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Hankkeen lähtökohta 

• Ikääntyä asiakas ja hänen läheisensä tarvitsevat monia teknologisesti 
tuettuja palveluita. Palveluntarve muuttuu nopeasti, samoin teknologiset 
mahdollisuudet.

• Yksittäisten palveluntoimittajien täytyy osata yhteistyössä tuottaa ja kehittää 
palveluita ikääntyville asiakkaille osana heidän kokonaispalveluaan. 

• Palveluntoimittajat tarvitsevat 
1. Uusia yhteistyöhön perustuvia palveluprosesseja ja liiketoimintamalleja

(public-private-people -verkostot).
2. Uuden yhteisinnovoinnin mallin käyttäjäkeskeisten palveluprosessien 

(jatkuvaksi) kehittämiseksi.
3. Uutta verkkoon kytkettyä teknologiaa mahdollistamaan kohdat 1 ja 2.
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Palvelutapaukset ja osallistava interventiotutkimus

• (Ajatus) Helsingin kaupunki ja SRV (Kalasatama) tuovat kukin 
interventiotutkimuksen kohteeksi ikääntyneiden palvelutapauksen 
(kohteen). Teknologiatoimittajat ja muut palveluntuottajat tulevat 
yhteiskehittämään uusia kokonaispalveluita näihin tapauksiin.  

– Palvelun asiakas on tapauksen omistajaorganisaatiolle strategisesti tärkeä “laajennettu 
käyttäjä”, jota se haluaa palvella tulevaisudessa innovatiivisesti, tehokkaasti ja eettisesti

– Tapauksen palveluntuotanto tapahtuu monen toimijan ja laajennetun käyttäjän välisessä 
yhteistyöprosessissa.

– Palvelutapaus sisältää tyypillisesti useita palveluelementtejä ja niitä tukevia 
apuvälineitä. Apuvälineet valitaan tutkimuksen yhteydessä 17 teknologia- ja 
palveluntuottajayrityksen tuotteiden joukosta (esim. viestintäjärjestelmiä, häytyslaitteita, 
seurantalaitteita, robotteja,..). 

– Intervention keskeinen tapahtuma on fasilitoitu yhteiskehittämisworkshop, niin kutsuttu 
SimLab-prosessisimulointi, jossa kaikki tapauksen palveluverkoston toimijat, 
mukaanluettuna apuvälineiden toimittajat ja laajennettu käyttäjä, innovoivat yhdessä 
keskustellen yhteistä palveluprosessiaan.

– Interventioon tuodaan yhteisinnovoinnin pohjaksi kansainvälistä benchmarking-
tutkimustietoa
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SimLab™ Liiketoimintaprosessien simulointia
vuodesta 1998 (simlab.aalto.fi)

– Osallistaminen: kaikki prosessin 
toimijat mukana

– Hiljaisen tiedon aukipuhuminen
– Tiedon jakaminen ja yhteisluominen 

ryhmässä

– Kohdeprosessin analyysi ja 
visuaalinen mallinnus

– Prosessin fasilitoitu keskustelu ja 
kehittäminen

6.4.2016



Palvelun yhteisinnovointia tukeva 
interventio 
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Tutkimusnäkökulmat yhteiskehittämiseen

Uusien verkottuneiden liiketoiminaprosessien ja –mallien yhteiskehittäminen 
• Miten edistetään monen palveluntuottajan yhteisen palveluprosessin ja liiketoimintamallin 

kehittämistä yhteiselle ikääntyneelle asiakkaalle?
• Miten fasilitoidaan toimijoiden välisten liiketoiminnallisten eturistiriitojen käsittelyä? 
• Miten ”laajennetun asiakkaan” inhimilliset perustarpeet pidetään kehittämisen keskiössä?

Sosiaaliset representaatiot koskien palvelua, tekniikkaa, käyttäjää
• Miten eri toimijoiden mielikuvat teknologiasta ja palveluista ilmenevät workshopeissa? Entä 

mielikuvat käyttäjistä ja heidän tarpeistaan? Muuttuvatko mielikuvat workshopien tuloksena? 
• Miten fasilitoidaan esiinnousevien eettisten konfliktien käsittelyä? 

Datan keruu ja mallinnus CCIM-malliin 
• Miten eri toimittajien erilaiset tekniset ratkaisut integroidaan palveluprosessin yhteiskehittämiseen? 
• Miten yhteiskehittämisessä otetaan huomioon palvelun monitorointi- ja palautetiedon vaatimukset? 
• Miten yhteiskehittämisworkshopeista ja palvelujen käytöstä kerättävä data kuvataan ja 

strukturoidaan tietokantaan (VS), käytettäväksi jatkuvan innovoinnin pohjana? 
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CCIM:
Datapohjainen internet-kytketty malli palvelujen 
jatkuvaan käyttäjäkeskeiseen yhteisinnovointiin  
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Ikäbaana, modelled based on Active Life Home results



1. Prescription by physician
2. Deliver the prescription to pharmacy (notification)
3. Check the prescription (notifications, OK, not OK)
4. Combine the medical scheme to medicine card
5. Send the order to packaging site
6. Delivery of the packaged drugs to pharmacy
7. Deliver the drugs to home nurse (notifications)
8. Home nurse delivers the drugs to patient and fills the dispenser (notifications)
9. Patient takes pills or does not take pills (automatic notifications, IoT)
10.Problems with the dispenser (automatic notifications, IoT)

Example of Medicine Supply Logistics



• Patient
• Doctor (hospital)
• Doctor (home care)
• Home care worker (company)
• Home nurse
• Home nursing forman
• Pharmacist
• Pharmacy accountant
• Medicine bag producer
• Home care manager
• Relatives
• Dispenser provider (maintenance, billing, training)
• Municipality (sote) financies, accountant
• Municipality (sote) home care manager

Parties involved:



http://www.rpharms.com/homecare-appendices/15b-homecare-technical-specification.docx

http://www.rpharms.com/unsecure-support-resources/professional-standards-for-homecare-services.asp

Royal Pharmaceutical Society
System-wide Delivery of Medicines Homecare
Technical System Specification



http://www.rpharms.com/homecare-appendices/15b-homecare-technical-specification.docx

http://www.rpharms.com/unsecure-support-resources/professional-standards-for-homecare-services.asp
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ROSE

Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus

Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 
Laurea ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen 
yliopisto, Tampereen yliopisto, VTT
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Sheet1

		Toimiva koti, kyselyn tulokset toukokuu 2003																																																																																																																																																																								KA		min		max		1		2		3		4		5		vastaus		blank		vastaus%		luottamusväli

		Ikä		46				33		45						58		56		50								51		49		56				45		43		44		45		46		54				35		38		38				24		56								49		39						50				47						69										27						46				52				40				31																		18		18		23								36		62		52		49		45						48				58		58						44.6097560976		18		69												41		42		49.3975903614		0.01

		Sukupuoli (1 nainen / 2 mies)		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1								77		6		0		0		0		83		0		100

		Kotikunta (1 Helsinki, 2 Espoo, 3 Vantaa, 4 muu)		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4				4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		1		1		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		1		4		3		1		4		4		4		4		4		1		4		4		4		4		4		4		1		1		1		1		1		3								10		0		2		70		0		82		1		98.7951807229

		Kunta jos 4-muu		Kaarina		Kaarina		Turku		Kaarina		piikkiö		kaauin		katrina		raisio		lieto		kaarina/turku						jaipalsaari		lappeerranta		lappeenrant		ruokovahn		joutoeno				lappeenrenta				granta		rautjämi		Taipalsaari		imatra		Taipalsaari		Imatra				lappeenrenta		lappeenrenta		rautjäiri		lappeenrenta		lappeenrenta		Imatra				jouts		jpr		Ruokolahti		Imatra		Imatra		liranta						liperi		joensu		joensuu		jas		joensuu		joensuu		joensuu		joensuu		ilomantoi		kontiolahti		joensuu		kontiolahti		liperi		jonsuu		kontiolahti				kontiolahti		kontiolahti												tampere		muurla		salo		salo		salo				porvoo				karis		pedersore																								0		0		0		0		0		59		24		71.0843373494

		Olen (1 ammattilainen, 2 opiskelija, 3 eläkeläinen, 4 omainen, 5 loppukäyttäjä)		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1.4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		4		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1.2		1		1.2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		4		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		3		3		4				3								64		5		6		4		0		82		1		98.7951807229

		Edustan (1 rakennusala, 2 muu tekninen, 3 terveydenhoito, 4 sosiaali, 5 muu)		3		3		4		4		4		4		4		3.4		4		3		4		4		3.4		4		3		1		1		4				3.4		3		4		3.4		3				3		3		4		4		5		3		3		4		2		3		3				4		4		3						3		3		3		4		3		3		3		3		3		3				3		3.4		3		3		3		3		3		1.4		1		5 tietojenkasittly		4		5  lukio		4		4		3		3		3		4		4		4		4		4		4		4								1				5 uteliaisuus								4		1		31		27		1		73		10		87.9518072289

		kommentit		Työskentelen vanhusten parissa ja olen kiinn. vanhuksille suunnatuista apuvälineistä ja laitteista, erityisesti tällä hetkellä kiinnostaa nosto- ja siirtolaitteet		Vanhainkoti asukkaan toiminta omatoimisuutta lisäävät tarvikkeet														oma toiminen kotona asuminen ja apu vslineet tiöntekijan työn helpottamisks												turvallista asuimista kotona ja kotona asuimist apuväal		rekennttaja yhtion teitojen päivittäminen  myos omaishotaja														apuvalineet(vanhusten liittyvät)																				Sairhoitajan dementia ryhmäkopiss(pieni, omauotitaco)						fysioterpeti apuvä						työskentelo vaikevammain sen palvelamisksen 6v								olen sairaanhoitaja ja hoidan vanhuspotilaitan apunvalineet ja kotana seuritymisen tukeminen kunnnostaa				Toimin terveysalan opettajana niin kaikki kotihoidon apuvvälineet kiinnostavat myös toimin laadukas kotohoi kehitämis projekissa joisa tarvitän eric hoito ja viestin teknologijaa						syopä hoitatyosta ja kunta		töimin sairaanhoitajan syöpaosastolla vinkkeja														näkövammaisa ariminen lyhyt kasvisa asuminen																olen kiinnostunut laitteista ja niiden käytösta liittyen vaikeasti liikkuvien kuljetukseen(kuljatuspalvelu		olen sivilipalveluksessa saattaja kuljetusteknissa jossa joutu työskentemän erilaisten liikkunisaapuvalinieden		kuljestuspalveluista/saattää		olen kiinnostunut asioista jotka liittyvät vanhuksen turvalusuuteen kotona eri vaihtoehdoista		Turvatiomin projecktin aloitus, huonokuntoisen vanhuksen kotona asumisen turvallisuus la tukeminin				perustamme omeishoito keskusten saloon4-6 Hlö:lle päivähöita paikkaa jossa omaishöitajien höidettava voi saada kuntauttavaa päivähöitoa sekä tukea kotona asumiseen																		olen ylioppilas työskennellyt osastosihteerinä sairaalassa. teen nykyään vapaaehtoistyötä seurakunta kansliassa						kaikki kiinnosti kun on nähnyt																				22		61		26.5060240964

		Kiinnostaa

		Ympäristönhallintalaitteet: sähköisesti ohjattavat ovet, ikkunat, etc.		4		3		3		3		3		5		2				4		3		3		5		3		5		3		3		4		2		4				5		4		2		3		5		3		5		3		3		5		2		3		2		3		3		3		4				5		3		5				4		4				2		4		4		3		4		4				4		4		4		4		5		3		2		5		2				4		5		5				3		3		3		3		4		3		4		4		4		4		4		3		5		3		3		4		4		1.95		1.7152276802		2.1847723198		0		8		28		25		14		75		8		90.3614457831		0.2347723198

		Kuulon apuvälineet		5		4		5		5		4		5		5		4		4		5		4		4		3		5		4		3		5		4		3				5		4		4		5		5		5		5		3		3		5		2		4		3		2		4		3		4				5		3		4				4		5				5		4		5		4		4		5				4		5		4		3		5		4		5		5		2				2		3		2		2		3		4		3		4		4		4		3		3		4		3		3		1				3		3		2				2.13		1.8853926236		2.3746073764		1		7		18		26		23		75		8		90.3614457831		0.2446073764

