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Johdanto
Vanhuspalvelulain ensimmäinen vaihe toi hoitajamitoituksen hoivakoteihin ja julkisessa
keskustelussa on noussut esille huoli riittävän kotihoidon työntekijöiden määrän turvaamisesta.
Hoitajamitoitus on edelleen kuitenkin vain pieni osa vanhustyön toimintamallien ja -tapojen
uudistamista. Olennaista on, että tällä hetkellä suurin osa vanhusväestöstämme on kotihoidossa
ja ilman laadullisen arvioinnin huomioon ottamista ei voida taata turvallisia kotihoidon
palveluita. Kotihoidosta on tullut niin psyykkisesti kuin fyysisestikin kuormittavaa. Lisäksi
myös kotihoidossa työvoiman saatavuuden haasteet ovat arkipäivää.
Erilaiset terveysalan mittaus- ja valvontalaitteet, ympäristösensorit, puettavat sensorit sekä
fysiologisten parametrien seurantalaitteet ovat arkipäiväistyneet (Pietiläinen ym. 2017).
Erilaisilla sensoreilla voidaan arvioida kotona asuvan ikääntyneen päivittäisistä toiminnoista
selviytymistä. Kun sensorit otetaan entistä aktiivisemmin käyttöön, on mahdollista että erilaiset
julkisuuteenkin nousseet epäkohdat kotihoidossa vähenevät. Yle uutisoi alkuvuodesta
esimerkiksi kotihoidon epätietosuutta siitä, että yksin asuva vanhus oli ollut kaatuneena
olohuoneensa lattialla pidemmän aikaa (Koivisto 2021). Tällaiset tilanteet on estettävissä
käyttämällä

automaattisesti

tilannekuvaa

tuottavia

kotisensoreita,

jotka

tunnistavat

poikkeavuuden asukkaan arjesta automaattisesti (esimerkiksi Suvanto Kotona).
Kotona asumisen teknologiaa ikäihmisille (KATI) -ohjelma käynnistyi tänä vuonna ja siinä
kotona asumisen teknologiaratkaisujen kehittäminen kytketään Tulevaisuuden sosiaali- ja

terveyskeskus -ohjelman sekä rakenneuudistusohjelman kautta rahoitettaviin hankkeisiin.
KATI-ohjelma toteuttaa Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman (Hyteairo) kotona
asumisen toimenpiteitä ja on samalla osa Ikäohjelmaa. Tässä ohjelmassa turvallista kotona
asumista pyritään edistämään kehittämällä uusia yhdessä, pilotoimalla ja ottamalla teknologiaa
käyttöön sote-alueilla systemaattisesti ja kansallisesti koordinoidusti. (Kotona asumisen
teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI) 2021.) Kati -ohjelmaa ja siitä syntyviä tuloksia
kannattaa jäädä seuraamaan. Teknologia-alan yrityksille se tarjoaa mahdollisuuden päästä
käyttöönottamaan turvallista kotona asumista tukevia ratkaisuja.

