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Webinaarin sisältö

• Orientaatio etäteknologisiin ratkaisuihin 
Lähtötilanteen selvitys

• Arki lähemmäs hanke: etäpalvelun käynnistäminen ja 
teknologian käyttöönoton prosessi

• Erilaisia teknologisia ratkaisuja ja sovelluksia
• Monialainen yhteistyö etäpalveluissa
• Kustannustehokkuus



Orientaatio teknologisiin 
ratkaisuihin

• Mitä etäteknologisia ratkaisuja 
tunnet?

• Millaisia etäteknologisia ratkaisuja olet 
käyttänyt?

• Millaisia käyttökokemuksia?

• Kirjoita Padlet virtuaaliseinälle



Yhteistyössä Arki lähemmäs 
hankkeen kanssa

maaseudun asukkaiden kuntoutuspalvelujen monipuolistaminen 
etäkuntoutuksen kokeiluja hyödyntäen (2018-2020)

Toiminta-alueena Pohjois-Pohjanmaa



Arki lähemmäs hankkeen
tarkoituksena on…

• edistää ikäihmisten ja 
nuorten kuntoutuspalvelujen
saatavuutta harvaan asutuilla
maaseutualueilla

• monipuolistaa maaseudun
palvelutarjontaa
etäkuntoutusta hyödyntäen



Tavoitteena

• Etäkuntoutuksessa osataan käyttää
maaseudulle soveltuvia teknologisia
ratkaisuja, jotka lisäävät
kuntoutuksen asiakkaiden kotona
asumisen mahdollisuuksia ja arjessa
selviytymistä. 

• Kuntoutumisen tukena
hyödynnetään asiakkaan
lähiseudun ympäristöjä, alueellisia
erityispiirteitä ja voimavaroja, jotka
vahvistavat myös
maaseutualueiden elinvoimaa. 



Etäpalvelun 
käynnistäminen ja 
teknologian käyttöönoton 
vaiheet

Koonnut: Sari Arolaakso, Lapin AMK & Kirsi 
Jokinen, Pirjo Lappalainen Oamk



Esiselvitys: lähtötilanteen kartoitus

Voitte pohtia kysymyksiä oman yrityksen näkökulmasta

• Millaisia palveluja teillä on? Mitä palvelua etäratkaisulla
halutaan täydentää tai korvata?

• Millaiselle asiakasryhmälle etäpalvelua suunnitellaan?
• Mikä olisi etäpalvelujen potentiaalinen käyttäjämäärä? Mikä olisi

vaikuttava asiakasryhmä teidän näkökulmastanne?

• Kuka/ketkä palvelun toteuttamiseen osallistuvat?



1) Tarpeen määrittely –
kehittämiskohteiden tunnistaminen 

Mihin tarpeeseen 
etäpalvelua 
lähdetään 

kehittämään?

Millaista 
etäpalvelua 

halutaan 
toteuttaa?



Tarpeen ja 
kehittämiskohteiden 

määrittelyä



2) Kyvykkyysmäärittely
-asiakkaat ja työntekijät

Millaista 
osaamista on 

olemassa?

Mihin 
tarvitaan 

koulutusta?



3) Laitehankinnat, käyttöön liittyvä 
opastus ja tuki

*Mihin tarpeeseen laite hankitaan, sen jälkeen voidaan 
kartoittaa erilaiset laiteratkaisut ja  mahdollisuudet 

Millainen internet yhteys?
Laitteen käytettävyys

Laiteriippumaton ratkaisu/kiinteä
ratkaisu?

Oma laite vai leasing/palvelupaketti?
Integroidut käyttömahdollisuudet? 

(esim. Skype- Arctic Connect)

Kännykkä, 
videoneuvottelulaitteet, 

tabletti, pc, 
mobiilisovellus, 

virtuaalitodellisuus?



Teknologisen ratkaisun 
edellytyksiä

• Etäpalvelut vaatii riittävän nopean sekä 
hyvälaatuisen internet-yhteyden sekä 
palveluntuottajalle että asiakkaalle.

• Asiakkaalla tulee olla toimiva tietokone/kannettava 
tietokone tai vaihtoehtoisesti mobiililaite.

