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KATI-hankkeet Innokylässä

Eksote: KARITA-hanke

Essote: Ikääntyneiden tilannekuva -hanke

Tampere: PirKATI-hanke

Vaasa: Pohjanmaan KATI -hanke

Päijät-Sote: KOHTI-hanke

Eura: Satakati-hanke
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Lähtökohtana toimintamalli kotona asumisen 
teknologioiden käyttöönotosta ja käytöstä 
ikäihmisten palveluissa   (KATI-malli osa 1 v 1.0)
• kokoaa yhteen hyvät käytännöt koko palvelupolulta

Lähde: Kotona asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli)
sivut 14, 36 ja 39
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https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2020/T373.pdf


Lähtökohtana kotona asumista tukevan
teknologian tietojärjestelmäympäristö
(KATI-malli, osa 2 v1.0)

Lähde: Kotona asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli)
sivu 21
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KATI-hankkeet ottavat käyttöön teknologioita 

Käytetyimmät: 
• IoT alustat
• videopuhelut
• etämittaukset
• sensorit

Jokainen asiakas saa
yksilöllisesti sovitetun
yhdistelmän
teknologiaa.
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KATI-hankkeet kehittävät uusia käytäntöjä
teknologian käyttöönoton helpottamiseen

29.6.2022

Itsenäisen käytön tuki
- helpdesk

Fyysiset ja virtuaaliset
“showroomit”

Asiakkaan
teknologiatarpeiden

ja -kyvykkyyden
arviointi

Teknologian
esitestaus ja Digi-HTA

Hankintamenettelyt

Teknologia-
koordinaatio & 
ammattilaisten

uudet roolit

Perehdyttäminen ja 
osaamisen

vahvistaminen

Laiterekisterit ja 
tukipalvelut
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Teknologioiden laajaa käyttöönottoa tuetaan
Mistä sote-organisaatiot saavat tietoa 
tarjolla olevista teknologioista? 

Miten varmistetaan, että 
teknologia soveltuu hoitoon?

Miten tuetaan 
yrityksiä huomioimaan 
käyttäjien tarpeet?

Miten varmistetaan 
KATI-ohjelman eettisyys?

Miten yhdistetään 
tulokset hankkeista 
kansalliseen käyttöön?

Miten tuetaan 
KATI-hankkeita ja 
niiden välistä yhteistyötä? 

Yritystori

Digi-HTA
arviointi ja 

julkiset 
suositukset

Tieteellis-
eettinen ohry

TUTTUnet ja 
LAB

Tuki tuote-
kehittäjille

Innokylä ja
KATI-

aitiopaikka

Vaikutusten 
arviointi 

tuki 
hankkeille

Hanketuki

KATI-kahvit, 
työpajat, 
yhteinen 

alusta

teknologiaratkaisuja 
kotona asumisen 

tukemiseen

Missä jaetaan uudistetut 
toimintamallit ja arviointitulokset?
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Jatkuminen: luodaan 
Ikäteknologian kansallinen 
koordinaatiomalli

• Koordinaatio toimisi 
keihäänkärkialueena ja sillä olisi omia 
verkostoja ja toimintaa osana laajempaa 
kokonaisuutta. 

• Malli kuvaisi eri toimijoiden tehtävät ja 
yhteistoiminnan organisoinnin 

Lopputulemana syntyy:

Toimijoiden yhteinen suunnitelma ikääntyneen 
kotona asumisen teknologioiden käyttöä tukevan
toimintamallin toteuttamiseksi vuosille 2023-27.

Odotukset ja 
tavoitteet

Tehtävät  ja 
organisoituminen

Rahoitus- ja 
toimintamalli

Ehdotus

Selvityksen tausta, toteutus (ja 
löydökset)

• Tausta ja tarkoitus

• Toteutustapa

• Neuvonantajaryhmän 
toiminta (ja tulokset)

• Haastatteluiden 
toteutus (ja tulokset)

• Skenaariotyöskentely

Ehdotus koordinaatiomalliksi

• Tarve

• Tehtävät 

• Tavoitteet

• Toimijat

• Toteutusmalli

• Sidosryhmät ja 
osallistaminen
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KATI-ohjelmassa 
vaikutuksia arvioidaan 
moninäkökulmaisesti

