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sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttää, ja sen eri mikrotason käyttäjiä eli loppukäyttäjiä, 

hoitohenkilöstöä ja esimiehiä. 

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineisto on kerätty kirjallisten 

kyselylomakkeiden sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla. Tutkimusaineistoa on 

kerätty myös työpajojen sekä käyttäjäkokeilujen kautta. Aihetta tarkasteltiin myös 

tutkimuskirjallisuuden avulla.  

 

Tutkimuksen tuloksena on suositus hyvinvointiteknologian käyttöönotossa 
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selkeä tavoite käytölle, koko organisaation osallistaminen sekä käytettävyyden 
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jatkotutkimus aiheesta on tarpeen.  

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

Author: Riika Saurio 

 

Title: The Implementation Processes of Welfare Technology in the Social and Health 

Services 

Year: 2020 Place: Lahti 

Master’s Thesis. LUT University, Industrial Engineering and Management.  

51 pages, 13 figures, 3 tables and 7 appendices 

Supervisors: Professor Helinä Melkas, Senior Researcher Lea Hennala 

Keywords: welfare technology, implementation, introduction, social and health 

services 

Hakusanat: hyvinvointiteknologia, käyttöönotto, perehdyttäminen, sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

 

The aim of the thesis was to present a proposal on what to consider when implementing 

welfare technology in the social and health services field. The work was limited to the 

field of social and health services in Finland with its various micro-users, i.e. end-users, 

nursing staff and supervisors. 

 

The research is a qualitative research for which the research material was collected through 

written questionnaires and individual and group interviews. Research material was also 

collected through workshops and user experiments. A brief literature review was also 

conducted.  

 

The result of this study is a recommendation from a micro-level perspective on issues to 

be taken into account when implementing welfare technology. These include sufficient 

resources, a clear goal for deployment, the involvement of the entire organization, and an 

increased consideration of usability in the design phase. 

  

There is little theoretical information on the subject. This study brings more information 

about the topic from three different perspectives. The study also reveals an information 

gap on the subject which suggests that further research is needed. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Hyvinvointiteknologia, kuten hyvinvointipalveluissa käytettävä robotiikka, on saanut osakseen 

enenevää kiinnostusta Suomessa viime vuosina. Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan   

ihmisen toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi sekä edistämiseksi käytettävää 

nykyaikaista teknologiaa (Raappana & Melkas 2009, 10). Se kattaa siis monia erilaisia laitteita 

ja palveluita. Hyvinvointiteknologian määrä myös lisääntyy koko ajan teknologian kehityksen 

myötä. 

 

Robotiikan ja automaation käytön merkittävä lisääminen kaikilla toimialoilla vuoteen 2020 

mennessä on linjattu visioksi valtioneuvoston luonnokseen periaatepäätökseksi 

automatisaatiosta ja robotiikasta. Lisäksi vuoden 2025 visioksi on asetettu se, että monien 

suurten yhteiskunnallisten haasteiden tulisi olla ratkaistu aiempaa älykkäämmin ja 

kustannustehokkaammin. (Valtioneuvosto 2017, 1.) Sosiaali- ja terveysministeriön 

laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi yhtenä 

suosituksena on teknologian hyödyntäminen. Suosituksessa kehotetaan käyttämään 

robotisaation ja automaation mahdollisuuksia nykyistä laajemmin, jotta asiakkaiden 

hyvinvointi ja turvallisuus lisääntyisivät sekä henkilökunnan työaika voitaisiin kohdentaa 

uudella tavalla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 26.) Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -

ohjelma Hyteairo puolestaan laadittiin puolitoista vuotta sitten sosiaali- ja terveysministeriön 

ohjauksessa. Ohjelman toimenpiteiden painopisteinä ovat kotona asuminen, hoito ja logistiikka 

sairaalaympäristössä, lääkehoito ja -huolto, hyvinvointivalmennus ja kuntoutus sekä 

analytiikka. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.)  Muun muassa nämä kansallisen tason 

strategiset linjaukset ja toimenpidekokonaisuudet kertovat hyvinvointiteknologian merkityksen 

kasvusta ja sitä koskevan tiedon tarpeesta.  

 

Suomen väestörakenteessa on tapahtunut huoltosuhteen kannalta huolestuttavia muutoksia. 

Vuosien 1995 ja 2017 välisenä aikana väestön 0-14-vuotiaiden osuus laski 19,0 prosentista 16,4 

prosenttiin ja yli 65-vuotiaiden osuus nousi 14,3 prosentista 21,2 prosenttiin (Keskimäki ym. 

2019, 4). Huoltosuhde on korkeimmillaan kuuteenkymmeneen vuoteen (Kalluinen 2018). 



4 

 

 

 

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hoitotyöntekijöiden määrä vähenee suhteessa 

hoidettavien kasvavaan määrään (Kannas ym. 2014, 107). Hyvinvointiteknologian 

käyttöönotto voi tuottaa osaltaan ratkaisuja tähän kasvavaan haasteeseen.  

 

Hyvinvointiteknologian käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä herättää kuitenkin 

monia ajatuksia. Se herättää vastustusta muun muassa organisaation sisällä, teknologian 

vastustusta sekä eettistä vastustusta (Melkas ym. 2020a). Vastustus kuitenkin muuttuu ajan 

myötä ja siitä voidaan saada voimavara, kun teknologian käyttöönotto toteutetaan oikein 

(Nilsen ym. 2016). Esimerkiksi robottien käyttöönoton viideksi merkittävimmäksi hidastavaksi 

tekijäksi kentän eri toimijat kokevat hoiva- ja hoitokulttuurin, muutosvastarinnan, pelon 

robotteja kohtaan, hankintojen ja innovaatiotoiminnan rahoitusmallien puutteen sekä 

työpaikkojen puutteelliset valmiudet teknologian käyttöönotossa. Lähes kaikki näistä liittyvät 

käyttöönottoon liittyviin tekemisen tapoihin. Robotiikan käyttöönottoa parhaiten edistäviksi 

tekijöiksi koetaan puolestaan kokeilukulttuuri, teknologiatarjonta, robottiteknologian 

kotimainen kehittäminen ja teknologiakiinnostus. (Tuisku ym. 2017, 33-35.) Näistä 

käyttöönoton prosesseihin voi liittyä kokeilukulttuuri sekä teknologiakiinnostus, jota sujuva 

käyttöönotto voi tukea.  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa uusia prosesseja käyttöönottamalla pyritään kehittämään 

kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluita sekä vastaamaan palvelutarpeen lisääntymisen 

haasteisiin (Jauhiainen & Sihvo 2015). Uuden teknologian käyttöönotossa on kyse prosessista. 

Hyvän käyttöönottomallin löytyminen uuden teknologian käyttöönoton tueksi sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kentälle on yhteiskunnallisesti merkittävää. Tällaisen mallin avulla 

voitaisiin todennäköisesti ainakin osittain pienentää hidastavien tekijöiden vaikutusta sekä 

hyödyntää edistävien tekijöiden merkitystä. Lisäksi toimivan käyttöönottomallin avulla 

voidaan todennäköisesti sekä saada käyttöönottojen määrä kasvamaan että taata niiden sujuva 

ja tehokas toteutuminen. 

 

Tämän tutkimuksen aiheena ovat hyvinvointiteknologian käyttöönottoprosessit sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kentällä. Tutkimuksen tarkoituksena on esittää ehdotus siitä, mitä 

hyvinvointiteknologian käyttöönotossa tulee huomioida sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä 
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loppukäyttäjien, hoitohenkilöstön ja esimiesten näkökulmista. Ehdotus on askel kohti parempaa 

käyttöönottomallia.  

Tutkimus on tehty LUT-yliopiston Lahden kampuksen hyvinvointiteknologian 

tutkimusryhmän ohjauksessa. Se liittyy HyTeLab-hankkeeseen, jossa kehitetään Päijät-

Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, tutkimus- ja kehittämisympäristöä. Hanke 

mahdollistaa teknologian kokeiluja ja luo Lahteen hyvinvointiteknologian testiympäristöä. 

(LUT University 2018.) 

 

1.2 Työn tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on selvittää olemassa olevia hyvinvointiteknologian käyttöönottoon liittyviä 

tekijöitä sekä käyttöönoton haasteita sosiaali- ja terveyspalveluiden kentältä. Työn 

alatavoitteena on myös löytää käyttöönottoon liittyvän perehdytyksen osatekijöitä. Lisäksi 

käytännön tavoitteena on tutkimuksen myötä esittää ehdotus siitä, mitä hyvinvointiteknologian 

käyttöönotossa sote-kentällä tulee huomioida.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

Miten hyvinvointiteknologiaa tulisi ottaa käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä? 

▪ Miten loppukäyttäjien, hoitohenkilöstön ja esimiesten tarpeet tulisi ottaa 

huomioon käyttöönotossa? 

▪ Miten perehdytys tulisi ottaa huomioon hyvinvointiteknologian 

käyttöönotossa? 

 

Työssä käsitellään käyttöönottoa sekä käyttöönottoon liittyvää perehdytystä. Työ on rajattu 

käsittelemään Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttää ja sen erilaisia mikrotason 

käyttäjiä eli loppukäyttäjiä, hoitohenkilöstöä ja esimiehiä. Loppukäyttäjillä tarkoitetaan tässä 

työssä laitetta kotona käyttävää henkilöä. Työssä ei käsitellä käyttöönottoa yhteiskunnan tai 

organisaation näkökulmista vaan edellä mainittujen mikrotason käyttäjäryhmien näkökulmista. 

Tutkimuksessa käyttöönottoa ja perehdytystä tarkastellaan muutaman hyvinvointiteknologian 
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laitteen kautta, koska hyvinvointiteknologian laajan kirjon vuoksi koko kentän tarkastelu yhden 

tutkimuksen puitteissa on mahdotonta. 

  

1.3 Tutkimusmenetelmä  

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, ja sen tutkimusaineisto on kerätty kirjallisten 

kyselylomakkeiden sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla. Tutkimusaineistoa on kerätty 

myös työpajojen sekä käyttäjäkokeiluiden kautta. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

laadullisen tutkimuksen yleisimpiä tiedonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi ja erilaisista dokumenteista kerätty tieto. Tutkimusaineiston keräämisestä löytyy 

tarkempi esitys Menetelmät ja aineisto -luvusta. Teoriaosuuteen on tehty tiedonhakuja eri 

tietokannoissa. Tutkimus on tehty induktiivisella otteella eli se päätyy luomaan yksityisistä 

havainnoista yleisemmän merkityksen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 266).  

 

Tiedonhakua on toteutettu monessa työn vaiheessa. Tutkimusprosessin alussa aloitettiin 

alustavalla tiedonhaulla, jota on täydennetty tutkimuksen edetessä. Tiedonhakuun on käytetty 

LUT-yliopiston Finna-tietokantaa sekä Helsingin yliopiston Helka-tietokantaa. Tiedonhaussa 

on käytetty seuraavia hakusanoja eri yhdistelmillä: implementation, introduction, 

familiarization, learning, training, technology, welfare technology ja health care. Lisäksi 

hakuun on käytetty Google Scholaria, jotta on löydetty parhaat hakusanat ja pystytty vielä tätä 

kautta tukemaan tiedonhakua tietokannoissa. Aineiston hakemiseen on saatu tukea 

tutkimusryhmän asiantuntijoilta, jotka ovat voineet suoraan osoittaa muutamia käytettäviä 

artikkeleita asiantuntijuutensa avulla.  

 

Tutkimus on tehty hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Sen tekemisessä on noudatettu 

rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta sekä kunnioitettu muiden tutkijoiden 

aikaansaannoksia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013). Tiedonhaun kautta löydettyjä 

artikkeleita tarkasteltiin kriittisesti. Muun muassa niiden julkaisutahot otettiin huomioon 

luotettavuuden takaamiseksi. Artikkeleihin on viitattu asiaankuuluvalla tavalla; näin on taattu 

muiden tutkijoiden työn kunnioittaminen. Tutkimuksen aineisto on kerätty osallistujien 

kirjallisella luvalla ja tilaisuuksien äänittämiseen on pyydetty erillinen lupa. Aineisto 

säilytetään turvallisesti ja sen käytössä on varmistettu, ettei yksilöitä voida tunnistaa. 
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Tutkimuksessa käytetyt laitteet olivat testaajille tuntemattomia. Turvallisuusnäkökulma 

huomioitiin siten, että jokaisella laitteella oli työpajoissa nimetty ohjaaja. Käyttökokeiluissa 

kokeilija sai perehdytyksen laitteen käyttöön sekä kirjalliset ohjeet. Lisäksi perehdyttäjän tuki 

oli koko ajan kokeilijan saatavilla.  

 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat hyvinvointiteknologia, käyttöönotto, perehdytys ja 

sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä. Käsitteet on määritelty alla. 

 

Hyvinvointiteknologia 

Teknologialla tarkoitetaan menetelmiä, järjestelmiä ja laitteita, joita käytetään käytännön 

tarkoituksiin, ja jotka on kehitetty tieteen avulla (Collins 2019). Ihmisen toimintakyvyn ja 

terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi käytettävää nykyaikaista teknologiaa kutsutaan 

hyvinvointiteknologiaksi (Raappana & Melkas 2009, 10). Tässä tutkimuksessa 

hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kentälle tuotavaa 

teknologiaa, tarkennettuna erilaisia uusia laitteita, kuten terapiarobotteja, ulkoisia tukirankoja 

ja muita älykkäitä apuvälineitä.  

 

Käyttöönotto 

Käyttöönotolle on olemassa useita eri määritelmiä. Tässä tutkimuksessa käyttöönotto nähdään 

prosessina, jossa organisaatiossa otetaan käyttöön uusi teknologia tai työkalu (Goodman & 

Griffith, 1991). 

Perehdytys 

Perehdytys on laaja käsite. Usein sillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä 

oppii tuntemaan työpaikkansa, työhönsä liittyvät odotukset, ihmiset ja työpaikan tavat (Ahokas 

& Mäkeläinen 2013). Työturvallisuuslaki säätää sen, että työvälineiden oikeaan käyttöön ja 

turvallisiin työtapoihin on annettava riittävä perehdytys. Annettua opetusta ja ohjausta on myös 

täydennettävä tarvittaessa. (738/2002. 14§.) Tässä tutkimuksessa perehdytyksellä tarkoitetaan 

niin työ- ja arkielämää helpottavien välineiden käyttöönottoa ja siihen liittyvää opastusta kuin 
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jatkuvaa perehdytystäkin (Raappana & Melkas 2009, 24) eli teknologiaan tutustumista ja 

kasvamista. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä eli sote-kenttä 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä eli sote-kentällä tarkoitetaan sosiaali- ja 

terveyspalveluja järjestävien tahojen luomaa kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluja 

järjestävät kunnat, yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt. (STM 2019.)  

 

1.5 Raportin rakenne ja tutkimusprosessin kuvaus 

 

Tämä raportti koostuu viidestä pääosiosta, jotka ovat johdanto, teorian esittely, menetelmien ja 

aineiston esittely, tulosten esittely sekä johtopäätökset ja pohdinta. Kuvassa 1 on esitetty 

tutkimuksen rakenne. Kuvasta 1 näkyy, miten työ rakentuu teorian ja laadullisen tutkimuksen 

kautta johtopäätöksiin.  

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 

 

Johtopäätökset ja pohdinta

Tulokset

Menetelmät ja aineisto

Teknologian 
käyttöönotto sote-

kentällä nyt 

Johdanto
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Luvussa 1 on johdanto eli siinä kuvataan työn tausta, työn tavoitteet ja rajaukset, 

tutkimusmenetelmä, tutkimuksen keskeiset käsitteet sekä raportin rakenne ja tutkimusprosessi. 

Luvussa 2 esitellään tiedonhaun tuloksena löytyneitä ratkaisuja sekä aihetta ohjaavaa 

lainsäädäntöä. Luvussa 3 kuvataan tutkimuksen menetelmää ja saatua aineistoa. Luvussa 4 

käsitellään tutkimuksen kautta saatuja tuloksia. Luvussa 5 tutkimuksesta tehdään 

johtopäätökset ja pohditaan muun muassa tutkimuksen hyödynnettävyyttä.  