		Näön apuvälineet		5		4		5		5		4		5		5				4		5		4		4		3		5		4		2		4		4		3				5		4		4		5		5		4		5		4		3		5		2		4		3		2		4		3		4				5		3						4		5				5		4		5		4		5		5				4		5		4		5		5		4		3		5		4				4		3		2		2		3		3		3		4		4		4		3		3		4		3		3		1				5		4		3				2.1883561644		1.9637609821		2.4129513466		1		5		16		28		23		73		10		87.9518072289		0.2245951822

		Liikunta: kuntoutus, kuntoilu tai muu liikunta		5		5		3		3		4		5		5				5		3		4		5		5		5		4		5		5		5		4				5		3		3		3		5		5		4		4		3		5		5		4		4		3		1		5		4		3		5		5		3				3		3				4		4		5		4		5		4				4		3		3		3		5		5		5		5		4				2		5		1		3		4		4		3		5		3		2		3		3		3		3		4				5		4		4		3		3		2.1907894737		1.9436113538		2.4379675935		2		2		24		20		28		76		7		91.5662650602		0.2471781199

		Kalustaminen: huonekalut, sängyt, jne.		5		3		4		4		3		4		5				5		3		3		3		5		5		3		2		3		2		3				5		4		4		3		5		5		5		5		4		4		5		4		5		4		4		3		4		3		5		4		5				3		4				3		4		5		4		4		4				4		5		4		4		5		4		3		5		4				5		3		4		3		4		3		5		5		5		5		3		2		3		4		4		4		5		2		4		4		3		2.211038961		2.0070590102		2.4150189118		0		4		20		29		24		77		6		92.7710843373		0.2039799508

		Terveyden hoito ja tarkkailu		5		4		5		4				5		5				5		5		4		5		3		5		4		4		4		3		3				5		4		5		4		5		5		5		3		2				5		3		4		2		5		2		4				3		5		5				5		5				5		5		5		5		5		5				4		4		4		4		5		5		5		5		3				4		4		2		2		3		5		2		5		3		4		2		3		4		4		2		2		5		2		3		4		5		2.2702702703		2.0104253613		2.5301151792		0		10		11		20		33		74		9		89.156626506		0.2598449089

		Turvallisuus: turvapuhelimet, turvarannekkeet etc.		4		3		4		5		5		5		4		4		5		5		4		5		4		5		4		3		4		5		4				5		4		5		4		5		5		5		5		4		4		5		3		4		5		2		2		4		3		4		3		3		3		4		4				4		3		4		4		4		4				4		4		4		4		5		3		5		5		5				4		5		3		4		4		5		3		5		3		4		5		5		4		4		5				5		2		4		4				2.3376623377		2.155862731		2.5194619443		0		3		12		35		27		77		6		92.7710843373		0.1817996066

		Keittiöt		4		3		5		4		5		4						4		4		4		3		4		5		4		5		5		5		4				5		4		4		4		5		5		5		4		3		4		5		4		3		5		3		4		4		3		5		5						4		5				3		4		4		4		4		5				4		5		4		4		4		3		3		5		5				5		4		4		2		3		4		5		3		5		5		5		5		4		4		4		5		4		4		5		4		4		2.39		2.2158243195		2.5641756805		0		1		11		36		27		75		8		90.3614457831		0.1741756805

		Kommunikoinnin apuvälineet: puhelin, kirjoittaminen, jne.		5		4		5		2		4		4		5				4		5		4		4		3		5		4		3		4		4		4				5		4		5		4		5		4		5		3		4		5		5		4		3		5		3		4		4				5		4		5				4		5				4		4		5		4		5		5				4		5		4		4		5		4		5		5		4				5		3		2		4		5		3		4		4		5		5		5		5		4		5		5		4		4		3		4		3		3		2.4078947368		2.2237388528		2.5920506208		0		2		10		34		30		76		7		91.5662650602		0.184155884

		Pesuhuoneet / WC:t		4		4		5		5		5		5		5		4		4		4		4		4		4		5		4		5		4		5		4				5		4		5		4		5		5		5		4		3				5		4		4		5		3		5		4		3		5		5		5		3		5		5				3		4		4		4		4		4				4		5		4		4		4		3		4		5		5				3		4		3		2		3				5		3		5		5		5		5		5		4		4		5		5		4		5		4		4		2.4545454545		2.2715576152		2.6375332939		0		1		10		33		33		77		6		92.7710843373		0.1829878394

		Nostamisen apuvälineet		5		4		5		5		4		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		3		5		3		4				5		4		5		3		5		5		5		5		3				5		3		5		3		4		5						5		5		4				5		5				5		4		5		4		4		5				4		3		4		4		5		4		5		5		2				3		4		5		4		3		3		3		5		5		4		4		5		4		4		3		4		5		5		4		4		5		2.48		2.2765306562		2.6834693438		0		1		12		25		37		75		8		90.3614457831		0.2034693438

		Liikkumisen apuvälineet		5		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		5		4		5		4		3		5		5		4				5		5		5		1		5		5		5		5		3				5		5		5		3		4		5		4				5		5		5		3		5		5				5		4		5		4		4		5				4		4		4		5		5		4		5		5		3				3		4		5		4		5		4		3		5		5		4		3		5		4		4		3		5		5		5		4		3		5		2.5519480519		2.3515327993		2.7523633046		1		0		10		22		44		77		6		92.7710843373		0.2004152526

		Esteetön asuminen yleensä		4		4		5		5		5		5		5		4		4		4		4		5		4		5		4		5		5		5		5				5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		3		5		5		5		3		5		5				3		4		4		4		4		5				4		5		4		5		5		3		5		5		5				3		5		4		3		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		3		4		4		5		2.6772151899		2.5130195548		2.8414108249		0		0		7		20		52		79		4		95.1807228916		0.164195635

		Onko vielä jotain muuta minkä kiinnostaa?																																miten kaiken sijnittaminen onnistu 1-pienissä 2-perus parantamisessa																																																																																sähköturvalisuus																																																								2.3261323569		2.2672733965		2.3849913173												2		81		2.4096385542		0.0588589604

		Kotona asumista helpottavat ja auttavat palvelut

		Lemmikkien ulkoilutus tai hoito,		4		2		4		3		3		4						3		2		2		1		1		3		1		1		2		2		3		2		3		4		1		5		5		3		3		3		2		2		5		1		4		2		1		1				1		1		2		1				4		3				2		2		3		3		4		3		2		3		2		4		3		3		3		1		5		3		3		4		5		2		3		3		2		2		3		2		5		2		1		2		3				1		4		3		2		4				1.2434210526		0.9555240206		1.5313180846		14		21		24		11		6		76		7		91.5662650602		0.287897032

		Henkilökohtaiset palvelut: parturi, jalkahoito, kauneuspalvelut, etc.		5		3		4		2		4		4						3		2		3		2		2		3		2		1		4		2		3		3		4		4		4		5		5		3		3		2		4		2		5		4		4		2		1		1				3		2		2		5				5		5				2		3		3		3		5		3		3		3		2		4		3		3		3		5		5		3		3		3		4		2		3		4		3		2		3		4		5		2		2		2		3				2		5		3		3		4		4		1.6461038961		1.3827123092		1.9094954831		3		19		27		16		12		77		6		92.7710843373		0.2633915869

		Kodin ylläpito: kunnostus tai piha- ja puutarhatyöt		5		3		4		2		3		4						4		2		2		3		3		4		4		1		5		2		3		3		4		4		5		3		5		3		4		1		4		2		4		2		4		4		3		1		4		4		3		3		5				4		4				4		3		4		4		5		3		4		4		3		4		3		5		5		2		5		4		3		3		3		2		2		4		3		3		3		3		5		3		2		3		4				4		4		4		4		4				1.8311688312		1.5846105411		2.0777271212		3		10		24		30		10		77		6		92.7710843373		0.24655829

		Asiointipalvelut: kauppa, pankki, jne.		5		3		5		2		4		4						5		4		3		3		4		4		4		1		3		4		4		3		5		4		5		5		5		3		4		2		4		2		5		5		4		4		3		2				3		3		4		4				4		5				3		2		3		3		4		3		2		4		2		4		3		5		3		3		5		3		3		4		4		5		4		5		5		4		3		4		5		2		4		3		4				4		5				3		4				2.02		1.7757098835		2.2642901165		1		8		21		28		17		75		8		90.3614457831		0.2442901165

		Kuljetuspalvelut: henkilöt tai tavarat		5		3		5		2		3		4						5		4		3		5		3		4		3		1		3		4		4		3		5		4		1		4		5		3		4		2		4		2		5		5		4		4		4		1		4		2		5		3		4				4		5				4		3		3		3		4		3		3		4		4		4		3		5		3		5		5		5		3		3		5		5		5		5		4		3		4		3		5		2		4		3		3				3		5		4		5		4				2.0454545455		1.7896874518		2.3012216391		3		5		23		25		21		77		6		92.7710843373		0.2557670936

		Ulkoilu: esim. ulkoiluttaminen,		5		5		5		2		4		5		5				4		4		4		5		4		4		3		1		3		4		4		3		5		4		1		4		5		3		4		4		3		2		5		5		4		2		3		2				4		5		4		4				5		5				4		2		3		3		4		3		4		4		3		4		3		5		3		5		5		5		3		2		4		5		4		5		4		3		3		4		5		2		4		4		4				2				3		4		4				2.0723684211		1.8247810659		2.3199557762		2		8		16		30		20		76		7		91.5662650602		0.2475873552

		Kodin laitteiden käyttö, huolto, neuvonta		4		4		4		3		4		4						4		4		3		4		2		5		4		5		5		3		3		5		5		4		4		4		5		5		4		5		4		5		5		4		4		4		1		2				4		4		4		4				5		5				3		3		4		3		4		3		3		4		3		4		4		4		3		2		5		4		3		4		5		2		4		3		4		3		4		4		5		2		1		3		4				4		3		4		4		4		5		2.0941558442		1.8866111952		2.3017004931		2		5		16		38		16		77		6		92.7710843373		0.207544649

		Sähköinen kommunikointi ystävien ja tuttujen kanssa tai muu vuorovaikutus		5		3		5		3		3		5		5		4		4		4		4		4		4		4		4		3		4		2		3		5		5		4		3		4		5		3		4		2		4		4		5		4		3		3		3		1				3		5		5		4				4		5				3		5		5		3		5		4		2		4		3		4		4		5		3		4		5		3		3		5		3		4		3		3		4		4		3		4		5		5		5		3		4				3		5		2		4		4		5		2.1360759494		1.9178294888		2.35432241		1		4		23		29		22		79		4		95.1807228916		0.2182464606

		Ruoka: esim. ruuanlaitto, ruuan kuljetus kotiin		5		3		5		3		3		4						5		4		3		5		4		4		4		3		3		5		4		3		5		4		5		3		5		4		5		4		4		5		5		4		4		3		5		3				3		3		4		4				4		5				3		3		3		3		4		4		3		4		4		4		3		5		3		5		5		5		3		4		4		5		3		3		5		4		4		5		5		3		5		2		3				3		5		3		4		5		4		2.211038961		2.008247243		2.4138306791		0		1		26		26		24		77		6		92.7710843373		0.2027917181

		Turvapalvelut: hälytyspainikkeet, palo- ja murtohäl.		5		3		5		4		3		5						5		5		4		5		4		5		4		3		4		4		4		5		5		5		4		3		5		5		5		5		4		5		4		5		4		5		4		2		4		4		3		4		4		3		4		5				4		4		5		3		4		4		2		4		4		4		4		5		4		3		5		4		3		4		3		4		4		3		5		3		4		4		5		5		4		4		4				4		5		5		4		4		5		2.3544303797		2.183919528		2.5249412315		0		2		12		38		27		79		4		95.1807228916		0.1705108518

