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JOHDANTO 

Tämä raportti esittelee tulokset laajasta 
valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta, 
jonka Lappeenrannan teknillisen yliopis-
ton (LUT) Lahden yksikkö toteutti keväällä 
2017. Kyselytutkimuksessa selvitettiin eri 
toimijoiden näkemyksiä koskien hyvin-
vointipalvelujen robotiikkaa sekä rooleja 
ja yhteistyötä robotiikan käyttöönotossa. 
Kysely lähetettiin laajalle vastaajajou-
kolle: kansanedustajille, ministeriöille, 
robotiikka-alan yrityksille, hoiva-alan 
organisaatioille, tutkimuslaitoksille, kun-
nille ja sairaanhoitopiireille sekä muille 
(lähinnä valtakunnallisen tason) sidos-
ryhmille. Vastauksia saatiin kaikista 
vastaajaryhmistä. Vastauksia tuli kai-
kista maakunnista.

Kysely toteutettiin osana Suomen Akate-
mian strategisen tutkimuksen neuvoston  
rahoittamaa Robotit ja hyvinvointipal-

veluiden tulevaisuus (ROSE) -hanketta 
(lisätietoja: www.lut.fi/lut-lahti-robots-
and-the-future-of-welfare-services) 
sekä LUT:n Smart Services for Digita-
lisation -tutkimusalustaa (DIGI-USER). 
ROSE-hankkeessa ovat Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston lisäksi mukana 
Aalto-yliopisto (koordinaattori), Lau-
rea-ammattikorkeakoulu, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Tampereen yliopis-
to ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. 

Tässä raportissa esitetään kyselytutki-
muksen tulokset kustakin kysymykses-
tä erikseen, osin kuvaajien kera. Kysely 
koostui seuraavista osista: taustatiedot, 
yleisesti robotiikkaa koskevat kysymyk-
set, hyvinvointipalveluiden robotiikkaa 
koskevat kysymykset ja hoivarobotiik-
kaa koskevat kysymykset.
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KYSELYN VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

Ylempi korkea-
koulututkinto: 49,8 %

Peruskoulu: 2,8 %
Lukio/ylioppilas: 2,4 %

Ammattikoulu: 4 %

Muu: 4 %

Alempi korkea-
koulututkinto: 22,1 %

Yliopiston  
jatkotutkinto: 14,9 %

Kuva 2. 

Ylin suorittamasi koulutusaste

Ikä Prosenttiosuus

26-35 6 %

36-45 16,4 %

46-55 29,2 %

56-65 38,4 %

Yli 65 vuotta 10 %

Taulukko 1. 

Kyselyyn vastasi 250 henkilöä (vastaus-
prosentti noin 25 %). Vastaajista 71 % oli 
naisia ja 29 % miehiä. Suurin osa vas-

taajista oli äidinkieleltään suomenkieli-
siä (95,6 %). Äidinkieleltään ruotsinkieli-
siä oli 4,4 % vastaajista. 

Ikäjakauma

Kuva 1.  
 

Suurin osa vastaajista oli suorittanut 
ylemmän korkeakoulututkinnon. Noin 85 
%:lla vastaajista oli jokin korkeakoulu-
tutkinto (alempi tai ylempi korkeakoulu-

tutkinto tai yliopiston jatkotutkinto). Vas-
taajia oli kaikista maakunnista. Suurin 
osa vastaajista oli Uudeltamaalta (noin 
25 %).

Sukupuolijakauma

Nainen: 71 %

Mies: 29 %
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Kuva 4. 

Kunta: 54,3 % Yksityinen: 21,8 %

Kolmas 
sektori: 10,1 %

Valtio: 7,3 %

Muu: 6,5 %

Alempi korkea-
koulututkinto: 22,1 %

Yliopiston  
jatkotutkinto: 14,9 %

Opiskelija: 0,4 % Maanviljelijä: 0,4 %

Kuva 3. 

Ylempi 
toimihenkilö: 61,6 %

Työtön: 0 % Muu: 4,4 %

Yrittäjä: 5,2 %

Työntekijä: 6,8 %

Eläkeläinen: 9,6 %

Alempi 
toimihenkilö: 11,6 %

Päätoimesi tällä hetkellä

Sektori/toimiala, jolla työskentelet

Vastauksia saatiin kaikista niistä vas-
taajaryhmistä, joille kysely lähetettiin. 

Eri vastaajaryhmien edustajat toimivat 
hyvin monentyyppisissä ammateissa.
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Kyselyssä mainittiin hyvinvointipalve-
luilla tarkoitettavan etenkin erilaisia 
julkisia, yksityisiä tai kolmannen sek-
torin sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 

yleisemmin terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä, mutta ei esimerkiksi per-
sonal trainereita tai kauneudenhoitoon 
liittyviä palveluita.  

VASTAAJIEN SUHDE HYVINVOINTI-
PALVELUIHIN, TEKNOLOGIAAN JA 
ROBOTIIKKAAN

Vastaajista 77 % toimii työssä, joka liittyy vanhuspalveluihin.

Liittyykö nykyinen/jokin aiempi työsi hyvinvointipalveluihin  
(esim. vanhuspalveluihin)?

Erittäin kiinnostunut: 81,3 %

Jonkin verran kiinnostunut: 16,6 %

Neutraali: 0,8 %

En kovinkaan kiinnostunut: 0,8 %

En lainkaan kiinnostunut: 0,5 %

Kuva 5. 

Kuinka kiinnostunut olet hyvinvointipalveluiden tulevaisuudesta?

Lähes kaikki vastaajat (yli 97 %) olivat 
erittäin kiinnostuneita tai jonkin verran 
kiinnostuneita hyvinvointipalveluiden tu-
levaisuudesta. Alle 3 % ilmaisi olevansa 

suhtautumiseltaan neutraali taikka että 
ei ole kovinkaan tai lainkaan kiinnostu-
nut hyvinvointipalveluiden tulevaisuu-
desta.
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Neutraali: 1,6 %
Ei lainkaan kiinnostunut: 0 %

Kuva 6. 

Oletko koskaan käyttänyt robottia/robotteja? 

Vastaajista 34,7 % oli käyttänyt robottia.

Jonkin verran 
kiinnostunut: 29,7 %

Ei kovinkaan kiinnostunut: 0,4 %

Erittäin 
kiinnostunut: 68,3 %

Kuinka kiinnostunut olet teknologian kehityksestä?

Lähes kaikki vastaajat kokivat olevansa 
erittäin kiinnostuneita tai jonkin verran 

kiinnostuneita teknologiasta ja sen ke-
hityksestä.
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Kuva 7. 

Hyvät: 17,5 %

Erinomaiset: 4,5 %

Heikot: 24 %

Tyydyttävät: 22,7 % Keskinkertaiset 31,3 %

Koen, että tietoni robotiikasta ovat

Yli puolet vastaajista koki, että heidän 
tietonsa robotiikasta ovat vähintään 
keskinkertaiset. Erinomaisina tai hyvinä 

tietojaan piti hieman yli 20 % vastaajista. 
Vastaavasti noin 22 % piti tietojaan tyy-
dyttävinä ja noin 24 % heikkoina.
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ROBOTIIKKA TYÖELÄMÄSSÄ

167

161

217

133

27

Robotit voivat tehdä olemassa olevia nykyisiä 
tehtäviä

Robotit voivat tehdä kokonaan uusia tehtäviä

Robotit voivat tukea nykyisiä tehtäviä

Robotit voivat tehdä tehtäviä, joita pitää tehdä, 
mutta joita ei vielä tehdä (ilman robotteja)

Robotit voivat tehdä muuta, mitä?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaaja 
merkitsi keskimäärin 2,8 vaihtoehtoa.

Vaihtoehto ”robotit voivat tukea nykyisiä 
tehtäviä” sai selvästi eniten tukea vas-
taajilta. Seuraavaksi eniten merkintöjä 
saivat vaihtoehdot ”robotit voivat tehdä 
olemassa olevia nykyisiä tehtäviä”, ”ro-
botit voivat tehdä kokonaan uusia tehtä-
viä” ja ”robotit voivat tehdä tehtäviä, joi-
ta pitää tehdä, mutta joita ei vielä tehdä 
(ilman robotteja)”. 

