
käsittelystä omassa 
ajattelussa sekä tiedon 
muuntamisesta kohti 
käytännön tietotaitoa.
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On kyse myös organisatorisesta innovaatiosta. 
Organisatorisista muutoksista. Jos tuodaan 

uusi tekninen laite tai järjestelmä, pitää 
muuttaa organisaatiota, ja pitää tehdä 

riskinarviointi siitä, millaisia vaikutuksia 
sillä on työympäristöön, ja mitä merkityksiä, 

ja mikä aikataulu, mikä koulutus, miten 
meidän pitäisi järjestää työ eri tavoin… 

”
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Toisaalta tulee järjestelmällisesti luoda yhteisiä tilai-
suuksia yhteistyölle ja kokemusten jakamiselle. 

”Kokemusten systematisointi, kokemusten jakaminen, 
yhteistyön paikkojen luominen. (Hoito- ja hoivatyön 
ammattilaisten etujärjestö)

Aito tarve?

Potentiaalisten käyttäjien erityisten tarpeiden tulee 
ohjata hoivarobottien käyttöä. Käyttöön liittyy myös 
juridisia ja turvallisuuskysymyksiä. Mitä tapahtuu, jos 
ilmenee hoivarobotin aiheuttamia virheitä tai vahin-
koja? Entä tietoturva ja tiedon oikeellisuus? Nämä 

aiheet herättävät monia kysymyksiä, joista on hyvä 
keskustella perehdyttämisessä. 

”On aina se kysymys, tarvitaanko robottia tai jotakin 
ihan muunlaista teknologiaa … minkä ongelman se 
ratkaisee, ja toisaalta, mitä ongelmaa se ei ratkaise. 
(Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja) 

”Juridiset näkökulmat ja tietoturva, se on varmaankin 
sellaista asiaa, johon en voi vaikuttaa. Luultavasti 
tarvitaan poliittinen päätös, tai oikeudessa pitää 
päättää, mitä robotti saa ja ei saa tehdä. (Ikäihminen)

”On aina se kysymys, 
tarvitaanko robottia 

tai jotakin ihan 
muunlaista teknologiaa 

… minkä ongelman se 
ratkaisee, ja toisaalta, 

mitä ongelmaa 
se ei ratkaise. 
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”Mitä tapahtuu, jos robotti tekee virheen, esimerkiksi 
antaa väärän lääkkeen? Kuka on vastuussa? Oike-
astaan ilmeisesti hoitajat siinä tapauksessa, että he 
tarjoavat väärän lääkkeen. Mutta jos robotti antaa 
väärän, kuka vastaa sitten? (Ikäihminen)

”Turvallisuus on aina se ensimmäinen … että on riit-
tävästi tutkittua tietoa siitä, että jotakin robotiikkaa 
voidaan käyttää ja siihen kyseiseen tarkoitukseen. 
(Vakuutuslaitos)

Tarkoitusperien avoimuus 

Voi olla haastavaa ylittää ennakkoluuloja ja tyypilli-
siä epäilyksiä siitä, että hyvinvointiteknologian käy-
tön yleinen tarkoitusperä on saada aikaan lyhyen 
tähtäimen säästöjä – etenkin jos yhteiskunnallinen 
keskustelu aiheesta ei muutu. 

”Meidän ei tule unohtaa tiedon ja selitysten antamista 
sekä ikäihmisille että näiden läheisille siitä, mikä on 
tarkoitus ja tavoite … Minusta se on hyvin tärkeää, 
koska mielestäni he välittömästi uskovat, että uusien 
innovaatioiden tarkoitus on säästää henkilökunnasta 
ja tehdä supistuksia, ehkä huonontaa asioita. (Hoito- 
ja hoivapalvelujen johtaja)

Selkeää viestintää tarvitaan hoivarobottien käytön 
syistä ja tarkoituksista. Asenteet todennäköisesti 
muuttuvat avoimemmiksi, kun isoimmat epäilykset on 
selätetty ja hoidon ja hoivan vastuullisuutta korostettu. 

”Jos robotit esitellään hyvin (läpinäkyvästi ja paljon 
tietoa antaen) ja hoitajat voivat nähdä pikemminkin 
hyödyt kuin esteet, haasteet ja rajoitukset [robotit 
hyväksytään]. Joten jos he tunnistavat teknologian 
hyödyt; miten se voi helpottaa työtä, ja että siihen 
liittyy vähäisiä tai olemattomia riskejä, ja jos on 
riskejä, miten niitä tulee käsitellä – kaikki tämä 
niin läpinäkyvästi kuin mahdollista – sitten voin 
kuvitella, että hyväksyntä tulee olemaan suurta. 
(Koulutusorganisaatio)
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Eettiset kysymykset

Eettinen perehdyttäminen: välttämättömyys

Hoivarobotteihin liittyvä eettinen perehdyttäminen on 
merkittävä tarve. Eettisestä näkökulmasta pääasia on, 
että hoivarobotteja käytetään huolellisesti ja pätevästi, 
eettisten arvojen ollessa perustana. Näihin vaatimuk-
siin vastaamiseen tarvitaan eettisiä ohjeita, lainsää-
däntöä ja ammatillista osaamista. Palvelu-, tuki-, ja 
teknologian tehtävien tulee olla linjassa etiikan kanssa. 

”Minä lähtisin siitä, että ne eettiset pelisäännöt pitäisi 
olla aina ensimmäisenä mielessä ja kirjattuna, ja niihin 
pitää olla sitoutunut. … Jotta me saataisiin se [robo-
tiikka] palvelemaan oikeita tarkoitusperiä ja semmoista 

hyvää. … Ja sitten se, ketkä ovat määrittelemässä ne 
pelisäännöt, se on myös tärkeää. Ihan lähtien jo lain-
säädännöstä ja erilaisista valvovista elimistä mitä meillä 
on, niin niiden miettiminen… (Ikäihmisten etujärjestö)

Vastuullinen viestintä tarkoitusperistä

Tarvitaan vastuullista viestintää, jotta edistetään 
ymmärrystä ja luottamusta siihen, että hoivarobot-
tien käytöllä ei aiota korvata ihmisiä hoitajina, vaan 
avustaa hoito- ja hoiva-alan ammattilaisia. Keskus-
telu tästä aiheesta on usein pinnallista, mikä kärjistää 
epäluuloja eri tahoilla. 

”Jos joku tietty robotti otettaisiin käyttöön jossakin 
hoivayksikössä ja meidän [hoitajien] olisi tarkoitus 
keskittyä sosiaaliseen puoleen, voisi kuvitella, että 
me saisimme lisää aikaa siihen [sosiaaliseen puo-
leen]. Mutta sitten vaikutus olisikin, että henkilöstöä 
vähennetään, luultavasti. … Minä en haluaisi, että 
henkilöstöä korvataan, mutta niin he tulevat teke-
mään. (Hoito- ja hoiva-alan ammattilainen)

”Tällä hetkellä se [keskustelu] keskittyy enemmän 
siihen, voivatko robotit hoitaa ihmisiä vai ei, ja kun 
mielestäni on ihan selvää, ettei ihmisiä voi koskaan 
korvata, olen turhautunut. Tähänkö me oikeasti kes-
kitymme nyt, kun on niin paljon muita asioita, joista 
pitäisi keskustella? (Poliittinen päätöksentekijä)
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Robottien käytön vaihtoehdottomuus? 

Hoivarobottien käyttöönotossa korostuu herkän 
havaintokyvyn tarve, mikä tarkoittaa sitä, ettei hoi-
varobottien käyttöä tulisi tehdä ihmisille pakolliseksi. 