		Henk. koht. palvelut: pesu, kylvetys, terveydenhoito		5		5		5		3		4		4						5		5		4		5		5		5		4		3		4		5		4		5		5		4		5		4		5		4		5		5		4		5		5		4		4		1		4		4		4		4		5		5		5				5		5				4		3		4		4		5		4		4		4		3		4		4		5		3		5		5		5		3		2		3		3		2		4		5		4		4		5		5		3		4		4		3				4		5		4		4		4		5		2.3942307692		2.2009444587		2.5875170798		1		2		10		33		32		78		5		93.9759036145		0.1932863105

		Onko jotain muita palveluita jotka kiinnostavat teitä tai muuten haluaisitte kommentoida aihepiiriä.																																																																																																																																																																								2.0044044227		1.9266494176		2.0821594279												0		83		0		0.0777550051

		Kotiautomaatio

		Postilaatikkovahti		4		3		4		4		4		4		5				4		4		3		3		2		3		2		3		3		2		4		3		3		4		1		3		3		3		4		3		3		2		2		2		4		2		2		1						3		3		4		3		3		5				3		4		4		2		4		2		3		4		4		2		4		3		3		1		5		3		3		3		5		5		3		3		4		3		4		4		3		3		2		3		3		3		2		2		1		4		4		2		1.5949367089		1.3788262774		1.8110471403		4		15		32		23		5		79		4		95.1807228916		0.2161104314

		Puheohjaus		4		3		4		3		3		4		5				4		5		3		5		4		5		4		3		3		2		4		4		3		4		1		4		3		3		4		3		4		3		2		3		4		3		3		4		4		2		5		4		3				5		5				3		4		4		3		4		4		4		4		4		2		4		3		3		2		5		4		3		4		5		5		4		3		4		3		4		4		2		4		4		4		4		3		2		3		2		3		4		2		1.9125		1.6947102313		2.1302897687		1		9		25		35		10		80		3		96.3855421687		0.2177897687

		Aktiivisuusvalpas		4		3		4		3		4		5		4				4		5		4		5		4		4		3		4		3		3		4		4		3		5		5		4		4		5		4		3		4		5		4		3		4		3		4		3				3		5		4		3				3		5				3		5		3		3		5		4		3		4		4		2		4		5		3		4		5		4		3		2		5		1		3		5		5		5		3		3		3		4		5		2		3		4		2		2		3		4		4				2.0576923077		1.8329586212		2.2824259941		1		5		25		29		18		78		5		93.9759036145		0.2247336865

		Avaimuistuttaja		4		3		5		5		4		4		5				5		5		4		3		2		5		3		5		4		2		4		5		3		4		3		3		3		4		5		3		3		5		3		3		5		5		3		3		4		4		5		4		4		4		3		5				3		5		3		3		5		2		4		4		3		4		4		4		4		3		5		4		3		3		5		3		3		5		4		5		4		4		3		3		4		3		3		4		3		4		1		3		4		5		2.0925925926		1.872999971		2.3121852142		1		3		29		27		21		81		2		97.5903614458		0.2195926216

		Yleiskaukosäädin		4		3		4		3		4		5		4		4		4		5		3		5		5		5		4		3		5		3		4		4		4		4		1		4		4		3		5		3		4		3		5		5		4		5		3		4		4		3		5		4		3				4		5				3		5		5		4		4		4		3		4		2		4		4		3		3		4		5		3		3		4		5		5		4		4		4		4		4		5		2		4		4		4		4		3		5		4		3		3		4		5		2.1851851852		2.0084292649		2.3619411055		1		2		20		38		20		81		2		97.5903614458		0.1767559203

		Hälytykset ja kauko-ohjaukset kännykkään		5		3		5		4		4		5		5		4		5		5		4		4		5		4		4		4		4		4		4		3		3		4		5		4		4		5		4		3		4		5		5		5		5		5		4		3		4		3		5		4		4				4		5				4		5		5		3		5		4		4		4		4		3		4		4		3		5		5		5		3		3		4		1		4		5		5		3		4		4		3		5		5		3		4		4		4		4		3		4		4		5		2.3333333333		2.1637314039		2.5029352628		1		0		15		38		27		81		2		97.5903614458		0.1696019295

		Lääkemuistuttaja		5		3		5		5		4		5		5		4		5		5		4		5				5		4		5		4		4		4		5		4		4		5		4		4		5		5		3		4		5		4		4		5		3		3		5		4		4		5		3		4				5		5				4		5		3		5		5		4		4		4		5		4		4		5		3		3		5		3		3		3		5		2		4		3		5		5		4		4		3		4		5		3		3		4		2		2		4		4		4		5		2.34375		2.1484591743		2.5390408257		0		3		15		31		31		80		3		96.3855421687		0.1952908257

		Hellavahti		45		3		5		4		4		5		3				5		5		4		4		4		5		4		4		4		4		4		5		3		4		5		4		4		4		5		5		4				3		5		5		5		4		4		4		3		5		4		3		5		5		5				4		5		4		4		5		4		3		4		5		4		4		4		3		3		5		3		3		3		5		5		3		4		5		5		4		4		3		5		5		4		3		4		5		5		3		3		4		5		2.746875		2.3859919535		3.1077580465		0		0		17		33		29		80		3		96.3855421687		0.3608830465

		Kuinka paljon tällainen yksitäinen toiminto saisi enintään maksaa, jotta voisitte harkita sen hankkimista		1000				1000		250		100		500		1500				500						1000				500		2500		500		250		250		500e				500e		1500e		100e				1000e		500		500		250		500		250		250		1000		1000		1500		500						250		500		1500						500		500				250		1000		500		250				500		250						250						100				250		500		250		100		100		500		500		250		250		500		1000		250		250						250		500				1000		250				1000						558.3333333333		100		2500												59		24		71.0843373494

		Onko muita kotiautomaation toimintoja tai ratkaisuja jotka kiinnostavat teitä:																																																																																																																																																																								2.158358141		2.0781600896		2.2385561923												0		83		0		0.0801980514

		Robotiikka																																						4

		Robotti seuralaisena: erilaisia viihdyttämiseen liittyviä toimintoja, leikkiä		4		2		1		3		3		5		3				3		2		2		3		3		1		1		1		1		1		4		2		4		4		4		2		4		2		3		1		3		2		1				1		2		1		1				1		5		1		1				4		3				4		4		3		2		4		1		3		4				2		2		4		1		1		2				3		5		1		1		2		4		4		2		1		1		2		2		4		3		3		4		2		1				2		5		5		1.14		0.800531916		1.479468084		22		18		14		16		5		75		8		90.3614457831		0.339468084

		Robotti liikkuvana kamerana: kuvaa kodin ulkopuolelle ja TV:hen		5		3		3		3		3		3		3				3		2		2		5		5		2		4		5		2		1		4		2		3		4		4		2		4		2		3		2		2		3		3				1		3		1		2				3		4		2		1				3		3				2		5		3		4		4		2		2		4				3		2		4		2		2		4				3		3		3		1		3		3		3		2		2		3		3		3		3		2		3		2		1		2		1		4		5				1.38		1.131268245		1.628731755		7		22		28		12		6		75		8		90.3614457831		0.248731755

		Robotti liikkuvana kuvapuhelimena: videokommunikointi		5		2		3		3		3		3		3				3		2		2		4				3		4		5		3		1		4		3		4		4		2		2		4		2		4		4		3		2		3				4		3		1		2				2		4		4		2				3		5				2		4		3		3		4		3		3		4				3		2		4		2		2		4				3		3		3		1		3		3		5		2		3		3		3		3		3		2		4		3		1		2		2		4		5				1.5202702703		1.2987021787		1.7418383618		4		18		29		18		5		74		9		89.156626506		0.2215680915

		Robotti muistuttajana: tulee ihmisen luo ja muistuttaa lääkkeistä etc.		5		2		2		3		3		4		5				3		4		2		5		3		4		3		3		3		2		4		4		4		4		4		3		4		2		4		2		2		4		3				1		4		3		4		4		2		4		2		2				3		5				2		4		5		5		4		4		2		4				3		2		4		2		2		3				2		4		5		5		3		3		5		4		2		3		3		3		5		3		3		3		1		1		1		4		5				1.6973684211		1.4170422421		1.9776946		4		17		21		23		11		76		7		91.5662650602		0.280326179

		Robottikäsi: tavaroiden poimijana ja ojentajana kaapeista ja lattioilta		5		2		3		3		4		5		4				4		2		4		5		4		4		2		3		5		4		4		5		4		4		5		3		4		2		3		5		3		4		5						3		2		2				3		5		3		2				5		5				4		5		5		4		4		4		4		4				4		2		4		4		3						3		2		2		5		2		3		5		4		2		4		3		3		5		3		3		3		1		3		3		3		5		4		1.9459459459		1.6738524555		2.2180394364		1		12		20		24		17		74		9		89.156626506		0.2720934905

		Robotti vaaran hälyttäjänä: murtohälytys, häkähälytys, kosteushälytys tms.		5		3		3		3		3		5		5				3		4		4		5		5		4		4		5		4		2		4		4		4		4		5		3		4		2		5		3		4		4		5				4		4		2		2		4		4		5		4		3				5		5				4		5		5		5		4		4		4		4				3		2		4		2		4		5				3		3		4		5		4		4		4		4		3		4		4		3		4		3		4		4		2		3		2		4		5				2.1217105263		1.9112612744		2.3321597782		0		8		15		35		18		76		7		91.5662650602		0.2104492519

		Robotti siivoajana: itsestään kulkeva pölynimuri		5		2		2		4		4		5		5				3		2		2		5		5		4		2		5		5		5		4		4		4		4		5		5		4				5		5		2		4		4				3		5		3		4		4		3		5		2		1				5		5				4		5		5		5		5		2		4		4				4		2		4		2		3		5				3		5		3		5		3		5		3		3		2		4		4		4		5		3		3		4		2		5		3		3		5		5		2.1217105263		1.8388266267		2.4045944259		1		12		14		21		28		76		7		91.5662650602		0.2828838996

		Kuinka paljon tällainen yksitäinen toiminto saisi enintään maksaa, jotta voisitte harkita sen hankkimista		1000				500		500		250		1000						250						1500				1000				1000		500		500		1000				500		3000		250				1500				500		500				500		1000						3000								500		1		1500						1000		1000				500		1000		1500		250				250		500						250										250				500		1000		250		1000		1000		500		500		500		1000		500		250						500		1000				1000		250				1500						790.02		1		3000												50		33		60.2409638554

		Onko muita kotirobottien mahdollisia toimintoja tai ratkaisuja jotka kiinnostavat teitä?																																																																		Robotti on äärimmäinen apu, jos muuta ei ole saatauissa, paitsi jos asukas rakastaa robotoa, toitsi en hankkisi																																																																																																						1.7038579557		1.591302902		1.8164130094												1		82		1.2048192771		0.1125550537

																																																																																																										,
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		Ympäristönhallintalaitteet: sähköisesti ohjattavat ovet, ikkunat, etc.

		Kuulon apuvälineet

		Näön apuvälineet

		Liikunta: kuntoutus, kuntoilu tai muu liikunta

		Kalustaminen: huonekalut, sängyt, jne.

		Terveyden hoito ja tarkkailu

		Turvallisuus: turvapuhelimet, turvarannekkeet etc.

		Keittiöt

		Kommunikoinnin apuvälineet: puhelin, kirjoittaminen, jne.

		Pesuhuoneet / WC:t

		Nostamisen apuvälineet

		Liikkumisen apuvälineet

		Esteetön asuminen yleensä
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Robotit eivät kiinnosta
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kiinnostuksen aste 0-3

Kaikkein epäkiinnostavimpia olivat . . . v .2007



•Ei todellakaan mitään robotteja, 
miettikää vähän!! 

•Kovasti ei kiinnosta robotti, joka korvaa 
ihmisen/hoitajan/lemmikin!?

•Kiitos ei enää yhtään robottia!

•Robotti ei voi korvata aitoa ihmistä!

•Ihmistä ei voi korvata "robotilla". Etenkin vanhukset 
saattavat vierastaa/pelätä esim. robottia, joka "tuo turvan 
tulemalla hätätilanteessa onnettomuuspaikalle.

•UTOPIAA!

•Entä miten dementikot, psyykkisesti sairaat? Nehän voisivat 
pelätä robottia tai vaikka vieroksua.

•Turhaa höpötystä niin kauan kun itse pystyy tekemään.