Selvästi vähiten vastauksia tuli vaih-
toehtoon ”Robotit voivat tehdä muuta, 
mitä?”. Vastaukset tähän kysymykseen 
liittyivät suurimmaksi osaksi robot-
tien käytön mahdollisuuksiin erilaisis-
sa työtehtävissä. Vastaajat ehdottivat 
esimerkiksi, että robotit voivat hoitaa 
vaarallisia tehtäviä tai että robotit voivat 
tehdä kaikkia yllä mainittuja tehtäviä. 
Muutama vastaaja ehdotti, että robotti 
voisi seurustella ihmisten kanssa. Pari 
vastaajaa ehdotti, että robotti voisi osal-
listua robottien tarvitseman ympäristön 
tuotekehitykseen, esimerkiksi ympäris-
tön (3D-) mallinnukseen.

Kuva 8.

Keskinkertaiset 31,3 %

Mitä mahdollisuuksia mielestäsi robotiikan käyttö tuo työelämään?

0               50          100         150           200         250             
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Mitä työtehtäviä tai ammatteja arvioit robotiikan yleistymisen tuovan 
mukanaan tai lisäävän?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaaja 
merkitsi keskimäärin 6,8 vaihtoehtoa.

Kuvasta 9 on nähtävissä, että neljä teh-
tävää sai lähes yhtä paljon kannatusta:  
”perehdytys robottien käyttöön”, ”robot-
tien huolto”, ”robottien uusien käyttömah-
dollisuuksien tai uusien sovelluskohteiden 
tutkiminen” ja ”robottien helppokäyttöi-
syyteen liittyvät tehtävät”. Seuraavaksi 
eniten kannatusta saivat nämä neljä teh-
tävää: ”neuvonta robottien hankinnassa”, 

”robottien markkinointi ja maahantuonti”,  
”robottien keräämän tiedon käsittelyyn 
liittyvät työt” ja ”robottien vaikuttavuuden 
ja vaikutusten tutkiminen”. Vähiten val-
miiksi annetuista vaihtoehdoista sai kan-
natusta vaihtoehto ”robottien helppokäyt-
töisyyden kehittämiseen liittyvät tehtävät”. 

Vaihtoehto ”muu, mikä/mitkä?” sai 
myös jonkin verran kannatusta. Ehdo-
tettiin muun muassa, että robotit voisi-
vat tehdä valvontatyötä. Niin ikään eh-
dotettiin, edellisen kysymyksen tavoin, 
että robotit voisivat osallistua robottien 
tarvitsemien työkalujen kehittämiseen 
ja valmistukseen sekä robotin toimin-
taympäristön (3D-) mallinnukseen.

Neuvonta robottien hankinnassa 

Perehdytys robottien käyttöön 

Robottien huolto

Robottien markkinointi ja maahantuonti 

Robottien keräämän tiedon käsittelyyn liittyvät työt 

Robottien uusien käyttömahdollisuuksen tai 
uusien sovelluskohteiden tutkiminen

Robottien vaikuttavuuden ja vaikutusten tutkiminen

Robottien ulkonäön muotoiluun liittyvät tehtävät 

Robottien helppokäyttöisyyden kehittämiseen liittyvät tehtävät

Muu, mikä/mitkä?

       173

                  206

                   208

           183

           182

                 198

           183

                    152

                200

31

Kuva 9. 0               50          100         150           200         250             
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Vastaajien mukaan tarvitaan hyvin mo-
nenlaista osaamista liittyen esimer-
kiksi teknologiaratkaisuihin, robottien 
käyttämiseen sekä robottien mukanaan 
tuomiin työelämän muutoksiin ja toi-
mintakäytäntöihin.

Teknologian osalta kaivataan osaamis-
ta mm. keinoälystä, tietoverkoista, sen-
soreista, konenäöstä, monirobottiym-
päristöistä, virtuaalimallinnuksesta, 
IoT:sta, virtuaali- (VR)-, lisätystä (AR) 
ja tehostetusta/yhdistetystä (MR) todel-
lisuudesta. Tarvitaan myös datan kä-
sittely- ja analysointiosaamista liittyen 
esimerkiksi tiedon integrointiin ja siir-
tämiseen robottien ja tietojärjestelmien 
välillä. Myös tieto- ja kyberturvallisuu-
desta, automaatiosta, mekaniikasta ja 
tuotantotaloudesta kaivataan tietoa.

Teknistaloudellisen osaamisen lisäksi 
vastaajien mukaan tarvitaan ymmär-
rystä robottiteknologian sosiaalises-
ta ulottuvuudesta. Ihmisen ja robotin 
vuorovaikutuksen osalta kysyntää olisi 
osaamiselle robotiikan toiminnan logii-
kasta ja toimintaperiaatteista, käyttä-
jäystävällisyydestä ja helppokäyttöisten 
käyttöliittymien tekemisestä ja muotoi-
lusta sekä ihmisen ja robotin roolien 
selventämisestä. Osaamista tarvitaan 
myös robotiikan eettisistä periaatteista 
ja mahdollisista riskeistä.

Useassa vastauksessa tuotiin esille 
tarve teknisen ja hyvinvointiosaamisen 

yhdistämiseen, minkä tulisi näkyä kou-
lutuksessa. Terveydenhuoltopuolelle 
kaivattiin ohjelmointitaitoja; esimerkik-
si mainittiin, että fysioterapeuttien tulee 
edes jollakin tasolla osata ohjelmoida 
kuntoutus- ja liikeratarobotteja asiak-
kaan yksilölliseen kuntouttamiseen. 
Toisaalta taas teknologisen osaamisen 
vastapainoksi kaivataan psykologista ja 
käyttäytymistieteellistä osaamista, ku-
ten tietoa ihmisen perustarpeista. 

Hyvin moni vastaaja toi esille kaipaa-
vansa ennen kaikkea erilaista kokonai-
suuksien hallintaan liittyvää osaamista.  
Tätä on tiedon lisääminen esimerkiksi 
työtehtävien muutoksista, työn suun-
nittelusta ja prosessitasoisesta orga-
nisoinnista huomioiden sekä ihmisten 
että robottien eri tarpeet ja kyvykkyydet. 
Näin robotille pystytään antamaan ne 
työvaiheet, jotka sille parhaiten sopivat. 
Robotisoitujen kokonaisuuksien (vir-
tuaali- ja fyysiset robotit) suunnittelu 
ja toteuttaminen kaipaavat osaamista.  
Tarvitaan myös huoltoon ja vikatilan-
teissa toimimiseen liittyvää osaamista. 
Huollossa on otettava huomioon me-
kaaniset, elektroniset ja tietotekniset 
elementit.

Ylipäänsä tarvitaan hyvin monialaista, 
poikkitieteellistä osaamista ja yhteis-
työtä eri ammattiryhmien välillä sekä 
käyttäjäasiantuntijuuden hyödyntämis-
tä, mikä edellyttää taitoja yhteistoimin-
nallisuuteen, avoimuuteen ja aitoon yh-

Millaista uutta osaamista ja koulutusta mielestäsi tarvitaan 
robotiikan yleistyessä?

0               50          100         150           200         250             



14

dessä kehittämiseen.  Tähän tarvitaan 
luovuutta, yhdistelemistä, innovointi-
kykyä, uusien ratkaisujen etsimistä ja 
laajempaa näkemystä käyttömahdol-
lisuuksista. Erittäin paljon korostettiin 
asennekoulutusta, ennakkoluulojen 
poistoa ja avoimuutta esimerkiksi li-

säämällä tietoa robotiikan käyttömah-
dollisuuksista ja käyttäjäkokemuksista. 
Eräs vastaaja kaipasi ”yksinkertaistajan 
ammattia” robotiikan kansantajuista-
miseksi. Ehdotettiin myös vapaaehtois-
ten ja järjestöjen hyödyntämistä esi-
merkiksi vertaiskouluttajina.
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ROBOTTIEN KÄYTTÖ 
HYVINVOINTIPALVELUISSA

Kyselyssä selvitettiin sitä, mitä tahoja 
hyvinvointipalveluiden robotiikkaa kos-
kevaan keskusteluun, suunnitteluun ja 

päätöksentekoon liittyy nyt tai mitä ta-
hoja siinä tulisi olla mukana jatkossa.

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaaja 
merkitsi keskimäärin 4,5 vaihtoehtoa.

