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Johdanto  
Korean Daegussa pidettiin lokakuussa 2022 International Society of Gerontech-
nolygyn (ISG) järjestämä kansainvälinen ikäteknologian konferenssi. Siihen osallis-
tui edustajia eri puolelta maailmaa, useita satoja. Mukana olivat niin tieteen, tutki-
muksen, järjestöjen kuin julkisen hallinnonkin edustajia, joita kiinnostaa ikätekno-
logia ja digitalisaatio. Suomesta mukana olivat sekä Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liitto VALLI ry:n että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n edustajia. 
Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi, mutta nyt oli pidempi tauko johtuen 
Covid pandemiasta.   
 
Tähän raporttiin on koottu konferenssin puheenvuorojen sisältöjä, ja raportti an-
taa pienen katsauksen kymmeniä ja kymmeniä eri puheenvuoroja ja esitelmiä si-
sältäneestä konferenssiohjelmasta. Toivottavasti ikäteknologiasta sekä ikäänty-
vien ja vanhojen ihmisten digiosallisuudesta kiinnostuneet saavat ajantasaista tie-
toa näistä teemoista.   
 
Raportin ovat laatineet yhteistyössä VALLI ry:n ja THL:n matkalle osallistuneet 
henkilöt. VALLIsta konferenssimatkalla oli mukana puheenjohtaja Hanna-Leena 
Ojalainen, toiminnanjohtaja Virpi Dufva sekä Ikäteknologiakeskuksen asiantunti-
jat Kaisa Huuhtanen ja Suvi Hiltunen. Matkaseurueessa oli mukana myös THL:n 
erikoistutkijat Heidi Anttila ja Minna Anttila.  
 
Helsingissä 18.1.2023  
 

Heidi Anttila, THL, Minna Anttila, THL, Virpi Dufva, VALLI ry, Suvi Hiltunen, VALLI 
ry ja Kaisa Huuhtanen, VALLI ry  
 

 
Vas. kuva tulopäivältä Dongdaegun asemalla. Kuvassa vasemmalta oikealle Heidi Anttila, Suvi Hiltu-
nen, Hanna-Leena Ojalainen, Kaisa Huuhtanen ja Minna Anttila. Kuvaaja: Virpi Dufva 
Oik. kuva Virpi Dufva konferenssin päätöspäivänä messukeskuksen edessä. Kuvaaja: Suvi Hiltunen 
 

https://www.valli.fi/
https://thl.fi/fi/
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1.  Taustaa 

Jo 13. kertaa järjestetty kansainvälinen ikäteknologian konferenssi (13th World 
Conference of Gerontechnology) ja kuudetta kertaa järjestetty ikäteknologian 
messutapahtuma keräsi lokakuussa yhteen tieteellisen yhteisön jäseniä ympäri 
maailmaa Korean Daegussa. Konferenssi tarjosi tuoreinta tutkimusta ja ratkaisuja 
teknologian, tekoälyn, sote-alan osaamisen sekä ikääntyvien ja vanhojen ihmisten 
hyvän hoivan, yksinäisyyden vähentämisen ja toimintakyvyn ylläpidon saralla. 

Konferenssin teemana tänä vuonna oli Pitkäikäisyyden ja kasvavan väestön aika-
kausi yhdistyy tekoälyn aikakauteen. Joka toinen vuosi toteutettavan konferens-
sin taustatahona on tieteellinen ikäteknologiayhteisö, International Society for 
Gerontechnology ISG. ISG:n toimintaan voi tutustua heidän verkkosivuiltaan: In-
ternational Society for Gerontechnology. Professori Vappu Taipale on yksi yhtei-
sön perustajajäsenistä, ja kantaakin nyt ansaitusti ISG:n kunniapuheenjohtajan 
sekä ikäteknologian Grand Master -titteleitä. ISG:n nykyinen puheenjohtaja on 
hollantilainen Helianthe Kort. ”Vanhat ihmiset tulevat tulevina vuosina olemaan 
suurin tekoälyn käyttäjäryhmä. Sen vuoksi tekoälyä on kehitettävä arvopohjai-
sesti ja moninaisia, eri ikäisiä käyttäjiä osallistaen”, sanoi Kort konferenssin 
avauspuheessaan. 

Seuraava ikäteknologian konferenssi pidetään Saksan Frankfurtissa 9.-11.9.2024. 
Teemana tuolloin on Kriisit ja kestävyys – ikäteknologian haasteet ja innovaatiot. 
VALLI ry tulee mitä todennäköisemmin järjestämään konferenssin opintomatkan 
jäsenyhteisöilleen. Lue lisää Saksan konferenssista Frankfurtin yliopiston verkkosi-
vuilta.  

 

 

 

 

 

 

 

  

ISG:n hallituksen jäseniä konferenssin avaustilaisuudessa.  
 

https://isg2022.org/kr/
https://isg2022.org/kr/
https://www.frankfurt-university.de/en/about-us/centers-and-institutes/future-aging/isg-2024/
https://www.frankfurt-university.de/en/about-us/centers-and-institutes/future-aging/isg-2024/
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2. Keynote eli pääpuheenvuorot 

2.1 Kaikkien tekoäly – kohti tekoälyn kehitystä  
Toward making AI for all 
professori Alice Oh, The school of Computing, KAIST 
 
Tekoälyn nopea kehitys voi auttaa meitä mo-
nessa asiassa, mutta aina se ei toimi oikealla 
tavalla. Professori Alice Oh nosti keynote-pu-
heessa esiin tekoälyn eettisiä näkökohtia, ja 
miten niitä voi ratkaista. Hänen sanomansa 
oli, että olkaamme varovaisia tekoälyn kanssa, 
sillä se ei ole inklusiivinen! Viime aikoina teko-
äly on saatu kiinni tekemästä vääriä ennus-
teita, joista on ihmisille haittaa. Chattibottien 
perustana käytetyt kielimallit sekä konekään-
nöksiä tekevät järjestelmät ovat osoittaneet 
sukupuolistereotypioita ja vihapuhetta vä-
hemmistöjä kohtaan.  
Esimerkkinä tästä hän kertoi, että korealainen chattibotti “iruda” (kuvassa) saatiin 
kiinni oppimastaan vihapuheesta erilaisia seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan. 
Näitä olivat mm. LGBTQ-ihmiset (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer tai 
questioning).  
 
