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Tässä työssä käsitellään apuvälineitä, jotka ovat hyvinvointiteknologian yksi osa-alue. 
Hyvinvointiteknologia koostuu hyvinvoinnin edistämisestä erilaisten teknisten sovellus-
ten avulla. Hyvinvointiteknologialla pyritään tarjoamaan ratkaisu yksilön tarpeisiin ke-
hittämällä sovelluksia yleiseen käyttöön.  
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tävien hyvinvointiteknologian välineiden toiminnassa. Tässä työssä on tutkittu radioaal-
tojen, mikroaaltojen ja infrapunasäteilyn käyttöä erilaisissa sovelluksissa. Myös optiset 
anturit, GSM sekä GPS ja sähkömoottori on esitelty teoriassa tiettyjen hyvinvointitek-
nologian sovellusten kannalta. 
 
Lähdeaineiston kerääminen ja tiedon käsittely oli haasteellista, koska hyvinvointitekno-
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Tämän kaltaista työtä ei tiedettävästi ole ennen tehty, jossa olisi kartoitettu hyvinvointi-
teknologian laitteita ja apuvälineitä sekä esitelty niiden toimintaa tekniikan ja hyvin-
voinnin näkökulmasta. Hyvinvointiteknologiaa aiheena olisi syytä tutkia lisää ja tarkas-
tella sitä eri näkökulmista. Hyvinvointiteknologia on käsitteenä melko uusi ja sen toi-
mintaympäristö laajenee jatkuvasti tekniikan samalla kehittyessä. Esimerkiksi apuväli-
neiden osalta voisi tutkia lainsäädäntöä ja tuotekehityksen mahdollisuuksia lisää. Hy-
vinvointiteknologia on käsitteenä laaja, mikä mahdollistaa eri alojen jatkotutkimusmah-
dollisuudet. 
 

Asiasanat: automaatio, hyvinvointiteknologia, apuväline 



 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Mechanical and Production Engineering 
Aircraft Engineering 
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The objective of this thesis was to study different automation solutions used in welfare 
technology applications. This work combines the basic theories of technical information 
with welfare technology, which are needed to improve the applications for welfare 
technology.  
 
This thesis deals with assistive products which are one part of welfare technology. Wel-
fare technology intends to offer solutions for individual needs and produce applications 
for general use. 
 
The goal was to clarify the basic technology behind the products so that the healthcare 
professionals can understand the function of the products. On the other hand it was nec-
essary to introduce the possibilities of welfare technology to professionals in the field of 
technology. 
 
The theory section of this thesis contains the basics of the technologies used in the se-
lected assistive products. The use of radio waves, micro waves and infrared radiation in 
assistive products are explained in this section as well as the basic theory of GSM, GPS, 
optical sensors and electric motor. 
 
Finding and gathering technical information for this thesis was relatively difficult due to 
the lack of information available. Despite the difficulties it was possible to present the 
products and theories as required. The assistive products presented in this thesis were 
chosen for their simplicity and generality. 
 
As a concept, welfare technology is vast and quite new therefore it should be studied 
more. Problems related to legislation concerning assistive products and research and 
development in general are interesting issues for further studies. 

Key words: automation, welfare technology, assistive product 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä työssä on tarkoituksena käsitellä hyvinvointiteknologiaa apuvälineiden kannalta. 

Tarkoituksena on tutkia apuvälineitä, joita ihminen voi käyttää kotonaan normaalin toi-

minnan tukemiseksi, ei siis sairaalahoidossa tai sairauden hoidossa. Apuvälineiden tar-

koitus on helpottaa toimintakyvyltään heikentyneen ihmisen elämää. 

 

Opinnäytetyön tehtävänä on esitellä tiettyjä apuvälineitä ja niissä käytettävää tekniik-

kaa. Apuvälineet on valittu niiden käyttöympäristön ja tunnettavuuden mukaan. Työn 

tavoitteena on esitellä hyvinvointiteknologian ratkaisuja ja käsitellä perusteknologiaa 

niiden takana. Tärkeimpänä tavoitteena on saada tekniikan osaajille sopiva kokonaisuus 

asiayhteyksistä. 

 

Työ on toteutettu TAMKin automaatio-osaston tilauksesta. Hoitoalan ja tekniikan alan 

tietoja ja osaamista on kuitenkin tarve yhdistää, sillä hyvinvointiteknologia kehittyy 

jatkuvasti. Hyvinvointiteknologian sovelluksia on otettu käyttöön myös jokapäiväiseen 

elämään, jolloin puhutaan wellness-tuotteista. Tässä opinnäytetyössä hyvinvointitekno-

logiaa käsitellään kuitenkin tarpeen näkökulmasta, jossa taustalla on toimintakyvyn hei-

kentyminen.  

 

Hyvinvointiteknologia käsitteenä jaetaan tässä työssä kahteen osaan: hyvinvointiin ja 

teknologiaan. Hyvinvointi koostuu henkilökohtaisista tarpeista, joita tyydyttämällä elä-

mä koetaan mielekkääksi tai mahdollistetaan päivittäisten toimintojen onnistuminen. 

Kaikilla ei ole mahdollisuutta itsenäiseen toimintaan, jolloin turvallisuus tai terveys voi 

olla uhattuna. Teknologia on edistynyttä tekniikkaa, jonka avulla ympäristöön voidaan 

vaikuttaa. 

 

Hyvinvointi lähtee yksilön tarpeista, joihin on kehitetty ratkaisu yksinkertaisen teknii-

kan avulla. Kun huomataan, että muillakin on samanlaisia tarpeita, voidaan teknologian 

avulla kehittää ratkaisu. Tämän avulla hyvinvointia voidaan jakaa muillekin ja näin syn-

tyy hyvinvointiteknologia, joka mahdollistaa kaikille saman avun. 
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2 AUTOMAATION PERUSTEET 

 

 

Sana automaatio tulee kreikan kielestä ja se tarkoittaa toimia itse. Automaatiota voidaan 

hyödyntää sekä laitteissa että prosesseissa. Laitteen automaatioaste perustuu siihen, 

kuinka paljon toimintoja se pystyy tekemään keskeytymättä. Usein laitteet ohjelmoi-

daan etukäteen, minkä jälkeen haluttu toiminto tai toimintosarja voidaan toistaa muut-

tumattomana useaan kertaan. 