1. KATI-hankkeiden oma-arviointi: 
Teknologiapilottien vaikutukset yhteisellä tavalla ja tulosten yhdistäminen

2. Yhteinen ja keskitetty arviointi: 
Kokonaisvaikutukset ikäihmisiin, läheisiin, henkilöstöön, kustannuksiin ja 
teknologian infrastruktuuriin pääosin henkilöstön kyselyillä ja haastatteluilla

Hyvinvointivaikutukset 
ikäihmisille ja läheisille

Toimintakyky: 
Resident Assessment Instrument 

(RAI)

Palveluiden käyttö/tarve: 
Resident Assessment Instrument 

(RAI)

Käyttökokemukset, 
teknologiataidot: 

Technology Acceptance Model 
(TAM)

Palvelukokemus:
Webropol kysely perustuen DiRVa 

PROVE IT-malliin

Henkilöstö

Työ prosessit:
Webropol kysely pohjautuen 

DiRVa PROVE IT-malliin

Asenteet:
Haastattelut perustuen 

Technology Acceptance Model 
(TAM)

Vaikutus työhön:
Kysely (perustuen 

Vanhuspalvelujen tila kyselyyn)

Työhyvinvointi:
Kysely (perustuen Itseohjautuva 

työyksikkö kyselyyn)

Teknologian käyttö ja 
tyytyväisyys:

Kysely (perustuen NPS)

Kustannukset

Teknologiakustannukset: 
Investointi, käyttö ja ylläpito

Kotihoidon kustannukset:
Käyntien ja etäkäyntien 
määrä/kk, käyntiaika, 

asiakasmaksut

Koulutuskustannukset: 
esim. koulutuksen kesto

Teknologia

Tuotteen käytettävyys: 
Tukipyynnöt, kieltäytymiset, 

peruutukset jne.  

Laajennettavuus: 
Käyttäjien ja mahdollisten 

käyttäjien määrä, tarvittava 
koulutus ja tuki jne. 

Integraatiot
paikallisiin ja kansallisiin 

tietojärjestelmiin

Tukipalvelut ja logistiikka: 
toimintamallit, rekisterit jne. 
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THL:n tuki KATI-hankkeiden oma-
arvioinneille

Jotta tulokset 
saadaan 

yhteiseen 
käyttöön ja 

jaettua
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Teknologiaratkaisujen 
kehittäminen ja arviointi 
KATI-ohjelmassa

• Tavoitteena on raportoida teknologiapilottien ja 
toimintamallien vaikutukset yhteisellä tavalla ja tulosten 
yhdistäminen

• THL tukee KATI-hankkeiden oma-arviointisuunnitelmien 
laatimista

• Yhteinen pohja ja opas

• Työpajat ja sparrausklinikat

• Oma-arvioinneissa yhteinen kehikko, jonka avulla 
kuvataan vaikutusketju tavoitteista johtopäätöksiin. 

• Perustuu STEAn pohjaan täydennettynä:

• Koivisto J. Esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansallisten digitalisaatio-ohjelmien arviointikehikon 
kehittämiseksi. Työpaperi 28/2021

• Lillrank P. ym.Terveydenhuollon digitaalisten 
ratkaisujen vaikuttavuuden osoittaminen DiRVa
loppuraportti, 2019

KATI-hanketoimisto 29.6.2022 Kuva: Pexels

https://www.julkari.fi/handle/10024/143248
https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2019-04/DiRVa-loppuraportti_0.pdf


Esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten 
digitalisaatio-ohjelmien arviointikehikon kehittämiseksi 

• Esiselvitys julkaistiin 21.10.2021. 

• Perustaa ja raamia arviointikehikolle, jonka avulla 
voidaan arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon laajoissa 
kansallisissa digitalisaatio-ohjelmissa ja -hankkeissa 
käyttöönotettavien digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen 
tuottamaa muutosta sote- palvelujärjestelmässä. 

• Palvelujärjestelmän muutosta jäsennetään yksittäisten 
hyvinvointialueiden, näiden vertailun ja koko maan 
tasolla.

Kehikon hyödyt

• Ministeriölle: tietoa, jonka perusteella se voisi 
• määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista 

digitalisaatiostrategiaa, 
• ohjata resursseja digitalisaation edistämiseen, 
• suunnitella uusia laajoja digitalisaatio-ohjelmia sekä
• tukea käynnissä olevia ohjelmia.

