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TILAISUUDEN JÄRJESTÄJIEN VIRIKKEEKSI 
LÄHETTÄMÄ PENTTI MALASKAN AFORISMI 

  ”Ihmisissä herää yhä enemmän tarpeita, joita tavara ei voi 
tyydyttää. Nämä tarpeet vaativat toisen ihmisen läsnäoloa. Ne ovat 
keskustelua, vuorovaikutuksen, sosiaalisten tilanteiden, 
ihmisyhteyden tarpeita. Tavaran sijaan tulemme kuluttamaan 
massoittain ihmissuhteita. Ja opimme myös tuottamaan niitä.”   

  Teknologian eteneminen on tuottamassa Malaskan aforismin kannalta 
ristiriitaisia tulemia. Tietotekniikka on avannut ihan uuden 
”keskustelun, vuorovaikutuksen, sosiaalisten tilanteiden ja 
ihmisyhteyden” maailman. Ja toisaalta teknologian edistys tarjoaa 
terveyden ja hyvinvoinnin alueella aina vain enemmän ihminen-kone –
yhteyksiä Malaskan ”ihmisyhteyden” sijaan. 



Teknologia hyvinvoinnin ja terveyden  
palveluksessa: Ihmis-kone –yhteyksiä 
ihmisyhteyksien sijaan maaliskuun 2015 
uutisissa ja dokumenteissa 

  MOT-ohjelma kotona asuvien avunvaraisten vanhusten 
kokopäiväseuranta: ihmisavun tarve ja riittämättömyys, 
konevalvonnan houkutteleva mahdollisuus  

  Japanilaiset inhimilliset seurarobotit apuna vanhusten ja 
dementikkojen hoitolaitoksissa: ”robottiterapiaa”  

  Suomalainen elintoimintoja seuraava ja analysoiva anturiranneke 
auttaa entistä useampia elämään satavuotiaaksi – tosin alati 
pienemmillä eläkkeillä (elinaikakerroin)  

  ONKO IHMISESTÄ TULOSSA LIIAN KALLIS JA LAADULTAAN LIIAN 
VAIHTELEVA SEURALAINEN IHMISELLE ?  

  ”Lähin omainen on koneenomainen”  ??? 



MISSÄ KAIKKIALLA TEKNOLOGIAN MUUTOS 
VYÖRYY TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN 
  Teknologia voi auttaa hallitsemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kustannuspaineita ja vastaamaan tehokkuus- ja tuottavuusvaatimuksiin 
  Ikääntymisen myötä kasvava palvelujen tarve 

  Myös muista toimintavajauksista kärsivien tukeminen 
  Ympäristöterveyden uhat ja elinympäristön turvallisuus vaativat uusia 

ratkaisuja 
  Teknologia tuottaa uusia ja parempia (ja joskus myös kalliimpia) 

ratkaisuja apua tarvitsevien vaivoihin  
  Seuranta- ja valvontateknologia todettiin jo edellä 
  Lääketeknologiaa ei pidä unohtaa 
  Apuvälineteknologia harppoo eteenpäin 

  Geeniteknologia avaa ovia todella henkilökohtaiseen lääketieteeseen 
  Ja tietoteknologia auttaa kaikissa näissä tehtävissä samoin kuin 

järjestelmien kehittämisessä (tietojärjestelmät, tietovarannot, 
eHealth eri muodoissaan)    



TEKNOLOGIAA, JOKA VAIKUTTAA KOKO 
ARKIELÄMÄÄN JA SITÄ KAUTTA 
TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN 
  Digitalisaatio vaikuttaa arkielämään, työhän ja työelämään, ihmisten 

väliseen yhteydenpitoon, palveluihin ja hallintoon sekä tiedon 
muodostumiseen, saantiin ja käyttöön 
  Digitalisaatio on mm. julkishallinnon suurtapahtuman Valtio–EXPO:n teemana 19.5.2015 

  ”Robotisaatio” voi olla jo nurkan takana: seura- ja hoivarobottien lisäksi 
vaikkapa robottiautot tai erilaisiin huoltotehtäviin sopivat robotit 

  Geenitutkimuksen eteneminen näyttäisi jatkuvan 
teknologiasovelluksineen 

  Asumisen, työn ja liikenteen teknologian muutos vaikuttaa  kaikkialle 
hyvinvointiin ja terveyteen 

  (ja kaikki tämä maailmassa, jossa on noin 9 mrd asukasta 2040 (nyt 7.2 
mrd); toivottavasti sähköä riittää kaikille)  



HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ – 
TEKNOLOGIAN AVULLA JA EHDOILLA 

  Teknologian avulla: 
  Jo ennen vuotta 2020:  terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatio vyöryy, 

geeniteknologia etenee, tietojärjestelmät ja tietovarannot täydellistyvät,  
… 

  Vuoden 2020 jälkeen: uuden teknologian läpitunkemat yhdyskunnat, 
asuminen ja työelämä, robotiikka, eHealth, henkilökohtainen 
terveydenhuolto 

  Vuodesta 2030: jos maailmanrauha säilyy, maailma kutistuu entisestään 
teknologian avulla   

  Teknologian ehdoilla:  
  Eläminen ilman sähköisiä yhteyksiä, palveluita ja tuotteita käy 

mahdottomaksi; jopa identiteettimme muuttuu joka päivä digitaalisemmaksi  

  Nostalginen eläkeläisparatiisi, jonka portilla lukee: ”Ken tästä käy, saa sähkön 
käytön heittää” ??? 



KENELLE TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN 
HEDELMÄT TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
ILMIÖISSÄ? 
  Teknologian hyvät hedelmät: 

  Innovatiiviselle vientisuuntautuneelle teollisuudelle ja uusien palvelujen 
kehittäjille (mieluummin tuottoisissa korjaavissa toimissa kuin vain 
kustannuksina näkyvissä ehkäisevissä ja edistävissä toimissa) 

  Terveys- ja hyvinvointiteknologiat Suomenkin viennin pelastajina?  

  Työvoimapulasta kärsivälle sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle   

  Ensin maksukykyisimmälle palvelujen käyttäjäkunnalle, sitten vähitellen 
muillekin 

  Teknologian kitkerämmät hedelmät:  

  Julkisten palvelujen rahoittajille, jotka kamppailevat kustannuspaineessa 
(kimpussa ”rahastajat” vrt. tietojärjestelmät v. 2000 ympärillä) 

  Teknologiaan jälkijunassa mukaan pääseville (uusi ”technological divide” ???) 

  Niille, jotka arvostavat ihmiskontaktia enemmän kuin konekontaktia 