 

Automaatioprosessilla tarkoitetaan useiden koneiden yhteistä toimintaa, jolloin valmis-

tetaan esimerkiksi kokonainen tuote puuttumatta koneiden ohjelmointiin valmistuksen 

aikana. Usein teollisuudessa puhutaan tehtaiden automaatioasteesta. Tällä tarkoitetaan 

laitteiden omatoimisuutta eli sitä, kuinka paljon ihmisen tarvitsee puuttua niiden toimin-

taan. (Industrial processes and automation luentomateriaali 2011) 

 
Automaatioaste voidaan jakaa neljään tasoon. Ensimmäinen taso tarkoittaa sitä, että työ 

tehdään täysin lihasvoimalla. Toisella tasolla työn tekee mekaaninen kone ihmisen kaut-

ta. Kolmannella tasolla kone tekee useita toimintoja peräkkäin ihmisen valvonnassa. 

Neljäs taso on täysautomaatiotaso, jossa kone tekee työn alusta loppuun saakka tarkkail-

len ja arvioiden omaa työtään. (Industrial processes and automation luentomateriaali 

2011) Esimerkkinä täysautomaatiokoneesta jokapäiväisessä elämässä on pesukone. 

Käyttäjä valitsee haluamansa ohjelman ja painaa käynnistysnappia. Tämän jälkeen kone 

tulkitsee ohjelmavalinnan, punnitsee pyykit ja aloittaa ohjelman toteuttamisen sille an-

netuilla ohjeilla. Kone mittaa ja tarkastelee koko prosessin ajan tarvittavia parametrejä 

kuten veden lämpötilaa sekä pyykin määrää ja tekee näiden perusteella muutoksia mm. 

pesuaikaan. 
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3 SÄHKÖMAGNEETTINEN SPEKTRI 

 

 

Infrapunasäteily, mikroaallot ja radioaallot kuuluvat kaikki sähkömagneettiseen spekt-

riin. Spektriin kuuluvat myös näkyvä valo, ultraviolettisäteily ja gammasäteily. (Inki-

nen, Manninen, Tuohi 2002, 329) Tässä työssä käsitellään sähkömagneettisen spektrin 

matalampaa aallonpituuspäätä eli radioaaltoja, mikroaaltoja ja infrapunasäteilyä. Näitä 

kaikkia taajuuksia käytetään hyväksi erilaisissa sovelluksissa ja laitteissa hyvinvointi-

teknologiassa. Edellä mainittuja aallonpituuksia sovelluksineen esitellään omissa kappa-

leissaan myöhemmin. 

 

Sähkömagneettisen spektrin osia voidaan mitata taajuuksilla. Taajuuden yksikkö on 

hertsi, Hz. Sähkömagneettisia aaltoja on havaittu alueella 10��- 10�� Hz. (Inkinen, ym. 

2002, 329) 

 

Kuvassa 1 on sähkömagneettinen spektri esitettynä piirroksena. Siinä on esitettynä aal-

lonpituusalueet sekä metreinä että taajuuksina nimityksineen. Kuviosta nähdään, että 

radioaallot ovat pitkäaaltoisinta liikettä kun taas gammasäteily on lyhytaaltoisinta. 

 

 
KUVA 1. Sähkömagneettinen spektri (http://wiki.syotec.fi, muokattu).  

 

 

3.1 Radioaallot 

 

Radioaaltojen taajuusalue on 100-10� Hz. Radioaaltojen aaltolähteinä käytetään anten-

neja. Yksinkertaisessa antennissa on kaksi johdinta, joihin syötetään vaihtojännitettä. 

Vaihtojännite aiheuttaa kiihtyvää elektronien liikettä, joka toimii antennin aaltolähteenä. 

Radioaaltoja hyödynnetään muun muassa radioliikenteessä, televisiolähetyksissä ja 

GPS- paikannusjärjestelmissä. (Inkinen, ym. 2002, 329) 
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Radioaallot on jaettu taajuuden mukaan kaistoihin, joita hyödynnetään muun muassa 

radio- ja matkapuhelinliikenteessä. Radioaaltojen taajuuskaistojen alueiden jakamisesta 

ja käyttöönotosta Suomessa vastaa Viestintävirasto. Radiotaajuusmääräyksessä on mää-

ritelty kaikkien taajuuskaistojen käyttötarkoitus sekä laitteet, jotka tiettyjä taajuusalueita 

saavat hyödyntää. Määräyksessä on myös määritelty laitteet, joita ei enää saa ottaa lisää 

käyttöön. (Viestintävirasto. 2011) Taulukossa 1 on radioaaltojen taajuuskastojen alueet 

hertseinä ja käytettyjen lyhennyksien selitykset. Tiedot on kerätty Momentti 2 kirjasta. 

 

TAULUKKO 1. Radioaaltojen taajuuskaistojen alueet ja nimitykset.  

 ELF  30–3000 Hz Extra Low Frequency

 VLF  3-30 kHz Very Low Frequency

 LF  30–300 kHz Low Frequency

 MF  0,3-3 MHz Medium Frequency

 HF  3-30 MHz High Frequency

 VHF  30–300 MHz Very High Frequency

 UHF  0,3-3 GHz Ultra High Frequency

 SHF  3-30 GHz Super High Frequency

 EHF  30–300 GHz Extremely High Frequency  

 

Liitteessä 1 on kuvattu radioaaltojen taajuuskaistojen käyttöä. Kuvasta voidaan nähdä, 

että ainoastaan EHF-alueella on vapaata tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että muilla alueella 

kaistat ovat jo käytössä. Kuvasta huomataan, kuinka kuormitettuja eri taajuusalueet 

ovat. 

