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Taustaa

• Vanhuspalvelulaki (980/2012) sekä Sosiaali -ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29) korostavat kotiin vietäviä 
palveluja, joilla voidaan tukea iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä 
suoriutumista ja osallisuutta.

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen lisää elämänlaatua, vähentää kaatumisriskiä ja vahvistaa 
kykyä selviytyä päivittäisistä askareista. Tärkeää on tukea ihmisen omia voimavaroja ja 
toimintakykyä perustarpeista huolehtimisen rinnalla. (ETENE 2008). 

• Hyvinvointiteknologia on ollut jo pitkään osa kotiin vietäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. - Erilaisia 
hankkeita on ollut valtakunnan tasolla jo 1990-luvun puolivälistä alkaen

• Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman yhtenä tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta lisäämällä digitaalisia 
palveluja

• Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona 
asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma täydentää Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelmaa.  

• Ylöjärven kotihoidossa etähoivaa on toteutettu jo helmikuusta 2020 alkaen.
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Palvelukuvaus

• Osa hoito- ja palvelusuunnitelmaa

• Etäkäynnillä hoitaja ottaa tietokoneellaan kuvapuheluyhteyden asiakkaan luona olevaan 
tablettitietokoneeseen 

• Etäkäynnit tehdään aina sovittuna aikana ja käynnille sovitaan ennakkoon tehtävät, jotka käyntien 
aikana tehdään asiakkaan kanssa

• Tyypillinen etäkäynti sisältää ohjeistuksen ruokailun toteutuksesta, lääkkeen oton varmistuksen ja 
voinnin tarkastuksen.

• Käynnin kesto vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

• Järjestelmä mahdollistaa myös omaisyhteyden sekä ryhmätapaamiset.

• Ylöjärven kaupunki toteuttaa etäkäynnit VideoVisit® HOME virtuaalihoitopalvelulla
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Kokeilujakso 24.12.-30.12.2021

• Jouluna 2021 toteutetussa kokeilujaksossa pääpaino oli psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn 
tukemisessa.

• Kokeilussa oli mukana kymmenen kotihoidon asiakasta, joihin otettiin ensiyhteys 24. -25.12 välisenä 
aikana. Ajanjakso valikoitui tarkoituksella joulun aikaan.

• Kokeilujakso oli vapaaehtoista ja siitä tiedotettiin kotihoidon työntekijöiden kautta.

• Etäkäynnillä hoitaja otti tietokoneellaan kuvapuheluyhteyden asiakkaan luona olevaan 
tablettitietokoneeseen. Käynneillä mm.

• muisteltiin jouluperinteitä

• toteutettiin erilaisia joulutraditioita 

• keskusteltiin ajankohtaisista teemoista

• Käynnin kesto vaihteli asiakkaan tarpeiden mukaisesti (keskimäärin 20-30min).

• Kokeiluun osallistuneille tarjottiin mahdollisuutta lisäkäynteihin (1-3x) ja kaikki tähän 
mahdollisuuteen tarttuivat.
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Etäkäynnin vaikutukset psyykkiseen toimintakykyyn

Fyysinen toimintakyky

•Omatoimisuuden ja 
toimintakyvyn tukeminen

•Liikkumisen ohjaus

•Kuntoutus

Sosiaalisen toimintakyvyn 
vahvistaminen

• Sosiaalisten suhteiden lisääminen

• Yksinäisyyden vähentäminen

Psyykkisen toimintakyvyn 
vahvistaminen

• Turvallisuuden vahvistaminen

• Positiivinen mielenterveys ja

• Mielenterveyden tukeminen

Kognitiivinen toimintakyky

•Vuorokausirytmin tukeminen

•Muistin ja tarkkaavaisuuden tukeminen

•Uuden oppiminen

Muut

•Lääkehoidon seuranta ja toteutus

• Parhaimmillaan vahvistaa kuulluksi tulemisen 
kokemusta, sillä etäkäynnin aikana huomio 
on täysin asiakkaassa eikä kiire tai muut 
häiritsevät tekijät vaikuta kohtaamiseen 
negatiivisesti.

