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Alueellinen

hanketyö

OuluLakeus
Hailuoto, Kempele, Liminka, 

Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Rannikkoseutu
Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki,   

Raahe, Siikajoki

Koillismaa
Kuusamo, Taivalkoski

Oulunkaari
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Oulun eteläinen
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, 

Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, 

Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska



Digi-hankkeen toimenpiteet



Nostoja.. hyvinvointialueen digitaalisten 
palveluiden strategia- ja arkkitehtuurityöstä.. 



Nostoja.. hyvinvointialueen digitaalisten 
palveluiden strategia- ja arkkitehtuurityöstä.. 

Digipalveluiden arkkitehtuuri, strategia ja tiekartta v 2023-2025 



Virtuaalinen sote-keskus



Virtuaalinen sote-keskus

Virtuaalisen sote-keskuksen kehittäminen jatkuu jatkohankkeissa 



Omaolo-palvelun 
käyttöönotto  

Omaolon oirearvio / oirearvioita käytössä

Omaolon määräaikaistarkastuksia käytössä

Integraatio TELEQ järjestelmään käytössä

Integraatio ajanvaraukseen ja minimikonteksti

käytössä

Integraatio ajanvaraukseen ja minimikonteksti työn alla

Integraatio minimikontekstiin työn alla

Omaolon HVT/terveystarkastus käytössä

Omaolon palveluarviot käytössä

Käyttöönotot & integraatiot, alueelliset toimintamallit & ohjaukset, oirearviot 116117 



Sepelvaltimotauti-
potilaan digihoitopolku
erikoissairaanhoidosta 
perusterveyden-
huoltoon  

Ammattilaisten palautteita: 

”Sepelvaltimotautipotilaan kontrollit tehostuvat digihoitopolun kautta. Niissä pysytään 

sepelvaltimotaudin hoidossa eikä asiat lähde rönsyämään ”

”Nyt potilaat eivät oikein tule kontrolli käynneille, mutta digihoitopolun kautta kontrolli 

toteutuu useammalle potilaalle ”

”Koulutukset ja ohjeet digihoitopolulla työskentelyyn ovat olleet selkeät ja riittävät ”

”Digihoitopolun prosessin myötä olemme saaneet tehostettua fyysisesti vastaanotolla käyvien 

sepelvaltimotautipotilaiden hoitoa ”

Potilaspalautteita ...



Digitaalinen neuvonta-
ja ohjauspalvelu ” Digi-
Aino”

• Tarvekartoitus, palvelun ja ratkaisun ideointi ja 
palvelumuotoilu

• Markkinakartoitus

• Toteutussuunnitelma vuodelle 2022

• Ikäihmisten digitaalisen ohjaus- ja 
neuvontapalvelun kehittäminen Pohjois-
Pohjanmaalla | Innokylä (innokyla.fi)

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/ikaihmisten-digitaalisen-ohjaus-ja-neuvontapalvelun-kehittaminen-pohjois-pohjanmaalla


Etäkoti/etäkuntoutus pilotit 

VideoVisit

➢ Etäkotikuntoutusryhmä, Live
➢ Etäkotihoidon kuntouttava ryhmä, Home

(Windows) 
➢ Yksilötoimintaterapia, Live
Teams
➢ Soveltavan rentoutuksen –ryhmä kuntoutus-palvelut
➢ Avh-ensitieto iltapäivä

Vooler
Lakeus, 6 kuntaa
➢ Arkikuntoutuminen, Lakeuden alueen kattava 

ryhmä
➢ Etäkotihoito, Kempele

VideoVisit
Selänne
➢ Etäkuntoutusryhmä kotihoidon asiakkaille 

(Windows)
➢ Etäkuntoutusryhmä kotihoidon asiakkaille  

(Android)

Arctic Connect
Oulainen
➢ Etäkotikuntoutus, kuntouttava arviointijakso

Koti TV
Kaikki kunnat ja sairaanhoitopiiri   

Vooler
Kuusamo
➢ VoiTas-ryhmä
➢ Muistirehvit, Yeti
➢ Omaishoitaja/hoidettava ryhmä
➢ Mobbiilikahvila, avoin ryhmä

Elisa Digihoiva
Taivalkoski
➢ Tuumasta toimeen varhaisvaiheen 

kotikuntoutus
➢ Kuntouttava etähoito
➢ Ryhmäkuntoutus etähoidon asiakkaille
➢ Arkikuntoutus palvelutalon asukkaille

Kokemusten arviointi käynnissä, hyvää ja kehitettävää kaikissa 
ratkaisuissa !
Ei yhtä ratkaisua  ”pelastamaan koko hyvinvointialuetta ”
Suositukset ratkaisusta vuoden loppuun mennessä 
Kotona asumisen tuen ratkaisujen arkkitehtuuri v 2022



Kokemuksia ja 
palautteita.. 

”Tällaiselle toiminnalle 
on tarvetta! Tämä 
vähentää yksinäisyyden 
ja turvattomuuden 
tunnetta.”