Miksi näin tapahtuu? Botit käyttävät oppimisen aineistoinaan verkossa jo olemas-
saolevaa aineistoa. Tämä aineisto taas perustuu pääasiassa valkoisen keski-ikäisen 
miehen tai naisen maailmaan ja näkökulmiin. Verkosta todella puuttuu aineistoa 
erilaisten vähemmistöjen näkökulmista. Tämä näkyy myös siten, että esimerkiksi 
haettaessa kuvia hääpareista, saadaan tulokseksi vain stereotyyppisiä valkoisissa 
pitsiasuissa koreilevia valkoihoisia morsiamia ja komeita sulhasmiehiä. Muunlai-
sista aviopareita ei löydy kuvia. Tämänkaltaisten stereotyyppisten aineistojen lista 
on pitkä, eikä sieltä löydy juurikaan tietoa esimerkiksi erimaalaisten tai vammais-
ten näkökulmista sellaisessa muodossa, että tekoäly niitä voisi hyödyntää. Ratkai-
suna olisi tuottaa lisää vaihtoehtoisia kuvia tai tietoa ja varustaa ne selitteillä, joita 
tekoäly osaisi hyödyntää.  
 
Kaiken kaikkiaan professori Alice Oh totesi, että aiheesta tekoäly, kielimallit, diskri-
minaatio, vihapuhe ja ikääntyneet ei ole juurikaan tutkimusta. Kehitystä tarvitaan 
myös tekoälyn käyttöön lisäämään läpinäkyvyyttä siihen, mistä data tulee, kuka 
koodaa selitteet ja miten/millä datalla tekoälyn malleja harjoitetaan. Hienoa kui-
tenkin on, että ensimmäisenä maailmassa juuri meillä Euroopassa ollaan kehittä-
mässä tähän maita sitovia määräyksiä eli EU:n tekoälyasetusta. Sen avulla luo-
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daan yhteiset pelisäännöt, jotta tekoälyn ja datan hyödyt voivat realisoitua kus-
tannustehokkuuden, joustavuuden ja turvallisuuden lisäämisenä. Lisätietoja teko-
älyasetuksesta Valtioneuvoston verkkosivuilta.  

 

2.2 Älykäs koti – Avustavan ja älykkään elinympäristön 
kehittäminen hyvän ikääntymisen tueksi  
 
Yksi seminaarin mielenkiitoisimmista esityksistä oli Floridan yliopiston professori 
Abdelsalam (Sumi) Helalin puheenvuoro älykotiteknologiasta ja sen tuomisesta 
olemassa olevaan asuntokantaan; sinne missä ikääntyneet jo nyt asuvat. Ajatus 
on hyvä: Tehdään ikääntyneen kodista nykyteknologian avulla sellainen, että hän 
voi asua siellä turvallisesti ja riittävän tuetusti eikä tarvitse siirtyä pois tutusta ym-
päristöstä. Tuttuus kun on käytettävyyttä niin monessa suhteessa; kaikki muisti-
sairaiden parissa työskennelleet varmasti tunnistavat tilanteen, jossa suhteellisen 
omatoiminen asiakas joudutaan siirtämään (ehkä jopa vain väliaikaisesti) pois tu-
tusta asunnosta ja ympäristöstä ja siirron seurauksena toimintakyky romahtaa. 
Omassa, mahdollisesti jopa vuosikymmenien aikana tutuksi tulleessa ympäris-
tössä pärjää erittäin hyvin ilman suurempia haasteita pitkällekin edenneen muis-
tisairauden kanssa, mutta ympäristönvaihdos sekoittaa pakan täysin ja kaikki ole-
massa oleva toimintakyky tuntuu katoavan.  
 
Älykoti -termi herättää usein ajatuksen uudisrakennuksesta ja “kovan teknolo-
gian” talotekniikka -ratkaisuista, mutta todellisuudessa nykyään pystytään myös 
vanhoihin rakennuksiin lisäämään paljonkin älyä erilaisten langattomien ratkaisu-
jen avulla. Tämä on Helalin mukaan hyvä ratkaisu juuri ikääntyneiden asumiseen 
ja sen järjestämiseen turvalliseksi: koska lähes kaikki asunnot ovat muokattavissa 
asukkaidensa tarpeisiin vastaaviksi, niin enää ei pitäisi olla tarvetta siirtää muisti-
sairastakaan pois tutusta ympäristöstä.  
 
Perusajatus tässä puheenvuorossa oli erittäin ihana ja täynnä mahdollisuuksia: 
mahdollistetaan riittävän turvallinen, tarvittavan itsenäinen ja mahdollisimman 
tuttu asuminen omassa kodissa loppuun asti. Muokataan asunto vastaamaan 
asukkaansa tarpeita ja tehdään se mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin 
teknologian hyödyt saadaan käyttöön jo ennen kuin niitä varsinaisesti tarvitaan. 
Näin mahdollistetaan pidempi ja terveempi sekä toimintakykyisempi itsenäinen 
asuminen, johon on mahdollista lisätä tukea oikea-aikaisesti ilman viivytyksiä ja 
josta on myös saatavissa ulos tietoa asukkaan voinnista ja pärjäämisestä. Tätä tie-
toa voimme sitten käyttää mahdollisten muutosten ennakointiin ja kasvavaan 
tuen tarpeeseen varautumiseen.  
 
 

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/eu-jasenmaat-yhteisymmarrykseen-tekoalyasetuksesta-mita-se-kaytannossa-tarkoittaa-
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Sumi Helal avaamassa älykodin konseptia. 

 
 
Puheenvuoron sanoma oli innostava, mutta samalla kuitenkin hyvin kyynisiäkin 
ajatuksia herättävä: Älykoti ja sen tuomat edut ovat mahdollisia, jos olemassa 
oleva infrastruktuuri on riittävällä tasolla. Valitettavan usein meillä Suomessa on 
tilanne, jossa se ei sitä ole, älykotiratkaisut kun vaativat riittävät tietoliikenneyh-
teydet ja niissä on puutteita jopa isojen kaupunkien laita-alueilla. Jos helsinkiläi-
selle rintamamiestaloalueelle on mahdotonta saada jatkuvaan etätyöskentelyyn 
soveltuvaa nettiliittymää, niin millainen onkaan tilanne jossain haja-asutusalueen 
perukoilla? Ja jos kuituliittymä olisikin saatavilla, niin kuka vastaa sen asennus-
kustannuksista, jotka monissa tapauksissa ylittävät itse kiinteistön arvon? Voi-
daanko olettaa, että haja-asutusalueella sijaitsevaan kiinteistöön tuodaan luotet-
tava verkkoyhteys, jos ja kun alueen sähköverkkokin katkeaa usein jopa päiviksi 
myrskyjen myötä? Ja ikääntyneethän usein asuvat juuri näissä vanhoissa kiinteis-
töissä. 
 