• Hyvinvointialueille: tietoa 
• digiteknologioihin perustuvien ratkaisujen ja 

toimintojen käyttöönoton edellytyksiin ja 
toteuttamiseen sekä 

• niiden toimivuuteen ja vaikuttavuuteen liittyen.

Lähde: Koivisto J, 2020
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Muutoksen systeeminen, sosio-tekninen 
tarkastelu

Kuva: Microsoft

• Digiteknologiaa ja toimintaa ei tarkastella 
kaksijakoisesti toisistaan erillisinä 
kokonaisuuksina.

• Teknologiat ovat sosioteknisiä systeemejä, 
jossa inhimilliset ja ei-inhimilliset elementit 
muovaavat toinen toisiaan.

• Digitaalisten palvelujen ja toimintojen 
käyttöönotto ja toimivuus edellyttävät 
muutoksia organisaation toimintamalleissa, 
käytännöissä ja teknisissä elementeissä sekä 
näiden yhteen toimivuuden varmistamista. 

• Ei-lineaarisuus, systeemisyys, generatiivisuus; 
muutos ei palaudu mihinkään yksittäiseen 
tekijään

Lähde: Koivisto J, 2020
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Arviointikehikon sisältö  
ja sen hyödyntäminen KATI-hankkeiden oma-arvioinneissa 
(sinisellä merkittyjä kohtia arviointikehikosta on hyödynnetty KATI-hankkeiden oma-arviointisuunnitelmissa ja loppuraportissa

1) Arvioinnin tasot ja työnjako

• Kansallinen arviointi, hankkeiden oma-
arviointi sekä näiden toinen toisiaan tukeva 
vuorovaikutus; lisäksi alueellisten tietojen 
tuottaminen kansalliselle arvioinnille

2) Arvioinnin näkökulmat 

• Sote-järjestämislaissa määritellyt 
(612/2021, 29 §) näkökulmat + muut 
digitalisaation kannalta keskeiset 
näkökulmat

3) Ohjelmatavoitteet ja muutosteoria

• Tulostavoitteet ja prosessitavoitteet, 
muutosteorian luominen

4) Arviointikysymykset

5) Mittarit ja tiedon lähteet

• Tulosmittarit ja prosessimittarit

• Hyvinvointialueiden velvoite tuottaa 
vähimmäistietosisältöjä sote-
järjestämislaissa määriteltyjen näkökulmien 
mukaisesti

• KUVA-mittarit, laaturekisterit

6) Arviointi hankkeiden eri vaiheissa 

• ennen-aikana-jälkeen

7) Tulkinta ja johtopäätökset

8) Tulosten jakaminen ja raportointi

Lähde: Koivisto J, 2020
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Esimerkkejä arvioinnin näkökulmista

Kuva: Microsoft

• Hyvinvointi ja terveys

• Palvelujen tarve

• Palvelujen saatavuus

• Palvelujen saavutettavuus

• Palvelujen laatu

• Yhdenvertaisuus

• Palvelujen yhteensovittaminen

• Henkilöstö

• Etiikka

• Lainsäädäntö

• Kustannukset

• Tuottavuus

Nämä kaikki 
ovat 
asiakkaan 
näkökulmaa 

Lähde: Koivisto J, 2020
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Esimerkki kansallisesta arvioinnista: Kotona 
asumisen teknologiat ikäihmisillä (KATI) -ohjelma

Arvioinnin näkökulmat:

• Hyvinvointi ja terveys

• toimintakyky ja terveys, palvelujen käyttö ja 
käyttökokemukset, palveluprosessi

• Henkilöstö

• työprosessi, työn muutos, työtyytyväisyys ja –
hyvinvointi

• Kustannukset

• kustannusvaikutusten arviointi kohdistuu 
kunnan/palvelun järjestäjän maksamiin 
vuosittaisiin arvioitavana olevien 
teknologioiden investointikustannuksiin 
(laitteiden ja ohjelmien hankintamenot) sekä 
vuosittaisiin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin 
(lisenssimaksut, laitevuokrat, 
sopimushallinnointi ja vikatilanteiden hoito).

Lähde: Koivisto J, 2020
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Mutta onko teknologiaratkaisun käyttöönotto
kotihoidossa “musta laatikko”? 
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DiRVa - Digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden 
osoittaminen terveydenhuollossa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon monivaiheisissa ja 
pitkäaikaisissa hoitoketjuissa on paljon variaatiota 
(vrt. ei-lineaarinen, systeeminen,  generatiivinen), 
jota ei ole mielekästä suodattaa pois

• Sen sijaan pitää yrittää ymmärtää ja kartoittaa 
tilannetta tarkemmin. 

