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Terveiset syysseminaarista, jonka 
aiheena oli  Ihmisläheisyys ja vuoro-
vaikutus digihoitotyössä

Perinteinen välittämisen kulttuurin syys-
seminaari järjestettiin lokakuisena torstai-
na 24.10.2019 Tampereella Pohjois-Hä-
meen sairaanhoitajat ry:n tiloissa. Kahden-
kymmenen hengen osallistujajoukko virit-
täytyi ajankohtaisen teeman äärelle. Ky-
seinen päivä oli myös YK:n päivä, rauhan, 
ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun 
päivä sekä Tasavallan presidentin julistama 
rukouspäivä.

Seminaarin avasi Pohjois-Hämeen sai-
raanhoitajien puheenjohtaja Heli Vesa-
ranta. Hän muistutti puheenvuorossaan 
asiakkaan näkökulmasta ja varoitti hoito-
henkilökuntaa olemasta tietävinään, mi-
tä asiakas toivoo. Hän kertoi esimerkin 
syöttörobottilaitteen keksijästä, joka ha-
lusi mieluummin robottikäden syöttävän 
häntä kuin vaimon, näin hän saattoi puo-
lisonsa kanssa keskittyä katsomiseen ja 
puhumiseen ja ruokaseurana olemiseen. 
Päivän juontajana toimi Arja-Liisa Heik-
kilä, joka luontevasti vei päivää eteenpäin 
osallistuen ja osallistaen. 

”KUULE, NÄE JA KOHTAA” 
– sairaanhoitajat äänessä

Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys 
keskiössä – Ihminen ja robotti pal-
velua tuottamassa

Taru Lehtimäki, lehtori, asiantuntija 
TAMK:sta, painotti terveyden edistämistä 
hoitotyön uudistuvissa peruspalveluissa.  
Hän kertoi elävästi ja hauskasti robotiikas-
ta yleisesti sekä nimenomaan sen mahdol-
lisuuksista hoitotyössä. Hän rohkaisi otta-
maan selvää asioista, opiskelemaan uusia-
kin ihmisen kohtaamisen menetelmiä, tuu-
lettamaan omia asenteita ja päästämään irti 
omista peloista. Digitalisaation sekä robo-
tiikan tarkoitus on helpottaa arkea ja käy-
tännön elämää. Robotiikka lisää potilai-
den kokemaa itsemääräämisoikeutta. Po-
tilaslähtöisyys edellyttää sitä, että koodaa-
jat saavat ohjelmointiin apua ja informaa-
tiota hoitotyön substanssin asiantuntijoilta, 
sillä ihminen ratkaisee sen, mitä ja miten 
apuvälineitä kehitetään. 2000-luvun alku 
on sirpaleisen teknologian aikaa, siksi ke-
hittämisessä ovat mukana sekä mahdolli-
suudet että uhat.

Taru Lehtimäki ja sairaanhoidonopiskelija 
Sami Aalto TAMK:sta olivat tuoneet Pep-
perin seminaariin, Sami vastasi Pepperin 
käynnistymisestä ja toiminnasta. 
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”KUULE, NÄE JA KOHTAA” 
– sairaanhoitajat äänessä

Taru Lehtimäki kuvasi erilaisia robottila-
jeja ja niiden käyttöalueita, esimerkiksi:
-Cobotit eli yhteistyörobotit toimivat teolli-
suudessa, ne tekevät samaa toistuvaa työtä 
yötä päivää.
-Nostavat tai tukevat robotit helpottavat 
nostamalla painavat kappaleet. 
-Avustavia robotteja käytetään hoitotyös-
säkin päivittäisiä toimia helpottamaan.
-Automaattisia palvelurobotteja tarvitaan 
esimerkiksi kuljetustehtävissä.
-Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka tunnista-
vat ja ennustavat nopeasti vaaratilanteita, 
esim. lääkkeiden haitallisista yhteisvaiku-
tuksista ilmoittava tietokanta ja vastasynty-
neen bakteeritulehduksen tunnistaminen.
-Autonomisia robotteja kehitetään esim. 
metsäkone- ja liikennealalla.
-Etsivät ja valvovat robotit ovat jo käytössä 
turvallisuusaloilla
-Leikkausrobotiikka on kirurgiassa hyö-
dyllistä.
-Dronella on lennätetty lääkkeitä ikäihmi-
sille Helsingissä.
-Opettavat robotit on otettu koekäyttöön 
lasten kielten opiskelussa.
-Sosiaalisesta robotista esimerkkinä oli 
Pepper, joita on Suomessa noin 100, suu-
rin osa niistä on toistaiseksi liike-elämän 
palveluksessa. Paro-hyljerobotilla on van-
hainkodeissa todettu rauhoittava vaikutus 
levottomaan ihmiseen.