• Palveluntuottajalla moderni tietokone/kannettava 
tietokone tai mobiililaite. Lisäksi tarvittavat 
lisälaitteet; ulkoinen kamera, mikrofoni, kuulokkeet, 
ulkoinen näyttö

(Dannbom & Heikkilä. KELAN JÄRJESTÄMÄSSÄ ETÄKUNTOUTUKSESSA KÄYTETTÄVÄ TEKNOLOGIA)
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Erityyppiset 
kuntoutustavat ja 

tyypillisesti 
tarvittavat laitteistot 

(Danbomm & Heikkilä)  



Teknologisia alustoja ja ratkaisuja

• CSAM S7 omahoito
• HealthFOX – Easier Tomorrow
• MCoach
• Medixine Suite
• MUMO care
• Navisec Health
• VideoVisit® asiointipalvelu

1.9.2020 Kela suositeltavat alustat



• Arctic Connect Trueconnector, Arctic Connect Oy, www.arctic-
connect.com (kotimainen, tarkempi esittely sovittavissa) monipuolinen ratkaisu 
mm. videoneuvottelu, etämittaukset, integroitu toisiin alustoihin

• CSAM S7 omahoito, CSAM Finland Oy, 
www.csamhealth.com (norjalainen) monipuolinen ratkaisu; video, chat, 
etämittaukset, integroitu toisiin alustoihin

• HealthFOX – Easier Tomorrow, HealthFOX Oy, www.healthfox.fi palvelukonsepti
(tarkempi esittely sovittavissa)  

• MCoach ja MClinic, Movendos Oy, www.movendos.fi terveydenhuollon sähköisen 
etäasioinnin kokonaisratkaisu 

• Medixine Suite, Medixine Oy, https://www.medixine.fi , 
https://online.medixine.com monipuolinen ratkaisu mm. video, chat, etämittaukset

• Diarium –terapia-alojen potilastietojärjestelmä + VIIVI-sovellus, Finnish Net 
Solutions Oy (FNS), https://diarium.fi VIIVI etäterapiapalvelu integraatio

• Videovisit -etähoitoratkaisu, Videovisit Oy, https://www.videovisit.fi (kotimainen, 
tarvittavat etäpalveluratkaisut palvelualustana) 

• Navisec Health PRO + VIIVI, Navicre Oy, https://health.navisec.fi (sähköinen
asiointipalvelu, mm. harjoitukset, viestit, videoneuvottelu)
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https://health.navisec.fi/


Esimerkkejä teknologisten 
ratkaisujen valintaan vaikuttavista 

tekijöistä 
• Kotimaiset ratkaisut ovat yleensä luotettavia ja heidän

ratkaisuiden käyttöön on saatavilla hyvä tuki

• Kotimaiset yritykset tuntevat suomalaisen toimintaympäristön
sekä sosiaali- ja terveysalan kentän hyvin

• Usealla laitetoimittajalla on myös räätälöityjä ratkaisuja, juuri
tietyn organisaation tarpeisiin. Joka tarkoittaa sitä, että 
organisaatio voi yleensä matalammalla kynnyksellä vaikuttaa 
kehittämistyöhön.

• Korona tilanteesta johtuen tällä hetkellä lyhyitä 
testikäyttömahdollisuuksia on tarjolla nyt monessa ratkaisussa



Arki lähemmäs: päätelaiteriippumattomia (eli 
niitä ”linkillisiä”) ja vaihtoehdot 

laajempaan käyttöön:

• VideoVisit asiakaspalveluratkaisu
https://www.videovisit.fi/klkh110-asiakaspalveluratkaisu/
(Kuntahankinta)

• Arctic Connect TrueConnector
http://www.arctic-connect.com/?sivu=trueconnector
(Hansel hankinta)

https://www.videovisit.fi/klkh110-asiakaspalveluratkaisu/
http://www.arctic-connect.com/?sivu=trueconnector


Arki lähemmäs hankkeessa 
pohdittuja ratkaisuja 

• Doxy.me: Tiedot päätyvät USAan, joten ei ensisijaisesti suositella pilotteihin

• Vooler tv: suomalainen, mutta ratkaisuja uusiin asiakaskontakteihin. Jäi vähän 
epäselväksi, miten käyttävät tietoa.  Ei ensisijaisesti sote ratkaisu. 

• Solki live: suomalainen palvelu, jossa markkinointitaustainen kauppapaikka ja jäi 
epäselväksi mitä tietoa käyttäjistä kerätään ja mihin tarpeeseen.  

• Whereby: Tietoturvan osalta yhteys suojattu ja kryptattu, tietojen säilytyspaikka 
muuttunut USAan. Kannattaa tarkistaa vielä tämä asia. Arki lähemmäs 
hankkeessa on tätä käytetty piloteissa. Kannattaa miettiä tarkkaan, jos laajentaa 
käyttöä. 

*Osa ratkaisuista ei välttämättä ole ensijaisesti kehitetty 
sosiaali- tai terveydenhuollon käyttöön. 



Esimerkkejä Arki lähemmäs 
hankkeen pilottikokeiluista
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Tarpeen määrittelystä pilottikokeiluihin
Erilaisia ratkaisuja on tärkeä 
testata todenmukaisissa 
tilanteissa. Aito asiakastilanne ei 
ole testausta varten!

Simulaatioharjoitukset tarjoavat 
työntekijöille turvallisen 
oppimisympäristön ja varmistavat 
asiakkaan palvelun laatua

Etäkuntoutus 
simulaatioharjoituksessa mukana  
näyttelijäasiakas, työntekijä, 
tekninen tuki, kouluttajat.