”Loppujen lopuksi käyttäjä on se, joka päättää, missä 
määrin hän haluaa ottaa käyttöön teknologiaa vai 
valitseeko hän perinteisen ihmisen antaman hoivan. 
(Ikäihminen) 

”Kaiken teknologian pitäisi olla ihmisten palvelija, hyö-
dyllistä ihmiselle. Ihmisen elämän epäinhimillistymi-
nen tekniikan kautta, se on pelottava … tulevaisuuden 
mielikuva. Nyt jo ihmisiä on niin paljon, ikääntyneitä 

ihmisiä, yksin, niin ei se teknologia semmoisessa 
tilanteessa kyllä tuo apua ja helpotusta, silloin kun 
ihminen tarvitsee ihmistä. (Media)

Toisaalta pohditaan sitä, tuleeko hoivarobottien käy-
tön olla pakollista, tai tuleeko siitä tulevaisuudessa 
pakollista. Tällaiset keskustelut liittyvät hoitajapulaan 
ja rahoituskysymyksiin. 

”[Jos sanotaan, että] tässä on se, miten hoiva tehdään, 
tämän avun me tarjoamme sinulle ... oli se sitten 
kameravalvontaa tai liesivahti, tämmöisiä on paljon 
… ei siinä ole mitään kummallista. (Ikäihminen)

Ikäihmisten kykyjen arvostaminen 

On erittäin tärkeää olla aliarvioimatta ikäihmisten 
kykyjä tietää, mikä on heille parasta. 

”Jollakin tavoin [kaikkien] ikäihmisten ajatellaan sai-
rastavan dementiaa tai jotakin, että heidän kogni-
tiiviset kykynsä ovat heikentyneet, että he eivät 
ymmärrä omaa tilannettaan, ihan niin kuin ”Minä 
tiedän paremmin, minä annan sinulle tämän, koska 
sitten sinä voit hyvin.” Tarkoitan, että minä tunnen 
itseni ja sen, milloin voin hyvin, riippumatta siitä, 
olenko 75 vai 95. Joten se on ikään kuin tyhmen-
tämistä; jotkut ihmiset ajattelevat, että menettää 
älykkyyden, kun vanhenee. (Robotiikkayritys) 



30

Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat

kenlaisilla pinnoilla; sen pitäisi pystyä toimimaan 
kaikenlaisissa valaistusolosuhteissa. Mutta silloin 
puhumme laitteesta, joka maksaa puolitoista tai kaksi 
miljoonaa [Ruotsin kruunua] tätä nykyä. Robotit eivät 
vielä kykene joustavuuteen ympäristössä, ja olemme 
kaukana tämän saavuttamisesta... (Robotiikkayritys)

Hankintojen haasteet

Tieto hankintojen haasteista ja teknisten ratkaisu-
jen vaatimuksista on kuitenkin pikkuhiljaa lisään-
tymässä. Tarvitaan aikaa ja perustavanlaatuisten 
asioiden pohdintaa. 

”Totta kai, käyttömahdollisuuksia ajatellen, ei voi 
rakentaa asiaa vain teknologian myyjien varaan. Aina 

on se kysymys, onko tarve robotiikalle tai muulle 
teknologialle; sen tulisi vastata siihen, mitä ongel-
maa tällä ratkaistaan. Ja toisaalta: mitä ongelmaa 
sillä ei ratkaista. (Hoito- ja hoiva-alan johtaja)

Rahoituskysymykset

Erilaiset hyvinvointipalvelujärjestelmät: 
kuka maksaa – mitkä ovat arvot? 

Potentiaaliset robottien käyttäjät voivat olla hyvinkin 
tietoisia syntyvyyden laskun ja väestön ikääntymi-
sen haasteista, hoitajien ja taloudellisten resurssien 
puutteesta sekä siitä, että tarvitaan toimenpiteitä, 
kuten hyvinvointiteknologian laajempaa käyttöä. 
Monia kysymyksiä herää kuitenkin siitä, kenen tulisi 
maksaa robotit. 

Realismi väitteiden takana

Eräs eettinen kysymys yhteiskunnassa on nykyinen 
liioiteltu näkemys teknologian kyvykkyyksistä. Jotkut 
poliittiset ja muut päätöksentekijät saattavat elätellä 
ylioptimistista uskoa siihen, että robotit ja muut hyvin-
vointiteknologiat ratkaisevat väestön ikääntymiseen 
liittyvät haasteet. Robotit eivät kuitenkaan ole vielä 
riittävän joustavia toimimaan monissa erilaisissa 
ympäristöissä ja tekemään kaikkea, mitä käyttäjät 
haluavat. Perehdyttämisen tulisi tunnustaa tämä 
tosiseikka ja pitää yllä realistisia näkemyksiä. 

”Me, jotka työskentelemme robotiikan kanssa, tie-
dämme, että jos on tarkoitus kehittää robotti, joka 
noukkii laseja … sen pitäisi pystyä noukkimaan kai-
kenlaisia laseja; sen pitäisi pystyä toimimaan kai-
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Rahoituspohdinnat edellyttävät tietoa ja keskuste-
luja hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Järjestelmien 
ollessa erilaisia eri maissa tämä aihe jää pitkälti 
oppaan ulkopuolelle. Se on kuitenkin asia, josta voi ja 
pitäisikin keskustella perehdyttämisessä, toki ympä-
ristöstä riippuen. Ikäihmiset ja heidän läheisensä 
saattavat pohdiskella, kuka maksaa laitteet. 

”Lähtökohtaisesti on kuntien asia maksaa robotti, jos 
se on aivan välttämätön. (Ikäihminen)

”Jos ihmisellä on paljon rahaa, hän ostaa itse oman 
robottinsa. (Ikäihminen) 

”Onko tämä kulutushyödyke, vai onko se meidän ylei-
nen oikeutemme; tarkoittaako tämä, että ne, joilla on 

mahdollisuus … älyllisesti tai taloudellisten resurs-
sien puolesta … että he voivat valita sen [robotin], 
mutta kaikki muut, joilla ei ole mahdollisuutta, miten 
heidän käy … yhteiskunnasta tulee hyvin jakautunut. 
(Ikäihminen)

Yhteiskunnallisilla sidosryhmillä on usein roolinsa 
rahoitusta koskevassa arvokeskustelussa. Tämä liit-
tyy eettisiin pohdintoihin sekä rajanvetoon hyvinvoin-
tivaltion ja yksilön vastuun välillä. 

”Totta kai aina sen, joka hyötyy eniten, pitäisi olla suu-
rin maksaja. Monissa tapauksissa puhutaan silloin 
yhteiskunnasta. (Läheinen)

Rahoituspohdinnat 
edellyttävät tietoa 

ja keskusteluja 
hyvinvointipalvelu

järjestelmästä.
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Rahoitusta puntaroitaessa keskustelujen tulisi perus-
tua huolellisiin analyyseihin, jotka on tehty ottaen 
huomioon nimenomaan kyseisen maan hyvinvoin-
tipalvelujärjestelmä, ja joiden perusta on tiukasti 
hoidon ja hoivan perusasioissa sekä inhimillisten 
arvojen kunnioittamisessa. 

