
DIGITAALISET RATKAISUT 
KOTIHOIDON TUKENA



Kuvapuhelinpalvelu kotihoidossa

• Kuvapuhelin palvelulla tarkoitetaan palvelua, jolla kotihoidon käynti
hoidetaan kuvapuhelinyhteydellä.

• Asiakas saa palvelua varten tablettitietokoneen eli kuvapuhelimen
lainaksi. Se asennetaan valmiiksi ja opastetaan käyttöön ja jokaisen
asiakkaan kanssa laaditaan sopimus.

• Vastaaminen on helppoa. Yksi kosketus riittää tai soitto voidaan
asiakkaan luvalla asentaa automaattiseksi.

• Palvelu on yksi kotihoidon palvelumuoto ja siitä peritään säännöllisen
kotihoidon maksu.





Kuvapuhelin kotihoidossa

• Tavoitteena mahdollistaa kotona asuvien ikäihmisten selviytyminen itsenäisesti 
mahdollisimman pitkää ja vapauttaa resursseja sinne missä teknologiset ratkaisut eivät 
riitä palvelutarpeeseen nähden

• Tavoitteena myös kotihoidon uusien työn/toimintatapojen löytäminen ja sitä kautta 
kohdentaa fyysiset käynnit niitä tarvitseville (ajo matkojen säästyminen)

• Kuvapuhelinpalvelun avulla tarjottava etähoiva on tavoitteellista, kuntouttavaa, 
turvallisuutta lisäävää, ennalta ehkäisevää seniorityötä.

• Asiakkaan hoidon sisältö määräytyy yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan.

• Kuvapuhelimen välityksellä vaihdetaan päivän kuulumiset. Läheiset  voivat olla yhteydessä 
asiakkaaseen.



Tukea ja ohjausta

• Ohjausta lääkkeiden ottamisessa

• Ruuan lämmittämisessä

• Kuntoutuksessa

• Keskusteluapu, yksinäisyyden tunteen vähentäminen. Kuulluksi tuleminen.

Muistisairaus ei ole este, jos vain ohjausta kykenee ottamaan vastaan.

Asiakkaat ovat ottaneet palvelun erittäin hyvin vastaan



Miten asiakkaaksi kuvapuhelinpalveluun

• Kotihoidon piirissä olevana asiakkaana voi olla yhteydessä alueensa 
hoitajiin tai kotihoidon työntekijät voivat ehdottaa asiakkaalle 
kuvapuhelinkäyntien aloittamista.

• Palveluohjaus kertoo palvelusta asiakkaalle ja omaisille 
arviointikäynnin yhteydessä.

• Jokaiseen laitteeseen voidaan liittää viisi omaisyhteyttä.



Kuvapuhelinpalvelu Kessoten alueella

• Kessotessa toiminta aloitettiin marraskuussa 20 laitteella. Lähes kaikki 
laitteet ovat asiakkailla ja määrää on tarkoitus kasvattaa.

• Työtä tekee tällä hetkellä yksi hoitaja arkipäivisin. Mutta piakkoin 
aloitetaan myös iltasoitot. Yöaika ratkaistaan kunkin kunnan osalta 
erikseen.



SATAKATi - hanke
• Hanke tukee kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointitegnologiaa ja sen 

käytöönottoa.

• Koko Satakunnan kattava hanke tuo mukanaan lisää digipalveluita.

Satakati – hankkeen Digiratkaisut

Mukana
• Esimerkiksi ulkona Gps-paikantava 
• Tunnistaa kaatumisen
• Mahdollistaa kaksisuuntaisen puheyhteyden
• Hälyttää lähialueelta poistumisen
• SOS-nappi



Satakati-hankkeen digiratkaisut

• Kotona-sovellus, näyttää kuluvan vuorokauden tapahtumat
• Aktiivisuus 

• Lepo

• Ulkona

• Wc käynnit

• Ruokailuun liittyvät aktiviteetit

• Hälyttää muutoksia arjessa

• Lääkemuistuttaja



Satakati - hankkeen laitteet eivät ole vielä käytössä asiakkailla. Käyttöön 
ottoa valmistellaan

Kiitos

Riitta Kujansuu     Kessote