 

 

3.2 Mikroaallot 

 

Mikroaaltojen taajuusalue on 10�- 10�� Hz. Mikroaallot kuuluvat radioaaltoihin, sillä 

ne muodostuvat samalla tavalla. Mikroaaltoja tuotetaan klystroni- ja magnetroputkilla, 

joissa aaltolähteenä toimii värähtelevä elektronisuihku. Mikroaallot heijastuvat metalli-

pinnoista, mutta läpäisevät lasin, muovin ja paperin. Mikroaaltoja käytetään tutkajärjes-

telmissä ja langattomassa tiedonsiirrossa. (Inkinen, ym. 2002, 329–330) 
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Mikroaallot luokitellaan käytön mukaan taajuusalueisiin, kuten radioaallotkin. Mikro-

aaltojen taajuuskaistoja merkitään kirjaimilla, mutta niissä on jonkin verran kansallisia 

eroja. Mikroaaltojen raja kaukoinfrapunan ja radioaaltojen kanssa on liukuva. (P-N Des-

ings 2008) 

 

 

3.3 Infrapunasäteily 

 

Infrapunasäteily (IR) on lämpösäteilyä. Sen taajuusalue on 3-300 THz ja aallonpituus-

alue 1 mm- 700 nm. Pitkäaaltoinen infrapunasäteily tuntuu iholla lämpönä, minkä takia 

sitä sanotaankin usein lämpösäteilyksi. Infrapunasäteily syntyy kun aineeseen absorpoi-

tuu lämpösäteilyä ja aineen molekyylien lämpöliike kasvaa. Infrapunaa käytetään läm-

pökameroissa, viihde-elektroniikassa ja sensoreissa. (Inkinen, ym. 2002, 330) 

 

Infrapunasäteilyä hyödynnetään myös erilaisissa lämmityslaitteissa. Hyvänä esimerkki-

nä ovat infrapunalämmittimet, joita voidaan käyttää muun muassa terasseilla pitämään 

ulkotila miellyttävän lämpöisenä. Toisena esimerkkinä ovat infrapunasaunat, joissa kiu-

kaan asemasta lämpö tuotetaan infrapunalämmittimillä. 
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4 OPTISET ANTURIT 

 

 

Antureita käytetään, kun halutaan mitata jotain fysikaalista suuretta. Anturi antaa tiedot 

mitatusta suureesta ja lähettää ne visuaalisesti käyttäjälle tai viestinä ohjausjärjestelmäl-

le. Anturien toiminta perustuu siihen, että tarkkailtava kohde havaitaan anturin valonsä-

teeseen aiheuttamien muutosten perusteella. (Liwata ja Haverinen 2010) 

 

Valosähköinen lähestymiskytkin muuntaa valosignaalin sähköiseksi signaaliksi. Valo-

kennot, jotka lähettävät tai vastaanottavat säteilyä, käyttävät tasajännitettä. Jos kytki-

messä käytetään vaihtojännitettä, muunnetaan syöttöjännite ensin sopivan suuruiseksi ja 

tasasuunnataan. Jännitesäädin vakavoi jännitteen valokennolle sopivaksi. (Anturiteknii-

kan laboraatioiden luentomateriaali. 1996) 

 

Optiset anturit muodostuvat yhdestä tai kahdesta komponentista. Yksiosaisissa antureis-

sa joko tarkasteltava kappale toimii lähettimenä tai anturi itsessään on lähetin. Tarkas-

teltavan kappaleen toimiessa lähettimenä tarvitsee sen säteillä infrapuna-

aallonpituudella, tästä on esimerkkinä kuuma metalli. Anturi vastaanottaa kappaleesta 

säteilevän lämmön ja tunnistaa sen. (Liwata ja Haverinen 2010) 

 

Anturin toimiessa lähettimenä, toimii se samalla myös vastaanottimena. Anturi lähettää 

valo- tai infrapunasäteilyä. Tunnistettavan kappaleen osuessa anturin lähettämiin sätei-

siin, heijastuu ne takaisin anturille joka saa näin tiedon kappaleesta. (Liwata ja Haveri-

nen 2010) 

 

Kaksiosaisissa antureissa toinen komponentti tuottaa valoa ja toinen vastaanottaa tai 

heijastaa sitä. Heijastavan osan sisältävä anturi toimii siten, että lähetin lähettää valoa ja 

se heijastuu toisesta osasta takaisin lähettimelle. Kun kappale katkaisee heijastuvan va-

lon, se tunnistetaan. (Liwata ja Haverinen 2010) 
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Toisenlaisessa kaksiosaisessa anturissa on lähetin ja vastaanotin. Lähettimen LED lähet-

tää valoa erilaisella teholla, riippuen siihen vaikuttavan jännitteen suuruudesta. LEDistä 

lähtevä valo kulkee optiikkajärjestelmän läpi joko suoraan tai heijastuen vastaanottimen 

optiseen järjestelmään. Vastaanotin on valoherkkä transistori, jonka vuotovirta on riip-

puvainen siihen kohdistuneen valon määrästä. Kun tunnistettava kappale katkaisee lä-

hettimen ja vastaanottimen välisen valonsäteen, kappale tunnistetaan. (Anturitekniikan 

laboraatioiden luentomateriaali 1996) 



13 

 

5 GPS 

 

 

5.1 Toimintaperiaate 

 

GPS eli Global Postioning System on satelliittipaikannusjärjestelmä, jolla voidaan navi-

goida maapallon pinnalla. GPS on reaaliaikainen, tarkka ja yksisuuntainen paikannus-

järjestelmä. Paikannusjärjestelmä on kehitetty Yhdysvalloissa ja sitä valvotaan sieltä 

käsin. (USNO, GPS-info) Kuvassa 2 on periaatteellinen kuva satelliittien sijainnista 

maapallon ympärillä. 

 

KUVA 2. GPS-satellittiverkko. (http://www8.garmin.com/aboutGPS) 

 

Paikannusjärjestelmä koostuu satelliiteista, kontrolliverkosta ja käyttäjistä. Satelliitteja 

on 24, jotka kiertävät maapalloa 20 200 km:n korkeudessa. Kontrolliverkon tehtävänä 

on tarkkailla satelliittien tilaa ja toimintoja. Satelliitit lähettävät signaaleja käyttäjien 

GPS - laitteisiin. Signaalia lähettävien satelliittien asema tunnetaan, joten laitteelle tule-

van signaalin aikaeron avulla voidaan laskea laitteen sijainti. (USNO, GPS-info)  

 

Nykyisten vastaanottimien tarkkuus on noin kymmenen metriä ilman differentiaalikor-

jausta. Differentiaalikorjauksen kanssa tarkkuudeksi saadaan muutamia metrejä. Korja-

ussignaalia lähetetään radiotaajuudella laitteisiin. Korjaustieto sisältää tukiaseman las-

keman etäisyysvirheen näkyvissä oleviin satelliitteihin. (Öhman 2009) 
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5.2 Merkitys päivittäisessä elämässä 

 

GPS-teknologiaa käytetään monissa sovelluksissa päivittäin. Useisiin matkapuhelinmal-

leihin on integroitu GPS- paikannus ja monissa autoissa on navigaattori, joka käyttää 

GPS-paikannusjärjestelmää. Myös osassa turvarannekkeita on GPS-vastaanotin, näistä 

sovelluksista kerrotaan työssä myöhemmin. 