 

Kuvassa 2 on esitetty tutkimusprosessin eteneminen. Tutkimuksen tekeminen alkoi huhtikuussa 

2019 ja se valmistui helmikuussa 2020. Aineistoa kerättiin toukokuusta heinäkuuhun 2019. 

Lisäksi on hyödynnetty tutkimusryhmän maaliskuussa 2019 tekemää ryhmähaastattelua. 

Tiedonhakua on tehty koko tutkimusprosessin ajan. Valmis raportti luovutettiin julkaistavaksi 

LUTPubiin helmikuussa 2020.  

 

 

Kuva 2. Tutkimusprosessin eteneminen 

  

Tutkimusprosessin aloitus, 
aiheen rajaaminen

4/2019

Teemaa kartoittava 
tiedonhaku

4-5/2019

Aineiston keruu: 
Hoitohenkilöstön 

haastattelun suunnittelu ja 
toteutus

5/2019

Aineiston litterointi ja 
analysointi

6-10/2019

Aineiston keruu:
Älylusikkakokeilun 

suunnittelu ja toteutus

6-7/2019

Aineiston keruu: Työpajojen 
suunnittelu ja toteutus

5-6/2019

Tarkentava tiedonhaku

7-12/2019

Raportin kirjoitus

5/2019-1/2020

Tutkimusprosessin päätös, 
valmis raportti

2/2020



10 

 

 

 

2 HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTO SOTE-

KENTÄLLÄ NYT 

 

Tiedonhaun perusteella suoraan hyvinvointiteknologian käyttöönottoon liittyvää tutkimustietoa 

on melko vähän. Tutkimukset ovat tyypillisesti myös melko rajattuja. Sen sijaan tutkimuksia 

sähköisten palveluiden käyttöönottoon liittyen on tehty enemmän. Niiden tuloksia on esitelty 

tässä luvussa, koska sote-kentän erityispiirteet käyttöönoton osalta tulevat niissä esille. Lisäksi 

sähköiset palvelut vaativat aina jonkinlaisen teknologian käytön osaamisen, joten siltäkin osin 

niiden käyttöä voitaneen rinnastaa hyvinvointiteknologian laitteiden ja palveluiden käyttöön. 

Lait ja ohjeistukset ohjaavat laitteiden käyttöönottoa ja perehdytystä sote-kentällä etenkin 

lääkinnällisten laitteiden osalta.  

 

Tässä luvussa käsitellään ensin lainsäädännön ohjeistuksia, sitten teknologian ja teknologisten 

palveluiden käyttöönottoprosesseja sote-kentällä sekä niissä esiin tulleita haasteita. Näiden 

jälkeen esitellään tutkimuskirjallisuudessa käsiteltyjä perehdytyksessä huomioitavia asioita.  

 

2.1 Teknologian käyttöönottoa koskevat lait ja direktiivit 

 

Teknologian käyttöönottoon sote-kentälle löytyy tällä hetkellä vain vähän ohjeistusta. 

Laiteturvallisuudella edistetään työturvallisuutta. Työturvallisuuslain mukaisesti työnantajan 

on koulutettava työntekijät laitteiden käyttöön, turvattava ja ylläpidettävä työkykyä sekä 

ennaltaehkäistävä työtapaturmia ja muita työstä johtuvia terveyshaittoja. Lain perusteella 

työnantajan on huolehdittava, että työntekijällä on ammatillinen osaaminen ja työkokemus 

huomioon ottaen riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Työvälineiden oikeaan 

käyttöön ja turvallisiin työtapoihin on annettava riittävä perehdytys. Annettua opetusta ja 

ohjausta on myös täydennettävä tarvittaessa. (738/2002. 14§.) 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010. 5§) määrittää terveydenhuollon 

laitteen seuraavasti: 

”Tässä laissa tarkoitetaan: 
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1) terveydenhuollon laitteella instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia 

tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja 

on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen: 

a) sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen; 

b) vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai 

kompensointiin; 

c) anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun; 

taikka 

d) hedelmöittymisen säätelyyn;” 

Vuonna 2010 voimaan tullut uusittu laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista määrää 

laitteiden ammattimaisesta käyttäjästä ja vastuuhenkilöstä, sekä määrittää laitteiden 

ammattimaista käyttöä koskevat yleiset määräykset (629/2010, 26 §).  

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista määrittää ammattimaista käyttöä koskevat 

yleiset määräykset (629/2010. 26§): 

”Ammattimaisella käyttäjällä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että käyttäjän 

toiminnassa noudatetaan tämän lain ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.” 

Saman lain 24§ määrää seuraavaa: 

”Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava siitä, että: 

1) henkilöllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima koulutus 

ja kokemus; 

2) laitteessa tai sen mukana on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja 

käyttöohjeet; 

3) laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja -ohjeistuksen mukaisesti; 
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4) laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin 

asianmukaisesti; 

5) käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön; 

6) laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset terveydenhuollonlaitteet, 

rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut järjestelmät ja esineet eivät vaaranna 

laitteen suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä; 

sekä 

7) laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja 

asiantuntemus.” 

Euroopan Unionin alueella terveydenhuollon laitteiden suunnittelua, käyttöönottoa ja käyttöä 

säädetään lisäksi direktiivillä (Medical Device Directive MDD93/42/EEC). Direktiivi on 

lähinnä laitteen valmistajaa koskeva ohjeistus, eikä sitä siksi käsitellä tässä laajemmin. 

Terveydenhuollon laitteita sekä niiden käyttöä määrittävät siis tarkat säädökset. Lisäksi 

työturvallisuuslaki ohjeistaa yleisesti laitteisiin liittyvää käytön perehdytystä. Sote-kentälle 

tulee tätä nykyä entistä enemmän myös ei-lääkinnällisiä laitteita. Teknologian 

ilmenemismuodot ovat aiempaa kirjavampia. Ohjeistukset eivät välttämättä ole pysyneet tämän 

kehityksen mukana. Aiheen tutkiminen onkin tärkeää, jotta ohjeistuksen puutteet huomattaisiin. 

Tähän tietoaukkoon tulisi reagoida nopeasti teknologian kehittymisen mukana, sekä 

mahdollisuuksien mukaan jo ennakoivasti. 

2.2 Teknologian käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa käyttöönottoa toteutettaessa tulee huomioida kentän 

erityispiirteet. Teknologian hyväksyminen on jo sinällään monimutkainen asia, ja siihen 

vaikuttavat teknologian käytettävyys, kulut ja markkinointi. Mahdollisuus uuden teknologian 

käyttöönottoon riippuu sekä käyttäjistä itsestään että poliittisesta tahdosta, laajemmassa 

mittakaavassa myös alueesta, yhteiskunnasta ja organisaatiosta. (Melkas 2013.) Käyttöönotto 

edellyttää usein monen tahon sujuvaa yhteistyötä. Poliittisilla päätöksillä, säädöksillä ja 

julkisilla toimijoilla on erityinen merkitys. Mikäli organisaatiossa on meneillään samaan aikaan 
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muita isoja muutoksia, käyttöönotto voi häiriintyä. Käyttöönotossa pitää sosiaali- ja 

terveyspalveluissa ottaa huomioon muun muassa se, että hoitotyön keskeyttäminen ei ole 

mahdollista tietyissä ympäristöissä. (Työppönen 2018.)  

 

Kuva 3. Apuvälineiden käytön keskeiset toimintaprosessit (Melkas 2008) 

 

Käyttöönotto edellyttää siis usein monen eri toimijan sujuvaa yhteistyötä. Kuvassa 3 on esitetty 

apuvälineiden käytön kannalta käyttäjän näkökulmasta keskeiset toimintaprosessit. 

Apuvälineet ovat osa hyvinvointiteknologiaa; jälkimmäinen käsite on käytössä vielä melko 

uusi. Kuvan yläreunassa on esitetty prosessien kannalta keskeiset toimijat. Toimijoita voivat 
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siis käyttäjän ja hänen läheistensä lisäksi olla muun muassa seuraavat: kotihoito, lääkärit, 

palvelutalot, terveysasemat, tekninen toimi, sairaalat, yritykset, omaishoito, 3. sektori, 

apuvälinekeskukset tms. Tässä tutkimuksessa on siis keskitytty käyttöönottoprosessin 

tutkimiseen loppukäyttäjän, hoitohenkilöstön ja esimiesten näkökulmista.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lintonin (2002, 65) mukaan implementointi eli käyttöönotto sisältää kaikki toiminnot, jotka 

tapahtuvat tuotteen käyttöönottoon sitoutumisen ja tuotteen taitavan sekä johdonmukaisen 

käytön välillä. Käyttöönotto on siis laaja prosessi. Se pitää suunnitella ja organisoida hyvin, 

jotta päästään onnistuneeseen tulokseen (Johansson-Pajala ym. 2019). Käyttöönottoprosessi 

voidaan suorittaa eri tavoin tilanteen mukaan. Ennen varsinaista käyttöönottoa suoritetaan 

arviointivaihe, jossa määritellään odotettuja positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia 

lopputulokseen. Tämän jälkeen aloitetaan asentamisvaihe, jonka aikana palvelun tai 

järjestelmän hyödyntämistavoitteet on saavutettava. Vahvistamisvaihe tulee käyttöönoton 

jälkeen, ja siinä tehdään jatkokehittelyä ja varmistetaan toiminnan sujuminen. (Holm 2013, 10-

11.)  

 

Käyttöönotto alkaa siis suunnittelusta ja viestinnästä. Hyvä suunnittelu ja organisaatiolle 

hyvissä ajoin etukäteen tiedotettu käyttöönotto valmistaa työyhteisöä muutokseen. 

Työyhteisölle tulee korostaa palautteen antamisen ja ongelmiin puuttumisen tärkeyttä. 

Organisaation merkitys korostuu käyttöönotossa, koska se päättää käyttöönotettavasta 

palvelusta tai järjestelmästä sekä vastaa resursseista ja henkilöstön tukemisesta. Tärkeimpinä 

asioina yksilön kannalta nousevat esiin yksilön asenne ja kiinnostus sekä osallistuminen 

koulutuksiin ja käyttöönoton erivaiheisiin. Laitetoimittajan tuottamalta teknologialta vaaditaan 

muun muassa käytettävyyttä sekä järjestelmien integroimista.  (Työppönen 2018.) 

 

Johansson-Pajala ym. (2019) ovat tutkineet hyviä hyvinvointiteknologian ja robotiikan 

käyttöönoton olosuhteita vanhusten hoitoympäristöissä. Tutkimuksessa esitetään kolme 

tärkeintä huomioitavaa seikkaa. Ensimmäinen niistä on hoitotyöntekijöiden vakuuttuminen. 

Hoitotyöntekijöiden pitää olla vakuuttuneita hyvinvointiteknologian hyödyllisyydestä ja 

toimivuudesta ja suhtautua positiivisesti teknologian käyttöön. Heidän pitää ajatella, että 

hyvinvointiteknologian käyttö on osa hoitotyötä. Yhtenä ratkaisuna tähän Johansson-Pajala ym. 

esittävät, että osa hoitotyöntekijöistä voisi käydä erityisen koulutuksen hyvinvointiteknologian 
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käyttöön. Koulutuksen jälkeen he voisivat toimia muiden hoitotyöntekijöiden ja vanhuksien 

käyttötukena. Toisena tärkeänä asiana esille nostetaan monitasoinen yhteistyö.  Tällä 

tarkoitetaan kaikkia päätöksentekoketjuun osallistuvia tahoja, jotka vaikuttavat 

hyvinvointiteknologian käyttöönottoon aina lainsäädännöstä vanhusten omaan kiinnostukseen 

asti. Myös vanhusten huomioiminen jo hyvinvointiteknologian suunnitteluvaiheessa nähdään 

tärkeänä. Tutkimuksen mukaan kolmas keskeinen asia on kulujen jakautumisen 

suunnitteleminen. Tuleeko kulujen maksajana olla yhteiskunta, käyttäjä vai näiden 

kombinaatio? Tässä tulisi tutkijoiden mukaan huomioida niin tasa-arvoisuus kuin yhteiskunnan 

taloudellinen kantokykykin. (Johansson-Pajala ym. 2019.) 

Goodman ja Griffith (1991) esittivät käyttöönoton puitteet kuvan 4 esittämällä tavalla. Heidän 

mukaansa käyttöönoton kriittisiä prosesseja ovat sosiaalistuminen, sitoutuminen, palkkion 

jakaantuminen, palaute ja uudistuminen sekä sekoittuminen. Sosiaalistumisella tarkoitetaan 

prosesseja, joissa yksilö hankkii tietoja ja taitoja sekä tekee tunnepitoisia ja/tai arvioivia 

suuntauksia uutta teknologiaa kohtaan. Sitoutuminen taas vaikuttaa ainakin kolmella tavalla 

käyttöönottoon. Sitoutuneisuus kasvattaa kehittämishalukkuutta, lisää positiivista asennetta 

teknologiaa kohtaan sekä vaikuttaa siihen, miten yksilö käsittelee poikkeavan tiedon 

teknologiasta. Palkkion jakaantumisella tarkoitetaan eri tyyppisiä palkkioita, jotka liittyvät 

uuden teknologian käyttöönottoon. Niitä voivat olla teknologia ja sen käytöstä saatu hyöty 

itsessään tai organisaation palkitsemisjärjestelmän kautta saatu palkkio. Jotkut käyttäjät voivat 

kokea myös tiedon teknologiasta ja sen käytöstä palkkiona. Palautteella ja uudelleen 

suunnittelulla viitataan siihen, että aina käyttöönotosta kerätään palautetta ja sitä kautta voidaan 

tehdä muutoksia suunnitelmiin. Sekoittumisella tarkoitetaan vaihetta, jossa uusi teknologia ja 

sen käyttö laajentuu koskemaan kaikkia organisaation osia. (Goodman & Griffith 1991, 265-

272.) 

 

Käyttöönoton onnistumiskriteereitä ovat tieto, käytös ja käyttö, asenteet sekä normatiivinen 

yhteisymmärrys. Tiedolla tarkoitetaan sitä, miten käyttää uutta teknologiaa, miten ratkaista 

ongelmia sen käytössä sekä miten kehittää uutta teknologiaa ja sen käyttöä. Käytöksellä ja 

käytöllä viitataan toimintoihin, joita yksikkö tekee kunnioittaen uutta teknologiaa ja sen 

kehitysastetta. Asenteet ovat joko positiivisia tai negatiivisia; se, miten ne esitetään, on 
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merkittävässä roolissa. Normatiivisella yhteisymmärryksellä taas pyritään siihen, että käytölle 

on strategia ja uuden teknologian tuoma lisäarvo on tiedossa. (Goodman & Griffith 1991, 276.) 

 

 

Kriittiset prosessit 

Sosiaalistuminen 

Sitoutuminen 

Palkkion jakaantuminen 

Palaute/uudelleen suunnittelu 

Sekoittuminen 

 

 

Kuvan 4 käyttöönoton puitteissa on selkeästi tuotu esille käyttöönoton kriittiset prosessit, joihin 

on hyvä kiinnittää huomiota suunnitteluvaiheessa. Lisäksi onnistumiskriteerien avulla on 

helppoa kiinnittää huomio keskeisiin tekijöihin, joiden avulla käyttöönoton 

onnistumismahdollisuuksia saadaan lisättyä. Goodmanin ja Griffithin tutkimus on jo melkein 

kahdenkymmenen vuoden takaa, joten uusi teknologia on tuolloin tarkoittanut täysin eri asiaa 

kuin nykypäivänä. Silti nämä asiat ovat edelleen tärkeitä käyttöönotossa.  