Useimmiten vastaajat olivat kuulleet 
robottien käytöstä hyvinvointipalveluis-
sa katsoessaan dokumenttielokuvia 
tai television asiaohjelmia, lukiessaan 

sanoma- tai aikakauslehtiä taikka am-
mattilehtiä sekä osallistuessaan koulu-
tus- ja esittelytilaisuuksiin. 

Melko paljon valittiin myös vaihtoehtoa 
”muussa yhteydessä, missä”. Vastaa-
jat mainitsivat muun muassa erilaiset 
työhön liittyvät kongressit, kokoukset 
ja messut. Muutama vastaaja kertoi 
tutustuneensa robottien käyttöön työs-
sään, esimerkiksi olemalla mukana 
terveyspalveluiden suunnittelussa tai 
robotteihin liittyvässä projektissa.

Missä yhteydessä olet kuullut robottien käytöstä  
hyvinvointipalveluissa?

Dokumenttielokuvat tai television asiaohjelmat 

Elokuvat tai TV-sarjat

Sanoma- tai aikakauslehdet

Ammattilehdet

Kaunokirjallisuus

Ammattikirjallisuus

Internetin uutissivustot

Sosiaalinen media/keskustelupalstat

Pelit

Koulutus- tai esittelytilaisuudet

Muussa yhteydessä, missä

                   153
                 57
               143
                  148
20
         82
     118
             92
   25
                  148
           44

Kuva 10.
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Onko sinulla yleisesti ottaen myönteinen vai kielteinen käsitys  
robottien käyttämisestä hyvinvointipalveluissa? 

Suurin osa vastaajista suhtautui ro-
bottien käyttöön hyvinvointipalveluissa 
erittäin myönteisesti tai melko myön-

teisesti. Melko kielteisesti tai erittäin 
kielteisesti robottien käyttöön suhtau-
tui pieni osa vastaajista.

Ei myönteinen 
eikä kielteinen: 18,9 %

Melko 
myönteinen: 43,6 %

Erittäin 
myönteinen: 32,6 %

Erittäin kielteinen: 0,9 %Melko kielteinen: 4 %

Kuva 11.
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Hyväksyisitkö sen, että sinua avustaisi tai hoitoosi osallistuisi  
tulevaisuudessa robotti?

En: 4 %

Ehkä: 34,1 %

Kyllä: 61,9 %

Kuvasta 12 nähdään, että yli 60 % hy-
väksyisi sen, että heitä avustaa tai hei-
dän  hoitoonsa tulevaisuudessa osallis-
tuu robotti. Mikäli vastausvaihtoehtona 
oli ehkä, kysyimme lisätietoja siitä, mil-
laisin ehdoin tai mihin tehtäviin robotti 
voisi osallistua. 

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että 
vastaajien mielestä robotit voisivat 

osallistua avustaviin tehtäviin, kuten 
siivoukseen tai aterioiden jakamiseen. 
Muutama vastaaja ehdotti, että robo-
tit voisivat osallistua turvallisuuteen 
tai valvontaan liittyviin tehtäviin. Muu-
taman vastaajan mielestä pitäisi olla 
enemmän tutkimustietoa robottien 
käytön eduista ja haitoista ennen kuin 
he hyväksyisivät, että robotti osallistuisi 
heidän hoitoonsa. 

Erittäin 
myönteinen: 32,6 %

Kuva 12.

0                               50             100             
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Hyväksyisitkö sen, että seuraavia ihmisryhmiä avustaisi tai 
heidän hoitoonsa osallistuisi robotti?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaa-
ja merkitsi tärkeäksi keskimäärin 3,4 
vaihtoehtoa.

Jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla 
kysyttiin lisätietona, mitä tehtäviä ro-
botti voisi tehdä. 

Lasten ja nuorten kohdalla ehdotettiin, 
että robotti voisi muun muassa tarjota 
ajanvietettä tai seuraa pelien muodos-
sa. Robotin ajateltiin voivan myös avus-
taa koulutehtävissä ja opettaa lapsille 
erilaisia digitaitoja. Niin ikään erilaisia 
terveydentilan valvontaan liittyviä tehtä-
viä tuotiin esille.

Aikuisten kohdalla ehdotettiin muun 
muassa työntekoon liittyviä tehtäviä. 
Mainittiin esimerkiksi, että robotti voisi 
hoitaa raskaat tai aikaa vievät työteh-
tävät. Todettiin myös, että robotti voisi 
hoitaa siivoamisen ja muita tehtäviä 
kodeissa. Lisäksi esitettiin erilaisia 
sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä 
tehtäviä, kuten elintoimintojen valvon-
taa ja leikkauksissa tai kuntoutuksessa 
avustamista. Niin ikään turvallisuuteen 
liittyviä tehtäviä mainittiin. 

Vanhusten kohdalla ehdotettiin, että ro-
botti voisi avustaa muistuttamisessa (esi-
merkiksi lääkkeiden ottaminen), seuran-
pidossa ja kuntouttamisessa. Esitettiin 
myös, että robotti mahdollistaisi itsenäi-
sen elämisen ja lisäisi toimintakykyä. 

Vammaisten henkilöiden kohdalla eh-
dotettiin vastaavanlaisia tehtäviä kuin 

Lapset ja nuoret

Aikuiset

Vanhukset

Vammaiset henkilöt

Muu ryhmä

    125

        132

            169

                     154

29

Kuva 13.
0                  50      100              150      200
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vanhusten kohdalla. Näitä olivat esi-
merkiksi turvallisuuteen liittyvät teh-
tävät, muistuttaminen, terveydentilan 
seuranta ja seurana toimiminen.

Vastausvaihtoehdossa ”muu ryhmä” to-
dettiin esimerkiksi, että robotti voisi ajaa 

autoa ja muita kulkuvälineitä, ottaa etä-
yhteyden ja valvoa sitä kautta elintoimin-
toja tai ottaa osaa esimerkiksi siivouk-
seen ja muihin arkisiin toimintoihin. 

Kuinka arvioisit hyvinvointipalveluiden muuttuvan asiakkaan 
näkökulmasta robotiikan käytön myötä?

Tähän kysymykseen vastaajat toivat 
esille selkeästi enemmän myöntei-
siä kuin kielteisiä muutoksia. Osa 
vastaajista myös koki, että robotiikan 
vaikutukset voivat olla ehdollisesti 
myönteisiä tai kielteisiä riippuen esi-
merkiksi asiakkaan perehdytyksen 
onnistumisesta sekä robotin käytettä-
vyydestä. Lisäksi osa vastaajista arveli, 
että robotiikalla voi olla asiakkaan pal-
velussa samanaikaisesti myönteisiä ja 
kielteisiä vaikutuksia. Robotiikalla voi-
daan edesauttaa esimerkiksi palvelun 
virheettömyyttä ja saatavuutta, mutta 
samalla voidaan menettää palvelun 
inhimillisyyttä ja palvelukokemuksen 
tunnesävyjä. Useimmat vastaajat näki-
vät, että asiakkaan palvelun rutiiniteh-
tävät ja avustavat tehtävät ovat sopivia 
tehdä robottiavusteisesti, mutta tee-

masta toivottiin laajempaa yhteiskun-
nallista keskustelua. Muutama vas-
taaja suhtautui kielteisesti robotiikan 
hyödyntämiseen hyvinvointipalveluissa 
ja muutama koki, ettei tiennyt tarpeek-
si asiasta vastatakseen kysymykseen.  

Myönteisissä vaikutusarvioinneis-
sa tuotiin laajasti esille robotiikan 
mahdollisuudet vahvistaa asiakkaan 
itsenäistä toimijuutta ja pidentää 
kotona asumisen aikaa iäkkäiden 
ja vammaisten henkilöiden osalta.  
Robotiikan ajateltiin tukevan asiak-
kaan itsemääräämisoikeutta, oma-
toimisuutta, aktiivisuutta ja roolia va-
lintoja tekevänä henkilönä. Toisaalta 
arvioitiin, että robotiikka tuo käyttöön-
oton alkuvaiheessa hitautta ja kömpe-
lyyttä asiakkaan palveluun. 
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Minkälaisia haasteita mielestäsi liittyy robottien käyttöön 
hyvinvointipalveluissa?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista 
valita niin monta vaihtoehtoa kuin vas-
taaja koki sopivaksi. Vastausten luku-
määrä ei siis kerro, kuinka monta hen-
kilöä vastasi kysymykseen, vaan sen, 
kuinka moni piti annettua vaihtoehtoa 
tärkeänä. Tähän kysymykseen yksi 
vastaaja merkitsi tärkeäksi keskimää-
rin 2,8 vaihtoehtoa.