Kotona asuminen ja turvallisuuden tunne
Osalla kotihoidossa olevista on jonkin asteinen muistisairaus, jolloin turvallisuuden tunne
muodostuu yhdeksi keskeiseksi tekijäksi niin muistisairaan henkilön itsensä kuin omaisten ja
ammattilaisten näkökulmista. Kotona asuvan muistisairaan turvallisuuden tunteeseen ovat
yhteydessä yksilöön, ympäristötekijöihin sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät tekijät,
jotka voivat olla turvallisuuden tunnetta vahvistavia tai sitä heikentäviä (Immonen ym. 2018,
Nikula ym. 2018). Laineen (2013) mukaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat avun, tiedon
ja palveluiden saavutettavuus, oman elämän hallinta, yhteisöön kuuluminen ja tapaturmien
ennaltaehkäisy. Ottamalla kotona asumisen tueksi oikeanlaista ikäihmisten tukeen suunniteltua
teknologiaa, voidaan asukasta myös aktivoida omatoimisuuteen ja siten vahvistaa
muistiterveyttä edistävää itsenäisen pärjäämisen tunnetta.
Turvallisuuden tunne on keskeinen tekijä tuettaessa ikääntyneen itsenäisyyttä, sosiaalista
osallisuutta ja osallistumista (STM 2013). Keskeiset osa-alueet, joista turvallisuuden tunne
kotona asuvilla ikääntyneillä muodostuu, ovat koettu terveys ja toimintakyky sekä fyysiseen,
sosiaaliseen ja psykososiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät (Nikula ym. 2018).
Turvallisuuden tunne liittyy kiinteästi turvallisiin ihmissuhteisiin (Fagerström ym. 2011,
Boström ym. 2013), koettuun terveyteen ja ajantasaiseen tietoon arjessa selviämisestä
(Boström ym. 2013) sekä taloudelliseen turvallisuuteen (Fagersröm ym. 2011). Edellä
mainituihin tekijöihin liittyen esimerkiksi sensoriteknologian avulla voidaan tuottaa
ajantasaista tietoa arjessa selviämisestä. Erittäin keskeinen osa turvallisuuden tunnetta on
myös fyysisen ympäristön kautta luotava merkityksellinen tekeminen ja erilaiset
toimintamahdollisuudet kodissa ja lähiympäristössä (Elo 2006; Elo ym. 2011, Elo ym. 2013,
Nikula yn. 2018). Kotiympäristö ja ympäristöhyvinvointi ovat kiinteästi yhteydessä myös

koettuun elämänlaatuun (Siira ym. 2020). Näihin osa-alueisiin myös kotiin tuotava teknologia,
mukaan lukien erilaisten automaattisesti toimivien ympäristösensorien käyttö, vastaa omalta
osaltaan entistä vahvemmin. Parhaassa tapauksessa kokonaisvaltainen tieto mahdollistaa
turvallisen itsenäisen liikkumisen lähiympäristössä. Olennaisessa roolissa on terveyden,
toimintakyvyn ja erilaisten ympäristötekijöiden yhteisen tilannekuvan luominen kotihoidon
asiakkaasta ennakoimaan, tunnistamaan ja turvaamaan kotona asumista.

Kotihoidon erilaiset sensorit tilannekuvaa tuottamassa
Kotona asumisen tueksi tarvitaan helposti ja edullisesti mitattavissa olevia biomarkkereita,
joita voidaan hyödyntää myös kotioloissa ja osana arkea. Esimerkiksi VTT on kehittänyt
erilaisia mittaustapoja dementiaa aiheuttavien sairauksien varhaiseen havaitsemiseen. Näistä
esimerkkeinä web-pohjaiset kognitiiviset testit, pelit sekä kävelyanalyysi, joka hyödyntää
puettavien antureiden dataa. (Mahdiani ym. 2017.) Sensoriteknologiaa on kehitetty myös
ikääntyneiden arkirutiinien jatkuvaan seurantaan. Tavoitteena on tunnistaa ja reagoida nopeasti
sellaisiin muutoksiin, jotka viittaavat mahdollisiin ongelmiin. (Leikas & Kulju 2017).
Ennakoivaa hoivaa tukeva tilannekuva voi sisältää esimerkiksi liikeaktiivisuuden,
ruokailurutiinit, vuorokausirytmin, ovien käytön, vuoteen käytön sekä hälytysrajojen
asettamisen ja niistä hälyttämisen (Suvanto Care Oy). Myös kaatumisen tunnistamiseen on
kehitetty erilaisia tapoja ennakoida tai tunnistaa kaatuminen kotiympäristössä.
Kotihoidossa hoidetaan runsaasti erilaisia kroonisia haavoja, joita esimerkiksi syntyy
diabeteksen seurauksena tai maakuuhaavojen pitkittyessä. Haavanhoito on yksi alue, jossa
uusia tekniikoita, seurantatapoja ja hoitoprotokollia kehitetään jatkuvasti ja niiden hoitamisen,
seurannan ja mittaamisen etäkeinot ovat pian mahdollisia. Uusia tekniikoita on sovellettu
erityisesti diabeettisen jalkahaavan hoidossa, myös haavan diagnosoinnissa. Odotettavissa on,
että sensorit ja informaatioteknologian ratkaisut tuonevat merkittävää apua muun muassa
diabeettisen jalkahaavan hoitoon. Sensoreilla saatava tieto voidaan välittää esimerkiksi
hoidosta vastaavalle taholle tai asiakkaan omaan älypuhelimeen. (Lahtela & Viik 2020.)
Yhtenä

