
 

  

UUTISKIRJE 1-2/2022 
 
Hyvinvointiteknologian käyttöönotot ovat edenneet. Etäkäyntejä toteutetaan nyt Porissa, 
Raumalla, Pohjois-Satakunnassa, Säkylässä ja Huittisissa.  Käyttöönotettavat teknologiat 
myös monipuolistuvat helmikuusta eteenpäin, kun mukaan tulivat erilaiset herätteitä tuottavat 
teknologiat, kuten liikettä tunnistavat sensorit, lääkemuistuttajat ja paikantavat turvapuhelimet. 
Näitä teknologioita otetaan käyttöön Huittisissa, Säkylässä, Raumalla ja Kessotessa. Kahden 
ensimmäisen käyttöönottoaallon aikana on hankittu nyt yhteensä 234 erilaista teknologia-
ratkaisua. 
 
Käyttöönottojen tueksi on pidetty yhteisiä työpajoja. Esimerkiksi herätteitä tuottavan 
teknologian osalta on tärkeää luoda malleja siitä, miten ammattilaiset toimivat, kun herätteitä 
tulee. Asiaa on työstetty yhteisissä työpajoissa 14.1 ja 1.2. Kevään aikana yhteiset työpajat 
tulevat jatkumaan. Näissä työstetään Satakunnan KATI -mallin eri osa-alueita. Työpajat 
pidetään 22.3, 6.4, 28.4 ja 10.5. Lisää tietoa KATI-mallista: 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kotona-asumista-tukeva-teknologia-kansallinen-toimintamalli-
ja-tietojarjestelmat-kati 

 
Hankkeessa toteutetaan laajaa arviointia niin THL:n kuin hankkeen toimesta. Tällä hetkellä on 
käynnissä THL:n kysely kaikille KATI-hankkeiden kotihoidon ja kotiin annettavien palveluiden 
henkilöstölle. Tulossa on myös haastattelut henkilöstölle. Lisäksi THL:lle toimitetaan 
kuukausittain tietoja mm. kotihoidon henkilöstön ja asiakkaiden kokonaismäärä, teknologiaa 
käyttävien asiakkaiden määrä sekä koulutuksen, tuen ja ohjauksen määrä henkilöstölle ja 
asiakkaille.  Arviointityöryhmä on kokoontunut säännöllisesti työstämään hankkeen 
arviointisuunnitelmaa. Käynnissä on myös ensimmäisen aallon kokemusten koonti. 
Tarkoituksena on kerätä tietoa ja hankkeen seurannan ja tavoitteiden toteutumisen 
arvioimiseksi sekä tulevien käyttöönottojen tueksi. Tämä toteutetaan henkilöstön 
haastatteluiden avulla Sataedun toimesta. 
 
Hankkeen koulutusten osalta on pidetty toiseen käyttöönottoaaltoon liittyvä järjestelmään ja 
teknologiaan liittyvät koulutukset, niin pääkäyttäjä kuin mobiilisovelluskoulutukset.  
Teknologialähettiläiden ensimmäinen koulutuskokonaisuus päättyi ja toinen 
koulutuskokonaisuus alkoi tammikuussa. Mukana on tällä kertaa 11 osallistujaa. Seuraava 
koulutuskokonaisuus alkaa maaliskuussa.  
 
Otteita teknologialähettiläiden oppimispäiväkirjoista: 
” Olemme saaneet tähän mennessä paljon hyvää palautetta asiakkailtamme, ja heille on 
tullut positiivisia yllätyksiä matkan varrella paljon mm. käyntien tarkka ajoitus fyysisiin 
käynteihin verrattuna, laitteen helppous ja hoitajan aito läsnäolo videopuhelun aikana ovat 
olleet asioita, mitkä ovat tuoneet ikäihmisille olon, että tämä ei ollutkaan huono idea. 
Asiakkaat tuntevat myös videopuhelun välityksellä tehtyjen käyntien tuovan turvaa” 

 
”Toivon tulevalta vuodelta, että laitteet toimisivat ja yhteistyö tiimien ja tukipalvelun ym. 
tahojen kanssa sujuisi hyvin. Kokemani perusteella etähoito tukee kotona asumisen palveluja 
erittäin hyvin!” 
 