 

GPS-teknologiaa voidaan hyödyntää myös vapaa-ajan harrasteissa. Tästä esimerkkinä 

on geokätköily, joka on ulkoharrastus. Geokätköilyssä piilotetaan ja etsitään rasioita, 

joita kutsutaan geokätköiksi. Kätköt etsitään GPS-paikannuslaitteen avulla. 
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6 GSM 

 

 

Global System of Mobile (GSM) on yleisin matkapuhelinstandardi. Matkapuhelimet 

viestivät keskenään verkossa, joka on jaettu kolmeen osaan tukiasemaosaan, verkko- ja 

kytkentäosaan ja hallintaosaan. Verkko voidaan jakaa osiin sen perusteella, kuinka se 

liittyy muuhun maailmaan. (Koivisto, GSM-verkon rakenne;  

Lehto, Havukainen, Leskinen ja Luoma 2007, 166) 

 

Tukiasemaosa, Base Station Subsystem (BSS), vastaa radiotieliikenteestä matkapuheli-

mien ja tukiasemien välillä. Tukiasemissa on lähetys- ja vastaanottolaitteet, joiden avul-

la matkapuhelimien signaalit saadaan kulkemaan GSM- verkkoon radiotietä pitkin. 

(Koivisto, GSM-verkon rakenne; Lehto, ym. 2007, 166) 

 

Verkko- ja kytkentäosa Network Subsystem (NSS) ylläpitää rekisteriä rekisteröidyistä 

matkapuhelimista, jotka toimivat verkossa, sekä tietokantaa liittymistä. NSS sisältää 

matkapuhelinkeskuksen, joka vastaa puheluiden kytkennästä verkon sisällä ja verkon 

ulkopuolelle. Matkapuhelimen sijainti on tallennettu kotirekisteriin, joka on kaikkien 

keskuksien yhteinen. Tähän rekisteriin on tallennettu matkapuhelimen ylimalkainen 

sijainti, tarkempi tieto tallentuu väliaikaiseen vierailijarekisteriin, joka puolestaan on 

matkapuhelinkeskuskohtainen. (Koivisto, GSM-verkon rakenne; Lehto, ym. 2007, 166) 

 

Hallintaosa Network Managment Subsystem (NMS) hoitaa verkon hallintatehtävät ku-

ten valvonnan, konfiguroinnin ja vianpaikannuksen. Hallintaosan avulla matkapuhelin-

verkon operaattori pystyy hallinnoimaan omaa verkkoaan. (Koivisto, GSM-verkon ra-

kenne; Lehto, ym. 2007, 166) 

 
 
6.1 Taajuusalueet 

 

Suomessa Viestintävirasto on jakanut eri matkapuhelinoperaattoreille tietyt osat taa-

juusalueista käyttöön. Matkapuhelinmalleja on erilaisia ja ne käyttävät erilaisia taajuus-

alueita riippuen siitä, minkälaiselle taajuusalueelle ne on valmistettu.  
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Kun matkapuhelimet ovat yleistyneet, on palveluntarjoajien ja matkapuhelinvalmistaji-

en täytynyt vastata kasvavaan kysyntään. Tämän takia on jouduttu ottamaan käyttöön 

uusia osia eri taajuusalueista, jotta liikenne verkossa ei jumiutuisi. Tästä syystä siis alun 

perin tuli tarvetta kaksitaajuuspuhelimille sekä nykyisille 3G-puhelimille. Niin sanottuja 

vanhoja verkkoja ei voida enää hyödyntää eikä myöskään valmistaa laitteita, jotka tuki-

sivat tätä vanhaa verkkoa. (European telecommunication standards institute 1999; Vies-

tintävirasto 2011) Taulukossa 2 on esitelty yksityisessä matkapuhelinliikenteessä käyte-

tyt kaistat ja linkitykset kiinteään verkkoon. Taulukon tiedot on kerätty 3GPP:n radio-

taajuusjulkaisusta. 

 

TAULUKKO 2. GSM-taajuusalueiden nimitykset ja kaistojen taajuudet. 

Järjestelmä Kaista
Ylälinkki (kiinteään

 verkkoon)

Alalinkki (kiinteästä

verkosta)

GSM 450 450 450.4-457.6 460.4 - 467.6

GSM 480 480 478.8-486.0 488.8 - 496.0

GSM 710 710 698.0-716.0 728.0 - 746.0

GSM 750 750 747.0-762.0 777.0 - 792.0

GSM 850 850 824.0-849.0 869.0 - 894.0

P-GSM 900 900 890.0-915.0 935.0 - 960.0

E-GSM 900 900 880.0-915.0 925.0 - 960.0

DCS 1800 1710.0-1785.0 1805.0 - 1880.0  

 

 

6.2 SIM-kortti 

 

Subscriber Identity Module eli SIM-kortti on älykortti, jota käytetään matkapuhelimis-

sa. SIM-kortille tallennetaan liittymän omistajan henkilökohtaisia tietoja ja yksilöllisen 

tunnuksen avulla sen käyttö on turvallista. (Karttunen 1996) 

 

SIM-kortti on käytännössä mikrotietokone, joka koostuu erilaisista muisteista ja piireis-

tä. Korttiin on ohjelmoitu tilaajan hankkimat palvelut ja se tekee tarvittavat operaatiot 

siihen tallennetun tiedon perusteella. Kortti toimii myös tietovarastona, johon tallenne-

taan matkapuhelinverkon tilatietoja. (Karttunen 1996) 
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7 SÄHKÖMOOTTORIT 

 

 

Sähkömoottorilla muunnetaan sähköenergiaa mekaaniseksi liike-energiaksi. Sähkö-

moottori on yli sata vuotta vanha keksintö. Sähkömoottoreita hyödynnetään erilaisissa 

sovelluksissa kotitalouksissa, liikenteessä ja teollisuudessa. Esimerkkinä sähkömootto-

rin arkikäytöstä on päivittäiset kodin elektroniset laitteet kuten sähkövatkain tai imuri. 