No, kyynikot tarvitsevat idealisteja näyttämään tietä ja avaamaan uusia mahdolli-
suukia ja sitä professori Helal tällä puheenvuorollaan todella teki. Hän näytti mikä 
on se tulevaisuus, jota kohti meidän tulee pyrkiä ja kuinka se rakennetaan. Jostain 
pitää aloittaa ja parasta on tehdä se sieltä, missä mahdollisuudet ovat valmiina. Ja 
kun tahtoa on, keinot yleensä löytyvät. Onneksi puutteiden korjaamiseksi on 
tehty jo suunnitelmia päätöksenteon tasolla, kun Suomeen ollaan ottamassa 
käyttöön Digitaalinen kompassi. Suomen Digitaalisesta kompassista voit lukea li-
sää Valtioneuvoston verkkosivuilla.  
 

 

https://valtioneuvosto.fi/-/10623/digitaalisen-kompassin-selonteko-asettaa-suunnan-suomen-digitalisaatiokehitykselle
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2.3 Kehittämässä ikäteknologiaa, joka toimii – opittuja ja 
opeteltavia huomioita 
Viimeisen keynote-puheen lensi pitämään professori Alex Mihailidis Kanadasta. 
Hän työskentelee Toronton yliopiston Age Well -keskuksen johtajana. Hänen sa-
nomansa oli, että kaikki voivat vanhentua hyvin, eikä tähän ole vaan yhtä keinoa 
vaan monia keinoja. Kolmeksi tärkeimmäksi keinoksi hän summasi: 1) tiedon välit-
täminen, 2) ihmissuhteet ja verkostot sekä 3) empatia. Emme varmaan Suomessa 
voi olla tästä eri mieltä, mutta kuulkaamme Alexin tarina.  
 
Alex kertoi, että Age Well -keskus toimii sairaalan alakerrassa, mutta kymmenien 
vuosien ajan nämä ovat toimineet erillään. Sitten hän itse putosi tapaturmaisesti 
niin, että joutui omaan sairaalaan potilaaksi. Tämä herätti hänet tajuamaan, että 
henkilökunta ei käyttänyt uusia teknologioita ja että he Age Well -keskuksessa ei-
vät olleet tajunneet tehdä yhteistyötä heidän kanssaan teknologioiden otta-
miseksi osaksi hoitokäytäntöjä. Hän mietti, että alalla on tehty hienoja tutkimuk-
sia, mutta niiden tulokset eivät olleet käytössä nyt hänenkään hoidossaan.  
 
Kokemuksestaan oppineena Alex muutti Age Well -keskuksen toimintatavat. 
Enää heillä ei ole aikaa pieniin askeliin, vaan nyt käytössä on kokonaisvaltainen lä-
hestymistapa ja yhteistyö monien toimijoiden kanssa. Suunnittelun tulee perus-
tua käyttäjien tarpeisiin. Tulee nähdä heidän maailmansa ja ymmärtää heidän 
tunteitaan. Tulokset täytyy keskustella käyttäjien eli ammattilaisten ja potilaiden 
kanssa.  
 
Hienoa, että Kanadassa ja sitä myöten koko ISG:ssä olla vähitellen siirrytty käyttä-
jälähtöiseen suunnitteluun. Alexin tarina tuo hyvin esiin sen, miksi eteneminen 
teknologioiden käyttöönotossa on ollut niin hidasta. Tutkimustieto ei leviä, ellei 
tiedon välittämistä oteta erityiseksi asiaksi empaattisin, kuulijaa kunnioittavin 
vuorovaikutuksellisin keinoin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alex Mihailidis kutsuu kuulijat ajattelutavan muutokseen. 

https://agewell-nce.ca/
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3. Robotiikka tukena hoivassa  

3.1 Potilassiirtymät kahden käsivarren nostorobotin 
avulla 

Kyungheen yliopistossa Etelä-Koreassa on kehitelty kahden käsivarren nostoro-
botti. Tutkimuksessa oli selvitetty henkilökunnan kokemuksia laitteen käytöstä 
Ikääntyneiden vuodepotilaiden kanssa työskennellessä.  

Laite on mielenkiintoinen uusi toteutus henkilönostureitten saralla. Nosturi pe-
rustuu nimensä mukaisesti kahteen käsivarteen ja niiden välissä olevaan nosto-
alustaan, joka rullautuu nostettavan alle ja pois jalkopäästä alkaen. Laiteen avulla 
pystytään vähentämään nostettavaan kohdistuvaa kääntelemistä ja itse nosturin 
aiheuttamaa painetta verrattuna perinteiseen nostoliina-toteutukseen perustu-
vaan henkilönosturiin. Laitteesta toivottiin apua myös henkilökunnan riittävyy-
teen, kun se oli suunniteltu yhden hoitajan käyttöön. Selvityksen mukaan laite vä-
hentää työn kuormittavuutta sekä lisää henkilökunnan terveyttä verrattuna pe-
rinteiseen ihmisvoimin tapahtuvaan nostamiseen. 

Hoitajataustainen ja nostoliina-henkilönostureita työssään käyttänyt matkaseuru-
eemme jäsen totesi, että ensivaikutelma tästä selvityksestä ja varsinkin laitteesta 
vaikutti mielenkiintoiselta. Ajatus potilaan alle ”itsestään” rullautuvasta nostoalus-
tasta ja nosturin ohjaamisesta tekoälyn avulla hoitajan toimiessa lähinnä operaat-
torina oli hänen mielestään kiehtova. Todellisuus ei kuitenkaan ehkä vastaa aivan 
täysin tätä alkuvaikutelmaa. Laite itsessään vaikuttaa videoiden ja tutkimuksen 
valossa toimivan, mutta selkeästi kohderyhmä on loppujen lopuksi hyvin suppea: 
Laite soveltuu hyvin lähinnä joko täysin yhteistyökykyisten potilaiden nostoon tai 
vastaavasti täysin liikuntakyvyttömien kanssa toimimiseen. Symposiumissa näy-
tettyjen videoiden perusteella nostettavan henkilön ei ole suotavaa liikkua nosto-
vaiheen aikana, jottei vahinkoja pääse tapahtumaan. Verrattuna nostoliinaan ei 
ole nähtävissä suurta hyötyä laitteen käytöstä muiden asiakasryhmien osalta.  