”Tähän ryhmään  
ei tarvitse 
mitenkään 
valmistautua –
kunhan istahti 
koneen ääreen ja 
muistaa tulla 
paikalle!

”Koin, että neljä 
vierasta kävi 
viikoittain kylässä.”

”Asiakkailta olen saanut loistavaa palautetta ja etäkuntoutus on otettu meillä ainakin 
ikäihmisten parissa hyvin vastaan.”

”Etäpalvelut tulee olla kuntoutuksen valikossa jatkossakin. Erilaisia ryhmiä erilaisiin 
tarpeisiin.”

”Ajoaika asiakkaan luokse jäi pois. Kevensi päiväntyötä. Kuntouttava työote toteutui 
sanallisella ohjaamisella. Pystyi yhtä aikaa useamman asiakkaan kanssa pitämään 
ryhmätoimintaa.”

"Ryhmään pääsee mukaan omasta kodista, eikä tarvitse huolehtia kuljetuksista. 
Ryhmään on helppo osallistua, vaikka olisi omaishoitaja. Ryhmään ei tarvitse juurikaan 
valmistautua (pukeutua, hankkia kyytejä ym.)”

”Jotkut asiakkaat eivät halua ottaa vastaan vieraita ihmisiä näin korona-aikana. Voi 
osallistua, vaikka ei lähde kotoa mihinkään.”

"Kiitos. Etäpilotti antoi potkua ja tukea uuden asian kokeilemiseen ja jäsensi ja rytmitti 
kokeilua sopivalla tavalla. Ilman pilottia meillä ei välttämättä olisi etäkuntoutusta 
kokeiltu ainakaan vielä pitkään aikaan.”

(ammattilaisten ZEF-kysely)



Kokemuksia ja palautteita...

11.11.2021 Selänne-lehti; Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ilmoitusliite
https://pub.kosila.fi/selanne/20211111/0

Kuvat vas. ja alla Oulaisten etäkotikuntoutus 



Kotona asumisen tuen pilotit

NEWS (early waring scale) arvon laskeva mobiilisovellus 
/ Medanets

Auttaa kokonaisarvioin tekemisessä (hengitys, 
verenkierto, tajunnantaso, lämpötila) 

Digitaalinen kalustelukko / 9 Solutions 

Lääkekaapin avaaminen mobiilisovelluksella. 
Tallentuvat lokitiedosto.

Lääkerobotti / Smila

Antaa lääkkeet automaattisesti oikea aikaisesti. 
Mahdollistaa etäohjauksen ja etäyhteyden.

Yökamera / 9 Solutions

Asiakkaan yötä havainnoiva ja turvallisuutta lisäävä 
kamera, voidaan varmistaa asukasta häiritsemättä, 
että kaikki on hyvin yöaikaan

Hyvinvointiranneke/Vivago Move hyvinvointiranneke

Kertoo asiakkaan aktiivisuuden, unen ja 
vuorokausirytmin. Voidaan hyödyntää tarpeen 
mukaisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Havainnoivat anturit / Elisa Digihoiva

Havainnoi asukkaan aktiivisuutta ja arkea.
Tieto tulee työntekijän mobiiliin/tietokoneeseen.
Tarvittaessa hälytys esim. ulko-ovi, jääkaappi, 
WC-käyntien seuranta

Käyttökokemusten ja palautteiden pohjalta 
tehdään suosituksia hyvinvointialueelle 
Pilotit ja käyttöönotot jatkuvat vuonna 2022 



Kokemuksia ja palautteita...

Hyvinvointiranneke
”Sain tarkkaa tietoa tosiasiallisesta nukkumisesta ja valveillaolosta, mikä 
helpotti suuresti muistisairaiden asiakkaiden unilääketarpeen 
pohtimistakin.”

Havainnointi anturit
”Ei tarvinnut lähteä viittä kertaa yössä asiakkaan luokse tekemään 
seurantakäyntiä. Seuranta tapahtui antureiden datan kautta mm. 
nukkuminen, wc käynnit…”

Yökamera
”Asiakas saa nukkua rauhassa yönaikana, mutta tarvittaessa saa 
fyysisen avun kotiin, jos kuvayhteydessä huomataan esim. asiakkaan 
kaatuneen.”

Kalustelukko
”Hoitajat eivät tarvitse avaimia lääkekaappeihin ja se lisää joustavuutta 
esim. vuoronvaihdoissa.” ”Lääketurvallisuus lisääntyy.”

Lääkeautomaatti
”Säännöllinen lääkehoito vaikuttaa asiakkaan vointiin myönteisesti, 
helpottaa/sujuvoittaa asiakkaan arkea kun ei tarvitse muistella onko 
ottanut lääkkeet…”
(ammattilaisten ZEF-kysely)



15 
erilaista etäryhmää

130 
ryhmäläistä

Virtuaalisen sote-keskuksen toimintamallli 

16000 – 23 000
viikottaista katsojaa Koti TV:llä

Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon15 

soteorganisaatiota aloittanut Omaolon käyttöönoton



Kiitos ja yhteistyössä !