 

Sähkömoottorin tarkoituksena on tuottaa vääntömomenttia halutulla pyörimisnopeudel-

la. Sähkömoottorin perusperiaate on kuvattu kuvassa 3. Alkeismoottori voidaan luoda 

käyttäen kolmea kesto- tai sähkömagneettia. Keskellä oleva magneetti eli roottori pyrkii 

kääntymään yhdensuuntaiseksi kahden muun magneetin kanssa. Ongelmana tässä pe-

rusperiaatteessa on se, että kun roottori on kääntynyt yhdensuuntaiseksi staattorimag-

neettien kanssa, se ei enää liiku. Tämä ongelma voidaan korjata tekemällä staattoreista-

kin liikkuvia tai lisäämällä konstruktioon kommutaattori. (Lappeenrannan teknillinen 

korkeakoulu. Sähkömoottori) 

 

 

 
KUVA 3. Alkeiskone (Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. http://www.lut.fi) 
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7.1 Tasasähkömoottori 

 

Tasasähkömoottoreita käytetään sovelluksissa, joissa virtalähteenä on akku. Moottorit 

voidaan jakaa kahteen ryhmään: harjallisiin ja harjattomiin. Kun sähkömagneettiin syö-

tetään virtaa, pyrkii se pyörähtämään ympäri. Kommutaattorin avulla tehdään virran-

kääntö. Kommutaattori yksinkertaisimmillaan on halkaistu rengas, joka on sijoitettu 

sähkömagneetin läpäisevälle akselille. Käämi on kiinnitetty renkaalle molemmista päis-

tä. Hiiliharjat on kiinnitetty niin, että ne hankaavat kommutaattoriin ja ovat yhteydessä 

tasavirtalähteeseen. Kun näiden läpi johdetaan sähkövirta, saadaan sähkömagneetti pyö-

rimään. (Tenkanen 2007) 

 

Tasasähkömoottorista esimerkkinä on karamoottori, joita yleisesti käytetään esimerkiksi 

hyvinvointiteknologian sovelluksissa. Karamoottori on laite, joka muuntaa moottorin 

pyörimisliikkeen edestakaiseksi liikkeekksi eli veto- ja työntöliikkeeksi. Karamoottori 

on käytössä hiljainen ja pitkäikäinen eikä huollontarvetta juuri ole. (Linak 2012) Kuvas-

sa 4 on karamoottorin kuva, jossa näkyy myös moottorin rakenne sisältä. 

 

 
KUVA 4. Karamoottori (http://www.linak.com) 
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7.2 Oikosulkumoottori 

 

Yleisin vaihtosähkömoottori on oikosulkumoottori. Oikosulkumoottorissa roottori on 

aina pyöreä. Avonapaisiin käämeihin saadaan toisistaan 120˚ vaihesiirrossa olevat virrat 

syöttämällä jännitettä kolmesta samaisessa vaihesiirrossa olevasta jännitelähteestä. 

Avonavat ovat 120˚ kulmassa toisiinsa nähden, näin ollen virtojen vaikutuksesta syntyy 

magneettikenttä. Tämän ansiosta navat magnetoituvat vuorotellen ja syntyy pyörivä 

komponentti. (Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. Sähkömoottori) 

 

 

KUVA 5. Kolmivaiheisen oikosulkumoottorin periaatekuva. 

(http://www.automatedbuildings.com) 

 

Kuvassa 5 on oikosulkumoottorin periaatepiirustus. Moottorin kaksi perusosaa ovat 

roottori ja staattori, jotka pyörivät sähkömagneettien avulla. 
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8 HYVINVOINTITEKNOLOGIA KÄSITTEENÄ 

 

Hyvinvointiteknologian perusperiaatteena on avustaa ja auttaa ihmistä päivittäisessä 

elämässä. Pääasiassa hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan teknisiä ratkaisuja, joilla 

voidaan ylläpitää ja edistää ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia, terveyttä ja toimintaky-

kyä. Hyvinvointiteknologiaa käytetään julkisissa palveluissa ja sitä suunnataan erilaisil-

le ihmisryhmille. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat vanhukset ja vammaiset. 

 

Hyvinvointiteknologiaa voidaan kategorioida monella eri tavalla. Useimmiten hyvin-

vointiteknologia rajautuu kodin ympäristöön ja muihin käyttäjän toimintaympäristöihin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että teknologian käyttäjä voi olla toimintakyvyltään alentunut, hä-

nen omaisensa tai terveysalan ammattilainen. 

 

Eräs määritelmä jakaa hyvinvointiteknologian kuuteen osa-alueeseen: apuvälinetekno-

logiat, kommunikaatio- ja informaatioteknologiat, sosiaaliset teknologiat ja turvallisuus, 

terveysteknologiat, esteetön suunnittelu ja Design for All-ajattelu sekä asiakas- tai poti-

lastietojärjestelmät. (Ahtiainen & Auranne 2007, 13–17) Tässä työssä hyvinvointitekno-

logiaa käsitellään apuvälineiden ja sosiaalisten teknologioiden kannalta. 

 

 

8.1 Apuvälineet 

 

Apuvälineet edustavat avustavaa teknologiaa, jonka avulla voidaan helpottaa toiminta-

kyvyltään heikentynyttä ihmistä. Apuvälineiden tarkoituksena on avustaa tällaisen hen-

kilön kodinomaista asumista ja helpottaa jokapäiväisiä toimintoja. Apuvälineillä voi-

daan myös edistää turvallisuutta ja välttää laitostumista. 

 

Apuvälineen määritelmä SFS-EN ISO 9999-standardin mukaan on: ”Mikä tahansa väli-

ne (sisältäen laitteet, tarvikkeet, instrumentit ja ohjelmiston), joka on erityistarkoituk-

seen valmistettu tai yleisesti saatavilla ja jonka avulla ehkäistään, kompensoidaan, val-

votaan, helpotetaan tai tasapainotetaan vammojen aiheuttamia rajoitteita sekä toiminnan 

rajoitteita ja osallistumista heikentäviä tekijöitä.” (Suomen standardisoimisliitto 2007, 

10) 



21 

 

8.2 Apuvälineluokitukset 

 

Luokituksessa käytetään SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus- ja ter-

minologiastandardia, jossa apuvälineet luokitellaan käytön mukaan. Standardissa luoki-

tellaan vammaisten apuvälineet, jotka ovat joko erityisvalmisteisia tai yleisesti saatavil-

la. Tähän sisältyvät myös apuvälineet, joiden käyttämiseen tarvitaan avustajaa. Tätä 

standardia ei kuitenkaan sovelleta välineisiin, joita voidaan koota yhdistelemällä apuvä-

lineitä, välineitä, joita käytetään apuvälineiden asentamiseen, lääkkeitä, välineitä joita 

käyttää hoitohenkilökunta, kehon sisään asennetut laitteet tai taloudellinen tuki. (Suo-

men standardisoimisliitto 2007, 10) 

 

Apuvälineluokitus koostuu kolmesta hierarkkisesta tasosta: luokka, alaluokka ja ala-

ryhmä. Näille luokituksessa on annettu omat koodit ja otsikot. Koodit muodostuvat 

kolmesta numeroparista, joista ensimmäinen ilmoittaa luokan, toinen alaluokan ja kol-

mas alaryhmän. Esimerkkinä luokitusnumeron käytöstä voidaan ottaa tässä työssä käsi-

tellystä henkilönostimesta. Henkilönostin kuuluu luokkaan 12, liikkumisen apuvälineet, 

josta alaluokkana 1236 henkilönostimet. Tästä voidaan vielä tarkentaa alaryhmään 

123603, joka tarkoittaa nostolaitetta nostokankaalla tai valjailla varustettuna. Tässä 

työssä on käytetty luokitusten nimityksiä apuvälineiden esittelyosuuden otsikoissa. 