Henkilökunnan kuormittumisen osalta laitteen käyttö varmasti vähentää selkäon-
gelmista aiheutuvia poissaoloja verrattuna manuaaliseen nostamiseen. Myös ti-
lanteessa, jossa perinteistä nostoliina-henkilönostinta operoi kaksi hoitajaa, tuo 
tällainen yhden hoitajan käytettäväksi suunniteltu laite toki säästöjä, Tosiasia kui-
tenkin on, että nykyiselläänkin nostoliina-nostureita käytetään ainakin suomalai-
sessa kontekstissa usein yhden hoitajan voimin. Lisäksi tämän kahden käsivarren 
henkilönostimen fyysiset mitat eivät nykyisellään pääse lähellekään nykyisiä nos-
toliina-nostimia, joten selvityksen laitteesta jäi päällimmäiseksi mieleen kuva lä-
hinnä kiinnostavana tulevaisuuden sovelluksena, jolla on vielä aika paljon proto-
tyyppivaiheen ominaisuuksia, joita on syytä hioa ennen varsinaista markkinoille 
tuloa. 
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 Paikallisten senioreiden esiintyminen ilahdutti konferenssiväkeä päivällisellä. 
 
 

3.2 Syöttörobotti ruokavalion monipuolistamisen tukena 

Saadaanko syöttörobotin avulla lisättyä hedelmien saantia ikääntyneillä osana ko-
realaista ruokavaliota?  Korealainen ruokavalio sisältää paljon erilaisia liemiä ja 
kastikkeita. Monet ruuista ovat myös voimakkaasti maustettuja. Lisäksi ruuat tuo-
daan usein pöytään useassa pienessä kulhoissa ja ruokailijan oletetaan sekoittaan 
niistä itselleen soveltuvan annoksen. Tuoreita hedelmiä syödään lähinnä jälki-
ruuan omaisesti. 

Ruoan tarjoilutavasta johtuen ikääntyneillä ruokavalio tuppaa yksipuolistumaan. 
Kongnitiivisten kykyjen heikkeneminen sekä niistä tai muista syistä johtuvat hah-
motus-, pureskelu- ja nielemisvaikeudet johtavat helposti yksipuoliseen, lähinnä 
riisiä sisältävään syömiseen. Kyungheen yliopistossa on osana ravitsemustietei-
den opintoja tutkittu miten teknologia ja reseptien muokkaaminen voisi lisätä he-
delmien osuutta korealaisessa kulttuurissa. Tutkijaryhmä selvitti ikääntyneiden 
mieltymyksiä ja erilaisten rakenteiden ja makuyhdistelmien vaikutuksia ikäänty-
neiden hedelmien syömiseen ja sitä kautta vitamiinien ja hivenaineiden saantiin.  

Koska tutkimus toteutettiin ikääntyneiden asumispalveluja tarjoavissa paikoissa, 
korostuivat nielemisvaikeudet tutkimuksen tuloksissa. Tutkimukseen osallistu-
neet ikääntyneet suosivat selkeästi pehmeämpiä, mutta ei liian nestemäisiä ruo-
kia muussakin syömisessään, osittain syömisen helppouden, mutta myös perin-
teisen ruokailun takia. Tässä yhteydessä tuoreiden hedelmien syöminen sellaise-
naan oli vähäistä. Kun hedelmiä tarjottiin prosessoidummassa muodossa, esimer-
kiksi erilaisina kiisseleinä ja keittoina, lisääntyi niiden syöminen selkeästi. Selkeim-
pänä tutkimustuloksena nousikin esille, että tarjoiltavan ruoan koostumukseen 
tulisi kiinnittää korealaisessa ikääntyneiden hoidossa selkeästi entistä enemmän 
huomiota ja erilaisia tuoreita hedelmiä sisältävien reseptien kehittämistä tulisi tu-
kea.  



Sivu 11 / 21 
 

Yhtenä vaihtoehtona ikääntyneiden ruokailun monipuolistamiseen tutkijaryhmä 
päätyi suosittelemaan myös syöttörobotin käyttöä. Syöttörobotilla vajaakykyinen-
kin pystyy suhteelliseen itsenäiseen syömiseen, varsinkin jos kognitiiviset taidot 
ovat riittävällä tasolla. Toki myös robotin käytössä on syytä huomioida ruuan koos-
tumus, sillä robotin avulla ruokaillessa on helpointa syödä suhteellisen kiinteää, 
mutta kuitenkin lusikalla syötävissä olevaa ruokaa. Useimmat korealaisen keittiön 
kastikkeet ja liemet ovat tähän ruokailutapaan liian nestemäisiä. Ratkaisuksi tut-
kijaryhmä tarjosi nesteensakeuttajien käyttöä. Sakeuttaja lisäsi tutkimuksessa sel-
keästi hedelmäkeittojen ja vastaavien saantia ja sitä kautta mahdollisti monipuo-
lisemman ruokavalion myös avustetussa ruokailussa.  

Lisätietoja aiheesta englanninkielisessä artikkelissa: Technology applied recipe 
development to increase fruits intake of the elderlies with decreased chewing 
and swallowing function, H. S. Lim, Y. Park, J. W. Han, Y. J. Sung, D. Kim, Y. S. Kwon. 
Artikkeli sivulta 3 alkaen. Lue pdf verkossa.  

 

3.3 Kaatumiset ja niiden ennalta ehkäisy ikääntyneiden 
hoidossa 

Kaatumiset ovat yksi suurimpia ongelmia ikääntyneiden hoidossa ja hoidontar-
peen lisääntymisessä. Yksi sessio konferenssissa käsitteli kaatumisten vaikutuksia 
ja niiden aiheuttamien vammojen ennaltaehkäisyä. Sessiossa käytiin läpi kaatu-
misten biomekaniikkaa sekä niistä aiheutuvien vammojen hoitoa/ehkäisemistä. 

Kirjallisuuskatsauksen läpikäynti toi selkeästi esille sen, minkä oikeastaan ikäänty-
neiden hoivassa jo tiedettiinkin: ”kovat” kaatumiset vammauttavat ja aiheuttavat 
helposti reisiluunkaulan murtumia ja kaatumisten ehkäisy on tehokkainta kaatu-
misten aiheuttamien kustannusten vähentämästä, puhumattakaan inhimillisestä 
kärsimyksestä. Lue lisää koreankielisen kirjallisuuskatsauksen englanninkielisestä 
tiivistelmästä.  

Kirjallisuuskatsauksen sekä session vetäjän Woochol Choin lonkkamurtumien 
biomekaniikkaa käsitelleen väitöskirjan perusteella sessiossa luotiin katsaus 
ikääntyneiden kaatumisriskiin ja esiteltiin kaatumis- ja lonkkamurtumisriskin tun-
nistamiseen. Australialaistutkimuksen perusteella kaatumishistoria on yksinker-
taisin tapa tunnistaa lonkkamurtumariskissä olevat ikääntyneet. Lue lisää tutki-
muksesta verkossa. 

