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Hyvinvointiteknologia ja digitalisaatio Norjassa 
Maaraportti KPY:n digitalisaatiota ja hyvinvointiteknologiaa käsittelevään 
konferenssiin 2019 
  
 
Lait ja säädökset, joilla hyvinvointiteknologian käyttöä säädellään Norjassa 
 
Lainsäädännössä ei ole erikseen mainittu hyvinvointiteknologia-käsitettä. 
Hyvinvointiteknologia on nähtävä kunnan terveys- ja hoivapalveluihin sisältyvinä 
mahdollisina toimenpiteinä, vrt. 24. kesäkuuta 2011 annettu laki nro 30 kunnallisista 
terveys- ja hoivapalveluista, 3-2 §, nro 6 a–d. Siinä on mainittu seuraavat palvelut: a) 
kotihoitopalvelut, b) henkilökohtainen avustaja ja c) laitoshoito. Lähtökohtana on 
kunnan vastuu tarvittavien terveys- ja hoivapalvelujen tarjonnassa, vrt. laki 
kunnallisista terveys- ja hoivapalveluista 3-1 §. Potilaan ja palvelun käyttäjän 
oikeuksista säädetään 2. heinäkuuta 1999 annetussa laissa potilaan ja palvelun 
käyttäjän oikeuksista, 2-1 a §, jonka nojalla heillä on oikeus saada kunnalta 
tarvitsemansa terveys- ja hoivapalvelut. Sen mukaan henkilöllä on myös oikeus 
laadukkaaseen palvelutarjontaan. Potilaan ja palvelun käyttäjän oikeuksia koskevan 
lain luvussa 4 säädetään myös suostumuksesta ja siitä tehtävistä poikkeuksista. 
Hyvinvointiteknologiaan liittyviä asioita säännellään siis yleisten terveys- ja 
hoivapalvelusäädösten kautta. 
 
Miten hyvinvointiteknologian ja digitalisaation käsitteitä käytetään Norjassa? 
(Käsitteiden selitykset) 
 
Digitalisaatiolla tarkoitetaan Norjassa yleensä digitaalisen informaation tuottamisen 
mahdollistamista sekä informaatioteknologian avulla tapahtuvaa informaation 
käsittelyä ja käyttöä.  
 
Nykyiseen digitalisaatiokäsitteeseen sisältyy myös laskenta. Suuri ero entiseen 
verrattuna on siinä, että nykyään siitä huolehtivat koneet eivätkä ihmiset. Sana syntyi 
1900-luvun puolivälissä, jolloin se liittyi ensimmäisten elektronisten tietokoneiden 
kehittämiseen. Alun perin sillä viitattiin vain numeroiden tuottamiseen eli siihen, että 
analoginen informaatio muunnettiin erillisiksi luvuiksi, jotka oli fyysisesti esitetty 
sellaisessa muodossa, että uudet koneet pystyivät käsittelemään niitä. 
Store norske leksikon, haettu 29.8.19 
 
Käsite viittaa myös laajaan prosessiin tai suuntaukseen, jossa yhä suurempi osa 
aiemmin suullisesti tai analogisesti hankitusta tiedosta hankitaan nyt 
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informaatioteknologian avulla, ja sen seurauksena myös yhä useammat palvelut tai 
niihin liittyvät asiat hoidetaan digitaalisesti.  
 
 
Mitä tutkimuksia tai selvityksiä Fagforbundet on tehnyt itsenäisesti tai 
yhteistyössä yliopistojen tai laitosten kanssa? 
 
Fagforbundet laati vuonna 2017 raportin ”Robotene kommer - hva svarer offentlig 
sektor?” yhteistyössä ajatushautomo Tankesmien Agendan kanssa.  
 