MUTTA . . . .
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Muu laite


Chart2

		viihdyttää		viihdyttää

		muistuttaja		muistuttaja

		opastaa		opastaa

		pihatyöt		pihatyöt

		viestiapu		viestiapu

		turva-avustaja		turva-avustaja

		kuljettaa		kuljettaa

		kulkutuki		kulkutuki

		halyttää vartio		halyttää vartio

		etsijä		etsijä

		poimii siirtää		poimii siirtää

		siivoaa		siivoaa



Muu laite

Robotti
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1
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1.1940298507
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Taustatietoja

				1 sairaanhoitaja

				2 perus- / lähihoitaja

				3 Muu ammatti, mikä?

				4 opiskelija, sairaanhoito

				5 opiskelija, perus- / lähihoitaja

				6 Muu opiskelija, mikä?

		koodi		Lomake_ID		ammattiala		Muu ammatti, mikä?		Muu opiskelija, mikä?		paikkakunta

		12		-2126775071		2						Helsinki

		12		-2109607318		2						Helsinki

		12		-1973882657		3		Kodinhoitaja				Helsinki

		12		-1950660027		2

		12		-1890538602		2						Helsinki

		12		-1848461040		2						Helsinki

		12		-1800912936		2						Helsinki

		12		-1796928994		2

		12		-1602782468		2						Helsinki

		12		-1600956066		1						Helsinki

		12		-1568283305		2						Helsinki

		12		-1518953175		2						Helsinki

		12		-1457707222		2						Helsinki

		12		-1452739491		3		kodinhoitaja

		12		-1360030367		1						Helsinki

		12		-1273444123		3		kotiavustaja				Helsinki

		12		-1272379089		2						Helsinki

		12		-1262313266		2						Helsinki

		12		-1257415995		2						Helsinki

		12		-1165570692		2						Helsinki

		12		-1101885432		2						Helsinki

		12		-1096095018		2						Helsinki

		12		-860685184		1						Helsinki

		12		-826758330		2						Helsinki

		12		-745773045		2						Helsinki

		12		-663588109		2						Helsinki

		12		-577874112		2

		12		-519612924		2						Helsinki

		12		-417258078		3		terveydenhoitaja				Helsinki

		12		-404496308		1						Helsinki

		12		-386859155		2		kotihoito				Helsinki

		12		-378248768		2						Helsinki

		12		-374316015		2						Helsinki

		12		-269247181		3		kodinhoitaja				Helsinki

		12		-183790945		3		kodinhoitaja				Helsinki

		12		-127866525		2						Helsinki

		12		-49632357		2						Helsinki

		12		127126286		3		terveydenhoitaja				Helsinki

		12		189670288		1						Helsinki

		12		191753850		2						Helsinki

		12		269128580		2						Helsinki

		12		301452427		2						Helsinki

		12		540663751		2						Helsinki

		12		564767919		2						Helsinki

		12		676014993		2						Helsinki

		12		718606137		2						Helsinki

		12		767382084		2

		12		785655752		2						Helsinki

		12		798605973		2						Helsinki

		12		802143981		2

		12		822927877		2						Helsinki

		12		836805882		1						Helsinki

		12		839078478		3		terveydenhoitaja				Helsinki

		12		940913075		2						Helsinki

		12		1076516061		2						Helsinki

		12		1167807892		2						Helsinki

		12		1170824198		2						Helsinki

		12		1219148422		3		terveydenhoitaja				Helsinki

		12		1365585745		2						Helsinki

		12		1473521065		2						Helsinki

		12		1484455175		2						Helsinki

		12		1528087709		2						Helsinki

		12		1575190317		2						Helsinki

		12		1583458651		2						Helsinki

		12		1714556703		2						Helsinki

		12		1842918164		2

		12		1921768761		2						Helsinki

		12		1938896899		2						Helsinki

		12		2023888242		2





Apuvälineet ja palvelut

																																																																Onko apuvälineiden suunnittelussa otettu tarpeeksi huomioon käyttäjän näkökulma?		Koetteko uusien apuvälineiden käyttöönoton hankalaksi?

						Mitä apuvälineitä tai palveluita tarjoatte asiakkaillenne?																								Mistä saatte tietoa apuvälineistä / palveluista?														Miten opastatte asiakkaitanne apuvälineiden käyttöönotossa?								Mitkä seuraavista asioista ovat kolme tärkeintä ominaisuutta apuvälineissä?												1 kyllä 2 ei		1 kyllä 2 ei

		koodi		Lomake_ID		liikkumiseen liittyviä		mitä?		hygieniaan liittyviä		mitä?		aistitoimintoihin liittyviä		mitä?		hallintalaitteisiin liittyviä		mitä?		arkiaskareisiin liittyviä		mitä?		terveydenhuoltoon liittyviä		mitä?		työpaikalta		messuilta		alan kirjallisuudesta		koulutuksista		mediasta		muualta		mistä?		suullisesti…		kirjallisten…		muuten		miten?		ulkonäkö		helppokäyttöisyys		turvallisuus		luotettavuus		pitkäikäisyys		edullinen hinta		kayttaja		kayttoonotto

		12		-2126775071		Yes		pyörätuoli, kävelykeppi, rollaattori		Yes		ammelauta, suihkutuoli		No				No				Yes				Yes		dosetti		Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		Yes		Yes		2		2

		12		-2109607318		No				Yes				No				Yes				Yes				Yes				Yes		No		Yes		Yes		Yes		No				Yes		Yes		Yes		käytetään myös fysioterapian palveluita		No		Yes		Yes		No		Yes		No				1

		12		-1973882657		Yes		rollaattori, pyörätuoli		Yes		vaipat, poikkilakanat, pesulaput		No				No				Yes		wc-koroke, ammelauta/kylpytuoli		Yes		haavahoito		No		No		No		Yes		No		Yes		fysioterapiasta		No		No		Yes		usein fysioterapeutti mukana		No		Yes		Yes		No		No		Yes				1

		12		-1950660027		Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes		No		Yes		Yes		Yes		Yes		Liitoilta		Yes		Yes		Yes		näyttäen		No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-1890538602		Yes				No				No				No				No				No				Yes		No		No		Yes		No		Yes		Toimiva koti, fysioterapia, Iiris		Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1848461040		Yes		rollaattori, kävelykeppi, p-tuoli		Yes		suihkutuoli, suihkuapu		No				No				Yes		kodinhoidolliset työt		Yes		lääkäripalvelut, labra		Yes		Yes		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1800912936		Yes		rollaattori, keppi, nousutuki, pyörätuoli		Yes		suihkutuoli, alusastia, portatiivi, wc-korottaja		No				No				Yes		tartuntapihdit		Yes		dosetit		No		No		No		No		No		Yes		fysioterapiasta		Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1796928994		No				No				Yes				No				No				No				Yes		No		No		No		No		Yes				No		Yes		No				No		No		No		No		No		No

		12		-1602782468		Yes		rollaattori, keppi, pyörätuoli		Yes		hygienian hoitoapu		No				No				Yes		hoitajan apuja		Yes		hoitajan apuja, yhteistyökumppaneiden avut.		Yes		No		No		No		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-1600956066		Yes		rollaattori, p-tuoli		Yes		suihkutuoli, wc-koroke		Yes		TV:n ruudun eteen "suurentaja", puhuva kello jne.		Yes		lukemisen apuv. Esim. sivunkääntäjä, ympäristönhallintalaitteet pyörätuoliin		Yes		turvaliesi, veitset		No				No		No		No		Yes		Yes		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-1568283305		Yes		rollaattori		Yes		vaipat, alusastia		No				Yes		turvapuhelin		Yes		päivätoiminta		Yes				Yes		No		No		No		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		1

		12		-1518953175		Yes		rollaattori, p-tuoli, tukikaiteet & kahvat		Yes				No				No				Yes				Yes				Yes		No		No		Yes		No		Yes		työuralta tarttuneet tiedot		Yes		Yes		Yes		käytännön tavoin		No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1457707222		Yes		p-tuoli, rollaattori, kävelykeppi		Yes		wc-koroke		Yes				No				No				Yes				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		Yes		havainnollisesti käytössä		No		Yes		Yes		Yes		Yes		No		1		2

		12		-1452739491		Yes				No				Yes				No				Yes				Yes				Yes		No		Yes		Yes		Yes		No				Yes		Yes		Yes		opastamalla=näyttämällä		No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		1

		12		-1360030367		Yes		rollaattori		Yes		suihkutuolit		Yes		kuulolaitteet		No				Yes		keittiön apuvälineet		No				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1273444123		Yes		rollaattori, kävelykeppi		Yes		suihkutuolit, vaipat		Yes		suurennuslasit, kuulolaite		No				Yes		tartuntapihdit		No				No		No		No		No		No		Yes		fysioterapiasta		Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1272379089		Yes		rollaattori, p-tuoli, keppi		Yes		portatiivi, wc-pytyn korotus		No				No				Yes		poimintaväline		No				Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-1262313266		Yes		rollaattori, kävelykepit, pyörätuoli, ulkoilua		Yes		suihkutuolit, yöastiat		No				No				Yes		ruokahuolto, kauppakassi-tilauksessa apua		Yes		lääkehuolto, RR, INR, VS-seurannat		Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1257415995		Yes		rollaattori, pyörätuoli, kävelykeppi		Yes		suihkutuoli, wc-pytyn koroke		Yes		näkö- ja kuuloapuv.		Yes		apuvälineet		Yes		apuvälineet		Yes		lääkäri, terveydenhoitajan palvelut, fysioterapia		Yes		No		Yes		Yes		No		Yes		fysioterapia		Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-1165570692		Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		Yes		Yes		2		2

		12		-1101885432		Yes		rollaattori, pyörätuoli		Yes		istuimet, korokkeet wc		Yes		kuulokojeet, silmälasit		No				No				No				Yes		No		No		No		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-1096095018		Yes		Liikkumista helpottavia apuvälineitä		No				No				No				Yes		käytännön vinkkejä		Yes		terveysneuvontaa ja opastusta		Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		No		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-860685184		No				No				No				No				No				Yes				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-826758330		Yes				Yes				No				No				Yes				Yes				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		No		No		No		1		2

		12		-745773045		Yes		rollaattori, pyörätuoli, keppi		Yes		suihutuoli, ammeistuin, liukueste, kahvat		Yes		silmälasit, suurennuslasit, kuulokojeet jne.		No				Yes		erikoisvalmistuslusikat, kauhat, veitset ym.		Yes		dosetti, jaetaan lääkkeet, mitataan RR,verensokeri jne.		Yes		No		Yes		Yes		Yes		Yes		tutustutaan eri paikkoihin jne.		Yes		Yes		Yes		näyttämällä, kokeilemalla ym.		No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-663588109		Yes				Yes				Yes				No				No				Yes				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-577874112		Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				No		No		No		No		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No

		12		-519612924		Yes		rollaattorit		No				No				No				No				No				Yes		No		No		Yes		No		Yes		fysioterapiasta		Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		-417258078		Yes		rollaattori, kävelykeppi, pyörätuoli		Yes		vaipat		Yes		äänikasetit,kuulokojeet		No				Yes		tartuntapihdit		Yes		nosturi		Yes		No		No		Yes		No		Yes		fysioterapiasta		Yes		No		No				No		Yes		Yes		No		Yes		No		1		2

		12		-404496308		Yes		rollaattori		No				No				No				No				No				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-386859155		Yes		kävelykepit, rollaattorit, pyörätuolit		Yes				Yes		kuulokojeet, suurennuslasi		No				No				No				Yes		No		No		Yes		No		No				No		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		1

		12		-378248768		Yes		rollaattori, käyttö, keppi, nostovyö yms.		Yes		tukikahvat, opetataan käyttö		Yes		kuulokojeiden, suurennuslasit yms. Apuvälineet		No				Yes		liukuesteiden hankinta, valaistus		Yes		turvarannekkeen hankinta		Yes		Yes		Yes		Yes		Yes		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No				2