Suurimpina haasteina vastaajat näki-
vät inhimillisen kosketuksen ja vuoro-
vaikutuksen vähenemisen. 

Muiksi haasteiksi koettiin muuan 
muassa ihmisten (negatiiviset) asen-
teet robotteja kohtaan sekä eettiset 
ja tietoturvakysymykset. Myös hintaa 
pidettiin haasteena, sillä robotit voivat 
olla kalliita.

Ei liity haasteita

Korvaa ihmisen hoitotyössä

Ihmisten työpaikkojen väheneminen

Vuorovaikutuksen väheneminen

Inhimillisen kosketuksen väheneminen

Ihmisten työtehtävien väheneminen

Hoivarobotit ovat riski potilaiden/asiakkaiden turvallisuudelle 

Hoivarobotit aiheuttavat vahinkoa

Muu haaste

13

               47

 55

           125

                      145

                 51

           38

   21

                  52

Kuva 14.
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VERKOSTOITUMINEN JA 
YHTEISTYÖ

Minkä tahojen kanssa olet työssäsi tai toimessasi keskustellut 
roboteista hyvinvointipalveluissa?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaaja 
merkitsi keskimäärin 3,7 vaihtoehtoa.

Vastaajat olivat keskustelleet roboteis-
ta esimerkiksi omassa työyhteisössään 
sekä viranhaltijoiden tai päättäjien ja 
robotteja käyttäneiden ammattilaisten 
kanssa, mutta keskustelut robotteja 
yksityisesti tai palvelunsa osana käyt-
tävien yksityishenkilöiden kanssa ovat 
jääneet vähäisemmiksi.

Oma työyhteisö

Robotteja käyttävät ammattilaiset

Robotteja kotonaan käyttävät yksityishenkilöt

Robotteja hyödyntävien palveluiden asiakkaat

Kunnallinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Valtiollinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Kansainvälinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Ammattiliitot/työmarkkinajärjestöt

Robottien valmistajat, maahantuojat, markkinoijat tai alihankkijat 

Kehittämisyhtiöt tai idea- ja yrityshautomot

Rahoittajat

Tutkijat

Opettajat ja opiskelijat

Muotoilijat

Tiedotusvälineiden edustajat

Sosiaalisessa mediassa

Muu taho

En kenenkään

                   158 

        81 

    23 

      29 

                                  97 

          39 

        33 

      27 

                    62 

           40

 

                50 

                 53 

 14  

     26 

        31

 19

     26

Kuva 15.

0
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Minkä tahojen kanssa olet tehnyt yhteistyötä liittyen hyvinvointi-
palveluiden robotiikkaan?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaaja 
merkitsi keskimäärin 2,3 vaihtoehtoa.

Suurin osa vastaajista raportoi, että ei 
ole tehnyt kenenkään kanssa yhteistyö-
tä liittyen hyvinvointipalveluiden robo-
tiikkaan. Ne, jotka ovat tehneet yhteis-
työtä, ovat suurimmaksi osaksi tehneet 
yhteistyötä oman työyhteisönsä sisällä. 

Oma työyhteisö

Robotteja käyttävät ammattilaiset

Robotteja kotonaan käyttävät yksityishenkilöt

Robotteja hyödyntävien palveluiden asiakkaat

Kunnallinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Valtiollinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Kansainvälinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Ammattiliitot/työmarkkinajärjestöt

Robottien valmistajat, maahantuojat, markkinoijat tai alihankkijat 

Kehittämisyhtiöt tai idea- ja yrityshautomot

Rahoittajat

Tutkijat

Opettajat ja opiskelijat

Muotoilijat

Tiedotusvälineiden edustajat

Muu taho

En kenenkään

Kuva 16.

             67

     49

   10

       16

                    42

        19

     13

    11

  43

            26

    11

                36

            27

  5

     12

     12

             107
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Mitä tahoja mielestäsi hyvinvointipalveluiden robotiikkaan 
liittyvästä julkisesta nykykeskustelusta puuttuu?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaaja 
merkitsi keskimäärin 3,1 vaihtoehtoa.

Vastaajien mielestä julkisesta nykykes-
kustelusta puuttuvat robottien käyttäjät 
– sekä robotteja hyödyntävien palvelui-
den asiakkaat että robotteja kotonaan 
käyttävät yksityishenkilöt.

Oma työyhteisö

Robotteja käyttävät ammattilaiset

Robotteja kotonaan käyttävät yksityishenkilöt

Robotteja hyödyntävien palveluiden asiakkaat

Kunnallinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Valtiollinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Kansainvälinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Ammattiliitot/työmarkkinajärjestöt

Robottien valmistajat, maahantuojat, markkinoijat tai alihankkijat 

Kehittämisyhtiöt tai idea- ja yrityshautomot

Rahoittajat

Tutkijat

Opettajat ja opiskelijat

Muotoilijat

Tiedotusvälineiden edustajat

Sosiaalinen media

Muu taho

Tarvittavat tahot ovat jo mukana keskustelussa

       26 
                  54 
                   101 
        122 
                  53 
            39 
   18 
             41 
     21 
     23 
  16 
    19 
   16 
   16 
5 
6 
  15 
  15

Kuva 17.
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Minkä tahojen mielestäsi tulisi olla mukana hyvinvointipalveluiden 
robotiikkaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaa-
ja koki sopivaksi. Vastausten lukumää-
rä ei siis kerro, kuinka monta henkilöä 
vastasi kysymykseen, vaan sen, kuinka 
moni piti annettua vaihtoehtoa tärkeä-
nä. Tähän kysymykseen yksi vastaaja 
merkitsi keskimäärin 7,8 vaihtoehtoa.

Vastausten mukaan vaikuttaa siltä, 
että vastaajien mielestä robotiikkaan 

liittyvien tuotteiden ja palveluiden ke-
hittämisessä tarvitaan monia eri taho-
ja. Useimmin mainittuna yksittäisenä 
tahona nousivat esille robotteja hyö-
dyntävien palveluiden asiakkaat. Vas-
taajat pitivät tärkeänä, että robotteja 
kotonaan käyttävät yksityishenkilöt ovat 
myös mukana tuotteiden ja palveluiden 
kehittämisessä. 

Oma työyhteisö

Robotteja käyttävät ammattilaiset

Robotteja kotonaan käyttävät yksityishenkilöt

Robotteja hyödyntävien palveluiden asiakkaat

Kunnallinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Valtiollinen viranhaltija ja/tai päättäjä

Kansainvälinen päättäjä

Ammattiliitot/työmarkkinajärjestöt

Robottien valmistajat, maahantuojat, markkinoijat tai alihankkijat 

Kehittämisyhtiöt tai idea- ja yrityshautomot

Rahoittajat

Tutkijat

Opettajat ja opiskelijat

Muotoilijat

Tiedotusvälineiden edustajat

Sosiaalinen media

Muu taho

Kuva 18.

                74

                       168 

                      151 

        176 

           121 

    97 

           55 

              65 

               138

                          103 

                 75 

        113 

   90 

    93 

         45 

     31 

14
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HOIVAROBOTIN OMINAISUUDET JA HANKINTA

Vastaajien esittämistä toiveista sel-
keästi suurempi osa kohdistui ikäänty-
neen ihmisen elämänpiiriin ja pienempi 
osa hoiva- ja hoitoalan ammattilaisten 
tehtäviin tai työolosuhteisiin. Tähän on 
saattanut vaikuttaa ennen kysymystä 
olleen inforuudun sisältö. Esitetyissä 
toiveissa korostuivat pikemminkin sel-
laiset hoivarobotin toiminnot, joiden 
avulla voidaan tehdä yksinkertaisia tai 
rutiininomaisia tehtäviä, kuten nosta-
mista, kuljettamista, muistuttamista 
ja hälytyksiä. Sen sijaan hoivarobotilta 
kehittyneempää tekoälyä vaativat toi-
minnot, kuten tunnetilojen aistiminen 
ja niitä rauhoittava reagointi, jäivät vas-
tauksissa vähiin. 