Seuraavana askeleena teknologialähettiläiden kohdalla on koko Satakunnan laajuisen 
verkoston kokoaminen. 



 

  

 
Hanke järjesti hyvinvointiteknologian tuomat muutokset kotihoidon työhön – webinaarin 31.1 
Satakati -hankkeen toimijoille suunnatussa koulutuksessa kuultiin erilaisia esimerkkejä siitä, 
miten etähoitoa on käytännössä toteutettu Suomessa. Lisäksi kuulimme KATI-ohjelman 
ohjelmajohtajan Heidi Anttilan alustuksen. Osallistujia webinaarissa oli yli 30. 
 
Ensimmäisen aallon osalta sovittiin etähoidon yhtenäinen tilastointi ja kirjaamisen periaatteet 
Lifecareen. Nyt samaa työstetään myös Pegasoksen osalta. Tämä mahdollistaa yhtenäisen 
tilastoinnin ja kirjaamisen Satakunnan laajuisesti. 

 
Satakati – hankkeessa on tunnistettu lisäselvityksen tarve teknologioiden käyttöönottoon, 
kuten esimerkiksi erilaisiin integraatioihin, liittyen. Tätä tarkoitusta varten on perustettu IT-
asiantuntijaryhmä.   

 
Hankkeessa kehitettävät asiat sekä käyttöönotettavat teknologiat ovat herättäneet hyvin 
kiinnostusta. Hanketta on käyty esittelemässä Satakunnan omaishoidon verkoston 
kokouksessa 14.1.2022. Lisäksi on tullut lehtijuttuja: ”Kotihoito kokeilee etäkäyntejä” 
(Satakunnan kansa 9.2.2022) ja ”Etähoito lisääntyy kotihoidossa, kotikäynnit edelleen 
etusijalla” (Satakunnan viikko 2.2.2022).  

 

 
Tulossa keväällä  
 
 
Hyvinvointiteknologiaa käyttöön kotihoidossa – tule kuuntelemaan mistä on kyse 
 7.3 klo 14–15 Keskustelutilaisuus järjestöjen ja seurakuntien edustajille  
 
Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/satakatijarjesto 

 
 

 
Hyvinvointiteknologiaa käyttöön kotihoidossa – tule kuuntelemaan mistä on kyse 
 
Tilaisuudessa tutustutaan hankkeessa käyttöönotettavaan teknologiaan.  
 
19.1 klo 14 
15.2 klo 14 
16.3 klo 14 
13.4 klo 14 
11.5 klo 14 
  8.6 klo 14 
 
Infotilaisuudet on tarkoitettu kotihoidon ammattilaisille sekä muille asiasta kiinnostuneille sote-
ammattilaisille koko Satakunnan alueella. Tilaisuudet ovat samansisältöiset. 

 
 
 



 

  

 
Hyvinvointiteknologiaa käyttöön kotihoidossa – Missä mennään nyt 

 
Tilaisuuksissa kootaan teknologian käyttöönoton onnistumisia ja hyviä käytäntöjä sekä 
kohdattuja haasteita sekä etsitään näihin yhdessä ratkaisuja. 

 
 
28.1 klo 12–13 
16.2 klo 13–14 
23.3 klo 14–15 
20.4 klo 14–15 
19.5 klo 14–15 
15.6 klo 14–15 
 
 

 
 
 

Seuraa hanketta: 
 

www.satakati.fi 
 

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/satakati-hanke 
 
 
 
 
 

Aurinkoisin terveisin, Minna Koivuniemi 