(Suomen standardisoimisliitto 2007, 14,18,22,78) 
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8.3 Sosiaaliset teknologiat 

 

Sosiaalinen ympäristö voidaan määritellä ihmisen kokemusympäristön mukaan. Sosiaa-

linen ympäristö koostuu ihmisen elin- ja työskentelyoloista, tulotasosta, koulutuksesta ja 

ympäröivistä yhteisöistä. Näillä on myös yhteys turvallisuuden tunteeseen ja terveyteen. 

 

Sosiaalisilla teknologioilla tarkoitetaan sovelluksia, joiden avulla voidaan lisätä ihmisen 

turvallisuutta ja riippumattomuutta. Nämä teknologiat ovat yleisimmin kodin hälytysjär-

jestelmiä, turvarannekkeita ja turvapuhelimia. Turvajärjestelmillä voidaan seurata ihmi-

sen olinpaikkaa ja mahdollisesti myös elintoimintoja. Hälytysjärjestelmillä voidaan luo-

da turvallinen ympäristö sekä lisätä turvallisuuden tunnetta. Niiden avulla saadaan tar-

vittaessa apua nopeasti paikalle. (Ahtiainen & Auranne 2007, 14-15) 

 

Esimerkkinä sosiaalisesta teknologiasta on hyvinvointi-TV, jonka avulla voidaan paran-

taa ja lisätä ihmisen verkostoitumista sekä yhteydenpitoa läheisiinsä. Tämä tuo turvalli-

suuden ja jatkuvuuden tunnetta sekä lisää yhteenkuuluvuutta ympäröivän yhteisön kans-

sa. 
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9 LIIKKUMISEN APUVÄLINEET 

 

 

9.1 Henkilönostimet 

 

Henkilönostimia käytetään henkilön nostamiseen ja siirtämiseen. Henkilönostimen tar-

koituksena on avustaa liikerajoitteisen henkilön siirtymistä ja nousemista esimerkiksi 

sängystä pyörätuoliin. Nostimia on sekä kevyempiä siirrettäviä nostimia että raskaam-

paan käyttöön tarkoitettuja kattonostimia. Siirrettävät nostimet soveltuvat avustavaan 

käyttöön muun muassa kotona. Näitä käytetään myös hoitolaitoksissa hoitajien apuna. 

 

 

9.2 Henkilönostimen toimintaperiaate 

 

Siirrettävissä nostimissa voimanlähteenä on akku ja liikkeen muodostavat karamootto-

rit. Moottoreita nostimissa on yksi tai kaksi, riippuen sen tyypistä. Kahden moottorin 

nostimissa on mahdollista liikuttaa alustaa eli leventää nostimen jalustan väliä sekä lii-

kuttaa nostimen nostokoukkua pystysuunnassa. Moottoreita ohjataan ohjausyksiköllä, 

jossa on erilliset painikkeet sekä jaloille että nostokoukulle. Nostokoukussa on kolme 

eri korkeusasentoa erilaisia nostoja varten. Nostimet on varustettu joko mekaanisesti tai 

sähköisesti toimivalla varalaskutoiminnolla. Joissakin malleissa on molemmat toimin-

not. (Algol-trehab 2009; Viklund 2011) Kuvassa 6 on siirrettävän henkilönostimen peri-

aatepiirustus.  
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KUVA 6. Siirrettävän henkilönostimen piirustus sivulta ja ylhäältä kuvattuna 

(www.algoltrehab.fi, muokattu)  
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10 HÄLYTYS- JA MERKINANTOVÄLINEET 

 

 

10.1 Yleiset hälytysjärjestelmät 

 

Kodin turvajärjestelmiä on paljon erilaisia ja – tasoisia. Useimmiten turvajärjestelmiä 

käytetään turvaamaan muistihäiriöisten ihmisten elämää, esimerkiksi erilaiset aika- ja 

lämpötilakytkimet helpottavat sähkölaitteiden käyttöä ja turvallisuutta. 

 

Turvajärjestelmät voivat olla myös laiteperheitä, joiden ominaisuuksiin kuuluu ilmoittaa 

erilaisista kodin toiminnoista muullakin kuin äänellä. Näihin kuuluvat muun muassa 

kuulovammaisille tarkoitetut itkuhälyttimet ja täristinherätyskellot. Näissä laitteissa 

käytetään hyväksi äänen lisäksi valomerkkejä ja tärinää. Monesti järjestelmiin voidaan 

lisätä useita laitteita asiakkaan tarpeiden mukaan. 

 

 

10.2 Bellman Visit hälytysjärjestelmä 

 

Bellman visit 868 hälytinjärjestelmäperheeseen kuuluu 20 eri laitetta. Järjestelmään 

voidaan liittää tarpeen mukaan jopa 256 laitetta, jotka voidaan yhdistää toisiinsa radio-

avaimien avulla. Laitteet toimivat kaikki samalla, 868,3 MHz:n taajuudella, mikä mah-

dollistaa niiden kommunikoinnin keskenään. Laitteet lähettävät ja vastaanottavat lyhyitä 

impulssisignaaleja tällä taajuudella. (Ahlström 2011) 

 

Impulssisignaalit ovat ympäristöystävällisempiä, sillä ne eivät ole niin kuormittavia 

kuin jatkuvat signaalit. Lisäksi jatkuvan signaalin lähettäminen vie enemmän laitteen 

virtaa kuin impulssit. (Ahlström 2011) 

 

Laitteet tunnistavat toisensa, kun ne ohjelmoidaan radioavaimia käyttäen. Näin ollen 

samassa tilassa olevat laitteet toimivat yhdessä sotkematta toistensa toimintoja. Lähetin-

laitteita on viisi erilaista ja niihin saa liitettyä erilaisia vastaanottimia halutulla tavalla. 

