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toimenpiteiksi vuosille 2023–2027 

Heidi Anttila (toim.) 

Ehdotus ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimenpiteiksi vuosille 2023–2027 on 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sidosryhmien yhteinen suunnitelma, jonka tavoitteena 

on tehostaa etenkin kotona asumista tukevan hyvinvointiteknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja 

vaikuttavuuden arviointia. Näin pyritään edistämään iäkkäiden hyvinvointia ja turvallista kotona asu-

mista sekä kotihoidon ammattilaisten työhyvinvointia.  

Ehdotuksen mukaan THL koordinoi ikäteknologian hyödyntämistä kansallisesti ja alan toimijat, ku-

ten oppilaitokset, järjestöt ja yritykset, edistävät ikäteknologian hyödyntämistä omilla toimenpiteil-

lään. Sidosryhmien omat toimenpide-ehdotukset käsittelevät muun muassa käyttäjien osallisuuden 

lisäämistä, vaikuttavuuden arviointia, ammattilaisten teknologiaosaamista, tuotteiden yhteiskehit-

tämistä, viennin edistämistä ja hyvinvointialueiden teknologiakoordinaatiota. Koordinaatiotehtäväl-

lään THL varmistaisi toimijoiden tiedonkulun ja yhteistyön.  

Ehdotus koordinaatiomalliksi on suunniteltu THL:n Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) 

-ohjelmassa yhdessä sidosryhmien kanssa. Koordinaatiomallin tavoitteet ja tehtävät on määritelty 

Ikäohjelman periaatepäätöksessä, ja ehdotus on suunniteltu sosiaali- ja terveysministeriön toimek-

siannosta. Suunnitelma kattaa Ikäohjelman kansalliselle ikäteknologian koordinaatiomallille asetta-

mat tehtävät ja tavoitteet. 
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Lukijalle 

Tämä ehdotus on tarkoitettu poliittisille päättäjille, jotka kirjoittavat uutta hallitusohjelmaa keväällä 2023. 

Ehdotus voi kiinnostaa myös ikäihmisiä, heidän läheisiään sekä iäkkäiden palvelujen, erityisesti kotihoidon 

työntekijöitä ja johtajia. Ehdotetut toimenpiteet on suunniteltu heidän palveluidensa ja työnsä parantamiseksi 

heidän tarpeitaan kuunnellen. Lisäksi hyvinvointialueet, toimenpide-ehdotusten tekijät ja teknologiatoimit-

tajat voivat hyödyntää julkaisua oman toimintansa suunnittelussa. 

Ehdotus kuvaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sidosryhmien yhteisen suunnitelman ikä-

teknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimenpiteiksi vuosille 2023–2027. Ehdotus on laadittu 

THL:n Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa so-

siaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta. Ehdotus sisältää sekä THL:n toteuttaman kansallisen 

koordinaation että sidosryhmien esittämät konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Yhdessä ne kattavat kaikki 

Ikäohjelman 2030 kansalliselle ikäteknologian koordinaatiomallille asettamat tehtävät ja tavoitteet.  

Palvelutarpeiden kasvaessa ja henkilöstöpulan lisääntyessä ikäteknologian laaja käyttöönotto on tarpeen, 

jotta iäkkäiden ja hoitohenkilöstön hyvinvointia voidaan tukea ja sote-kustannuksia hillitä. Nyt tarvitaan kan-

sallisen tahtotilan ja vision muodostamista: millaista on teknologiatuettu kotona asuminen vuonna 2030? 

Jotta kotona asumisen digitalisaatio mahdollistuu, tarvitaan myös mahdollistavaa lainsäädäntöä, taloudellisia 

ajureita ja resursointia. Työpaperissa kuvattu ehdotus THL:n koordinaatiotehtäväksi tukee teknologisten rat-

kaisujen käytön laajentumista saattamalla toimijoita ja eri organisaatioiden asiantuntijuutta yhteen. Näin 

osaamista voidaan hyödyntää monialaisesti. Koordinaation avulla toimijat saavat selkeän tiedon sote-digita-

lisaation ja digikehittämisen kansallisista linjauksista. Kun tietoa jaetaan ja kaikkien osallistujien osaamisen 

ja toiminnan resurssit yhdistetään, toimijat voivat hyötyä toistensa työstä nopeammin, ja ikäteknologia saa-

daan mahdollisimman hyvin hyötykäyttöön. 

THL kiittää lämpimästi kaikkia tämän ehdotuksen valmisteluun osallistuneita tahoja: hyvinvointialueiden 

johtoa ja kotihoidon työntekijöitä, hyvinvointiteknologian opettajia, kehittäjiä ja tutkijoita, teknologiayrityk-

siä ja järjestöjä sekä Digi-HTA-arviointiin, lainsäädäntöön ja valvontaan, etiikkaan, tutkimuksen ja kehittä-

misen rahoitukseen ja kehittämisympäristöihin liittyviä toimijoita. Ehdotuksen laatimista tuki KATI-ohjel-

man asettama neuvonantajaryhmä sekä THL:n ja STM:n ohjausryhmät sekä THL:n asiantuntijat.  

Yhdessä tehden suunnitelmasta tuli kattava. Jos suunnitelma toteutetaan, hyvin alkanut yhteistyö voi jat-

kua kaikkien toimijoiden, ja erityisesti ikäihmisten, eduksi. Näin voidaan yhdessä edistää sitä, että ikäihmiset 

ja heidän läheistensä sekä ikääntyneiden palveluissa toimivat ammattilaiset saavat käyttöönsä vaikuttavaa ja 

parhaiten kuhunkin tilanteeseen ja käyttöympäristöön soveltuvaa ikäteknologiaa. THL toivoo päättäjien ja 

rahoittajien hyödyntävän tätä suunnitelmaa ikäteknologiaa koskevissa suunnitelmissa ja päätöksenteossa. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Helsingissä 20.2.2023  
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Tiivistelmä 

Anttila Heidi (toim.). Ikäteknologian kansallinen koordinaatio: kohti jatkuvuutta ja yhteistyötä. Ehdotus 

ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimenpiteiksi vuosille 2023–2027. Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 7/2023. 62 sivua. Helsinki 2023.  

ISBN 978-952-408-039-2 (verkkojulkaisu) 

Suomen väestö ikääntyy nopeasti, palvelutarpeet kasvavat ja pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilai-

sista on pahentumassa. Ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoidon ja kotihoidon menot ovat kasvaneet 

vuosi vuodelta ja olivat vuonna 2019 yhteensä 4 miljardia euroa. Kansallisten linjausten mukaan kotona asu-

minen on ensisijaista ja ikääntyneiden on tarkoitus saada tarvitsemansa palvelut kotiin. Kansallisen ikäohjel-

man 2030 keskeisenä tavoitteena on teknologian hyödyntäminen ja hyvinvoinnin lisääminen sen avulla. Ikä-

teknologia tarkoittaa hyvää ikääntymistä ja ikääntyneiden palveluja tukevia laitteita, digitaalisia palveluja, 

sovelluksia ja tietojärjestelmiä. Ikäteknologian avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia ja turvallista ko-

tona asumista heidän tarpeensa huomioiden. Teknologialla on mahdollisuus uudistaa ja tehostaa ammattilais-

ten työtä sekä tukea heidän työhyvinvointiaan ja alan vetovoimaa. Ikäteknologiaan panostaminen vähentää 

niin palvelujärjestelmän kustannuksia kuin luo liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia suomalaiselle korkean 

teknologian yrityksille. 

Tämä työpaperi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja ikäteknologiaa käyttävien ja sitä kehit-

tävien sidosryhmien yhdessä valmistelema ehdotus ikäteknologian koordinaatiomalliksi. Ikäteknologian kan-

sallisen koordinaatiomallin tarkoitus, tehtävät ja tavoitteet on määritelty Ikäohjelman periaatepäätöksessä. 

Ehdotus valmisteltiin syksyllä 2022 sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta osana kansallista 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa.  

Ehdotuksessa kuvataan ikäteknologiakoordinaation organisoituminen THL:n toteuttamana ja sidosryh-

mien toimenpide-ehdotukset. Toiminnan resursointitarve vuosille 2023–2027 on yhteensä 25,3 milj. euroa.  

THL:n koordinaatio ylläpitää ja päivittää kestävää kotona asumista tukevan teknologian käytön (KATI)-

toimintamallia ja -viitearkkitehtuuria. Niiden avulla THL tukee teknologioiden käyttöönottoa sekä hyvin-

vointialueiden tietojärjestelmien liittymistä kokonaisarkkitehtuuriin. THL jatkokehittää yhteiskehittämis- ja 

verkkopalvelu Innokylää, jotta hyvinvointialueet voivat hyödyntää toistensa hyviä toimintamalleja entistä 

helpommin. Koordinaatioroolissaan THL jakaa tietoa ja tukee alueellisia toimijoita ja sidosryhmiä ikätekno-

logian hyödyntämiseen liittyvässä työssä ja keskinäisessä sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Koordinaatio 

yhdistää ja kanavoi THL:n sisäistä ja muiden organisaatioiden asiantuntemusta. Koordinaatio tukee hyvin-

vointialueiden teknologiaratkaisujen vertaiskehittämistä eri työmuodoilla (esim. työpajat ja Innokylä), tuo eri 

toimijoita yhteen tapahtumissa ja edistää vaikuttavan teknologian käyttöä viestinnällä. Suunnitelman toteut-

taminen edellyttää THL:lle pysyvää rahoitusta, jonka vuosikustannukset ovat 800 000 euroa. 

Sidosryhmät ehdottavat yhdeksää kansallista toimenpidettä, jotka yhdessä THL:n koordinaation kanssa 

kattavat Ikäohjelman periaatepäätöksessä koordinaatiomallille määritetyt tehtävät ja tavoitteet. Toimenpide-

ehdotuksiin sisältyy ikääntyvän ja vanhan ihmisen näkökulma ja osallisuus, ikäteknologiaratkaisujen tuote-

kehityksen, testauksen ja viennin tuki, ikäteknologiaosaamisen kehittäminen ja sote-ammattilaisten koulut-

taminen, hyvinvointialueiden teknologiayksiköiden koordinaatio, puhebotin kehittäminen, hyvinvointitekno-

logiahakemiston jatkokehitys sekä vuosittaisen hyvinvointiteknologiatapahtuman laajentaminen. Arviointi-

tiedon hyödyntämistä varten kehitetään kotona asumisen teknologioiden yhtenäinen arviointikokonaisuus. 

Yhtenä toimenpiteenä ehdotetaan kansallisen tekoälyviitearkkitehtuurin toteuttamista ja sen kytkentää sote-

viitearkkitehtuuriin. Sidosryhmien toimenpide-ehdotusten resursointitarve on arviolta noin 22,1 milj. euroa. 

Ehdotus ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi vuosille 2023–2027 kuvaa koordinaatiomal-

lille Ikäohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja tehtävien mukaiset konkreettiset toimenpiteet, joiden myötä 

kotona asuvat iäkkäät ihmiset, heidän läheisensä sekä kotihoidon ammattilaiset saavat käyttöönsä vaikuttavia 

teknologioita, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan. STM voi hyödyntää suunnitelmaa Ikäohjelman toimeen-

panosuunnitelmassa seuraavaa hallitusohjelmaa muodostettaessa. 

 

Avainsanat: ikäteknologia, ikääntyminen, kotona asuminen, kansallinen koordinaatio, verkostoituminen 
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Sammandrag 

Heidi Anttila (red.) Nationell samordning av åldersteknologin: mot kontinuitet och samarbete. Förslag till 

nationell samordningsmodell och åtgärder för åldersteknologi för åren 2023–2027. Institutet för hälsa och 

välfärd (THL). Diskussionsunderlag 7/2023. 62 sidor. Helsingfors 2023;  

ISBN 978-952-408-039-2 (nätpublikation) 

Befolkningen i Finland åldras snabbt, servicebehovet ökar och bristen på yrkesutbildade personer inom 

social- och hälsovården håller på att förvärras. Kostnaderna för långtidsvård och hemvård för äldre och per-

soner med funktionsnedsättning har ökat från år till år och uppgick år 2019 till sammanlagt 4,0 miljarder 

euro. Med hjälp av åldersteknologin stöder man äldre personer att bo hemma så länge som möjligt, med 

beaktande av säkerheten och den äldres behov. Med åldersteknologi avser man ett bra åldrande samt appara-

ter, digitala tjänster, applikationer och informationssystem som stöder tjänsterna för äldre. Att utnyttja tek-

nologi för att öka välfärden, är ett av de centrala målen i Åldersprogrammet 2030. Satsningar på ålderstek-

nologi minskar såväl kostnaderna för servicesystemet som skapar affärs- och exportmöjligheter för fin-

ländska högteknologiska företag. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) beredde, tillsammans med intressentgrupperna, en nationell sam-

ordningsmodell för åldersteknologi, för vilken man har fastställt ett syfte, uppgifter och mål i principbeslutet 

för Åldersprogrammet 2030. Beredningen genomförde man på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet 

(SHM) som en del av det nationella programmet teknologier för äldre som bor hemma (KATI).  

Detta arbetsdokument innehåller ett förslag till samordningsmodell för åldersteknologi med mål och upp-

gifter samt åtgärdsförslag som intressentgrupperna lägger fram samt resurser som krävs för att genomföra 

dem. Förslaget har man utarbetat under hösten 2022 i samarbete med THL och intressentgrupperna. I försla-

get beskriver man hur den nationella samordningen av åldersteknologin, som THL genomför, kan organise-

ras, vilka åtgärder som man behöver och hur resurserna ska allokeras. Det totala resursbehovet för hela sam-

ordningen och de här föreslagna åtgärderna för åren 2023–2027 är 25,3 M€.  

Genomförandet av planen förutsätter permanent finansiering för THL, vars årliga kostnader är 800 000 

€. THL upprätthåller och uppdaterar en hållbar KATI-modell och referensarkitektur. Med hjälp av dessa 

stöder man användningen av teknologier och verksamhetsmodeller för personer som bor hemma samt syste-

mens koppling till den övergripande arkitekturen i välfärdsområdena. THL vidareutvecklar Innokylä. Sam-

ordningen sprider information mellan den regionala utvecklingen och intressentgruppernas åtgärder samt 

stöder intressentgrupper och regionala projekt inom samarbete, uppnående av målen och internationellt sam-

arbete. Samordningen förenar och kanaliserar THL:s interna och andra organisationers sakkunnighet. Sam-

ordningen syns i arbetsformerna som stöder kollegial utveckling av välfärdsområdenas teknologilösningar 

(t.ex. workshops, Innokylä), i evenemang som sammanför olika aktörer och i kommunikationen som främjar 

teknikanvändningen.  

Resursbehovet för intressentgruppernas åtgärdsförslag har uppskattats till cirka 22,1 M€. Intressentgrup-

perna föreslår nio nationella åtgärder som tillsammans med samordningen genomför Åldersprogrammets 

uppgifter och mål för år 2030. Åtgärdsförslagen omfattar den äldres och den gamla människans perspektiv 

och delaktighet; stöd för produktutveckling, testning och export av åldersteknologiska lösningar; utveckling 

av åldersteknologikompetensen och utbildning av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården; 

samordning av välfärdsområdenas teknologienheter, utveckling av chattrobot, vidareutveckling och kommu-

nikation av katalogen för välfärdsteknologi samt utvidgning av det årliga evenemanget för välfärdsteknologi. 

För att utnyttja utvärderingsinformationen utvecklar man och tar i bruk en enhetlig helhet för bedömning av 

teknologier för personer som bor hemma. Den omfattar en kvalitativ, kvantitativ, ekonomisk och klimat-

mässig bedömning av verksamheten. Man föreslår som en åtgärd en nationell referensarkitektur för artificiell 

intelligens och dess koppling till referensarkitekturen för social- och hälsovården. 

Den nationella samordningsmodellen för åldersteknologi, som sammanställts av THL, är aktörernas ge-

mensamma förslag till planen för åren 2023–2027. Modellen beskriver konkreta åtgärder för mål och upp-

gifter i enlighet med Åldersprogrammet 2030, så att personer som bor hemma, hens närstående samt 
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hemvårdspersonalen får tillgång till teknologier som främjar deras välfärd. SHM kan utnyttja planen i ge-

nomförandet av Åldersprogrammet när nästa regeringsprogram bildas. 

 

Nyckelord: åldersteknologi, åldrande, hemmaboende, nationell samordning, nätverkande 
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Abstract 

Anttila, Heidi (ed.). National coordination of age technology: towards continuity and cooperation. Proposal 

for the national coordination model for age technology and for related measures for 2023–2027. Finnish 

institute for health and welfare (THL). Discussion Paper 7/2023. 62 pages. Helsinki, Finland 2023. ISBN 

978-952-408-039-2 (online publication) 

The Finnish population is ageing rapidly, the service needs are increasing and the shortage of social and 

health care professionals is getting worse. The costs of long-term care and home care of older people and 

persons with disabilities have increased year after year, totalling EUR 4.0 billion in 2019. Age technology 

helps older people to live at home for as long as possible, taking into account the elderly person’s safety and 

needs. Age technology means equipment, digital services, applications and information systems that support 

good ageing and services for older people. The utilisation of technology to increase well-being is one of the 

key objectives of the National Programme on Ageing 2030. Investing in age technology reduces the costs of 

the service system as well as creating business and export opportunities for Finnish companies specialising 

in high technology. 

The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) prepared a national coordination model for age tech-

nology in cooperation with stakeholders on the basis of the purpose, tasks and objectives in the government 

resolution on the programme on ageing 2030. The preparation was commissioned by the Ministry of Social 

Affairs and Health as part of the national programme on technology supporting smart ageing and care at 

home (KATI programme).  

This working paper contains a proposal for the age technology coordination model, including its objec-

tives and tasks, as well as the measures proposed by stakeholders and the resources required for their imple-

mentation. The proposal was drawn up in autumn 2022 in cooperation with THL and stakeholders. The pro-

posal describes how the national coordination of age technology by THL could be organised, what kind of 

measures would be required and how they should be resourced. The total need for resources for the coordi-

nation and the measures proposed here as a whole would be EUR 25.3 billion for the period 2023–2027.  

The implementation of the plan requires permanent funding for THL, the annual costs of which are EUR 

800,000. THL maintains and updates the sustainable KATI model and reference architecture, with the help 

of which it supports renewing operating models to use technologies at home and the linking of systems to 

the enterprise architecture in the well-being services areas. THL is further developing Innokylä. Coordination 

distributes information between regional development and the measures taken by stakeholders and supports 

stakeholders and regional projects in cooperation, in achieving the objectives and in international coopera-

tion. Coordination combines and channels the expert knowledge existing within THL and in other organisa-

tions. Coordination is visible in the forms of work that support the co-creation of the wellbeing services 

counties’ technological solutions (e.g., workshops, Innokylä), in events that bring together different actors 

and in communication that promotes the use of technology.  