Hoivarobotin toivottiin erityisesti pys-
tyvän tukemaan ikääntyneiden ja vam-
maisten henkilöiden itsenäistä selviyty-
mistä arjessa avustamalla päivittäisissä 
toiminnoissa, kuten hygienian hoidossa, 
pukeutumisessa, liikkumisessa ja ko-
din töissä. Hoivarobotilta toivottiin myös 
toimintoja, jotka tukisivat ikääntyneen 
virkistäytymistä ja ehkäisivät yksinäisyy-

den tunteita. Lisäksi turvallisuuteen ja 
erilaisiin hälytyksiin liittyviä toimintoja 
liitettiin hoivarobottiin. Hoivarobotin toi-
vottiin pystyvän edistämään sosiaalisten 
suhteiden ylläpitoa ja viranomaisasioin-
tia esimerkiksi etäyhteyden avulla. Osa 
vastaajista esitti hoivarobotille myös hoi-
vallisia ja hoidollisia toimintoja ikäänty-
neen henkilön kotipiirissä. Esimerkiksi 
elintoimintojen tarkkailu ja mittaaminen 
sekä näytteiden ottaminen voisivat ta-
pahtua jossakin määrin myös hoivaro-
botin avustamina. 

Hoivarobotille esitettiin vain vähän 
toimintoja, jotka liittyvät ammattihen-
kilöstön työhön. Toivomuksena olivat 
toiminnot, jotka mahdollistavat alan 
ammattilaisten keskittymisen enem-
män asiakastyöhön ja keventävät työn 
kuormittavuutta. Laitoksissa olevas-
sa hoitorobotissa voisi olla toimintoja 
esimerkiksi ruuanjakoon, henkilöiden 
syöttämiseen ja pesuihin sekä kun-
touttamista tai kuntoutumista tukevia 
toimintoja.  

Kyselyssä mainittiin, että ikääntyneen 
ihmisen arkielämän tukemiseksi palve-
lurobotteihin tai hoivarobotteihin kehi-
tettäviä toimintoja ovat muun muassa 
elintoimintojen tarkkailu, tavaroiden 
ojentaminen, muistuttaminen ja häly-

tystoiminnot poikkeavissa tilanteissa. 
Robotti voi tarjota mahdollisuuden jous-
tavaan etäyhteyteen läheisen tai hoitajan 
kanssa. Robotti voi myös toimia viihdyt-
täjänä, pelikaverina ja uutistenlukijana.

Mitä haluaisit hoivarobotin voivan tehdä?
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Mistä/miten lähtisit selvittämään hoivarobotin hankkimista/saatavuutta?

Ylivoimaisesti suurin osa vastanneista 
lähtisi selvittämään hoivarobotin han-
kintaa internetin tiedonhakujen kaut-
ta. Seuraavaksi suosituin ehdotus oli 
selvittää hankintaa kuntien terveyden-
huolto- tai vanhuspalvelujen kautta. 
Muutama kyselisi asiaa suoraan tekno-
logiayrityksiltä, teknologiakeskuksista 
tai alan messuilta. Jotkut vastaajista 
totesivat jo selvitelleensä asiaa ja ha-

vainneensa tarjonnan melko vaati-
mattomaksi. Toiset puolestaan totesi-
vat, että hankinta ei ole tällä hetkellä 
ajankohtainen asia tai että eivät osaisi 
sanoa, mistä lähtisivät selvittelemään 
hankintaa. Eräs vastaaja esitti toiveen, 
että erilaiset ikääntyvien ihmisten asia-
kasohjaus- ja palveluneuvontapisteet 
olisivat ajan tasalla, ja näistä saisi tuo-
retta tietoa robotiikasta.

Kuva 19. 

Tiedätkö, mistä hoivarobotin voi hankkia?

Kysymystä hoivarobotin ulkonäöstä ja 
olemuksesta vastaajat olivat käsitelleet 
monipuolisesti. Useat vastaajat toivoi-
vat, että hoivarobotti ei muistuttaisi liian 
paljon ihmistä, mutta näyttäisi ja tuntuisi 
kuitenkin inhimilliseltä ja miellyttävältä. 
Näiden ominaisuuksien arvioitiin lisää-
vän hoivarobotin lähestyttävyyttä erityi-
sesti vanhojen ihmisten näkökulmasta. 
Toiset puolestaan halusivat, että kone on 
koneen näköinen ja perustelivat näkö-
kulmaansa esimerkiksi sillä, että liialli-
nen ihmismäisyys tai ”eläinmäisyys” voi 
viestiä yhteiskunnallisesti siitä, että hoi-
varobotti voi korvata ihmis- ja eläinkon-

taktit. Vastaajat toivat myös esille, että 
hoivarobotin funktio on ratkaiseva, kun 
mietitään sen ulkonäköä. Esimerkiksi 
hygieniahoidon tukena käytettävän robo-
tin ei tarvitsisi näyttää elolliselta, mutta 
toisaalta esimerkiksi seurustelurobotil-
la voisi olla ihmisenkaltaisia ruumiino-
sia. Osa vastaajista ei niinkään ottanut 
kantaa hoivarobotin ulkonäköön, vaan 
he painottivat vastauksissaan enemmän 
robotin toiminnallisuutta, kuten helppo-
käyttöisyyttä, puhdistettavuutta, liikku-
vuutta ja turvallisuutta. Yllättävän monet 
vastaajista toivat esille, että on saman-
tekevää, miltä hoivarobotti näyttää.  

Miltä haluaisit hoivarobotin näyttävän?

        En: 77,6 %         Kyllä: 22,4 %
 Vastaajista lähes 80 % ei tiennyt, mistä 

hoivarobotin voi hankkia.
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KOKEMUKSET JA SUHTAUTUMINEN

Mikäli olet jo käyttänyt hoivarobottia, minkälaisia kokemuksia 
käytöstä on?

Suurin osa hoivarobotteja käyttäneis-
tä vastaajista kertoi kokemusten olevan 
myönteisiä. Mikäli omia kokemuksia ei 
ollut, vastaaja oli kuullut robottien käyt-
täjiltä myönteistä palautetta. Hoivaro-
botin kerrottiin olevan odotettu vieras ja 
tuottavan iloa, erityisesti kuntoutus- ja 
virkistyskäytössä. Terapiarobotilla ker-
rottiin olevan hyviä vaikutuksia esimer-
kiksi rentoutumisessa, rauhoittumisessa 
ja hyvän olon saavuttamisessa; sitä ku-
vattiin jopa koukuttavaksi. Toisaalta moni 

vastaaja kertoi, miten alussa vielä ollaan; 
teknologiaa kuvattiin kömpelöksi ja ra-
joittuneeksi, mutta kunhan käytettävyys 
tulevaisuudessa paranee, mahdollisuuk-
sia on runsaasti. Todettiin myös, että tek-
nologian kehitys tuo robotit käyttöön hoi-
va-alalla, mutta jotta niistä todella tulee 
käytettäviä eikä käyttäjäänsä leimaavia, 
kehitystyössä tulee olla mukana ikään-
tyneitä ihmisiä sekä hoitohenkilökuntaa. 
Kokemukset ovat siis usein sinänsä posi-
tiivisia, mutta kehitettävää on silti paljon.

Onko sinun suhtautumisesi hoivarobotteihin muuttunut viime  
vuosina, ja mikä siihen on mahdollisesti johtanut?

Muuttunut myönteisemmäksi: 54,2 %

Pysynyt ennallaan: 43,8 %

Muuttunut kielteisemmäksi: 2,0 %

Kuvaajasta nähdään, että viime vuosi-
na suhtautuminen hoivarobotteihin on 
muuttunut myönteisemmäksi 54 %:lla 
vastaajista. Noin 44 % totesi suhtautu-
misensa pysyneen ennallaan ja vain 2 
% koki suhtautumisensa muuttuneen 
kielteisemmäksi.

Suhtautumisen mainittiin muuttuneen 
myönteisemmäksi muun muassa sik-
si, että vastaaja on saanut lisää tietoa 
hoivaroboteista tai on päässyt näke-
mään hoivarobotin taikka käyttämään 
sellaista. 

Kuva 19. 

