
 

  

UUTISKIRJE 1/2021 
 

Syksy on tullut ja Satakati -hankkeessa on toiminta alkanut todenteolle. Käsissäsi on 
hankkeen ensimmäinen uutiskirje, joka tulee jatkossa ilmestymään kuukausittain.   

 
Satakati - hankkeessa otetaan käyttöön ja kehitetään hyvinvointiteknologiaa ikäihmisten 
kotona asumisen tueksi. Hyvinvointiteknologian avulla lisätään myös ikääntyneiden läheisten 
parempaa osallistumista ja tiedonsaantia sekä pyritään käyttämään hoitajien työaikaa 
mahdollisimman tehokkaasti asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden.  
 
Hankkeen osatoteuttajista koostuva projektiryhmä aloitti toimintansa elokuussa ja on 
ennättänyt kokoontumaan tähän mennessä kolme kertaa. Tapaamisissa on tutustuttu 
käyttöönotettavan teknologiaan, suunniteltu käytännön toteutusta ja aloitettu työskentely 
teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseksi. Ensimmäinen käyttöönottoaalto 
toteutetaan kuluvan syksyn aikana. Tällöin otetaan käyttöön ainakin videopuhelut ja sensorit, 
jotka havainnoivat muutoksia ikäihmisten päivittäisissä toiminnoissa.  

 
Kun otetaan hyvinvointiteknologiaa käyttöön, on tärkeää seurata ja arvioida teknologian 
vaikutuksia. Tästä syystä hankkeessa toteutetaan arviointia niin ikäihmisten, heidän 
läheisensä, kotihoidon henkilöstön ja kustannusten näkökulmasta. Myös THL kerää tietoa 
teknologian vaikutuksista kaikkien KATI-hankkeiden osalta. Työskentelyn tueksi on perustettu 
arviontityöryhmä, joka koostuu hankkeen osatoteuttajista ja alueen oppilaitoksista. 
Ensimmäinen kokous pidettiin 28.9.2021 
 
Hyvinvointiteknologian käyttöönotossa on tärkeää, että saatavilla on tietoa monipuolisesti. 
Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille Satakunnassa – webinaarissa 16.9 kuultiin 
kiinnostavia ja innostavia puheenvuoroja hyvinvointiteknologiasta niin ikäihmisten ja heidän 
läheistensä kuin kotihoidon henkilöstön näkökulmasta. Esityksiä oli kokoontunut seuraamaan 
yli 200 osallistujaa eri puolelta suomea, niin kunnista, yrityksistä kuin oppilaitoksistakin. 
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Satakunta Digihealth -hankkeen kanssa.  

 
Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin 9.9 kaksi samansisältöistä infotilaisuutta hankkeessa 
käyttöön otettavasta teknologiasta. Tilaisuudessa kerrottiin tarkemmin teknologiasta ja 
saatavilla olevasta tuesta sekä kuultiin käytännön kokemuksia kotihoidon henkilöstön 
näkökulmasta. Tilaisuus tallennettiin, jotta kotihoidolla olisi laajemminkin mahdollisuus 
perehtyä aiheeseen.  
 
Seuraavaksi on tarkoitus viestiä ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Tämä on aloitettu hanke-
esittelyllä ja yhteisellä keskustelulla Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa 23.9 sekä 
tiedottamalla Satakunnan Omaishoitajien jäsenkirjeessä. Infotilaisuuksia ikäihmisille ja heidän 
läheisilleen on tulossa syksyn aikana.  
 

 
Seuraavalla sivulla kooste tulevista tapahtumista. 
 
 
 

 



 

  

 
Syksyllä tulossa olevia tapahtumia ja koulutuksia 
 
 
Digi-HTA tutuksi - mistä on kyse? 
  
Tervetuloa tutustumaan teknologiaratkaisujen Digi-HTA-arviointimenetelmään Satakati ja 
Satakunta DigiHealth -hankkeiden järjestämään keskustelutilaisuuteen ja työpajaan 
19.10.2021 klo 13–15! 
 
Digi-HTA on suositus, jonka avulla terveydenhuolto saa luotettavan ja puolueettoman arvion 
yrityksen tuotteen soveltuvuudesta päätöksenteon tueksi. Tilaisuudessa kuullaan Digi-HTA-
arviointimenetelmän esittely sekä pidetään aiheeseen liittyvä työpaja, jossa käsitellään 
seuraavia teemoja: Digi-HTA-arvioinnin osa-alueet, tuotekehitys ja hankintapäätökset. 
 
Ilmoittautuminen: Digi-HTA tutuksi - mistä on kyse? (lyyti.fi) 
 
 
Hyvinvointiteknologiaa kotona asumisen tueksi Satakunnassa – miten yhdessä 
eteenpäin? 
 
Satakati- hanke järjestää hyvinvointiteknologiamessujen yhteydessä työpajan, jonka 
tarkoituksena on yhdessä miettiä, miten hyvinvointiteknologiaa voidaan hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla kotihoidossa. Työpaja on 9.11 klo 9.30–10.30. 
 

   Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropol.com/s/SatakatiTP 
 

 

Syysterveisin, Minna Koivuniemi 
 

 
 