”Voisin kuvitella, että terveysvakuutusyhtiö mielellään 
antaisi sen [robotin] käyttöön ilmaiseksi, koska se 
pitäisi henkilöstökulut niin halpoina kuin mahdol-
lista. Näin tulee todennäköisesti käymään. (Hoito- ja 
hoiva-alan johtaja) 

”Kun kuitenkin vielä yritämme olla tämmöinen hyvin-
vointiyhteiskunta, niin kyllä minä ajattelisin, että 
se [rahoitus] on yhteiskunnallinen vastuu. Koska 
ainoastaan sillä lailla voidaan myöskin taata tasa-
vertaisuus. Jos puhutaan siitä, että joku tietty robotti 
esimerkiksi tuottaa korkeampilaatuista kuntou-
tusta, sen pitäisi olla mahdollista kaikille suomalai-
sille, eikä vaan sille, joka sattuu olemaan kyseisellä 
sosiaali- ja terveysalueella. (Hoito- ja hoiva-alan 
ammattilaisten etujärjestö)

Erilaiset asumisympäristöt

Hoivarobotiikan merkitys yksittäisen ihmisen arkielä-
mässä ja hoito- tai hoivapalveluissa voi olla erilainen 

ympäristöstä riippuen. Mahdollisuudet vaihtelevat, ja 
toisaalta saatetaan tarvita erilaisia tietoja ja taitoja. 
Tällaiset erot liittyvät elämiseen maaseudulla tai 
kaupungissa sekä ikäihmisten varsin erilaisiin asu-
misjärjestelyihin. 

”Niin omituista kuin se voi ollakin, periaatteessa robo-
tiikka tai senkaltaiset asiat saattavat vielä entisestään 
parantaa sitä tilannetta, miten maaseudulla voidaan 
elää. Niin tällä hetkellä itse asiassa on muutenkin, 
että maaseudulla on paljon helpompi kokeilla useita 
digitaalisia palveluita kuin jossakin muualla. Ja maa-
seudulla, niin hämmästyttävää kuin se monen mie-
lestä onkin, ollaan itse asiassa aika kärjessä monissa 
digitaalisissa asioissa. (Media)
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Kuka?
Kenen pitäisi antaa ja saada hoivarobotteihin pereh-
dyttämistä? Ilmeinen pääkohderyhmä ovat ne, joilla on 
arkielämässään tarpeita, joihin hoivarobotit voivat antaa 
tukea; hoitoa tai hoivaa tarvitsevat ikäihmiset, mutta 
myös läheiset sekä hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset. 

Hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset sekä hoito- ja hoi-
vapalvelujen johtajat kaipaavat työnsä arjessa lisää 
tietoa hoivarobottien tarjoamista mahdollisuuksista, 
mutta myös hoitaakseen vastuunsa muiden ryhmien 
perehdyttämisessä. 

Monenlaisilla sidosryhmillä on tärkeä rooli hoiva-
roboteista käytävässä yhteiskunnallisessa keskus-
telussa. Nämä ryhmät usein tarvitsevat itse pereh-
dyttämistä, mutta saattavat toimia perehdyttäjinäkin. 
Koulutusorganisaatiot ovat yksi esimerkki. Ne kai-
paavat uutta tietoa ja laajempaa ymmärrystä hoiva-
robotiikasta, mutta myös kouluttavat muita välittäen 
näin tietoa eteenpäin. 

Kenen pitäisi antaa ja 
saada hoivarobotteihin 
perehdyttämistä?

Jotta teknologia ei jäisi vajaakäyttöön, tarvitaan 
vähintään perustaitoja. Kovin syvällistä ja erityistä 
tietoa tekoälystä ei tarvita, mutta taidot viestiä yli 
ammatti- ja tieteenalojen rajojen ovat tärkeitä. Eten-
kin tietoa kaivataan todellisesta tämänhetkisestä 
robotiikan tarjonnasta sekä käyttäjäkokemuksista 
ja -hyödyistä. Systeemistä ymmärrystä hoivarobo-
teista ja niiden vaikutuksesta hoito- ja hoivatyöhön 
tulisi edistää. 
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Monenlaisilla sidosryhmillä on tärkeä 
rooli hoivaroboteista käytävässä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Nämä ryhmät usein tarvitsevat itse 
perehdyttämistä, mutta saattavat 

toimia perehdyttäjinäkin.
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”Sillä, joka käyttää robottia eniten, asiakkaalla, 
hänellä tulee olla tieto ja ymmärrys. Ja sitten tietysti 
hänen läheisellään. Jos on kotipalvelun työntekijä, 
hänen pitää tietää ja ymmärtää. Ja koko henki-
löstön, mutta … jos puhutaan vielä laajemmasta 
näkökulmasta, ei vaan perehdyttämisestä [robot-
tien] käyttöön, niin myös niiden, jotka tekevät pää-
töksiä pitää ymmärtää hyödyt. (Hoito- ja hoiva-alan 
ammattilaisten etujärjestö) 

Seuraavaksi oppaassa tarkastellaan perehdytettäviä 
ja perehdyttäjiä. 

Perehdytettävät

Varhainen tiedon rakentaminen

Ensisijainen kohderyhmä ovat ihmiset, joilla on hoidon tai 
hoivan tarpeita, ja heidän jälkeensä heidän läheisensä, 
jotka usein hoivaavat, joko omaishoitajina tai muutoin. 
Hoidon tai hoivan tarvitsijat saattavat kokea, että hoi-
torobotteihin perehdyttämisestä hyötyy eniten silloin, 
kun hoivarobotille on tosiasiallinen tarve. Laajemmasta 
näkökulmasta katsoen tiedon rakentamisen pitäisi 
alkaa jo aikaisemmin ja edetä vaiheittain.

Yhteiskunnallisella tasolla aikaista tiedon rakenta-
mista tarvitaan erilaisissa ammateissa ja verkos-
toissa, jotta päästään yli hoivarobottikeskustelun ’sii-
loutumisesta’ ja edistetään systeemistä ymmärrystä. 

Taidot viestiä 
yli ammatti ja 

tieteenalojen rajojen 
ovat tärkeitä.

Laajemmasta 
näkökulmasta 
katsoen tiedon 

rakentamisen pitäisi 
alkaa jo aikaisemmin 

ja edetä vaiheittain.
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”Keskustelu siiloutuu. Se on toisaalta tämmöinen digi- 
ja joskus vähän digihype-keskustelukin. Ja ehkä ei 
muisteta, että innovaatio on se sosiaalinen innovaa-
tio. … Monessa terveydenhuoltoprosessissa se ei ole 
nopeuttanut eikä helpottanut henkilökunnan työtä, 
vaan se on saattanut tuplata tai triplata työn … Niin 
silloin me tehdään tätä, että ‘hevoselle kehitetään 
pyörä’, eikä sitä, että jos meillä on se teknologia, 
miten koko prosessi suunniteltaisiin sen varaan. 
(Poliittinen päätöksentekijä) 

Erilaisten roolien tunnistaminen

Hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset ovat keskeinen koh-
deryhmä johtuen heidän tehtävästään välittää tietoa 
hoivaroboteista. Näiden ammattilaisten myönteiset 

asenteet ovat tärkeitä hoivarobottien onnistuneelle 
käyttöönotolle ja käytölle. Hoito- ja hoiva-alan ammat-
tilaisten keskuudessa on erilaisia ryhmiä, joiden odo-
tetaan perehdyttävän muita. Tähän tehtävään tar-
vittavia osaamisia ja resursseja ei – ammattilaisten 
omasta tai muiden potentiaalisten käyttäjien mielestä 
– välttämättä kuitenkaan ole. 

”Hoivakodissa tulisi olla terveydenhoidon ammatti-
laisia, joilla on tiedot … mutta en tiedä, onko heillä; 
niin sen kuitenkin tulisi olla. (Läheinen) 

Ammattilaiset kaipaisivat parempia tietoja tämän teh-
tävän tueksi. Tässä aihepiirissä voisi olla myös tarvetta 
erikoistumiselle ja kokonaan uudelle ammatille. 

Hoito ja hoiva
alan ammattilaisten 
keskuudessa on 
erilaisia ryhmiä, 
joiden odotetaan 
perehdyttävän muita.
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hoivarobotteihin perehdyttämiselle. Yksilötasolla se 
voi muuttaa asenteita, etenkin kun pohditaan omaa 
hoidon tai hoivan tarvetta ja mahdollisuuksia jatkaa 
itsenäistä elämää omassa yksityiskodissa. 

