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Satakati-hanke

• Hallinnoijana Euran kunta, 
mukana kaikki Satakunnan kunnat
(Huittinen, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, 
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Pori, 
Siikainen, Merikarvia, Ulvila, Rauma, Säkylä) 
sekä Sataedu

• Rahoittaja STM, Valtionavustus yht. 
625 000 euroa

• Yhteistyökumppanina Satakunnan 
vanhusneuvosto, Satakunnan 
Omaishoitajat ry, Satasairaala, 
Satakunnan AMK, TuKKK Porin 
yksikkö, Winnova, Prizztech ja 2M-IT
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Kotona asumisen teknologiat 
ikäihmisille (KATI) -ohjelma

• Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma 
edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona 
asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa.

• Tavoitteet
1. Kotona asumisen toimintamalleja ja palveluita uudistetaan hyödyntämällä 

teknologiaa kotona asuvan henkilön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, 
itsenäisen ja turvallisen asumisen tukemiseksi, kotiin tuotavien palvelujen 
edistämiseksi ja kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja 
kuormituksen vähentämiseksi.

2. Uusia teknologioita kehitetään yhdessä, pilotoidaan ja otetaan käyttöön sote-
alueilla systemaattisesti ja kansallisesti koordinoidusti.

3. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö tuottaa positiivisia 
hyvinvointivaikutuksia ja sote-henkilöstövaikutuksia sekä sote-kustannuksia 
hillitseviä vaikutuksia.

4. Uusien teknologioiden käyttöönotto ja käyttö tuottaa positiivisia vaikutuksia 
Suomen yritys-, innovaatio- ja liiketoimintakentällä, mukaan luettuna 
kansainvälinen toiminta.

5. Uusi kansallisen koordinaation toimintamalli tukee sote-toimijoiden ja yritysten 
yhteistyötä teknologioiden pilotoinnissa ja käyttöönotossa
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KATI –ohjelma

• KATI-ohjelma toteuttaa Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman (Hyteairo) kotona 
asumisen toimenpiteitä ja on samalla osa Ikäohjelmaa

• KATI-hankkeissa kotona asumisen teknologiaratkaisujen kehittäminen 
kytketään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tai rakenneuudistusohjelman 
kautta rahoitettaviin hankkeisiin

• THL tukee KATI-hankkeiden työtä, hankkeessa kokeiltavien ja käyttöön otettavien 
teknologioiden vaikutusten arviointia sekä kotona asumisen teknologioiden 
pilotointiympäristöjen välistä yhteistyöt

• KATI -hankkeet
• 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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Satakati-hankkeen tarve
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Perusturva-
palvelujen 
tuottaminen 
Satakunnassa

• Satakunnan väestökehitys ollut pitkään taantuvaa
• Väestö ikääntyy ja huoltosuhde on maan 

keskiarvoa korkeampi
• Työvoiman saatavuus on heikentynyt
 Tarve helppokäyttöiselle teknologialle kotona 

asumisen tukemiseksi monipuolisen etähoivan ja 
robotiikan avulla
 Avauksia teknologian käyttöönotolle jo tehty; 

Euran kokemusten levittäminen koko maakuntaan



Satakati-hankkeen tavoitteet 
ja toteutus

Hankkeen tavoitteena on 
- parantaa kotona asuvien ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja 
- mahdollistaa ikäihmisten saumattomampi osallistuminen ja 

tiedonsaanti teknologian avulla  ja 
- vapauttaa näin sote-ammattilaisten resurssia käytettäväksi 

siellä missä teknologiset ratkaisut eivät riitä palvelutarpeen 
täyttämiseksi

Toteutus (linkittyvät toisiinsa)
1) Sote-ammattilaisten muutostuki 
2) Ikäihmisten läheisten tukeminen 
3) Hankkeen hallinto 
4) Teknologiaratkaisujen käyttöönotto
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Satakati-hankkeen tavoitteet 
ja toteutus

1) Sote-ammattilaisten muutostuki
•Etähoivan kehittäminen ja palvelumuotoilu
•Uusien toimenkuvien tunnistaminen ja 

muutokset nykyisiin toimenkuviin
•Muutosjohtaminen
•Työntekijöiden koulutukset ja tukimateriaali
•Yhteinen kirjaamismalli uusille palveluille
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Satakati-hankkeen tavoitteet 
ja toteutus

2) Ikäihmisten läheisten tukeminen
•Tiedottaminen
• Infomateriaalin valmistaminen
•Aluetilaisuudet (myös virtuaaliset)
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Satakati-hankkeen tavoitteet 
ja toteutus

3) Hankkeen hallinto
•Kuntien ja yhteistyötahojen yhteinen tekeminen

• Suunnitellaan alueellisesti yhteinen kotona asumisen 
tukeminen teknologian avulla -toimintamalli

• Työpajatyöskentely, palvelumuotoilu
• Muiden alueiden toimintamalleihin tutustuminen
• Sote-ammattilaisten sekä ikääntyneiden ja heidän 

läheisten osallistaminen suunnitteluun
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Satakati-hankkeen tavoitteet 
ja toteutus

4) Teknologiaratkaisujen käyttöönotto
• Teknologiaratkaisuista hyötyvien asiakkaiden 

tunnistaminen ja asiakasprofiilien luominen
• Järjestelmä- ja laitehankinnat;

Eurassa käytössä olevan Elisa Digihoiva ratkaisun käyttöönotto 
koko Satakunnassa
Muun teknologian käyttöönotto 

• Helpdesk-toiminto ikäihmisille ja läheisille
• Ideakilpailu ikäihmisten arkea piristävistä ja parantavista 

tavoista toteuttaa virtuaalisia ryhmätapaamisia
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Satakati-hankkeen aikataulu 
(päivittyy)

• 3-9/2021 Käynnistys, suunnittelu ja valmistelu
• Projektipäällikön rekrytointi, työpajat, palvelumuotoilu, 

Satakunnan Kati-mallin luominen

• 10/2021-10/2022 Teknologiaratkaisujen käyttöönotto 
kuudessa aallossa
• Tekniset ratkaisut käyttöön valituilla asiakkailla, kussakin aallossa 

tavoitteena 65-100 asiakasta.
• Kussakin aallossa koulutetaan sote-ammattilaiset, kontaktoidaan

ikäihmiset ja läheiset, jaetaan tietoa, tukimateriaalia ja 
järjestetään tilaisuuksia aallon laajuudessa.

• Opitaan edellisistä aalloista ja päivitetään materiaaleja ja 
koulutuksia tarpeen mukaan.

• 11-12/2022 Päättäminen
• Loppuraportti, palautekyselyt ja mittaroinnit
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Satakati-hankkeen tulokset

• Satakunnan Kati-toimintamalli materiaaleineen
• Kotona asumista tukevaa teknologiaa on 

asennettu 400-600 ikäihmisen kotiin
• Virtuaalikäyntien määrä 3% kotihoidon 

kokonaiskäyntimäärästä
• Ikäihmisillä on käytössään joustavampi tapa 

kommunikoida sote-ammattilaisten ja omaisten 
kanssa  turvallisuuden tunne kasvaa

• Sote-ammattilaisten aikaa vapautuu sellaisille 
kotikäynneille, joita ei voida toteuttaa 
virtuaalisesti  työn mielekkyys lisääntyy

• Taloudelliset vaikutukset ja säästöt
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Kiitos mielenkiinnosta
Projektipäällikkö  Minna Koivuniemi

minna.koivuniemi@eura.fi

Satakati-hanke | Innokylä (innokyla.fi)
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