• PROVE-IT –malli arvioi erilaisten digitaalisten 
ratkaisujen vaikuttavuutta luonnollisessa 
ympäristössä. 

• Malliin sovellettiin realistisen interventio- ja 
evaluaatiotutkimuksen CIMO -mallia: 

• Konteksti (Context) 

• Interventio (Intervention)

• Mekanismi (Mechanism) 

• Vaikutus (Outcome)

Lähde: Lillrank P ym. 2019
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DiRVAn “pelialue” yhdistää sote-palvelut ja 
digitaaliset teknologiaratkaisut

”Pelimaailma 1” 
Sote- ja 

hyvinvointipalvelut 
• Sote-palvelut 

palvelutuotantoa, 
jolla edistetään 
ihmisten terveyttä & 
hyvinvointia. 

• Muut hyvinvointia 
parantavat palvelut, 
kuten kuntosalit.

• Pelialueella pörrää 
palvelutuottajia ja 
asiakkaita

• Näköetäisyydellä on 
sidosryhmiä. 

”Pelimaailma 2” 
Digitaalinen teknologia (DT) 

• Laitteita, ohjelmistoja ja menettelytapoja, 
joilla erilaisia syötteitä (input), kuten 
havaintoja, mittauksia, rekisteritietoa 
ja raportointia muunnetaan 
digitaaliseen muotoon, käsitellään ja 
tulostetaan (output) muotoon, jonka 
käyttäjä, yksilö, ryhmä, tai robotti, voi 
lukea. 

→ Tuottaa tyypillisesti ohjaus-
informaatiota, jonka perusteella toimija 
voi tehdä tai olla tekemättä jotain. 

• Myös erilaiset laitteet, jotka pystyvät 
tekemään asioita, jotka ihmiseltä 
sujuvat hitaasti, epätäsmällisesti tai ei 
lainkaan. 

→ Tuottavat diagnostista tietoa (aivojen 
kuvantaminen) tai terapeuttisia efektejä 
(sähkömagneettiset impulssit).

Lähde: Lillrank P ym. 2019
KATI-hanketoimisto
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PROVE-IT –mallin askeleet digitaalisen ratkaisun 
vaikutusten arvioinnissa

Konteksti

MekanismiInterventio Vaikutukset

1) I: Kuvaa digitaalinen 
teknologiaratkaisu (DT-
interventio)

2) C: Kuvaa konteksti, johon DT-
interventio kohdistuu

3) M: Kuvaa DT-intervention 
mekanismit, jotka johtavat 
kontekstissa vaikutuksiin

4) O: Kuvaa DT-intervention 
vaikutukset

Lähde: Lillrank P ym. 2019
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Mekanismit, joiden on tutkimuksissa todettu 
olevan yhteydessä vaikuttavuuden syntymiseen

✓ Oikea aika: Toimet käynnistetään ja suoritetaan optimaalisena aikana, ei liian 
aikaisin eikä liian myöhään. Hoidon viivästyminen pahentaa tilannetta ja 
ennenaikainen hoito voi aiheuttaa harmia.

✓ Oikea taso: Toimiin käytetään erikoistumisasteeltaan ja kustannuksiltaan 
optimaalista, alinta riittävää resurssia. Mitä erikoistuneempi resurssi, sen 
kalliimpi.

✓ Integraatio: Pirstaloitunut tieto tuodaan yhteen, jotta voitaisiin muodostaa 
kaikki olennaiset näkökannat ja tietolähteet huomioiva tulkinta potilaasta ja 
hänen tilanteestaan. Näiden perusteella voidaan tehdä integroituun 
ymmärrykseen perustuvia päätöksiä ja hoitosuunnitelmia. Luukulta luukulle 
pompottelu käy kalliiksi.

✓ Koordinaatio ja prosessien ohjattavuus: Toimia ja toimijoita koskeva tieto on 
täsmällisempää ja reaaliaikaisempaa, joten resurssien allokaatiossa ja 
aikataulutuksessa voidaan välttää hukkaa ja varmistaa laatu. Huono koordinaatio 
tarkoittaa resurssien hukkakäyttöä.