”Päästäisin sen [robotin] välittömästi asuntooni, 
jos se olisi välttämätön. Jos voisin siirtää muuttoa 
palveluasuntoon vielä usealla vuodella eteenpäin. 
(Ikäihminen)

Perehdyttäjät

Hoidon ja hoivan ammattilaiset perehdyttäjinä

Ikäihmisten näkökulmasta tiedon pitäisi tulla hoito- 
ja hoiva-alan ammattilaisilta. Kun hoidon tai hoivan 

tarve ilmenee, osallistuvien ammattilaisten tulisi 
ehdottaa soveltuvia hoivan muotoja ja niihin liittyen 
perehdyttää hoivarobotteihin. 

”Jokaisella on yhteys terveyspalveluihin; jos on sairas, 
on se yhteys, ja silloin sen kontaktin pitäisi antaa 
tietoa [roboteista]. (Läheinen)

Voidakseen toteuttaa tämän tehtävän hoito- ja hoi-
va-alan ammattilaiset tarvitsevat paremmat tiedot 
aihepiiristä sekä riittävästi aikaa tälle tehtävälle. 
Hoivarobotteihin perehdyttämisen tulisi olla myös 
osa ennaltaehkäiseviä hoivapalveluita ja kuntoutusta. 
Puuttuu tietoa siitä, miten hoivarobotit tuodaan suju-
vasti osaksi hoitoa ja hoivaa, ja miten ammattilaiset 

Muutoksen vetäjät

Hoito- ja hoivapalvelujen johtajat ovat muutosproses-
sin vetäjiä; he välittävät tietoa sekä mahdollistavat 
taitojen ja työprosessien kehittämistä. Heidän pitää 
tarttua ilmeneviin ongelmiin ja vaikeuksiin hoivaro-
bottien käyttöönotossa sekä motivoida ja tukea kaik-
kia prosessiin osallisia. 

”Vaikeinta on, mielestäni ja kokemukseni perusteella, 
pitää yllä motivaatiota meidän hoito- ja hoiva-am-
mattilaisten kanssa, koska hyvin helposti palataan 
takaisin siihen, mitä on ollut aiemmin. (Hoito- ja 
hoivapalvelujen johtaja) 

Potentiaalisten käyttäjien perehdyttämisen lisäksi 
on tarve yleisluontoisemmalle yhteiskunnalliselle 
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voivat auttaa haavoittuvassa asemassa olevia ikäih-
misiä hoivarobottien valinnassa ja käytössä. Hoiva-
robotteihin perehdyttäminen tulee nostaa entistä 
tärkeämmäksi asiaksi vanhuspalveluissa toimivien 
hoivan ammattilaisten keskuudessa. 

Perheen ja ystävien tuki sekä vertaistuki

Perheenjäsenet, ystävät ja keskenään samassa tilan-
teessa olevat ihmiset voivat keskustella hoivarobo-
teista päivittäisissä kohtaamistilanteissa ja antaa 
käytännön tukea. Tiedosta tulee uskottavampaa, jos 
ihmisillä itsellään on kokemusta robotin käytöstä. 

”Ehkä se on vertaisapu, vertaistuki, vertaistieto kai-
killa tasoilla, niin että käyttäjät voisivat kertoa tule-

ville käyttäjille, tai ikäihmiset, jotka ovat saaneet apua 
hoivaroboteilta voisivat kertoa omista, toivottavasti 
hyvistä, kokemuksistaan, ja … vähentää epäluotta-
musta ja pelkoa. (Läheinen) 

Monialainen ja -tieteinen yhteistyö

Ihanteellinen perehdyttämistapa voi olla sellainen, 
jossa tekniikan asiantuntijat antavat perehdyttämistä 
yhdessä hoidon ja hoivan ammattilaisten kanssa. Tällai-
nen perehdyttäminen tuo esiin monenlaisia näkökulmia. 

”Voisin jopa kuvitella, että syntyisi uusi ammatti, esi-
merkiksi lääketieteen tekniikka, insinööritieteet ja 
hoitotiede – nämä yhdistettäisiin yhteen ammattiin… 
(Ikäihminen)

Hoito ja hoiva
alan ammattilaiset 

tarvitsevat paremmat 
tiedot aihepiiristä 

sekä riittävästi aikaa 
tälle tehtävälle.
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Ehkä se on vertaisapu, vertaistuki, 
vertaistieto kaikilla tasoilla, niin että 

käyttäjät voisivat kertoa tuleville 
käyttäjille, tai ikäihmiset, jotka ovat 

saaneet apua hoivaroboteilta voisivat 
kertoa omista, toivottavasti hyvistä, 

kokemuksistaan, ja … vähentää 
epäluottamusta ja pelkoa.

”
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Viralliset, luotettavat lähteet haussa

Monilla sidosryhmillä on roolinsa perehdyttäjinä. 
Virallisilla tahoilla (valtion, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla) tulisi olla määrätty tehtävä tarjota 
hoivarobotteihin perehdyttämistä osana kansallista 
hyvinvointiteknologiaa koskevaa tiedottamista. 

”Jonkun pitäisi perustaa koordinaatiokeskus, robotiikan 
osaamiskeskus, jossa olisi oikeasti asiantuntemus tek-
nologiasta [robotiikasta] ja joka viestisi siitä yleisesti … 
Koulutus ja viestintä todella tehostaisivat teknologian 
käyttöönottoa. (Poliittinen päätöksentekijä) 

Tutkimus- ja koulutusorganisaatioita pidetään luotet-
tavana lähteenä hoivarobotteihin perehdyttämisessä. 

Hyvinvointiteknologian ja hoivarobottien valmistajilla 
ja toimittajilla on myös tärkeä rooli. Asenteellisuu-
den riski huolettaa, mikä korostaa monialaisen ja 
eri sektoreiden välisen yhteistyön sekä laajan hoiva-
robottikeskustelun tarvetta. 

”En heti luota mihinkään, mitä saan myyntiedusta-
jalta. Tietenkin he vain haluavat myydä tuotteen… 
(Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja)

Mediasta saatava ja yhteisöllinen tieto

Media sekä yhteiskunta kokonaisuudessaan – suuri 
yleisö – ovat tärkeitä sidosryhmiä. Mahdollisia kana-
via on monia, mukaan lukien Internet ja sosiaalinen 

Monialaisen ja eri 
sektoreiden välisen 

yhteistyön sekä laajan 
hoivarobottikeskustelun 

tarve korostuu.
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media, TV, sanomalehdet ja mainonta. Muitakin tie-
dotuskanavia on esitetty, kuten tiedotus kaupoissa, 
apteekeissa, messuilla sekä puolueetonta tietoa tar-
joavissa robotiikan neuvontakeskuksissa. 

”Siitä [robotiikasta] pitää tehdä jännittävää; näyttää, että 
se on miellyttävää ja että voin nähdä sen sosiaalisen 
median eri kanavissa, kaupoissa, elokuvissa; että 
julkkiksilla on pieniä robotteja. Minusta sitä on vaikeaa 
tuoda vain vanhuspalveluihin, sen sijaan pitäisi 
varmistaa, että tämä teknologia on näkyvillä ja sitä 
käyttävät myös muut [kuin ikäihmiset]. (Ikäihminen) 

Hoivarobotteihin perehdyttämistä voidaan antaa myös 
yhteisöllisesti useanlaisissa paikoissa ja tilanteissa; 
ikäihmisten palvelukeskuksissa, erilaisissa hoivaym-

päristöissä, ikäihmisten järjestämissä teemapäivissä, 
läheisten tapaamisissa tai tiloissa taikka eläkeläisjär-
jestöjen tilaisuuksissa. Tärkeinä keinoina korostuvat 
niin ikään opintomatkat ja ihmisten vuorovaikutuk-
sessa tapahtuva tiedottaminen. 