Kuva 20. 
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TIETOTARPEET JA TIEDONLÄHTEET

Hoivaroboteista kaivataan erityisesti eri 
asiakasryhmien ja ammattilaiskäyttäji-
en käytännön kokemuksia sekä tietoa 
heidän suhtautumisestaan ja toiveis-
taan. Tämän lisäksi tarvetta olisi näyt-
töön perustuvalle tutkimustiedolle esi-
merkiksi vaikutuksista hoidon laatuun 
sekä vaikuttavuudesta esimerkiksi elä-
mänlaadun ja toimintakyvyn paranta-
misessa. Myös kustannusvaikuttavuu-
desta kaivataan tietoa. 

Tietoa tarvittaisiin niin ikään tekniikan, 
esimerkiksi tekoälyn tämänhetkisestä 
kehitysasteesta, käytettävyydestä, toi-
mintavarmuudesta, ominaisuuksista ja 

käyttömahdollisuuksista: ”Mihin kaik-
keen ne pystyvät ja mihin eivät pysty”. 
Tulevaisuudennäkymät kiinnostavat 
myös. Moni vastaaja nosti esiin, että 
tarvitaan kriittisiä arvioita siitä, millai-
siin tehtäviin robotteja kannattaa käyt-
tää (ihmisen ja robotin välinen työnjako) 
ja keskustelua myös riskeistä, haitoista 
ja turvallisuusuhkista koskien esimer-
kiksi potilas- ja tietoturvallisuutta. Kai-
vataan muun muassa ”puolueetonta 
tarkastelua uhkista, joita [robotit] aset-
tavat inhimilliselle kohtelulle ja miten 
karikot voidaan välttää”. Muutama vas-
taaja kaipasi tietoa lainsäädännöstä, 
esimerkiksi edistävänä tai hidastavana 

Mikä on pääasiallinen tiedonlähteesi liittyen hoivarobotteihin?

Internet ja sosiaalinen media mainittiin 
tavallisimmiksi tiedonlähteiksi, am-
mattikirjallisuuden, alan lehtien, eri-
laisten koulutuspäivien, luentojen sekä 
eri tiedotusvälineiden tarjoaman tiedon 
ohella. Myös erilaiset hanke- ja tieteel-
liset verkostot sekä keskustelut alan 
asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi 
messuilla ja seminaareissa saivat run-
saasti mainintoja. Muutamilla vastaajilla 
pääasiallinen tiedonlähde olivat omat 
kokemukset tai keskustelut robotteja 

kokeilleiden henkilöiden kanssa. Myös 
omalta työyhteisöltä, kollegoilta ja asi-
akkailta on saatu tietoa hoivaroboteista.  
Yksittäisiä mainintoja tuli esimerkiksi 
omista hyvinvointiteknologian opinnois-
ta, kaunokirjallisuudesta, mainonnasta, 
Euroopan robotiikkakeskuksista sekä 
keskusteluista kunnan päättävissä eli-
missä. Huomionarvoista on, että tämän 
kysymyksen yhteydessä mainittiin muu-
tamaan otteeseen, että tiedonlähteitä on 
liian vähän tai ne ovat liian pintapuolisia.

Mitä tietoa erityisesti kaipaisit hoivaroboteista?



29

tekijänä osana kehitystä. Kysyntää olisi 
laaja-alaisemmillekin ratkaisuille: ”Ei 
ole hyvä, jos robottejakin ajatellaan yk-
sittäisinä laitteina, joita pahimmillaan 
tarvittaisiin lukuisia”.

Vastaajista moni toivoi perustietoa ole-
massa olevista robottivaihtoehdoista ja 
näiden toimittajista, hinnoista ja saa-
tavuudesta. Pohdittiin muun muassa 
seuraavia: ”Mistä niitä saa, paljonko 

ne maksavat, voiko niitä saada apuvä-
lineiksi, voidaanko niitä räätälöidä yk-
silön tarpeiden mukaisiin tehtäviin?”; 
”Kuka maksaa?”. Kaivattiin tietoa sii-
tä, missä kaikkialla hoivarobotteja on  
käytössä. Ylipäänsä kysyntää olisi koo-
tulle, ajantasaiselle ja puolueettomalle 
tiedolle robottien tarjonnasta, toimin-
nasta, käytettävyydestä ja vaikuttavuu-
desta.
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TULEVAISUUSNÄKÖKULMIA

Valtiollisella tasolla pitäisi tehdä strateginen linjaus robottien
käytöstä hyvinvointipalveluissa.

Täysin samaa mieltä: 37,2 %

Täysin eri mieltä: 2,6 %Jokseenkin eri mieltä: 5,2 %

Ei samaa eikä 
eri mieltä: 18,3 %

Kuva 21. 

Jokseenkin 
samaa mieltä: 36,7 %

Vastaajilta kysyttiin, millä tasolla pitäisi 
tehdä strategisia linjauksia tai päätök-
siä robottien käyttöönotosta hyvinvoin-
tipalveluissa (kuvat 21-24). Väitteet 
esitettiin erikseen, mikä saattoi vai-
kuttaa vastauksiin. Vaikuttaa siltä, että 
vastaajien mielestä strategiset linjauk-
set kuuluvat pikemminkin valtiolliselle 

tasolle kuin kunta-, kuntayhtymä- tai 
maakuntatasolle. Ero näiden tasojen 
välillä oli kuitenkin varsin pieni. Vas-
taajien mielestä alemman tason pää-
tökset kuuluvat pikemminkin käyttäjille 
ja heidän läheisilleen kuin yksittäiselle 
palveluntuottajalle.
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Päätökset robottien käyttöönotosta hyvinvointipalveluissa kuuluvat 
yksittäiselle (julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin) palvelun-
tuottajalle (esim. sairaalalle).

Jokseenkin 
samaa mieltä: 37,6 %

Täysin samaa mieltä: 17 %Täysin eri mieltä: 5,2 %

Jokseenkin 
eri mieltä: 18 %

Ei samaa eikä 
eri mieltä: 22,2 %

Kuva 23. 

Kunta-/kuntayhtymä-/maakuntatasolla pitäisi tehdä strateginen 
linjaus robottien käytöstä hyvinvointipalveluissa.

Täysin samaa mieltä: 34,2 %

Täysin eri mieltä: 4,2 %Jokseenkin eri mieltä: 4,6 %

Ei samaa eikä 
eri mieltä: 16,1 %

Kuva 22. 

Jokseenkin 
samaa mieltä: 40,9 %
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Hoiva- ja hoitokulttuuri
Lainsäädäntö 

Innovaatiopolitiikka
Hankintojen ja innovaatiotoiminnan rahoitusmallien puute

Yhteiskuntarakenne
Kokeilukulttuuri

Teknologiatarjonta
Robottiteknologian kotimaisen kehittämisen puute

Robotiikan kansainvälisen liiketoiminnan puute
Robotiikan kotimaisen liiketoiminnan puute

Palvelurakenteet
Palvelutrendit (esim. yksilöllistyminen, palveluintegraatiot)

Teknologiakiinnostus 
Tietoturva

Teknologiatrendit (esim. esineiden Internet, tekoäly)
Työpaikkojen valmiudet teknologian käyttöönotossa (esim. perehdytys)

Ammatillinen ja täydennyskoulutus
Muutosvastarinta 

Asenteet ikääntyneitä ihmisiä kohtaan 
Ikääntyneiden ihmisten omat asenteet

Tutkimustieto 
Eettinen näkökulma

Median toiminta
Pelko robotteja kohtaan

Robotiikan kansainvälinen yleistyminen
Muu, mikä/miten/miksi?

Päätökset robottien käyttöönotosta hyvinvointipalveluissa kuuluvat 
käyttäjän (asiakkaan/potilaan) ja/tai hänen läheistensä tehtäviksi.

Kuva 24.

Täysin samaa mieltä: 23,3 %

Täysin eri mieltä: 2,1 %Jokseenkin eri mieltä: 15 %

Ei samaa eikä 
eri mieltä: 15 %

Jokseenkin 
samaa mieltä: 44,6 %
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Mitkä seuraavista seikoista mielestäsi hidastavat tällä hetkellä 
robottien käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa Suomessa?