Kaatumisten ennaltaehkäisyssä on tärkeää pitää huolta liikunta- ja tasapainoky-
vystä. Jos näissä ilmenee syystä tai toisesta heikkoutta, on kaatumisriski kohon-
nut. Kohonneen kaatumisriskin osalta ratkaisut ovat kaikille ikääntyneiden kanssa 
toimiville tuttuja: ylläpidetään liikuntakykyä, käytetään apuvälineitä (rollaattorit, 
sauvat ynnä muut vastaavat), vähennetään esimerkiksi kompastumis- ja liukastu-
misvaaraa. Aina nämä eivät kuitenkaan riitä, vaan kaatumisia sattuu. Tällöin on 

https://journal.gerontechnology.org/archives/51561cb5711d447fa60f3f991d60ac0f.pdf
https://koreascience.kr/article/JAKO202123861735318.page
https://koreascience.kr/article/JAKO202123861735318.page
about:blank
https://core.ac.uk/download/pdf/56377912.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8014355/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8014355/
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tärkeää pyrkiä minimoimaan mahdolliset vauriot. Paras ja tehokkain keino myös 
näiden uusimpien tutkimusten valossa on käyttää erilaisia lonkkasuojaimia. 

Lonkkasuojaimien käyttöön liittyy samoin kuin kaikkeen muuhunkin ennaltaeh-
käisyyn se, että vain käytössä oleva apuväline auttaa. Eli tärkein yksittäinen toi-
menpide lonkkamurtumien ehkäisyyn on varmistaa, että kaikki kaatumisriskissä 
olevat ikääntyneet käyttävät suojaimia. Suojainten käytön markkinointi tulisikin 
ottaa säännölliseksi tavaksi kaikkialla, missä ollaan tekemisessä ikääntyneiden 
kanssa. Lisäksi kaatumisriskissä olevien ikääntyneiden tunnistamista tulisi paran-
taa: eli henkilökunnan olisi aina ikääntyneitä tavatessaan selvitettävä kaatumis-
historia.  Myös erilaiset potilas- ja asiakastietojärjestelmät olisi rakennettava siten, 
että kaatumisriski nousisi riskitietoihin ja niiden olisi ohjattava henkilöstä ohjaa-
maan ikääntynyttä, kaatumisriskissä olevaa asiakasta suojainten käyttöön. Sessi-
ossa korostettiin myös erilaisten suojainten saatavuutta ikääntyneiden itsensä 
hankkimina. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paikallisella Dongwhasan temppelivuorella sijaitseva silta. Kuva: Virpi Dufva. 
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4. Alustatyöllä teknologian kehitystä ja 
tutkimusta  

 
4.1 Avustava teknologia vammaisten ja ikääntyneiden 
tukena Koreassa  

Paikallisen tutkijaryhmän edustaja M.J. Lim esitteli avustavan teknologian 
avointa alustaa. Alustaa ovat olleet kehittämässä Korean terveyden ja hyvinvoin-
nin ministeriön kansallinen kuntoutuskeskus (Korean Ministry of Health and Wel-
fare National Rehabilitation Center), Hongikin yliopisto sekä SDE Lab (Service De-
sign Experience Lab) ovat perustaneet. 

Alustatyöllä siis kehitetään apuvälineitä eli avustavaa teknologiaa vammaisten ja 
vanhusten itsenäisen arjessa toimimisen helpottamiseksi. Kehitetyt laitteet jae-
taan kehitystiedon kanssa avoimena lähdekoodina. Alustalla kuka tahansa voi 
helposti luoda ja kehittää tarvitsemiaan apulaitteita sekä verkostoitua alustalla 
kehittäjien ja loppukäyttäjien kanssa. 

Alustatyön taustalla on tutkimus, jossa on hyödynnetty kansainvälistä toimintaky-
vyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusta, ICF:ää. Luokitus kuvaa, miten 
sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Voit lukea lisätietoja 
ICF-luokituksesta THL:n verkkosivuilta. Tutkimuksessa on niin ikään käytetty 
myös kansainvälistä apuvälineluokitusta, ISO 9999:ää. 

Alustatyön yhteydessä on käynnissä tällä hetkellä 15 teknologian tuotekehitystä. 
Tässä tuotevalikoimassa on esimerkiksi teknologinen apuväline puutarhanhoi-
toon, pianonsoittoon ja sukkien omatoimiseen päälle pukemiseen. Kiinnostuneet 
voivat käydä tutustumassa alustaan tarkemmin korean kielisiltä verkkosivuilta 
(voit esimerkiksi Chrome -selaimella kääntää sivun englanniksi): Assistive Device 
Open Platform. 

Korealla on intohimoinen tavoite parantaa vammaisten ja ikääntyneiden elämän-
laatua teknologian avulla vuoteen 2030 mennessä. Voit tutustua laadukkaasti 
tehtyyn tulevaisuusskenaariota esittelevään videoon Youtubessa. Video on teksti-
tetty englanniksi. Video:  Design Fiction of Assistive Technology for People with 
Disabilities and the Elderly in 2030 

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
http://www.nrc.go.kr/at_rd
http://www.nrc.go.kr/at_rd
http://www.nrc.go.kr/at_rd
https://www.youtube.com/watch?v=Y-cUy_xGuf0
https://www.youtube.com/watch?v=Y-cUy_xGuf0
https://www.youtube.com/watch?v=Y-cUy_xGuf0
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4.2 Onnellisuuden digialusta aktiiviseen ja onnelliseen 
ikääntymiseen 

Paljon keskustelua ja pohdintaa kuuntelijoissa herättänyt puheenvuoro onnelli-
suuden merkityksestä hyvän ikääntymisen tekijänä pohjautui Kangnamin yliopis-
ton tohtori YoungHee Ron esittelemään tutkimukseen. Tutkimuksessa on kehi-
tetty 10 onnellisuustekijää: hengellinen, ympäristöön liittyvä, psyykkinen, lääketie-
teellinen, tunteellinen, ammatillinen, taloudellinen, sosiaalinen, tiedollinen ja fyy-
sinen tekijä. Näiden 10 tekijöiden avulla pisteytettiin onnellisuutta 70–79-vuotiai-
den naisten keskuudessa. Haastateltavilta kysyttiin Likertin asteikolla väittämiä 
onnellisuudesta ja muun muassa siitä, olisivatko he valmiita maksamaan jostakin 
palvelusta, joka nostaa heidän onnellisuuden tunnettaan.  

                                                   
Onnellisuuden indeksiä kartoittavaa dataa.  