”Ajattelen aina, että olisi mukavaa, jos olisi joku ulko-
puolinen ihminen, joka ei haluaisi myydä minulle 
robottia ja vain kertoa minulle, miten mahtava se laite 
olisi, vaan jolta todella saisi rehellistä tietoa hyvistä 
puolista ja huonoista puolista. (Läheinen)

Maiden välisistä eroista johtuen olennaisia sidosryh-
miä voi olla muitakin. Palvelujärjestelmästä riippuen 
vakuutusyhtiöillä voi olla keskeinen rooli tiedon levit-
täjinä osana yleistä hoivarobotteihin perehdyttämistä. 

Hoivarobotteihin 
perehdyttämistä 
voidaan antaa 
myös yhteisöllisesti 
useanlaisissa paikoissa 
ja tilanteissa.



43

Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat

Välittäjäorganisaatiot perehdyttäjinä

Julkisen sektorin palveluorganisaatiot, robotiik-
ka-alan yritykset, sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisten etujärjestöt, ikäihmisten etujärjestöt sekä 
koulutusorganisaatiot voidaan nähdä välittäjinä esi-
merkiksi loppukäyttäjien ja päätöksentekijöiden 
välillä. Ne ovat yhteydessä käytännön toimintaan, 
mutta samalla myös aktiivisia verkostoitumisessa ja 
laajemmin yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tämä 
on tärkeää pitää mielessä pohdittaessa niiden roolia 
perehdyttämisessä. 

”Oman toimenkuvani näkökulmasta; tuoda esimerk-
kejä esille, … mitä malleja on, miten niitä käyte-
tään ulkomailla, kotimaassa, ja tutkittua tutkimusta, 

tuloksia. Sitä tietoahan tehtäväni on välittää meidän 
jäsenjärjestöille, valittavaksi siellä. Että heillä olisi 
mahdollisimman uutta, todella laadukasta tietoutta 
siitä, miten näitä voidaan käyttää, miten nämä tulevat 
kehittymään ja missä niitä olisi hyvä käyttää. (Ikäih-
misten etujärjestö)

”Tietysti oppilaitokset ovat tehneet hyvää [työtä], mutta 
… tiedon nopean jakamisen näkökulmasta ja verkos-
toitumisessa tärkeää [on ollut], että sitä [asiaa] on 
tuotu seminaareissa ja muissa alan tapahtumissa 
myöskin esille … missä sitten verkostoituvat palve-
luntuottajat ja muut. (Ikäihmisten etujärjestö)

”…jolta todella saisi 
rehellistä tietoa 

hyvistä puolista ja 
huonoista puolista.
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Miten? 
Erilaiset strategiat, erilaiset ajoitukset

Hyvin erilaiset strategiat ovat tarpeen, yksittäisille 
ihmisille annettavasta räätälöidystä tiedosta yleisiin 
kansallisiin kampanjoihin. Milloin-kysymykseen voi-
daan vastata, että käyttäjät oppivat todennäköisesti 
parhaiten silloin kun jollakulla – kotona tai työssä – on 
tosiasiallisia tarpeita, joihin hyvinvointiteknologialla 
ja hoivarobotiikalla voidaan vastata. Toisaalta hoi-
varobotteihin perehdyttämistä tulisi tarjota hyvissä 
ajoin ennen varsinaisen tarpeen ilmenemistä, jopa 
nuorisolle kouluissa. 

Varhainen perehdyttäminen koskee myös erilai-
sia yhteiskunnallisia sidosryhmiä. Vastaus milloin- 
kysymykseen on yhteiskunnallisella tasolla ’nyt’. 
Digitaalinen murros on käynnissä, erilaisia kokeiluja 
meneillään, ja robottiteknologiat kehittyvät nopeasti. 
Odottamisen sijaan muutosta tulee aktiivisesti hallita. 

Miten-kysymys käsittää tässä (1) toimenpiteet ja (2) 
ajalliset näkökohdat. 

Hoivarobotteihin 
perehdyttämistä tulisi 
tarjota hyvissä ajoin 
ennen varsinaisen 
tarpeen ilmenemistä.

Toimenpiteet

Tätä nykyä potentiaaliset käyttäjät ja muutkin saavat 
varsin vähän hoivarobotteihin perehdyttämistä. 



46

Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat

”… pitää etsiä itse … niistä kanavista, mitä on ole-
massa … jos on utelias ja kiinnostunut … (Läheinen)

Suurelle yleisölle ja eri alojen ammattilaisille – myös 
niille, joiden työ ei liity suoraan hoitoon tai hoivaan 
– tulisi järjestää helppoja mahdollisuuksia nähdä 
erilaisia robotteja. 

”Kohtaamiset ovat tärkeitä. Muutamassa tilaisuudessa, 
missä olen itse ollut, tämmöisiä yleisötilaisuuksia, 
sinne on tullut ihan ikäihmisestä pieneen lapseen, 
koko se kirjo; kaikki tulevat tutustumaan siihen robot-
tiin. … Niitä pitää vaan olla enemmän; tilaisuuksia, 
missä niitä [robotteja] voi kohdata ja arvioida ihan itse 
sen, että mitä se on. (Ikäihmisten etujärjestö) 

Räätälöityä perehdyttämistä

Hoivarobotteihin perehdyttäminen, yksilö- tai ryh-
mätasolla, tarkoittaa teknologian esittelemistä ja 
tiedon välittämistä positiivisella tavalla. Tieto tulee, 
kohderyhmästä riippumatta, sovittaa perehdytettä-
ville ja heidän olosuhteisiinsa.

”Meille ikäihmisille, kun teknologiaa opetetaan, sitä 
pitäisi opettaa sellaisella tavalla, että ihmiset todella 
ymmärtävät. (Ikäihminen)

”Sehän on aika pelottavaa, jos kotona on joku sem-
moinen laite, jolle et tavallaan voi mitään, joka rupeaa 
elämään omaa elämäänsä. Tosiaan täytyy olla … 
aika yksityiskohtainen ja selkeä perehdytys niihin. 
(Ikäihmisten etujärjestö)

Tieto tulee, 
kohderyhmästä 

riippumatta, sovittaa 
perehdytettäville ja 

heidän olosuhteisiinsa.
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Käyttäjätason perehdyttämistoimet 
ovat todennäköisesti vaikuttavimpia 

turvallisissa ja rennoissa ympäristöissä, 
jotka edistävät yhteistä oppimista. 
Virheiden salliminen ja riittävän 
pitkät laitekokeilut ovat tärkeitä.
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Mikäli hoivarobottien on havaittu olevan tarkoituksen-
mukaisia ja mielekkäitä kyseessä olevaan tehtävään, 
perehdyttämisen tulee olla selkeää, kuvailevaa ja 
käyttäjää motivoivaa. Avainasia on ylittää alkuoletuk-
set siitä, että robottien käyttö tähtää hoito- ja hoiva-
palveluissa vain rahansäästöön. Mahdollisia pelkoja 
pitää myös käsitellä. 

Pitkäaikainen, jatkuva perehdyttäminen

Ymmärrettäviä esimerkkejä hoivarobottien käytöstä 
ja robottien vaikutuksista kaivataan. Mikäli mahdol-
lista, oppimista voidaan helpottaa käyttämällä eri-
laisia opetustekniikoita kuten ’tekemällä oppimista’ 
ja kokeilumahdollisuuksia. Käyttäjätason pereh-
dyttämistoimet ovat todennäköisesti vaikuttavim-

pia turvallisissa ja rennoissa ympäristöissä, jotka 
edistävät yhteistä oppimista. Virheiden salliminen 
ja riittävän pitkät laitekokeilut ovat tärkeitä. Hoiva-
robotteihin perehdyttäminen tulisi mieluiten tehdä 
siinä ympäristössä ja niissä olosuhteissa, missä 
robottia tullaan käyttämään. 