Kuusamon veteraanikuntoutus
-ammattilaisten välinen ohjaus

• Kotona veteraani ja kotihoidon työntekijä
• Etäyhteydellä mukana fysioterapeutti/toimintaterapeutti, joka ohjaa etänä 

kotona olevaa työntekijää

• Asiakkaan ei tarvitse osata käyttää teknologista ratkaisua, vaan työntekijä 
huolehtii tekniikasta 

• Kotona työntekijällä kannettava tietokone nettiyhteydellä, kokousmikrofoni 
ja mahdollisesti laajakuvaobjektiivi kameran linssiin (”kalansilmä”)

• Fysioterapeutilla/toimintaterapeutilla oma etälaitteisto

• Yhteys toteutetaan VideoVisit tai Whereby –suojatulla, laitteista 
riippumattomalla videoneuvotteluyhteydellä  Työntekijät jakavat 
keskenään osallistumislinkin

• Lisätietoja fysioterapeutti Jaana Tuovila, Kuusamo
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Oulunkaaren kuntayhtymä
Ryhmätoiminta ja Seniorikamari

• Seniorikamari on virtuaalinen olohuone, jossa 
ikäihmiset voivat hyödyntää sinne viikoittain 
tuotettua erilaista sisältöä. 

• Yhteys toteutuu Arctic Connectin TrueConnectorilla
• Palvelun tavoitteena on tukea kotona asumista ja 

lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niiden 
vähennyttyä koronan myötä. (Patokoski) 

• Terveyskeskuksen kuntoutuksen perinteisten ryhmien 
toteutus etäyhteyden välityksellä (Vuononvirta) 

• Yhteyshlöt Eeva Patokoski ja Tiina Vuononvirta



Toi.minna Oy:
PeiliVision virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä 

toimintaterapiassa

• Tavoitteellinen intensiivijakso 2-3kk
• Kuntoutujan itsenäinen harjoittelu

kotona n. 5krt/viikko + viikottainen
toimintaterapia

• Jatkuva seuranta ja harjoitussisällön
mukauttaminen

• Arviointi ja intensiivijakson
päättäminen/jatkaminen

• Suositellaan lisäksi kasvokkaisia
tapaamisiasekä omatoimisen
harjoittelujakson määräaikaisuutta

Lisätietoja Minna Pekarila Toi.minna Oy

Kuva: PeiliVision Oy
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Toiminna Oy, Oulunkaari, Kuusamo:
Pintaa syvemmälle verkkotunnetyöskentely nuorille

• Pintaa Syvemmälle -malli on tunteiden 
tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn luotu 
ympäristö verkossa

• Malli koostuu tunnetyöskentelystä 
verkossa sekä tunteisiin ja tunnepulmiin 
liittyvästä pelistä. 

• Toteutus ryhmässä tai yksilönä
• Pelaamisen jälkeen kokoonnutaan 

keskustelemaan pelissä käsitellyistä 
tunteista.

• Kaikki kohtaamiset tapahtuvat verkossa 
esim. Slack, Discord tai Videovisit alustalla. 
Lisätietoa pelistä:  Oulun kaupunki Jenni Martimo



Nuorten pilotit: 
tietoturvallinen 

pikaviestisovellus?

Whatsapp Signal Kaizala
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Moniammatillinen yhteistyö etäpalvelujen 
kehittämisessä ja käyttöönotossa 

• Kenelle etäpalvelun 
kehittäminen ja 
käyttöönotto 
yrityksessänne kuuluu? 

1.9.2020Footer



IT

Asiakas ja 
läheiset

Teknologiaratkaisun 
tarjoaja

Tietosuojavastaava

Esimiehet, 
päätöksentekijät

Työntekijät

1.9.2020



Kustannushyöty

• Kokonaisuuden arviointi moniulotteista
• Laadullinen ja määrällinen hyöty
• Hyödyn tarkastelu asiakkaan, palvelun tuottajan/ 

organisaation näkökulmasta 

1.9.2020Footer



Väliaikatietoja: perinteisen 
kotihoidon ja virtuaalikotihoidon 

kustannusten vertailua (Kekkonen 2019)

1.9.2020Footer Lisätiedot: Päivi Kekkonen, Oulun yliopisto & Arto 
Reiman, Oulun yliopisto



Kiittäen
Arki lähemmäs hankeväki
• Kirsi Jokinen, Arto Taimen, 

Pirjo Ylikauma, Marika Tuiskunen 
& Pirjo Lappalainen, Oamk

• Sari Arolaakso & Anne Rautio 
Lapin AMK

• Päivi Kekkonen & Arto Reiman, 
Oulun yliopisto

EtäSote hankeväki 
• Heli Katajamäki, Sari Petäjä,

Marjukka Rasa, Anne Puro, Janne 
Hirvonen ja Sari Arolaakso
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