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Ensimmäiset Satakati – hankkeen teknologian käyttöönotot alkavat joulukuussa Porin
perusturvan yhteistoiminta-alueella, Raumalla ja Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymässä. Kaikilla alueilla otetaan ensin käyttöön videopuhelut.
Hyvinvointiteknologian käyttöönotossa on hyvin moninaisia vaiheita, ennen kuin laitteet ovat
ikäihmisen kotona. Esimerkiksi asioita liittyen käytännön toteutukseen, kuten kuka soittaa
videopuhelut sekä arviointiin ja seurantaan kuin tietosuojaan.
Yksi tärkeä vaihe on tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvien teknologiasta. Hankkeessa
kehitetään mallia tämän työn tueksi. Mallia kohti työskennellään asiakasvalintatilaisuuksissa,
joissa asiantuntijoiden johdolla pyritään tunnistamaan nykyisistä kotihoidon asiakkaista juuri
ne, jotka hyötyisivät teknologiasta. Näitä tilaisuuksia on pidetty Raumalla kaksi ja Porin
perusturvan yhteistoiminta-alueella kolme. Teknologiasta hyötyviä asiakkaita on tähän
mennessä tunnistettu yli 150.
Teknologialähettiläiden koulutus SataEdussa alkoi kahdella lähipäivällä 26.–27.10. Mukana on
18 innokkasta etähoivan kehittäjää kaikista hankkeen osatoteuttajista. Koulutuksen
tarkoituksena on lisätä tietoa hyvinvointiteknologiasta ja tukea teknologian käyttöönottoa
kotihoidossa.

Teknologialähettiläät koolla MeWeT -kodissa
Hanke järjesti yhteistyössä Satakunta Digihealth -hankkeen kanssa 19.10 tilaisuuden DigiHTA-mistä on kyse? Esityksen tilaisuudessa piti Jari Haverinen (FinCCHTA), jonka jälkeen
asiaa pohdittiin yhdessä työpajassa. Digi-HTA ja sen eri osa-alueet herättivät monipuolisesti
keskustelua. Osallistujia tilaisuudessa oli lähes 40.

Hankkeen tehdään Satakunnan yhteinen kotona asumisen tukeminen teknologian avulla
malli, pohjautuu kansalliseen KATI -malliin. Mallin työstämistä tuetaan THL:n kaikille KATIhankkeille järjestämissä työpajoissa.
Hankkeen projektiryhmä kävi tutustumassa MeWeT -kodissa hankkeessa käyttöönotettavaan
teknologiaratkaisuun ja kuulivat Kymsoten kehittämiskoordinaattorin Noora Haimin
kokemuksia ja ratkaisuja teknologian käyttöönotosta.
Hankkeen arviointityöryhmän on pohtinut ahkerasti hankkeen ja hyvinvointiteknologian
käyttöönoton seurannan ja arvioinnin mittareita, niin asiakkaiden ja heidän läheistensä kuin
henkilöstön ja palveluiden käytön näkökulmasta. Hankkeen arviointisuunnitelma
tarkennetaan THL:n arviointisuunnitelmapohjan mukaisesti.
Tulossa olevia tapahtumia ja koulutuksia
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.
Digihoiva tietoiskut
Kotihoidon esihenkilöille 17.11 klo 14–15
Palveluohjaajille 24.11 klo 14–15
Digihoiva 1. aallon koulutukset
Pääkäyttäjät 23.11 klo 12–15
Hoitajat 25.11 klo 10–11 ja 14–15
Hankkeen etenemistä voi seurata
 verkkosivuilla www.satakati.fi (avautuvat lähipäivinä)
 Innokylässä Satakati-hanke | Innokylä (innokyla.fi)
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