Jatkuva perehdyttäminen on keskeistä, erityisesti 
hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten keskuudessa – 
johtuen henkilöstön vaihtuvuudesta. Monentyyppisiä 
käytännön menetelmiä voidaan käyttää, yksilöllisestä 
perehdyttämisestä laajemman ryhmän perehdyttä-
miseen tai etäyhteyksien avulla annettavaan tukeen. 
Nämä toimet tulee räätälöidä kuhunkin ympäristöön, 
jotta ei menetetä tärkeitä oppimisen mahdollisuuksia. 

Jatkuva 
perehdyttäminen 

on keskeistä.
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”Sieltä tulee se ihminen, joka sen [robotin] on myy-
nyt ja esittelee sen, ja se esittely kestää puoli tuntia. 
Sitten syödään firman pullaa ja … se on siinä. Sen 
jälkeen esimies sanoo, että ”teidäthän koulutettiin 
ja te olette tyhmiä, kun te ette oppineet”. (Hoito- ja 
hoiva-alan ammattilaisten etujärjestö)

Ajalliset näkökohdat: milloin?

Asianmukainen tilanne

Yksi tärkeä näkökohta perehdyttämisen toteutta-
miseen on se, milloin se ajallisesti on hyödyllistä ja 
vaikuttavinta. Tietoa pitäisi antaa silloin kun se on 
olennaista muuttuneelle elämän- tai työtilanteelle, 
jota hoivaroboteilla voitaisiin mahdollisesti auttaa tai 
ratkaista. Sellaisessa tilanteessa ollessa oikeiden 
kysymysten löytyminen on helpompaa. 

Toisaalta on kannattavaa tarjota yleisemmän tason 
perehdyttämistä, jolla kohennetaan ihmisten tietoi-
suutta hoivarobottien suomista mahdollisuuksista. 
Parannuksilla tällaisessa käyttäjätason perehdyttä-
misessä olisi myönteisiä vaikutuksia valmistautumi-
sessa siihen päivään, kun yksittäinen ihminen, hänen 
läheisensä tai hoito- ja hoiva-alan ammattilainen 
kokee hoivarobotin tarpeen tai robotin käyttöönoton. 
Ikäihmisten näkökulmasta perehdyttäminen tulisi 
antaa ennen kuin he ikääntyvät tai sairastuvat siten, 
että heidän kykynsä tehdä omia päätöksiä heikkenee. 

”Teknologiaa pitää esitellä aiemmin elämän aikana, 
ennen kuin ihmisiin vaikuttavat liikaa korkea ikä ja 
sairaudet. (Ikäihminen) 

Yksi tärkeä näkökohta 
perehdyttämisen 
toteuttamiseen on se, 
milloin se ajallisesti 
on hyödyllistä ja 
vaikuttavinta.
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Perehdyttäminen hoivarobotiikan ilmiöön ja robotii-
kan rooliin kyseisessä organisaatiossa voidaan tehdä 
ennen kuin itse robotti on tuotu organisaatioon. 

Sukupolvikysymys

Ajallinen näkökohta on myös se, että olemme teke-
misissä sukupolvikysymyksen kanssa. Nykypäivän 
nuoret tulevat olemaan paremmin valmistautuneita 
robotiikan käyttöön kuin vanhemmat sukupolvet, 
eivätkä todennäköisesti pidä hoivarobotteja miten-
kään omituisena asiana. Jotta tähän teknologiaan 
totutaan, sitä tulisi kuitenkin esitellä ja siitä keskus-
tella jo kouluaikana. 

”Luulen, että seuraavat sukupolvet, jotka ovat yhdistä-
neet teknologian, robotiikan ja tekoälyn työuraansa, 
haluavat robotteja myös hoitoonsa ja hoivaansa tule-
vaisuudessa. (Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja) 

Tällä ajallisella näkökohdalla voi kuitenkin olla myös 
’eräpäivä’ johtuen nopeasta teknologian kehityksestä. 
Hoivarobottien käytön arvellaan olevan luonnollinen 
osa tulevaisuuden hoitoa ja hoivaa. 

Monet ihmiset eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita, 
koska ajattelevat, että hoivarobotin käyttö on kaukai-
sen tulevaisuuden asia, joka ei vielä koske heitä. Näin 
ollen perehdyttäminen voi olla vaikuttavinta silloin, kun 
sitä motivoi ihmisen uteliaisuus tai kiinnostus asiaan. 

Hoivaorganisaatiossa kaikkien ryhmien – robotin 
käyttäjien – tulisi olla mukana, ja on keskeistä ’val-
mistella maaperää’ ennen kuin robotti hankitaan ja 
tuodaan paikalle. 

”Jos on jo ostettu [robotti], se on pahin virhe, jonka 
voi tehdä. (Ikäihmisten etujärjestö)
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”Luulen, että myöhemmin tulee olemaan niin, että 
hoivayksikkö havaitsee … että meillä ei ole hen-
kilökuntaa, että meidän pitää ottaa käyttöön niitä 
[robotteja]. Ja sitten kun teknologia on olemassa, 
on varmaankin älykkäitä koteja, jotka voivat selittää 
dementiaa sairastavalle … että ”nyt tehdään näin ja 
näin”. (Hoito- ja hoiva-alan ammattilainen)

Tarvitaan vivahteikas lähestymistapa

Ikääntyminen tulee aina, tulevaisuudessakin, mer-
kitsemään erilaisia fyysisiä muutoksia, mitä ei tulisi 
jättää huomiotta. On erittäin tärkeää omaksua entistä 
vivahteikkaampi lähestymistapa vanhuuteen ja ikäih-
misiin yksilöinä, jotta voidaan saavuttaa hoivarobot-

tien, mutta myös yleisemmin hyvinvointiteknologian, 
mielekäs käyttö. 

”Itse asiassa meidän diversiteetti [erilaisuus] kasvaa 
eikä pienene. Siellähän [ikäihmisten keskuudessa] se 
kirjo, elämänkokemuksen ja koulutuksen ja prefe-
renssien, kunnon, koetun kunnon ja kaiken mukaan; 
se on aivan valtava. Se tarkoittaa juuri … modulaari-
suutta ja sovellettavuutta. Ei voi ehkä ollakaan mitään 
ideaaliratkaisuja. … Mikä palvelee ketäkin? Muuten … 
se riski, että me tehdään ihan vääriä asioita, kasvaa. 
Ihan vaan siksi, että se on niin vaikeaa ymmärtää. En 
minäkään ymmärrä, minkälaista on olla 94-vuotias 
tai mitä se oikeasti tarkoittaa, kun selkään sattuu 
kävellessä. (Poliittinen päätöksentekijä)

On erittäin tärkeää 
omaksua entistä 
vivahteikkaampi 
lähestymistapa 

vanhuuteen ja 
ikäihmisiin yksilöinä.
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Ikääntyminen vaikuttaa myös hoito- ja hoiva-alan 
ammattilaisiin työpaikoilla. 