 

2.3 Sähköisten järjestelmien käyttöönottoprosessien malleja sote-kentältä 

 

Cresswell ym. (2013) ovat tuoneet esiin kymmenen huomioitavaa kohtaa terveydenhuollon 

tietotekniikkaa implementoitaessa. Tämä malli on esitelty kuvassa 5. Mallissa ohjeistetaan 

ensin selventämään, mitä ongelmaa tai ongelmia teknologialla halutaan ratkaista. Sen jälkeen 

pitää rakentaa yhteisymmärrys asiasta ja harkita eri vaihtoehtoja. Järjestelmän valinta tehdään 

kliinisten tarpeiden ja taloudellisuuden perusteella. Hyvä suunnittelu, jossa ei unohdeta 

infrastruktuuria, on tärkeää. Suunnittelussa tulee huomioida myös henkilöstön hyvä 

kouluttaminen. Tämän jälkeen edistymistä pitää seurata jatkuvasti ja järjestelmää pitää 

ylläpitää. Lopuksi pitää pysyä valitussa linjassa.  Cresswell ym. (2013) mukaan teknologian 

elämänkaaren vaiheita on neljä. Ne ovat syntynyt tarve muutokselle, järjestelmän valinta, 

suunnittelu sekä ylläpito ja arviointi. (Cresswell ym. 2013.) 

Käyttöönoton onnistumiskriteerit 

Tieto 

Käytös/käyttö 

Asenteet 

Normatiivinen yhteisymmärrys 

Kuva 4. Käyttöönoton puitteet (Goodman & Griffith 1991) 
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Kuva 5. Kymmenen huomioonotettavaa asiaa terveydenhuollon tietotekniikan implementoinnissa 

(Cresswell ym. 2013) 

 

Cresswell ym. (2013) luomassa huomioitavien asioiden mallissa ovat hyvin esillä 

käyttöönottoprosessin eri asiat ja vaiheet. Tämä malli on kopioitavissa monen eri laitteen 

käyttöönottoprosessin suunnitteluun. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että malli ei huomioi tilannetta, 

jossa vaiheessa neljä (Valitse järjestelmä, joka kohtaa kliiniset tarpeet ja on edullinen) 

huomataan, että vaaditun kaltaista teknologiaa ei vielä löydy markkinoilta. Tällöin tulee pohtia 

myös oman tai yhteiskehittämisen mahdollisuutta.  
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Kuvassa 6 on esitelty Jauhiaisen ja Sihvon (2015) malli asiakaslähtöisten sähköisten 

terveyspalveluiden käyttöönottoon. Siinäkin sykli alkaa tarpeesta ja nykytilan kuvauksesta. 

Asiakasymmärrys on luotava ennen palvelun ja palvelupolun suunnittelua. Pilotoinnin kautta 

saadaan arvioinnit suunnitellusta palvelusta ja voidaan tehdä tarvittavat muutokset. Tämä 

tehdään niin monta kertaa, että tulos on tyydyttävä. Vasta sen jälkeen viimeistellään palvelu ja 

palvelupolku ja niiden ollessa kunnossa tapahtuu käyttöönotto. Tämän jälkeen vaikuttavuuden 

arviointia ja jatkokehitystä jatketaan koko palveluiden tai järjestelmän käytön ajan. (Jauhiainen 

& Sihvo 2015.)  

Kuvassa 6 näkyy myös palveluiden, organisaation, teknologian ja ihmisen kannalta tärkeitä 

huomioitavia seikkoja. Palveluiden osalta pitää esimerkiksi tuntea palvelun kenttä ja sen 

kehittämismenetelmät. Organisaation kannalta tiedottaminen ja johtaminen ovat muutamia 

Jauhiaisen ja Sihvon esille nostamia asioita. Teknologian mahdollisuudet, käytettävyys ja 

turvallisuus tulee pitää mielessä suunnittelun vaiheissa. Ihmistä ajateltaessa tulee varmistaa 

osaaminen, sitoutuminen sekä motivaation ja asenteen oikeellisuus. (Jauhiainen & Sihvo 

2015.)  

 

Kuva 6. Malli asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalveluiden käyttöönottoon (Jauhiainen & Sihvo 2015) 
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Tässä Jauhiaisen ja Sihvon (2015) mallissa on huomioitu hyvin käyttöönoton eri näkökulmat. 

Lisäksi on huomioitu hyvin asiakkaan ja organisaation kanssa yhdessä tekemän kehittämisen 

eri vaiheet. Tämä olisi hyvin hyödynnettävissä myös laitteiden kehittämisen puolella. 

Asiakaslähtöisyyttä ei voi tarpeeksi korostaa erilaisissa hyvinvointiteknologian ratkaisuissa. 

Tämän kaltaisen mallin avulla asiakaslähtöisyys tulisi hyvin huomioitua. 

 

2.4 Käyttöönoton haasteet  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa teknologian käyttöönoton haasteeksi on todettu muun muassa 

ohjelmistojen käytettävyys, ohjelmistojen yhteensovittaminen ja toimijoiden motiivit. Lisäksi 

on huomattu, että prosessi palvelujen muuttamiseksi on haasteellinen ja hidas. Käyttöönotto 

edellyttää työtä myös asennusvaiheen jälkeen. Uutta palvelua tai laitetta on opittava käyttämään 

sekä oppia antamaan palautetta erilaisista huomioista.  Uuden toimintatavan omaksuminen ja 

kehittäminen kuuluvat tähän vaiheeseen. Mikäli käyttäjät eivät vakuutu uuden palvelun tai 

tuotteen hyödyllisyydestä, he palaavat helposti takaisin vanhaan toimintatapaan. Lisäksi jos 

organisaatio ei tue muutosta tai vanhojen työvälineiden käyttö mahdollistetaan, paluu vanhoihin 

tapoihin on helpompaa. (Hyppönen & Valkeakaari 2009.)  

 

Organisaatiossa tapahtuva muutos aiheuttaa usein muutosvastarintaa. Se ilmenee 

tarkoituksellisena käyttöönoton vaikeuttamisena. Käyttäjät arvioivat aina henkilökohtaisesti, 

onko muutos heidän kannaltaan negatiivinen vai positiivinen. Jos muutos koetaan 

negatiiviseksi, sitä vastustetaan. Vastustus voi näkyä monin eri tavoin. Järjestelmän tai palvelun 

käyttöä voidaan vältellä, saatetaan aiheuttaa virheitä ja ajan kuluessa vastustuksen kohde voi 

muuttua järjestelmän ominaisuuksista sen merkityksiin ja henkilöityä esimerkiksi esimieheen. 

Muutosvastarintaa voidaan lieventää tarjoamalla sekä esimiehille että käyttäjille riittävästi 

tukea, sitouttamalla kaikki osapuolet prosessiin sekä huolehtimalla projektisuunnittelun 

laadukkuudesta. (Holm 2013.)  

 

Käyttöönoton haasteita nousi esiin myös Zora-robotin käyttöönottoa tutkineessa tutkimuksessa. 

Zoran käyttöönottoa tutkittiin vanhustenhuollossa Suomessa ROSE-hankkeen puitteissa. Zora 

on pieni humanoidirobotti, joka on suunniteltu kuntoutukseen ja virkistykseen sote-kentällä. 
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Zoran käyttöönoton aikana nousi esiin haasteita henkilöstön, työnsuunnittelun ja työnilmapiirin 

suhteen. Hoitohenkilöstö koki, että robotin käytölle tulisi olla osoitettuna aika ja käyttäjät 

suunnitellusti. Käyttö vaati kaksi hoitajaa, joista toinen ohjasi robotin käyttöä ja toinen 

asiakkaita. Robotin käyttäjien ja ei-käyttäjien välille nousi jännitteitä, mikä aiheutti muutoksia 

työyhteisön ilmapiirissä. Koettiin, että robotin käyttö vie aikaa muutoinkin kiireiseltä 

hoitotyöltä. Tutkimuksen mukaan perehdytyksessä tulisikin huomioida teknisten asioiden 

lisäksi ajankäytön ja työnjaon asiat. (Melkas ym. 2020a.)  

 

2.5 Perehdytys osana käyttöönottoprosessia 

 

Tärkeä osa käyttöönottoprosessia on laitteen tai palvelun käytön perehdytys. Perehdytykseen 

vaikuttaa pitkälti se, millainen laite on kyseessä. Sen vuoksi yhtä selkeää mallia 

hyvinvointiteknologian perehdytykseen on vaikea luoda. Teknologian perehdytykseen liittyy 

kuitenkin aina samoja piirteitä. Alaluvussa 2.3 on tuotu esille käyttöönoton haasteita. Hyvällä 

perehdytyksellä voidaan vaikuttaa joihinkin näistä haasteista. Lisäksi ajoissa aloitetun ja 

riittävän perehdytyksen on todettu olevan tärkein pelkojen ja negatiivisten vaikutusten 

vähentämisen keino (Raappana & Melkas 2009). Tässä alaluvussa esitellään erilaisia 

perehdytyksessä huomioitavia asioita.  

 

Perehdytysprosessia suunniteltaessa on hyvä huomioida seuraavat kysymyssanat: kuka, mitä, 

milloin, miten ja kenelle. Kuka-sanalla viitataan perehdyttäjään eli henkilöön, joka on vastuussa 

perehdytyksen suorittamisesta. Mikäli perehdyttäjiä on useita, on vastuunjaon oltava selvä. 

Lisäksi perehdyttäjää nimettäessä on tärkeää huolehtia, että resurssit niin ajan kuin työnteon 

turvaamisen suhteen ovat riittävät. Mitä-sanalla tarkoitetaan perehdytettävää aihetta. Erilaiset 

tarkistuslistat ovat tässä hyviä, koska ne lisäävät perehdytyksen tasalaatuisuutta 

perehdytyskertojen välillä. Milloin-sanan avulla tulee pohtia sitä, mitä kerrotaan minäkin 

ajankohtana. Tässä on viisasta arvioida sitä, mikä järjestys ja kesto tukisivat parhaiten 

perehtyjän oppimista. ”Miten” viittaa siihen, millä perehdytysmuodolla perehdytys tullaan 

antamaan. Tämä on tärkeässä osassa, jotta voidaan taata tehokas ja mielekäs oppiminen. Näitä 

keinoja on esitelty enemmän seuraavassa kappaleessa. ”Kenelle” puolestaan viittaa 

perehdytettävään. Miten perehdytyksessä saadaan huomioitua yksilölliset ominaisuudet? Mitkä 

ovat perehtyjän toiveet perehdytyksen suhteen? (Eklund 2018, 76-80.) 
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Erilaisia perehdytysmuotoja on useita: erilaiset koulutustilaisuudet, käytännössä tekeminen, 

keskustelu perehdyttäjän kanssa, ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu, verkkokurssit, 

webinaarit ja videot sekä pelit (Eklund 2018, 79). Laitteen käyttöön voidaan perehdyttää 

esimerkiksi järjestämällä käyttäjälle tai käyttäjille laite- tai järjestelmävalmistajan pitämä 

koulutustilaisuus. Tämä koulutus voidaan järjestää joko niin, että kouluttaja on samassa tilassa 

koulutettavan kanssa tai etäyhteyksien avulla, jolloin kouluttaja ja koulutettava voivat 

keskustella ja nähdä toisensa esimerkiksi verkkoyhteyden avulla. Yksi etäkoulutuksen 

vaihtoehto on järjestää perehdytys Skype-videopuhelun kautta. Tällaisen perehdytyksen kesto 

ja laajuus määräytyy hyvin pitkälti laitteen tai järjestelmän vaatimusten mukaan. Yksi 

perehdyttämisen vaihtoehto on toisen käyttäjän antama vierikoulutus. Tällöin perehdytyksen 

antaja on saanut käyttökoulutuksen joko laite- tai järjestelmävalmistajalta, toiselta käyttäjältä 

tai opiskellut käytön käyttöohjeiden avulla. Kolmas vaihtoehto se, että käyttäjä ei saa 

henkilökohtaista perehdytystä, vaan opiskelee laitteen käytön itse käyttöohjeen, videon tai 

verkkokurssin avulla. (Melkas ym. 2020b.) 

 

Kuten käyttöönotossa, myös perehdyttämisessä on haasteita. Esimerkiksi teknologian 

käyttöönoton alkuvaiheessa perinteisesti annettavan lyhyen koulutuksen, jonka pitää laite- tai 

järjestelmävalmistaja, on katsottu vastaavan heikosti käyttöönottajien tarpeita. Usein myöskään 

organisaation ylemmillä tasoilla ei tiedosteta jatkuvan perehdytyksen merkitystä. (Raappana & 

Melkas 2009.) Seuraavista asioista huolehtimalla voidaan vaikuttaa siihen, että perehdytys 

onnistuu: Johdon tulee ymmärtää perehdytyksen tärkeys ja olla sitoutuneita sen kehittämiseen; 

perehdytyksen tulee olla huolellisesti suunniteltu ja riittävästi resursoitu; 

perehdytyssuunnitelman aikataulun on oltava realistinen; perehdytyksellä tulee olla selkeät 

tavoitteet ja odotukset; yksilön tarpeet ja toiveet perehdytyksen toteuttamisessa tulee 

mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. (Eklund 2018, 112-113.) 
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3 MENETELMÄT JA AINEISTO 

 

Tutkimus toteutettiin kolmesta eri näkökulmasta (kuva 7). Näitä näkökulmia olivat kotikäytön, 

hoitohenkilöstön sekä esimiestason teknologian käyttöönottoprosessit. Näkökulmat 

valikoituvat tutkimuksen tavoitteen ja rajauksen mukaan. Näiden pohjalta muodostui 

suunnitelma tarvittavan aineiston keruusta ja keruumenetelmistä. Kotikäytön 

käyttöönottoprosessia tutkittiin muun muassa älylusikkakokeilun avulla. Siinä kaksi kokeilijaa 

testasi tuotetta omassa arjessaan. Hoitohenkilöstön käyttöönottoprosessia selvitettiin 

haastattelemalla kahden eri työyhteisön hoitajia. Kaikkia näkökulmia lähestyttiin lisäksi 

teknologiatyöpajoissa, jotka järjestettiin saman sisältöisinä kaikille kolmelle ryhmälle, eli 

loppukäyttäjille, hoitohenkilöstölle ja esimiehille. Aineisto on jaettu kolmeen osaan: A, B ja C. 

Aineisto A sisältää älylusikkakokeilun, aineisto B hoitohenkilöstön haastattelut ja aineisto C 

teknologiatyöpajojen tulokset. 

 

 

Kuva 7. Tutkimuksen eri näkökulmat 

 

Kotikäytön 
käyttöönottoprosessi

Esimiestason 
käyttöönottoprosessi

Hoitohenkilöstön 
käyttöönottoprosessi
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Taulukossa 1 on esitetty kootusti tutkimuksen aineistot. Tutkimukseen osallistui yhteensä 23 

osallistujaa, ja käytössä oli viisi erilaista hyvinvointiteknologian ratkaisua.  

Taulukko 1. Tutkimuksen aineistot 

Aineisto Näkökulma Tutkimusmenetelmä Käytetyt 

teknologia 

Tutkittavien 

määrä 

Aineisto 

A 

Kotikäyttäjän 

käyttöönoton ja 

perehdyttämisen 

tarpeet 

Käyttäjäkokeilu 

loppukäyttäjän 

kotona. Tiedonkeruu 

haastatteluiden ja 

käyttöpäiväkirjan 

avulla 

Gyenno-

älylusikka 

2 

Aineisto 

B 

Hoitohenkilöstön 

käyttöönottoprosessia 

koskevat tarpeet 

Ryhmähaastattelut 

hoitohenkilöstölle 

Yetitablet 9 

Aineisto 

C 

Esimiesten, 

hoitohenkilöstön ja 

loppukäyttäjien 

käyttöönottoprosessia 

koskevat tarpeet 

Työpajatyöskentely. 

Tiedonkeruu: 

Ryhmähaastattelu 

työpajan lopussa 

Gyenno-

älylusikka 

Joy for All 

-seurakissa 

Laevo-

voimaliivi 

Oculus 

VR-lasit 

12 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytössä olleet teknologiat sekä menetelmät, joiden 

avulla aineisto on kerätty. Viimeisessä alaluvussa kuvataan aineiston analysointi.   