		12		-374316015		Yes		rollaattori, keppi, p-tuoli, kahvat, liukulauta		Yes		wc-korotin, suihkutuoli, ammelauta, sairaalasänky, sorsa		Yes		kuulolaite		No				Yes		tarttumapihdit		Yes		VS-mittari		Yes		No		No		Yes		Yes		No				Yes		Yes		Yes		tarv. Fys.terapian kotikäynnillä		No		Yes		Yes		Yes		No		No				2

		12		-269247181		Yes		rollaattori, kävelykepit, tarvittaessa nostoapu		Yes		suihkutus, kuljetus pesulaan (pyykit)		Yes		korvien huuhtelu		Yes		motorisoitu sänky		Yes		tarttumapihdit, pienet tiskit, siistiminen		Yes		lääkkeiden anto, lääkedosetti, haavahoitoja, verenpaineen mittaus, verensokerin mittaus		Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-183790945		Yes		pyörätuoli, rollaattori		Yes		vapaasti seisova wc-korottaja		No				No				No				No				Yes		No		No		No		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		-127866525		Yes		rollaattori, kepit, p-tuolit, taxi-kortti		Yes		suihkutuoli, suihkutusapu		Yes		suurennuslasi		No				No				Yes		vs-mittari		Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		No		Yes		Yes		Yes		No		2		1

		12		-49632357		Yes				Yes				Yes				No				Yes				Yes				Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		127126286		Yes		rollaattori, pyörätuoli yms.		Yes		inkontinenssisuoja, suihkuapu		No				No				Yes		ruoan lämmitys, pyykkihuolto yms.		Yes		lääkehuolto, RR-seulonta, lab-kokeet yms.		Yes		No		No		No		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		No		Yes		No		1		2

		12		189670288		Yes		rollaattorit, kepit		Yes		suihkutuolit		No				No				Yes				Yes				Yes		No		Yes		No		No		Yes		fysioterapiasta, apuvälinelainaamosta		Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		191753850		Yes				Yes				No				Yes				No				Yes				Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		269128580		Yes		rollat, kepit		Yes		suihkutuolit		Yes		kuulolaitteet, suurennuslasit		Yes				Yes				Yes				Yes		No		No		Yes		No		Yes		Toimiva koti, apuvälineyksikkö		Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		301452427		Yes		rollaattori, kävelykeppi, kyynärsauvat, pyörätuoli		Yes		suihkutuoli, ammelauta		Yes		kuulolaitteet		No				Yes		henk.koht.pienet apuvälineet		Yes		dosetti		Yes		Yes		Yes		Yes		Yes		No				Yes		Yes		Yes		omalla esimerkillä		No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		540663751		Yes				Yes				No				No				No				Yes				Yes		Yes		No		Yes		Yes		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		564767919		Yes		pyörätuoli, kävelykeppi, rollaattori		Yes		suihkutuoli, pesuvälineet		No				No				Yes		kotihoidolliset työt		Yes		lääkäri, th, labra yms.		Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		676014993		Yes				Yes				Yes				No				Yes				Yes				Yes		Yes		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		Yes		Yes		1		1

		12		718606137		Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		767382084		Yes				No				No				No				No				No				No		No		No		Yes		Yes		No				Yes		No		Yes		henk.kohtaisesti ohjaamalla		No		Yes		Yes		Yes		Yes		Yes		2		1

		12		785655752		Yes		rollaattori		Yes		suihkuapu		No				No				Yes		keittiö-wc-tilat		Yes		mittaukset (mm. RR, VS, INR jne.)		Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		Yes		harjoittelut		No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		1

		12		798605973		Yes		rollaattori, kävelykeppi		Yes		sauna, suihku		No				No				Yes		kodinh.töitä		Yes		kotikäynnit (lääkäri, th)		Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		Yes				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		802143981		Yes		rollaattorit, nousutuet, kahvat yms.		Yes		suihkutuolit		No				No				Yes		nostopihdit		Yes		dosetit		Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		822927877		Yes		rollaattori, pyörätuoli		Yes		vaipat, suihkuapu		No				Yes		turvapuhelin		Yes		roskienvienti, astioiden pesu		Yes		lääkejako, lääkkeiden anto		No		Yes		Yes		Yes		No		Yes		fysioterapia		Yes		Yes		Yes		henk.koht.ohjaus		No		Yes		Yes		Yes		Yes		No		1		2

		12		836805882		Yes		rollaattori, kävelykepit		Yes		ammelaudat, wc-korotukset, suihkutuolit, vaipat		No				No				Yes		tarttumapihdit, siirtymisen apuvälineet		Yes		vs-mittarit, katetrit		Yes		Yes		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		839078478		Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		1

		12		940913075		Yes		rollaattori, kävelykeppi, pyörätuoli		Yes		suihkutuoli, wc-istuinkoroke, pesuapu		No				No				Yes		ruokahuolto (ateriapalvelu)		Yes		lääkehuolto		Yes		No		Yes		No		No		No				Yes		No		Yes		ohjaamalla		No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1076516061		Yes		rollaattori, keppi (terv.asema)		Yes		vaipat ym. Inkosuojat		Yes				No				Yes		esim. ruoan lämmitys, kauppatilauksen teko		Yes		RR-mittaus, B-clug-mittaus, lääkkeen jako ja anto		Yes		No		No		No		Yes		No				Yes		Yes		Yes		yhdessä kokeilemalla		No		Yes		Yes		No		Yes		No		2		1

		12		1167807892		Yes		rollaattori		Yes		suihkutuoli, vaipat		No				No				Yes		aamupalan valmistus		Yes		RR mittaus, vs mittaus		Yes		No		No		No		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1170824198		Yes				No				Yes				No				Yes				Yes				Yes		No		Yes		Yes		Yes		No				Yes		No		Yes		näyttämällä		No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		1

		12		1219148422		Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		2		2

		12		1365585745		Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes				Yes		Yes		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1473521065		Yes				Yes				No				No				Yes				Yes				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1484455175		Yes		rollaattori, keppi, p-tuoli		Yes		vaipat, pesut, suihku, sauna		Yes		kuulolaite		No				Yes		aamupala, iltapala, ruuat, kaupassakäynti		Yes		lääkäriyht., lääkkeet, pistokset		Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		Yes		fys.terapia opastaa		No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1528087709		Yes		kepit, rollaattori, nousutuet		Yes		suihkujakkara, kahvat		No				No				No				Yes		vaipat		Yes		Yes		Yes		Yes		Yes		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1575190317		No				No				No				No				No				No				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1583458651		Yes		pyörätuoli, rollaattori, keppi		Yes		suihkutuoli		Yes		silmälasit, kuulolaite		Yes		suurennuslasi		Yes		ruoka-ja siivouspalvelu, kuljetus		No				Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1714556703		Yes		rollaattorit, pyörätuolit		Yes		suihkutuolit		Yes		suurennuslasit, äänikirjat		No				Yes		tarttumapihdit, ruokailuvälineet (reuma)		Yes		tukisukan vetolaitteet		Yes		Yes		No		Yes		No		No				Yes		Yes		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1842918164		Yes		p-tuoli, keppi, rollaattori		Yes		suihkutuoli		No				No				No				Yes				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		Yes		No		No		1		2

		12		1921768761		Yes		rollaattori, pyörätuoli, sauvat, nousutuki		Yes		suihkutuoli		No				No				Yes				No				Yes		No		Yes		Yes		No		No				Yes		Yes		Yes				No		Yes		Yes		Yes		No		No				2

		12		1938896899		Yes		rollaattori, pyörätuoli, kävelykeppi		No				No				No				Yes		tartuntapihdit		No				Yes		No		No		No		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		No		No		Yes		2		2

		12		2023888242		Yes				Yes				No				No				Yes				No				Yes		No		No		Yes		No		No				Yes		No		No				No		Yes		Yes		No		No		Yes		1		2





Kunnalliset palvelut

						Tarjoaako työpaikkakuntanne tarpeeksi itsenäistä asumista tukevia palveluita?		Tiedotetaanko uusista palveluista kuntalaisia tarpeeksi?

		koodi		Lomake_ID		1 kyllä 2 ei		1 kyllä 2 ei		Miten kunnan palvelutarjontaa voisi kehittää?

		12		-2126775071		2		2

		12		-2109607318		2		2

		12		-1973882657		1		2

		12		-1950660027		2		2		Enemmän aikaa hoitajille.

		12		-1890538602		2		2

		12		-1848461040		2		2		Palveluista voisi tiedottaa enemmän. Myös henkilökunnille voisi pitää enemmän luentoja mahdollisista palveluista/palvelujen muutoksista kun tiedotus ei aina ole parhaimmillaan.

		12		-1800912936		1		2

		12		-1602782468		2		1

		12		-1600956066		2		2

		12		-1568283305		1		1

		12		-1518953175		1		2

		12		-1457707222		1		2

		12		-1452739491		2		2

		12		-1360030367		1		2		Lisää tiedottamista

		12		-1273444123		1		1

		12		-1272379089		1

		12		-1262313266		1		2		Laajempaa palvelua, kotihoidon lisäksi kaupungin järjestämää siivousta ja ulkoiluapua

		12		-1257415995		2		2

		12		-1165570692		1		2

		12		-1101885432		2		2		palveluasuminen

		12		-1096095018		2		2

		12		-860685184		1		2

		12		-826758330		2		2

		12		-745773045		2		2		Lisäämällä henkilökuntaa, antamalla aikaa toimia asiakkaan parhaaksi. Tekemällä asiakaskohtaisia palveluita, soveltaa niitä juuri tähän henkilöön.

		12		-663588109		1		2

		12		-577874112		2		2

		12		-519612924		1		1

		12		-417258078		2		2		Enemmän apuvälineitä päivittäiseen käyttöön, joita saisi fysioterapiasta/apuvälinelainaamosta

		12		-404496308		1		2

		12		-386859155		1		1

		12		-378248768		2		2		Omalle lähiölle yleistä kerho, jumppa ym. toiminta, joka "helposti lähestyttävissä".

		12		-269247181		2		1

		12		-183790945		2		2

		12		-127866525		2		2

		12		-49632357		1		2

		12		127126286		1		1

		12		189670288		2		2

		12		191753850		1		1

		12		269128580		1		1

		12		301452427		2		2		Neuvontahenkilöstö, toimintaterapeutteja tarvittaisiin enemmän.

		12		540663751		2		2

		12		564767919		1		2		Informointi tv:ssä, radiossa, lehdissä yms. Julkaisuissa

		12		676014993		2		2		Enemmän dementiaosastoja/yksiköitä ja palvelutaloja, helpompi pääsy näihin.

		12		718606137		1

		12		767382084		2		2

		12		785655752		2		2

		12		798605973		2		1

		12		802143981		1		2		Tiedottamalla

		12		822927877		1		2

		12		836805882		2		2		Lisää palveluasumispaikkoja

		12		839078478		2		2

		12		940913075		1

		12		1076516061		1		2

		12		1167807892		1		1

		12		1170824198		1		2

		12		1219148422		1		1

		12		1365585745		1		2

		12		1484455175		2		2		Enemmän palveluasuntoja.

		12		1528087709		2		2		Ennaltaehkäisevät kotikäynnit esim. arvio apuvälineistä yms.

		12		1575190317		2		2

		12		1583458651		2		2		Kotiin vanhuksille kirjeitä, terveyskeskus opaste

		12		1714556703		2		2

		12		1842918164		1

		12		1921768761		1		2

		12		1938896899		1		1

		12		2023888242		2		2





Rakaisut 1

								tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys

		koodi		Lomake_ID		kuuleminen		kuuleminen_t		nakeminen		nakeminen_t		lampotila		lampotila_t		lepo		lepo_t		liikkuminen		liikkuminen_t		nouseminen		nouseminen_t		muistaminen		muistaminen_t		laakitys		laakitys_t		ravinto		ravinto_t		hygienia		hygienia_t		kauneus		kauneus_t		liikunta		liikunta_t		turvallisuus		turvallisuus_t		kotiterveys		kotiterveys_t		etaterveys		etaterveys_t		kommentti1

		12		-2126775071		3		No		3		No		1		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		2		No		2		Yes		3		No		1		No

		12		-2109607318		3		No		3		No		1		No		2		No		3		No		2		No		3		Yes				No		2		No		2		No		2		No		3		Yes		2		No		3		No		1		No

		12		-1973882657		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		2		No		2		No		3		No		2		No

		12		-1950660027		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		Helppokäyttöinen kuulolaite

		12		-1890538602		2		No		2		No		1		No		2		No		2		No		1		No		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No

		12		-1848461040		2		No		1		No		1		No		2		No		2		No		3		No		3		No		2		Yes		1		Yes		2		No		3		No		3		No		2		No		3		No		1		No

		12		-1800912936		3		No		3		No		2		No		2		No		2		No		2		No		3		Yes		3		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		3		No		2		No		2		No

		12		-1602782468		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		0		No

		12		-1600956066		1		No		3		No		2		No		3		No		3		No		3		No		2		No		2		Yes		2		No		3		Yes		3		No		2		No		1		No		3		No		2		No

		12		-1568283305		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		Yes		2		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		2		No

		12		-1518953175				No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		3		Yes		3		No		1		No

		12		-1457707222		3		No		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		3		No		3		Yes		3		No		3		No		2		No

		12		-1452739491		3		No		3		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		2		No

		12		-1360030367		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes

		12		-1273444123		3		No		3		No		2		No		3		Yes		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		No		3		No		3		No		2		No

		12		-1272379089		2		No		2		No		1		No		2		No		1		No		2		No		3		Yes		3		No		1		No		2		No		1		No		3		Yes		3		No		3		No		2		No

		12		-1262313266		2		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		2		No		2		No		2		No		3		No		2		No

		12		-1257415995		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No

		12		-1165570692		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		Yes		3		No

		12		-1101885432		2		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		0		No

		12		-1096095018		3		No		3		No		1		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		3		Yes		2		No		2		No

		12		-860685184		1		No		1		No		0		No		3		No		0		No		1		No		1		No		2		No		2		No		1		No		2		No		1		No		1		No		3		No		0		No

		12		-826758330		2		No		3		No		1		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No

		12		-745773045		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		1		No

		12		-663588109		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No

		12		-577874112		3		No		3		No		1		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		Yes		2		No		3		No		3		No		3		No		1		No

		12		-519612924		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No

		12		-417258078		3		No		3		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		2		No

		12		-404496308		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		2		No		2		No		1		No		1		No		2		No		3		Yes		2		No

		12		-386859155		3		Yes		3		Yes		1		No		1		No		3		No		3		No		1		No		1		No		1		No		3		No		2		No		2		No		1		No		1		No		0		No		Kotihoidon asiakkaat iäkkäitä ihmisiä, mahdollisimman vähän haluavat lippuja ja lappuja kotiin

		12		-378248768		0		No		3		Yes		1		No		0		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		No		0		No

		12		-374316015		2		No		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		1		No		3		Yes		2		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No

		12		-269247181		2		No		2		No		2		No		3		No		2		No		2		No		1		No		1		Yes		0		No		2		Yes		2		No				No				No		2		No		0		No

		12		-183790945		3		No		3		No		2		No		2		No		2		Yes		3		No		2		No		2		No		2		Yes		3		No		2		No		2		No		2		No		2		No		0		No

		12		-127866525		0		No		2		No		2		No		0		No		2		No		0		No		0		No		0		No		0		No		0		No		2		No		2		No		2		No		3		No		0		No

		12		-49632357		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		Yes		3		No

		12		127126286		2		No		2		No		1		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		Yes		1		No

		12		189670288		2		No		2		No		1		No		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		2		Yes		2		No		2		No		3		No		3		No		3		Yes		2		No

		12		191753850		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		3		No		1		No		1		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No

		12		269128580		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		2		No		3		No		3		No		2		No

		12		301452427		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No

		12		540663751		3		No		3		No		1		No		2		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		2		No

		12		564767919		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		2		No		3		No		2		No		2		No		3		No		3		Yes		2		No

		12		676014993		2		No		2		No		3		Yes		2		No		3		No		3		No		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		3		No		3		No

		12		718606137		2		No		2		No		3		No		3		No		3		Yes		3		Yes		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No

		12		767382084		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		Yes		2		No		2		Yes		2		No

		12		785655752		3		No		2		No		1		No		2		No		3		Yes		3		Yes		2		No		1		No		2		No		2		No		3		No		3		No		1		No		2		No		1		No

		12		798605973		1		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		Yes		2		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No

		12		802143981		2		No		3		No		1		No		3		No		3		Yes		3		No		2		No		0		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		0		No

		12		822927877		1		No		2		No		0		No		0		No		2		No		1		No		2		No		1		No		1		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		Yes		1		No

		12		836805882		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		Yes		1		No		2		No		3		No		3		No		1		No		Lisäksi kiinnostaa lääkitys ja muistin tukeminen

		12		839078478		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		Yes		3		No

		12		940913075		2		No		3		No		2		No		2		No		3		No		2		No		2		No		3		Yes		3		No		3		No		2		No		2		No		3		No		3		Yes		1		No

		12		1076516061		0		No		2		No		1		No		0		No		2		No		0		No		0		No		0		No		0		No		0		No		3		No		0		No		0		No				No		0		No

		12		1167807892		2		No		3		Yes		1		No		0		No		3		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		1		No

		12		1170824198		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		1		No		3		No		3		Yes		0		No

		12		1219148422		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		2		No		1		No		3		No		0		No

		12		1365585745		2		No		2		No		1		No		2		No		3		Yes		3		No		3		Yes		3		No		2		No		2		No		1		No		2		No		2		No		3		No		3		No

		12		1473521065		2		No		3		No		1		No		2		No		3		Yes		2		No		3		Yes		2		No		1		No		2		No		1		No		2		No		2		No		2		No		0		No

		12		1484455175		1		No		2		No		1		No		3		No		3		No		3		No		2		No		2		Yes		3		Yes		3		No		2		No		2		No		3		No		3		No		1		No

		12		1528087709		2		Yes		2		Yes		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No				No		3		No		3		No		2		No		2		No		3		No		0		No

		12		1575190317		3		No		3		No		1		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		2		No		2		No		2		No		3		No		2		No		3		Yes		2		No

		12		1583458651		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		2		Yes		3		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		3		No		1		No

		12		1714556703		0		No		0		No		1		No		1		No		3		No		2		No		0		No		0		No		0		No		0		No		1		No		2		No		0		No		3		No		0		No

		12		1842918164		2		No		3		No		2		No		3		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		1		No

		12		1921768761		1		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		Yes		1		No		2		Yes		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		2		No		1		No

		12		1938896899		2		No		2		No				No		3		No		2		No		2		Yes		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		1		No

		12		2023888242		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		Yes				No				No		3		No		2		No		2		No		3		No		2		No





Rakaisut 2

								tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys				tärkeys

		koodi		Lomake_ID		kuljetus		kuljetus_t		asioiminen		asioiminen_t		sosiaalinen		sosiaalinen_t		harrastaminen		harrastaminen_t		viestinta		viestinta_t		taide		taide_t		lemmikit		lemmikit_t		siivous		siivous_t		vaatehuolto		vaatehuolto_t		pihatyot		pihatyot_t		koti		koti_t		esteettomyys		esteettomyys_t		tekninen		tekninen_t		kommentti2

		12		-2126775071		2		No		2		Yes		3		Yes		1		No		1		No		1		No		0		No		3		No		2		No		1		No		3		No		3		No		2		No

		12		-2109607318		2		No		3		No		3		Yes		2		No		2		No		2		No		1		No		3		Yes		3		No		1		No		3		No		3		No		3		No

		12		-1973882657		2		No				No		3		No		2		No		2		No		2		No		1		No		3		Yes		2		No		0		No		0		No		3		Yes		3		No

		12		-1950660027		3		No		2		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		0		No		2		No		2		No		0		No		2		No		3		Yes		3		No

		12		-1890538602		0		No		1		No		3		Yes		2		No		0		No		1		No		1		No		1		No		1		No		2		Yes		1		No		1		No		1		No

		12		-1848461040		0		No		0		No		3		Yes		1		No		1		No		2		No		1		No		0		No		0		No		0		No		0		No		2		Yes		0		No

		12		-1800912936		1		No		2		No		2		Yes		0		No		1		No		1		No		0		No		2		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		-1602782468		3		No		3		No		3		No		0		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		No		0		No		0		No		3		No		0		No

		12		-1600956066		2		No		2		No		2		Yes		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		-1568283305		3		No		2		No		3		Yes		2		No		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No

		12		-1518953175		3		No		3		No		3		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No

		12		-1457707222		2		No		2		No		3		Yes		1		No		1		No		2		No		1		No		2		No		2		Yes		1		No		2		No		3		No		3		No

		12		-1452739491		3		No		3		No		3		No		1		No		1		No		2		No		1		No		3		Yes		3		No		1		No		2		No		3		Yes		3		No

		12		-1360030367		2		No		1		No		3		Yes		2		No		2		No		3		No		3		No		3		No		2		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No		Laitteiden/palvelujen/ratkaisujen on oltavan sen hintaisia, että hoitajat saavat niitä ja asiakkaille voisi niitä tarjota

		12		-1273444123		1		No		2		No		3		Yes		1		No		1		No		2		No		2		No		1		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		3		No

		12		-1272379089		1		No		2		No		2		Yes		0		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		-1262313266		1		No		2		No		2		Yes		1		No		2		No		1		No		2		No		1		No		2		No		1		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		-1257415995		2		No		2		No		3		Yes		2		No		3		No		2		No		2		No		2		No		3		No		2		No		1		No		3		Yes		3		No

		12		-1165570692		2		No		2		No		3		Yes		1		No		2		No		3		No		2		No		1		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		-1101885432		2		Yes		2		No		2		Yes		2		No		1		No		1		No		0		No		2		No		2		No		2		No		1		No		2		No		2		No

		12		-1096095018		1		No		2		No		3		Yes		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		1		No

		12		-860685184		3		No		1		No		2		No		0		No		0		No		0		No		2		No		0		No		0		No		0		No		0		No		1		No		0		No

		12		-826758330		3		No		3		Yes		3		No		2		No		2		No		3		No		1		No		3		Yes		3		No		2		No		1		No		3		No		3		No

		12		-745773045		3		No		3		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		3		Yes		3		No		2		No		3		No		3		No		3		No		Ihmistä ei korvaa minkään näköinen vempain, mutta ihmisen käyttämänä ne on hyväksi avuksi. Palveluja tarvitaan ja määrättyjä laitteita, mutta ei robotteja.

		12		-663588109		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		1		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		3		Yes		3		No

		12		-577874112		3		No		3		No		3		No		1		No		3		No		3		No		1		No		2		No		2		No		1		No		2		Yes		2		Yes		3		No

		12		-519612924		2		No		1		No		2		No		1		No		2		No		2		No		2		No		1		No		1		No		1		No		2		No		2		No		2		No

		12		-417258078		2		No		3		No		3		Yes		3		No		1		No		2		No		2		No		3		Yes		3		No		1		No		2		No		3		No		2		No		Kotihoidon asiakkaat usein yksinäisiä, joten "kotivierailut" erittäin toivottavia. Siivouksen asiakkaat kokee myös erittäin tarpeelliseksi, nykyisin sitä saa vain yksityiseltä palveluntarjoajalta.

