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EVA Raportti: Viidennes sairaanhoitajien ja lähihoitajien töistä on robotisoitavissa 
 
Robotiikkaa ja automatiikkaa hyödyntämällä voitaisiin tehdä ainakin 20 prosenttia 
sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä.  
 
Näin selviää tänään julkaistavasta EVA Raportista Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla?.  
 
Laskelma pohjautuu markkinoilla oleviin ja markkinoille tulossa oleviin robotiikan sovelluksiin. Muutos voitaisiin 
toteuttaa nopeasti, sillä nämä sovellukset olisivat otettavissa käyttöön 2-3 vuodessa. 
 
”Käytettävissä oleva robotiikkaa soveltuu potilaiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen, potilaiden 
elintoimintatietojen tallentamiseen sekä lääkkeiden annosteluun ja jakeluun. Esimerkiksi lääkkeiden jakelussa 
robottien on todettu vähentävän lääkevirheitä ja lisäävän potilasturvallisuutta ”, sanoo dosentti Mari 
Kangasniemi. 
 
Hoitotyöntekijän viisipäiväisestä työviikosta välitöntä potilastyötä on nykyisin arviolta alle kolme päivää. Jo 
käytettävissä olevan robotiikan avulla se voitaisiin nostaa liki neljään työpäivään viikossa, raportista selviää. 
 
Robottien tärkeimmät käyttökohteet terveydenhuollossa ovat yksitoikkoiset, raskaat ja terveydelle vaaralliset 
tehtävät. Parhaimmillaan sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtä voidaan kohdistaa uudella tavalla siten, että 
hoidolliset tulokset, työhyvinvointi sekä työn taloudellisuus ja tehokkuus paranevat, raportti kertoo.  
 
Lähes kaikkien ammattien sisältö muuttuu, kun työt jaetaan uudelleen ihmisten ja robottien välillä. Robottien 
yleistyminen ei kuitenkaan johda massatyöttömyyteen, arvioi raportti.  
 
”Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan arviolta seitsemän prosenttia nykyisistä työpaikoista voidaan 
Suomessa korvata 20 vuoden kuluessa automatisoimisella”, kertoo tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen. Suomen 
luku jää useita muita OECD-maita alhaisemmaksi, sillä tuotannossamme hyödynnetään jo tänään paljon 
automatisointia ja työvoimamme on korkeasti koulutettua.  

 
EVA Raportin ovat kirjoittaneet dosentti Mari Kangasniemi, liikkeenjohdon konsultti Cristina Andersson, 
tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, innovaatiojohtaja Taneli Tikka, tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, 
tutkijatohtori Lauri Tähtinen sekä startup-yrittäjä Antti Törmänen. 
 
Raportti sisältää neljä erillistä artikkelia, jotka kertovat, mitä tapahtuu työpaikoilla, kun robottien ja ihmisten 
työpanokset yhdistetään. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan EVAn verkkosivuilla www.eva.fi. 
 
 
Lisätietoja: 
Dosentti Mari Kangasniemi (Itä-Suomen yliopisto), puh. 040 355 3624 tai sähköposti mari.kangasniemi@uef.fi 
 
Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen (Etla), puh. 050 569 7627 tai antti.kauhanen@etla.fi 
 
Lisätietoja ja kaikkien kirjoittajien yhteystiedot: 
 Viestintäpäällikkö Johanna Sipola (EVA) puh. 050 352 1172, sähköposti johanna.sipola@eva.fi 
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