 

3.1 Tutkimuksessa käytetyt teknologiat  

 

Tässä tutkimuksessa hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kentälle tuotavaa teknologiaa, tarkennettuna erilaisia uusia laitteita, kuten terapiarobotteja, 

ulkoisia tukirankoja ja muita älykkäitä apuvälineitä. Tähän tutkimukseen valikoitui erityyppisiä 
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laitteita, jotka kuvastavat hyvinvointiteknologian laajaa kirjoa. Tutkimuksessa käytettyjen 

laitteiden joukossa on sekä laitteita, jotka on suunniteltu loppukäyttäjän käytettäviksi että 

laitteita, jotka ovat vain hoitohenkilöstön käytössä. Tässä alaluvussa esitellään tutkimuksessa 

käytetyt teknologiat. Näistä neljä ensimmäistä on hankittu tai vuokrattu HyTeLab-hankkeen 

puitteissa. Viimeinen laite, Yetitablet, on käytössä molemmissa yksityisissä hoitolaitoksissa, 

joissa tutkimusta tehtiin. 

 

Gyenno-älylusikka 

Gyenno-älylusikka on apuväline, joka tasaa ruokailutilanteissa käden vapinaa. Laitteessa on 

360°-stabilisaattori, jonka luvataan tasoittavan jopa 85% käden tahdottomasta vapinasta. 

Laitteen oppiva käyttöjärjestelmä erottaa käden tahattomat liikkeet ja reagoi niihin. Yhdellä 

latauksella akun kestoksi luvataan 180 minuuttia. Gyenno-älylusikkaa ei saa käyttää henkilö, 

jolla on sydämentahdistin. (EN-Apuvälineet 2019; Toimiva Koti 2019.) Kuvassa 8 on 

käyttökokeilussa ollut malli. Gyenno-älylusikan käyttäjäkokemuksia on tutkittu myös Laineen 

ja Maunilan opinnäytetyössä (2019). Työn tuloksena oli huomio siitä, että ennen älylusikan 

hankintaa olisi hyvä päästä testaamaan sitä. Testaamisessa käyttäjä pystyisi yksilöllisesti 

kokeilemaan älylusikan sopivuuden itselleen, jolloin hankinta tehtäisiin paremmin perustein. 

(Laine & Maunila 2019.) 

 

Kuva 8. Gyenno-älylusikka (Kuva: Päivi Tommola 2019) 
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Joy for All -seurakissa 

 

Joy for All -seurakissa on kuvassa 9. Kissa on suunniteltu etenkin ikääntyneille ihmisille 

seuraksi. Se on suunniteltu muistuttamaan oikeaa kissaa: sillä on pehmeä turkki ja kissamaiset 

liikkeet sekä äänet. Kissassa on sensorit, jotka tunnistavat kosketuksen ja liikkeen, joten se 

reagoi kehräämisellä tai maukumisella siihen, kun sitä kosketetaan tai liikutetaan. Kissa toimii 

paristoilla. (Ageless Innovation LLC, 2018.) Tässä tutkimuksessa kissa korvasi erityisesti 

terapiakäyttöön suunnitellun JustoCat-kissan, jonka toimituksessa oli liian pitkä viive suhteessa 

tutkimusaikatauluun. JustoCat-kissasta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa sillä todettiin olevan 

positiivisia vaikutuksia muistisairaan ihmisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun rauhoittavan 

vaikutuksensa ansiosta (Gustafsson, Svanberg & Müllersdorf 2015).   

 

 

Kuva 9. Joy for All -seurakissa (Kuva: Päivi Tommola 2019) 

 

Laevo-voimaliivi 

 

Laevo-voimaliivi on päälle puettava laite, joka on kehitetty vähentämään alaselän kuormaa 

kumartumis- ja kumarrustilanteissa. Laevo tukee alaselkää eteenpäin suuntautuvan 

kumartumisen aikana, kumarruksissa ollessa, pystyasentoon palattaessa sekä nostoliikkeessä. 

Laevo toimii kaasujousiteknologialla. Kuvassa 10 on Laevo-voimaliivi asianmukaisesti 

henkilön ylle puettuna. Laevo on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Laevo-voimaliiviä ei saa 

käyttää henkilö, jolla on sydämentahdistin tai rintaimplantti tai jolta on poistettu 

kainaloimusolmuke. (Laevo 2018.)  
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Kuva 10. Laevo-voimaliivi (Kuva: Päivi Tommola 2019) 

 

Oculus VR-lasit 

 

Oculus Go on kannettava ja itsenäinen VR- eli virtuaalilasijärjestelmä (kuva 11). VR-lasit 

mahdollistavat virtuaalitodellisuuden sisällön katsomisen eli käyttäjä kokee olevansa 3D-

todellisuudessa. Lisäksi laseissa on sisäänrakennetut tilaääniohjaimet, joten erillisiä 

kuulokkeita ei tarvita. Tämä laite on akkukäyttöinen. (Facebook Technologies 2019.) VR-

laseille on olemassa erilaisia maksuttomia ja maksullisia ohjelmistoja. Tässä tutkimuksessa 

VR-laseilla näytettiin rentoutukseen tarkoitettua vesiputousmaisemaa.  

 

 

Kuva 11. Oculus VR-lasit (Kuva: Päivi Tommola 2019) 
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Yetitablet 

 

Yetitablet on monikäyttöinen jättitabletti. Yetitabletin suuren näytön avulla näkövammaiset ja 

liikuntarajoitteiset voivat käyttää taulutietokonetta helpommin. Yetitabletin avulla voi muun 

muassa pelata pelejä, katsoa suoratoistopalveluista ohjelmia ja lukea uutisia. Sen avulla voidaan 

tehdä asioita niin yksin kuin ryhmässäkin.  Kuvassa 12 Yetitablet on käytössä ja sen kokoluokan 

voi hahmottaa kuvasta. (Kuori Oy 2020.) Tässä tutkimuksessa Yetitabletin käyttö liittyi 

asiakkaiden osallistamiseen ja kuntouttamiseen yksityisen palveluntarjoajan hoitolaitoksissa 

esimerkiksi erilaisten pelien avulla. 

 

 

Kuva 12. Yetitablet (Kuori Oy 2020) 

 

3.2 Aineisto A: Älylusikkakokeilu 

 

Aineisto A kerättiin Gyenno-älylusikkakokeilulla kotikäyttäjän näkökulmasta. Kokeilun avulla 

selvitettiin kotikäyttäjän käyttöönoton ja perehdyttämisen tarpeita. Käyttäjäkokeilu toteutettiin 

heinäkuussa 2019 kahdella loppukäyttäjällä. Älylusikka oli käytössä molemmilla 

loppukäyttäjillä kahden viikon ajan. Kokeilussa tehtiin kolme teemahaastattelua kummallekin 

loppukäyttäjälle. Teemahaastattelussa tutkimusongelmasta saadaan poimittua keskeiset 
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kysymykset, joihin halutaan vastaus. Kysymysten käsittelyjärjestyksellä ei ole tarkkaa 

rakennetta ja tavoitteena on, että vastaaja voi antaa kaikista teemoista oman kuvauksensa. 

Teemahaastatteluun voi myös liittyä haastateltavalle annettavia tehtäviä. (Vilkka 2015, 124.)  

Alkuhaastattelussa selvitettiin kokeilijan taustoja ja odotuksia käytön suhteen. Väli- ja 

loppuhaastattelussa kysyttiin käytön herättämiä ajatuksia ja kokemuksia perehdytykseen ja 

käyttöön liittyen. Haastatteluissa käytettiin apuna kysymysrunkoja (Liitteet 1 ja 2). Haastattelut 

äänitettiin. Lisäksi loppukäyttäjiä pyydettiin täyttämään käytönseurantalomaketta (Liite 3). 

Näiden lomakkeiden avulla pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvä kuva kokeilun 

sujumisesta. Tavoitteena oli laitteen käyttöä edistävien ja haittaavien tekijöiden löytäminen 

sekä suunnitellun perehdytyksen toimivuuden tutkiminen.  

Koekäyttäjät saivat perehdytyksen älylusikan käyttöön tutkijalta. Perehdytyksessä käytiin läpi 

lusikan käyttötarkoitus, rakenne ja toiminnot. Perehdytys perustui laitteen käyttöohjeille ja 

tutkijan omakohtaisille käyttökokeiluille. Toimintojen kohdalla käytiin läpi laitteen 

kytkeminen päälle ja pois, laitteen lataaminen, lusikka- ja haarukkapäiden vaihto sekä laitteen 

puhdistaminen. Valmistajan antamat vinkit laitteen käyttöön luettiin manuaalista läpi. 

Perehdytys toteutettiin molemmille loppukäyttäjille samanlaisena. 

 

Molemmat älylusikan käyttäjät ovat 50-60 -vuotiaita naisia. Loppukäyttäjä 1 on suorittanut 

ylemmän korkeakoulututkinnon, loppukäyttäjä 2 toisen asteen tutkinnon. Kumpikin on 

sairautensa vuoksi sairauseläkkeellä. Käyttäjien sairaustaustat eroavat kuitenkin toisistaan: 

Loppukäyttäjä 1 sairastaa Parkinsonin tautia, jonka pääoireena on oikeanpuoleinen vapina, 

jonka voimakkuus vaihtelee päivän mittaan ja päivästä toiseen. Vapinaa on sekä kädessä että 

jalassa. Loppukäyttäjä 2 sairastaa dystoniaa, jonka oireita ovat molemminpuolinen vapina sekä 

käsien väsyminen ja voimattomuus. Oireet aiheuttavat kipuja, rajoittavat toimintakykyä ja 

häiritsevät ajoittain myös nukkumista.  

 

3.3 Aineisto B: Hoitohenkilöstön haastattelut 

 

Aineisto B kerättiin hoitohenkilöstön ryhmähaastatteluiden avulla.   Haastatteluissa selvitettiin 

hoitohenkilöstön käyttöönottoprosessia koskevia tarpeita. Ryhmähaastattelut toteutettiin 

kahdessa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa yksityisen palveluntuottajan hoitolaitoksessa. 
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Molemmat yksiköt ovat melko uusia: toinen on ollut toiminnassa syyskuusta 2018, toinen 

otettiin käyttöön toukokuussa 2019.  

Ensimmäinen haastattelu toteutettiin maaliskuussa 2019 (yksikkö 1) ja toinen haastattelu 

toukokuussa 2019 (yksikkö 2). Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ryhmälle. 

Molemmissa haastatteluissa oli käytössä haastattelurunko, joka ohjasi haastattelun kulkua 

(Liitteet 4 ja 5). Haastattelut äänitettiin. 

Yksikön 1 haastattelussa oli läsnä kolme hoitohenkilöstön edustajaa. Iältään haastateltavat 

olivat 20-45 -vuotiaita. Kaksi haastateltavista oli suorittanut toisen asteen tutkinnon ja yksi 

ylemmän korkeakoulututkinnon. Haastattelun keskeisiä teemoja olivat yksikön teknologian 

käytön nykytilanne, henkilöstön näkemys teknologian käytön ideaalitilanteesta sekä käytännöt 

uuden teknologian käyttöönotossa. 

Yksikön 2 haastattelussa oli läsnä kuusi 25-55 -vuotiasta hoitohenkilöstön edustajaa. Neljä 

haastateltavista oli suorittanut toisen asteen tutkinnon ja kaksi alemman korkeakoulututkinnon. 

Tässä haastattelussa pyrittiin selvittämään uuden teknologian käyttöönoton kokemuksia, siinä 

ilmenneitä tai ilmeneviä haasteita, hyviä perehdytyskokemuksia sekä hoitohenkilöstön 

näkemyksiä asiakkaiden ajatuksista uuden teknologian käyttöönottoon liittyen. Lisäksi yksikön 

2 hoitohenkilöstöltä kerättiin numeerinen kyselyaineisto, jossa oli käytössä 5-portainen Likert-

asteikko (Liite 6). Kyselyn avulla saatiin lisäselvyyttä kysymyksiin, jotka liittyivät 

kokemukseen teknologian hyödyllisyydestä, arvioon asiakkaiden suhtautumisesta uuteen 

teknologiaan, uuteen teknologiaan saadun perehdytyksen tasosta sekä Yetitabletin 

perehdytyksen onnistumisesta.  

 

3.4 Aineisto C: Teknologiatyöpajat 

 

Laajempaa näkökulmaa teknologian käyttöönottoon ja perehdytykseen selvitettiin kolmen 

työpajan avulla. Työpajojen avulla tutkittiin esimiesten, hoitohenkilöstön ja käyttäjien 

käyttöönottoprosessia koskevia tarpeita. Tästä syntyi tutkimuksen kolmas aineisto eli aineisto 

C. Kesäkuussa 2019 järjestettiin kolme samansisältöistä työpajaa kolmelle eri ryhmälle, 

esimiehille, hoitohenkilöstölle sekä loppukäyttäjille. 
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Työpajojen suunnittelussa hyödynnettiin induktiivista lähestymistapaa. Työpajojen sisältö 

rakennettiin siis siten, että ensin keskityttiin yksityiskohtiin, joiden perusteella etsittiin 

yleistyksiä koko aiheeseen liittyen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 266.) Myös 

ryhmähaastattelut etenivät induktiivisesti: haastattelut aloitettiin laitekohtaisilla kysymyksillä, 

joista edettiin koko sote-kenttää perehdytysnäkökulmasta koskeviin kokoaviin kysymyksiin.  

Työpajojen alussa oli noin 15 minuutin luento aiheesta ”Terveydenhuolto ja teknologia – Mitä 

on jo tarjolla”. Luento oli tutkijan tekemä, ja siinä esiteltiin erilaista sote-kentällä nykyisin 

hyödynnettävää teknologiaa. Sen jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan ohjatusti neljään 

laitteeseen: Joy for All -seurakissa, Gyenno-älylusikka, Oculus VR-lasit ja Laevo-eksoskeleton. 

Tutustumisten jälkeen toteutettiin ryhmähaastattelu perehdytyksen ja käyttämisen 

näkökulmista. Haastattelussa kysyttiin jokaisesta laitteesta samat kysymykset ja lopuksi 

yhteenvetokysymykset kokonaisuutta ajatellen (Liite 7). Työpajojen kesto oli noin puolitoista 

tuntia. Tutkija toimi näissä työpajoissa fasilitaattorina. Laitteiden käytön opastamiseen sallistui 

tutkijan lisäksi kolme henkilöä. 

Osallistujat kutsuttiin työpajoihin sähköpostitse lähetetyllä kutsulla. Osallistujat valikoituivat 

tutkimusryhmän olemassa olevista kontaktiverkostoista. Esimiestyöpaja järjestettiin 14.6.2019 

ja siihen osallistui kolme henkilöä. Osallistujat olivat iältään 35-45 -vuotiaita. He ovat kaikki 

suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Heidän ammattinimikkeensä ovat joko 

palvelukodin johtaja tai toiminnanjohtaja. Hoitohenkilöstön työpaja oli 17.6.2019 ja paikalla 

oli viisi henkilöä. He olivat iältään 35-65-vuotiaita. Heistä kolmella on toisen asteen tutkinto ja 

kahdella alempi korkeakoulututkinto. Heidän ammattinimikkeitään ovat ohjaaja, asukasohjaaja 

ja toimintaterapeutti. Loppukäyttäjätyöpaja järjestettiin 19.6.2019. Tähän työpajaan osallistui 

neljä 75-90 -vuotiasta henkilöä. Ennen eläköitymistään osallistujat olivat toimineet toimittajan, 

sairaala-apulaisen, varastonhoitajan ja kuorma-autoilijan tehtävissä. Kaikki loppukäyttäjät 

asuvat omassa asunnossaan. 

 

3.5 Aineiston analysointi 

 

Kaikki aineistot sisälsivät haastatteluja, jotka äänitettiin. Äänitykset litteroitiin.  Litteroinnin 

jälkeen aineistosta etsittiin erilaisia teemoja, jonka jälkeen analysoitiin näiden teemojen 
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toistuvuutta. Aineistoja analysoitiin heti niiden keräämisen jälkeen sekä myöhemmin uudelleen 

tutkimuksen kokonaisuuden näkökulmasta. Analyysi eteni siis polveilevasti, mikä sopii hyvin 

laadullisen analyysin tekoon (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 223-224). Analyysi tehtiin 

ymmärtämiseen pyrkivällä lähestymistavalla, ja analyysimenetelmänä oli siis teemoittelu. 

Ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa käytetään tyypillisesti laadullista analyysia ja 

päätelmien tekoa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 224). Yksikön 2 hoitohenkilöstöltä 

kerätty numeerinen kysely käsiteltiin Excel-ohjelmiston avulla. Tuloksista laskettiin keskiarvot 

ja piirrettiin pylväsdiagrammit analysoinnin helpottamiseksi. 
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4 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Tulosten esittely aloitetaan kotikäyttäjän 

käyttöönoton ja perehdyttämisen tarpeista. Käsittelyjärjestys alaluvussa 4.1 on seuraava: 

ikääntyneiden loppukäyttäjien tarpeet, Parkinsonia sairastavan loppukäyttäjän tarpeet, 

dystoniaa sairastavan loppukäyttäjän tarpeet. Alaluvun alussa on tiivistelmä loppukäyttäjien 

käyttöönoton ja perehdyttämisen tarpeista. Alaluvussa 4.2 esitellään hoitohenkilöstön 

käyttöönoton ja perehdyttämisen tarpeita. Alaluku etenee tiivistelmästä hoitohenkilöstön 

työpajassa esiin tulleiden käyttöönoton ja perehdytyksen tarpeiden esittelyyn. Sen jälkeen 

esitellään aineiston B eli hoitohenkilöstön ryhmähaastatteluiden tulokset ensin yksiköstä 1 ja 

sitten yksiköstä 2.  Lopuksi kerrotaan esimiesten teknologiatyöpajasta saadut tulokset 

esimiesten tarpeista käyttöönotossa ja perehdyttämisessä. Tässä tuloksia kuvaavassa luvussa 

esitetään myös sitaatteja haastatteluista ja työpajoista. 

 

4.1 Kotikäyttäjän käyttöönoton ja perehdyttämisen tarpeet 

 

Loppukäyttäjien näkökulmasta käyttöönottoprosessissa tärkeää on se, että loppukäyttäjä saa 

itse käyttää ja testata laitetta perehdytyksen aikana. Tärkeäksi koettiin myös se, että 

loppukäyttäjiä kuunnellaan ja että heidän näkökulmansa huomioidaan. Perehdytyksessä pitää 

vallita yhteisymmärrys perehdyttäjän ja perehdytettävän välillä ja loppukäyttäjälle pitää tulla 

kokemus, että hän hallitsee laitteen käytön. Jos teknisen sanaston käyttöä ei voida kokonaan 

välttää, tulee perehdytyksessä varmistaa, että käyttäjä ymmärtää laitteeseen ja sen käyttöön 

liittyvät termit. Teknologiatyöpajaan osallistuneet kokivat tärkeäksi myös tukihenkilöpalvelun 

saatavuuden perehdytyksen jälkeen. Sen sijaan etäkoulutusta ei pidetty varteenotettavana 

vaihtoehtona, vaan ainakin alkuperehdytys on työpajaan osallistuneiden mukaan tärkeää saada 

”kädestä pitäen”.  

 

Loppukäyttäjien työpaja – ikääntyneiden loppukäyttäjien tarpeet 

 

Loppukäyttäjien työpajaryhmässä tärkeäksi aiheeksi nousi käyttäjien kuuleminen, ja heidän 

näkökulmansa huomiointi.  
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”Niin kuin sanotaan, jotain muutakin, jos meet kysymään tuolta niin vaan 

sanotaan et tää on helppokäyttöinen, näin, näin. Eli se pitäis ikäihmisille tuoda 

sen ymmärrys.” 

”Hyvin äkkiä sanotaan, että kyllä sinä osaat, kun tälläsellä nyt vaan näin.” 

Yllä olevat lainaukset tuovat esiin loppukäyttäjien toiveen yhteisymmärryksestä 

perehdytyksessä ja halun varmistua siitä, että loppukäyttäjälle tulee perehdytyksen jälkeen 

kokemus laitteen käytön hallinnasta. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että perehdytyksen aikana 

loppukäyttäjä saa itse käyttää ja testata laitetta. Eräs loppukäyttäjä toi asian esille näin: 

” … Siis se pitää tehdä niin että me ymmärretään se, että antaa meiän tehä se sit, 

et ne kattoo siinä vieressä.”  

Lisäksi toivottiin, että perehdytyksen jälkeen olisi käytössä tukihenkilö, jolta voisi 

ongelmatilanteissa pyytää apua. Loppukäyttäjäryhmä toivoi myös, että teknisen sanaston 

käyttöä vältettäisiin tai että se perehdytyksessä selkeästi suomennettaisiin. Yhden 

loppukäyttäjän kommentti:  

” … et jos on jotain teknistä sanastoa (tällä) kuka tuo sitä sitten ja muuta, että 

puhutaan semmosilla nimikkeillä myös, että jos siinä on joku käytännön nimike, 

että ymmärtää sen nimikkeen, että mitä se tarkoittaa siinä, että se menee 

perille…” 

Tämä ryhmä ei nähnyt etäkoulutusta vaihtoehtona, vaan koki, että ainakin alkuperehdytys pitää 

tehdä ”kädestä pitäen”.  

”Pitkään meni mul tää tabletin opiskelu, kun sen itte joutu tekemään.” 

Ikääntyneiden loppukäyttäjien tarpeita pohtiessa tulee väistämättä mieleen ajatus siitä, että 

heidät on käyttäjäryhmänä jätetty muita heikompaan asemaan tuotteiden suunnitteluvaiheessa. 

Varmasti on jo olemassa ikääntyneetkin huomioivaa tuote- ja palvelusuunnittelua, mutta tämän 

tutkimuksen havaintojen perusteella sitä tulisi selvästi lisätä. Toinen kehittämisajatus on 

ikääntyneiden oma palvelukanava, josta saisi tukea tavallisimpien laitteiden, esimerkiksi 

tabletin, käyttöönottoon. Järjestöt ja kunnat tarjoavat jo erilaisia kursseja näiden laitteiden 
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käyttöön, mutta kynnys osallistua kurssille voi olla korkea, jos takana on jo monta huonosti 

sujunutta käyttöönottoa.  

Parkinsonia sairastavan loppukäyttäjän tarpeet – Älylusikasta apua käden vapinaan 

ruokaillessa? 

 

Loppukäyttäjä 1 lähti mukaan kokeiluun, koska hänen sairautensa oireet ovat pikkuhiljaa 

pahentuneet ja apuvälineiden tarve alkaa lähestyä. Tutkimuksen tekohetkellä loppukäyttäjällä 

ei ollut käytössään mitään apuvälineitä tai uutta teknologiaa. Kysyttäessä uuden teknologian 

perehdyttämisen haasteista, loppukäyttäjä 1 ajatteli, että joillakin voisi olla ennakkoluuloja 

uusia välineitä kohtaan tai ajatusta siitä, että ennenkin on pärjätty, joten tällaista teknologiaa ei 

tarvita. Tähän hän esitti ratkaisuksi sen, että käyttäjiä rohkaistaan kokeiluihin. Älylusikan 

käytön perehdyttämiseen loppukäyttäjä 1 ei odottanut pitkää opastusta, koska koki, että lusikka 

on niin yksinkertainen väline. Muita ajatuksia alkuhaastattelussa kysyttäessä loppukäyttäjä 1 

toi esille vertailukokeilun, jossa kokeiltaisiin samaan aikaan useampia samantyyppisiä 

apuvälineitä, jolloin niiden ominaisuuksia pystyisi vertailemaan.  

”Mä en tienny että kuin monta valmistajaa niissä on mutta mä ainakin ite 

ehottaisin että ois joku vertailulusikka että käyttäs yhtä ja sit käyttäs toista, joku 

vastaava kilpailijan valmiste ja sitten vertailis niitä että kumpi on parempi ja miks 

on parempi. Tietenkin tota voi verrata nytte tavalliseen lusikkaan. Mutta, sehän 

on selvä et jos käsi tutisee ni ei se keitto tai ees jogurttikaan pysy siinä tavallisessa 

lusikassa. Mä en tiä kuin monta valmistajaa noissa on mutta olettaisin että…” 

Loppukäyttäjä 1 oli myös kiinnostunut siitä, olisiko tällainen älylusikka mahdollista saada 

lainaksi apuvälinelainaamosta. 

”Apuvälinelainaamo… Mut mä en tiä sitten mitä niillä on siellä, että onko 

tämmösiä. … Mä luulisin et kysyntää ois jos tää ois lainattavissa. Mut jos tää 

pitää itse ostaa niin, hyvin harva varmaan rupee ostamaan.” 

Loppukäyttäjälle 1 käyttökertoja tuli noin kymmenen. Hän ei kokenut saavansa älylusikan 

käytöstä apua arkeensa. Numeerisella asteikolla arvio oli 1 eli ”en koe saaneeni Gyenno-

älylusikan käytöstä apua arkeeni”. Arvio oli sama sekä väli- että loppuhaastattelussa. 
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Älylusikalle loppukäyttäjä 1 löysi monta kehitysehdotusta. Lusikkapesän koko on liian pieni ja 

syvyys liian matala. Tämä lusikkapää sopii loppukäyttäjä 1:n mukaan esimerkiksi jälkiruokiin, 

mutta pääruualle soveltuisi paremmin suurempi ja syvempi lusikkapää. Ruuan lusikassa 

pysyminen siis toi haasteen käytölle. Loppukäyttäjä 1 koki lusikan varren olevan ”vempula”, 

mikä teki kovempien ruokien syömisestä lusikalla mahdotonta. Esimerkiksi pihvin syöminen 

älyhaarukalla ja veitsellä ei onnistunut, koska pihvistä ei saanut leikatessa pidettyä kiinni 

älyhaarukan avulla. Tähän loppukäyttäjä 1 toivoi ratkaisuksi tukevampaa vartta. 

Loppukäyttäjän 1 käyttäessä älyhaarukkaa vapinaoireen ollessa lievempi, älyhaarukka saattoi 

täristä hervottomasti itsestään.  Akun keston sekä laitteen puhdistettavuuden loppukäyttäjä 1 

sen sijaan arvioi hyviksi. Silikoniosan puhdistaminen lusikkapään ja varren välissä, tuntui 

kuitenkin haastavalta sen löysyyden vuoksi.  Matkalle loppukäyttäjä 1 ei älylusikkaa ottanut, 

koska koki sen käytettävyyden niin huonoksi.  Loppukäyttäjä 1:  

” Suurin osa käyttökokemuksista oli huonoja. Ei oo hintansa väärti.”  

Kaiken kaikkiaan loppukäyttäjä 1 arvioi älylusikan käytettävyyden huonoksi. Lisäksi hän 

totesi, että ennen kuin laite tulee markkinoille, pitäisi testivaiheessa olla kunnollinen 

käyttäjäkokeilu. 

Käytön perehdytyksen loppukäyttäjä 1 koki hyväksi. Numeerisesti arvio oli 5 eli loppukäyttäjä 

1 koki että perehdytys oli kattava eikä kysymyksiä jäänyt. Hän koki laitteen niin 

yksinkertaiseksi, ettei siinä tarvitse kovinkaan erityistä perehdytystä. Loppukäyttäjä 1 kuvasi 

perehdytyksestä näin:  

” … Toihan on ihan helppo, päälle ja pois ja vaihtaa ton pään ni, toi on sinänsä 

helppokäyttöinen. Et joku Pihtiputaan mummokin osaa käyttää sitä.”   

Loppukäyttäjä 1 nosti hyödyllisenä esiin myös perehdytyksessä esitetyn maininnan siitä, että 

laite on oppiva ja että oppiminen ottaa oman aikansa. Käyttökokeilun lopputuloksena oli 

kuitenkin se, että loppukäyttäjä 1 ei ostaisi laitetta itselle, koska ei kokenut siitä olevan apua 

arjessaan.  
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Dystoniaa sairastavan loppukäyttäjän tarpeet – Älylusikasta apua käden vapinaan 

ruokaillessa? 

Loppukäyttäjä 2 kiinnostui kokeilusta sen mahdollisten hyötyjen vuoksi. Hän ei ennen kokeilua 

tuntenut älylusikan toimintaperiaatteita. Hänellä ei myöskään ollut kokemusta uudesta 

teknologiasta eikä apuvälineitä käytössään. Uuden teknologian perehdyttämisen haasteista 

kysyttäessä loppukäyttäjä toi esille ikäluokkien eron: ikääntyneet eivät välttämättä ymmärrä 

kaikkea teknologiaa, mutta nuoremmat ymmärtävät enemmän. 

”No varmaan on toi, vanhukset ainakin niin ei varmaan tätä teknologiaa 

ymmärrä. Eikä varmaan, vanhemmat ikäluokat. Kyllähän nuori polvi varmaan 

ymmärtää enempi, et se perehdyttäminen sitten pitäs olla ihan, miten sen nyt 

sanoo? … et vähän niitä kattoo (ikäluokkia).” 

Älylusikan käytön mahdollisena haasteena hän koki laitteen ison koon, jonka hän oletti 

vaikeuttavan kädessä pitämistä. Loppukäyttäjä 2 toi alkuhaastattelussa esille myös sen, että 

tuskin käyttäisi älylusikkaa julkisilla paikoilla, koska laite todennäköisesti herättäisi ihmisten 

huomion.  

” … Eihän sitä ilkeä tuolla julkisilla paikoilla sen kans varmaan kulkee, ihmiset 

ihmettelee, että mikäs kapistus tuo on, et kylhän se vaan ois kotikäyttöön 

varmaan.”  

Älylusikan perehdyttämisen suhteen loppukäyttäjä 2:sta oli mietityttänyt, viestittääkö 

älylusikka tietoa käytöstä eteenpäin. 

”Sitä mietin et meneeks se tieto sitten johonkin siitä lusikan käytöstä, sitä mie oon 

aprikoinu, että viestittääks se jonnekin tietokoneelle jotakin tietoa, miten minä 

sitä käytän.” 

Lisäksi hän oli pohtinut sitä, tuleeko laitetta käytettyä ja kohtaavatko hyöty ja hinta toisensa.  

”… jos siit jotain hyötyy on niin miettii varmaan sitä että kannattaisko se hankkii 

itelleki, mitä mä oon kattonu niin nehän on hirveen hinnakkaita, et vastaako se 

sitte hyöty ja se hinta taas toisiaan.” 
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Loppukäyttäjälle 2 käyttökertoja kertyi noin 27. Hän koki saaneensa älylusikan käytöstä jonkin 

verran apua arkeensa ja antoi numeerisen arvion 3 sekä väli- että loppuhaastattelussa.  

”Ehkä siinä se vapina on, lievittynyt, jotenki sillee.” 

Myös loppukäyttäjä 2 löysi älylusikasta puutteita: lusikkapesän koko; ruokailun hitaus, kun 

ruoka pitää ”koukata” lusikkaan; silikoniosan puhdistamisen hankaluus; lusikan taipuminen 

kovia ruokia syödessä; pieni ja hankala virtanappi; liian tiukka akun latausteline. Loppukäyttäjä 

2 pohti myös käyttäjien käsien koko eroja ja sitä pitäisikö eri kokoisille käyttäjille olla eri 

kokeiset varret. Suurin osa koetuista haasteista ja kehitysehdotuksista oli samoja kuin 

loppukäyttäjällä 1.   

Perehdytyksestä loppukäyttäjä 2 antoi numeeriseksi arvioksi 4. Hän koki, että yksi ruokailu 

olisi ollut hyvä suorittaa yhdessä ja että ohjekirjaa olisi pitänyt käydä läpi yhdessä.  

Käyttökokeilun lopputulos oli, että loppukäyttäjä 2 ei ostaisi tuotetta itselleen, koska koki sen 

lisäävän ruokailuun laitteen käytön haasteen ja pidentävän ruokailua ajallisesti.  