The resource need for the measures proposed by stakeholders has been estimated at approximately EUR 

22.1 million. Stakeholders propose nine national measures, which together with coordination will implement 

the tasks and objectives of the National Programme on Ageing 2030. The proposed measures include the 

point of view and inclusion of an ageing and elderly person; support for the product development, testing and 

export of age technology solutions; development of expertise in age technology and training of social welfare 

and health care professionals; coordination of the technology units of the wellbeing services counties, the 

development of a speech bot, further development of a catalogue of well-being technologies, communication 

and expanding the annual well-being technology event. A consistent set of evaluations of home living tech-

nologies will be developed and introduced for the utilisation of evaluation data. The set will include qualita-

tive, quantitative and financial evaluation of the activities and an assessment of their climate effects. As one 

of the measures, it is proposed that a national reference architecture for artificial intelligence be implemented 

and linked to the reference architecture for social welfare and health care. 

The national age technology coordination model is a plan compiled by THL and proposed jointly by 

actors for the period 2023–2027. The model describes the concrete measures in line with the objectives and 
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tasks of the National Programme on Ageing 2030 to enable a person living at home, the people close to the 

person and home care professionals to have effective technologies at their disposal to increase their well-

being. The Ministry for Social Affairs and Health can take advantage of the plan in the action plan for the 

National Programme on Ageing when the next government programme is drawn up. 

 

Keywords: age technology, ageing, living at home, national coordination, networking 
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1 Ikäohjelman tavoitteet ja tehtävät  

kansalliselle ikäteknologiakoordinaatiolle 

Ikäteknologiakoordinaatio on yksi valtioneuvoston Ikäohjelman periaatepäätöksen 1  vuosille 2023–2027 

määrittämistä toimenpiteistä. Periaatepäätöksen mukaan tavoitteena on edistää teknologian käyttöä luonte-

vana osana hyvinvointia ja ammattilaisten työtä sekä ikääntyvien teknologiataitoja ja yhdenvertaisuutta tek-

nologian hyödyntämisen mahdollisuuksissa. Lisäksi tavoitellaan työhyvinvointia, myönteisiä asenteita ja am-

mattilaisten osallistumista teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tavoitteena on myös tukea analytii-

kan ja eettisen tekoälyn hyödyntämistä palveluiden kustannusvaikuttavuuden, laadun ja läpinäkyvyyden ke-

hittämiseksi sekä Suomen imagoa ikäteknologian mallimaana. 

Ikäohjelman periaatepäätöksessä on kuvattu ikäteknologian kansallisen koordinaation tehtävät:  

A. Tiedon levittäminen ja käyttöönoton tukeminen. Jaetaan tietoa vaikuttavista toimintamalleista ja 

käytänteistä sekä tuetaan niiden kehittämistä, käyttöönottoa ja seurantaa. 

B. Vaikuttavuuden jatkuva arviointi. Arvioidaan ikäteknologiaratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannus-

hyötyjä sekä kootaan tieto Digi-HTA-menetelmällä arvioiduista ratkaisuista. 

C. Myönteiset asenteet. Edistetään myönteistä asennetta teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen, 

jotta hyvät käytännöt saadaan leviämään. 

D. Alueiden ohjaus, yhteistyö ja vertaisoppiminen. Ohjataan alueita ja organisoidaan vertaisoppimista 

sekä edistetään verkostomaista kansallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken tukemaan 

teknologian käyttöönottoa laajasti eri alueilla. 

E. Liiketoiminta ja kansainvälisyys. Edistetään ikäteknologian toimintamallin kaupallisia ja kansainväli-

siä mahdollisuuksia mm. tunnistamalla, miten julkisen sektorin kehittämiä toimintamalleja ja toteutuk-

sia voidaan hyödyntää viennin tukena ja kansainvälisessä teknologiayhteistyössä. 

F. Kansallinen kehitysympäristöjen tuki. Tuetaan sote-toimijoiden ja yritysten yhteistyötä teknologioi-

den yhteiskehittämisessä, pilotoinnissa ja käyttöönotossa. 

THL on valmistellut tämän ehdotuksen STM:n toimeksiannosta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ehdotus 

on toteutettu osana kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa.  

STM:n toimeksiannon mukaan Ikäteknologian kansallisen koordinaation tulee  

1. mahdollistaa teknologiatuetun kotona asumisen kestävä toimintamalli  

2. selkeyttää ja tehostaa iäkkäiden palveluissa ja kotona asumisessa hyödynnettävän teknologian (sovel-

lukset, laitteet ja järjestelmät) kehittämistä, käyttöönottoa ja vaikuttavuusarviointia 

3. varmistaa toiminnan ja tulosten jatkuvuus sekä kansallinen yhtenäisyys.  

Koordinaatiomallin keskeiset viitekehykset ja linjaukset ovat STM:n kansallinen hyvinvointialueiden oh-

jausmalli ja sote-digitalisaatio, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri sekä näihin 

liittyvä lainsäädäntö. Niiden mukaisesti koordinaation tulee tukea kotona asumisen teknologioiden ja järjes-

telmien liittymistä osaksi kansallista sote-tiedonhallintaa eli kokonaisarkkitehtuuria. 

Ikäteknologiakoordinaatio ja toimenpiteet vaativat toteutuakseen erillisrahoituksen. Tämä työpaperi ku-

vaa THL:n ja sidosryhmien yhteisen ehdotuksen ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimen-

piteiksi vuosille 2023–2027 (luvut 2–4). Luku 5 kuvaa ikäteknologiakoordinaation nykytilanteen, mahdolli-

suuksia ja sidosryhmien tarpeita. Toimenpiteissä esiintyvät käsitteet ja varsinaiset toimenpidekortit ovat eh-

dotuksen liitteinä.

 
1 STM (2022) Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Periaatepäätös. Helsinki: Valtioneuvoston julkaisuja 

70. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-535-1 
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2 Ikäteknologiakoordinaation tavoitetila ja 

tehtävät 

Ehdotus koordinaatiomalliksi perustuu toimeksiannon mukaisesti Ikäohjelman tavoitteisiin ja kohdistuu 

ikääntyneiden kotiin vietäviin palveluihin ja ikäteknologiakoordinaatioon.  

Tavoitetilassa vuonna 2030:  

• Hyvinvointialueilla on keinoja, joilla asiakkaat ja läheiset voivat osallistu keskusteluun sekä kokeilla ja 

kehittää teknologioita (esim. digiraadit, kokemusasiantuntijat, vertaispalautekäytännöt, vanhusneuvos-

tot, opintopiirit).  

• Hyvinvointialueilla toimii muutosagentteja ikäpalveluiden teknologiatietoisuuden, asenneilmaston ja 

verkostojen kehittämiseksi sekä kotihoidon toimintamallien muutoksen läpiviemiseksi palveluraken-

teissa ja käytännöissä.  

• Kansallisesti sovelletaan ennakointikäytäntöjä, joissa iäkkäiden, kotona asumisen palveluiden ja digita-

lisaation kestäviä kehittämissuuntia tunnistetaan yhteistyössä iäkkäiden palveluita kehittävien toimijoi-

den kanssa.  

• Lainsäädäntö sallii tutkimusasetelmat, joilla voidaan luotettavasti osoittaa teknologian vaikuttavuus esi-

merkiksi henkilöstömitoituksessa ja tekoälyn soveltamisessa. 

• Kotona asuvilla ikääntyvillä henkilöillä, heidän läheisillään sekä kotihoidon ammattilaisilla on käytös-

sään vaikuttavia teknologioita yhdenvertaisesti ja luontevana osana palveluita. Teknologiaa hyödyntävät 

palvelut lisäävät asiakkaiden hyvinvointia ja parantavat kotihoidon työntekijöiden asiakaslähtöistä pal-

velua sekä hoito- ja hoiva-alan pito- ja vetovoimaa. 

• Yhtenäisen vaikuttavuusarviointimallin avulla tuotetaan arviointeja ja jaetaan tietoa taloudellisesti kes-

tävistä, vaikuttavista ja ilmastomuutosta hillitsevistä digitaalista ratkaisuista, jotka tukevat kotona asu-

mista.  

• Teknologiatuetun kotona asumisen toimintamalli (KATI-malli) kokoaa yhteen kestävästi ja ajantasai-

sesti vaikuttavat toimintatavat ikäteknologioiden käytössä.  

• Hyvinvointialueet hyödyntävät KATI-mallia palveluiden uudistamisessa ja malli tunnetaan kansainväli-

sesti. 

• Hyvinvointialueilla on suunnitelmat kotona asumisen teknologioiden, järjestelmien ja niistä tulevan tie-

don liittämiseksi osaksi sote-kokonaisarkkitehtuuria iäkkäiden palveluissa. Hyvinvointialueet hyödyntä-

vät KATI-viitearkkitehtuuria, mikä tukee kansallisen sotedigitalisaation tavoitteiden toteutumista. 

• Hyvinvointialueiden, kuntien sekä ikäteknologian kehittämisympäristöjen, yritysten, tutkijoiden, koulut-

tajien ja järjestöjen välillä on toimivat yhteistyön rakenteet ja toimintamallit. 

 

Taulukossa 1. esitetään yhteenveto vuosille 2023–2027 suunnitelluista ikäteknologiakoordinaation ja sidos-

ryhmien tehtävistä, rooleista ja kustannuksista. Lisäksi taulukossa esitetään, miten kukin tehtävä toimii ikä-

ohjelman 2030 teknologiakoordinaatiolle asettamien tehtävien (A–D) ja seitsemän tavoitteen edistämisessä. 

STM:lle kuuluu tehtävässä D kuvattu ohjaus. THL toteuttaa tehtäviä A ja D ja edistää kaikkien seitsemän 

tavoitteen toteutumista (ks. luku 3). Ikäteknologiakoordinaatiolle määriteltyjä muita tehtäviä (tehtävät B, C, 

E ja F ja osin A ja D) toteuttavat sidosryhmät (ks. luku 4). Ikääntyneiden palveluiden digitaalisia ratkaisuja 

kehitetään lisäksi myös Suomen kestävän kasvun ohjelman (Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman 

mukainen ohjelma, RRP-ohjelma) alueellisissa hankkeissa sekä muissa hankkeissa ja hyvinvointialueiden 

toiminnassa (ks. luku 3.2). 

Huomioitavaa on, että samoja teknologiaratkaisuja voidaan hyödyntää myös muiden asiakasryhmien pal-

veluissa. Vuonna 2021 tehtiin STM:n toimeksiantona esiselvitys digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin osaa-

miskeskuksen tarpeesta ja tehtävistä.2 Osaamiskeskuksen tehtäviksi tässä julkaisemattomassa dokumentissa 

 
2 Piha, T, Hendolin, M, Hämäläinen, H, Reponen, J (2021) Digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskuksen tarve ja tehtävät. Esisel-

vitys. Julkaisematon.  
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ehdotettiin muun muassa kansallista verkostotoimintaa digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian toi-

mintamallien ja ratkaisujen tiedonvaihtoon, osaamisen kehittämiseen sekä vaikuttavuuden arviointiin ja vai-

kuttavimpien palvelukonseptien tunnistamiseen. Ehdotukset ovat linjassa tämän ikäteknologiakoordinaatiota 

koskevan ehdotuksen kanssa. Jatkossa on varmistettava yhteistyö resurssien säästämiseksi. 

Taulukko 1. Ikäteknologiakoordinaation ja sidosryhmien tehtävät, roolit ja rahoitustarpeet Ikä-
ohjelman teknologiakoordinaatiolle asettamien tehtävien ja tavoitteiden edistämisessä 

Tehtävä Rooli Rahoitus-

tarve M€ 

Vastuutaho(t) Mitä Ikäoh-

jelman tehtä-

vää ja tavoi-

tetta edis-

tää? * 

Kytkentä hyvinvointialueiden ohjaus-

malliin  

ohjaa  - STM Tehtävä D 

Lainsäädäntö mahdollistajana selkeyttää ja tulkit-

see 

- STM Tehtävä D 

Ikäteknologiakoordinaatio: yhteistyö, 

tiedon jakaminen kansallisesti ja kan-

sainvälisesti, tavoitteisiin pääsemisen 

tuki sekä kytkentä sote-digitalisaa-

tioon. Q1/2024–Q4/2027  

koordinoi, jakaa ti-

lannetietoa, yhteis-

kehittää, ohjeistaa 

tiedonhallinnassa 

2,4 THL Tehtävät A ja 

D, tavoitteet 

1–7 

Innokylän palvelukokonaisuuden jatko-

kehitys: Ikäteknologian toimintamal-

lien yhteiskehittämisen ja käyttöön-

oton tukeminen Innokylän työkalujen 

avulla. Q1/2024-Q4/2027 

esiselvittää, testaa ja 

ottaa käyttöön 

0,8 THL, Suomen Kuntaliitto, 

Suomen sosiaali ja ter-

veys SOSTE ry 

Tehtävä A, ta-

voite 1 

KATI-viitearkkitehtuuri Q4/2022-

Q2/2023 

selkeyttää ja ohjaa  - Toteutuu osana KATRA-

hanketta**. VTT, STM, 

NHG, THL 

Tehtävät A ja 

D, tavoitteet 1 

ja 3 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

kansallinen palvelukonsepti ja digirat-

kaisut Q1/2022-Q4/2025 

kehittää ja ottaa 

käyttöön  

- Toteutuu Suomen kestä-

vän kasvun ohjelmassa. 

THL, STM, DVV, Digi-

Finland Oy 

Tehtävät A, C, 

D ja E, tavoit-

teet 1, 3, 5 ja 6 

Hyvinvointialueiden teknologiayksiköi-

den ja teknologiatoimittajien verkosto, 

ikääntyneiden puhebotti Q1/2023-

Q4/2027 

tukee, jakaa hyviä 

käytäntöjä, yhteiske-

hittää 

9,6 DigiFinland Oy Tehtävät A ja 

D, tavoitteet 1 

ja 3 

Ikääntyneiden omat näkemykset ja hei-

dän ottamisensa mukaan teknologia-

kokeiluihin Q1/2023-Q4/2027 

selvittää, jakaa tie-

toa, yhteiskehittää 

1,7 Valli ry Tehtävät A ja 

C, tavoite 2 

Autetaan yrityksiä ottamaan käyttäjät 

mukaan digitaalisten tuotteiden kehi-

tykseen parempien ratkaisujen saa-

miseksi ikäihmisten ja hyvinvointialuei-

den tarpeisiin sekä vientiin. Q1/2024-

Q4/2027 

toteuttaa yhteiske-

hittämistä, käyttäjä-

kokeiluja ja tukee yri-

tyksiä 

1 LAB, Metropolia. Yhteis-

työkumppaneita ovat 

muut mahdolliset kor-

keakoulutoimijat, Kan-

sallinen Testbed -ver-

kosto 

Tehtävä F, ta-

voitteet: 1, 3, 

4, 5 ja 7 

Kotihoidon ammattilaisten osaaminen, 

jotta kaikilla olisi myönteinen asenne ja 

osaaminen teknologiaratkaisujen 

kehittää osaamista ja 

koulutusta 

5 # Digitaalisen hyvinvoinnin 

verkostot (Diginet AMK 

&AO), Oamk, LAB, Sa-

taedu. Valmistelijoina 

Tehtävät A, C 

ja D, tavoit-

teet 1, 2, 3, 4 

ja 5 
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käyttöön ikäihmisten kotiin vietävissä 

palveluissa. Q1/2024-Q4/2027 

olivat myös Palvelukes-

kus Helsinki sekä Tulkoti-

hankkeet (Kanta-Häme, 

Etelä-Savo) 

Yhtenäinen kotona asumisen teknologi-

oiden arviointikokonaisuus, joka sisäl-

tää toiminnan vaikutusten ja vaikutta-

vuuden laadullisen, määrällisen ja ta-

loudellisen arvioinnin. Q1/2024-

Q4/2027 

kehittää, ottaa käyt-

töön ja levittää 

4,2 FinCCHTA, Tampereen 

yliopisto, LUT-yliopisto, 

SYKE 

Tehtävä B, ta-

voitteet 1–7 

Palveluntuottajien näkemykset tekno-

logiatuetun palveluasumisen tulevai-

suudesta ja teknologioiden vaikutuk-

sesta ammattilaisten työhön Q4/2022-

Q4/2027 

selvittää ja jakaa tie-

toa 

Ei vaadi 

julkista re-

sursointia. 

Microsoft, NHG Tehtävät A, C 

ja D, tavoit-

teet 1 ja 3 

Kansallinen hyvinvointiteknologiahake-

misto, joka palvelee teknologiayrityk-

siä, kuluttajia ja sote-ammattilaisia 

Q3/2023-Q4/2027 

jatkokehittää ja 

markkinoi  

0,15 Elinkeino- ja kehitysyhtiö 

Prizztech Oy## 

Tehtävät A, C, 

D ja E, tavoit-

teet 1, 2, 3, 5 

ja 7 

Vuosittainen hyvinvointiteknologiata-

pahtuma Q1/2024-Q4/2027 

laajentaa sisällölli-

sesti ja toteuttaa 

0,47 Elinkeino- ja kehitysyhtiö 

Prizztech Oy, Satakunnan 

ammattikorkeakoulu, Sa-

taedu, Tampereen yli-

opiston Porin yksikkö 

Tehtävät A, C, 

D ja E, tavoit-

teet 1, 2, 3, 4, 

5 ja 7 

Kansallinen tekoälyarkkitehtuuri, pal-

velut ja tekniset ratkaisut, joiden avulla 

voidaan tuottaa ennaltaehkäiseviä 

hoito- ja hoivapalveluja tekoälyn avulla 

ikäihmisille ja heidän kanssaan työs-

kenteleville ammattilaisille (toteutus-

aika?) 

ehdottaa kehitettä-

väksi kansallisesti 

Epäselvä Ehdottaja Avaintec Oy, 

toteuttaja epäselvä 

Tehtävät A–E, 

tavoite 6 

Yhteensä  25,3 M Eri tahoja, osan rahoi-

tus ei kuulu STM:lle.  

Osaamisen 

kehittämisen 

kustannuk-

set ovat 

puutteelliset.  

*Ikäohjelman 2030 ikäteknologian koordinaatiomallille kuvaamat tehtävät: A. Tiedon levittäminen ja käyttöönoton tukeminen, B. Vaikutta-

vuuden jatkuva arviointi, C. Myönteiset asenteet, D. Alueiden ohjaus, yhteistyö ja vertaisoppiminen, E. Liiketoiminta ja kansainvälisyys, F. 

Kansallinen kehitysympäristöjen tuki; ja tavoitteet: 1) Teknologia luontevana osana hyvinvointia ja ammattilaishoitoa, 2) Ikääntyvien tekno-

logiataidot, 3) Yhdenvertaisuus teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksissa, 4) Työhyvinvoinnin lisääntyminen, 5) Myönteiset asenteet 

ja osallistuminen, 6) Analytiikalla ja eettisellä tekoälyllä kustannusvaikuttavuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä sekä 7) Suomesta ikäteknologian 

mallimaa, hyvinvointia viennistä. Katso tarkemmin luvusta 1.  