✓ Näyttöön perustuva lääketiede: Kliininen päätöksenteko perustuu näyttöön, 
jota on entistä enemmän ja kätevämmin saatavilla. Ei tehdä toimenpiteitä, joista 
ei ole näyttöä.

✓ Kysynnän hallinta: Kysynnän muodostuminen, kontaktointi, potilaiden ohjaus 
oikeisiin kanaviin. Tällä vältetään turha kysyntä ja ohjataan kysyntä oikeaan 
prosessiin.

✓ Terveyden yhteistuotanto hoitosuhteessa (co-creation of health), potilaan 
rooli, omahoito, omavastuu. Otetaan potilaan voimavarat hyötykäyttöön

Kuva: Microsoft

KATI-hanketoimisto

Lähde: Lillrank P ym. 2019
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Eettisten näkökulmien huomioon 
ottaminen – mistä teknologian ja 
datan hyödyntämisen etiikassa 
on kyse?

• Etiikka ei ole vain periaatteita – läpinäkyvyys, 
datan hallittavuus, yksityisyys – joita ratkaisuissa 
tulee noudattaa. 

• Etiikka on olennaisesti toimintaa. Se edellyttää 
toimijoilta ymmärrystä omasta vastuusta, tietoja 
ja taitoja eettisesti kestävän toiminnan tueksi sekä 
yhteistoimintaa muiden kanssa. 

• Teknologian etiikka on ennen kaikkea ihmisten 
etiikkaa: se koskettaa niitä päätöksiä, joita me 
ihmiset teemme. Ihmiset ryhtyvät tai ovat 
ryhtymättä toimiin teknologian avustuksella 
saadun ymmärryksen pohjalta. 

Lähde: Etairos-projektiryhmä, 2022

Eettinen arviointi on 
hyvän elämän näkökulmien 

esillä pitämistä, 
sääntöjen ja 

toimintaohjeiden 
puntaroimista suhteessa 

hyvän elämän päämäärään. 
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KATI-hankkeissa esille nousseita 
eettisiä huolia

Eettinen huoli Eettinen arvo, jota käsitellään

”Korvataanko fyysinen käynti etäkäynnillä?” 

Ammattilainen arvioi, että etäkäynti on riittävä,

mutta läheinen tai asiakas on sitä vastaan. 

Asiantuntijan tieto vs. asiakkaan 

(kokemien) tarpeiden (ymmärtäminen)

“Kytätäänkö minua?” 

Laaja 24-h seuranta, liikesensorien tai 

paikantavan turvapuhelimen tuoma pelko ja epävarmuus. 

Kuvayhteyden avautuminen etäyhteystableteissa automaattisesti.

Ammattilaisten ja omaisten tulisi saada nähdä tietoja. 

Useita eettisiä arvoja liittyen mm. 

tarkkailuun, yksityisyyden suojaan ja 

tiedon käyttöoikeuksiin.

Muistisairaus

Etähoidossa esim. hoitajan  puhelinsovellus taskussa.

Kuinka asiakas voi antaa suostumuksen

tiedon katseluun ja jakamiseen?

Itsemääräämisoikeus ja 

oikea mahdollisuus 

antaa tietoinen suostumus

Toisiokäyttö

Tietoa kerätään laajasti tietojärjestelmiin ja 

käytetään myös muihin tarkoituksiin.

Kuinka asiakkaat ja läheiset kokevat seurannan ja 

laajan tiedon hyödyntämisen? 

Oikeus tietoturvaan ja 

tietosuojaan. 
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Mistä eettiset huolet kumpuavat ja 
mitä tulisi tehdä?

ÄLÄ TOIMI NÄIN 

Teknologian etiikalle on tyypillistä, että sitä 
muistetaan ajatella sitten, kun jokin menee 
pieleen: 

• kun yksityisyydensuoja yllättäen 
vaarantuu 

• kun jokin järjestelmä käytössä johtaakin 
haitallisiin odottamattomiin seurauksiin 

• kun teknologisten ratkaisuiden 
kehittämiseen käytetyt yhteiset varat 
ylittävät siitä saadut hyödyt

TOIMI NÄIN

Näe etiikka kokonaisvaltaisena ja monisävyisenä 
kokonaisuutena

Aloita eettisiä kysymyksiä koskeva pohdinta heti 
käyttöönottoa suunniteltaessa ja jatka koko 
prosessin ajan: 

• kun analyysinäkökulmiin liittyviä 
ratkaisuja tehdään 

• kun tuloksia esitetään ja tulkitaan 

• kun niitä hyödynnetään johtamisen tai 
poliittisen päätöksenteon välineinä 
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KATI-ohjelman arviointikehikko ja 
raportointipohja

Vaikutusketjut 
tavoitteista 

johtopäätöksiin
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KATI-ohjelman arviointikehikko kokoaa 
teknologiaratkaisujen ja toimintamallien vaikutusketjut 
toimintokohtaisiin taulukoihin 

Hankkeet 
kirjaavat

nämä kohdat
arviointisuunnitelmaan

Hankkeet 
täydentävät 

nämä kohdat
loppuraporttiin
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Mekanismi - kuvaa teknologiratkaisun mekanismit, 
jotka johtavat kontekstissa vaikutuksiin

Can do

Know what
to do

Want
to do

Kuvaa toiminnon mekanismi lyhyesti vastaamalla 
kysymykseen mitä tapahtuu, kun toiminta toteutuu?

Kysy jokaisen tunnistetun toimijan kohdalla:

✓ Mitä uusia kyvykkyyksiä interventio tuo? (Can do)

✓ Mitä ohjausinformaatiota toimijalle tulee? (Know
what to do). 

✓ Näiden perusteella:

✓ Mitä uusia toimintoja syntyy?

✓ Mitä vanhoja toimintoja suoritetaan eri tavalla?

✓ Mitä toimintoja voi tarpeettomina jättää pois?

✓ Mitä motivaatioon liittyviä tekijöitä interventiossa 
on? (Want to do)

✓ Mitkä terveydenhuollon mekanismit tulevat 
kyseeseen: oikea aika, oikea erikoistumistaso, 
integraatio, koordinaatio, näyttö, kysynnän 
hallinta, terveyden yhteistuotanto?
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Kuvaa konteksti, johon teknologiaratkaisu 
kohdistuu

Mekanismi

Hoitopolku 
episodi

Toimijat 
roolit

Toiminnot 
arvoketju

Informaatio

Vaihe 
prosessi

✓ Mikä on maantiellinen sijainti ja toteutusaika?

✓ Mihin hoitopolun osaan tai osiin toiminto sijoittuu? 

✓ Miten toimintaprosessi on muuttunut? → Tässä voi 
myös viitata tarkempaan prosessikuvaukseen, jos 
sellainen on tehty. 

✓ Mille ammattilaisille se kohdistuu ja mitä heidän pitää 
tietää/osata, jotta se toimii optimaalisesti? → Kuvaa 
keskeiset toimenpiteet, joita henkilöstön tulee osata 
tehdä. Miten teknologia on muuttanut ammattilaisen 
työnkuvaa ja roolia?

✓ Millaisille asiakkaille (ja omaisille) toiminto on 
suunnattu ja mitä heidän pitää osata? 

✓ Mitä tukitoimintoja tarvitaan ja keille? Miten 
neuvotaan teknologian käyttöä asiakkaalle? Miten 
järjestetään käyttötuki? → Kuvaa tähän tarvitaanko 
esimerkiksi tiedotusta, koulutusta tms. 
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Tulokset

Järjestä tulokset näkökulmittain (joita on arvioitu): 

1. hyvinvointi ja terveys 

2. henkilöstö

3. teknologia

4. kustannukset 

5. muut mahdollisesti arvioidut näkökulmat (esim. 
palvelujen laatu)

Kirjaa vastaukset arviointikysymyksiin 

• Kirjoita keskeiset päätulokset ja tarvittaessa osatulokset 
selkeinä lauseina. Selkeä lause kuvaa toimijat, 
toiminnon, lopputuloksen mitattuna suunnitelluilla 
mittareilla ja vertailukohdan.  

➢ Esimerkiksi, jos tulokset ovat myönteisiä, kuvataan ketkä 
hyötyivät, miten he hyötyivät, 
mistä asiasta he hyötyivät, ja miten paljon he siitä hyötyivät 
(tuloksen ero) verrattuna alkutilanteeseen. 

➢ Esimerkiksi, jos arvioinnin tulos on kielteinen, kuvataan 
lauseessa ketkä eivät hyötyneet, 
mistä asiasta ja mikä tulos oli verrattuna alkutilanteeseen. 