 

4.2 Hoitohenkilöstön käyttöönottoprosessia koskevat tarpeet 

 

Hoitohenkilöstö nosti esiin useita tärkeitä asioita ja näkökulmia käyttöönottoon liittyen. 

Käyttöönotossa oman asenteen huomiointi tuli ilmi sekä haastatteluissa että työpajassa. Kun on 

itse innostunut, innostuttaa myös asiakkaat kokeilemaan ja käyttämään laitteita eri tavalla. 

Tärkeänä nähtiin myös se, että hankinnoilla ja käyttöönotoilla on johdon tuki. Johto määrittelee 

resurssit, jonka mukaan laitteiden ja palveluiden käyttöönotto ja perehdytys toteutetaan. 

Toiveena oli myös se, että hankinnat ja käyttökokeilut voisivat olla enemmän hoitajalähtöisiä. 

Koko henkilöstön sitoutuminen laitteiden käyttöön koettiin myös tärkeäksi. Näin kokeilut tai 

käyttö eivät jää vain yhden henkilön vastuulle, vaan koko henkilöstö ottaa niistä vastuun. 

Perehdytykseen toivottiin laitteen käytön vaativuuden mukaisesti sopeutettua henkilökohtaista 

opastusta, ei pelkästään käyttöohjekirjan lukemista. Laitteen käyttöönoton perustelu oli myös 

yksi mainittu asia: pitää olla selvillä, miksi laite tuodaan käyttöön. Perustellaan siis esimerkiksi 

laitteen käytöstä saatavat hyödyt. Tärkeänä hyötynä ja huomioitavana asiana koettiin tässä 

yhteydessä työhyvinvointi ja sen esille nostaminen. Ehkä kaikkein tärkeimmäksi näkökohdaksi 
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nousi se, että perehdytystä ylipäänsä saadaan eli käytön oppiminen ei jää kokonaan työntekijän 

omalle vastuulle. Etäkoulutus koettiin yhtenä hyvänä perehdytysmuotona laitteesta riippuen. 

 

Hoitohenkilöstön työpaja 

 

Hoitohenkilöstön ryhmässä perehdyttämiseen haluttiin henkilökohtainen opastus käyttäjille, ei 

vain pelkkää manuaalin lukemista. Tämän koettiin tosin olevan laiteriippuvaista, eli 

helppokäyttöisten laitteiden kohdalla saattaa riittää pelkkä manuaaliin perehtyminen. Yleisesti 

tärkeäksi koettiin se, että perehdytystä on saatavilla.  

”Ihan sillai et se käytännön joku ihminen tulis mukaan, ettei silleen tuoda 

papereita et lue näistä, ja opettele sitten käyttämään. Vaan et kyl, ihan sellanen 

henkilökohtanen opastus varmaan, ekoi kertoja siis, sille henkilölle joka tulee sit 

asiakkaitten kans käyttämään. Kaikis paitsi kissassa tarvii (viittaa Joy for All -

seurakissaan). Siin riittää et on paperilla, tuolta käyntiin ja ota syliin.” 

Lisäksi toivottiin, että laitteen käytönopastuksen yhteydessä kerrotaan, miksi laite tuodaan 

käyttöön eli perusteellaan sen käytön tuomat hyödyt. Hyötyinä esiin nousivat esimerkiksi 

työhyvinvoinnin näkökulma ja asiakkaiden parempi viihtyminen.  

”Mun mielest kaikenlainen työhyvinvointi, on se sitten esimies tai asukas tai 

henkilökunta niin kyllä kaikki keinot pitää työhyvinvoinnin kannalta ottaa esille. 

Ihan et jos kysellään sun lomatoivomust, ni totta kai pitäs ottaa toivomukset, ihan 

yhtä lailla myös tää teknologia siihen rinnalle kulkemaan, jos se vain jollakin 

lailla tekee siitä työnteosta tai asukkaan elämästä parempaa. Miksi ei?” 

”Ja ehkä se et jos tuodaan jotain uutta, laitteistoo tai jotain sellaista niin, et se 

oikeesti sit, et saa sit sitä perehdytystä ja on sit jotenki perustelut et miks jotain 

tuodaan vaik työpaikalle. Eikä sillee et sit vaan tuodaan joku ja sit vaan sanotaan 

et no nyt otatte tän vaan asukkaitten kans käyttöön. Se jää ihan satavarmasti 

käyttämättä. Kyl siin tarvii myös sitte… ehkä kertoo just ne hyödyt.” 
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Oman asenteen huomioiminen nousi tässä ryhmässä esille tärkeänä näkökohtana. Koettiin, että 

huonolla asenteella ei asiakkaita saada innostumaan, vaan oma innostus innostuttaa myös 

asiakkaat.  

”Aina tommosen uuden tuominen, ellet sä itse oo innokas ni et sä kyllä saa mitään 

viemään läpikään. Sun pitää ohjaajana oikeesti seistä sen asian takana. Sillon sä 

saat ne (asiakkaat), sen mä nyt oon ite tosiaan huomannu. Jos mä oon että ihana 

juttu, no ne on heti kaikki että ihanaa, ne on kaikki mukana sitten. Siitä miten me 

lähetään tuomaan niitä uusia asioita sinne sisälle.” 

Tärkeäksi asiaksi koettiin myös se, että laitteen käyttö on koko henkilöstön asia eikä se jää 

yhden henkilön vastuulle. Johdon tuki koettiin tärkeäksi, koska hankintojen rahoitukset ovat 

johdon vastuulla. Lisäksi toivottiin, että hankinnat ja kokeilut olisivat myös hoitajalähtöisiä. 

Teknologioiden käyttöön osallistuminen siis ajateltiin varmemmaksi, kun käyttökokeiluita tai 

hankintoja tehtäisiin myös hoitajien toiveista.  

”… et se on sieltä hoitajatasolta lähtösin sitten ne kokeilut. Sit ne menee perille.” 

Etäkoulutus nähtiin myös mahdollisena vaihtoehtona.  

”Kyllä esimerkiks toikin (Laevo-voimaliivi) vois mennä, Skype-yhteydellä ihan 

hyvin. Sä saat sen laitteen ja siel on sentään toinen sitte kertomas jos sul on 

vaikeuksia jonkun virityksen kanssa, että mistä sä laitat sen tiukemmalle. --- 

Ihminenhän on kyllä aina ihan kiva livenäkin, mutta kyllä se, siis varmasti 

onnistuu.” 

 

Yksikkö 1 

Yksikön 1 haastattelussa nousi esiin hyvät kokemukset teknologioiden käytöstä. Yksikön 

hoitohenkilöstö on kiinnostunut uudesta teknologiasta. He kokevat, että nyt käytössä on vain 

osa mahdollisuuksista. He olivat työssään havainnoineet, että teknologioiden käyttö tuo 

selkeästi lisäarvoa asiakkaille. He kokevat myös itse saaneensa lisäarvoa työhön erilaisten 

teknologioiden käytöstä. Työntekijöinä teknologia on ohjannut heidän työnsä 

suorittamisjärjestystä.  



40 

 

 

 

Teknologiaa hyödyntävien palveluiden tarpeista ja unelmista kysyttäessä kävi ilmi, että 

hoitohenkilöstö kokee tiedonpuutetta tarjolla olevista mahdollisuuksista. Teknologiaa toivotaan 

muun muassa asiakkaille seuranpidon ja turvallisuuden tunteen luomisen avuksi. Lisäksi 

toiveena on kutsujärjestelmään liitettävä puhe- tai videoyhteys asiakashuoneisiin. Tällä 

halutaan ratkaisua asiakkaan rauhoitteluun tilanteissa, joissa ei heti pääse asiakkaan luo. 

Hoitohenkilöstö ajattelee lisäävän asiakkaan turvallisuuden tunnetta. Lisäksi se lisäisi myös 

palvelun laatua, koska asiakkaan ”ongelmaan” ehdittäisiin reagoida nopeammin. 

Työntekijöiden riittämättömyyden tunnetta kutsutilanteissa voitaisiin myös vähentää tällä 

keinolla. 

 

Uuden teknologian käyttöönotossa yleisenä käytäntönä yksikössä on se, että perehdytyksen 

laitteen käyttöön tekee alussa laitteen myyvä taho. Sen jälkeen hoitohenkilöstö kouluttaa 

toisiaan, eli perehdytyksen jo saanut perehdyttää sen seuraavalle. Laitteiden manuaaleja luetaan 

tarpeen mukaan. Hoitohenkilöstö kokee tämän hyväksi tavaksi. Haastateltavat painottivat omaa 

vastuuta siitä, että saa perehdytyksen ja pysyy mukana muutoksissa. 

”Ja ite pitää olla, ottaa vastuu siitä että myös, että ei voi jättää sitä että kyllä joku 

kertoo vaan pitää ottaa ite myös vastuuta siitä, että selvittää et onko jotain asioita 

tullut uusia. Se on molemminpuolinen se vastuu, ni kyl se sillai sit toimii.” 

Haastateltavat tiesivät, että tietoa on runsaasti saatavilla. He kuitenkin kokivat haastavaksi 

löytää tiedonhaulle sopivaa ajankohtaa. Koko työajan kerrottiin kuluvan kentällä tehtävään 

hoitotyöhön. 

”Tietoahan on nykypäivänä saatavilla kyllä. Mut se on ehkä enemmän sitä, että 

missä kohtaa on se ajankohta että sitä ehtii sillee, tekemään sitä tiedonhakua. 

Kylhän tässä ollaan tällä hetkellä aika jatkuvasti kaikki meiän työntekijät on aika 

paljon siellä ihan kentällä, siellä hoitotyössä.” 

Hoitohenkilöstö kokee asiakkaiden omaksuvan hyvin laitteiden käytön perehdytyksen. Jo 

muutaman kerran ohjeistuksen jälkeen asiakkaat käyttävät laitteita itsenäisesti. Tulevaisuudessa 

toivottiin, että asiakkailla olisi parempi teknologiatietämys ja laajempi mahdollisuus osallistua 

laitehankintoihin. Tällä hetkellä laitehankinnoista yksikössä päättää ylempi johto. 



41 

 

 

 

Hoitohenkilöstö haluaa luoda asiakkaille parhaan mahdollisen kokemuksen, joten 

hankintavaiheen mukana olo olisi toivottavaa siitäkin näkökulmasta.  

”…pitäs olla ensiks sitä tietoo tarpeeks, ja sitten pitäis olla niitä minkälaisia 

mahollisuuksia ja sitten niitten asukkaitten pitäis päästä siihen, valitsemaan. 

Koska heitähän siinä pitäis ajatella.” 

 

Yksikkö 2 

Yksikössä 2 uusi teknologia koetaan erittäin hyödyllisenä apuna työssä. Asteikolla 1-5 (1 = en 

koe saavani teknologiasta apua työhöni, 5 = koen saavani uudesta teknologiasta paljon apua 

työhöni), keskiarvo oli 4,7. Yksikössä 2 perehdytyksen haasteina ja sudenkuoppina nähdään 

ajankäyttö, innostus ja motivaatio. Perehtymiseen tarvitaan riittävästi aikaa laite- ja 

palvelukohtaisesti. Tämä siksi, että saadaan teknologiasta kaikki hyöty irti. Teknologiaa 

hyödyntämällä voidaan jopa saada enemmän aikaa hoitotyöhön. Yhden haastateltavan 

kommentti perehdytyksen haasteista:  

” Se vie aikaa. Se vie todella paljon aikaa... meillä kävi tuuri ja onni niin että me 

saatiin olla kaikki yhtä aikaa täällä, me yhtäaikaisesti käytiin ja perehdyttiin ja 

tutustuttiin kaikkiin noihin laitteisiin. ”  

Esiin nousi myös perehdytyksen tärkeys tulevaisuuden ajansäästäjänä. Ilman riittävää 

perehdytystä laitteen tai palvelun tärkeitä toimintoja saattaa jäädä huomaamatta. Hyvän 

perehdytyksen avulla laitteen tai palvelun toiminnot ovat selkeitä ja nopeita käyttää. Esimerkin 

haastateltavat kertoivat uunin käytöstä. Perehtymisen avulla he olivat löytäneet uunista 

ajastustoiminnon, joka helpotti muun muassa aamupuuron valmistusta. Oikealla käytöllä 

voidaan siis säästää aikaa, joka voidaan uudelleenohjata hoitotyöhön.  

 

Hoitohenkilöstön motivaatio koettiin myös tärkeäksi. Yhden haastateltavan kommentti:  

”Ja kylhän tää tarvii sitä intoa ja motivaatiotakin. Jos joku on silleen et no, noi 

muut käyttää , ei mun tarvi osata, ei mun tarvi tietää. Mut et kyllähän se, kaikkien 

on hyvä olla kiinnostuneita, ja haluta tietää ja osasta.”  
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Jos työntekijä ei ole innostunut teknologian käytöstä, on vaikea saada asiakastakaan 

innostumaan. Aiemmissa työpaikoissa saatua perehdytystä teknologian suhteen ei koettu kovin 

hyväksi.  

 

Yksikössä 2 oli Yeti-tabletti. Hoitohenkilöstö on saanut perehdytyksen laitteen käyttöön Skype-

koulutuksen avulla. Perehdytys koettiin hyvin toimivaksi, taulukko 2.  

Taulukko 2. Yeti-tabletin perehdytys - arvio 

 

 

Etäkoulutus koettiin myös toimivana ratkaisuna. Haastattelun aikana kävi kuitenkin ilmi, että 

se jakaa mielipiteitä. Osa henkilöstöstä kaipasi Skype-koulutuksen lisäksi myös vierikoulutusta, 

eli henkilöä paikanpäälle kouluttamaan. Haastattelusta:  

”Tos me jouduttiin ite tekee ku hän puhelimessa kerto. Must se oli hyvä. Ku jos 

ois ollu tääl paikan pääl ni hän ois ehkä näyttäny ite.” ”Sit aina miettii et tulisko 

siin näytettyä enemmän, jos se ois paikan päällä... ” ”Mut kyl paremmin oppii 

tekemällä ku kattomalla.” 

Etäkoulutuksessa perehdytys tuli tässä tapauksessa Skype-videopuhelun kautta. Eli 

perehdyttäjä ohjeisti käytön puhelimitse, ja perehtyjät opettelivat itse tekemällä. Perehdytys 

olisi voitu toteuttaa myös niin, että perehdyttäjä olisi tullut paikan päälle opastamaan käytön. 

Haastattelusta käy ilmi, että osa henkilöstöstä olisi kaivannut perehdytyksen paikan päällä ja 

osa oli tyytyväinen etäkoulutukseen.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5

Millaisena koit Yeti-tabletin perehdytyksen 
asteikolla 1-5? (1 = en saanut perehdytyksestä 

hyötyä, 5 = perehdytys oli kattava ja kysymyksiä 
ei jäänyt) 
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Asiakkaiden perehdyttämisen kohdalla sudenkuoppana nähdään se, että asiakkaalle valitaan 

vääränlaisia laitteita tai palveluita tiedonpuutteen takia. Lisäksi sudenkuoppana ajatellaan 

tilannetta, jossa asiakas jätetään käyttämään laitetta tai palvelua yksin liian aikaisin. 

”Onhan siellä paljon (Yetitabletissa sovelluksia) että, kyllä se ihan varmasti jokaisen 

asukkaan kohalla alussa edellyttää sitä et siinä ollaan ihan oikeesti läsnä ja käsi kädessä 

tehdään niitä yhdessä, kunnes se alkaa tuottaa sitä et asukas voi olla itsekseen siinä.” 

 

4.3 Esimiesten käyttöönottoprosessia koskevat tarpeet 

 

Esimiesten ryhmässä haastavana koetaan käyttäjien sitouttaminen uuden teknologian käyttöön. 

Tärkeäksi koetaan se, että pystyttäisiin mahdollistamaan oman henkilökohtaisen hyödyn 

löytyminen työntekijän näkökulmasta. Laitteen käytölle haluttiin selkeä ajatus siitä, miksi sitä 

käytetään. Jokaisella laitteella pitäisi olla tavoite, joka avaisi sen miksi sitä käytetään ja mitä 

hyötyä sen käytöstä saadaan.  