• Etäkäynnillä on läsnä myös paljon terveyttä ja 
voimavaroja

• Vuorovaikutus hoitajan kanssa on koettiin 
hyväksi ja kokeiluun osallistuneet olivat 
aktiivisia toimijoita

• Yhteydenotot koettiin merkityksellisinä ja 
piristävinä
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Haasteet

• Suurin haaste on ollut toiminnan 
jalkauttaminen systemaattiseksi osaksi 
hektistä kotihoidon arkea 

• Mielenterveyden edistämisen 
merkityksen tunnistaminen

• Kokeilujaksoilla palvelussa on ollut 
teknisiä haasteita, kuten selaimen 
toimimattomuutta, äänen puuttumista ja 
kuvanlaadun ongelmia sekä valmisteluun 
kulunut aika

• Palvelun käyttöönotto on vaati 
valmistautumista ja valmiutta, jota 
päivässä ei välttämättä ole

Teknologia

• Laitteiden ongelmat

• Lisälaitteiden yhteensopivuus

• Verkko-ongelmat

Asenteet ja ennakkoluulot

• Henkilökunnan

• Asiakkaan

• Omaisten

Osaaminen

• Ohjeiden monimutkaisuus ja 
löydettävyys

• Erilaiset valmiudet (asiakkaat, 
omaiset, työntekijät)

• Mielenterveyden edistämisen 
osaaminen

Muut

• Kustannukset

• Asiakasmaksut

• Tukipalvelujen saatavuus

• 24/7 kotihoito
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Mahdollisuudet

• Etähoiva mahdollistaa 

• Useamman asiakaskohtaamisen 
vuorokaudessa, kun asiakkaiden 
välisiin siirtymisiin ei enää kulu aikaa

• Konsultaatiot

• Omaisyhteistyön

• Asiakkaan toimijuuden 
vahvistamisen

• Matalan kynnyksen 
mielenterveystyön tarjoamisen 

• Etäpalvelulla voidaan monipuolistaa 
kotiin annettavia palveluja, kuten ryhmä 
–ja virkistystoiminnalla

Asiakas

• Ryhmäkäynnit

• Virkistystoiminta

• Etäkuntoutus

• Vertaistuki

Omainen

• Omaisyhteistyö

• Omaisten yhteydenpidon 
turvaaminen

• Vertaistuki

Työntekijä

• Konsultaatiot

• Keskustelukäynnit

• Erityistyöntekijöiden käynnit

• Tulkkipalvelut

• Muistutukset

Muuta

Etäpalvelu on myös 
ympäristöystävällinen 

toimintamuoto
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Ennen käyttöönottoa Käyttöönottaessa Käytön aikana Käyttöönoton jälkeen

Toteutuksen suunnittelu:
Vastuiden jakaminen 
ja koordinointi
Perehdytys ja koulutus

Asiakasohjaus ja 
tiedottaminen

Tarpeen 
tunnistaminen
Asiakkaille ja omaisille 
mahdollisuuden 
tarjoaminen
Lupalomakkeet
Asiakasmaksut

Laitteet:
Laitteidenmäärä, 
käyttövalmiudet ja 
tilausaikataulu
Hoitajatunnuksien 
testaaminen ja mahdollisten 
lisälaitteiden (mikrofoni, 
kuulokkeet) tilaaminen

Perehtyminen ja 
perehdyttäminen
Hoito- ja palvelusuunnitelman 
päivitys ja kirjaaminen
Yhteistietojen lisääminen 
(pääkäyttäjät)
Laitteiden testaus ja 
toimittaminen asiakkaalle

Hoito- ja palvelusuunnitelman 
mukainen eteneminen
Hoitaja ottaa tietokoneellaan 
kuvapuheluyhteyden 
asiakkaan luona olevaan 
tablettitietokoneeseen
Etäkäynnit tehdään aina 
sovittuna aikana ja käynnille 
sovitaan ennakkoon tehtävät, 
jotka käyntien aikana tehdään 
asiakkaan kanssa
Tapaamisen keston määrittely
Palauteen anto

Kirjaus 
potilastietojärjestelmään 
palvelun päättymisestä
Laitteiden noutaminen ja 
testaaminen
Yhteystietojen poistaminen 
(pääkäyttäjät)

Etäpalvelujen käyttö kotihoidon asiakkaiden psyykkisen 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukena


