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Etähoiva- ja teknologiayksikkö Severi

Kotihoidon yksikkö vuodesta 2016

Asiakkaat Siiristä 

Harjukatu 46

2 sairaanhoitajaa, 11 lähihoitajaa

Kuvapuhelinpalvelut

Erilaiset pilotit ja muu teknologia

180 asiakasta



Kotihoito ja teknologia

• Tiedon optimointi

• Life Care

• Kotihoidon mobiilisovellus

• Sähkölukko

• Koneellinen annosjakelu 



Kuvapuhelinpalvelu

Puhutaan sekä asiakkaille että ammattilaisille 

kuvapuhelinpalvelusta

Asiakkaille viedään 10 tuuman tablettitietokone jota kautta 

ammattilaiset ja omaiset voivat ottaa asiakkaaseen 

kuvapuhelinyhteyden

Suojattu yhteys sopii myös ammattikäyttöön



Kuvapuhelimen avulla tehtävät hoivakäynnit

Mitä kuvapuhelin hoivakäynneillä voi tehdä: 

• Ohjata lääkkeiden ottamista 

• Ruoan lämmittämisen ja ruokailun seuranta

• VS mittauksen ja insuliinin pitämisen ohjaus

• Kuntoutus

Mahdollisuus saada 5 omaista mukaan palveluun

KAHVILA 

Sisältö vapaassa käytössä



Kriteerit

• Riittävä Kognitio

Muistisairaat sopivat myös asiakkaiksi, ehdotonta sairasryhmää asiakkuuden 

esteelle ei ole

• Jokainen asiakkuus arvioidaan ensimmäisen viikon aikana (koesoitot). 

• Asiakkaaksi eivät sovi sellaiset mielenterveysasiakkaat, jotka ovat harhaisia 

(piilottavat laitteen, ahdistuvat tarkkailusta). 



Tapahtumat

KLO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

9.00-

9.30

Severin 
aamutuokio

Severin 
aamutuokio

Severin 
aamutuokio

Severin 
aamutuokio

Severin 
aamutuokio

11.30-
13.00

Lounashetki Lounashetki Lounashetki Lounashetki Lounashetki

14.00 -

14.30

Severissä 
arvataan

Toivemusiikki Tuolijumppa Bingo Toivemusiikki

14.45-
15.15

Tuolijumppa Tuolijumppa Severin tuokio Tuolijumppa Tuolijumppa

17.00-

18.00

Iltaturinat Iltaturinat Iltaturinat Iltaturinat Iltaturinat





Asiakaspalaute

”Tämä on niin hyvä asia, kun te soitatte. Poikakin saa olla rauhassa, kun olen hyvissä 

käsissä”

”Lähde nyt, kohta alkaa aamunavaus”

”Koen olevani turvassa, kun tiedän, että te soitatte”

”Ei ole ketään muuta kenelle puhua”

”Te olette minun ystäviä”

”Ihanaa kun soitatte kun teidän kanssa voi puhua”

”Kyllähän tää ihan kiva on, mutta eihän se voita ihmistä joka käy”



Paikantava turvapuhelin

• Sopii muistamattomille asiakkaille jotka liikkuvat paljon

• Kahdensuuntainen puheyhteys

• Voi soittaa 8 eri numerosta 

• Asiakaskohtainen virtuaalinen turvaraja- hälytys kun raja ylittyy

• Vesitiivis



Muuta teknologiaa

• Vivago- rannekkeet

• Anna Perenna

• Ovi- ja liesivahdit

• Tulossa tekoäly hoitajien työn sekä asiakasturvallisuuden tueksi



Lääkeautomaatti

• Kaikki hälytykset Gillie –palvelualustaan

• Laite antaa hälytyksen jos

• Lääke jää ottamatta 

• Laitteeseen yritetään murtautua

• Lääkesäiliö on tyhjä

• Verkkovirta katkeaa ja laitteen akku alkaa loppumaan

• Suomalainen tuote



Lääkeautomaatti

• Axitare lääkeautomaatti

• Nopeat aloitukset

• Tuttu lääkelasi, josta lääkkeet otetaan

• Integraatio Gillien kanssa

• Suomalainen tuote



Ilona -robotti

• Viihdytys tarkoitukseen ( tiedotteita, jumppaa, musiikkia )