”Mun mielestä täs, tämän laitteen kohalla (Joy for All -seurakissa) niin ku kovin 

monen muunkin laitteen kohalla ni tärkein perehdytys olis se yhteinen keskustelu 

siitä, mitä me tällä laitteella tavotellaan. Eli siis ei niinkään sen laitteen 

käyttöopastus pelkästään, vaan, siis sekin on tärkee koska jos se jää tekemättä ni 

se jää se laite käyttämättä. Mut myös se yhteinen keskustelu siitä että mikä, mitä 

me, miksi tämä laite on käytössä, mitä me yritetään täl laitteella ikään ku tavottaa, 

kellä tää toimii ja kellä tää ei toi-, mahollisesti ei toimi.” 

 

Jos laitteen käytön tavoitteena on asiakkaan rauhoittaminen, kerrotaan se selkeästi jo laitteen 

perehdyttämisen yhteydessä. Tärkeää on myös käydä yhdessä läpi, minkä tyyppisten 

asiakkaiden hoidossa laitteesta voi olla hyötyä. Esille tuli myös ajatus siitä, että laitteiden 

käyttöönottoa ja käyttöä pitää ajatella osana hoidon kokonaisuutta. Näin teknologian 

hyödyntäminen ei jää irtonaiseksi osaksi hoitotyötä.  

 

Laitteen säilytykseen ja huoltoon kiinnitettiin myös huomiota. Yhteneväiset ohjeistukset 

koettiin tarpeellisiksi, jotta jokainen työyhteisön jäsen osaa toimia oikein tilanteen mukaan. 
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Tämä nähtiin osana turvallisen käytön mahdollistamista. Laitteille tulee myös sopia yhteiset 

käytön ja säilyttämisen pelisäännöt. Jokaiselle laitteelle tulee siis suunnitella ohjeet seuraaviin 

asioihin: laitteen käsittely, laitteen säilytys, laitteen luovutus (kenelle ja milloin). Tällä 

ohjeistuksella voidaan säästyä kalliiden laitteiden mahdolliselta rikkoutumiselta tai 

varastamiselta.   

”...kyllä myös toki se hygienia ja se on, varsinkin jos isompi joukko käyttää niin 

aika tärkeätä tietää kaikkien käyttäjien, et tarviiko jotain huomioida ja mitä voi 

käyttää ja miten voi sitä, puhtautta siinä, ja hygienisyyttä ylläpitää.” 

 

”Ja sit jos se menee rikki, tai, epäkuntoon, on ain semmonen mielenkiintonen et 

no mitäs nyt sitten, mihin tää, kuka tän korjaa tai mikä täs on vikana kun ei ite, se 

on hyvin monessa laitteessa just se et ite oot ihan et ei, et tiedä mitä sille 

alkuunkaan pitäs tehä ja et missä, kuka tietää, keneen otetaan yhteyttä.” 

 

Ohjeistuksen suhteen nähtiin tärkeänä myös oikean loppukäyttäjän valinta. Tämä asia koettiin 

myös turvallisuustekijäksi. Teknologian koettiin osittain tuovan jopa rajoitteita esimerkiksi 

muistisairaalle käyttäjälle. Ajatellaan, että käytössä voi olla esimerkiksi rajoittavana tekijänä 

se, että ei muista minkä osan saa laittaa pesukoneeseen, ja mikä osa piti pyyhkiä. Eli laitteen 

puhdistaminen voi tuoda käytön rajoitteen muistisairaalle.  

Teknologian käytössä nähtiin paljon myös mahdollisuuksia ja positiivisia piirteitä. Teknologian 

käytön koettiin muun muassa lisäävän asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä sekä 

edistävän toimintakykyä. Teknologian avulla henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen 

nähdään yhtenä mahdollisuutena. Esimerkiksi mieltä virkistävää matkailua voitaisiin harrastaa 

vielä vuodepotilaanakin. 

 

”Kylhän toi on toivoa tuova teknologia (Gyenno-älylusikka) et jos se toimii 

varsinkin käytössä hyvin, sehän on tosi hyvä. Se on itsenäisyyttä ja 

itsemääräämisoikeutta lisäävä, omaa toimintakykyy edistävä. Olettaen et se 

toimii käytössä ni se on hyvä.” 
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”Mutta ite koen sen niin ku tossa oli puhettakin et se (VR-lasit) voi mahdollistaa 

kyl semmosten asioitten palauttamisen, mistä ehkä iän tai rajotteiden takii joutuu 

luopumaan. Tarkotan esimerkiks kulttuuriasioita, taidenäyttelyitä, 

musiikkikonsertteja. Osahan toki voi olla et tykkää aina vaan mennä uudestaan 

ja uudestaan sinne vuoristorataan ja kokea vauhdin hurman. Mut sillä voi hakea 

myös sen etelänmatkan rentoutumisen rannalla tai sen musiikkikokemuksen, 

mihin ei välttämättä muuten. Ite nään et ihan mielettömän isot mahollisuudet 

kyllä.” 

 

Huomiota haluttiin kiinnittää myös teknologian hyväksymisen prosessiin. Erään osallistujan 

kommentti:  

”… jotenkin siihen teknologian hyväksymisen prosessiin pitäs kiinnittää 

huomiota, ei pelkästään laiteperehdytykseen. Se on kuitenkin uusi 

työmenetelmä.”  

Teknologian hyväksymisen koetaan mahdollistuvan, kun konkreettiset hyödyt tuodaan esiin 

laajasti. Hyötyjinä voivat olla niin asiakkaat kuin hoitohenkilöstökin. Esimerkiksi 

työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmien esille nostaminen on näitä konkreettisia 

hyötyjä.  

”kovin usein teknologiasta myös ajatellaan et se on vaan semmonen, pelaamiseen 

tai ilon tuottamiseen tai tämmöseen, vaan et nähtäis se laajempana et samalla 

kun se tuo sitä iloa niin se voi tuoda jotain konkreettista hyötyä, tai osa et myös 

se, ehkä, vaikka tossa tuessa eksoskeletonissa niin, myös se työturvallisuuden ja 

semmonen työhyvinvoinnin hyöty myöskin. Tavallaan et nähtäis mahdollisimman 

laajasti sitten se, ei vaan se ilo ja se nautinto ja se vaihtelevuus ja virike vaan, 

myös sit se hyötynäkökulma, kaikille, eikä myöskään taas vaan ikäihmisille vaan 

myös työntekijöille” 

 

Esimiehet näkivät etäkoulutuksen hyvänä vaihtoehtona koulutettavan laitteen mukaan. He itse 

eivät olleet saaneet laitteen käyttökoulutusta etäkoulutuksen avulla. Tietokonejärjestelmän 

käyttöön he olivat saaneet perehdytyksen etäkoulutuksena.    
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä luvussa esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin, vedetään yhteen tutkimuksen 

johtopäätökset ja pohditaan tutkimuksen hyödynnettävyyttä. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta.  

 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja johtopäätökset 

 

Työtä ohjasi yksi päätutkimuskysymys ja kaksi alakysymystä. Tässä alaluvussa esitetään 

vastaukset näihin kysymyksiin.  

 

Miten hyvinvointiteknologiaa tulisi ottaa käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kentällä? 

 

Kuvassa 13 on yhteenveto tutkimuksessa esille tulleista tärkeimmistä asioista, jotka tulee 

huomioida otettaessa hyvinvointiteknologiaa käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä. 

 

 

Kuva 13. Suositus hyvinvointiteknologian käyttöönotossa huomioitavista asioista mikrotason näkökulmasta 

 

Riittävät resurssit (aika, perehdytys, materiaalit)

Selkeä tavoite käytölle → Hyödyt esiin siitä, miksi otetaan 
käyttöön (turvallisuus, hyvinvointi, jne.)

Koko organisaation osallistaminen (esimiehet, hoitohenkilöstö, 
loppukäyttäjät) → Teknologiaan kasvaminen

Käytettävyyden huomioimisen lisääminen suunnitteluvaiheeseen
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Käyttöönottoa suunniteltaessa pitää varata riittävät resurssit, jotta sujuva käyttöönotto on 

mahdollista. Näillä resursseilla tarkoitetaan niin aikaa, perehdytystä kuin materiaalejakin. 

Käyttäjille tulee taata laadukas ja riittävän pitkäkestoinen perehdytys. Aikaa 

käyttöönottoprosessiin on kaiken kaikkiaan varattava riittävästi. Sen tulee kattaa viestintä, 

perehdytys sekä tärkeimpänä huomiona se, että aluksi uuden laitteen käyttö vie enemmän aikaa. 

Tämä tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida henkilöstöresursseissa, jotta jokaiselle 

käyttäjälle jäisi aikaa käyttää laitetta työssään. Näin vältettäisiin myös se, että laite jää 

käyttämättä osaamattomuuden takia. Myös hyvien perehdytysmateriaalien tekoon tulee varata 

aikaa. Taloudellisesti tuleekin huomioida, että laitetta hankittaessa laitteen hinta ei ole ainoa 

kulu, vaan myös käyttöönottoprosessiin pitää budjetoida rahaa.  

 

Laitteen käytölle pitää olla selkeä tavoite. Miksi laite otetaan käyttöön? Mitä sen käytöllä 

toivotaan saavutettavan? Tavoitteet voivat liittyä yksittäiseen asiaan, tai koota yhteen monta 

asiaa. Esimerkiksi asiakkaan rauhoittamiseen tarkoitetun JustoCatin avulla voidaan saavuttaa 

asiakkaalle rauhallisempi olo (Gustafsson, Svanberg & Müllersdorf 2015). Toisaalta asiakkaan 

rauhoittuminen takaa myös hoitotyöntekijälle turvallisemman työympäristön. Aggressiivinen 

asiakas saadaan mahdollisesti rauhoitettua kiinnittämällä tämän huomio laitteeseen. Käytön 

tavoitteena voi siis olla sekä asiakkaiden rauhoittuminen että hoitotyöntekijöiden 

työturvallisuuden lisääminen.  

 

Tärkeäksi nousi myös koko organisaation osallistaminen käyttöönottoprosessiin. Kun kaikki 

työntekijät läpi organisaation osallistetaan käyttöönottoprosessiin, tapahtuu samalla 

teknologiaan kasvamista. Teknologiaan kasvamisella tarkoitetaan sitä, että totutaan 

käyttöönottoprosesseihin ja erilaisten teknologioiden käyttöön. Jokaisella työntekijällä on 

organisaatiossa oma roolinsa sujuvan käyttöönottoprosessin mahdollistamisessa. Esimiehet 

mahdollistavat hankinnat ja resurssit taloudelliselta puolelta ja ohjaavat johtamisellaan 

teknologian käytön hyödyntämiseen. Tässä tärkeässä roolissa on myös hyvin suunniteltu 

käyttöönottoprosessi, jossa käytön tavoite on selkeästi määritelty. Jos esimiehet eivät tue 

käyttöönottoprosessia, on se vaikeampi toteuttaa. Hoitohenkilöstön ja käyttäjien osalta tärkeää 

on juuri oman asenteen huomiointi. Aiemmat mahdolliset huonot kokemukset tulee unohtaa ja 

kokeilla rohkeasti uusia laitteita. 
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Mitä enemmän suunnitteluvaiheessa huomioidaan käyttäjien näkemyksiä, sitä helpompaa 

valmiin laitteen käytöstä tulee. Käytettävyyden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa onkin 

tärkeä osa koko prosessia. Suunnittelussa on hyvä myös huomioida eri käyttäjäryhmät. Sote-

kentälle laitteita suunniteltaessa käyttäjäryhmiä on usein ainakin kaksi, hoitohenkilöstö ja 

loppukäyttäjät. Käytettävyyden huomioimisella voidaan myös helpottaa käyttöönottoprosessia, 

ja aiemmassa kappaleessa mainittua teknologiaan kasvamista. Kun laitteen käyttäjällä on tunne, 

että hänet on huomioitu ja kuunneltu jo laitteen suunnittelussa, on lopullinen käyttöönotto 

sujuvampi toteuttaa.  

 

• Miten loppukäyttäjien, hoitohenkilöstön ja esimiesten tarpeet tulisi ottaa 

huomioon käyttöönotossa? 

• Miten perehdytys tulisi ottaa huomioon hyvinvointiteknologian käyttöönotossa? 

 

Oheisessa taulukossa 3 on koottuna eri ryhmien tarpeet käyttöönotossa ja perehdyttämisessä. 

Tämä taulukko vastaa molempiin alakysymyksiin.  

 

Taulukko 3. Eri ryhmien tarpeet käyttöönotossa 

Esimiehet Hoitohenkilöstö Loppukäyttäjät 

• Haastavana koetaan 

käyttäjien sitouttaminen 

uuden teknologian 

käyttöön  

→ Henkilökohtaisen 

hyödyn löytämisen 

mahdollistaminen 

työntekijän 

näkökulmasta 

• Teknologioiden käytölle 

selkeä ajatus miksi sitä 

käytetään  

→ Tavoite, miksi 

käytetään, mitä hyötyä 

• Henkilökohtainen 

perehdytys käyttäjälle, ei 

vain manuaalin 

lukemista 

(laiteriippuvainen) 

• Perehdytyksessä tuodaan 

esille se, miksi laite 

tuodaan käyttöön, mikä 

sen tavoite on esim. 

työhyvinvointi  

→ Käytön hyödyt esiin 

• Oman asenteen 

huomiointi (oma 

• Pitää kuunnella käyttäjiä 

ja huomioida heidän 

näkökulmansa  

→ Yhteisymmärrys 

perehdytyksessä, 

käyttäjälle kokemus, että 

hallitsee käytön 

• Käyttäjän pitää itse 

saada käyttää ja testata 

laitetta perehdytyksen 

aikana 

• Teknisen sanaston 

käytön välttäminen tai 
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• Säilytys ja huolto  

→ Yhteneväiset linjat  

→ Turvallinen käyttö 

• Oikeat teknologiat 

kohdistuvat oikeille 

ihmisille  

→ Turvallinen käyttö 

• Teknologian 

hyväksymisen prosessiin 

huomio  

→ Konkreettisten 

hyötyjen esiin tuominen 

laajasti (työturvallisuus, 

työhyvinvointi) 

• Etäkoulutus koettiin 

mahdolliseksi laitteesta 

riippuen 

innostus innostuttaa 

asiakkaat) 

• Käyttö ei vain yhden 

vastuulla, vaan koko 

henkilöstön 

• Johdon tuki (rahoitukset, 

hoitajalähtöiset kokeilut) 

• Etäkoulutus nähtiin 

mahdollisena 

 

selkeä suomentaminen 

perehdytyksessä  

→ Ei jää epäselviä 

sanoja/termejä 

• Tukihenkilö käytön 

tukena myös 

perehdytyksen jälkeen 

• Etäkoulutusta ei nähty 

vaihtoehtona  

→ Alkuperehdytys 

ainakin pitää tehdä 

kädestä pitäen 

 

 

 

 

 

Eri ryhmien tarpeiden huomioiminen voidaan mahdollistaa hyvällä käyttöönottoprosessin 

suunnittelulla. Tätä käsitystä vahvistaa myös Johansson-Pajalan ym. (2019) tutkimus. Kuten 

taulukosta 3 näkyy, laitteen käytön tavoite tulee esille niin esimiesten kuin hoitohenkilöstönkin 

tarpeissa. Myös Cresswell ym. (2013) ovat huomioineet tämän kymmenessä keskeisessä 

näkökohdassaan. Jauhiainen & Sihvo (2015) nostavat esiin sekä tarpeen kuvauksen että 

vaikuttavuuden arvioinnin. Taulukosta käy ilmi myös hoitohenkilöstön tarve siihen, että käyttö 

on koko henkilöstön vastuulla ja että sen takana on johdon tuki. Tätä organisaation merkitystä 

korostaa myös Työppösen (2018) tutkimus.  