Tutkimuksessa selvisi, että vastaajajoukon mukaan esimerkiksi fyysinen tekijä on 
vastaajille tärkeää onnellisuudessa, mutta siihen liittyvistä palveluista ei olla val-
miita maksamaan. Emotionaaliset eli tunteisiin liittyvät tekijät ovat niin ikään tär-
keitä, ja toisin kuin fyysisten tekijöiden kohdalla, emotionaalisten tekijöiden ylläpi-
tämiseen ja vahvistamiseen tutkimuksen vastaajat olisivat valmiita panostamaan 
myös taloudellisesti. Tutkimuksen avulla on patentoitu Happy Factor -palvelujär-
jestelmä ja palvelumenetelmä (Happiness IT Platform for Active & Happy Ageing 
(AHA)), jonka avulla ihmiset pystyisivät laskemaan omat onnellisuuspisteensä, ja 
henkilökohtaisten onnellisuustietojensa perusteella hankkimaan itselleen tarvit-
semiaan palveluita.  

Valitettavasti edes englanninkielisiä tietoja siitä, joko palvelujärjestelmä on otettu 
käyttöön ja jos on, millaisia tuloksia siitä on syntynyt, ei ole löydettävissä. AHA in-
deksejä ja AHA termiä kun käytetään maailmanlaajuisesti monessa yhteydessä 
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(yleensä kuitenkin sote-alalla), eikä juuri tähän tutkimukseen viittaavia tietoja löy-
tynyt huolellisen googlailun jälkeenkään. Ron puheenvuoro sen sijaan herätti pal-
jon keskustelua kuulijoissa, sillä eri puolilta maailmaa tulleet osallistujat kummek-
suivat onnellisuuden käsitettä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä. Ehkä 
onnellisuuden termi (happiness) on myös kulttuurisidonnaista, ja se voidaan eri 
kulttuureissa ymmärtää eri tavalla. Kuitenkin tunnistamme, että hyvinvointi ja toi-
mintakyky on monen tekijän kokonaisuus, ja niihin liittyvät hyvinkin nuo Ron esit-
telemät ”onnellisuustekijät”. Tätä aihetta kuitenkin jäämme seuraamaan kiinnos-
tuneena.  
 

5. Asenteet ja eriarvioisuus digissä ja tek-
nologiassa 

 

5.1 Digitaalinen kahtiajakautuminen 

Suomeen on saatu muutama vuosi sitten ensimmäinen Kansallinen talousosaa-
misen strategia. VALLI ry oli mukana sen valmistelutyössä tuoden siihen näkökul-
mia ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osalta. Nyt ISG:n konferenssin yhden osion 
pääteemana oli digitaalinen kahtiajako. Tämä kiinnosti kovin, koska meillä Suo-
messakin keskustellaan digisyrjäytymisestä, osaajiin ja putoajiin. Johannes Doll ja 
Leoneia Hollerweger (Federal University of Rio Grande do Sul) Brasiliasta avasivat 
siellä tehdyn hankkeen sisältöä ja tuloksia. Tässä on yksi konkreettinen esimerkki, 
kuinka digitaalisia välineitä käyttäen voidaan lisätä ”talouskasvatusta” laajallekin 
väestöryhmälle, kunhan vaan mahdollistetaan pääsy näiden laitteiden äärelle (yh-
teiset koulutustapahtumat, tv, radio, tietokone ymv). 

Brasiliassa on ollut haasteita väestön velkaantuneisuudessa, ja velkaantuneisuus-
aste on noussut. Kaksi riskiryhmää on, nuoret 18–25-vuotiaat sekä vanhemmat, yli 
60-vuotiaat ihmiset. Yli 60-vuotiaita on Brasiliassa noin 31,2 miljoonaa ja heidän 
maksuhäiriönsä nousivat melkoisesti yhden vuoden aikana: 10,6 miljoonalla oli 
maksuhäiriöitä toukokuussa 2021 ja 11,49 miljoonalla toukokuussa 2022. Lainaa oli 
jo tuolloin ollut helposti saatavilla paikkaamaan eläkkeelle siirtymisen jälkeistä tu-
lojen alentumista. Hankkeessa kartoitettiin ja selvitettiin syitä vanhojen ihmisten 
ylivelkaantumiseen: riittämättömät tulot, kriittiset elämäntapahtumat, aggressii-
vinen markkinointi, ruoan ja lääkkeiden kulut, puutteelliset tiedot rahoitusmark-
kinoista (todellisista koroista, takaisinmaksusta, muista kuluista ymv). 

Hankkeessa haluttiin hakea ratkaisuja ja vaikuttaa em. asioihin käyttämällä apuna 
digitaalisia kanavia, koska kohderyhmä on todella laaja. Päätettiin tiedottaa ja li-
sätä tietoisuutta selkeällä, objektiivisella ja helposti saatavilla olevalla tavalla. Koh-
deryhmänä oli erityisesti ikääntyvä väestö, jolla on alhaiset tulot ja myös alhainen 
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koulutustaso. Suunniteltiin ja valmistettiin lyhyitä videoita,1-2min kestoisia, joista 
saa oikeaa ja objektiivista tietoa esim. lainoihin ja korkoihin liittyen. Myös samansi-
sältöisiä infokortteja valmistettiin. Tavoitteena oli ohjata ikääntyviä ajoissa etsi-
mään tukea ja estää heidän liiallista velkaantumistaan. Tuloksena onnistuttiin 
saamaan laajasti levitettävää materiaalia ikääntyville, lisätä tiedon ja tietoisuutta 
liittyen ylivelkaantumiseen ja sitä kautta ehkäistä ylivelkaantumista. Keskeisenä 
nähtiin juuri oikean ja objektiivisen tiedon tuottaminen erityisesti niille ikäänty-
ville ihmisille, jotka ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa. 

Mielenkiintoinen oli myös session toinen osa, jossa käsiteltiin tekoälyn käyttöä 
suhteessa digitaaliseen ageismiin. Tarkastelussa oli näkökulmia tekoälyn datava-
rantoihin mm. suhteessa väestön ikärakenteeseen. Tämänkin asian suhteen 
meillä riittää jatkossa vaikuttamistyötä. Suomessa olemme keskittyneet nyt sii-
hen, että saisimme tilastoihin enemmän ja tarkempaa tietoa myös vanhemmista 
ikäryhmistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dongwhasan temppeliaukion kauniita rakennuksia. 

