
 

  

UUTISKIRJE 4/2022 
 
 

Satakati – hankkeessa on tapahtunut paljon niin kesän kuin alkaneen syksyn aikana. 
Hankkeessa kotihoidossa käyttöönotettavan teknologian 4. käyttöönottoaalto alkoi 
syyskuussa. Aallossa laajennettiin videoiden, sensoreiden ja älylukkojen käyttöä sekä uutena 
toiminnallisuutena ryhmävideopuheluita. Syksyn aikana toteutetaan vielä hankkeen 5. ja 
viimeinen käyttöönottoaalto.  
 
Kesällä otetiin käyttöön ryhmävideopuhelu ominaisuus, kun yhteistyössä Satakunnan Tulkoti -
hankkeen kanssa aloitetiin etäpäivätoiminnan kokeilu Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymässä. Kokeilu on laajenemassa seuraavaksi Porin perusturvan 
yhteistoiminta-alueella ja Euraan. 
 
Hankkeen tässä vaiheessa voidaan todeta, että teknologia on tavoitteen mukaisesti käytössä 
koko Satakunnan alueella.  Käyttöönottojen etenemistä seurataan erilaisia mittareita 
seuraamalla sekä yhteisillä tilannekatsauksilla, joita toteutetaan kerran kuukaudessa. 

 
Hankkeen tavoitteena on hyvinvointiteknologiaa 400 – 600 ikäihmisen kotona. Asiakkailla 
laitteita on käytössä kokonaisuudessaan yli 150. Kotihoidon asiakkaista tämä on noin 5 % 
Lisäksi laitteita on esittely-, omais- ja ammattilaiskäytössä. Teknologiaa käyttäville kotihoidon 
asiakkaille on käynnissä palautekysely, joilla kartoitetaan asiakkaiden kokemuksia teknologian 
käytöstä sekä niiden vaikutuksista esimerkiksi turvallisuuden tunteeseen. Kyselyn alustavia 
tuloksia etäkäyntien asiakkaiden osalta käytiin esittelemässä Satakunnan vanhusneuvostolle 
13.9.2022. Alustavien tulosten mukaan asiakkaat ovat kokeneet etänä toteutettavat käynnit 
hyvänä ja teknologian helppokäyttöisenä. Kehittämisen kohteena tuotiin esille esimerkiksi että 
myös asiakas voisi olla yhteydessä. 
 
Omaisilla on mahdollista ladata teknologiaan liittyvä sovellus, jolla voi olla yhteydessä 
videoyhteydellä läheiseen tai seurata teknologiaan tuottamaa tietoa. Tällä hetkellä sovellus on 
käytössä yli 200 omaisella koko Satakunnan alueella. Omaisille on lähdössä palautekysely 
lokakuun alussa.  

 
Teknologian käyttöönotossa ja käytössä on tärkeää se, miten teknologiaa käytetään. 
Hankkeessa kehitetään jatkuvasti toimintamalleja ja prossesseja näihin liittyen. Myös 
ammattilaisten asenne ja osaaminen ovat avainasemassa teknologian käytössä.  

  
Teknologian käyttöönoton onnistumisessa avainroolissa ovat olleet teknologialähettiläät, joita 
on tällä hetkellä koko Satakunnan alueella yli 50. Uusin koulutuskokonaisuus alkoi 
syyskuussa. Teknolgialähettiläiden tehtäviä ja roolia on kuvattu.  
 
Teknolgialähettiläiden koulutus on osa hankkeessa kehitettävää käyttöönoton tuen mallia. 
Mallin perusajatuksena on se, että teknologiaan liittyvää koulusta on tarpeen kohdentaa ja 
tarjota eri laajuisena porrasteisesti eri ammattilaisille. Malli koostuu yleisinfosta, 
järjestelmä/teknologiakoulutuksesta, Digihoiva tutuksi – tutustuminen/simulaatiot ja 
teknologialähettiläskoulutuksesta. Digihoiva -tutuksi on uusi koulutuskokonaisuus, joka on 
suunnattu esimerkiksi palveluohjaajille, joiden rooli teknologiasta hyötyvien asiakkaiden 
tunnistamisessa on tärkeä.  Koulutukset alkoivat syyskuussa.  



 

  

 
Suurin osa teknologialähettiläistä työskentelee teknologian parissa kotihoidossa esimerkiksi 
keskitetyssä tiimissä tai teknologiasta vastaavana alueella. Hankkeen myötä on Porin 
perusturvan yhteistoiminta-alueelle ja Raumalla on perustettu tiimit, joiden tehtäviin etähoidon 
toteuttaminen kuuluu. Muilla alueille on malli, jossa teknologialähettiläillä on oma roolinsa, 
mutta esimerkiksi etäkäyntejä toteutetaan koko kotihoidon toimesta. 

 
Hankkeessa koottuja asioita työstettiin yhdessä, kun teknologialähettiläät ja esihenkilöt 
kokoontuivat 30.8 Eurassa Kauttuan ruukilla. Tilaisuudessa työstettiin yhdessä Satakunnan 
etähoidon käsikirjaa, jossa on mukana mm. etähoidon soveltuvuus, prosessi, tilastointi ja 
kirjaaminen ja etähoidon tehtävät. Lisäksi pohdittiin mitä on etähoito vuoden kuluttua (alla).  
 