Hoiva- ja hoitokulttuuri
Lainsäädäntö 

Innovaatiopolitiikka
Hankintojen ja innovaatiotoiminnan rahoitusmallien puute

Yhteiskuntarakenne
Kokeilukulttuuri

Teknologiatarjonta
Robottiteknologian kotimaisen kehittämisen puute

Robotiikan kansainvälisen liiketoiminnan puute
Robotiikan kotimaisen liiketoiminnan puute

Palvelurakenteet
Palvelutrendit (esim. yksilöllistyminen, palveluintegraatiot)

Teknologiakiinnostus 
Tietoturva

Teknologiatrendit (esim. esineiden Internet, tekoäly)
Työpaikkojen valmiudet teknologian käyttöönotossa (esim. perehdytys)

Ammatillinen ja täydennyskoulutus
Muutosvastarinta 

Asenteet ikääntyneitä ihmisiä kohtaan 
Ikääntyneiden ihmisten omat asenteet

Tutkimustieto 
Eettinen näkökulma

Median toiminta
Pelko robotteja kohtaan

Robotiikan kansainvälinen yleistyminen
Muu, mikä/miten/miksi?

Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaaja 
koki sopivaksi. Vastausten lukumäärä ei 
siis kerro, kuinka monta henkilöä vasta-
si kysymykseen, vaan sen, kuinka moni 
piti annettua vaihtoehtoa tärkeänä. Tä-
hän kysymykseen yksi vastaaja merkitsi 
tärkeäksi keskimäärin 7,2 vaihtoehtoa.

Kolme merkittävintä yksittäistä tekijää, 
jotka hidastavat robotiikan käyttöönot-
toa suomalaisissa hyvinvointipalveluis-

sa olivat vastausten perusteella hoiva- 
ja hoitokulttuuri, muutosvastarinta ja 
pelko robotteja kohtaan. Näiden jälkeen 
merkittävimmiksi hidastaviksi tekijöiksi 
valittiin hankintojen ja innovaatiotoimin-
nan rahoitusmallien puute sekä työpaik-
kojen valmiudet teknologian käyttöön-
otossa. Muissa vaihtoehdoissa mainittiin 
esimerkiksi rahan puute tai robottien 
kallis hinta, kansallisen robotiikkaa ke-
hittävän ja edistävän tahon puute sekä 
vähäinen tieto roboteista. 
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Kuva 25.
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Tässä kysymyksessä oli mahdollista va-
lita niin monta vaihtoehtoa kuin vastaaja 
koki sopivaksi. Vastausten lukumäärä ei 
siis kerro, kuinka monta henkilöä vasta-
si kysymykseen, vaan sen, kuinka moni 
piti annettua vaihtoehtoa tärkeänä. Tä-
hän kysymykseen yksi vastaaja merkitsi 
tärkeäksi keskimäärin 7,5 vaihtoehtoa.

Neljä eniten robottien käyttöönottoa 
edistävää tekijää olivat vastausten pe-
rusteella kokeilukulttuuri, teknologia-

tarjonta, robottiteknologian kotimainen 
kehittäminen ja teknologiakiinnostus. 
Näiden neljän jälkeen seuraavaksi eni-
ten valittiin vaihtoehtoja muutosvalmius 
ja tutkimustieto.

Muissa vaihtoehdoissa esitettiin muun 
muassa julkisia tapahtumia, joissa pää-
see kokeilemaan robotteja käytännös-
sä. Edistävänä tekijänä mainittiin myös 
ikääntyminen ja sen myötä muutokset 
työvoiman saatavuudessa. 

Mitkä seuraavista seikoista mielestäsi edistävät tulevaisuudessa 
robottien käyttöönottoa hyvinvointipalveluissa Suomessa?

Hoiva- ja hoitokulttuuri 
Lainsäädäntö

Innovaatiopolitiikka
Hankintojen ja innovaatiotoiminnan rahoitusmallit 

Yhteiskuntarakenne
Kokeilukulttuuri

Teknologiatarjonta
Robottiteknologian kotimainen kehittäminen

Robotiikan kansainvälinen liiketoiminta
Robotiikan kotimainen liiketoiminta

Palvelurakenteet
Palvelutrendit (esim. yksilöllistyminen, palveluintegraatiot) 

Teknologiakiinnostus
Tietoturva

Teknologiatrendit (esim. asioiden Internet, tekoäly)
Työpaikkojen valmiudet teknologian käyttöönotossa (esim. perehdytys) 

Ammatillinen ja täydennyskoulutus
Muutosvalmius

Asenteet ikääntyneitä ihmisiä kohtaan
Ikääntyneiden ihmisten omat asenteet

Tutkimustieto
Eettinen näkökulma

Median toiminta
Robotiikan kansainvälinen yleistyminen

Muu
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Robotiikka tulee ratkaisemaan hyvinvointipalveluiden riittävyyteen 
liittyvät ongelmat.

Täysin samaa 
mieltä

Kuva 27.

Vastaajilta kysyttiin arvioita robotiikan 
roolista tulevaisuuden hyvinvointipal-
veluissa erilaisten väittämien kautta 
(kuvat 27-32). Väittämät esitettiin yksi 
kerrallaan, mikä on voinut vaikuttaa 
vastauksiin. Väite ”robotiikka tulee rat-
kaisemaan hyvinvointipalveluiden riit-
tävyyteen liittyvät ongelmat” jakoi vas-
taajien mielipiteet. Kuvasta 27 voidaan 
nähdä, että väite on saanut yhtä paljon 
puoltoa kuin vastustusta.

Robotiikalla nähtiin kuitenkin olevan 
roolia tulevaisuudessa, sillä suurin osa 
vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri 
mieltä väitteen ”robotiikalla ei tule ole-
maan merkittävää roolia hyvinvointipal-
veluissa” kanssa.

Yli 65 % vastaajista oli täysin samaa tai 
jokseenkin samaa mieltä seuraavan 
väittämän kanssa: ”robotiikka tulee 
korvaamaan ihmisten tekemää työtä 
hyvinvointipalveluiden tuottamisessa”.

Vastausten perusteella näyttää siis sil-
tä, että yleisesti ottaen vastaajat pitävät 
robotiikkaa yhtenä ratkaisuna tulevai-
suuden hyvinvointipalveluissa. Suu-
rin osa vastaajista oli esimerkiksi sitä 
mieltä, että robotiikka tulee vähentä-
mään henkilöstön työn kuormittavuut-
ta ja parantamaan asiakkaan kokemaa 
hyvinvointipalveluiden laatua. 
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Robotiikka tulee parantamaan asiakkaan kokemaa  
hyvinvointipalveluiden laatua.

Kuva 29.

Robotiikka tulee vähentämään hyvinvointipalveluiden henkilöstön työn 
kuormittavuutta.

6,8 %

16,3 %

59 %

16,3 %

1,6 %

Kuva 28.
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Robotiikka tulee huonontamaan hyvinvointipalveluiden laatua.

Robotiikka tulee korvaamaan ihmisten tekemää työtä  
hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Kuva 30.

Kuva 31.

0

10

20

30

40

50

60

Jokseenkin  
samaa mieltä

Ei samaa eikä 
eri mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin 
eri mieltä

Täysin samaa 
mieltä

2,2 %
8,4 %

28,4 %

42,1 %

18,9 %

0

10

20

30

40

50

60

Jokseenkin  
samaa mieltä

Ei samaa eikä 
eri mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin 
eri mieltä

Täysin samaa 
mieltä

12,7 %

55,6 %

13,3 % 13,7 %

4,7 %



38

Robotiikalla ei tule olemaan merkittävää roolia  
hyvinvointipalveluissa.

Kuva 32.
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Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, 
että julkisiin palveluihin hankittava ro-
botti tulisi kustantaa verovaroilla kun-
nan tai maakunnan kautta, mutta hyvin 
moni ehdotti myös, että asiakas mak-
saisi käytöstä pienen omavastuuosuu-
den. Asiakkaiden tasa-arvoisista mah-
dollisuuksista kannettiin tosin tässä 
yhteydessä jonkin verran huolta. Moni 
vastaaja totesi, että robotin hankinta 
on normaali investointi, kuten muutkin 
laite- tai apuvälinehankinnat: ”Miksi ro-
botin rahoitus olisi jotenkin eri asia kuin 
minkä tahansa muun laitteen rahoitus?”