erityisesti

korona-aikana

nopeasti

kasvaneena

osa-alueena

kotihoidon

teknologiaratkaisuissa on etäyhteyksien käyttö niin viriketoiminnan järjestämisessä kuin
kotona pärjäämisen varmistamisessa. Etäyhteyksillä voidaan tuottaa niin erilaista
päivätoimintaa kuin myös tukea kotihoidon normaalia tilannekuvan ylläpitämistä.

Videopuheluratkaisuihin on liitettävissä myös etämittaustoiminnallisuus, jolloin asukas voi
itsenäisesti kotona tehdä esimerkiksi verensokerin seurantaa ja mittaustiedot siirtyvät
järjestelmästä

suoraan

hoitajien

tietoon.

Sensorien

ja

mittalaitteiden

tuottamasta

havaintodatasta voidaan myös automaattisesti aktivoida hälytyksiä, jolloin tilannekuvaa ei
tarvitse

seurata

aktiivisesti

vaan

järjestelmä

tuottaa

herätteen

poikkeavuushavainnosta. Kokemukset osoittavat, että turvaa tuovat ratkaisut lisäävät myös
hoitajien työssä viihtymistä, sillä laitteiden avulla he voivat nähdä asiakkaittensa voivan hyvin.
(Asiakaskokemus Euran kunta).
Omaiset ovat merkittävä voimavara kotona asuville ikääntyneille (Elo ym. 2013). He myös
usein haluavat aktiivisesti osallistua ikääntyvän läheisensä arkeen. Omaisten huoli kotona
selviämisestä on puolestaan omaisille merkittävä turvattomuutta aiheuttava tekijä (Elo ym.
2006, Nikula ym. 2018). Kun omaiset otetaan sensoriteknologian hyödyntämisen myötä osaksi
kotihoidon palvelujärjestelmää, he voivat myös itse paremmin seurata ja arvioida mahdollista
palveluntarvetta. Tällä tukitoiminnolla yhdistettynä lähialuille liikkumisen paikannustietoon
ikääntyvä voi liikkua vapaammin, asua pidempään turvallisesti tutussa ympäristössä ja omassa
kodissaan (Suvanto Care kokemuksia.)

Lopuksi
Lahtelan ja Viikin (2020) toteamukseen siitä, että tunnistavalta sensoritekniikalta odotetaan
paljon esimerkiksi haavanhoidossa, mutta toistaiseksi tieteelliset näytöt hyödyistä ja
vaikuttavuudesta ovat vaatimattomia, on helppo yhtyä. Sensoriteknologian käyttö vaatii
organisaatioiden perusteellista uudelleenjärjestelyä. (Lahtela & Viik 2020.) Varsin usein
uudelleen järjestelyn ytimessä on palveluprosessien uudelleen muotoilu. Tässä tutkimus- ja
kehittämistyössä tarvitaan eri toimijoiden välistä systemaattista yhteistyötä, jotta voidaan
tulevaisuudessakin turvata laadukkaat palveluprosessit kotona asuvalle ikääntyvälle
väestöllemme.
Sensoriteknologiaan liittyy vahvasti myös eettiset periaatteet ja lähtökohdat. Leikkaan ja
Kuljun (2017) mukaan ikääntyneen itsensä kannalta on merkityksellisintä se, mitä tietoja hän
haluaa itselleen sekä mitä itseään koskevia tietoja ja missä muodossa hän haluaa antaa muiden
käyttöön. Tähän päätökseen turvallisuuden tunne myös kiinteästi liittyy. Uusien ja nopeasti

kehittyvien teknologiaratkaisuiden mahdollisuudet kotihoidossa ovat mittavat, mutta
kehitystyö edellyttää jatkuvaa eettistä pohdintaa ja yksityisyyden suojan huomioon ottamista.
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