Evondos arjen apuna – kokemuk-
sia lääkitysrobotiikasta 
kotihoidossa

Riikka Salo kertoi, että lääkkeenotossa 
tukea tarvitsevat potilaat, joilla on lääki-
tystä monta kertaa päivässä. Evondos-au-
tomaatti ilmoittaa lääkkeenoton ajan ja 
antaa annoksen. Näin turvataan lääkkeen 
oikea ja oikea-aikainen ottaminen. Evon-
dos-lääkeautomaatin käyttö tekee lääke-
hoidosta sujuvampaa ja turvallisempaa. 
Lääkkeet tulevat apteekista annosjakeluna 
pussitettuna rullille, joista hoitaja asentaa 
ne automaattiin asiakkaan kotona. Tällä 
hetkellä automaatteja on kokeilussa Tam-
pereen kaupungin kotihoidon kolmella 
alueella. On kokonaisia kaupunkeja, jot-
ka ovat ottaneet automaatin käyttöönsä 
kotihoidon asiakkailla. Kuulimme myös, 
että TAMK on saamassa omansa. Jatkossa 
kaikki sairaanhoidon opiskelijat siis oppi-
vat automaatin käytön jo koulussa. 

Anneli Huttunen Kouvolasta teki tuttavuut-
ta Pepperin kanssa. Sami Aalto taustatuke-
na. Pepperin isot silmät ja sympaattinen kat-
se vetosivat osallistujiin. 

Evondos on 
niin painava 
laite, että py-
syy paikoillaan. 
Sen edessä on 
kuvapuhelin.
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Riikka Salo toimii kotihoidon esimiehenä 
Pappilanpuistossa Tampereella.

Kuvapuhelinpalvelu yhteyden 
luojana

Erikoissuunnittelija Pekka Saarivirta ker-
toi kuvapuhelinpalvelusta yhteyden luo-
jana kodin ja kotisairaanhoidon välillä. 
Kotihoito valitsee asiakkaat, ja he saavat 
tablettitietokoneen ja sen käytön ohjauk-
sen. Kotihoidon työntekijä ottaa sovitusti 
yhteyttä ja kohtaaminen tapahtuu ”tässä 
ja nyt” -tilanteena, asia kerrallaan. Tarkis-
tetaan, onko kaikki hyvin, ellei vastaus-
ta tule, tehdään kotikäynti. Kuvapuheli-
mella voidaan siirtää kotikäynnin aikaa 
myöhemmäksikin. Pekan puheenvuoros-
sa ilmeni erinomaisesti hoitotyön ytimen 
ja teknisen osaamisen yhdistelmä.  Pu-
helu on aikaa yksinomaan asiakkaalle ja 

siinä korostuu niin läsnäolo- kuin vuoro-
vaikutustaitojen osaaminen. Tarkoitukse-
na on motivoida, rohkaista ja kannustaa 
asiakasta, osoittaa arvostusta ja empati-
aa. Malli on Tampereella ollut vielä pilo-
tointivaiheessa, mutta jatkossa toiminta-
malli tullaan jalkauttamaan kaikille koti-
hoidon alueille systemaattisesti.  Saimme 
tutustua kuvapuhelinohjaukseen ”jännit-
tävän” videoesityksen kautta.Kts. Tam-
pereen kotihoidon kuvapuhelinpalvelun 
esittelyvideo:https://dreambroker.com/
channel/lkwnqf2n/crx4e6h7

Läsnäoloa etäyhteydessä ja 
chatissa

Merja Lindholm kertoi Tampereen kau-
pungin terveyspalveluiden neuvonnasta, 
joka vastaanottaa kuukaudessa noin 15 
000 puhelua ja noin 400 chat-yhteyttä. 
Joillekin asiakkaille puhelinyhteys on en-
sisijainen, kun taas jotkut arvostavat ano-
nyymiä chat-yhteyttä, jossa terveyspul-
maan liittyvä asia kirjoitetaan ja hoita-
ja vastaa siihen, kirjoitusvuoroja voi olla 
useampikin, mutta hoitaja päättää istun-
non kiitokseen. Chat-yhteydestä on tullut 
paljon positiivista palautetta. Käytössä on 
myös sähköinen valtakunnallinen Oma-
Olo-palvelu. 

Sairaanhoitaja Merja Lindholm työnsä ää-
ressä terveysneuvontapalvelussa.
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Kehollisuutemme kanssaihmisen 
kohtaamisessa ja arvostamisessa

Taina Helin pohjasi ajatuksensa filoso-
fi Lauri Rauhalan ihmiskäsitykseen, ih-
minen on olemassa kehollisuudessaan, 

tajunnallisuudessaan ja 
elämäntilanteellisuu-

dessaan kaikessa 
hoitotyössäkin. 
Vai l la  mi tään 
teknistä apuväli-
nettä Taina aut-
toi meitä keskit-

tymään itsetutkis-
teluun ammentaen 

elämänviisaudesta ja työ-
kokemuksestaan mielenterveyspotilaitten 
ja muistisairaitten hoidossa. Taina herätte-
li miettimään, missä asiassa haluat tehdä 
paremmin, kun kyseessä on toisen ihmi-
sen kunnioitus ja arvostaminen. ”Joskus 
viimeinen sana on hyvä sanoa - ja se sa-
na on anteeksi.”

Taina Helin, Arja-Liisa Heikkilä ja Pekka 
Saarivirta seminaaritauolla. 