”Asiakasmäärät kasvaneet hurjasti” 
”Henkilöstö lähtenyt tähän mukaan” 

”Loistava! Homma on saatu sisään ajettua! 
”20 % kotihoidon asiakkaista käyttää myös teknologiaratkaisuja” 

”Uusia innovaatioita on syntynyt” 
”Etähoito on osa kotihoitoa” 

”Yhteinen iso Satakunnan tiimi” 
  
Syyskuussa työstettiin yhdessä teknologian tuottamien herätteiden ja hälytysten luokittelua. 
Syksyn tulevissa työpajoissa pohditaan myös RAI arviointeja osana teknologiasta hyötyvien 
asiakkaiden tunnistamista sekä ikäihmisille ja omaisille suunnattua help-deskiä. Hankkeen 
aikana työstetään vielä jatkuvan asiakasvalinnan mallia, teknologian hyödyntämistä 
moniammattillisesti ja teknologiaa kotiuttamisen tukena sekä teknologian tuottaman tiedon 
tehokasta hyödyntämistä. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 30.4.2023 asti. Tämä 
mahdollistaa toimintamallien sekä prosessien kehittämisen ja kohdentamisen 
hyvinvointialueelle. 

 
 

 
Suomi Areenan tunnelmissa 



 

  

 
 

KATI-hankkeet kokoontuivat THL:n järjestämässä kohtaamassa Helsingissä 22.8 – 23.8.2022. 
Päivien aikana tutustuttiin hankkeiden toimintamalleihin ja kehitettiin kansallisen 
ikäkoordinaation mallia. 

 
 

Tulossa olevat tapahtumat 
 

Tervetuloa mukaan tutustumaan kotihoidossa käyttöönotettavaan 
hyvinvointiteknologiaan! 
 
Satakati – hankkeessa on otettu monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa käyttöön kotihoidossa 
koko Satakunnan alueelle. Näihin teknologioihin on mahdollisuus tutustua Roadshow:ssa. 
 
Aika: Keskiviikkona 5.10.2022 klo 10–16 välisen aikana 
Paikka: Sataedun tiloissa Ulvilassa (Yhdystie 28400 Ulvila) 
 
Tilaisuudessa pääset tutustumaan ja kokeilemaan Elisa Digihoivan laitteita 
 
• Miltä tuntuu etähoitokäynti? 
• Miltä tuntuu tehdä etähoitokäynti? 
• Miten tehdään etäverenpainemittaus? 
• Miten ovi avataan älylukolla? 
• Miten asumisen turvallisuutta voidaan lisätä sensoreilla? 
 
Kierrokset ikäihmisille, omaisille, järjestöjen edustajille alkaen klo 10 ja klo 11. 
Kierrokset ammattilaisille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille klo 12, 13, 14. 
 
Ilmoittautumisen krista.toivonen@sataedu.fi 
Paikkoja rajoitettu määrä! 

 
 

Satakati Infotilaisuudet  
 
Tilaisuuksissa kuullaan hankkeen tavoitteista ja etenemisestä sekä tutustutaan kotihoidossa 
käyttöönotettavaan teknologiaan. Kuulemme myös puheenvuoroja siitä, miten etähoitoa 
Satakunnassa toteutetaan.  

 
3.10 klo 14–15 
2.11 klo 13–14  
1.12 klo 13–14 
 
Tilaisuudet on tarkoitettu uusille työntekijöille ja kaikille ammattilaisille, joiden on syytä tietää 
kotihoidossa käytettävästä hyvinvointiteknologiasta. Tilaisuudet toteutetaan Teams -
yhteydellä. Kutsut on toimitettu edelleen välitettäväksii jokaisen organisaation Satakati 
yhteyshenkilölle 



 

  

Satakati tilannekatsaukset 
 

Satakati – hanke järjestää kuukausittain tilannekatsauksia, joissa kuullaan ja keskustellaan 
teknologian käyttöönottojen tilanteesta.  Lisäksi kuullaan tapausesimerkkejä teknologian 
hyödyntämisestä Satakunnasta ja muualta Suomesta.  
 
13.10 klo 12–13 
10.11 klo 13–14 
8.12 klo 14–15 
 
Tilaisuudet on kohdennettu teknologialähettiläille ja kaikille ammattilaisille, jotka toteuttavat 
etähoitoa. Kutsut on toimitettu edelleen välitettäväksii jokaisen organisaation Satakati 
yhteyshenkilölle. 

 
Save the date: 7.11.2022 klo 13–16.  
Tulossa webinaari teknologian tuottaman tiedon tehokkaasta hyödyntämisestä. 

 
 

Syksyisin terveisin,  
 

Minna Koivuniemi 
 

 
Teknologilähettiläät yhdessä 

 
 

Seuraa hanketta: 
 

www.satakati.fi 
 

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