Näin saadaan muodostettua yksilöllinen turvallisuusratkaisu mihin tahansa toimintaym-

päristöön. Liitteessä 2 on kuvattuna lähetinlaitteet ja niihin liitettävät vastaanottimet. 

(Ahlström 2011; Bellman Visit, käyttöohje) 
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11 ASUNTOJEN JA MUIDEN TILOJEN LISÄLAITTEET 

 

 

11.1 Oviautomatiikka 

 

Oviautomatiikassa hyödynnetään erilaisia sensoreita ja kytkimiä, joilla voidaan helpot-

taa ovien käyttämistä. Oviautomatiikalla helpotetaan ovien käyttämistä sellaisissa ym-

päristöissä joissa tavallisen oven käyttäminen olisi hankalaa tai hidasta. Oviautomatii-

kan perusperiaatteena on sensori tai avauskytkin sekä koneisto, jolla ovi aukeaa auto-

maattisesti. Automatiikka käytetään muun muassa julkisissa rakennuksissa, sairaaloissa, 

liikekeskuksissa ja palvelutaloissa. Kuvissa 7 ja 8 on esitelty sekä normaaliin, että liu-

kuoveen mahdolliset automatiikkalisäykset. Kuten kuvista nähdään, voidaan oveen lisä-

tä joko infrapuna- tai mikroaaltosensori. Näiden sensorien erona on, että mikroaaltosen-

sori reagoi liikkeeseen ainoastaan kun se tulee kohti. Mikroaaltosensoreita käytetään 

myös kytkiminä, jolloin se avaa oven kun sen lähelle tuodaan esimerkiksi käsi. (Abloy 

2011) Esimerkkinä käytän tässä työssä Abloyn oviautomatiikkaratkaisua, sillä siitä on 

kattava ja selkeä materiaali.  

 

KUVA 7. Automaattinen oviympäristö kääntöovelle. (http://www.abloy.fi) 
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KUVA 8. Automaattinen oviympäristö liukuovelle. (http://www.abloy.fi) 

 

 

11.2 Tutkat ja valoverhot 

 

Mikroaaltotutkia on suunnantuntevia ja ei suunnantuntevia. Suunnantunteva tutka rea-

goi silloin, kun liike tunnistetaan tutkaa vastaan. Näitä tutkia käytetään kaksisuuntaises-

sa liikenteessä. Ei suunnantunteva tutka puolestaan reagoi kaikkeen liikkeeseen riippu-

matta suunasta. Näitä tutkia voidaan hyödyntää yksisuuntaisessa liikenteessä. Infra-

punatekniikalla toimiva sensori tunnistaa liikkeen tai läsnäolon ja avaa oven. Infra-

punatekniikkaa voidaan käyttää ainoastaan kääntöovikoneiston kanssa ja mikroaaltotek-

niikkaa myös liukuovien kanssa. (Abloy 2011) 

 

Valoverhoja käytetään, kun halutaan lisätä turvallisuutta liukuoviin. Valoverhon tehtä-

vänä on pysäyttää ovi, jos joku on oviaukossa. On myös mahdollista yhdistää turvava-

loverho ja tutka, jolloin samalla laitteella voidaan yhdistää oven avaaminen ja turvalli-

suus. Infrapunalla toimivat valokennot puolestaan asennetaan liukuoven sivukarmiin, 

jolloin voidaan valvoa oviaukkoa vaakatasossa. Valonsäteen osuessa esteeseen oviau-

kon ollessa auki, sulkeutuminen pysähtyy ja oviaukko pysyy auki kunnes este on pois-

tunut valokentästä. (Abloy 2011) 
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11.3 Kytkimet 

 

Kytkimen tehtävänä on antaa ovikoneistolle signaali aueta ilman ovenkahvaan koske-

mista. Toisin sanoen oveen liitetty koneisto avaa oven, kun se saa kytkimeltä käskyn 

tehdä niin. (Abloy 2011) 

 

Kyynärkytkin soveltuu sekä kääntö- että liukuoviin. Kytkin on suurikokoinen levy, jota 

painamalla ovi aukeaa sähköisesti. Näitä käytetään ovissa, joita käyttävät muun muassa 

pyörätuolilla liikkuvat henkilöt. (Abloy 2011) 

 

Mikroaaltokytkimiä voidaan käyttää kääntö- ja liukuovissa. Kytkin tunnistaa käden 

liikkeen 50 cm:n etäisyydeltä. Kytkimiä käytetään tiloissa, joissa on korkeat hy-

gieniavaatimukset. Kytkimet ovat käytännöllisiä myös liikuntarajoitteisille, koska sen 

käyttämiseen ei tarvita voimaa. Vetokytkin voidaan asentaa sekä kääntö- että liukuoviin. 

Näitä kytkimiä käytetään ulkokäytössä, muun muassa ajoneuvoliikenteessä. (Abloy 

2011) 
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12 VALVONTA- JA PAIKANNUSJÄRJESTELMÄT 

 

 

12.1 Turvapuhelimet 

 

Turvapuhelin on turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on turvata vanhusten tai pitkäai-

kaissairaiden itsenäinen kotona asuminen parantaen turvallisuuden tunnetta ja auttamal-

la hädän hetkellä. Turvapuhelimessa on hälytysnappi, jolla laitteen haltija saa yhteyden 

hälytyskeskukseen tai omaisiin. Turvapuhelin voidaan kytkeä tavalliseen lankapuhelin-

liittymään tai lisälaitteen avulla gsm-verkkoon alueilla, joilla lankaverkkoa ei ole.  

 

Joissakin turvapuhelinpalveluissa on turvaranneke, josta hälytys suoritetaan painamalla 

hälytysnappia. Turvaranneke on ranneke tai kaulaan asetettava väline, mikä on langat-

tomasti yhteydessä turvapuhelimeen. Joissain malleissa on myös GPS-paikannus. 

