
 

  

UUTISKIRJE 5/2022 
 
 

Vuosi lähestyy loppuaan kiireisissä merkeissä. Satakunnan hyvinvointialueen käynnistyminen 
1.1.2023 vaikuttaa myös hankkeeseen, sen hallinnoinnin siirtyessä hyvinvointialueella. 
Hankkeessa jatketaan sen tavoitteiden mukaan tämän jälkeenkin. Alkuvuoden aikana 
keskitytään erityisesti toimintamallien kehittämiseen, kuvaamiseen ja juurruttamiseen. Lisäksi 
tullaan viestimään monipuolisesti hankkeen tuloksista sekä kootaan tietoja loppuarviointia 
varten. Hankkeen tulokset kootaan yhteen 7.3 pidettävässä loppuseminaarissa.   
 
Hankkeen kaikki teknologian käyttöönottoaallot on nyt toteutettu ja laitekanta on 
käyttöönottojen jälkeen yli 400. Eniten käytössä on tabletteja, joita käytetään kotihoidon 
etäkäynteihin ja etänä toteutettavaan ryhmätoimintaan. Käytössä on myös älylukkoja, liikettä 
havainnoivia sensoreita, turvapaikantimia, lääkemuistuttajia ja älylukkoja. Lisäksi kokeilussa 
on lääkeannostelijarobotteja.  Käyttöönottojen etenemistä ollaan kuvaamassa teknologisten 
ratkaisujen käytön laajentamisen mallissa ja kyseistä mallia esiteltiin KATI-ohjelman 
loppuwebinaarissa 14.12.2022. 

 
Hankkeen teknologiaa käyttäviä kotihoidon asiakkaita on tällä hetkellä lähes 250. Tämä on 
lähes 7 % kaikista kotihoidon asiakkaista.  Viime uutiskirjeen jälkeen uusia asiakkaita on tullut 
100 lisää.  Asiakkaiden lisäksi laitteita on esittely-, omais- ja ammattilaiskäytössä. Omaisilla 
on mahdollista ladata teknologiaan liittyvä sovellus, jolla voi olla yhteydessä videoyhteydellä 
läheiseen tai seurata teknologiaan tuottamaa tietoa. Tällä hetkellä sovellus on käytössä lähes 
300 omaisella koko Satakunnan alueella.  
 
Sekä teknologiaa käyttäville asiakkaille että heidän omaisilleen on toteutettu palautekyselyt. 
Kyselyyn vastasi lähes 80 asiakasta ja 30 omaista. Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden ja 
omaisten palaute teknologiasta on pääsääntöisesti positiivista. Esimerkiksi sovellusta 
käyttävistä omaisista 74 % suosittelisi sovellusta muille ja 79 % käyttäisi sitä myös jatkossa. 

 
Teknologian käyttöönotossa ja käytössä on tärkeää se, miten teknologiaa käytetään. 
Hankkeessa kehitetään jatkuvasti toimintamalleja ja prosesseja näihin liittyen. Syksyn aikana 
on järjestetty työpajoja, joissa on työstetty luokittelua teknologian tuottamiin 
herätteisiin/hälytyksiin, help-deskiä ikääntyneille ja omaisille sekä Satakunnan etähoidon 
käsikirjaa. 

 
Teknologia tuottaa paljon tietoa, jota on tärkeää hyödyntää. Tähän liittyen järjestettiin 
yhteistyössä Satakunta Testbed -hankkeen kanssa. ”Kotihoito kehittyy: Miten hyödynnän 
teknologian tuottamaa dataa?” -webinaari. 
 

Teknologialähettiläiden 4. ryhmän koulutuksen saatiin loppuun ennen joulua. Koulutettuja on 
nyt yli 50 koko Satakunnan alueella ja heistä suurin osa työskentelee teknologian parissa 
päivittäin. Teknologialähettiläistä on koottu oma verkosto. 
 

Teknologialähettiläät ovat osa teknologian käyttöönoton tuen mallia, jota on kuvattu 
Innokylään (https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/teknologian-kayttoonoton-tuen-malli). 
 



 

  

Osana käyttöönoton tuen mallia on myös teknologia tutuksi - koulutuskokonaisuus, johon 
kuuluu tutustuminen teknologiaan ja sen käyttötapauksiin sekä simulaatioita. Osallistujia 
näissä tilaisuuksissa oli yhteensä lähes 60. Molemmissa koulutuksissa oli mukana esimerkiksi 
palveluohjaajia, joilla on tärkeä rooli teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamisessa.   
 

Teknologiaa käyttävien asiakkaiden tunnistamisen toimintamalliin liittyen on tehty etähoidon 
soveltuvuus – vihkonen. Vihkosta on tarkoitus jakaa laajasti eri ammattilaisille. Toimintamalli 
on täydentymässä RAI-laatuanalyyseilla, joiden testaaminen on aloitettu.   
 
Hankkeessa tehtäviä asioita ja alustavia tuloksia on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa.   
Esittelyitä on ollut esimerkiksi Tulkoti – hankkeiden digiverkostossa, Satakunnan 
omaishoitajien verkostossa ja Kehittyvä vanhustyö -tapahtumassa. Hanke osallistui myös 
Satakunnan rekrymessuilla, jossa toimintaansa esitteli hankkeen myötä perustettu Porin 
etähoitotiimi. Lisäksi teknologia on ollut esillä Huittisten seniori- ja esteettömyysmessuilla.  

 
Syksyllä on jatkettu kuukausittain toistuvia infotilaisuuksia ja käyttöönottojen tilannekatsauksia 
Ensimmäinen on kohdennettu laajasti ammattilaisille, joiden on hyvä tietää teknologiasta ja 
toinen käytännön käyttöönottojen toteuttajille. Vuoden viimeisessä tilannekatsauksessa oli 
mukana Essoten Ikääntyneiden tilannekuva – hankkeen hanketyöntekijät jakamassa 
kokemuksiaan. Hanke osallistui myös THL:n järjestämiin työpajoihin, kuten KATI – 
kohtaamoon.  
 

Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla 20.11 – 27.11.2022 toteutettiin somejulkaisuja 
teknologiasta ja siitä, miten omaishoitajat ja omaiset voivat hyödyntää tai hyötyä 
teknologiasta. Julkaisut tehtiin yhteistyössä Satakunnan omaishoitajien kanssa.  

 
 

Tulossa olevat tapahtumat 
 
 Ennakkotieto, varaa aika jo kalenteriisi 31.1 klo 13–16 

Tulossa webinaari, jonka teemanateknologia lainsäädännön, tietosuoja- ja turvan sekä 
asiakkaan itsemääräämisoikeuden näkökulmasta  
 
Ennakkotieto, varaa aika jo kalenteriisi 13.2 klo 13–16  
Tulossa webinaari, jonka teemana teknologian tuomat muutokset kotihoidon 
toimintaympäristöön 
 
Satakati - hankkeen loppuseminaari 7.3 

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

 
12.1 klo 14–15 
8.2 klo 14–15 
9.3 klo 14–15 



 

  

 
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 
 

 
 

Kiitos yhteistyöstä ja Hyvää joulua, 

 
Minna Koivuniemi 

 
 

 

 
 

 
 

Seuraa hanketta: 
 

www.satakati.fi 
 

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