Toisaalta tuotiin esiin se, että jos ro-
bottihankinnan kustannukset jäävät 
pelkästään sosiaali- ja terveyspalve-
luiden tuottajille, tämä saattaa hidas-
taa robottien käyttöönottoa. Mainittiin, 
että teknologian tulee olla valmiimpaa, 
ennen kuin se lisää palvelun laatua ja 
vähentää kustannuksia. ”Julkinen palve-
luntuottaja maksaa palvelusta, ei robo-
tista – sitä mukaa kuin hyötyä kertyy ja 
todentuu”. ”Palveluntarjoajan tulee teh-
dä investointilaskelmat samaan tapaan 

kuin teollisuudessa, investoinnin takai-
sinmaksuajan perusteella arvioidaan 
palvelun kustannus/asiakas.” 

Ehdotettiin myös valtiolta maakunnil-
le kohdennettavaa, erityisesti robottien 
käyttöön korvamerkittyä rahoitusta.  Joi-
denkin vastaajien mielestä robotin han-
kinta pitäisi ainakin lähitulevaisuudessa 
toteuttaa ainakin osittain lisärahoituk-
sella, esimerkiksi valtionavustuksina tai 
innovaatio- tai riskirahoituksella, koska 
kyse on tällä hetkellä vielä pitkälti pilo-
toinnista ja kokeiluista, ja näiden kautta 
saataisiin lisää kokemustietoa.

Muutama vastaaja toi esiin eron siinä, si-
joitetaanko robotti esimerkiksi sairaalaan 
vai kotiin. Hoitoyksikössä robotti olisi osa-
na kokonaispalvelua, ja silloin kustan-
nuksista vastaisi kokonaan palveluntuot-
taja, kun taas kotona henkilökohtaisessa 
käytössä olevasta robotista voitaisiin pe-
riä asiakasmaksuja.  Yksittäisinä ehdo-
tuksina robottihankinnan rahoittajiksi 
tarjottiin esimerkiksi Raha-automaatti-
yhdistystä, Kelaa ja vakuutusyhtiöitä.

Julkisiin hyvinvointipalveluihin aiotaan hankkia hoivarobotti. 
Millaisia ehdotuksia sinulla olisi tällaisen robottihankinnan 
rahoituksen järjestämiseksi? Kenen tulisi maksaa?
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Yksityistalouteen hankittavan robotin 
kustannusten jakautumista vastaajat 
tarkastelivat varsin tapauskohtaisesti. 
Vastaajat kannattivat yksityiseen talou-
teen hankittavan robotin kustantamista 
julkisista varoista, etenkin, mikäli ro-
botti kytkeytyy osaksi palveluprosesseja 
esimerkiksi osana kotipalvelua tai kun-
toutusta, ja näin vähentää yhteiskunnan 
kustannuksia tai tukee henkilön kuntou-
tumista. ”Mikäli asiakas on jo palvelu-
jen piirissä ja hoivarobotilla korvataan 
palvelua, tulisi maksajan olla kunta”. 
Pääosa vastaajista ehdotti kuitenkin, 
että yksityistalouteen hankittavan robo-
tin kustantaisivat asiakas ja yhteiskunta 
yhdessä, mikäli palvelutarve on todettu. 
Tässä ei myöskään nähty eroa robotin 
ja muun palvelutarpeen rahoituksen 
suhteen: ”Kun katse pitää olla vaikut-
tavuudessa, on robotti samalla viivalla 
kotihoidon ja lääkityksen kanssa.” ”Jos 
apuvälineeksi, sama rahoitus kuin muil-

lakin apuvälineillä. Jos omaan käyttöön 
muuten, yksityinen maksakoon itse.”

Nähtiin siis myös, että jokaisella on 
luonnollisesti oikeus ja mahdollisuus 
hankkia robotti kotiinsa omakustantei-
sesti ilman todettua palvelutarvettakin. 
”Jos kysymys ikään kuin kodinkoneesta 
helpottamaan kotitöitä eikä ole esimer-
kiksi sosiaalista syytä tukeen, jokainen 
maksaa itse”. Ehdotuksia tuli niin ikään 
sairausvakuutuksilla rahoittamisesta 
sekä siitä, että sote-uudistuksen koros-
tamaa valinnanvapautta ja henkilökoh-
taisen budjetin käyttöönottoa voitaisiin 
käyttää robotin hankintaan. Esiin tuotiin 
myös sama ajatus kuin edellä, eli kokei-
luvaiheessa yhteiskunnan ja halukkai-
den yritysten tulisi maksaa kustannuk-
set. Ostamisen sijaan ehdotettiin myös 
leasing-malleja esimerkiksi huoltovar-
muuden takaamiseksi.

Yksityistalouteen aiotaan hankkia hoivarobotti. Millaisia ehdotuksia 
sinulla olisi tällaisen robottihankinnan rahoituksen järjestämiseksi? 
Kenen tulisi maksaa?
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LISÄÄ TIETOA ROBOTEISTA 
HYVINVOINTIPALVELUISSA

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hanke 
(Robots and the Future of Welfare Services, ROSE)

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa kuten Suomessa on käynnissä kaksi suurta muutos-
ta: hyvinvointipalvelujen tarpeen voimakas kasvu ja uusien kognitiivisten robottien 
esiinmarssi. Palvelurobottien uskotaan tuovan monia uusia mahdollisuuksia hyvin-
vointi- ja terveyspalveluihin. Ala on kuitenkin haastava johtuen eettisten, lainsää-
dännöllisten ja sosiaalisten tekijöiden keskeisestä asemasta. Suomen Akatemian 
strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ROSE-hankkeessa tutkitaan 
monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden 
ja palveluiden innovoinnin sekä hyvinvointipalveluiden uudistumisen, kun näitä pal-
veluita kehitetään eettisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Analyysi tehdään yksi-
löiden (ihmisen ja robotin yhteiselo), palveluiden sekä yhteiskunnan (yhteiskunnal-
linen hyväksyttävyys, palvelujärjestelmät sekä hyvinvointipalveluiden ekosysteemi) 
tasoilla. Konsortiota johtaa professori Ville Kyrki Aalto-yliopistosta. Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston Lahden yksikön lisäksi mukana ovat Tampereen yliopisto, Tam-
pereen teknillinen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Laurea-ammatti-
korkeakoulu. Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta http://roseproject.aalto.fi/fi/. 

ROSE:ssa laadittu hoivarobotiikan tiekartta (2017): 
http://bit.ly/2seTU4U

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -tilannekuvaraportti (2016): 
www.aka.fi
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Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä on julkaistu 3 videota hoi-
varobotiikasta (2017). Videot liittyvät hoivarobotin käyttöönottoon Lahdessa ja siitä 
tehtyyn tutkimukseen.

https://www.lut.fi/lut-lahti

Video 1: Työtoverina hoivarobotti 
https://youtu.be/hakPY00PqHw
Tällä videolla Marja Hietanen kertoo palvelutalon asiakkaiden ja henkilöstön koke-
muksia Zora-palvelurobotin käytöstä.

Video 2: Hankitaanko hoivarobotti?
https://youtu.be/QLuLEXQit-Q
Tällä videolla Eija Kakko kertoo kuntatoimijan kokemuksia robottiteknologiahankin-
noista.

Video 3: Lahti katsoo hyvinvointiteknologian tulevaisuuteen 
https://youtu.be/BOTctk51uQw 
Tällä videolla Ismo Rautiainen tuo johtamisen näkökulman hyvinvointiteknologian 
nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Videot on tuotettu LUT:n Lahden yksikössä osana Robotit ja hyvinvointipalvelujen tu-
levaisuus -hanketta sekä Smart Services for Digitalisation -tutkimusalustaa 
(DIGI-USER).



Tässä raportissa esitellään tulokset  
kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin 
eri toimijoiden, kuten kuntien, yritysten 
ja hoiva-alan organisaatioiden näke-
myksiä hyvinvointipalvelujen ro botiikasta 
sekä rooleista ja yhteistyöstä robotii kan 
käyttöönotossa. Laajan valtakunnallisen 
kyselyn toteutti Lap peenrannan teknil-
lisen yliopiston Lahden yksikkö keväällä 
2017 osana Suomen Akate mian strategi-
sen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa  
Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevai-
suus (ROSE) -hanketta.
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