** KATRA on VTT:n toteuttama KATI-ohjelman teknologia ratkaisujen ohjaus ja arviointi -hanke vuosina 2020–2023. 

# Ei sisällä kaikkia koulutuskuluja ks. tarkemmin, toimenpide-ehdotus 3 (liite 3).  

## Kuntaomisteinen voittoa tavoittelematon elinkeino- ja kehitysyhtiö: https://www.prizz.fi/prizztech-oy.html 
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3 Ehdotus THL:n rooliksi koordinaattorina 

3.1 Tavoitteet ja tehtävät 

THL on valmistellut ehdotuksen vuosille 2024–2027 ikäteknologian kansalliseksi koordinaatioksi, joka to-

teutuessaan tulisi THL:n tehtäväksi.3 Koordinaatio tukee osaltaan STM:n vuosille 2023–2026 laatimien so-

siaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden4 ja erityisesti Kansallisen ikäohjelman 20305 ta-

voitteiden toteutumista.  

Tavoitetilan toteuttamiseksi THL:n ikäteknologiakoordinaation keskeisinä tehtävinä on:  

• ylläpitää kestäviä yhteistyön rakenteita hyvinvointialueiden, keskeisten sidosryhmien ja THL:n tehtä-

vien välillä 

• ylläpitää ja kehittää teknologiatuetun kotona asumisen toimintamallia ja viitearkkitehtuuria (KATI-toi-

mintamalli ja -viitearkkitehtuuri), jolla tukee hyvinvointialueiden yhtenäistä teknologioiden kehittä-

mistä, käyttöä ja liittymistä kokonaisarkkitehtuuriin 

• jakaa tietoa alueellisen kehittämisen ja sidosryhmien toimenpiteiden välillä 

• tukea sidosryhmiä ja hyvinvointialueita kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, vaikuttavuuden 

arvioinnissa yhtenäisen mallin mukaisesti sekä Ikäohjelman tavoitteisiin pääsemisessä  

• viestiä avoimesti, ajantasaisesti ja monikanavaisesti ikäteknologian tavoitetilan ja toimenpiteiden edisty-

misestä. 

Yhteistyön ja kehittämistyön tuki toimenpiteille, alueelliselle kehittämiselle ja niiden välille rakennetaan ver-

kostomaisella työotteella keskeisimpien sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Tätä varten kootaan THL:n si-

sältä asiantuntijatietämystä, muodostetaan sidosryhmistä toimijoiden verkosto, järjestetään kokouksia, ver-

taiskehittämistyöpajoja ja tapahtumia sekä viestitään monipuolisesti. THL jakaa tietoa tapahtumista ja toi-

minnasta sekä osallistuu myös sidosryhmien järjestämiin yhteistyöfoorumeihin tai tapahtumiin, jotka tukevat 

tavoitteiden toteutumista. Koordinaatio luo kaikkien osapuolten välille luottamusta ja tunnetta, että kaikki 

ovat tärkeitä osia kansallisesssa yhteistyössä. Osallistavalla, jatkuvalla yhteistyöllä vältetään päällekkäisyyttä 

ja vastuurailoja. Yhteistyössä otetaan huomioon ja toteutetaan hallitusohjelman ja Ikäohjelman painotukset 

digitalisaatioon ja ikääntyneiden toimintakykyyn.  

Kuvio 1. havainnollistaa ikäteknologiakoordinaation organisoitumisen. Kuviossa esitetään THL:n ikä-

teknologiakoordinaation, perustehtävien ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden, sidosryhmien ja hyvinvointi-

alueiden suhteet sekä Innokylän merkitys toimintamallien kokoajana ja jakajana. Kokonaistavoitteena on 

tukea koordinaation ja yhteistyön avulla monitoimijaista yhteistyötä ikäteknologian hyödyntämiseksi iäkkäi-

den kotona asumisen tukemiseksi.  

 
3 Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. 31.10.2008/668 
4 STM (2022) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 18. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5427-4 
5 STM (2022) Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Periaatepäätös. Helsinki: Valtioneuvoston julkaisuja 

70. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-535-1 
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Kuvio 1. Ikäteknologiakoordinaation organisoituminen. 

3.2 Organisoituminen THL:ssä  

Sisäisen yhteistyön varmistamiseksi koordinaatio rakentaa yhteydet moniin THL:n toimintoihin. Sisäisiä yh-

teistyötahoja ovat:  

• Suomen kestävän kasvun ohjelma eli THL:n RRP-hanke vuosina 2022–2025.6 THL:n RRP-hanke 

tukee hyvinvointialueita tiedon ja toimintamallien levittämisessä sekä alueiden vertaisyhteistyössä digi-

taalisissa ratkaisuissa. Kansallisen yhteistyön ja vertaistuen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

digitaalisten ratkaisujen osalta on myös THL:n RRP-hankkeen yksi tavoite (Ikäohjelman tehtävät A ja 

D). Lisäksi alueellisissa RRP-hankkeissa, joissa kehitetään ikääntyneiden palveluiden digitaalisia ratkai-

suja, voi toteutua Ikäohjelman tehtäviä ja tavoitteita. 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti ja sitä tukeva digitaalinen 

ratkaisu kehitetään osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuosina 2022–2025.7 Toteuttajina ovat 

THL ja DigiFinland Oy. Palvelukonseptissa kuvataan toimintamalli, jonka avulla hyvinvointialueen 

asukkaat ja ammattilaiset löytävät helposti alueen kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, työ- ja 

toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot. Hankkeessa kehite-

tään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja tukevia digitaalisia ratkaisuja, palveluita ja 

toimintoja. Palvelukonseptin kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset ja ammattilaiset, myös kotihoidon 

työntekijät ja ikäihmiset. Kaikilla hyvinvointialueilla otetaan käyttöön kansallisten määritysten ja kritee-

rien mukaiset digitaaliset ratkaisut vuoden 2024 loppuun mennessä. (Ikäohjelman tehtävät A, C, D ja E 

ja tavoitteet: 1, 3, 5 ja 6).  

• Innokylä8 tarjoaa verkkopohjaisen työkalun toimintamallien kehittämiseen ja kuvaamiseen sekä tukee 

kehittämistyön tulosten levittämistä ja viestintää sekä toimivien toimintamallien käyttöönottoa (Ikäoh-

jelman tehtävät A ja D, ks. myös luku 2.4, millaista Innokylän jatkokehitystä tarvitaan toimintamallien 

 
6 THL (2022) Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP). https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/suomen-kestavan-

kasvun-ohjelma-rrp- 
7 THL (2022) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/suo-

men-kestavan-kasvun-ohjelma-rrp-/hyvinvointia-ja-terveytta-edistavat-toimintamallit/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-palvelukon-

septi 
8 THL, SOSTE ja Kuntaliitto (2022) Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. https://innokyla.fi/fi 
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käyttöönoton ja skaalautuvuuden edistämiseksi). Innokylä tarjoaa myös tukea toimintamallien kehittä-

miseen, kuvaamiseen sekä innovaatioiden juurruttamiseen tapahtumissa ja verkostoissa, kuten Innovaa-

tio- ja strategiaverkosto9. Innokylä/THL on myös päätoteuttajana hankkeessa, jossa valmistellaan ja pi-

lotoidaan kansallista sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta. 

• THL:n koordinoima Ikätuki-verkosto10 ja Ikääntyminen11-sivusto, joiden avulla THL välittää moni-

puolisesti tietoa THL:n vanhuspalveluiden kehittämishankkeista ja tutkimuksesta (kuten DigiIN, van-

huspalvelujen seuranta, tietojärjestelmäkyselyt) hyvinvointialueiden ikääntyneiden palveluiden johdolle 

ja työntekijöille, tutkijoille, kehittäjille ja muille kiinnostuneille. (tehtävä A) 

Ikäteknologiakoordinaation ja sisäisen yhteistyön muodoista voidaan sopia tarkemmin, kun ikäteknologian 

koordinaatioresurssit on varmistettu. Vuoden 2025 loppuun asti THL:n ikäteknologiakoordinaatio voi hyö-

dyntää Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) kanavia hyvinvointialueiden kanssa tehtävässä yhteis-

työssä, kuten tiedon ja vaikuttavien toimintamallien levittämisessä ja alueiden vertaisyhteistyön tukemisessa. 

Alueellinen kehittäminen ja RRP-hankkeet, joissa kehitetään ikääntyneiden palveluiden digitalisaatioratkai-

suja, otetaan mukaan ikäteknologiakoordinaatiossa syntyviin verkostoihin ja yhteistyöhön.  

Ikäteknologiakoordinaatio edellyttää viittä henkilötyövuotta, jotka sijoittuvat THL:ssä Hyvinvointivai-

kuttajat- ja Tiedonvälittäjät -osastoille (kytkentä sote-digitalisaatioon ja kokonaisarkkitehtuuriin) sekä Vies-

tintä ja vaikuttaminen -yksikköön. 12 THL raportoi ikäteknologiakoordinaation tehtävien etenemisestä oh-

jausryhmälle (ks. luku 3.5).  

Koordinaatiota tukemaan perustetaan neuvonantajaryhmä, johon kutsutaan sidosryhmien edustajia. Neu-

vonantajaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on tukea koordinaation toteutumista ja 

suunnittelua sekä antaa palautetta kulloinkin ajankohtaisista teemoista.  

3.3 Innokylän jatkokehitys toimintamallien käyttöönoton ja skaalautuvuu-

den edistämiseksi 

Kansallisesti ja alueellisesti kehitetään runsaasti erilaisia toimivia ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden tulok-

set ja vaikutukset jäävät helposti paikallisiksi. Innokylä on kansallinen innovaatio- ja kehittämisyhteisö, 

jonka tavoitteena on vahvistaa ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistumista ja laaja-alaista 

hyvinvointia edistävien toimintamallien ja ratkaisujen kehittämistä. Innokylän palvelukokonaisuus muodos-

tuu eri palveluista. Näistä keskeinen on Innokylän kansallinen verkkopalvelu innokyla.fi. Verkkopalvelu ko-

koaa kehittämistoiminnan tuloksia yhteen paikkaan, edistää niiden leviämistä ja auttaa eri toimijoita hyödyn-

tämään jo aiemmin kehitettyjä, vaikuttavia toimintamalleja. Verkkopalvelun lisäksi Innokylä tarjoaa tukea 

kansallisen innovaatio- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi muun muassa koulutuksen, verkostotyön ja 

viestinnän keinoin.  

Innokylän nykyinen verkkopalvelu edellyttää jatkokehittämistä, jotta palvelu pystyisi tarjoamaan ny-

kyistä helpommin tietoa kehitetyistä käytännöistä. Erityisesti tarvitaan tietoa kehitettyjen ratkaisujen vaikut-

tavuudesta ja arvioinnista. Tämä edellyttää verkkopalvelun teknistä kehittämistä. Verkkopalvelun tiedon 

hyödyntämisen, kehittämistyön tulosten levittämisen, käyttöönoton ja arvioinnin tueksi ja tähän liittyvän 

osaamisen vahvistamiseksi tarvitaan riittävät henkilöstöresurssit.  

Ikäteknologiakoordinaatio tarvitsee Innokylää, mutta kehityksestä hyötyvät muutkin toimijat. Kansallis-

ten kehittämisohjelmien aikana tarvitaan erityisesti ohjaukseen ja koordinaatioon liittyvää tietoa, mutta hank-

keiden tai ohjelmien päätyttyä olisi tärkeää löytää toimintamalleja teemoittain käyttöönoton ja skaalautuvuu-

den edistämiseksi. Myös jatkuvan toiminnan kehittämisen tueksi tarvitaan kootusti tietoa toimivista, vaikut-

tavista toimintamalleista ja niiden hyödyntämisestä erilaisissa toimintaympäristöissä.

 
9 THL (2023) Innovaatio- ja strategiaverkosto. https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/innovaatio-ja-strategiaverkosto 
10 THL (2022) Ikätukiverkosto. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut 
11 THL (2022) Ikääntyminen. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen 
12 THL (2022) Organisaatio. https://thl.fi/fi/thl/organisaatio 
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Jatkokehitystyön tavoitteena on, että 

• Verkkopalvelussa on käytössä toiminnallisuuksia ja työkaluja, jotka tukevat toimintamallien arviointia, 

löydettävyyttä, implementointia ja jatkohyödyntämistä.  

• Verkkopalveluun tuotettua tietoa kootaan teemallisiksi kokonaisuuksiksi (innovaatiokatsaukset), mikä 

osaltaan helpottaa niiden löydettävyyttä. 

Verkkopalvelun jatkokehityksen tuotoksena on toimintamallitiedon hyödyntämistä tukeva palvelu ja uudet 

toiminnallisuudet:  

• Avoimen datan rajapinta 

• Toimintamallien arviointi-, vaikuttavuus-, sovellettavuus- ja käyttöönottotieto 

• Parantuneet hakutoiminnallisuudet.  

Ehdotetut toimenpiteet edistävät kansallista innovaatiotoimintaa ja ratkaisujen käyttöönottoa ja siten tekno-

logiatuetun kotona asumisen toimintamallin (KATI-toimintamalli) hyödyntämistä. Verkkopalvelun uudet 

toiminnallisuudet ja palvelut tukevat toimintamallien leviämistä ja implementointia, jolloin kehitetyt ikätek-

nologian ratkaisut eivät jää paikallisiksi. Samalla toimijoiden arviointiosaaminen vahvistuu ja vaikuttavuus-

tiedon hyödyntäminen paranee. (Ikäohjelman tehtävä A ja tavoite 1).  

3.4 Sidosryhmät 

Ikäteknologiakoordinaation keskeisiä toimijoita ovat tahot, jotka toteuttavat toimenpiteitä, sekä seuraavat 

tahot:  

• Hyvinvointialueiden ja kuntien kotihoidon palveluiden johtajat, työntekijät, kehittäjät ja vanhus-

neuvostot, jotka tarvitsevat kattavaa tietoa ja toimintamalleja kotona asumisen teknologiaratkaisuista.  

• Apuvälineiden lainauksesta huolehtivien palvelukeskusten, apuvälineyksiköiden ja apuvälinelai-

naamoiden henkilöstö 

• Hankkeiden ja rahoitusta saaneiden toimenpiteiden yhdyshenkilöt (RRP-rahoitusta saaneet ja muut 

ikäteknologiaa kotihoidossa kehittävät hanketoimijat, kuten Tulkoti-, JOPA-ohjelmien hankkeet), joiden 

toiminta liittyy Ikäohjelman tehtäviin ja tavoitteisiin 

• Kolmas sektori, kuten Valli ry:n ikäteknologiakeskus, joka tuo teknologian kehittäjille ja käyttöönot-

tajille tietoa ikäihmisten tarpeista ja vahvista ikäihmisten myönteistä asennetta teknologiakokeilujen 

kautta (tehtävä C) 

• DigiFinland13, joka vuonna 2023 käynnistää hyvinvointialueiden ikäteknologiakoordinaatioyksiöiden 

verkoston, teknologiatoimittajien verkoston sekä kehittää alustan sidosryhmäyhteistyölle. Verkostojen 

toimintaa tukevat DigiFinlandin kansallisten ratkaisujen kehittäminen ikäteknologian tarpeisiin. Näitä 

ovat ikäteknologiaindikaattoreiden kehittäminen ja toteuttaminen Tietojohtaja.fi-palveluun, arkkitehtuu-

rin tietomallien ja -sisältöjen jalkauttaminen sekä digiturvallisuuden ja tietosuojan palvelut hyvinvointi-

alueille. (tehtävät A, D, ks. myös toimenpide-ehdotus 4, joka sisältää myös ikäihmisten puhebotin kehit-

tämisen ja yhdistämisen AuroraAI-verkkoon).  

• Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto, FinCCHTA, jotka kehittävät ikäteknologioiden vaikutusten ar-

vioinnin moninäkökulmaisen mallin ja toteuttavat arviointeja, jos saavat rahoitusta (tehtävä B) 

• Digitaalisen hyvinvoinnin yliopisto-, AMK- ja ammatillisen koulutuksen verkostot 14 tuovat oppi-

laitosten edustajat yhteen laajentamaan poikkitieteellisesti näkökulmaa hyvinvointiteknologian ja digi-

taalisten palveluiden kehittämiseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja opetukseen. Ammattikorkea-

koulujen ja ammatillisten oppilaitosten tehtävänä on kouluttaa ammattilaisia toimimaan ikäihmisten 

kanssa sekä vahvistaa täydennyskoulutuksella henkilöstön osaamista ja myönteistä asennetta teknolo-

gian hyödyntämiseksi kotihoidon henkilöstön osaamisen ja myönteisen asenteen vahvistaminen perus- 

ja täydennyskoulutuksilla (tehtävä C). Ammattikorkeakoulut auttavat alueellisena kehittämistoimintana 

teknologiaa kehittäviä yrityksiä ymmärtämään käyttäjien tarpeita ja toiveita sekä käyttäjiä tulemaan 

 
13 DigiFinland (2023) Yhteistyö ja ekosysteemit. https://digifinland.fi/kumppaneille/yhteistyo-ja-ekosysteemit/ 
14 DigiNet Digitaalisen hyvinvoinnin ja terveyden oppilaitosverkostot (2023). https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/diginet-digitaalisen-hyvin-

voinnin-ja-terveyden-oppilaitosverkostot 
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tietoiseksi teknologisista mahdollisuuksista. Lisäksi ne tarjoavat yhteiskehittämis-, testaus- ja käyttäjä-

kokeiluympäristöjä ja palveluja yrityksille myös viennin tueksi. (tehtävä E ja F). 

• Alan verkostot, kuten Terveysteknologia ry:n ISOt (Ikääntyvän Suomen ongelmat) -verkosto15 

(tehtävä A, C ja E) ja muut verkostot, joiden toiminta liittyy Ikäohjelman tehtäviin ja tavoitteisiin 

• Business Finland 16, joka tukee suomalaisten ikäteknologiaa kehittävien yritysten vientiä, kartoittaa 

kansainvälisiä kohdemarkkinoita (tehtävät E ja F) 

• Yritykset, jotka kehittävät teknologiaratkaisuja 

Muita sidosryhmiä on mm. alan ammattiliitot, työnantajajärjestöt, Valvira, Fimea, kansalaiset, Omaishoita-

jien liitto, muut yhdistykset ja järjestöt, kuten Vanhustyön keskusliitto (digituki ja korjausrakentaminen). 

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Nordic Welfare Centren hyvinvointiteknologiatutkijoiden verkoston, 

International Society for Gerotechnology (ISG) kanssa (tehtävä E). Koordinaatio saa ja jakaa tietoa muista 

verkostoista, kuten. EIP on AHA, In-4-AHA, ECHAlliance -verkostoista (tehtävä E).  

Kuviossa 2 esitetään ikäteknologiakoordinaation keskeisiä toimijoita ja yhteistyökumppaneita.  

 

Kuvio 2. Keskeiset toimijat ja yhteistyökumppanit.  

3.5 Hyvinvointialueiden ohjausmalli ja lainsäädäntö mahdollistajana 

STM vastaa hyvinvointialueiden kansallisesta ohjauksesta. Uusien hyvinvointialueiden kansallinen ohjaus 

on strategista (järjestämispainotteista) ohjausta, johon kuuluu merkittävästi aikaisempaa enemmän vuorovai-

kutteisuutta. Jatkuva keskustelu, verkostot ja proaktiivisuus painottuvat normi-, resurssi- ja informaatio-oh-

jauksen rinnalla. Ohjausta kehitetään vaikuttavuusperustaiseen ja asiakaslähtöiseen tiedolla ohjauksen suun-

taan. Yhtenäinen toiminnan ja talouden kokonaisohjaus perustuu yhteiseen tietopohjaan. Kansallisella oh-

jauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti alueiden tehtäviin tai palvelutuotantoon. 

 
15 HealthTech Finland (2022) Ikääntyvän Suomen Ongelmat (ISOt). https://healthtech.teknologiateollisuus.fi/fi/yhdistys/ikaantyvan-suomen-

ongelmat-isot 
16 Business Finland (2022) Ikäteknologian suomalaisia huippuratkaisuja esittelevä katalogi on nyt valmis. https://www.businessfinland.fi/ajan-

kohtaista/uutiset/2022/ikateknologian-suomalaisia-huippuratkaisuja-esitteleva-katalogi-on-nyt-valmis 
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Ohjausmalliin kuuluu rakenteita, ajoituksia (vuosikello) ja toimintatapoja, joihin ikäteknologiakoordinaa-

tio synkronoidaan, jotta koordinaatio toimii tehokkaasti ja saavuttaa kaikki hyvinvointialueet. Tällä hetkellä 

(helmikuu 2023) ikäteknologiakoordinaatiolle olennaisia mahdollisia ohjausrakenteita ovat  

• sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta: mallin ylin päättävä elin 

• digijaosto eli digitalisaation ja tiedonhallinnan jaosto: valmisteleva ryhmä, jonka kautta ikäteknologia-

asiat voivat edetä sote-neuvottelukuntaan 

• digijaoston alainen digisihteeristö, joka valmistelee digijaoston kokoukset 

• hyvinvointi- ja sidosryhmäyhteistyön ja asiantuntijayhteistyön ryhmät, joissa voidaan käsitellä ikätekno-

logia-asioita. 

STM valmistelee lainsäädäntöä sekä tarkastelee lainsäädännön kehittymistä ikäteknologioiden hyödyntä-

misen näkökulmasta. Lainsäädäntö suojaa yksilöä ja organisaatioita. Samalla sen tulisi tukea teknologian 

hyödyntämistä ja kehittämistä. Tavoitteena on, että ikäteknologiaa voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja 

samalla yksiselitteisen lainmukaisesti.  

STM:n lainsäädäntötyö tukee ikäteknologiakoordinaatiota kahdella tavalla: 

• STM:n lakiasiantuntijat käyvät vuoropuhelua edellä kuvattujen sidosryhmien kanssa ja tunnistavat lain-

säädäntöön liittyviä käytännön tarpeita, joiden perusteella selkeytetään ja yhtenäistetään tulkintoja ja 

viestitään lainsäädännöstä.  

• STM seuraa kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehittymistä (esim. valmisteilla olevat teko-

älyasetus ja European Health Data Space (EHDS) -asetus) sekä tunnistaa niiden seurauksia ikäteknolo-

gian hyödyntämiselle ja tukee kehitystä hyödyntämisen mahdollisuuksia laajentavaan suuntaan. 

STM perustaa ikäteknologiakoordinaatiolle ohjausryhmän, joka valvoo, ohjaa ja seuraa koordinaation toteu-

tumista sekä kytkee koordinaation hyvinvointialueiden ohjausmalliin. Ikäteknologiakoordinaation tärkeänä 

tehtävänä on nostaa teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyviä kehitystarpeita ja ehdotuksia 

toimijoilta ja alueilta ohjausryhmään. Ohjausryhmä voi nostaa näitä asioita hyvinvointialueiden ohjausmallin 

digijaostoon käsiteltäväksi. Koordinaatio voi myös nostaa toimijoilta ja alueilta STM:lle lainsäädäntöön liit-

tyviä kehitystarpeita ja ehdotuksia. Hyvinvointialueet vastaavasti voivat nostaa ikäteknologiaan liittyviä asi-

oita käsittelyyn. Koordinaatio seuraa hyvinvointialueiden ohjausmallin kehittymistä ja toimeenpanoa. 

3.6 Vastuut, resursointi ja aikataulu 

Ikäteknologiakoordinaation ja siihen kiinteästi liittyvien toimijoiden vastuutehtävät ja roolit on esitetty tau-

lukossa 2.  

Taulukko 2. Ikäteknologiakoordinaation ja sidosryhmien tehtävät ja roolit vuosina 2024–2027 

Tehtävät THL:n ikätekno-

logiakoordinaa-

tio 

Sidosryh-

mät 

Digi-

Finland 

STM:n 

ohjaus 

Neuvon-

antaja-

ryhmä  

Yhteistyö, tiedon jakaminen kansallisesti ja kansainvälisesti ja tavoitteisiin pääsemisen tuki 

Yhteistyörakententeiden ylläpito ja tiedonvaihto  R C C A C 

Tapahtumien ja teematyöpajojen järjestäminen R C C I C 

Esitys- ja viestintämateriaalit R C C I I 

Teknologiakoordinaatioyksiköiden ja teknolo-

giatoimittajien verkostot 

C C R I I 

Sidosryhmien yhteistyöalusta  C C R I I 

Hyvinvointialueiden kuuleminen R C C I I 

Kansainväliset verkostot ja tapahtumat  R C C I C 

Tuen ja yhteiskehittämisen organisointi R C C A C 

Kytkentä sote-digitalisaatioon ja kansalliseen ohjaukseen 

KATI-mallin ja tietopaketin päivitys Innokylässä  R C C A C 

KATI-viitearkkitehtuurin ylläpito ja päivitys R C C A C 
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Teknologian käytön ja toimintamallien käyt-

töönoton kansallisen etenemisen tuki 

R C C A C 

Hyvinvointialueiden ohjaus C I C R I 

Lainsäädännön selkeyttäminen ja tulkinta C C C R C 

R = responsible (vastuullinen), suorittaa annetun tehtävän tai on osa suoritustiimiä, A = accountable (vastuussa oleva), valvoo, että tehtävä 

tulee valmiiksi, C = consulted (neuvoja), antaa tietoja tai neuvoo tehtävän suorittamisessa, I = informed (tiedotettava), I:lle tiedotetaan teh-

tävän suorittamisesta. 17 

 

THL:n ikäteknologiakoordinaatio edellyttää erillistä rahoitusta. Taulukko 3 kuvaa ikäteknologian kansallisen 

koordinaatiomallin ja siihen liittyvien THL:n toimenpiteiden aikatauluja, kustannuksia ja vastuita. Kustan-

nusarviot ovat kooste kehyskaudelle 2023–2027 arvioidusta tarpeesta.  

Taulukko 3. Kustannukset ja vastuutahot toimenpiteistä 

Toimenpide Kustannus Vastuutaho Huomioita 

Ikäteknologian kansallinen 

koordinaatio Q1/2024–

Q4/2027 

2,4 M€  THL 5 htv, sijoittuen Tiedonvälittäjät- ja Hyvinvointivai-

kuttajat -osastoille ja viestintään 

Innokylän jatkokehitys toi-

mintamallien käyttöönoton 

ja skaalautuvuuden edistä-

miseksi Q1/2023–Q4/2027 

 800 000 € 

 

tekninen toteutus: 

350 000 € 

henkilöresurssit 

90 000 €/vuosi 

THL, Suomen 

Kuntaliitto, Suo-

men sosiaali ja 

terveys SOSTE ry   

Valmistelu ja esiselvitys v. 2023 

Toteutus, testaus ja käyttöönotto v. 2024–2027. 

Vastuutahot huolehtivat yhdessä ICT-toimittajan 

kanssa teknisen jatkokehityksen suunnittelusta ja 

toteutuksesta ja THL koordinoinnista ja henkilöre-

sursoinnista.  

Ikääntyvien kotona-asu-

mista tukevien palveluiden 

viitearkkitehtuuri Q4/2022–

Q4/2027 

Rahoitus vuosina 

2022–2023 toteu-

tuu osana KATI-

ohjelman KATRA-

hanketta.  

VTT, STM, NHG 

ja THL 

VTT valmistelee viitearkkitehtuurin osana KATI-oh-

jelmaa. Ylläpito- ja päivitystahoa ja sen kustannuk-

set ovat mukana Ikäteknologian kansallisen koor-

dinaation kustannuksissa.  

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen kansallinen pal-

velukonsepti Q1/2022-

Q4/2025 

Rahoitus kansalli-

selle ja alueellisille 

hankkeille toteu-

tuu Suomen Kes-

tävän kasvun oh-

jelmassa.  

THL, STM, DVV, 

DigiFinland Oy 

Geneerisen toimintamallin ja digiratkaisun yhteis-

kehittäminen käynnissä hyvinvointialueiden, kun-

tien ja järjestöjen kanssa. 

Rahoitustarve yhteensä 

vuosille 2024–2027 

3,2 M€ THL  

 
17 ITpedian tietotekniikka (2011–2022) RACI-malli – Vastuunmääritysmatriisi. https://fi.itpedia.nl/2017/04/05/responsibility-assignment-mat-

rix-raci-model/ 
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4 Sidosryhmien toimenpide-ehdotukset 

4.1 Toimenpiteiden kehittäminen 

Tätä suunnitelmaa varten THL:n KATI-ohjelma otti yhteyttä syksyllä 2022 sidosryhmiin, jotka työskentele-

vät ikäteknologian tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen, käyttöönoton tai käytön parissa. Sidosryhmiä 

ovat muun muassa KATI-ohjelman hankkeet sekä muut ikäteknologian kehittämis-, kokeilu ja käyttöönotto-

hankkeet, hyvinvointialueiden johto ja kotihoidon työntekijät, hyvinvointiteknologian opettajat, kehittäjät ja 

tutkijat, teknologiayritykset ja järjestöt sekä Digi-HTA-arviointiin, lainsäädäntöön ja valvontaan, etiikkaan, 

T&K rahoitukseen ja kehittämisympäristöihin liittyvät toimijat.  

THL pyysi sidosryhmiltä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joita ne voisivat ottaa vastuulleen vuosina 

2023–2027. Tavoitteena oli tunnistaa, millaista toimintaa on jo käynnissä ja millaista uutta toimintaa ikätek-

nologian käytön kehittämiseen tarvittaisiin. Sidosryhmiä pyydettiin kuvailemaan toimenpide-ehdotuksissaan 

nykytilan haasteet, tavoitteet, tehtävä, toteuttaja, aikataulu ja resursointi. Lisäksi tuli kuvata hyödyt ja vaiku-

tukset sekä toteuttajien ja muiden tahojen ja sidosryhmien koordinaatioon liittyvät tarpeet sekä yhteydet Ikä-

ohjelman tehtäviin A-F ja tavoitteisiin 1–7. Sidosryhmien ehdotukset kerättiin ohjeistetuilla toimenpidekor-

teilla (ks. toimenpidekortti, taulukko 4).  

Sidosryhmät ehdottavat yhdeksää kansallista toimenpidettä, jotka yhdessä koordinaation kanssa toteutta-

vat Ikäohjelman 2030 tehtäviä ja tavoitteita. Moni toimenpide-ehdotus on yhteydessä useampaan Ikäohjel-

man tehtävään (taulukko 1). Ehdotetut toimenpiteet perustuvat tähän mennessä mukaan tulleiden sidosryh-

mien alustaviin 37 toimenpide-ehdotukseen ja niiden yhteiskehittämiseen 28.9. Ikäteknologiafoorumissa, 

9.11 webinaarissa ja itseohjautuvissa pienryhmissä. 

Muitakin tarvittava toimenpiteitä ja uusia tahoja voi tulla mukaan myöhemmin. Tätä varten ikäteknolo-

giakoordinaatiossa luodaan tavat uusien sidosryhmien ja toimenpiteiden mukaan ottamiseen. Keskeisimpiä 

ovat toimenpiteet, jotka ovat saaneet rahoituksen ja toteuttavat Ikäohjelman tehtäviä ja tavoitteisiin pääse-

mistä kansallisesti ja vaikuttavasti. 

Taulukko 4. Toimenpidekorteilla koottiin konkreettisia ehdotuksia Ikäteknologian koordinaa-
tiomalliin  

Ehdotukseen kirjattava asia Ohje 

Toimenpiteen nimi Kirjoita tähän toimenpiteen nimi. 

Haasteet Kirjoita tähän mitä haasteita ko. asiassa on vuonna 2022. 

Tavoitteet ja tehtävä Kuvaa toimenpide ja sen tavoitteet. 

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) 

ja osatavoitetta (1–7) edistää? 

Valitse ne ikäohjelman tehtävät ja osatavoitteet, joita toimenpide edistää ja kirjaa ne tä-

hän (kirjaimina ja numeroina).  

Tuotokset Listaa konkreettiset tuotokset tähän. 

Hyödyt/vaikutukset Mitä hyötyä toiminnasta olisi kansallisesti? Kuvaa millaisia välittömiä tuloksia (positiivi-

sia, neutraaleja tai negatiivisia) toiminnasta olisi ja millaisia välittömiä ja välillisiä vaiku-

tuksia tästä olisi? Ks. Innokylästä Vaikutusketjun kuvaaminen  

Toteuttaja/vastuuhenkilöt Toteuttajataho/t ja vastuuhenkilöt, joihin voi olla yhteydessä tähän toimenpide-ehdo-

tukseen liittyen. 

Aikataulu Mille kk ja vuosille 2023–2027 aikana ajoittuu? 

Resursointi Millaisia resursseja toimenpiteen toteuttaminen vaatii? Kokonaissumma euroina. 

Koordinaatiotarpeet Mitä yhteistyötahoja tarvitaan ja millä tavalla yhteistyö toimisi? 

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/vaikutusketju
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4.2 Toimenpiteet, aikataulu ja resursointi  

Sidosryhmien toimenpide-ehdotukset on ryhmitelty neljään teemaan (taulukko 5). Toimenpide-ehdotusten 

tarkat tavoitteet, tehtävät, haasteet, hyödyt, aikataulut, toteuttaja ja vastuuhenkilöt, resursointi ja koordinaa-

tiotarpeet ovat liitteessä 3.  

Useat toimenpiteet vaativat erillisrahoitusta. Taulukko 6 kuvaa ikäteknologian kansallisen koordinaatio-

mallin edellyttämien toimenpiteiden aikatauluja, kustannuksia ja vastuita. Kustannusarviot ovat kooste ke-

hyskaudelle 2023–2027 arvioidusta tarpeesta. Taulukkoon 7 on koottu toimenpiteet, joiden rahoitus on to-

teutunut tai epäselvä. 

Taulukko 5. Sidosryhmien toimenpide-ehdotukset teemoittain 

Teema Toimenpide 

Otetaan käyttäjät mu-

kaan kehittämiseen 

 

1. Kysytään ikääntyneiden omia näkemyksiä ja otetaan heidät mukaan teknologioiden 

yhteissuunnitteluun ja -kokeiluihin. 

2. Toteutetaan käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja tuetaan yrityksiä, jotta ne voivat kehittää 

parempia ratkaisuja ikäihmisten ja hyvinvointialueiden tarpeiseen sekä vientiin. 

Edistetään teknologian 

käyttöönottoa ja käyttöä 

3. Kehitetään kotihoidon ammattilaisten osaamista, jotta kaikilla olisi myönteinen 

asenne ja osaaminen teknologiaratkaisujen käyttöön ikäihmisten kotiin vietävissä 

palveluissa. 

4. Tuetaan hyvinvointialueiden teknologiayksiköitä ja teknologiatoimittajia, jotta tie-

donvaihto hyvistä käytännöistä toteutuu.  

5. Kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäinen kotona asumisen teknologioiden arvioin-

tikokonaisuus, joka sisältää toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden laadullisen, 

määrällisen ja taloudellisen arvioinnin. 

Kootaan ja jaetaan tietoa 6. Selvitetään palveluntuottajien näkemyksiä teknologiatuetun palveluasumisen tule-

vaisuudesta ja teknologioiden vaikutuksesta ammattilaisten työhön. 

7. Kehitetään kansallinen hyvinvointiteknologiahakemisto, joka palvelee teknolo-

giayrityksiä, kuluttajia ja sote-ammattilaisia.  

8. Laajennetaan vuosittaista hyvinvointiteknologiatapahtumaa sisällöllisesti niin, että 

se tukee toimialan kehittymistä. 

Liitetään teknologiat ko-

konaisarkkitehtuuriin 

 

9. Kehitetään tekoälyn laajaa hyödyntämistä varten kansallinen arkkitehtuuri, palvelut 

ja tekniset ratkaisut, joiden avulla voidaan tuottaa ennaltaehkäiseviä hoito- ja hoiva-

palveluja tekoälyn avulla ikäihmisille ja heidän kanssaan työskenteleville ammatti-

laisille. 

Taulukko 6. Koordinaatiosta riippuvien toimenpiteiden aikataulu, kustannukset ja vastuutahot 

Toimenpide Kustannus Vastuutaho Huomioita 

1.Ikääntyneen ja omaisen/lähei-

sen (eli kansalaisen) näkökulma 

ja osallisuus Q1/2023-Q4/2027 

1 720 000 €* 

 

Digiraadit 

300 000–400 000 € 

Oppaat 

20 000–30 000 € 

 Valli ry Toteutetaan jokaisena toimintavuonna, 

jona VALLI ry saa avustusta Ikäteknolo-

giakeskuksen toimintaan (STEA). 

2. Testauksen, tuotekehityksen 

ja viennin tuki Q1/2023–Q4/2027 

1 040 000 € 

 

2023: Esiselvitykset: 

90 000 € 

2024: Koonti ja toi-

minnan aloitus ja 

arviointi. 

LAB, Metropolia & 

muut vastaavat 

korkeakoulutoimi-

jat, kansallinen 

Testbed -verkosto 

Kustannukset koostuvat verkoston toi-

minnan koordinoinnista, toteutuskus-

tannuksista, aineiston keruusta ja arvi-

oinneista sekä ylläpitämisestä. 

Rahoitus voitaisiin järjestää palvelusete-

limallilla (2 vaihtoehtoa):  
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Viestintämateriaalit: 

230 000 € 

2025–2027: Toimin-

nan kehittäminen 

arviointia hyödyn-

täen: 180 000 € /v  

a) Hyvinvointialueet tai yritykset hake-

vat tukea testausten, arviointien tai tuo-

tekehityksen hankkimiseksi korkeakou-

luilta.  

b) Korkeakoulut hakevat tukea hyvin-

vointialueille tai yrityksille suunnattujen 

testausten ja arviointien kehittämiseen 

ja järjestämiseen. Myös verkoston ylläpi-

tämiseen ja vuoropuhelun varmistami-

seen. 

3. Osaamisen kehittäminen ja 

ammattilaisten kouluttaminen 

Q1/2024-Q4/2027 

4 956 420 €*# 

 

Koulutusvälineet:  

(10 000–)1 000 000 €  

Koulutukset: 

3 284 420 €  

Eettisen tietopohjan 

kehittäminen: 

672 000 € 

Diginet AMK & AO, 

Oamk, LAB, Sa-

taedu, Palvelukes-

kus Helsinki ja Tul-

koti-hankkeet 

(Kanta-Häme, 

Etelä-Savo). 

Yhteissumma ei sisällä teknologialähet-

tiläiden, muutosagenttien ja opettajien 

koulutuskuluja.  

 

Kansallinen kehittäminen vaatii tarvitta-

vat resurssit, mutta laskeminen on haas-

teellista koska hyvinvointialueiden tar-

kat tarpeet ja kaikkien oppilaitosten re-

surssit eivät ole tiedossa. Resurssit on 

laskettava jälkikäteen, nämä haasteet 

huomioiden.  

4. Teknologiayksiköiden koordi-

naatio Q1/2023-Q4/202 

9 600 000 €* 

 

Koordinaatiover-

kosto/tukitiimi: 

500.000 €/v 

Alustaratkaisu: 

100.000 € 

Puhebotti kilpailu-

tus ja käyttöönotto: 

3–6 M€  

Tiedolla johtaminen 

/ tietojohtaja.fi -pal-

velu: 1 M€ 

 DigiFinland Oy Koordinaatio: tiimin vetäjä, erityisosaa-

miset 1–3 htv.  

Alustaa voidaan hyödyntää myös THL:n 

koordinaatioverkostolle. 

Puhebottitoteutuksen hinta riippuu 

hankkeen laajuudesta (pilotointi, toteu-

tus ja käyttöönotto vaiheiden mukai-

sesti, huomioitava onko kyseessä lääkin-

nällinen laite) riippuu palvelun käytön 

laajuudesta ja lähdejärjestelmien mää-

ristä  

5. Arviointitiedon hyödyntämi-

nen Q1/2024-Q4/2027 

4 160 000 €  

 

LUT-yliopisto: 

240k€/vuosi 

Tampereen yli-

opisto: 200k€/vuosi 

FinCCHTA: 

400k€/vuosi 

 

FinCCHTA, Tampe-

reen yliopisto, 

LUT-yliopisto 

LUT:n osuudessa mukana alihankinta 

SYKE:ltä, arviolta 2–3 htkk per vuosi. 

Karkea arvio viidelle vuodelle. Kansalli-

nen kehittäminen vaatii tarkempaa bud-

jettisuunnittelua toimintasuunnitelman 

edetessä. 

7. Hyvinvointi- ja terveystekno-

logiahakemiston jatkokehitys ja 

viestintä Q3/2023-Q4/2027 

 155 000 € Elinkeino- ja kehi-

tysyhtiö Prizztech 

Oy 

Resursointiin sisältyy hakemiston kehit-

tämis- ja ylläpitotyöt, viestintä- ja mark-

kinointimateriaalin laadinta, mainonta 

ja tiedottaminen, kv-materiaalin kään-

nöstyöt, työpajat, tapahtuma- ja messu-

osallistumiset sekä henkilöstö- ja matka-

kulut. 
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8. Hyvinvointiteknologiamessu-

jen jatkokehitys ja kansainväli-

syys Q1/2024-Q4/2027 

 471 000 € Elinkeino- ja kehi-

tysyhtiö Prizztech 

Oy, Satakunnan 

ammattikorkea-

koulu, Sataedu, 

Tampereen yli-

opiston Porin yk-

sikkö 

Resursointiin sisältyy tapahtumatuo-

tanto, tilat, tekniikka, kalusteet, ständit 

(n. 100 näytteilleasettajalle), keynote-

puheenvuorot, viestintä ja markkinointi 

sekä henkilöstö- ja matkakulut. 

Rahoitustarve yhteensä 22 102 420 € Eri tahoja, osan 

rahoitus ei kuulu 

STM:lle.  

Summa on todellisuudessa suurempi, 

sillä osaamisen kehittämisen kustan-

nukset ovat puutteelliset.  

*Jos erittelyssä on esitetty kustannuksille vaihteluväli, kokonaissummaan on laskettu vaihtelunvälin suurempi arvo. # Yhteissummasta puuttuu 

kuluja.  

Taulukko 7. Aikataulu, kustannukset ja vastuutahot toimenpiteistä, joiden rahoitus on toteutu-
nut tai epäselvä 

Toimenpide Kustannus Vastuutaho Huomioita 

6. Teknologia asu-

mispalvelujen uudis-

tajana -selvitys 

Ei vaadi jul-

kista resur-

sointia.  

Microsoft, 

NHG 

Toteutuu Microsoftin vapaaehtoistyönä sekä NHG:n toimesta. 

Mahdollisten jatkotutkimusten ja -projektien resursointi tarkentuu 

myöhemmin ja riippuu toiminnan laajuudesta. Mahdollisuuksien 

mukaan hyödynnetään hankerahoitusta. 

9: Kansallinen teko-

älyviitearkkitehtuuri 

ja kytkentä sote-vii-

tearkkitehtuuriin (to-

teutusaika?) 

Epäselvä Ei ole.  Tehtäviä on ehdotettu useille eri toteuttajatahoille ja tulisi päät-

tää, ketkä toimijat ottavat vastuun tehtäväkokonaisuudesta. Osa 

tehtävistä ovat STM:n, THL:n ja Kelan vastuulla. Lisäksi tarvitaan 

hyvinvointialueiden kliinisiä asiantuntijoita, jotka tuovat kliinisen 

näkökulman tekoälyratkaisujen kehittämiseen, käyttöön ja vaiku-

tusten arviointiin. Avaintec Oy:llä ja muilla alan toimittajilla on 

konsultointirooli. 
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5 Nykytilanne, mahdollisuudet ja tarpeet  

5.1 Toimintaympäristö nyt 

Suomen väestö ikääntyy ja sen myötä lisääntyy terveys- ja sosiaalipalvelujen kysyntä. Alan työntekijämäärä 

ei pysy muutoksen tahdissa, ja omaishoitoa antavat läheiset ovat paineen alla. Tarpeiden ja resurssien välinen 

kasvava kuilu on maailmanlaajuinen haaste, johon tarvitaan parempia hoito- ja tukijärjestelyjä tulevaisuu-

dessa. 

Ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoidon sekä kotihoidon menot olivat vuonna 2019 yhteensä 4,0 

miljardia euroa.18 Nämä menot ovat yli kaksinkertaistuneet vuosien 2000–2019 välisenä aikana.  

Vuoden 2020 lopussa ikääntyneiden palveluja sai vajaat 17 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.19 Heistä 8,7 

prosenttia sai säännöllistä kotihoitoa, jossa kotikäyntejä tehdään vähintään kuutena päivänä 60 vuorokauden 

jaksolla. Ikääntyneiden ympärivuorokautisia palveluitta ei ole tarpeeksia, minkä myötä kotona asuu entistä 

enemmän ihmisiä, joilla on merkittävästi heikentynyt toimintakyky. Covid-19-pandemian pitkittyminen ja 

kasvava kotihoidon henkilöstöpula ovat lisänneet viiveitä palvelutarpeen arvioinneissa ja rajoittivat kotihoi-

don palvelujen saatavuutta.20  

Henkilöstön riittävyyttä koskevat haasteet korostuivat ikääntyneiden kotihoidossa.21 Yksiköt toimivat 

usein riittämättömällä henkilöstöllä, ja ylityöt ovat yleisiä. Rekrytointitilannetta on vaikeuttanut ympärivuo-

rokautisen hoivan henkilöstömitoituksen vaiheittainen kiristyminen, kun uudesta henkilöstömitoituksesta 

säädettiin lokakuussa 2020 voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa.22 Eniten vanhuspalveluja käyttävien 80 

vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan 116 000:lla ja ikääntyneiden hoitoon tarvitaan 30 000 hoi-

tajaa lisää vuoteen 2030 mennessä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa palvelujen järjestämisvastuu siirtyi vuo-

den 2023 alusta 21 hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille ja osin HUS-yhtymälle. Alueiden lähtötilanne 

kotona asumisen palveluiden yhtenäisessä järjestämisessä vaihtelee huomattavasti. Parhaat lähtökohdat hy-

vinvointialueiden aloittaessa ovat Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjan-

maalla ja Keski-Uudellamaalla, joissa palvelujen järjestäjänä on ollut maakunnallinen kuntayhtymä. Päijät-

Hämeessä, Pohjanmaalla ja Kainuussa lähes kaikki kunnat ovat olleet mukana maakunnallisessa kuntayhty-

mässä, joka on järjestänyt palvelut.  

Digitalisaatio edistyi ikääntyneiden palveluissa vuosina 2020–2021.23 Teknologiaa hyödynnettiin enem-

män esimerkiksi lääkeannostelussa ja asukkaiden hyvinvoinnin seurannassa. Myös etänä tuotetut lääkäripal-

velut yleistyivät. Silti alueiden väliset erot kotihoidon käyttämien teknologioiden käytössä ovat merkittäviä. 

Alle puolet kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen yksiköistä käytti asiakkaiden omatoimisuutta lisääviä 

teknologisia ratkaisuja tai etä- tai virtuaalihoidon ratkaisuja. 24 Henkilöstön työntekoa helpottavien yhteys-

välineiden käyttö on lisääntynyt. Lähihoitajat käyttävät teknologioita työssään noin neljäsosan työajastaan, 

mutta työ keskeytyy viikoittain teknologioiden toimintahäiriöiden vuoksi.25 

 
18 THL (2021) Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2019. Terveydenhuollon menot kasvoivat kaikissa suurissa 

toiminnoissa. Tilastoraportti 15/2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052131001 
19 THL (2021). Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020. Tilastoraportti 39/2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021110453724  
20 Kestilä, L, Kapiainen, S, Mesiäislehto, M, Rissanen, P (toim.) (2022) COVID-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään 

ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, kevät 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-865-1 
21 THL (2022) Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2020. Päätösten tueksi 3. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-840-8  
22 Kehusmaa, S. & Alastalo, H (2022) Vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa – neljännes 

yksiköistä tekee joka viikko töitä riittämättömällä henkilöstöllä ja ylityöt ovat yleisiä. Tutkimuksesta tiiviisti 

4/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-813-2 
23  Kyytsönen M., Aalto A.-M. & Vehko T (2021) Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020–2021. Väestön kokemukset. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-680-0 
24 Hammar, T, Alastalo, H, Mielikäinen, L (2018) Teknologia tukee kotihoidon asiakkaan omatoimisuutta ja turvallisuutta – eroja käyttöön-

otossa maakuntien välillä. Tutkimuksesta tiiviisti 14. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-252-9 
25 Karhinen, J, Taipale, S, Tammelin, M, Hämäläinen, A, Hirvonen, H, Oinas, T (2019) Vanhustyö ja teknologia. Vanhustyö ja teknologia. 

Jyväskylän yliopiston vanhustyön kyselytutkimus 2019: Katsaus tutkimusaineistoon https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65649# 

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052131001
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5.2 Kansalliset toimet ikäteknologian käyttöönoton ja käytön vauhditta-

miseksi 

Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelmassa (2018–2021) yhtenä teknologian hyödyntä-

miskohteena tarkasteltiin ikäihmisen kotona asumista.26 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n esiselvitys-

raportti kuvasi kotona asumisen teknologian pilotointiympäristöjä, niihin linkittyviä toimijoita, verkostoja, 

teknologioita ja toimintatapoja.27 VTT:n, THL:n ja sidosryhmien yhdessä muotoilemassa KATI-toiminta-

mallissa esitellään tietojärjestelmäkokonaisuus ja teknologia osana kotihoidon asiakaspolkua. 28 KATI-mal-

lissa teknologian käyttöä tuetaan jo iäkkään itsenäisessä käytössä ja oman toimintakyvyn ylläpitämisessä.  

Iäkkäiden kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoa tukee kansallinen Digi-HTA-arviointikri-

teeristö ja -menetelmä. Sen avulla arvioidaan digitaalisen palvelun tai sovelluksen soveltuvuutta sosiaali- 

ja terveydenhuollon käytössä vaikuttavuuden, kustannusten, tietoturvan ja -suojan ja käytettävyyden näkö-

kulmasta.29,30 Arvioinnin tulokset ovat julkisia ja tarkoitettu muun muassa sote-hankinnoista vastaavien käyt-

töön.31 

Sanna Marinin hallituskaudella 2020–2023 teknologian käyttöönotto ikäihmisillä ja palvelujen uudista-

minen on sisällytetty hallitusohjelmassa iäkkäiden palvelujärjestelmään liittyvään toimenpidekokonaisuu-

teen. Teknologian hyödyntäminen on keskeinen osa kansallista, poikkihallinnollista väestön ikääntymiseen 

varautumisen ohjelmaa Kansallinen ikäohjelma 2030.32  Yksi sen kuudesta vaikuttavuustavoitteesta on 

”Teknologia on lisännyt hyvinvointia”. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö selvittää, miten lainsäädäntö 

tukee ikäteknologian laajaa käyttöönottoa ja onko muutoksiin tarvetta. STM seuraa kansainvälisen lainsää-

dännön kehittymistä myös ikäteknologianäkökulmasta. 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 linjaa digi-

talisaation ja teknologian hyödyntämisestä tukemaan hyvää ikääntymistä ja laadukkaiden ja vaikuttavien pal-

velujen järjestämistä.33  

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma (2020–2023) on osa Ikäohjelmaa.34 Seit-

semässä sote-alueen valtionavustushankkeissa on pilotoitu ja otettu käyttöön kotona asumista tukevia tekno-

logioita, kehitetty käytäntöjä ja kotihoidon toimintamalleja THL:n koordinoimana. THL ja VTT arvioivat 

teknologioiden käyttöönoton ja käytön vaikutuksia sekä eettisyyttä moninäkökulmaisesti yhdessä hankkei-

den kanssa keväällä 2023, mukaanluettuna eettinen pohdinta.35 Uudistettujen toimintamallien kuvaukset ja 

itsearviointitulokset julkaistaan Innokylässä.  

VTT on aloittanut yhteistyössä STM:n, THL:n ja Nordic Healthcare Group Oy:n kanssa kehittämään 

KATI-viitearkkitehtuuria ikääntyvien kotona asumista tukevien palveluihin. Viitearkkitehtuuri edistää tek-

nologian täysimääräistä ja tehokasta hyödyntämistä iäkkäille, heidän läheisilleen ja heitä tukeville 

 
26 STM (2022) Hyvinvoinnin tekoäly- ja robotiikka -ohjelman loppuraportti. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021619558 
27 Niemelä, M, Sachinopoulou, A (2019) Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka kotona: pilotointiympäristöjen kehittäminen. VTT Technical 

Research Centre of Finland. VTT Technology No. 355 https://doi.org/10.32040/2242-122X.2019.T355 
28 Lähteenmäki, J, Niemelä, M, Hammar, T, Alastalo, H, Noro, A, Pylsy, A, Arajärvi, M, Forsius, P, Pulli, K, Anttila, H (2020). Kotona 

asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli). VTT Technical Research Centre of Finland. VTT 

Technology No. 373 https://doi.org/10.32040/2242-122X.2020.T373 
29 Haverinen, J, Keränen, N, Falkenbach, P, Maijala, A, Kolehmainen, T, Reponen, J (2019) Digi-HTA: Health tech-nology assessment frame-

work for digital healthcare services. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 11(4), 326–341–326–341. DOI:10.23996/FJHW.82538 Digi-

HTA website https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/Digi-HTA.aspx  
30 Haverinen, J, Kaksonen, R, Reponen, J, Halunen, K, Tokola, T, & Röning, J (2022) Digi-HTA, assessment framework for digital healthcare 

services: information security and data protection in health technology – initial experiences. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 14(1), 

19–30. https://doi.org/10.23996/fjhw.111776 
31 OYS (2023) Digi-HTA https://oys.fi/fincchta/digi-hta/  
32  STM (2020) Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030: Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 31. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6865-3 
33 STM (2020) Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 29. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1 
34  THL (2020) Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) 2021–2023. Ohjelma ja hankeopas. https://stm.fi/docu-

ments/1271139/2013549/KATI-ohjelma+ja+hankeopas+1.10.2020.pdf/5ed61131-9eff-c365-94c1-ffb18d74d397/KATI-ohjelma+ja+han-

keopas+1.10.2020.pdf?t=1601546051101 
35 Anttila, H, Niemelä, M, Anttila, M, Pekkarinen, S, Hallamaa, J, Koskinen, J (2021) Towards ethical and sustainable technology-supported 

ageing at home in Finland – KATI programme. Julkaisussa: Koskinen J, Rantanen MM, Tuikka A-M, Knaapi-Junnila S (toim.) Proceedings 

of the Conference on Technology Ethics - Tethics, Turku, Finland, October 20–22: 34–47. http://ceur-ws.org/Vol-3069/FP_03.pdf 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455
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ammattilaisille. Se kuvaa toimijoiden yhteisen näkemyksen ja tavoitetilan ikäihmisten ja omaishoidon toi-

mintamalleista sekä niissä tarvittavista tiedoista ja digitaalisista palveluista hyvinvointialueilla. Työssä kehi-

tetään tarvittavat rakenteet ja kuvaukset (periaatteellisen taso, toiminta-arkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri ja 

tietojärjestelmäarkkitehtuuri) yhtenäiseksi sote-kokonais- ja sote-tietoarkkitehtuurin kanssa. Samalla tunnis-

tetaan sote-kokonais- ja sote-tietoarkkitehtuurin, lainsäädännön ja regulaation muutostarpeita. 

Muita Ikäohjelman toimenpiteitä ovat monialaisen ja runsaan palvelutarpeen ennakointi tekoälypohjai-

sella ennustemallilla (MAITE-hanke 2021–2023)36, sekä Kotibotti-esiselvitys (2022)37, joka kartoitti iäk-

käille ja kotiin tarkoitettuja keskustelevan tekoälyn (puhebotti) mahdollisuuksia. 

STM:n koordinoimissa hankkeissa kehitetään myös digiratkaisuja kotona asumiseen. Joustavan palve-

lun asumismalli iäkkäille (JOPA 2021–2022) -hankkeessa erilaisiin asumisen ratkaisuihin yhdistettiin iäk-

käiden henkilöiden tarpeisiin vastaavia palveluja ja toimintoja, kuten teknologisia ratkaisuja.38 Tulevaisuu-

den kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (Tulkoti 2022–2023)39 -hankkeessa parannetaan iäkkäi-

den palvelujen laatua ja saatavuutta, ja näissä on mukana digiratkaisuja.  

Uusimpana ikäteknologian käyttöönottoa tukevana kansallisena toimenpiteenä on DigiFinlandin valmis-

tautuminen koordinoimaan hyvinvointialueiden sisäisten teknologiakoordinaatio- ja etäkotihoidon yksiköitä, 

tiimejä tai vastaavia sekä teknologiatoimittajien verkostoa. Tämä alkaa tammikuussa 2023 THL:n ohjauk-

sessa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tavoitteissa vuosille 2023–2026 määritellään tavoitteet 

esimerkiksi palvelujen laadulle ja vaikuttavuudelle, hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle, sosiaali- ja 

terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiselle.40  

Osana Suomen kestävän kasvunohjelmaa kehitetään Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansalli-

nen palvelukonsepti ja sitä tukevat digiratkaisut (2022–2025) ja tämän kohderyhmänä ovat aikuiset, myös 

ikääntyneet.41 Tämä hanke on osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa. Sen toisessa haussa syksyllä 2022 

rahoitettiin yhteensä 254,8 miljoonalla eurolla hyvinvointialueiden hankkeita. Osassa hankkeista kehitetään 

ja otetaan käyttöön myös ikäteknologian sovelluksia ja innovaatioita. Näiltä osin hankkeilta edellytetään yh-

teistyötä THL:n ikäteknologiakoordinaation kanssa 

EU:n digitaalistrategian toimeenpanoa varten Suomi on laatinut Digitaalisen kompassin selonteon, joka 

asettaa suunnan Suomen digitalisaatiokehitykselle, mikä tulee huomioida myös ikääntyneiden palveluissa. 

Osa-alueita ovat osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos 

sekä julkisten palvelujen digitalisointi.42  

5.3 Ikäteknologian haasteet ja mahdollisuudet 

Teknologian, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä 

hoidon ja hoivan tukena lisääntyy ja voi osaltaan vastata moniin haasteisiin.43 Palveluissa toimiville ammat-

tilaisille teknologian keskeinen mahdollisuus on helpottaa rutiinitehtävien hoitamista. Tällöin ammattilaisille 

jää enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiselle palvelu- tai hoitotilanteissa. Teknologian käyttö avaa myös uusia 

mahdollisuuksia. Esimerkiksi syrjäseuduilla asuvat vanhukset voivat hyödyntää ammattilaisen ohjaamaa 

 
36 Koivisto, J, Sillanpää, R (2022) Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla - kansallinen kehittämispilotti ikäihmisten asiakas-

ryhmää koskien (MAITE). https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/monialaisen-palvelutarpeen-ennakointi-tekoalyn-avulla-kansallinen-kehitta-

mispilotti 

37 Kaartinen, J, Kulju, M (2022) Kotibotti-esiselvitys: puhebottien mahdollisuudet ikääntyvien digitaalisissa palveluissa. VTT Technical Re-

search Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti Nro VTT-R-00591-22 
38 STM (2022) Kansallinen joustavan palvelun asumismalli (JOPA) -hanke. https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-joustavan-palvelun-

asumismalli-jopa-hanke 
39 STM (2021) Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2022–2023: Tavoitteet ja hankeopas. https://julkaisut.valtioneu-

vosto.fi/handle/10024/163690 
40 STM (2022) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023–2026. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 18. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5427-4 
41 THL (2023) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/suo-

men-kestavan-kasvun-ohjelma-rrp-/hyvinvointia-ja-terveytta-edistavat-toimintamallit/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-palvelukon-

septi 
42  Valtioneuvosto (2022) Digitaalisen kompassin selonteko asettaa suunnan Suomen digitalisaatiokehitykselle. https://valtioneuvosto.fi/-

/10623/digitaalisen-kompassin-selonteko-asettaa-suunnan-suomen-digitalisaatiokehitykselle 
43 STM (2022) Hyvinvoinnin tekoäly- ja robotiikka -ohjelman loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2022.  
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ryhmäliikuntaa, johon osallistuu useita vanhuksia yhtä aikaa omasta kodistaan käsin. Tekninen ratkaisu lisää 

mahdollisuutta osallistujien kohtaamisiin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

Tutkimukset ja käytännöt ovat osoittaneet, että teknologiaratkaisuilla, kuten etähoidolla, voidaan onnis-

tuneesti edistää ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia.44,45 Näitä ratkaisuja voidaan toteuttaa kustannuste-

hokkaasti ja vaikuttavasti46. Hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta kotihoidon digitalisoitujen ratkaisujen vai-

kutukset ovat pääsääntöisesti positiivisia, mutta ratkaisujen ja ihmisten toimintatavat voivat lisätä tai pienen-

tää monin tavoin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.47  

Teknologian käytössä nousee esiin suunnitteluun, soveltamiseen ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä.48 

Jos käyttäjien kannalta olennaiset seikat sivuutetaan suunnittelussa, järjestelmä ei voi tukea varsinaista ta-

voitetta.49 Ikäteknologian tuottaman datan hyödyntämisen haasteena on muun muassa puuttuva johtajuus ja 

toimeenpanon omistajuus, riittämätön osaamispohja, julkisten hankintojen käytännöt, julkisiin tietojärjestel-

miin ja terveysdatan toisiokäyttöön liittyvät ongelmat sekä rahoitusinstrumenttien kehittymättömyys. 50  

Käytännössä iäkkään henkilön tarpeiden ja hänelle tarkoitettujen digitaalisten- ja teknologiaratkaisujen ja 

välillä on paljon parannettavaa.51 Monet mahdollisesti hyödylliset tekniset ratkaisut eivät vielä ole löytäneet 

tietään niille henkilöille, jotka voisivat niistä hyötyä. Odotukset voivat olla epärealistisia. Tuote- ja palvelu-

valikoima voi olla liian monimutkainen ja monipuolinen, jotta iäkkäät tai ammattilaiset saisivat niistä selkeän 

yleiskuvan. Infrastruktuuri teknologiatiedon kulkemiseen asiakkaan ja iäkkäiden palvelujen tuottajan ja jär-

jestäjän välillä on riittämätön. Teknologiakehitysprojektien haasteena on heikot kokonaisvaikuttavuuden ar-

vioinnit ja pirstaleiset kokeilut, jotka eivät jää pysyväksi toiminnaksi. Teknologian käytöstä ja niiden vaiku-

tuksista esimerkiksi iäkkäiden hyvinvointiin on tehty suhteellisen vähän tutkimusta. Iäkkäät henkilöt ja hei-

dän omaisensa tarvitsevat parempaa tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja hyödyistä.  

Yhtenä huolena on ikääntyneiden digisyrjäytyminen. Jos iäkäs henkilö ei esimerkiksi saa kotihoidon pal-

veluita, voisiko hän saada laitteita sosiaalisena palveluna Kelan kustantamana. Digitaalisen palvelukulttuurin 

uudistumista arvioinut DigiIN-tutkimus toteaa, että digitaalisten palveluiden toteutuksessa ei ole onnistuttu 

huomioimaan haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeita. 52,53  

Iäkkäillä henkilöillä haavoittuvuus tarkoittaa huonoa terveyttä, heikentynyttä kognitiivista toimintakykyä, 

puutteita digitaidoissa, huolta tietoturvasta tai sitä, että laitteita ei ole heidän käytössään. Iäkkäät eivät tiedä 

teknologian olemassaolosta eivätkä näin ollen osaa tunnistaa niiden tarvetta. Kriittisintä on tarjota ikäihmi-

sille ja heidän läheisilleen videoyhteydellä asiointia sekä sisällöltään ja toiminnaltaan ymmärrettäviä ratkai-

suja. Molemmat tarvitsevat myös tukea teknologian hyödyntämiseen ja käyttöön, ja tietoa palveluista ja saa-

tavilla olevasta tuesta sekä selkeitä ohjeita palvelualustojen tietoturvallisuudesta.53 

 
44 Arkers, KCW, Bayuo, J, Frances, KYW, Yuen, WS; Athena, YLL ym (2022) Effects of a Nurse-Led Telehealth Self-care Promotion Program 

on the Quality of Life of Community-Dwelling Older Adults: Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Medical Internet Research; 

Toronto: e31912. DOI:10.2196/31912 
45 Kraaijkamp JJM, van Dam van Isselt, E, Persoon, A, Vesluis, A, Chavannes, NH, Achterberg WP (2021) eHealth in Geriatric Rehabilitation: 

Systematic Review of Effectiveness, Feasibility, and Usability. J Med Internet Res 23(8):e24015 doi:10.2196/24015 
46 Rezapour, A, Hosseinijebeli, SS, Faradonbeh, SB (2021) Economic evaluation of E-health interventions compared with alternative treat-

ments in older persons’ care: A systematic review. J Educ Health Promot. 10: 134. doi: 10.4103/jehp.jehp_787_20 
47 Tuominen-Thuesen, M, Sievänen, R, Saarinen, H, Tiira, M, Lenni-Taattola, L, Lehmuskoski, T, Melkas, H, Pekkarinen, S, Saurio, R, Hen-

nala, L, Seppälä, J, Pesu, J, Judl, J (2022) Digitalisaation aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointi julkishallinnon palveluissa. Valtioneu-

voston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 69 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-256-5 
48 Etene (2010) Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa- ETENE-julkaisuja 30. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-

3081-0  
49 Etairos-projektiryhmä (2022) Etiikka ja älykkäiden teknologioiden suunnittelu 1.0 https://etairos.fi/2022/03/28/etiikka-ja-alykkaiden-tekno-

logioiden-suunnittelu%E2%80%82/  
50 Sitra (2022) Terveysdatan sujuva ja turvallinen käyttö. Viisi askelta kohti reilua datataloutta 2030. https://www.sitra.fi/julkaisut/terveysda-

tan-sujuva-ja-turvallinen-kaytto/#publication-content 
51 Meißner, A, McNair, S (2021) Ageing and technologies – Creating a vision of care in times of digitisation. Re-sults of a fast-track process 

of the Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives”. A paper for policy makers (2nd Edition). Doi: 

https://dx.doi.org/10.25528/062 
52 Kainiemi E, Virtanen L, Saukkonen P, Kaihlanen A, Kyytsönen M, Vehko T & Heponiemi T (2021) Sosiaali-ja terveyspalveluja käyttäneiden 

näkemykset sähköisten palvelujen hyödyistä koronapandemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 63. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

https://www.julkari.fi/handle/10024/14319 
53 Virtanen, L, Kaihlanen, A-M, Kouvonen, A, Safarov, N, Laukka, E, Valkonen, P, Heponiemi, T (2022) Hyvinvointiyhteiskunnan digitaaliset 

palvelut yhdenvertaisiksi — 9 kriittistä toimenpidettä haavoittuvassa asemassa olevien huomioimiseksi https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-

343-811-8 
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Henkilöstöä on koulutettava toimimaan digitaalisesti asiakkaan kanssa. Lisäksi henkilöstö tarvitsee sel-

keät ohjeet, kuinka tunnistetaan asiakkaat, joille digitaaliset palvelut soveltuvat. Väestön ikääntyessä sekä 

muistisairauksien, muiden kansantautien ja monikulttuurisuuden yleistyessä väestössämme on yhä enemmän 

asiakkaita, joille kasvokkaisin palveluihin pääsy on ensiarvoisen tärkeää ja ainoa vaihtoehto. Näitä palveluita 

on tarjottava edelleen, sillä kaikki eivät voi koskaan käyttää digitaalisia palveluita.53 

5.4 Ikäteknologiakoordinaation toimijat ja tarpeet 

KATI-ohjelman aikana on tunnistettu useita syitä, miksi juuri kotona asumista tukevaan ikäteknologiaan tar-

vitaan koordinaatiota, vaikka digitalisaatio lisää muidenkin kohderyhmien sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

veluiden koordinaatiotarvetta. Sairaaloissa teknologiat ovat jo pitkään olleet kiinteä osa hoitoa, mutta kotona 

asumisessa ja hoiva-alalla teknologinen murros on tekemättä.  

KATI-ohjelmassa kaiken keskiössä on ikäihminen ja hänen läheisensä. Heille suunnattujen palvelujen 

kehittämisen tunnistettuja toimijoita ovat hyvinvointialueiden johto ja kotihoidon työntekijät, hyvinvointi-

alueilla toimivat teknologiakoordinaatioyksiköt tai niitä vastaava toiminta ja teknologiapalveluita ja -ratkai-

suja tuottavat yritykset. Muita toimijoita ovat hyvinvointiteknologian opettajat, kehittäjät ja tutkijat ja iäk-

käiden asioita kehittävät asiakas- ja potilasjärjestöt sekä Digi-HTA-arviointiin, lainsäädäntöön ja valvontaan, 

etiikkaan, T&K rahoitukseen ja teknologian kehittämisympäristöihin liittyvät toimijat.  

KATI-ohjelmakauden (2020–2023) aikana THL on kokeillut yhdessä hankkeiden ja muiden toimijoiden 

kanssa, miten koordinoidaan ja tuetaan teknologioiden käyttöönottoa ikäihmisten kotona asumisessa ja nii-

den arvioinnissa hyvinvointialueilla ja kunnissa.  

Kansallisen tuen toteutusmuotoina olivat muun muassa KATI-aitiopaikka-tapahtumat, joilla hankkeiden 

ja muiden toimijoiden onnistumisia jaettiin, viikoittaiset hanketoimijoiden KATI-kahvit Teams-palvelussa, 

kaksipäiväiset kohtaamot, joissa alueiden toimijat saivat vertaistukea haasteiden ratkomiseen sekä laajemmat 

yhteiskehittämistyöpajat kaikkien alueiden teknologiakoordinaation parissa työskenteleville. Kaikissa näissä 

tapahtumissa tiedon ja kokemusten jakaminen sekä vertaiskehittäminen toteutui matalalla kynnyksellä.  

Koordinaatiotarpeiden tunnistamiseksi THL haastatteli syksyllä 2021 KATI-ohjelmassa toimivien aluei-

den kotihoidon johtoa ja työntekijöitä sekä keväällä 2022 oppilaitosten edustajia. VTT haastatteli yritysten 

edustajia syksyllä 2022. Haastatteluissa tunnistettiin tarpeita, joissa ikäteknologiakoordinaatio voi osaltaan 

tukea (liite 1). Kaikkien osapuolten toiveena on saada tietoa keskitetysti sekä yhteistyötä ja vertaiskehittä-

mistä mahdollistavaa kansallista koordinointia.  

Nyt tarvitaan kansallisen tahtotilan ja vision muodostamista, millaista on teknologiatuettu kotona asumi-

nen vuonna 2030 kaikkien kotona palveluita saavien asiakasryhmien osalta. Tätä tukemaan tarvitaan mah-

dollistava lainsäädäntö sekä taloudellisia ajureita, jotta teknologinen siirtymä voisi toteutua. Tarvitaan tiedon 

ja kokemusten jakamista sekä kotihoidon henkilökunnan osaamisen hyödyntämistä sekä heidän teknolo-

giakyvykkyytensä lisäämistä. Tarvitaan keinoja systemaattisesti tunnistaa uusia teknologioita sekä tarveläh-

töistä kehittämistä. Taloudellinen kannattavuus, hyödyt ja vaikuttavuus ovat laskettavissa, mutta tämä vaatii 

yhteistä mallia, tiedonkeruuta ja siten yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Myös laadullisia vaikutuksia on 

tärkeä koota tietoperustaksi palvelumallien uudistamiseen. Uudenlaisen kotona asumisen datan integroimi-

nen osaksi sote-kokonaisarkkitehtuuria ja tiedolla johtamista vaatii alustojen kehityksen koordinointia kan-

sallisten linjausten mukaiseksi. Teknologian kehittäjät tarvitsevat tietoa asiakkaiden tarpeista, vuorovaikut-

teista ja joustavaa ohjausta ja kannustamista kokonaisratkaisujen kehittämiseen yhdessä toisten kanssa.  

KATI-hankkeissa on kokeiltu ja otettu käyttöön monia teknologioita, kuten erilaiset alustaratkaisut, teko-

äly, videopuhelut, etämittaukset, sensorit, lääkerobotit, rannekkeet, VR-ympäristöt, eksoskeletonit ja ohjel-

mistot sekä kehitetty uusia teknologioiden yhdistelmiä. Monenlaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta jokainen asia-

kas voi saada yksilöllisesti sovitetun yhdistelmän teknologiaa. 

Tuoreen selvityksen mukaan asumispalveluissa tunnistettuja teknologiatarpeita olivat puheentunnistus, 

simultaani- ja reaaliaikainen tulkkaus, tietojärjestelmät, asiakkaan tietojen koontinäkymät, älykäs ympäristö 

ja logistiikka, viestiseinät, aktiivisuusseuranta sekä kuntouttava ja ohjaava teknologia.54  

 
54 Hovi, A-M, Kuisma, J, Hyväri, S (2023) Teknologia palveluasumisen uudistajana. Henkilökohtainen tiedonanto. 
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Tarpeita kuvaavat hyvin myös KATI-ohjelman jo päättyneen Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäi-

sesti Teknologian avulla (KARITA 2021–2022) -hankkeen johtopäätökset. Kokeilujen tuottamalla tiedolla 

voidaan tukea ikääntyvien kuntalaisten ja heidän perheidensä kotona asumista. Koulutuksen avulla voidaan 

vaikuttaa sekä tietoon että hyvinvointiteknologiaan ja sen käyttöönottoon kohdistuviin asenteisiin. Hyvin-

vointiteknologiaa lisättäessä tulee tarkastella myös eettisiä näkökulmia. Ikääntyvien oma osallisuus on kes-

keistä. Lisäksi tarvitaan monialaista alueellista yhteistyötä sekä kansallista koordinaatiota muun muassa hy-

vinvointialueiden, yritysten ja oppilaitosten välillä.55 

Ikäteknologian laaja käyttöönotto ja kansallinen hyödyntäminen iäkkäiden ja hoitohenkilöstön hyvin-

voinnin tukena ja sote-kustannusten hillitsemiseksi palvelutarpeiden kasvaessa on todellinen poikkisektori-

nen haaste. Konkreettisten toimenpiteiden toteuttaminen on monimutkaista. Ne ovat pirstoutuneet eri toimi-

joille ja toiminta vaatii useita yhteistyötahoja. Siten yksittäisten organisaatioiden mahdollisuudet kehittää ja 

toteuttaa tuotteita ja palveluita yksinään on vähentynyt. Organisaatioiden yhteistyö muiden julkisten yritys-

ten, yksityisten yritysten tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa on tullut tarpeelliseksi. Tällainen yhteistyö tapah-

tuu verkostoissa, ei niinkään erilaisissa organisaatioiden hierarkioissa. Näistä syistä tarvitaan sellainen kan-

sallisen koordinaation malli, joka täyttää edellä mainittuja tarpeita ja jota julkinen hallinto ei perinteisesti 

täytä.  

Yhteistyön komponentteja ovat viestintä ja tiedon jakaminen, yhteiset tavoitteet ja luottamus. 56 Niillä 

voidaan vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä teknologiaratkaisujen käyttöönotossa osaksi kotona asumi-

sen palveluita. Tässä yhteistyössä tarvitaan jatkuvaluontoista koordinaatiota ja hallintatapaa. Koordinaation 

tulee mahdollistaa tehokkuus, jatkuvuus ja yhteistyö, jotta eri toimijoiden ponnistelut saavuttaisivat halutun 

tuloksen.  

Koordinaation keskeisenä tehtävänä on ratkoa yhteistyötä hankaloittavia ongelmia, kuten erilaiset ja ris-

tiriitaiset näkökulmat ja jäsentymättömät tavoitteet. Yhteiseen tavoitetilaan liityvää ongelmaa voidaan ratkoa 

varmistamalla viestintä ja tiedon jakaminen johtajuuden ja asianmukaisten kanavien kautta. Ristiriitaisten 

tavoitteiden ongelmaa voidaan ratkoa asettamalla yhteinen tavoitetila ja visio, joka tukee Ikäohjelman 2030 

toteutusta. Sitoutumista lisätään/parannetaan toimijoiden välisellä luottamuksen rakentamisella. Luottamusta 

puolestaan lisää se, että kaikki osapuolet tietävät, että heidän panoksensa on tärkeä ja että he hyötyvät osal-

listumalla.  

  

 
55 Haverinen, J, Imeläinen, S, Kariniemi, V, Koivikko, S, Laamanen, M, Lakanen, M, Nikunen, M, Nurmiainen, S, Pöyhiä, J, Rautio, T, Suo-

minen J, Xiong, E (2022) KARITA-hanke - loppuraportti. https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-12/KARITA%20loppura-

portti%202022_final.pdf 
56 Nordic Welfare Centre (2022) Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility. 

https://nordicwelfare.org/en/publikationer/integrated-healthcare-and-care-through-distance-spanning-solutions-for-increased-service-acces-

sibility/ 
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Liitteet 

Liite 1. THL:n ja VTT:n haastatteluissa tunnistettuja sidosryhmien tarpeita 

Sidosryhmä Tunnistettuja tarpeita  

Kotihoidon johtajat • Lainsäädännön muutostarpeita liittyen teknologiaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon-

siirron ongelmaan 

• Dataa päätösten tekoa varten (KUVA-mittaristo, Tietoikkuna, Sotkanet, TEAviisari ym.)  

• Tietoa erilaisista teknologiaratkaisuista esim. teknologianeuvojia ja -kauppaa 

• Koko kokonaisuuden kattava, valmis tietopaketti, joka on helppo ottaa käyttöön ja joka tu-

kee teknologiatiimin osaamista ja resursointia koko teknologian elinkaarelle: yhteinen kieli, 

asiakasviestimiskanavien löytäminen, sähköinen palvelukanava jo aiemmin ja matalan kyn-

nyksen palvelut, asiakkaiden valinta, asiakkaan toiveiden huomiointi, asiakkaan suostumus, 

hankinnat ja kilpailuttaminen, sopimusprosessi, tarvelähtöinen koulutus, toimintamallit, 

joissa teknologia mukana sekä niiden käyttöön tukea, jatkuva koulutus ja muutoksen johta-

minen sekä ylläpidon ja huollon prosessit  

• Kotihoitotiimiin hyvinvointiteknologian asentaja tai hyvinvointiteknologiaan suuntautunut 

lähihoitaja, joka tuntee asiakkaat ja myös teknologian, ja osaa valita oikeat ratkaisut oikealle 

asiakkaalle 

• Valtakunnallinen viestintä hyvistä toimintakäytänteistä 

Kotihoidon työnte-

kijät 

• Motivaatiota, myönteistä asennetta ja ymmärrystä toimintatavoista teknologian käytössä ja 

tiedon hyödyntämisessä asiakastyössä  

• Perehdytystä, vertaistukea ja aikaa teknologian ja toimintamallien omaksumiseen jatkuvana 

toimintana 

Ammatilliset oppi-

laitokset 

• Opettajille täydennyskoulutusta rohkeutta ja innovaatiota tukevalla pedagogiikalla ja men-

toria sekä kokeiluja, testauksia ja tukea teknologian käytössä ja integroimisessa opetukseen 

Ammattikorkeakou-

lut 

• Opettajille osaamisen kehittämistä laitteiden käytössä, eettisissä kysymyksissä, tietosuo-

jassa ja selkeyttä rooleihin eri koulutustasojen osaamisessa ja teknologian jalkautuksessa 

• Tietoa hyvistä käytännöistä, tukifoorumit sekä kansallista yhteistyötä, jossa teknologiatar-

peiden tuomista ja toiminnan kanavoimista ja kytköstä hyvinvointialueille ja eri toimijoihin  

• Yhteisiä toimintamalleja laitteiden testaukseen, validointiin, pilotointiin ja laitteiden CE-mer-

kintöjen toteuttamiseen 

Yliopistot • Neutraalia koordinaatiota, joka palvelee erilaisia tahoja, sidosryhmiä ja kansalaisia 

• Tiedon jakamista: millainen tarve on yleisesti yhteiskunnassa ja keitä ikäteknologian tulee 

auttaa 

• Koordinaatiomalli, joka toimisi yliopistojen välillä, tulisi olla laaja ja liittyä myös muihin oppi-

laitoksiin, verkostojen yhteistoiminta, yhteiset keskustelufoorumit sekä yhteistyö yksittäis-

ten oppilaitosten kanssa  

• Geneeristä hyvinvointiteknologian kurssia eri oppilaitoksissa 

Teknologiaratkai-

suja tuottavat 

yritykset 

• Koordinaatiota EU-tasolla, jotta saataisiin kansainvälisesti yhteensopiva kokonaisvaltainen 

arviointi palveluille ja teknologiaratkaisuille  

• Näkemystä isosta kuvasta, mitkä ovat osapuolet, palvelut, viitearkkitehtuurit, integraatiot, 

yhteensopivat rajapinnat sekä tietomallit  

• Sote-tiedon toisiokäyttöä helpommaksi, mahdollisuutta kehittää ja hyödyntää tekoälyä laa-

jamittaisesti ja tiedolla johtamisen ja kansallisen vertailun nostamista keskiöön  

• Tuotantoympäristöjen rinnalle testaamista ja arviointia varten kokeiluympäristöjä, jossa TKI-

työtä voi tehdä palvelumuotoilun kanssa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa (kansalaiset, 

hyvinvointialueet, yritykset, kolmas sektori, oppilaitokset, tutkimus, valtio)  

• Hyvinvointialueiden suuntaan yritysten asiointia helpottaisivat teknologiakoordinaatioyksi-

köt, palveluiden yhdenmukaistaminen ja ”standardointi” kansallisesti sekä palvelumallien 

laaja hyödyntäminen 
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• Tuotteiden markkinointia varten ”Teknologiaratkaisukatalogia” arvioineen yhteen paikkaan 

kansan ja palveluntarjoajien saataville sekä tukea kilpailutukseen, jossa on kokonaisvaltai-

nen arviointi.  

• Ratkaisuja huoleen, joka nousee in-house -yritysten roolista ja vaikutuksista teknologiarat-

kaisujen toimivuuteen ja liiketoimintaan  
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Liite 2. Käsitteet 

Asiakasosallisuus 

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan henkilöiden, asiakkaiden ja asiakasryhmien mahdollisuutta osallistua ja 

vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja niiden arviointiin. Siinä korostuu asiakkaan kokemus 

siitä, että hän voi osallistua ja vaikuttaa omiin palveluihin sekä niistä päättämiseen vuorovaikutteisesti asian-

tuntijoiden ja ammattilaisten kanssa (THL 2022). 

 

Digiosallisuus 

Digiosallisuus on vapaaehtoista, arjen sujuvuuden kannalta riittävän aktiivista osallistumista yhteiskunnan 

toimintaan digitaalisia välineitä, sovelluksia ja palveluita hyödyntäen. Digiosallisuus on yksilön tai yhteis-

kunnallisen ryhmän kannalta mielekästä ja merkityksellistä toimintaa. (VNTEAS 2022) Osallisuus teknolo-

gisoituvassa yhteiskunnassa voidaan ymmärtää samalla tavalla. Osallisuuden vahvistamisella estetään syr-

jäytymistä ja eriarvoisuutta ja edistetään kansalaisen kokemusta omasta toimijuudesta, itsemääräämisoikeu-

desta ja tasavertaisuudesta yhteiskunnassa (mm. THL) 

 

Digituki 

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asia-

kasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. (mm. DVV) 

 

Eettinen kuormittuminen 

Eettinen kuormitus liittyy siihen, että työntekijä ei tiedä oikeaa toimintatapaa tai ei pysty toimimaan oikein. 

Hän joutuu punnitsemaan eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. Joskus tarjolla on vain huonoja vaihtoehtoja 

ja niistä on valittava vähiten huono. Kuormitus syntyy nimenomaan siitä, ettei voi toimia oikeaksi katsomal-

laan tavalla – sääntöjen tai omien arvojen mukaan. (mm. TTL) 

 

Esitestaus 

Esitestauksia tehdään pienillä ja ketterillä piloteilla kokeiluvaiheessa tai kehitystyön loppuvaiheessa oleville 

tuotteille ja palveluille ennen markkinoinnin käynnistämistä. 

 

Hyvinvointiteknologia 

Teknologia, jonka tavoitteena on edistää ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia tai itsenäistä suoriutumista, mutta 

joita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät käytä päätöksenteon tai diagnoosin tukena. Hyvinvoin-

titeknologian laitteita ovat esimerkiksi askelmittarit, sykemittarit, unen laatua mittaavat anturit ja hierovat 

tuolit. Myös sosiaalista vuorovaikutusta helpottavat laitteet ja palvelut, kuten videopuhelin ja palvelu-tv, ovat 

hyvinvointiteknologiaa. (TEPA-termipankki) 

 

Ikäteknologia 

Hyvää ikääntymistä tukevat laitteet, digitaaliset palvelut, sovellukset ja tietojärjestelmät. Ikäteknologialla 

ehkäistään ikääntymisestä johtuvaa toimintakyvyn heikkenemistä ja tuetaan ikääntyvää henkilöä, hänen lä-

heisiään sekä hoitohenkilökuntaa, kun ikääntyvän itsenäinen suoriutuminen vaikeutuu aistien, muistin, hie-

nomotoriikan, lihaskunnon ja liikuntakyvyn heikkenemisen myötä. Ikäteknologialla voidaan tukea ikäänty-

vien henkilöiden kotona asumista ja hyvää arkea. Ikäteknologian kehittämisen perustana tulee olla käyttäjien 

tarpeet, ja sen tulee noudattaa esteettömyysperiaatetta. (TEPA-termipankki) 

 

Ikääntynyt henkilö 

Suomen lainsäädännössä ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa 

väestöä eli yli 65-vuotiaita. Iäkäs henkilö on laissa määritelty puolestaan sellaiseksi, jonka toimintakyky on 

heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen 

vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. (Terveyskylä 7.11.2019) 
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Käyttäjäkokeilu 

Tuottaa yritykselle käyttäjien kokemustietoa ikäteknologian käyttäjälähtöisyydestä, jota arvioidaan seuraa-

vien tekijöiden avulla: 1. Esteettömyys ja saavutettavuus 2. Turvallisuus 3. Muunneltavuus 4. Estetiikka (ko-

dikkuus) 5. Käyttäjän itsemääräämisoikeuden toteutuminen 6. Vaikutukset yhteisöllisyyden ja yksilöllisten 

tarpeiden toteutumiseen 7. Vaikutukset osallisuuden vahvistamiseen. Käyttäjäkokeilun tuottamaa tietoa voi-

daan hyödyntää referenssinä ikäteknologian markkinoinnissa ja viennissä. 

 

Käyttäjälähtöinen kehittäminen 

Käyttäjälähtöisessä kehittämisessä ratkaisun käyttäjä on mukana ja osallistuu ratkaisun suunnitteluun, arvi-

ointiin ja kehittämiseen prosessin alusta saakka ja sen eri vaiheisiin. Asiakas on kehittämisessä subjekti, jonka 

osallistumismahdollisuuksia voidaan tukea ja parantaa yhteiskehittelymenetelmien avulla kehittämisproses-

sin eri vaiheissa. Käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyy tiiviisti asiakkaan odotusten ja tarpeiden kuulemi-

nen hänen itsensä kertomana eli kokemustieto. (esim. LUT ja Metropolia). Lähikäsitteenä on mm. palvelu-

muotoilu ja asiakaslähtöinen suunnittelu (mm. Suomidigi/DVV), co-design ja universal design. 

 

Käyttäjälähtöisyys 

Ikäteknologian yhteydessä käyttäjälähtöiset tekijät tiivistetään seitsemäksi tekijäksi, jotka ohjaavat käyttäjä-

lähtöisen teknologian kehitystä: 1. Esteettömyyden ja saavutettavuuden lisääminen 2. Turvallisuuden vah-

vistaminen 3. Ympäristön muunneltavuus 4. Kodikkuuden lisääminen 5. Itsemääräämisoikeuden lisääminen 

6. Yhteisöllisten ja yksilöllisten palvelujen ja tuotteiden muotoilu yhdessä 7. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

vahvistaminen. 

 

Muutosagentti 

Teknologiakoulutettu sote-ammattilainen (hyvinvointialueen oma koulutus).  

 

Teknologiakoordinaattori 

Teknologiakoulutettu sote-ammattilainen (amk koulutus).  

 

Teknologialähettiläs 

Teknologiakoulutettu sote-ammattilainen (toisen asteen ammatillinen koulutus). 

 

Terveysteknologia 

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita 

ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita, tarvikkeita, ohjelmistoja ja digitaalisia palve-

luja. Muun muassa verenpainemittarit, stetoskoopit, haavanhoidon, hammashoidon välineet ja päätöksente-

koa tukevat digitaaliset palvelut ovat terveysteknologiaa. (Asetus lääkinnällisistä laitteista). 

 

Yhteiskehittäminen 

Yhteiskehittämisen avulla autetaan ikäteknologiaa kehittävää yritystä ymmärtämään loppukäyttäjien tar-

peita ja odotuksia eri näkökulmista. Yhteiskehittelyyn voi osallistua poikkitieteellisesti käyttäjien lisäksi 

muita asianosaisia, ammattilaisia, asiantuntijoita, tutkijoita ja opiskelijoita. 
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Liite 3. Toimenpidekortit 

Toimenpide-ehdotus 1: Ikääntyvän ja vanhan ihmisen näkökulma ja osallisuus 

Haasteet 
Väestön voimakas ikääntyminen ja sotealan kasvava työvoimapula osin vaativat tukeutumaan teknologiaan. 

Yhteiskunnan teknologistuminen on edennyt vauhdilla. Ratkaisuja on tehty pääosin järjestelmä tai laite 

edellä, ja palvelut on täytynyt yhteensovittaa järjestelmiin. Eri kohderyhmien mahdollisuudet osallistua tek-

nologian kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä siihen liittyvä tietoisuus ja motivointi ovat jääneet vähem-

mälle huomiolle.  

Ikääntyneiden, heidän omaistensa ja ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten asenteet tekno-

logian käyttöä kohtaan ovat monesti negatiivisia, eikä teknologian hyötyjä välttämättä nähdä. Mielikuvat tek-

nologiasta ovat usein yksipuolisia ja osin vääristyneitä, vaikka teknologia voi helpottaa hoivatyöntekijöiden 

työtä ja tukea ja helpottaa ikääntyvien ja vanhojen ihmisten arkea ja kotona asumista. Yleinen mielikuva 

ikääntyneistä osaamattomina teknologian käyttäjinä vähentää osaltaan ikääntyvien ja vanhojen ihmisten 

osallisuutta yhteiskunnassamme. 

Tavoitteet ja tehtävä 
Jotta ikääntyvät ja vanhat ihmiset innostuvat teknologiasta ja rohkaistuvat sen käyttöön, he tarvitsevat posi-

tiivisia kokemuksia teknologiasta ja sen eri käyttömahdollisuuksista. Positiivinen kokemus syntyy osallista-

malla. Osallisuus edesauttaa ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä hankkimaan teknologiaa ja ottamaan sitä käyt-

töön.  

Toimenpiteen ensisijainen kohderyhmä ovat ikääntyvät ja vanhat ihmiset. Välilliset kohderyhmät, eli ikäänty-

neiden lähipiirissä olevat (mm. omaiset, omaishoitajat, palveluasumisen ja kotihoidon henkilöstö, ryhmä- ja 

päivätoiminnan työntekijät) sekä kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan eri toimijat tukevat ikäänty-

neiden osallistumista teknologian kehittämiseen ja kokeiluihin. Myös välillisten kohderyhmien huomioiminen 

on tärkeää, jotta tavoitetaan mahdollisimman moninainen ja kattava joukko ikääntyneitä mukaan lukien ne, 

jotka eivät ole aikaisemmin käyttäneet digitaalisia palveluja tai teknologiaa. 

Positiiviset kokemukset syntyvät järjestämällä avoimia, saavutettavia tilaisuuksia, joissa keskustellaan, jae-

taan tietoa, testataan ja kokeillaan konkreettisesti tuotteita ja ratkaisuja. Tilaisuuksissa kohderyhmät pääse-

vät tutustumaan toimintakykyä ja itsenäistä arkea tukeviin tuotteisiin. Tilaisuuksissa tehdään yhteistyötä eri 

sektoreiden teknologian kehittäjien kanssa. Objektiivisuus ja kokeilut korostuvat yhteistyössä. Markkinointi 

tai myynti eivät ole pääosassa. 

Ikääntyvien Digiraadin kautta selvitetään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kokemuksia ja tarpeita ja kehite-

tään tuotteita käyttäjälähtöisesti. Digiraati on valtakunnallinen foorumi, joka tarjoaa säännöllisiä osallistu-

mismahdollisuuksia eri puolilla Suomea asuville ikääntyville. Digiraati voi toimia myös vaikuttamis- ja vuoro-

puhelukanavana esimerkiksi kansalliselle koordinaatiolle. 

Kohderyhmien kynnystä teknologian käyttöönottoon madaltaa myös ymmärrettävä, selkeä ja kohderyhmä-

lähtöisesti tuotettu tieto, jota täytyy olla saatavilla myös perinteisinä painotuotteina. Painettavat materiaalit 

ovat tärkeitä etenkin ikääntyville ja vanhoille ihmisille, joilla ei välttämättä ole laitteita tai osaamista hakea 

tietoa internetistä. 

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? (1–7) edistää? 
• Tehtävät A, C 

• Tavoitteet 2, 5 

Tuotokset 
• Avoimet tilaisuudet eri puolilla Suomea edellä mainituille kohderyhmille  

• Valtakunnallinen Digiraati -toiminta ikääntyville ja vanhoille ihmisille 
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• Ikääntyville ja vanhoille ihmisille suunnatut, teknologian pariin innostavat ja hankintakynnystä ma-

daltavat oppaat sekä muu kohderyhmälähtöisesti tuotettu tieto 

Hyödyt/vaikutukset 
Osallisuuden tukeminen edistää ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä. 