 

 

12.2 Smartcare turvaranneke 

 

Smartcaren tarjoama turvaranneke on rannepuhelin. Siinä on kolme valintanäppäintä ja 

hätäpuhelinnäppäin. Puhelinnumerot pikavalintaan voidaan ohjelmoida kuten matkapu-

helimeenkin. Rannekkeessa on sisäänrakennettu GPS paikannin, jonka avulla sen sijain-

tia voidaan tarkastella suojatun nettisivun kautta. (Mäkipää 2010, 2011) Kuvassa 9 on 

kuvattu rannepuhelin, johon on merkitty sen toiminnot. 
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KUVA 9. Rannepuhelin (Mäkipää, 2010) 

 

Smartcaren nettipalvelu toimii yhteisenä alustana heidän kaikille tuotteilleen. Turvaran-

nekkeen kaikkia asetuksia voidaan muokata ja sen sijaintia seurata palvelun kautta. Pal-

velun avulla pystytään muokkaamaan rannepuhelimeen ohjelmoituja numeroita, jolloin 

määritetään mitkä numerot voivat ottaa puhelimeen yhteyttä. Rannepuhelin voidaan 

myös paikantaa nettipalvelun avulla. Näin voidaan myös tarkastella kuljettua reittiä ja 

selvittää lyhin reitti rannepuhelimen omistajan luokse. Hätäpuhelun yhteydessä tämä 

tapahtuu automaattisesti. (Mäkipää 2011) 
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KUVA 10. Määritelty rajattu alue kartalla. (http://www.smartcare.fi) 

 

Rannekkeen GPS-paikannin toimii parhaiten ulkotiloissa. Toisin sanoen turvarannek-

keella on tarkoitus seurata ainoastaan käyttäjän liikkeitä kodin ulkopuolella. Nettipalve-

lun kautta voidaan määritellä kartalta alueet, joiden rajojen ylityksistä tulee omaiselle 

viesti käyttäjän liikkeistä. (Mäkipää 2011) Kuvassa 10 on kuvakaappaus nettipalvelusta, 

jossa näkyy kartta ja vihreä alue on asiakkaan määrittelemä rajattu alue. Palveluun voi-

daan merkitä kaksi rajattua aluetta, jotka katsotaan olevan rannepuhelimen käyttäjälle 

tavanomaisia liikkumisalueita. Jos rannepuhelin on paksujen vaatteiden alla, voi paikan-

tamisessa olla ongelmia, sillä silloin paikannus ei toimi kunnolla. (Mäkipää 2011) 
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13 POHDINTA 

 

 

Suomessa hyvinvointiteknologian sovellukset ovat vielä osittain tuntemattomia sekä 

mahdollisille käyttäjille että palveluiden välittäjille. Hyvinvointialan yritysten tavoittee-

na on levittää tietoa erilaisista hyvinvointiteknologian sovelluksista ja mahdollisuuksis-

ta. Hyvinvointiteknologiayritykset Suomessa laajentavat toimintaansa ja tuovat päättäji-

en tietoon uusia tapoja helpottaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden elämää. Osa yri-

tyksistä on ottanut tavoitteeksi myydä kunnille hyvinvointiteknologioita, jotta niihin 

saataisiin käyttäjälähtöistä sisältöä. 

 

Hyvinvointiteknologioiden tuotekehitys on hankalaa ja kallista lainsäädännön takia. 

Valmiisiin tuotteisiin tehtävät modifikaatiot on testattava ja taattava käyttäjän turvalli-

suus. Jokainen muutostyö on kirjattava ja muutostyön tekijän kuuluu omakustanteisesti 

testata tuote. Näin ollen tuotteen turvallisuudesta vastaa ainoastaan se taho, joka on 

muutostyön tehnyt. Samat säädökset pätevät myös uusien tuotteiden luomisessa. Hyvin-

vointiteknologiayritykset ovat usein pieniä perheyrityksiä joten tällaiseen kalliiseen by-

rokraattiseen toimintaan ei ole joko varoja tai mahdollisuuksia. Tästä syystä uusien lait-

teiden ja innovaatioiden kehittäminen ja markkinoille tuominen jää suurempien yritys-

ten tehtäväksi. Uusia keksintöjä ja paranneltuja malleja ei markkinoille kovin nopeasti 

tule juuri näistä syistä. 

 

Lainsäädännön takia apuvälineiden huoltotoiminta on usein hidasta ja kallista. Monen 

laitteen huoltotoimintaa saa harjoittaa ainoastaan tuotetta valmistava yritys. Suomessa 

tämä tarkoittaa sitä, että laite on lähetettävä ulkomaille huollettavaksi. Tämä on kovin 

hidasta ja yleensä asiakas tarvitsee välinettä jokapäiväisessä toiminnassaan. Jos yritys 

kuitenkin huoltaa laitteen itse, on se elinikäisessä vastuussa laitteen toimivuudesta ja 

turvallisuudesta.  
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14 YHTEENVETO 

 

 

Työn tavoitteena oli selvittää automaatiotekniikan opiskelijoiden lähtökohdista hyvin-

vointiteknologian sovelluksia. Tarkoituksena oli esitellä valittujen laitteiden toimintape-

riaatetta ja käyttöä. Mielestäni onnistuin tavoitteessa ja sain valittua sopivia laitteita, 

joiden avulla pystyin selventämään hyvinvointiteknologian moninaisuutta ja mahdolli-

suuksia. Olettaisin, että tämän työn avulla hyvinvointiteknologia käsitteenä aukeaa tek-

niikan puolen opiskelijoille ja lisää kiinnostusta hyvinvointialan teknologian kehittämi-

seen. 

 

Työn haasteellisin osa oli aiheeseen tutustuminen ja sen sisäistäminen. Laajojen koko-

naisuuksien kuten automaation ja hyvinvointiteknologian käsitteiden avaaminen ja ym-

märtäminen oli aikaa vievä prosessi. Tiedonhaun haasteet olivat osaltaan turhauttava, 

mutta myös palkitseva prosessi. Monet tiedot oli tarkistettava useasta lähteestä, jotta 

pystyi olemaan varma niiden oikeellisuudesta ja tarkkuudesta. Haastattelut toivat hyvän 

ja asiantuntevan lisän asiasisältöön. Haastateltavat olivat innostuneita opinnäytetyön 

aiheesta ja kiinnostuksestani siihen, tämän ansiosta sain paljon tietoa ja kontakteja ai-

heeseen liittyen. 

 

Hyvinvointiteknologian eri osa-alueet ovat hyvä aihe jatkotutkimukselle. Laajasta käsit-

teestä löytyy paljon osia, joita voisi tutkia tarkemmin. Tätä työtä tehdessäni huomasin, 

että esimerkiksi uusien laitteiden kehittäminen ja niiden tuotteistamisvaatimuksiin pe-

rehtyminen voisi olla hyvä jatkotutkimuksen aihe.  
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