 

Perehdytyksen tarpeita tulee esille eniten loppukäyttäjien ryhmästä, mutta myös 

hoitohenkilöstöllä oli toiveita sen suhteen. Perehdytyksessä koettiin tärkeänä, että sen jälkeen 

käyttäjällä on tunne siitä, että hän hallitsee laitteen käytön. Myös perehdytyksellä pitää siis olla 

hyvä suunnitelma, jotta erilaiset tavoitteet ja tarpeet tulee huomioiduksi ja saavutetuksi. Tämä 
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tuli esille myös Eklundin (2018) julkaisussa. Etäkoulutus koettiin mahdolliseksi laitteesta 

riippuen, poissulkien iäkkäät loppukäyttäjät, jotka eivät nähneet sitä vaihtoehtona.  

 

5.2 Pohdinta 

 

Teoriatietoa löytyy hyvinvointiteknologian käyttöönotosta ja perehdytyksestä vasta vähän. 

Tiedonhaku aiheesta muodostuikin vaativaksi. Tiedonhakua suoritettiin koko tutkimuksen 

työstämisen ajan. Oikean tiedon löytymiseksi käytettiin useampaa tietokantaa sekä erilaisia 

hakusanayhdistelmiä. Aiheesta löytyi artikkeleita melko vähän, mikä osoittaakin, että aiheessa 

on tutkimusaukko. Toisaalta hyvinvointiteknologian ollessa melko uusi käsite sitä koskeva 

kirjallisuus saattaa olla hajallaan eri avainsanojen alla. Esimerkiksi apuväline-käsitteellä 

(assistive devices) tehtiin aiemmin enemmän tutkimusta, kun taas nykyisin käsitettä käytetään 

vähemmän. Aiemmin käytettiin myös käsitettä geronteknologia kuvaamaan erityisesti 

ikääntyvien ihmisten avuksi kehitettyä teknologiaa. Tämänkin käsitteen käyttö on vähentynyt 

hyvinvointiteknologia-käsitteen tultua tunnetummaksi.  

 

Käsillä oleva tutkimus tuo lisää tietoa hyvinvointiteknologian käyttöönotosta ja 

perehdyttämisestä sote-kentällä kolmesta eri näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan 

hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa käyttöönottoprosesseja. Tutkimuksen avulla voidaan 

huomioida loppukäyttäjien, hoitohenkilöstön ja esimiesten tarpeet ja huomiot aiheesta. Lisäksi 

tutkimuksessa käytettyjä kysymysrunkoja voidaan hyödyntää saman aihepiirin 

jatkotutkimuksissa.  

 

Tutkimuksen aineiston henkilömäärä on melko pieni. Tutkimuksen laajentaminen olisikin 

tarpeen, jotta tutkimuksen tulosten luotettavuus kasvaisi. Niin varmistuisi, että näihin 

aineistoihin valikoituneet henkilöt edustavat myös isomman ryhmän ajattelutapaa. Myös 

tutkimuksessa käytettyjen laitteiden määrä on pieni. Tutkimusta voisikin laajentaa niin laitteita 

kuin tutkittavien määrääkin lisäämällä. Myös kansainvälinen yhteistutkimus tästä aihepiiristä 

on tarpeen, jotta saadaan luotua kansainväliset ohjeistukset hyvinvointiteknologian 

käyttöönottoprosessiin sote-kentälle.  
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Tutkijan oma rooli laitteiden käytön perehdyttäjänä ja fasilitaattorina on myös saattanut 

vaikuttaa tutkimukseen. Kantojärven (2012, 38-40) mukaan fasilitaattorin hyviä ominaisuuksia 

ovat muun muassa läpinäkyvyys, kaikkien osallistujien aktivointitaito, taito pitää vireystaso 

sopivana, taito antaa selkeät ohjeistukset sekä toimintatavoitteiden suunnitteluosaaminen, jonka 

avulla päästään haluttuihin tavoitteisiin suunnitellussa aikataulussa. Tutkijan toimiminen 

fasilitaattorina loi omat haasteensa, mutta suunnittelun avulla niitä pyrittiin välttämään. Hyvä 

aikataulusuunnittelu ja osaavat avustajat työpajojen laite-esittelyissä lisäsivät työpajojen 

sujuvuutta. Kuitenkin herää ajatus siitä, olisiko ollut luotettavampaa, jos tutkija olisi keskittynyt 

pelkästään havainnointiin. 
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Liite 1. Alkuhaastattelun kysymysrunko Gyenno-älylusikan käyttäjälle 

   

 

Alkuhaastattelun kysymysrunko Gyenno-älylusikan käyttäjälle 

 

1. Minkälaisia haasteita arjessasi esiintyy?  

 

2. Miksi kiinnostuit Gyenno-älylusikan kokeilusta?  

 

3. Oletko aiemmin käyttänyt uutta teknologiaa? Mitä? 

 

4. Mikäli olet käyttänyt uutta teknologiaa, oliko siitä hyötyä sinulle? Millaista hyötyä? 

 

a. Koetko uuden teknologian hyödyllisenä apuna arjessasi asteikolla 1-5? (1 = en koe 

saavani teknologiasta apua arkeeni, 5 = koen saavani uudesta teknologiasta paljon 

apua arkeeni)  

 

5. Oliko käytössä jotakin haasteita? Mitä? 

 

6. Oliko perehdytys uuden teknologian käyttöön hyvä? 

 

a. Mikäli sinulla on kokemusta uusista teknologioista, koetko saaneesi hyvän 

perehdytyksen niiden käyttöön asteikolla 1-5? (1 = perehdytys oli mielestäni täysin 

riittämätön, 5 = koin saavani hyvän perehdytyksen)  

 

7. Mitä haasteita tai sudenkuoppia uuden teknologian perehdyttämiseen voi mielestäsi 

liittyä? 

 

8. Mitä hyötyjä toivot saavasi Gyenno-älylusikan käytöstä (sosiaalisuus, itsenäisyys, jne.)? 

 

9. Epäiletkö älylusikan käytössä olevan jotakin haasteita? Mitä? 

 

10. Millaista perehdytystä odotat älylusikan käyttöönottoon? 

 

11. Muita ajatuksia aiheesta? 

 



Liite 2. Väli- ja loppuhaastattelun kysymysrunko Gyenno-älylusikan käyttäjälle 

   

 

 

Väli- ja loppuhaastattelun kysymysrunko Gyenno-älylusikan käyttäjälle 

 

1. Kuinka kauan olet käyttänyt Gyenno-älylusikkaa? 

 

a. Tunteina/aterioina? 

b. Mitä olet syönyt älylusikalla? 

 

2. Koetko saaneesi hyötyä arkeesi Gyenno-älylusikan käytöstä? Millaista hyötyä esim. 

hyvinvointi, sosiaalisuus, jne.? 

 

a. Koetko Gyenno-älylusikasta olleen apua arjessasi asteikolla 1-5? (1 = en koe 

saaneeni Gyenno-älylusikasta apua arkeeni, 5 = koen saaneeni Gyenno-

älylusikasta paljon apua arkeeni 

 

3. Onko käytössä ollut jotakin haasteita? Mitä? (Hygienia? Kuljetus? Lataus? Huomio?) 

 

4. Mitä kehittämisehdotuksia käytön myötä on tullut esille?  

 

5. Oliko Gyenno-älylusikan käyttöön mielestäsi riittävä perehdytys? Mitä olisit toivonut 

muutettavan perehdytyksessä? 

 

a. Millaisena koit Gyenno-älylusikan perehdytyksen asteikolla 1-5? (1 =  en 

saanut perehdytyksestä hyötyä, 5 = perehdytys oli kattava ja kysymyksiä ei 

jäänyt) 

 

6. Mitä haasteita tai sudenkuoppia Gyenno-älylusikan perehdyttämiseen voi mielestäsi 

liittyä? 

 

7. Muita ajatuksia aiheesta? 



Liite 3. Käytönseurantalomake Gyenno-älylusikan käyttäjälle 

   

 

Käytön seurantalomake Gyenno-älylusikan käyttäjälle 

 



Liite 4. Yksikön 1 haastattelun kysymysrunko 

   

 

Haastattelun kysymysrunko 

 

1. Osio; Yksikön palveluiden teknologia-kartoitus 

 

a. Nykytilanne 

- Mitä teknologiaa hyödyntäviä palveluita nyt konkreettisesti käytössä? (Jos ei 

teknologiaa hyödyntäviä palveluita käytössä, niin minkä takia ei?) 

- Mitä teknologioita kyseessä ja millaisia kokemuksia teknologioiden käytöstä?   

- Tuoko teknologioiden käyttö lisäarvoa asiakkaille? Jos, niin millaista? Jos ei, niin 

miksi käytetään kuitenkin? 

- Entä lisäarvo työntekijälle, työn tekemiseen? Jos, niin millaista? Jos ei, niin miksi 

käytetään kuitenkin? 

 

b. Tarve, ideaalitilanne 

- Millaisista teknologiaa hyödyntävistä palveluista olisi tarve tai/ja unelmana? Onko 

teknologiat jo saatavilla? Jos on, onko toimialalla jo käytössä muualla? Miksi ei jo 

yksiköllä käytössä? 

- Mikä lisäarvo tällä/näillä teknologialla saataisiin asiakkaille, työntekijöille, 

palvelun laadulle, organisaatiolle? 

 

c. Käytänteet uuden teknologian käyttöönotossa. Kun taloon tulee uutta teknologiaa ja 

näin ollen voidaan antaa asiakkaille uusia teknologiaa hyödyntäviä palveluja, niin (jos 

on ylipäänsä hankittu): 

- Mistä haetaan tietoa? Ketkä miettivät, päättävät uusista hankinnoista? 

- Miten henkilöstö on perehdytetty uuden teknologian käyttöön ottoon? Mitä hyvää? 

Ja mitä kehitettävää perehdytyksessä? Jos ei ole kokemusta perehdytyksestä, niin 

miten toivoisi sen tehtävän? 

- Miten asiakkaan näkökulmassa perehdytys tai uuden/uudistetun palvelun 

lanseeraus tehdään? Kokemuksia asiakkaan suhtautumisista? 

- Mietitäänkö jossakin vaiheessa, mitä uuden teknologian käyttöönotto tarkoittaa 

asiakkaan saamaan palveluun ja henkilöstön näkökulmista? Entä vaikutukset 

vaikkapa esimiestyöhön, perehdytysohjeisiin tms.   

 

d. Yleistä 

- Puhutaanko työyhteisössä teknologiaan liittyvistä asioista joissain 

yhteyksissä/onko asia esillä? Jos on, miten? 

- Miten kokee, onko tietoa teknologioista riittävästi tarjolla? Hyviä kanavia? Mitä 

tietoa kaipaisi/tarvitsi erityisesti?  

 

Lisäksi, onko käytössä asiakkaan palvelun vaikuttavuuden (tai vaikutuksien) arviointiin 

liittyviä arviointitapoja/mittareita?  



Liite 5. Yksikön 2 haastattelun kysymysrunko 

   

 

Haastattelun kysymysrunko 

 

1. Mitä hyötyjä toivot saavasi työskentelyysi uudesta teknologiasta? 

 

2. Onko uuden teknologian käyttöönotossa mielestäsi jotakin haasteita? Mitä? 

 

3. Mitä haasteita tai sudenkuoppia uuden teknologian perehdyttämiseen voi liittyä? 

 

4. Mikäli sinulla on kokemusta uusista teknologioista, koetko saaneesi hyvän perehdytyksen 

niiden käyttöön? 

 

5. Mikäli sinulla on kokemusta uusista teknologioista, ovatko ne auttaneet sinua työssäsi? 

Miten? 

 

6. Millaisena koit Yetitabletin perehdytyksen? Oliko etäkoulutus mielestäsi toimiva tapa 

Yetitabletin käytön perehdyttämiseen?  

 

7. Miten arvioit asiakkaiden suhtautuvan uuteen teknologiaan?  

 

8. Mitä haasteita arvioit voivan tulla asiakkaiden perehdyttämisessä uusien teknologioiden 

käyttöön? 

 

9. Mikä voi mennä mielestäsi pieleen asiakkaiden kanssa uusien teknologioiden 

käyttöönotossa? 

 

10. Muita ajatuksia aiheesta? 



Liite 6. Kysely hoitohenkilöstölle 

   

 

Kysely hoitohenkilöstölle 

Tämän kyselyn tarkoituksena on toimia alkukartoituksena teknologian perehdyttämistä 

koskien. Kyselyllä kartoitetaan teknologiaan suhtautumista ja ajatuksia sen käytön 

mahdollisuuksista. Osa kysymyksistä koskee Yetitablettia, josta etäkoulutus on jo saatu. 

Kysely on osa HyTeLab -hanketta, jossa kehitetään Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian 

innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristöä. Tämä osaprojekti hankkeesta on osa diplomityötäni. 

Sen tarkoituksena on tutkia teknologian perehdyttämismalleja hoitohenkilöstön ja asiakkaiden 

näkökulmista. Diplomityöni lopputuloksena on ehdotuksia siitä, miten teknologian 

perehdyttäminen onnistuu sote-kentälle parhaiten.  

Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. 

Kiitos vastauksistasi! 

Riika Saurio 

LUT-yliopisto, Tutkimusapulainen 

riika.saurio@lut.fi 

puh. 050 4763443 

 

Taustatiedot: 

 

Ikä: 

 

Sukupuoli: 

 

Koulutustausta:  

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla parhaiten kuvaava numero.  

1. Koetko uuden teknologian hyödyllisenä apuna työssäsi asteikolla 1-5? (1 = en koe saavani 

teknologiasta apua työhöni, 5 = koen saavani uudesta teknologiasta paljon apua työhöni)  

 

2. Miten arvioit asiakkaiden suhtautuvan uuteen teknologiaan asteikolla 1-5? ( 1 = asiakkaat 

suhtautuvat erittäin negatiivisesti, 5 = asiakkaat suhtautuvat erittäin positiivisesti)  
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Liite 6. Kysely hoitohenkilöstölle 

   

 

3. Mikäli sinulla on kokemusta uusista teknologioista, koetko saaneesi hyvän perehdytyksen 

niiden käyttöön asteikolla 1-5? ( 1 = perehdytys oli mielestäni täysin riittämätön, 5 = koin 

saavani hyvän perehdytyksen)  

 

4. Millaisena koit Yetitabletin perehdytyksen asteikolla 1-5? (1 =  en saanut perehdytyksestä 

hyötyä, 5 = perehdytys oli kattava ja kysymyksiä ei jäänyt) 

 

5. Oliko etäkoulutus mielestäsi toimiva tapa Yetitabletin käytön perehdyttämiseen asteikolla 

1-5? ( 1 = en kokenut lainkaan toimivaksi, 5 = toimi erittäin hyvin) 

 

6. Kuinka kauan olet käyttänyt aikaa Yetitabletin toimintaan perehtymiseen etäkoulutuksen 

lisäksi? (Noin arvio tunteina) 

 



Liite 7. Työpajojen kysymykset 

   

 

Työpajojen kysymykset 

 

Laitekohtaiset kysymykset:  

 

• Sopiiko laite mielestäsi sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen?  

• Onko käytölle mielestäsi jotakin rajoitteita? 

• Tuliko sinulle mieleen kehittämisehdotuksia laitteen suhteen? 

• Minkälainen perehdytys on mielestäsi paras tämän kaltaiseen laitteeseen? 

• Oliko käyttäminen helppoa? 

• Tekikö jokin käyttämisestä haastavaa? Mikä? 

• Mitä kysymyksiä ja ajatuksia laitteesta ja sen käytöstä heräsi sinulle 

esimiehenä/hoitotyöntekijänä/laitteen käyttäjänä? 

 

Yhteenvedon kysymykset: 

 

• Mitkä asiat korostuivat perehdytyksen kannalta kaikissa laitteissa? 

• Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät seikat hyvinvointiteknologian perehdyttämisessä 

sote-kentälle? 

• Voisiko etäkoulutus esimerkiksi Skype-yhteydellä tai vaikkapa VR-laseilla olla 

toimiva? 

 

 