Kuva: Microsoft
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Eettinen pohdinta

• Pohdi eettisiä kysymyksiä, 
joita on esitetty 
arviointisuunnitelmassa
• Missä määrin ja miten 

erilaiset kuvatut eettiset 
seikat, uhat tai riskit 
toteutuivat pilotoinnin 
aikana?

• Mitä uusia eettisiä pohdintoja 
tuli esiin? 
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Johtopäätökset

Kuva: Microsoft

• Kuvaa kustakin toiminnosta johtopäätös, 
miten odotukset toteutuivat ja miten 
arviointitietoa hyödynnetään

• Peilaa odotusten toteutumista 
muutosteoriaan/arviointikysymyksiin ja 
kuvaa, miten odotukset toteutuivat

• Kerro, miten toimintoa hyödynnetään 
jatkossa: 

• Toiminnon toteuttamista jatketaan: 
kuvataan millä ehdoilla toimintaa 
jatketaan

• Toiminnon toteuttamista ei jatketa: 
kuvataan syyt, miksi toiminto päätetään 
lopettaa 
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Tulosten jakaminen Innokylässä

Vie tulokset Innokylään
kopioimalla ja liittämällä 
taulukon teksti seuraaviin kenttiin: 

• arviointisuunnitelma-osuus 

→Oivalla ja Ymmärrä -välilehden 
kenttään nimeltä ”MUUTOKSEN 
MITTAAMINEN”

• tulokset-osuus 

→ Kuvaa ja jaa -välilehden kenttään 
nimeltä ”ARVIOINNIN TULOKSET 
TIIVISTETTYNÄ **” 
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KATI-hankkeen loppuraporttipohja

Sisällys

Tiivistelmä, Sammanfattning, Abstract

1. Aluehankkeen kuvaus ja tarkoitus

• Yleiskuvaus

• Kohderyhmät

• Tarveanalyysi

2. Aluehankkeen tavoitteet

• Toiminnan tavoitteet

3. Tulokset

• Pilotoidut teknologia-
ratkaisut

• Kehitetyt toimintamallit
• kuvataan vaikutusketjuina

taulukoissa     →

4. Yhteenveto
• Kokonaistulokset

• Yhteenveto teknologiaratkaisujen tuloksista

• Yhteenveto toimintamallien tuloksista

• KATI-mallin toteutuminen alueella

5. Pohdinta
• Hankkeen laajuus

• Hankkeen tavoittavuus

• Tehdyt muutokset hankkeen toteutuksessa

• Riskien toteutuminen  ja hallinta

• Hanketavoitteiden osuvuus

• Henkilöstön osaamisen kehittyminen

• Kohderyhmän kokemukset

• Kumppanuudet, liittymät ja yhteistyö

• Viestintä ja tulosten levittäminen

6. KATI-hankkeen johtopäätökset

7. Lähteet
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Tulosten jakaminen

Saatavilla Innokylän KATI-
hankekokonaisuuksissa

• toimintamallit 

• loppuraportti

Tarkoitettu hyödynnettävksi Kotona 
asumisen teknologioiden käyttöönoton 
ja käytön laajentamisessa.

• KATI-hankkeiden alueilla 

• Kaikilla muilla hyvinvointialueilla 

• THL:n kokoamassa yhteisessä KATI-
ohjelman tulosraportoinnissa

• Ikäteknologian kansallisessa  
koordinaatiomallissa 
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Yhteistyötä? Meihin voit olla yhteydessä!

KATI-hanketuki ja Aitiopaikka

Heidi Anttila 
KATI ohjelmajohtaja
Erikoistutkija, FT
etunimi.sukunimi@thl.fi

Katja Pulli
KATI-Aitiopaikka
Erikoissuunnittelija
etunimi.sukunimi@thl.fi

Sari Koivisto
KATI-hanketuki
Suunnittelija
etunimi.sukunimi@thl.fi

KATI-arviointi   

Minna-Liisa Luoma
KATI-arvioinnin koordinointi
Johtava asiantuntija, PsT
etunimi.sukunimi@thl.fi

Minna Anttila
KATI-arviointi
Erikoistutkija, TtT
etunimi.sukunimi@thl.fi

Viestintä

Elli Alarotu
KATI-viestintä
Erikoissuunnittelija
etunimi.sukunimi@thl.fi

THL.fi/KATI - Innokylä KATI
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