”Se, mitä me täällä korostamme, kun kuulemme 
“mutta minähän jään pian eläkkeelle” … me todel-
lakin ajattelemme, että “se [robotti] on osa työ-
tehtäviä, joten opetellaan sitten”. Yritämme edis-
tää positiivista asennetta, ja että työnantajalla on 
oikeus vaatia sitä. Mutta sitten työnantajan pitää 
tarjota mahdollisuuksia ja koulutusta siihen [robo-
tin käyttöön]. Kaikilla on velvollisuuksia. (Hoito- ja 
hoiva-alan ammattilaisten etujärjestö)

Yhteiskunnallisella tasolla ajalliset näkökohdat ovat 
erilaisia. Ne liittyvät esimerkiksi hoivarobotteihin 
perehdyttämisen sisällyttämiseen hoito- ja hoiva-alan 
tulevaisuuden ammattilaisten koulutukseen jo var-
haisessa vaiheessa. Tärkeää on, että tämä jatkuva ja 
etukäteen annettava perehdyttäminen koskee myös 
erilaisia yhteiskunnallisia sidosryhmiä. 

”Peruskoulutuksessa kaikilla sosiaali- ja terveysalan 
tasoilla, siellä sen [hoivarobotteja koskeva koulutus] 
pitäisi kulkea perustietona, aina integroituna. Nyt … 

saattaa olla jotain omia kokonaisuuksia, joissa sitä 
käsitellään, mutta eihän se ole mikään erillinen asia. 
Sen pitää olla integroituna, ihan mistä tahansa puhu-
taan. Jos opiskellaan ruotsin kieltä, niin se sanasto 
tai jos … hoitotyötä tai jotain tiettyjä sairauksia, niin 
[pitää opettaa], mitkä ne mahdollisuudet ovat siellä. 
Samalla lailla tietysti … täydennyskoulutuksessa… 
(Hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten etujärjestö) 
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Yhteenveto
Mitkä ovat pääsanomat 

käyttäjätasolla?

Kuuntele käyttäjien ääntä – 
aseta ihmiset keskiöön. 

Edistä ihmisten ja 
organisaatioiden harkittuja, 

tietoperustaisia valintoja. 

Entä yhteiskunnallisten 
sidosryhmien tasolla?

Pidä vireillä ja vaali 
yhteiskunnallisten sidosryhmien 
perehdyttämistä, jotta tietopohja, 

keskustelu ja yhteistyö 
rakentuvat monipuolisiksi.
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Perehdyttäminen on yksi keino tiedon lisäämiseen 
ja käytännölliseen, käyttäjälähtöiseen oppimiseen. 
Sen avulla voidaan parantaa teknologian hyväksyt-
tävyyttä ja edistää osallistavaa ja käyttäjäkeskeistä 
teknologian käyttöä. Jatkuvasti voimistuvan digita-
lisaation myötä perehdyttämisen rooli eri yhteyk-
sissä tulee yhä tärkeämmäksi, mutta silti se usein 
jätetään käytännössä huomiotta.

Teknologiakokeiluissa ja varhaisen käyttöönoton 
vaiheissa on havaittu lukuisia esteitä ja puutteita 
liittyen hoivarobottien hyväksyntään ja käyttöön. 
Teknologiantarjoajat saattavat järjestää perustason 

alkuopastusta hoito- ja hoivaorganisaatioissa, mutta 
kouluttajilla ei välttämättä ole juurikaan kokemusta 
hoito- ja hoiva-alasta. Yksittäisen organisaation – 
tai yksittäisen työntekijän – erityistarpeita ei välttä-
mättä oteta huomioon. Yksilöiden oppimisen tavat 
myös vaihtelevat.

Vastaavasti ikäihmiset ovat pitkälti oman onnensa 
nojassa perehdyttämisasioissa, erityisesti, jos he 
asuvat kotonaan eivätkä hoivaympäristöissä. Ikäih-
misten läheiset saattavat kokea tietämättömyyttä 
ja avuttomuutta kohdatessaan sekalaisen ”tekno-
logiaviidakon” ja ihmetellessään, mikä teknologia 

Hoivarobottien käyttöön 
perehdyttämiseen 

tulee löytää 
innovatiivisia polkuja.



55

Alkusanat 
Sisällys

Lähteet Johdanto ‘Iso kuva’

Hoivarobotteihin 
perehdyttäminen:  

miksi, mitä, kuka, miten? Yhteenveto Tarkistuslista Jälkisanat

sopii kenellekin ja mihin tarkoitukseen. Se, että hoi-
varobotit ovat vielä varsin uusi asia, kärjistää niihin 
liittyviä ongelmia. Tulevaisuudessa lisähaasteena 
on erilaisten hyvinvointiteknologioiden onnistunut 
yhdisteleminen, mitä ei ole vielä tarkasteltu käyt-
täjien kannalta. 

Hoivarobottien käyttöön perehdyttämiseen tulee löytää 
innovatiivisia polkuja – ottaen huomioon ikäihmisten, 
heidän läheistensä, hoidon ja hoivan ammattilaisten 
sekä hoito- ja hoivapalveluorganisaatioiden tarpeet. 

Yhteiskuntataso – jolla tarkoitetaan julkishallintoa, 
kolmatta sektoria, liike-elämää ja teollisuutta sekä 
muita tässä oppaassa mainittuja yhteiskunnallisia 
sidosryhmiä – tulee ottaa asianmukaisesti huomioon.

Hoivarobotteihin perehdyttämistä tarvitaan

 » robottien nykyisiä ja tulevia  
yksityiskäyttäjiä varten

 » yksityiskäyttäjien läheisiä varten

 » hoito- ja hoivatyössä käyttämistä varten

 » eri tasojen päätöksentekoa ja  
palvelukehittämistä varten

 » koulutusta varten

 » etujärjestöjä ja yrityksiä varten

 » mediaa, rahoitusorganisaatioita,  
eri alojen tutkijoita ja vakuutussektoria varten

 » muita sidosryhmiä varten,  
esimerkiksi kansallisesta  
hyvinvointipalvelujärjestelmästä riippuen.
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Kun omaksutaan käyttäjäkeskeinen 
lähestymistapa, hoivarobottien 

toiminnot sekä käyttäjien 
tarpeet ja toiveet voidaan saada 

kohtaamaan paremmin – ja 
tämä koskee luonnollisesti 

kaikkia potentiaalisia käyttäjiä.
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Lisätarpeita luo robottien moninainen kirjo. Esimer-
kiksi hoito- ja hoivatyössä robottien käyttöön pereh-
dyttäminen tulee räätälöidä niin perehdytettävien 
ihmisten kuin kyseessä olevan robotin mukaan, koska 
erilaisia robotteja on niin paljon. 

Eri ryhmille tarvitaan erilaisia perehdyttämisen 
osasia ja näkökulmia riippuen perehdyttäjästä ja 
perehdytettävästä sekä ympäristöstä tai asiayhtey-
destä. Joillekin saattaa riittää yleinen perehdyttä-
minen (vastaaminen lähinnä mitä-kysymykseen), 

kun taas toiset tarvitsisivat esimerkiksi vertaisryh-
män tarjoamaa kokemuspohjaista perehdyttämistä, 
koulutukseen sisältyvää perehdyttämistä, teknistä 
perehdyttämistä, johtamiseen tai hallinnollisiin asioi-
hin keskittyvää perehdyttämistä, tai yhteistyöasioihin 
(organisaatioiden välisiin tai erilaisiin verkostoihin) 
liittyvää perehdyttämistä. 

Jos perehdyttäminen jatkossakin jätetään huomiotta, 
robottien käytön hyötyjä ei todennäköisesti saavuteta, 
ja robotti-investoinnit menevät hukkaan. 