• Vaatii aina käyttäjän, ei toimi yksin

• Ollut käytössä muistisairaiden osastolla, vammaispalvelussa, lasten kuntoutuksessa ja 

erilaisissa tilaisuuksissa 



Palvelualusta

• Kaikki hälytykset erilaitteista tulevat 

yhteen alustaan ja yhdelle näkymälle

• Alustassa näkyy kaikki asiakkaan 

käyttämät laitteet ja niiden tuottamat 

hälytykset



• GILLIE AI on tekoäly, joka kerää tietoa asiakkaista useammasta eri lähteestä

• Ajantasainen hoidon tarpeen arviointi

➢ Analysoi tekoälyn avulla asiakkaan hyvinvointia ajantasaisesti käyttäen asiakkaasta tehtyjä hoitotyön kirjauksia, 
mittaustuloksia ja asiakastietoja

• Hälyttää poikkeamista

• Adaptoituu asiakkaan tilanteeseen

➢ Oppii 2-3 viikossa, mikä on normaalia kullekin asiakkaalle. Ei hälytä turhaan poikkeamista, jotka ovat tyypillisiä joillekin 
asiakkaille

• Ennakoi päivystyskäynnit

➢ Ennakoi kotona asuvien asiakkaiden tulevista päivystyskäynneistä jopa 50%

MIKÄ ON GILLIE?



Kotihoidon käyntikirjaukset, mittaukset.

Tietolähde KH mobiili / LifeCare

Laitedata, ”lääke ottamatta”, ”toistuvia 

turvapuheluita”. 

Tietolähde Axitare, Evondos, AddSecure

HÄKE-järjestelmä

Gillie

AI
Heräte

Hälytys

Heräte

Tietovirrat ja huomiot

TIETOLÄHDE                                                                TUKIÄLY                             NOSTO          KÄSITTELY



KOTIHOIDON
ASIAKAS

1-5 vrk HETIAd 1kkJOHTAMINEN

HälytyksetEnnakointiTilannekuva
Tiedolla

johtaminen

• Diabeteksen hoitotasapainon poikkeama
• Poikkeava mittausarvo
• Korkea riski joutua päivystykseen
• Toistuvia turvapuheluita
• Turvapuheluiden määrä kasvanut
• Toituva poikkeama nukkumisessa
• Poikkeava wc:n käyttö
• Sydänpoikkeama
• Terveydentilan poikkeama
• Fyysisen toimintakyvyn poikkeama
• Laitteen akku loppumassa (L)
• Sosiaalisen elämän poikkeama

• Terveydentilan poikkeama (esim. 
chess - hauraudentila)

• Fyysisen toimintakyvyn poikkeama
(esim. adl)

• Turhia kotikäyntejä vai käytejä väärinä 
kellonaikoina

• Usein poikkeamia lääkkeenotossa
• Alhainen fyysinen aktiivisuus
• Paljon turhia ovenavauksia
• Paljon turhia turvapuheluita
• Turvapuheluita usein samaan 

kellonaikaan
• Paljon turva-alueen ylityksiä
• Sosiaalisen elämän poikkeama
• Asiakas hyötyisi laitteesta

• Vitaaleissa poikkeama
• Vitaaleissa vakava poikkeama
• Vaarallisen alhainen verensokeri
• Vaarallisen korkea verenpaine
• Laite- tai tietoliikennevirhe (L)
• Laite pois päältä (L)
• Ovi avattu tai jäänyt auki (L)
• Lääke ottamatta (L)
• Kaatunut (L)
• Turvapuhelu (L)
• Turva-alueen ylitys (L)
• Hereillä tai noustu sängystä (L)
• Poistuttu kotoa (L)
• Vesivuoto tai palohälytys (L)
• Lääkeannostin lähes tyhjä (L)



• Arvioi asiakkaan kyvyn asua kotona

• Etsii ajantasaisesti poikkeamia asiakkaan hyvinvoinnissa ja arvioi niiden perusteella kykyä asua kotona. 

Varoittaa, jos asiakkaan voinnin muutokset uhkaavat kotona asumista

• Reagoida asiakkaan voinnin poikkeamiin ennakoiden, tarpeen vaatimalla nopeudella

• Järjestää asiakkaat prioriteettijärjestykseen

• Järjestää asiakkaiden poikkeamat vakavuuden mukaisen järjestykseen

• Helpottaa hoitajien työtä, tuoda turvaa ja varmuutta

• Asiakkaiden kotona asuminen turvallisesti ja entistä pidempään

HYÖTY?



Teknologian haasteet

• Teknologian toimivuus 

Dataverkko, tietoturva, varautuminen 

• Hajanaisuus 

Paljon eri toimittajia, yhteensovittaminen,  onko teknologia valmista?

• Henkilöstö 

Ennakkoluuloja, vastustusta 

• Kehittämiskustannukset

Kenen piikkiin tehdään tuotekehitystä? Sote laitteiden pilottina?

• Mikä teknologia voittaa, mikä häviää? 



Etähoiva- ja teknologiayksikkö 

Severi