		12		-404496308		1		No		2		No		2		Yes		0		No		1		No		0		No		1		No		1		No		1		No		1		No		2		Yes		3		No		2		No

		12		-386859155		2		No		2		No		2		No		1		Yes		1		No		1		No		1		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		Yksinäisyys tämän päivän suurin ongelma

		12		-378248768		3		No		3		Yes		2		No		0		No		0		No		2		No		0		No		3		No		2		No		0		No		0		No		3		Yes		0		No

		12		-374316015		1		No		2		Yes		2		Yes		1		No		1		No		1		No		0		No		1		No		1		No		1		No		1		No		2		No		2		No

		12		-269247181				No				No		3		Yes		0		No		0		No		1		No		0		No		1		No				No		0		No		2		No		3		Yes		1		No

		12		-183790945		3		No		3		No		3		Yes		1		No		0		No		2		No		2		No		3		No		3		Yes		2		No		2		No		3		No		3		No

		12		-127866525		3		No		0		No		0		No		0		No		0		No		3		No		0		No		3		No		0		No		0		No		2		No		3		No		2		No

		12		-49632357		2		No		1		No		3		Yes		1		No		1		No		2		No		2		No		3		No		3		No		1		No		1		No		3		Yes		3		No

		12		127126286		2		Yes		2		No		3		Yes		2		No		2		No		2		No		1		No		2		No		2		No		1		No		1		No		2		No		2		No

		12		189670288		1		No		2		No		3		Yes		1		No		2		No		2		No		3		No		2		No		2		No		2		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		191753850		0		No		2		No		2		No		0		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No

		12		269128580		3		No		3		Yes		3		Yes		2		No		2		No		2		No		0		No		2		No		2		No		0		No		2		No		2		No		1		No

		12		301452427		3		No		3		No		3		Yes		1		No		1		No		1		No		2		No		2		No		2		No		1		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		540663751		2		No		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		2		No		3		Yes		2		No		2		No		3		No		3		No		2		No

		12		564767919		2		Yes		2		Yes		2		No		2		No		1		No				No		1		No		0		No		0		No		0		No		0		No		1		No		1		No

		12		676014993		3		No		3		No		3		No		1		No		0		No		1		No		0		No		3		Yes		3		No		1		No		2		No		3		Yes		3		No

		12		718606137		2		No		1		No		3		No		2		No		1		No		2		No		1		No		2		No		2		No		2		No		2		No		3		Yes		3		Yes

		12		767382084		2		No		2		No		2		No		2		No		2		Yes		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		No		2		Yes		2		No

		12		785655752		3		No		3		No		2		No		0		No		0		No		0		No		1		No		3		Yes		3		No		1		No		2		No		3		Yes		3		No

		12		798605973		2		No		1		No		2		No		1		No		1		No		2		No		1		No		2		No		2		No		2		No		1		No		3		Yes		2		Yes

		12		802143981		3		No		2		No		1		No		0		No		0		No		2		No		2		No		3		Yes		3		Yes		0		No		2		No		3		No		3		No

		12		822927877		1		No		1		No		2		No		1		No		0		No		1		No		1		No		3		Yes		3		Yes		3		No		2		No		2		No		2		No

		12		836805882		3		No		3		No		3		Yes		0		No		0		No		3		No		3		No		3		No		3		No		0		No		3		No		3		Yes		3		No

		12		839078478		3		No		3		Yes		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		3		No

		12		940913075		2		No		3		Yes		2		No		1		No		1		No		2		No		0		No		3		Yes		2		No		1		No		1		No		3		No		2		No

		12		1076516061		1		No		1		No		1		No		0		No		0		No		2		No		0		No		3		No		3		No		1		No		0		No		2		No		1		No

		12		1167807892		3		No		3		Yes		3		Yes		2		No		2		No		2		No		1		No		3		No		3		No		1		No		1		No		3		No		3		No

		12		1170824198		3		No		3		No		3		No		1		No		0		No		1		No		3		No		3		Yes		3		No		1		No		1		No		3		Yes		3		No

		12		1219148422		3		No		3		No		3		No		0		No		0		No		3		No		0		No		3		No		3		No		1		No		2		No		3		No		1		No

		12		1365585745		1		No		2		No		3		Yes		0		No		1		No		2		No		1		No		2		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		1		No

		12		1473521065		1		No		1		No		3		Yes		1		No		1		No		1		No		0		No		0		No		1		No		0		No		0		No		1		Yes		0		No

		12		1484455175		2		No		3		No		3		Yes		1		No		1		No		3		No		1		No		3		No		3		No		3		No		3		No		3		Yes		2		No

		12		1528087709		3		Yes		2		No		3		Yes		1		No		0		No		0		No		0		No		3		No		3		No		1		No		3		No		3		No		1		No

		12		1575190317		3		No		3		No		3		Yes		2		No		2		No		3		No		3		No		2		No		2		No		2		No		1		No		3		Yes		2		No

		12		1583458651		2		No		2		No		3		Yes		2		No		1		No		3		No		1		No		3		No		2		No		2		No		3		No		3		Yes		3		No

		12		1714556703		2		Yes		1		No		2		Yes		0		No		0		No		1		No		0		No		2		No		1		No		0		No		0		No		1		No		0		No

		12		1842918164		1		No		1		No		1		No		1		No		1		No		0		No		0		No		1		No		1		No		0		No		1		No		2		Yes		1		No

		12		1921768761		1		No		1		No		2		Yes		1		No		2		No		2		No		1		No		2		Yes		2		No		1		No		2		No		2		No		1		No

		12		1938896899		2		No		3		Yes		3		Yes		1		No		3		No		3		No		1		No		1		No		1		No		0		No		0		No		0		No		0		No

		12		2023888242		3		No		3		No		2		No		1		No		1		No		1		No		1		No		3		Yes		3		No		1		No		1		No		3		Yes		3		No





Rakaisut 3

		

		etaohjaus		tv		Puheohjaus		Motoroitu kauppakassi		Ruoka-automaatti		Kiintea kodin kaukosäädin		Vuodevahti		Nousevat/laskevat hyllyt		Kannettava kodin kaukosäädin		Tavaroista muistuttaja		Paikalliset hälytykset		Aktiivisuusvalpas		Laite päällä muistutus		Valaistus		Lääkemuistuttaja		Hälytykset etäälle		Hellavahti

		1.2		1.4		1.7		1.7		1.8		1.8		1.9		2.0		2.0		2.0		2.1		2.2		2.2		2.2		2.2		2.3		2.5

		etaohjaus		tv		Puheohjaus		Motoroitu kauppakassi		Ruoka-automaatti		Kiintea kodin kaukosäädin		Vuodevahti		Nousevat/laskevat hyllyt		Kannettava kodin kaukosäädin		Tavaroista muistuttaja		Paikalliset hälytykset		Aktiivisuusvalpas		Laite päällä muistutus		Valaistus		Lääkemuistuttaja		Hälytykset etäälle		Hellavahti		koodi		Lomake_ID

		0		1		2		0		3		1		2		1		2		1		2		3		3		3		3		3		3		12		-2126775071

		0		0		1		0		0		1		1		1		1		1		1		2		1		0		2		0		3		12		-2109607318

		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		0		2		0		1		3		3		12		-1973882657

		2		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-1950660027

		3		1		2		1		1		2		1		1		2		1		3		1		1		3		1		2		2		12		-1890538602

		0		1		0		0		1		2		0		3		2		0		3		1		2		3		3		3		3		12		-1848461040

		1		2		1		1		3		3		3		1		3		3		2		3		3		3		3		3		3		12		-1800912936

		3		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-1602782468

		1		2		2		2		1		2		2		3		2		1		1		3		2		1		1		2		2		12		-1600956066

		1		2		0		3		2		2		3		3		1		3		3		3		3		2		3		3		3		12		-1568283305

		2		3		2		1		1		3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3		3		12		-1518953175

		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		3		3		3		3		12		-1457707222

		2				3		3		3		2		3		3		2		3		2		3		3		3		3		3		3		12		-1452739491

		2		1		3		0		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-1360030367

		2		3		3		2		1		2		2		2		2		3		2		3		2		3		3		0		3		12		-1273444123

		0		2		3		3		1		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		3		3		12		-1272379089

		1		1		1		1		0		1		2		2		1		2		2		2		3		3		3		3		3		12		-1262313266

		2		3		3		3		2		3		2		2		3		3		2		2				3		3		3		3		12		-1257415995

		2		2		2		3		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-1165570692

		1		1		1		3		1		2		2		2		2		3		2		2		3		2		2		2		3		12		-1101885432

		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		12		-1096095018

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		12		-860685184

				3		1		3		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-826758330

		3		3		3		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-745773045

		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-663588109

		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-577874112

		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		12		-519612924

		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		3		3		2		3		2		3		3		12		-417258078

				1		2		1		1		3		2		1		3		0		2		2		2		3		1		2		3		12		-404496308

		2		1		1		2		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		12		-386859155

		1		3		1		1		1		1		2		2		1		3		3		3		3		3		2		3		3		12		-378248768

		1		0		1		2		1		1		1		1		1		2		1		1		2		3		2		1		2		12		-374316015

		0		2		2		2		3		2		2		3		2		3		3		3		3		2		2		3		3		12		-269247181

		2		1		3		3		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		12		-183790945

		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		2		0		0		2		0		2		0		12		-127866525

		1		3		3		1		1		3		1		3		3		2		1		1		2		2		1		3		3		12		-49632357

		1		2		2		3		1		2		2		2		2		1		3		2		2		2		1		2		2		12		127126286

		3		2		3		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		2		12		189670288

		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		191753850

		2		2		2		0		3		2		2		1		2		3		2		1		3		2		3		3		3		12		269128580

		1		1		1		2		2		1		3		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		12		301452427

		3		3		3		3		2		3		3		2		3		2		3		3		3		3		3		3		3		12		540663751

		1				1		1		2		1		2		1		2		1		1		2		1		1		2		1		2		12		564767919

		1		0		0		3		3		3		2		2		3		3		2		3		3		3		3		2		3		12		676014993

		2		2		3		2		2				2						2		2		3		2		3				2		2		12		718606137

		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		12		767382084

		0		0		2		2		1		2		1		0		2		2		2		1		3		2		3		2		3		12		785655752

		1				2		2		1		2		2		2		2		1		1		3		3		2		2		3		2		12		798605973

		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0		2		0		2		0		1		2		0		12		802143981

		1		1		1		1		3		2		1		2		1		1		2		2		2		2		2		3		3		12		822927877

		0		0		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		12		836805882

		0		2		1		2		3		1		2		1		1		2		2		1		2		2		3		3		3		12		839078478

		1		1		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		12		940913075

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		1076516061

		1		1		1		3		3		1		1		3		1		2		2		3		3		2		3		3		3		12		1167807892

		0		0		2		3		3		0		3		2		0		1		3		3		1		2		1		3		2		12		1170824198

		0		0		2		3		3		0		1		3		0		3		1		3		3		2		3		1		2		12		1219148422

		2		2		2		1		2		2		3		3		3		2		1		3		1		2		3		2		3		12		1365585745

		1		0		1		0		1		1		2		0		1		2		1		2		1		1		2		1		3		12		1473521065

		3		1		2		3		2		3		1		2		3		2		3		2		2		3		3		3		3		12		1484455175

		0		0		0		0		0		1		0		0		1		1		2		0		0		2		2		0		3		12		1528087709

		1		2		1		1		2		1		2		1		1		2		3		1		1		1		2		3		3		12		1575190317

		2		3		2		3		3		3		2		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		12		1583458651

		0		0		1		0		1		0		0		1		1		1		1		0		1		0		0		1		0		12		1714556703

		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		2		2		1		2		1		2		12		1842918164

		3		1		1		3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		3		2		3		12		1921768761

		1		0		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		12		1938896899

		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		2		3		2		3		3		12		2023888242

				Keskiarvot:		1.6911764706
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		viihdyttää		muistuttaja		opastaa		pihatyöt		viestiapu		turva-avustaja		kuljettaa		kulkutuki		halyttää vartio		etsijä		poimii siirtää		siivoaa		kommentti3

		0.8		1.0		1.0		1.1		1.2		1.2		1.2		1.3		1.3		1.6		1.7		1.7

		0		1		1		2		1		1		0		1		1		3		2		2

		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2		1		1		2		1		2		0		0		2		2		2		2

		1		1		1		1		1		2		1		1		2		1		2		2

		0		0		3		0		0		0		0		0		3		3		3		3		Mitäs sitten jos robotti ei toimikaan?
Kuka sitten hoitaa hommat!?

		1		2		1		3		1		2		2		2		3		3		2		2

		3		0		3		3		0		0		3		0		0		3		3		3

		1		1		1		2		1		2		2		2		2		2		2		2

		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		En asu vielä teknologisessa maassa eikä korvata robotilla ihmistä

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Eipä taida robotti pystyä tekemään ihmisen töitä

		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1

		2		1		1		2		1		1		2		3		2		2		2		2

		0		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		3		Mielellään robotteja, jotka tukevat esim. hoitohenkilökuntaa eikä hoitajia korvaavia robotteja

		1		3		1		1		2		2		3		3		1		1		2		3

		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		2		0

		0		1		0		0		1		1		1		1		3		2		2		1

		2		2		3		2		2		2		3		3		2		3		3		2

		2		1		1		3		2		3		2		1		2		3		3		3

		2		1		2		2		1		2		3		2		2		2		3		3

		1		2		1		1		2		2		2		1		2		1		2		1

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3

		1		2		3		2		2		2		3		3		2		3		3		3

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Ei todellakaan mitään robotteja, miettikää vähän!!