 

5.2 Työntekijöiden merkitys digin ja teknologian käyt-
töönotossa 

Anna Spånt Enbuske esitteli ruotsalaisia tutkimuksia, joissa on selvitetty Kom-
munal -ammattiliiton eri sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien jäsenten omaan 
työhön liittyvää teknologia-asenteita, odotuksia ja pelkoja.  Tutkimuksissa on käy-
nyt ilmi muun muassa se, että teknologisen tai digitaalisen järjestelmän tai ratkai-
sun käyttöönoton hyötyjä ei ole huomattu. Vastaajat eivät ole olleet huolissaan 
teknologian vievän heidän työtehtäviinsä, päinvastoin sen on koettu lisäävän työn 
määrää (muun muassa raportoinnin ja kirjaamisen osalta). Motivaatiota teknolo-
gian käyttöön työssä on osaltaan vähentänyt se, etteivät työntekijät ole itse pääs-
seet vaikuttamaan hankittavan teknologian valintaan ja hankintaprosessiin. 
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Yhtenä johtopäätöksenä tai ratkaisuehdotuksena Spånt Ebuske esitti, että työn-
antajien tulisi työntekijöidensä kouluttamiseen teknologian käyttöönotossa myös 
käytännön kokeilujen tasolla, sillä kunnon perehtyminen lisää työntekijöiden ko-
herenssin tunnetta, eli tunnetta siitä, että hallitsee työtehtävänsä ja -ympäris-
tönsä ja siellä tapahtuvia tilanteita. Ruotsinkielisiin raportteihin voit tutustua artik-
kelin kautta: Om medlemmarnas inställning till och förväntningar på ny teknik 

 

5.3 Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille - KATI-oh-
jelma  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Minna Anttila piti konferens-
sissa suullisen esityksen. Esitys liittyi Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille 
(KATI)-ohjelmaan. Esitys oli valmisteltu yhdessä KATI-ohjelman johtajan Heidi 
Anttilan ja johtavan asiantuntijan Minna-Liisa Luoman kanssa. KATI-ohjelmaa to-
teutetaan kuudessa hankkeessa Suomessa.  
 
Esityksessä käsiteltiin kotihoidon henkilöstön hyvinvointia ja kotihoitoa uudenlai-
siin teknologioihin liittyen. KATI-ohjelman kuudessa hankkeessa on kokeiltavana 
hyvin erilaisia teknologioita. Laaja-alaisimmin testataan erilaisia sensoreita, turval-
lisuutta edistäviä ratkaisuja sekä hoitohenkilöstölle suunnattuja teknologioita. 
 
Keväällä 2022 toteutettiin kotihoidon henkilöstölle kysely. Kyselyyn osallistui koti-
hoidon henkilöstöä myös muista kuin KATI-hankkeista. Kyselyn alustavien tulos-
ten perusteella voidaan sanoa, että henkilöstö kokee, että heillä on kohtuullisesti 
taitoja käyttää erilaisia ikäihmisillä olevia teknologioita sekä tukea ikäihmisiä tek-
nisissä asioissa. He ajattelevat, että ikäihmisten huonot teknologiataidot ja nega-
tiiviset asenteet teknologioita kohtaan vaikuttaa jossain määrin siihen, miten 
ikäihmiset tulevat käyttämään teknologioita tulevaisuudessa. Sen sijaan ikäihmis-
ten huono kunto tulee vastaajien mukaan vaikuttamaan paljon teknologioiden 
käyttöön tulevaisuudessa. Kotihoidon työntekijät kokevat olevansa jonkin verran 
stressaantuneita. He kokevat kuitenkin saavansa usein tukea sekä esihenkilöltä 
että työtoverilta. Alustavien tulosten mukaan erilaisten teknologioiden käyttöön 
vaikuttaa työntekijän esihenkilöasema, kun taas siihen ei vaikuta esimerkiksi 
työntekijän ikä, työvuodet alalla tai sukupuoli. 
 
Keväällä 2022 toteutettiin KATI-hankkeiden henkilöstölle myös kysely, jossa tutkit-
tiin heidän näkemyksiään siitä, mitä teknologia tuo työhön, palveluprosesseihin ja 
kotihoitoon. Kotihoidon työntekijät kokivat muun muassa saavansa teknologian 
avulla tietoa asiakkaan hyvinvoinnista, vastaavansa entistä paremmin asiakkaiden 
tarpeisiin, ja suuntaavansa olemassa olevia resursseja entistä tehokkaammin. Toki 
oli myös kokemuksia teknologian tuottamasta virheellisestä tiedosta sekä siitä, 

https://www.kommunal.se/nyhet/om-medlemmarnas-installning-till-och-forvantningar-pa-ny-teknik
https://www.kommunal.se/nyhet/om-medlemmarnas-installning-till-och-forvantningar-pa-ny-teknik
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että etenkin uuden teknologian käyttöönottovaiheessa se merkitsee työntekijöille 
lisätyötä. Lue lisää KATI-ohjelmasta THL:n verkkosivuilla. 
 
 
 

6. Robotiikka ja tekoäly – kurkistus ikätek-
nologian messuihin 

 
Konferenssin yhteydessä järjestetyssä ikäteknologian messutapahtumassa poh-
dimme kulttuurin eroavaisuuksia ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kotona asu-
mista ja arkea tukevien teknologisten ratkaisujen toteutuksessa. Ikäteknologia-
messuilla esiteltiin enimmäkseen korealaista teknologiaa. 

Esillä olleet tuotteet eivät sinällään pitäneet mitään mullistavaa, täysin uutta ja 
ennennäkemätöntä teknologiaa, mutta tuotteet olivat sitäkin mielenkiintoisem-
pia. 

Mr. Mind 

Oli kiinnostavaa nähdä, miten eri tavalla teknologisten 
laitteiden muotoilu ja ulkoasu poikkeaa niin sanotusti 
länsimaissa totutuista ratkaisuista. Esimerkiksi tekoälyä 
hyödyntävää, äänentunnistusteknologialla toimiva seu-
ranukke on nimensä mukaisesti länsimaisen silmiin las-
ten lelun näköinen. Nukke oppii ”seuralaisestaan” mitä 
enemmän ikääntynyt nuken kanssa keskustelee. Nu-
kessa on erilaisten kognitiivisten haasteiden tunnista-
mismekanismi, ja se tarjoaa säännöllisiä raportteja esi-
merkiksi omaisille. Suomessa ei välttämättä juuri tä-
männäköinen AI-robotti saattaisi saada ikääntyneiden 
ja sote-henkilöstön keskuudessa kannatusta. Vaikka 
varmasti värikäs ja pehmeä hahmo voikin toimia jopa 
kliinisiä, kovia kypäräpäisiä avaruusolennon näköisiä ro-
botteja paremmin. Katso videolta, kuinka paikallinen iä-
käs tutustuu nukkeen: Youtube video Mr. Mind nukesta 

Messuilla oli esitteillä myös robotteja, joita me Suomessakin olemme ehkä jo tot-
tuneet näkemään. Tutuin näistä on tietenkin Pepper -robotti. Pepperin voi tavata 
esimerkiksi Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, jossa Pep-
per toimii aulatyöntekijänä. Nyt emme keskity Pepperiin, vaan esittelemme muut 
esillä olleet robotit. 