Ihmisen auttamisen monet tavat 
ja mahdollisuudet

TtT Terttu Munnukka loi päätöspu-
heenvuorossaan katsauksen historiaan.  
1980-luvulla aloitettiin neurologisella 
osastolla kuvata opetusvideoita potilas-
ohjaukseen. Videoavusteinen potilasoh-
jaus oli niin uutta, että Aamulehti julkai-

si asiasta pitkän artikkelin ja kuvan etusi-
vulle. Artikkeli oli otsikoitu ”Katselu lisää 
turvallisuutta ja vähentää kivun tunnetta”.  
Toinen tutkimus oli “Virtuaalihiekkalaa-
tikko. Äitien kokemuksia arjen apuna.” 
Se julkaistiin 2001 ja siinä tutkittiin ver-
taisauttamisen mahdollisuutta internetin 
verkkopalvelussa. ”Tein yhteistyötä STA-
KESin tutkijan kanssa ja huomasimme, et-
tä ammatillista apua on tärkeä lisätä avoi-
miin keskustelupalstoihin. Siitä alkoi chat-
palvelujen idea kehittyä”, muisteli Terttu.

”Tiedän useampia kotona yksin asuvia 
vanhuksia, joilla on tapana 
lähettää lyhyt viesti eri 
kaupungissa asuval-
le lapselleen aivan 
joka aamu se-
kä ilta, viesti voi 
olla esim. ok.” 
Terttu Munnuk-
ka toivoo, et-
tä teknologian 
avulla kaikilla yk-
sin asuvillakin ja 
turvattomilla ihmisil-
lä olisi henkilö ja paikka, 
mihin viestinsä lähettäisi. 

Riitta Sointu (seminaarityöryhmän koor-
dinaattori) muistutti inhimillisen ja amma-
tillisen kosketuksen tärkeydestä. Yksi tapa 
koskea on myös katsominen. Voimme toi-
voa, että ihminen tai robotti katsoisi mei-
tä, mutta syvin mahdollisuutemme on toi-
voa, kuten Herran siunauksessa: ”Käännä 
kasvosi minun puoleeni.” Hän jakoi kai-
kille Tasavallan presidentin julistaman ru-
kouspäivän tekstin. Siinä pyydetään ”Va-
kaata tahtoa toimia heikomman puoles-
ta, oikeaa ymmärrystä ja taitoa pyydämme 
– paitsi kansakuntana myös yksilötasolla 
omaan elämäämme.” 

www.rukouspäiväjulistus24.10.
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Satu Tuominen (SSKS ry:n Tampereen 
alaosaston pj) ja Heli Vesaranta (P-Hä-
meen sairaanhoitajien pj) iloitsivat semi-
naaripäivästä: ”Keskustelu oli vapaata ja 
ammatillista, hauskaa ja herkkää. Fasili-
teetit syksyisine kukka-asetelmineen se-
kä maistuvine lounaineen hellivät kaik-
kia aisteja. Empatian harjoittelua aiom-
me jatkaa.”

“Seminaari oli antoisa ja päivän lu-
ennoitsijat toivat hienosti erilaisia 
näkökulmia etähoitoon ja teknolo-
gisiin ratkaisuihin liittyen. Koska etä-
palveluiden ja teknologisten apuvä-
lineiden käyttö hoitotyössä lisääntyy 
ja ovat välttämätön apu tulevaisuu-
dessa, on tärkeää, että hoitajia kou-
lutetaan ja tietoa erilaisista mahdol-
lisuuksista kerrotaan. 

Olen huomannut, että sairaanhoita-
jien asenteissa on vielä kovin paljon 
ennakkoluuloa teknologisia etäpal-
veluja ja hoitotyön digitalisoitumis-
ta kohtaan. Asenteiden muokkaami-
seen tarvitaan koulutusta ja keskus-
telua aiheesta. 

Seminaarissa käytiin hyvää keskus-
telua ja toivon, että voin itse tule-
vaisuudessa olla mukana kehittä-
mässä ja toteuttamassa teknologia-
avusteista hoitotyötä ja muokkaa-
massa asenteita positiivisemmaksi 
asiaa kohtaan. Vaikka kyse on usein 
hoidon tukipalveluista, tulee läm-
pö ja välittäminen kuulua ja tuntua 
myös etäpalveluissa.  
 
Kiitos Suomen Sairaanhoitajain Kris-
tilliselle Seuralle saamastani stipen-
distä osallistuakseni seminaariin.”

Ystävällisin terveisin,
Suua Leinonen, sairaanhoidon opis-
kelija, lähihoitaja, Jyväskylän AMK, 
työskennellyt yksitoista vuotta eri-
laisissa tehtävissä Pihlajalinnassa 
Tampereella

”Vaikka kyse on usein 
hoidon tukipalveluista, tulee 
lämpö ja välittäminen kuulua 

ja tuntua myös 
etäpalveluissa.” 

Seminaariterveisin,
Satu Tuominen, sh YAMK, Ylöjärvi
Kuvat: Aila Koro ja Satu Tuominen

Palaute
Annetaan ääni

- sairaanhoitaja kuulolla ja puolestapuhujana


