
 

  

UUTISKIRJE 3/2021 
 
Vuosi lähestyy loppuaan ja samalla päättyy Satakati -hankkeen työntäyteinen syksy.  
 
Teknologian ensimmäiset käyttöönotot ovat alkaneet ja ensimmäiset videopuhelut on tehty 
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen asiakkaille. Seuraavien viikkojen aikana niitä tehdään 
myös Raumalla ja PoSassa. Samaan aikaan on seuraavan aallon suunnittelu täydessä 
käynnissä. Hankkeen toinen käyttöönottoaalto alkaa 1.2.2022, jolloin mukaan tulevat myös 
Säkylä, Huittinen ja Kessote. Samalla monipuolistuvat myös teknologiat, kun käyttöön otetaan 
liikettä tunnistavat sensorit, paikantavat turvapuhelimet ja lääkemuistuttajat.  
 
Videopuheluiden lisäksi hankkeen ensimmäisessä aallossa otetaan käyttöön etämittauksia. 
Eurassa kokeillaan verenpaineen, verensokerin ja vaa`an etämittauksia. Asiakkaan tai 
hoitajan tekemät mittaukset siirtyvät tuolloin suoraan järjestelmään kotihoidon hoitajan tai 
ikäihmisen omaisen nähtäväksi.  
 
Ensi vuoden alussa alamme keräämään palautetta ja kokemuksia teknologian vaikutuksista 
niin asiakkailta kuin heidän läheisiltään sekä henkilöstöltä. Tietoa kerätään hankkeen 
seurannan ja tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi sekä tulevien käyttöönottojen tueksi.  
 
Käyttöönottoihin liittyen on tehty hyvin moninaisia asioita. Huittisissa ja Kessoten alueella on 
pidetty asiakasvalintatilaisuuksia, joissa on tunnistettu mahdollisia etähoivasta hyötyviä 
asiakkaita. Säkylän asiakasvalinta pidetään tammikuussa, jonka jälkeen tilaisuuksia on pidetty 
kertaalleen kaikilla alueilla. Tähän mennessä potentiaalisia asiakkaita on tunnistettu lähes 
300.  Todellinen asiakasmäärä tarkentuu käyttöönottojen edetessä. Viestinnän osalta on 
pidetty kohdennettuja infotilaisuuksia kotihoidon esihenkilöille ja palveluohjaajille.  
 
Ensimmäisen aaltoon liittyen on pidetty teknologiaan liittyvät käyttökoulutukset. Lisäksi on 
sovittu yhteisestä tilastoinnista ja tehty yhteistyössä tietosuojavaikutusten arviointia. Lisäksi 
työpajoissa on suunniteltu videopuheluiden toteutusta ja prosessia.  Esimerkiksi kuka soitot 
tekee, koska ja missä sekä mitä tapahtuu etäkäyntien aikana ja miten toimitaan eri tilanteissa, 
kuten esimerkiksi, silloin jos asiakas ei vastaa.  

 
THL järjesti KATI – hankkeilla työpajat, joiden aiheina olivat henkilöstön motivointi ja 
sitouttaminen sekä asiakkaan ja läheisen osallistaminen. Työpajoissa tuotiin esille eri 
hankkeissa tehtäviä asioita ja hyviä käytäntöjä. Teknologialähettiläät tuotiin esille yhtenä 
esimerkkinä hyvästä käyttöönoton tuesta. Ensimmäisten lähettiläiden näytöt lähestyvät ja 
seuraava ryhmä aloittaa 20.1.2022. Työpajoista saatiin myös hyvä työvälineitä jatkossa 
hankkeessa hyödytettäväksi. 

 
Hanketta ja siinä tehtäviä asioita käytiin esittelemässä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten 
SataSoten palvelurakenneryhmässä ja perusterveydenhuollon johtavien hoitajien ja edustajien 
sekä sairaanhoitopiirin ylihoitajien ja palvelupäälliköiden kokouksessa. Lisäksi hanke osallistui 
monialaisen kirjaamisen tulosaamuun 2.12. Tilaisuuksissa käytiin hyvää keskustelua ja 
toivottiin jatkossa tietoa teknologian vaikutuksista. 
 
 
 



 

  

Tulossa  
 

Tule ideoimaan uusia tapoja toteuttaa ikääntyneiden ryhmätoimintaa etänä – osallistu 
ideakilpailuun 

 
Ideakilpailun tavoitteena on kerätä erilaisia ratkaisuja teknologian avulla toteutettavaan 
ryhmämuotoiseen toimintaan kotona asuville ikääntyneille. Teknologiset ratkaisut voivat olla 
esimerkiksi etäyhteyksien ja videopuheluiden avulla järjestettävää toimintaa. 
 
Tuo ideasi esiin Satakati-hankkeen ideakilpailussa osoitteessa 
https://link.webropolsurveys.com/S/EBA028047B8217E9 

 
Voittajan päättävät ikäihmiset. Kilpailu päättyy 17.1.2021 
 
Lisätietoa www.satakati.fi  ja https://youtu.be/j70_pWIhVxc 
 

  
Ennakkotieto:  
 
31.1.2022 iltapäivällä järjestetään tilaisuus, jossa esitellään erilaisia tapoja toteuttaa etähoitoa 
Suomessa. Alustuksen tilaisuudessa pitää KATI -ohjelman ohjelmajohtaja Heidi Anttila, THL.  
 
 

 

                               Kiitos yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana 
                                Hyvää Joulua ja Onnellista uutta vuotta 

 

 
 

                                  Satakati – hanke 