”En usko, että olemme riittävän valmistautuneita sii-
hen, mitä on tulossa. (Hoito- ja hoiva-alan ammat-
tilaisten etujärjestö)

On tärkeää, että hoivarobotteihin perehdyttäminen 
tavoittaa kaikki robottien mahdolliset käyttäjät. Ikäih-
misten tulee itse saada kertoa tarpeistaan, odotuk-
sistaan ja toiveistaan, sen sijaan, että muut puhuvat 
heidän puolestaan. Hoivarobotteihin perehdyttäminen 
ei saa myöskään nojata vallitseviin stereotyyppisiin 
mielikuviin ikäihmisistä. Kun omaksutaan käyttäjäkes-

Jos perehdyttäminen 
jatkossakin jätetään huomiotta, 
robottien käytön hyötyjä ei 
todennäköisesti saavuteta.
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keinen lähestymistapa, hoivarobottien toiminnot sekä 
käyttäjien tarpeet ja toiveet voidaan saada kohtaamaan 
paremmin – ja tämä koskee luonnollisesti kaikkia poten-
tiaalisia käyttäjiä. Teknisten päämäärien korostamisen 
sijasta käyttäjäkeskeisyyden tulisi leimata hoivarobot-
teihin perehdyttämisen koko prosessia, aina suunnit-
teluvaiheesta käyttöönottoon ja seurantaan saakka.

Perehdyttäminen ei saisi päättyä, kun hoivarobot-
titeknologia on otettu käyttöön ja välttämättömim-

mät taidot on opittu. Perehdyttämisprosessin tulisi 
olla hoito- ja hoivapalveluissa käynnissä koko ajan. 
Välttämättömien taitojen osalta olennaisimmat kysy-
mykset liittyvät robottiteknologian rooliin ja hyödylli-
syyteen hoidossa ja hoivassa. Mitkä ovat teknologian 
käytön tavoitteet? Tavoitteet saattavat jäädä useille 
tahoille epäselviksi.

Hoivarobotteihin perehdyttämisen laajempi yhteis-
kunnallinen taso on jäänyt toistaiseksi huomiotta. 

Vaatimukset ja edellytykset ovat erilaiset kuin käyt-
täjätasolla, vaikka tiettyjä samankaltaisuuksia saat-
taakin olla. Jotta jatkossa voitaisiin tarjota yhtenäistä 
ja vankalla pohjalla olevaa hoivarobotteihin perehdyt-
tämistä, tarvitaan selkeä pitkän tähtäimen strategia 
kaikille käyttäjä- ja yhteiskuntatason sidosryhmille.

Hoivarobotteihin 
perehdyttämisen 

laajempi 
yhteiskunnallinen taso 

on jäänyt toistaiseksi 
huomiotta. 
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Tarkistuslista
Oletko sitä mieltä, että sinun itsesi 
pitäisi saada hoivarobotteihin pereh-
dyttämistä tai sinun pitäisi perehdyt-
tää jotakuta toista ihmistä aiheeseen?

Miksi perehdyttämistä tarvitaan – 
mihin tilanteeseen se liittyy? 

Mitä perustietoja tarvitsisit itse tai 
mitä sinun pitäisi kertoa toisille?

Mikä olisi kohderyhmäsi tai kenen 
pitäisi perehdyttää sinua? 

Miten sinun pitäisi perehdyttää tai 
saada perehdyttämistä? 

Miten arvioit perehdyttämisen onnis-
tumisen? Miten voit mitata onnistu-
mista? Mikä voisi muuttua, ja miten? 

Testaa hoivarobotteihin perehdyttämisesi (roolina: 
perehdyttäjä/ perehdytettävä/ molemmat) 

Jos pystyit vastaamaan näihin kysymyksiin, olet 
potentiaalinen (tuleva) hoivarobotteihin pereh-
dyttämisen asiantuntija, omasta näkökulmastasi. 
Tämä opas ei ole päätynyt käsiisi sattumalta.    
Kiitos lukemisesta! 
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Jälkisanat
opitaan monipuolisia tietoja ja taitoja teknologian 
vaikuttavaa käyttöä varten.

ORIENT-projektissa tarkastelimme sitä, miten 
robotit tulisi ottaa käyttöön; miten niiden käyttöä 
tulisi suunnitella; millaista apua, tukea ja tietoa 
eri tahot (ikääntyneet asiakkaat, läheiset, hoidon 
ja hoivan ammattilaiset, hoito- ja hoivaorganisaa-
tiot sekä muut sidosryhmät yhteiskunnallisella 
tasolla) tarvitsevat, ja millä tavoin näihin tarpeisiin 
voidaan vastata. Tunnistamalla ja luonnehtimalla 
perehdyttämisen hyviä käytäntöjä ORIENT tähtäsi 

hoivarobottiteknologian ja palveluinnovaatioiden 
yhteiskehittämisen sujuvoittamiseen. Ikääntyneiden 
asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeet otettiin 
erityisesti huomioon. Hoivarobotteihin perehdyt-
täminen kytkettiin projektissa myös sosioteknisen 
murroksen viitekehykseen, jossa uusien teknolo-
gioiden katsotaan olevan osaltaan vaikuttamassa 
laajempiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. 

Tuloksemme osoittavat, että tarvitaan yhä paremmin 
käyttöympäristön ja asiayhteyden huomioon otta-
via, käyttäjäkeskeisiä hoivarobotteihin perehdyttä-

Hoivarobottien käyttö hyvinvointipalveluissa: vai-
kuttavan perehdyttämisen uudet mallit (ORIENT, 
2018–2020) 

Tämä opas on tehty kansainvälisessä ORIENT-tut-
kimusprojektissa. Kaksivuotinen projekti tarkasteli 
hoivarobottien käyttöön perehdyttämistä ikäihmis-
ten hyvinvointipalveluissa. Hoivarobottien käyttö on 
vasta ottamassa ensiaskeleitaan. Hoivarobottei-
hin perehdyttäminen nähtiin projektissa jatkuvana 
yhteiskehittämisen prosessina, jossa esitellään tek-
nologiaa ja tutustutetaan sen käyttöön. Lisäksi siinä 
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misen menetelmiä – ikäihmisille, hoidon ja hoivan 
ammattilaisille sekä monille muille sidosryhmille, 
myös yhteiskunnallisella tasolla. Toivomme työmme 
avulla lisäävämme ymmärrystä perehdyttämisen 
tärkeydestä ja siihen liittyvistä eri näkökulmista 
hoivarobottien käyttöönotossa ja käytössä. Tulos-
temme perusteella tarvitaan parempia resursseja 
sen varmistamiseksi, että hoidon ja hoivan ammat-
tilaiset saavat kunnollista perehdyttämistä työs-
kennelläkseen hoivarobottien kanssa. Uutta tietoa 
tarvitaan myös hoivarobottien käytöstä laaja-alai-
sena, systeemisenä asiana, joka vaatii yhteistyötä 

eri hallinnon- ja muiden alojen sekä sektoreiden 
välillä yhteiskunnassa. 

ORIENTin toteutettivat vuosina 2018–2020 Lappeen-
rannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (koordinaat-
tori), Mälardalenin yliopisto (Ruotsi) ja Paderbornin 
yliopisto (Saksa). ORIENT kuului Joint Programming 
Initiative – “More Years, Better Lives” (JPI MYBL) 
-ohjelmaan. Kansalliset rahoittajat JPI MYBL -ohjel-
man puitteissa olivat Suomen Akatemia (päätös-
numero 318837), Ruotsissa Terveyden, työelämän 
ja hyvinvoinnin tutkimusneuvosto (FORTE; päätös-

numero 2017-02300) ja Saksassa opetus- ja tutki-
musministeriö (BMBF; päätösnumero 16SV7954).

Haluamme lämpimästi kiittää JPI MYBL -ohjelmaa, 
sen edustajia sekä kansallisia rahoittajia tuesta. Kii-
tämme niin ikään kaikkia haastateltaviamme, jotka 
avoimesti jakoivat kanssamme kokemuksiaan ja näke-
myksiään hoivaroboteista ja hyvinvointiteknologiasta. 
Kiitokset kuuluvat myös projektin muille kansallisille 
ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille. 

www.robotorientation.eu

http://www.robotorientation.eu
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