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Terveys- ja sosiaalipalvelut
+ Hyväksyttiin sairaalaan liittyviin ammatteihin (Destephe & al. 2015), vyöhyketerapiaan (Flynn & al. 2011), kirur-

giaan (Jones & Cohen 2008; Wasen 2010) ja potilaiden mielestä aivovamman kuntoutukseen (Boman & Bartfai 
2015)

+ Hyväksyttiin korvaamaan apuvälineitä ja laitteita (Alaiad & Zhou 2014) tai työntekijöitä ja työtovereita (Wasen 
2010)

+ Etäläsnäolorobotti nähtiin positiivisena suhteessa potilashoitoon (Mendez & al. 2013; Reynolds & al. 2012) ja 
vuorovaikutukseen (Nestel & al. 2007; Schulman & al. 2013), ja sitä pidettiin vähintään yhtä hyvänä kuin puhe-
linta (Bettinelli & al. 2015; Kramer & Demaerschalk 2014)

+ Robotti nähtiin parempana kuin tabletti välittämään terveysinformaatiota (Mann & al. 2015)
+ Fysioterapiassa havaittiin positiivinen vaikutus kuntoutuviin (Gerling & al. 2016; Gamecho & al. 2015) ja fysiote-

rapeutit suhtautuivat robottien käyttöön klinikalla ja kotona myönteisesti (Lu & al. 2011)

+ Terveydenhoitoalalle soveltui ekstroverttiä naista edustava sosiaalinen robotti (Tay, Jung & Park 2014)
+ Vanhukset suhtautuivat myönteisesti avustaviin robotteihin (Eftring & Frennert 2016; Jenkins & Draper 2015; 

Koceski & Koceska 2016; Louie & al. 2014; Pripfl & al. 2016), ammattilaiset robottikylpyammeisiin (Beedholm & 
al. 2015) ja molemmat monitorointiin (Jenkins & Draper 2015)

+ Vanhukset suosivat yhteydenpito-ominaisuuksia ja hoitajat monitorointia tai lääkkeistä ja aikatauluista muis-
tuttamista (Koceski & Koceska 2016). Erilaisista työtehtävistä kotiaskareita (Katz & Halpern 2014; Wolbring & 
Yumakulov 2014), kuntoutusta (Wolbring & Yumakulov 2014), hovimestarin töitä ja henkilökohtaisista ongel-
mista keskustelemista (Katz & Halpern 2014) pidettiin robotille sopivimpina tehtävinä

– Robottien ei haluttu korvaavan ihmisiä (Kristoffersson & al. 2011; Nestel & al. 2007) tai avustuskoiria (Gácsi & al. 
2013), eikä niitä haluttu sosiaalisuutta (Alaiad & Zhou 2014; Jenkins & Draper 2015) ja sensitiivisisyyttä (Nestel 
& al. 2007) vaativiin työtehtäviin

– Työntekijät (Lindsay & al. 2014; Boman & Bartfai 2015) ja vanhukset (Beedholm & al. 2015) kyseenalaistivat 
robottien tarpeellisuuden tai käyttökelpoisuuden terveydenhoitoalalla tai sosiaalipalveluissa

– Erilaisista työtehtävistä seuralaisen ja hoivanantajan tehtäviä (Katz & Halpern 2014; Wolbring & Yumakulov 
2014), sekä ostoksien tekoa ja ohjelmointiapua (Katz & Halpern 2014) pidettiin huonoiten sopivina tehtävinä

– Robotti nähtiin enemmän viihdykkeenä tai leluna kuin turvana vanhukselle (Eftring & Frennert 2016; Pripfl & 
al. 2016)

– Hoiva-ammattilaiset suhtautuivat robotteihin (Saborowski & Kollak 2015; Wolbring & Yumakulov 2014) ja 
vanhukset robottikylpyammeeseen (Beedholm & al. 2015) varauksella

Suojelu- ja sotilasala
+ Robottia poliisialaan liittyvissä ammateissa pidettiin hyväksyttävänä (Destephe & al. 2015)
+ Turvallisuusalalle soveltui erityisesti introverttia miestä edustava sosiaalinen robotti (Tay & al. 2014)
+ Valvonta-alalla suosittiin vaarallisia ja armeijaan tai etsintään liittyviä tehtäviä (Katz & Halpern 2014)
– Valvonta-alalla suosittiin vähiten turvamiehen ja talon vartioinnin tehtäviä (Katz & Halpern 2014)
– Armeija-robotteihin ja varsinkin autonomisiin armeijarobotteihin suhtauduttiin kriittisemmin kuin vanhusten 

robottikylpyammeeseen (Moon & al. 2012)
– Valvonta-robottien tulevaisuuskuvissa huoli kohdistui yksityisyydensuojaan, liikaan kontrolliin, järjestelmään 

murtautumiseen sekä työpaikkojen menettämiseen (Carlsen & al. 2014)
Koulutus
+ Robottia pidettiin hyväksyttävänä kouluun liittyvissä ammateissa (Destephe & al. 2015)
+ Opetusrobotteihin suhtauduttiin neutraalisti ja ne voitiin kuvitella STEM-aloille (Reich-Stiebert & Eyssel 2015)
– Opetukseen osallistumiseen, sosiaalitieteisiin ja taidealoihin suhtauduttiin kriittisesti (Reich-Stiebert & Eyssel 

2015)
Kulttuuri ja viestintä
+ Tanssiammattilaiset pitivät robotin tanssia realistisena ja esteettisesti hyväksyttynä (Manfrè & al. 2016)
+ Kehittäjät näkivät kansantanssia tanssivan sosiaalisen robotin sosiaalisten ja teknologisten tarpeiden yhdistä-

misenä (Šabanović 2014)
+ Opas-robottia pidettiin ystävällisenä, kohteliaana ja kyvykkäänä vuorovaikutukseen (Nieuwenhuisen & Behnke 

2013)
Kaupallinen ala
+ Ostoskeskusrobottia pidettiin hyväksyttävänä, vaikka se nähtiin lähinnä maskottina (Sabelli & Kanda 2016)

Hallinnollinen ala
+ Robottia toimistoalaan liittyvissä ammateissa pidettiin hyväksyttävänä (Destephe & al. 2015)

Maatalous
+ Siirtymistä lypsyrobotteihin pidettiin rationaalisesti hyväksyttävänä (Hansen 2015)

Teollisuus
– Robotin ei-ihmismäiset liikkeet lisäsivät ihmismäisiä enemmän stressireaktioita (Zanchettin & al. 2013)

Muu, yleinen
+ Roboteilla korvataan mieluummin kognitiivisuutta vaativia töitä, mutta emotionaalisiksi koetuille roboteille 

soveltuvat myös emotionaaliset työt (Waytz & Norton 2014)

Liite 2. Yhteenveto tuloksista ammattialoittain liittyen robottien hyväksyntään

Nina Savela & Tuuli Turja & Atte Oksanen: Robotit työelämässä. Systemaattinen kirjallisuus-
katsaus asenteista eri aloilla työskenteleviä robotteja kohtaan (YP 1/19)