		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		0		1		0		2		3		0		0		0		2		2		1		2

		1		1		1		2		1		2		2		2		2		2		2		2

		0		1		2		0		2		1		1		2		1		2		2		2		Kovasti ei kiinnosta robotti, joka korvaa ihmisen/hoitajan/lemmikin!?

		0		1		0		2		2		1		0		0		3		0		2		1

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Kiitos ei enää yhtään robottia!

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		Robotti ei voi korvata aitoa ihmistä!

		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1

		1		2		0		0		2		2		0		3		2		2		2		2

		0		0		0		2		0		0		0		0		0		3		2		0

		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		3

		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		1		0		0		2		1		2		0		2		1		2		2

		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		1		3		1		0		0		1		1		1		0		1		2		3

		3		2		3		2		2		2		3		3		2		3		3		3

		1		3		1		2		3		3		3		3		2		3		2		3

		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		1		2		3		1		2		3		3		3		2		3		3		3

		0		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0

		1		1		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1

		0		0		1		0		1		1		2		2		2		3		3		3

		0		1		1		2		3		2		1		1		2		1		1		1

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		1		0

		1		1		3		1		2		1		2		2		1		2		2		3		Ihmistä ei voi korvata "robotilla". Etenkin vanhukset saattavat vierastaa/pelätä esim. robottia, joka "tuo turvan tulemalla hätätilanteessa onnettomuuspaikalle.

		1		2		2		2		3		3		2				2		3		3		3

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Turhaa höpötystä niin kauan kun itse pystyy tekemään.

		0		0		1		0		0		2		2		1		3		1		1		0

		0		0		2		1		2		2		1		3		1		1		2		1

		3		3		3		1		2		2		3		3		2		3		3		3

		0		2		0		1		1		1		1		0		1		1		2		2

		0		0		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1

		2		2		2		3		2		2		3		2		2		3		3		3

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		UTOPIAA!

		0		1		0		3		1		1		2		2		1		1		3		3

		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		Entä miten dementikot, psyykkisesti sairaat? Nehän voisivat pelätä robottia tai vaikka vieroksua.

		0		0		0		0		0		1		2		1		0		1		2		2

		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		1		1		1		2		1		1		2		2		1		1		2

		0		2		0		0		2		0		0		1		2		3		3		3

		3		1		3		3		2		2		3		3		3		3		3		3
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Ylimkys

		

		muistuttaja		viestiapu		turva-avustaja		halyttää vartio		siivoaa		poimii siirtää		kuljettaa		viihdyttää		opastaa		kulkutuki		pihatyöt		etsijä

		1		1		2		3		2				0		2		0		1		2		2

		1		1		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2

		2		1		3		3		1		1		2		2		3		3		2		2

		2		2		1		0		3		3		2		1		2		3		0		2

		0		1		2		1		3		2		2		2				2		2		2

		3		2		3		2		1		1		3		1		1		2		0		2

		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		2

		2		3		1		2		1		3		1		1		1		3		0		3

		1		1		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2

		2		2		1		2		1		2		2		1		2		2		1		2

		2		2		2		2		0		2		2		1		2		2		2		2

		2		3		2		0		1		1		1		2		0		2		0		2

		2		1		1		1		0		0		0		3		0		3		0		0

		2		3		2		2		3		2		3		3		1		2		1		2

		3		2		2		2		3		1		1		0		0		3		1		3

		2		1		2		2		2		2		2		1		1		2		1		1

		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		2

		0		1		2		3		2		0		0		2		0		1		3		3

		2		1		1		2		2		1		1		2		1		1		0		2

		1		2		2		3		3		3		0		3		1		3		0		3

		2		1		2		2		2		1		2		2		1		2		1		3

		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		3

		1		0		1		1		3		1		0		1		0		1		0		2

		2		3		2		3		3		2		2		1		2		2		0		3

		1		1		1		2		2		2				1		2		2		2		2

		0		2		1		2		0		1		0		1		0		0		1		0

		3		3		2		1		1		1		2		2		1		2		0		2

		1		3		1		3		1		2		2		2		1		3		2		3

		1		1		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1

		1		1		3		3		3		2		2		2		2		3		2		3

		0		3		2		3		0		0		0		0		0		0		0		0

		3		3		3		3		2		2		3		3		2		3		1		1

		2		2		3		3		1		2		2		3		2		2		2		3

		0		2		2		1		1		1		1		2		2		1		2		2

		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		2

		2		2		2		1		2		2		1		0		0		1		0		1

		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		3		2

		2		3		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3

		3		2		2		2		1		1		1		1		2		1		1		2





Sheet4

		

		etsijä		halyttää vartio		kuljettaa		kulkutuki		muistuttaja		opastaa		pihatyöt		poimii siirtää		siivoaa		turva-avustaja		viestiapu		viihdyttää

		2		3		0		1		1		0		2				2		2		1		2

		2		2		2		3		1		3		3		2		2		2		1		2

		2		3		2		3		2		3		2		1		1		3		1		2

		2		0		2		3		2		2		0		3		3		1		2		1

		2		1		2		2		0				2		2		3		2		1		2

		2		2		3		2		3		1		0		1		1		3		2		1

		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1

		3		2		1		3		2		1		0		3		1		1		3		1

		2		1		2		2		1		1		2		2		2		2		1		1

		2		2		2		2		2		2		1		2		1		1		2		1

		2		2		2		2		2		2		2		2		0		2		2		1

		2		0		1		2		2		0		0		1		1		2		3		2

		0		1		0		3		2		0		0		0		0		1		1		3

		2		2		3		2		2		1		1		2		3		2		3		3

		3		2		1		3		3		0		1		1		3		2		2		0

		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		2		2		2		1		2		1		0		2		2		2		2		1

		3		3		0		1		0		0		3		0		2		2		1		2

		2		2		1		1		2		1		0		1		2		1		1		2

		3		3		0		3		1		1		0		3		3		2		2		3

		3		2		2		2		2		1		1		1		2		2		1		2

		3		3		3		1		2		1		3		3		3		2		2		3

		2		1		0		1		1		0		0		1		3		1		0		1

		3		3		2		2		2		2		0		2		3		2		3		1

		2		2				2		1		2		2		2		2		1		1		1

		0		2		0		0		0		0		1		1		0		1		2		1

		2		1		2		2		3		1		0		1		1		2		3		2

		3		3		2		3		1		1		2		2		1		1		3		2

		1		2		2		1		1		2		1		2		2		2		1		2

		3		3		2		3		1		2		2		2		3		3		1		2

		0		3		0		0		0		0		0		0		0		2		3		0

		1		3		3		3		3		2		1		2		2		3		3		3

		3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		2		3

		2		1		1		1		0		2		2		1		1		2		2		2

		2		2		2		1		2		1		2		2		2		2		2		1

		1		1		1		1		2		0		0		2		2		2		2		0

		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2

		3		3		3		3		2		3		3		3		3		3		3		2

		2		2		1		1		3		2		1		1		1		2		2		1





YlimkysAnal

		

		pihatyöt		opastaa		kuljettaa		viihdyttää		muistuttaja		poimii siirtää		siivoaa		viestiapu		kulkutuki		turva-avustaja		etsijä		halyttää vartio

		1.2051282051		1.2368421053		1.5526315789		1.6153846154		1.641025641		1.6578947368		1.7692307692		1.8205128205		1.8717948718		1.8974358974		2.0256410256		2.0512820513

		2		0		0		2		1				2		1		1		2		2		3

		3		3		2		2		1		2		2		1		3		2		2		2

		2		3		2		2		2		1		1		1		3		3		2		3

		0		2		2		1		2		3		3		2		3		1		2		0

		2				2		2		0		2		3		1		2		2		2		1

		0		1		3		1		3		1		1		2		2		3		2		2

		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		2		2

		0		1		1		1		2		3		1		3		3		1		3		2

		2		1		2		1		1		2		2		1		2		2		2		1

		1		2		2		1		2		2		1		2		2		1		2		2

		2		2		2		1		2		2		0		2		2		2		2		2

		0		0		1		2		2		1		1		3		2		2		2		0

		0		0		0		3		2		0		0		1		3		1		0		1

		1		1		3		3		2		2		3		3		2		2		2		2
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Application areas and people’s needs
1) Moving, walking,
2) Transporting, carrying things, picking 
up things
3) Getting up and sitting down
4) Hygiene, toileting
5) Dressing
6) Eating, nourishment
7) Preparing meals
8) Medication
9) Communicating, socialising
10) Entertainment
(1) Intelligent Household Robots for 
Security and Service
11) Using computers and ICT-services
12) House work and cleaning
13) Shopping
14) Moving and navigation outdoors
15) Safety, alarming, seizures, heart 
attack, epileptic fit, etc.
16) Rehabilitation
17) Telecare and telehealth

Impairments requiring assistance
18) Loneliness, passivity
19) Memory and cognition 
problems, dementia
20) Reduced muscle power
21) Reduced fine motoric skills, 
shaking hands
22) Reduced vision
23) Reduced hearing
24) Completely or partly paralytic 
limbs

Exoskeleton:
Humanoid robots
Wheeled robots
Arm robots
Robotised furniture
Robotised walking aids













Robotti muistuttaa lääkkeistä tai tapaamisesta tulemalla ihmisen luo

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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Robotti viestii: robotin kautta voi kommunikoida kodin ulkopuolella 
olevien ihmisten kanssa puheen ja kuvan välityksellä

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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A. Robotti hälyttää esim. asuntomurrosta, myrkyllisistä kaasuista, 
liian alhaisesta huoneen lämmöstä tai vesivuodosta

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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A. Robotti siivoaa: itsestään kulkeva pölynimuri

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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A. Robotti kuljettaa tavaroita: esim. ruokalautasia, kirjoja, lääkkeitä

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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A. Robotti viihdyttää: robotti lemmikkinä, seuralaisena, robotti 
soittaa musiikkia

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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A. Robotti pihatöissä hiekoittaa, luo lumet, lakaisee lehdet

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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A. Robotti etsii ja paikantaa tunnistimilla merkittyjä tavaroita kuten 
avaimia, lompakkoja tai silmälaseja

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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Robotti viestii: robotin kautta voi kommunikoida kodin ulkopuolella 
olevien ihmisten kanssa puheen ja kuvan välityksellä

A. Erittäin kiinnostava
B. Vähän kiinnostava
C. Ei väliä
D. Ei kiinnosta lainkaan
E. Todella turha
F. Turha ja vastenmielinen
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Kuinka kiinnostavaksi koet 
robotiikan

A. 0. Ei lainkaan kiinnostava
B. 1. Vähän  kiinnostava
C. 2. Suhteellisen 

kiinnostava
D. 3. Erittäin kiinnostava
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Mitä mieltä olet rannekkeen liikkeenmittaustiedon 
käyttämisestä henkilön aktiivisuuden seurantaan ja 
hälytyksiin.

A. Hyödyllinen 
turvallisuutta 
lisäävä toiminto

B. Liikaa valvontaa. 
En haluaisi 
koskaan tällaista.

C. Laitonta vakoilua. 
Pitää kieltää.
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Mitä mieltä olet sähkönkulutuksen ja veden kulutuksen 
seurannan käyttämisestä kodin tilanteen 
monitoroinnissa.

A. Hyödyllinen 
turvallisuutta 
lisäävä toiminto

B. Liikaa valvontaa. 
En haluaisi 
koskaan tällaista.

C. Laitonta vakoilua. 
Pitää kieltää.
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Kameraan perustuva kommunikointijärjestlemä 
vanhuksen kotona?

A. Onko tällainen järjestelmä
hyvä ja turvallisuutta
lisäävä, jos oma lapsi tai 
muut läheinen on sen
etäkäyttäjä.

B. Liikaa valvontaa. En
haluaisi koskaan tällaista.

C. Laitonta vakoilua. Pitää
kieltää.
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