 
 
 
 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati-/ikateknologian-kansallinen-koordinaatiomalli
https://www.youtube.com/watch?v=M0ifWvxgDJI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=M0ifWvxgDJI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=M0ifWvxgDJI&t=3s
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PIO Papukaija 

Messuilla tavatut muut robotit olivat Mr. Mind pehmorobottien tavoin lelumaisia 
suurine anime -silmineen. Papukaijahahmoinen robotti PIO on kehitetty muisti-
sairaiden tukemiseksi (PIO Dementia Prevention Interactive Parrot Robot). PIO 
edistää ikääntyneiden kognitiivista toimintakykyä ja toimii samalla seuralaisena. 
Valmistaja kertoo PIOn pystyvän ilmaisemaan tunteita ja olemaan vuorovaikutuk-
sessa ikääntyneen kanssa. Kognitiivisten harjoitusten lisäksi PIOn kanssa voi har-
rastaa musiikkia, taidetta, liikuntaa. Lisäksi valmistaja lupaa myös kieliterapiaa, 
jossa kieltä, sanastoa ja ilmaisuja pidetään yllä, ikään kuin aivojumpan kaltaisesti. 
Voit tutustua PIOon valmistajan englanninkielisillä verkkosivuilla, josta löytyy 
myös lyhyt video. PIO-robotin verkkosivut. 

 
 
 
 
Roagenin turva- ja virkistysrobotti 

Roagenin robotti on kehitetty vastaamaan ikääntyneiden kognitiivisiin ja sosiaali-
siin tuen tarpeisiin. Laite osaa muistuttaa käyttäjäänsä esimerkiksi lääkkeiden 
otosta tai päivän tapahtumista. Tarvittaessa se osaa ottaa yhteyttä hoitajaan tai 
hälytyskeskukseen. Pyörillä liikkuva robotti pystyy siirtymään itsenäisesti asun-
nossa ja auttamaan käyttäjäänsä orien-
toitumaan tilaan kertomalla, missä huo-
neessa ollaan. Laitteeseen voidaan ladata 
erilaisia muistia tukevia pelejä ja virkistys-
sovelluksia, ja sen välityksellä voi olla vi-
deoyhteydessä läheisiin tai hoitavaan ta-
hoon. Robotti tunnistaa avun tarpeen, 
esimerkiksi kaatumisen ja tällöin se lau-
kaisee automaattisen hälytyksen. Roage-
nin eri robottimalleihin voi tutustua tar-
kemmin Roagenin verkkosivuilta.  

 

 

https://www.whydots.com/en/pio-program
https://roaigen.com/en/html/index/
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Brain Doctor 

”Älykäs aivolääkäri” eli Brain Doctor -järjestelmä ja palvelu robotteineen on kogni-
tiivinen kuntoutustyökalu, jonka suunnittelussa ovat olleet neurotieteeseen eri-
koistuneet asiantuntijat ja lääkärit. Tästä järjestelmästä ei löydy tietoa kuin ko-
reankielisiltä sivuilta, apuna sivujen ymmärtämisessä voi käyttää esimerkiksi 
Google Kääntäjää. Koreankieliset Brain Doctor -teknologian verkkosivut. 

 
 
 
NUGU Nemo – älykäs kaiutinjärjestelmä 

NUGU Nemo on tekoälyä hyödyntävä kaiutin-näyttöjärjestelmä. Messuilla NUGU 
Nemo oli yhdistetty robottiin. Järjestelmän on luvattu tarjoavan visuaalista tietoa 
intuitiivisemmin. Nemo tarjoaa monia toimintoja, kuten sanoitusten tarkistami-
sen musiikkia kuunneltaessa, reaaliaikaista tietoa kuten sään ja liikenneaikatau-
lut. Lisäksi sillä on 30 erilaista toimintoa, kuten kalenterimerkintöjen laatiminen. 
Järjestelmän avulla voi säätää myös erilaisia tunnelmavalaistuksia kotiin. Voit lu-
kea lisää järjestelmästä englanniksi The Korea Times -verkkosivuilta. 

 

 

 

http://www.braindoctor.co.kr/theme/sub0201.php
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/04/133_267403.html
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Kulttuurieroja – vai eroja sittenkään? 

Aasialaisissa kulttuureissa robotit ovat selkeästi hyväksyttävämpiä kuin meillä län-
simaissa. Robotit nähdään enemmän ihmisen seuralaisina ja kumppaneina kuin 
elottomina, kylminä esineinä. Tämä liittyy osaltaan aasialaisiin animistisiin uskon-
toihin, joissa myös elottomalla esineellä voidaan mieltää olevan sielu. Mikä olisi-
kaan enemmän sielun ”arvoinen” esine kuin robotti, joka viihdyttää, avustaa ja 
hoitaa ikääntynyttä käyttäjäänsä? Sielullisuuden ajatus tulee hyvin esille tavassa, 
jossa käyttöikänsä loppuun tulleille robottiseuralaisille järjestetään jopa hautajais-
seremonioita. Tästä ajatuksesta voi lukea lisää esimerkiksi englanniksi National 
Geographicin artikkelista. 

Messujen ohessa järjestetyssä konferenssissa sivuttiin useammassa puheenvuo-
rossa robotiikkaa ja siihen liittyviä tutkimuksia eri puolilta maailmaa. Ehkä robotin 
ulkonäkö, lelumainen tai avaruuden hahmo, ei olekaan välttämättä kynnyskysy-
mys meille suomalaisillekaan, mikäli robotin toiminnalliset ominaisuudet vastaa-
vat tarpeitamme. Etenkin robotin tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat eri tutki-
musten mukaan avainasemassa siihen, miten ikääntynyt vastaanottaa ja kokee 
hyötyä robotista kotonaan. 

 

 

LIITE 1 Kansainvälisen ikäteknologiayhteisön ISG:n uutiskirje Korean konferens-
sista. Lue uutiskirje (pdf) 

  

https://www.nationalgeographic.com/travel/article/in-japan--a-buddhist-funeral-service-for-robot-dogs?beta=true%3futm_source=YouTube&utm_medium=Social&utm_content=link_yt20180601travel-robotdogsfuneral&utm_campaign=Content
https://www.nationalgeographic.com/travel/article/in-japan--a-buddhist-funeral-service-for-robot-dogs?beta=true%3futm_source=YouTube&utm_medium=Social&utm_content=link_yt20180601travel-robotdogsfuneral&utm_campaign=Content
https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2022/12/Newsletter-ISG-.pdf