Raskaisiin asumispalveluihin siirtyminen voi myöhentyä ja kotona tarvittavan tuen tarve (esim. kotihoito) voi 

myöhentyä tai vähentyä. 

Osallistaminen rohkaisee kohderyhmiä tutustumaan ja ottamaan käyttöön teknologiaa, joka tukee jaksa-

mista, toimintakykyä, sosiaalisia suhteita ja turvallisuuden tunnetta. 

Toimenpide auttaa yrityksiä kehittämään käyttäjien tarpeet aidosti huomioivia teknologisia palveluja ja tuot-

teita, joita käyttäjät ottavat todennäköisemmin käyttöön ja joiden käyttöön he sitoutuvat. Tällöin tuote- ja 

palvelukehityksen ja hankintojen kustannukset eivät ole turhia. 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tukee kohderyhmien tavoittamista, yhteiskehittämistä, tiedon tuottamista ja 

sen välittämistä. 

Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Suvi Hiltunen (vastaava) ja Kaisa Huuhtanen 

Aikataulu 
Toimintaa em. kohderyhmille järjestetään säännöllisesti jokaisena toimintavuonna, jona VALLI ry saa avus-

tusta Ikäteknologiakeskuksen toimintaan (STEA). Ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallistuminen koordinaa-

tioon aloitetaan yhdessä sovitusti koordinaatiosta vastaavan tahon (THL) kanssa. Tilaisuuksia ja Digiraateja 

järjestetään kaikilla kvartaaleilla, tiedon tuotanto Q3-Q4. 

Resursointi 
Toimenpidettä edistetään osana VALLIn Ikäteknologiakeskuksen perustyötä, johon VALLI saa avustusta 

STEAlta. Käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat toimenpiteen laajuuteen.  

Perustyöhön sisältyy pienimuotoisesti toimenpide-ehdotuksen mukaisia tehtäviä. Ikäteknologian koordinaa-

tiolle myöhemmin kohdennetut tehtävät vaativat erillistä resursointia. Esimerkiksi:  

• 300 000–400 000 €: Valtakunnallisen Digiraati-toiminnan sekä muiden tilaisuuksien (ks. kohta tavoit-

teet ja tehtävät, tuotokset) järjestäminen ja aktiivinen toiminta eri puolilla Suomea, yhteensä noin 25 

kpl Ikääntyvien Digiraati (yhteiskehittäminen) -tilaisuuksia sekä noin 35 kpl muita tilaisuuksia, esi-

merkiksi avoimia teknologian esittely- ja tutustumistilaisuuksia. Kustannukset muodostuisivat hen-

kilöstö- ja palkkakustannuksista (4 htv) ja muista kustannuksista (esim. matka- ja tarvikekulut). 

• 20 000–30 000 €: Vuosittain julkaistavien ajankohtaisten oppaiden ja selvitysten suunnittelu, kirjoitus, 

editointi, toimitus, taitto, paino.  
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Koordinaatiotarpeet  
• Koordinaatio (mukana olevat toimijat) kokonaisuudessaan 

• Ikääntyvien ja vanhojen ihmisten parissa toimivat tahot (ml. asumispalveluyksiköt, eläkeyhdistykset 

jne.) 

• (Ikä)teknologian (ja digipalveluiden) kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät toimijat, laitevalmista-

jat 

• Digitukea ja teknologista tukea tarjoavat tahot 

• Oppilaitokset, jotka integroivat omaan opetukseensa teknologiaan liittyvää myönteisten asenteiden 

edistämistä sekä tietoisuuden levittämistä 

• Verkostot (Ikäteknologiakeskuksen itse koordinoimat sekä muiden verkostot) 
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Toimenpide-ehdotus 2: Tuotekehityksen, testauksen ja viennin tuki 

Haasteet 
Julkinen sektori tarvitsee teknologioiden yhteiskehittämiseen, validointiin, testaukseeen ja arviointiin tukea 

ja puolueetonta näkemystä, jotta voi tehdä vastuullisempia ja vaikuttavampia valintoja. Teknologioiden han-

kintaprosessien tueksi tarvitaan tietoa.  

Ikäteknologisia ratkaisuja kehittävät ja tarjoavat yritykset tarvitsevat lisää asiakasymmärrystä sekä tietoa so-

ten tietojärjestelmistä, työtavoista, rakenteista ja loppukäyttäjien tarpeista. Yritykset tarvitsevat silloitusta yh-

teiskehittämiseen ja käyttäjäkokeilujen toteuttamiseen. Toisaalta hankintojen tekijät eivät tunnista yritysten 

mahdollisuuksia tuottaa ja toimittaa yksittäisten ratkaisujen sijaan laajempia palvelukokonaisuuksia. 

Suomen markkinat ovat ikäteknologian näkökulmasta pienet. Ikäteknologian vienti on suomalaisille pk-yri-

tyksille haastavaa. Haastetta lisää ikäteknologian markkinoiden sirpaleisuus, jossa useita hankkijoita: ikäih-

misten palveluja tuottavat yksityiset ja julkiset organisaatiot, vapaaehtoisjärjestöt ja ikäihmiset ja heidän lä-

heisensä. Vientiin tähtäävät ratkaisut on kyettävä sovittamaan erilaisiin toimintakulttuureihin ja -ympäristöi-

hin, mikä edellyttää käyttäjien tarpeiden ja odotusten sekä käyttäjäkokemusten tunnistamista.  

Korkeakouluilla on monialaista osaamista, jota hyödynnetään vajavaisesti ikäteknologian tuotekehityksessä 

ja viennissä. Yrityksiltä puuttuu vientiin tarvittavaa paikallista ja tieteellisesti pätevää asiakaskokemustietoa 

sekä sen hankkimiseen tarvittavaa varakkuutta, osaamista ja kumppaneita. Korkeakoulujen kansainvälistä 

yhteistyötä hyödynnetään yritysten viennin tukena heikosti.  

Kehittäminen ja esipilotoinnit kaipaavat rahoitusta, sillä usein teknologisia keksintöjä tehdäänt startup -ken-

tällä tai pk-sektorilla, joiden yrityksillä ei ole kyvykkyyttä tai aikaa toimia yhteistyössä isojen toimijoiden, ku-

ten hyvinvointialueiden kanssa. Kaivataan rahoitusmalleja, joilla korkeakoulujen osaaminen (mm. testbed-

toiminta) voidaan valjastaa paremmin mukaan. Kansainvälinen vienti vaatii yrityksiltä isoja ponnistuksia ra-

hoituksen osalta. 

Tavoitteet ja tehtävä 
1. Perustetaan ikäteknologian kehittämistä ja markkinointia edistävä korkeakouluverkosto, joka  

o tutkii, kehittää, levittää ja juurruttaa tuotekehitystä sekä vientiä edistäviä toimintamalleja ja 

niiden vaikuttavuutta 

o tekee yhteistyötä autenttisissa käyttäjäkokeiluympäristöissä ja kokeiluja toteuttavissa kor-

keakouluissa esimerkiksi tarjoten ”talk and walk” -toimintaa (keskustelua kävellen ja vaih-

taen keskustelukumppania matkan varrella) ikäteknologian tunnettavuuden paranta-

miseksi 

o organisoi oppimista ja edistää verkostomaista yhteistyötä teknologian käyttöönottamiseksi 

laajasti Suomessa ja kansainvälisesti. 

 

2. Toteutetaan ikäteknologiatuotteiden käyttäjäkokeiluja uusilla markkina-alueilla pätevien, paikallis-

ten ja puolueettomien referenssien tuottamiseksi. 

o Suunnitellaan yhdessä paikallisten korkeakoulujen ja paikallisten autenttisten testausym-

päristöjen kanssa käyttäjäkokeilujen toteutukset eettisiä ja tieteellisiä periaatteita noudat-

taen.  

o Käyttäjäkokeilusta tuotetaan yritykselle tieteellisesti pätevä, paikallinen ja puolueeton ra-

portti, jota yritys voi hyödyntää referenssinä markkinoinnissa ja viennin edistämisessä. Kor-

keakoulut voivat julkaista raportteihin pohjautuvia tieteellisiä artikkeleita. 

 

3. Etsitään aktiivisesti yhteistyökumppaneita uusilta markkina-alueilta. 

o Hyödynnetään vuoden 2023 loppuun asti jatkuvaa Business Finlandin RRP-rahoituksella 

koordinoimaa ja tekemää ikäteknologiasektorin kansainvälistymistyötä. Tätä varten on kar-

toitettu Suomen tarjoomaa ja koottu se 35 alan yritystä käsittäväksi katalogiksi. Tarjoomaa 

hyödyntäen on kartoitettu tarpeet Iso-Britanniassa, Saksassa, Tanskassa ja Japanissa. 
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Seuraavaksi valmistuu Ruotsin markkinakartoitus ja vuoden 2023 aikana on vielä suunnit-

teilla pari uutta markkinakartoitus. Näitä hyödynnetään delegaatiomatkoja suunniteltaessa. 

Myös kansainväliset tapahtumat ja konferenssit huomioidaan. 

o Perehdytään uusien vientimarkkina-alueiden avaintoimijoihin, alueellisiin tarpeisiin, mah-

dollisuuksiin ja kulttuuriin sekä tuotetaan näistä tiiviitä raportteja hyödyntäen myös Busi-

ness Finlandin edellä mainittua työtä. Yhteistyötä tehdään paikallisten lähetystöjen ja Team 

Finland Knowledge (TFK) -ohjelman kanssa. 

o Etsitään paikallisten korkeakoulujen kanssa yhteistyömahdollisuuksia ja win-win-toiminta-

tapoja ikäteknologiatuotteiden käyttäjäkokeilujen toteuttamiseksi ja käynnistetään yhteis-

suunnittelu. 

o Etsitään aktiivisesti organisaatioita käyttäjäkokeilujen toteuttamiseksi autenttisissa ympä-

ristöissä ja yhteistyön käynnistämiseksi. 

 

4. Tuetaan laadukkaampien käyttöönoton prosessien syntymistä toteuttamalla: 

o Esipilotoinnit erilaisissa testbed-palveluissa simulaatioissa. 

o Toimiville ratkaisuille käyttäjäkokeilut aidoissa palveluympäristöissä. Puolueettomat arvi-

oinnit, jotka tuovat esille teknologian soveltuvuuden yhdessä sovittujen sekä soten anta-

mien mittareiden mukaan.  

o Teknologiantarjoajien ratkaisujen maturiteetin selvitykset. Arviointi- ja testaustoiminta sekä 

vaikuttavuusarviointeihin osallistuvien yritysten sparraus- ja kehittämistuki (linkitys Digi-

HTA). 

o Palvelut julkiselle sektorille teknologian käyttöönoton prosessien tueksi.  

o Tuotekehitystuki. Palveluiden edelleen kehittäminen asiakaslähtöisesti korkeakoulujen ym-

päristöissä, sekä hyvinvointipalveluiden verkostossa. 

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävät E, F 

• Tavoite 7 

• Lisäksi kytkeytyy monin tavoin useampiin osatavoitteisiin. 

Tuotokset 
• Osaamis- ja palvelukartoitus verkoston korkeakoulujen verkoston perustamista varten 

• Jatkuvasti kehittyvät ja asiakaslähtöiset korkeakoulujen yrityspalvelut, jotka palvelevat sekä tekno-

logiayrityksiä että julkista sektoria Suomessa ja ulkomailla 

• Raportteja ja referensseinä toimivia muita tuotoksia (blogit, tieteelliset artikkelit, videot ja podcas-

tit) käyttäjäkokeiluista  

• Testaus- ja arviointipalvelut, jotka tuottavat yrityksille mahdollisuuden toimia yhteiskehittäen julki-

sen sektorin kanssa 

• Tuotekehitystuki, joka auttaa yrityksiä kehittämään asiakaskokemuksen huomioonottavia ratkaisuja 

• Ikäteknologian viennin edistämistä tukevat käyttäjäkokeilun suunnittelu-, toteutus- ja raportointi-

mallit 

• Ikäteknologian kehittämistä ja kansainvälistä vientiä edistävä verkosto 

Hyödyt/vaikutukset 
• Käyttäjäkokeilut tuottavat tietoa ikäteknologian saavutettavuudesta, käytettävyydestä, soveltuvuu-

desta tarkoitukseensa sekä turvallisuudesta. 

• Testaus- ja arviointipalvelut tuottavat julkiselle sektorille tietoa teknologian päätöksenteon tueksi. 

• Yritysten tietoisuus erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa elävien käyttäjien tarpeista ja odotuk-

sista paranee yhteiskehittelyn kautta. 

• Tietoisuus ikäteknologiaa kehittävien korkeakoulujen tarjoamista yrityspalveluista paranee.  

• Uusien markkina-alueiden käyttäjät ja asiakasorganisaatiot saavat konkreettisen kokemuksen ikä-

teknologian käytöstä, vaikutuksista ja hyödyistä. 

• Viennin edistämiseksi tehtävien käyttäjäkokeilujen suunnittelun ja toteutuksen toimintamallit edis-

tävät yrityspalvelujen laajenemista, ja niiden avulla voidaan parantaa palvelujen laatua. 
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• Kansallinen ja kansainvälinen korkeakouluyhteistyö tiivistyy ja fokusoituu ikäteknologian kehittä-

miseksi, ja palvelutuotanto-organisaatioiden sekä yritysten yhteistyö tiivistyy.  

• Korkeakoulujen monialainen osaaminen vahvistuu, opiskelija ja asiantuntijavaihtotoiminta moni-

puolistuu ja taloudelliset resurssit paranevat rahoittajien tunnistettua muuttunut tilanne. 

Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
 

• Metropolia Ammattikorkeakoulu, Toini Harra 

• LAB ammattikorkeakoulu, Sami Makkula 

• Muut vastaavat korkeakoulutoimijat 

• Kansallinen Testbed-verkosto 

Aikataulu 
Q1/2023–Q4/2027 

Vuosi 2023:  

• Esiselvitykset.  

• Jatketaan Testbed-verkostossa aloitettua korkeakoulujen ikäteknologiaan liittyvä osaamiskartoi-

tusta (testaus, arviointi, tuotekehitys sekä vienti). Selvitetään, mitä kukin korkeakoulutoimija voi 

tuoda verkostoon. 

• Metropolia käynnistää toimenpiteet asiakaskokemuksta hyödyntävien käyttäjäkokemusten kansain-

väliseksi pilotoimiseksi ja mallintamiseksi. Käyttökelpoisten mittareiden ja arviointikehikoiden va-

linta ja testaus. Aineiston keruu. 

• Tuttunet.fi-sivustolta voidaan ottaa käyttöön ja edelleen kehittää mallinnuksia ikäteknologian yh-

teiskehittämisen, testauksen, käyttäjäkokeilujen ja markkinoinnin tueksi. 

• Metropolia, TAMK ja Centria tuottavat yhdessä mallinnuksia etänä ja hybridisti toteutettaviin yh-

teisekehittely-, testaus- ja käyttäjäkokeiluihin. 

 

Vuosi 2024:  

• Selvityksen tulkinta, koulutustarpeiden tunnistaminen, toimintamallien hahmottaminen ja johto-

päätökset 

• Verkoston toiminnan syventäminen ja laajentaminen 

• Osaamisen koordinointi ja koostaminen 

• Palveluiden tiivistäminen ja niistä viestiminen 

• Viestintämateriaalien muotoilu kotimaisille markkinoille: yrityksille ja asiakkaille sekä kumppaneille 

• Kansainvälisten käyttäjäkokeilujen laajentaminen lumipallotekniikalla verkostoja hyödyntäen uusiin 

maihin (Aasia, Pohjoismaat ja Eurooppa) 

• Käyttökelpoisten toteutusprosessien vaikutusmittareiden ja arviointikehikoiden testaus kotimai-

sissa ja kansainvälisissä käyttäjäkokeiluissa. Aineiston keruu. Väliarviointi. 

• Käyttäjäkokeilujen pilotointi tuontiin tähtäävien yritysten kanssa. 

• Palveluesimerkkien kokoaminen ja jakaminen. Esimerkkejä korkeakoulujen tuottamasta yhteiskehit-

tämisestä, ikäteknologian tuotekehityksestä ja viennin tuesta. 

 

Vuosi 2025: 

• Verkoston toiminnan vakiinnuttaminen 

• Toimivat yrityksille suunnatut palveluketjut 

• Kansainvälinen yhteistyö (hankkeet sekä TKIO-yhteistyö) 

• Kansainvälisten käyttäjäkokeilujen laajentaminen lumipallotekniikalla verkostoja hyödyntäen uusiin 

maihin (Aasia, Pohjoismaat ja Eurooppa) 

• Käyttökelpoisten toteutusprosessien vaikutusmittareiden ja arviointikehikoiden testaus kotimai-

sissa ja kansainvälisissä käyttäjäkokeiluissa. Aineiston keruu. Väliarviointi. 

• Käyttäjäkokeilujen pilotointi tuontiin tähtäävien yritysten kanssa. 

Vuosi 2026: 

• Verkoston vakiinnuttaminen 

• Toimivat yrityksille suunnatut palveluketjut 
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• Kansainvälinen yhteistyö (hankkeet sekä TKIO-yhteistyö) 

• Kansainvälisten käyttäjäkokeilujen laajentaminen lumipallotekniikalla verkostoja hyödyntäen uusiin 

maihin (Aasia, Pohjoismaat ja Eurooppa) 

• Käyttökelpoisten toteutusprosessien vaikutusmittareiden ja arviointikehikoiden testaus kotimai-

sissa ja kansainvälisissä käyttäjäkokeiluissa. Aineiston keruu. Väliarviointi. 

• Käyttäjäkokeilujen pilotointi tuontiin tähtäävien yritysten kanssa. 

 

Vuosi 2027: 

• Tulosten, vaikutusten sekä asiakaskokemusten arviointi ja jatkokehitys 

Resursointi 
Kustannukset koostuvat verkoston toiminnan koordinoinnista, toteutuksesta, aineiston keruusta ja arvioin-

neista sekä ylläpitämisestä: 

• Vuosi 2023: Esiselvitykset 90 000 euroa 

• Vuosi 2024: Koonti ja toiminnan aloitus ja arviointi. Viestintämateriaalit 230 000 euroa 

• 2025–2027: Toiminnan kehittäminen arviointia hyödyntäen 180 000 euroa/vuosi 

 

Tuotekehitystä ja vientiä tukisi palvelusetelimalli, joka joka tukee yritysten ikäteknologiakyvykkyyden sekä 

viennin ja tuonnin mahdollistamista ja julkisen sektorin kanssa orkestroitua yhteiskehittämistä.  

Rahoitus voitaisiin järjestää palvelusetelimallilla. Kun toimijat ottavat mukaansa korkeakoulut testaamiseen, 

arviointiin tai kehittämiseen, toimijat voisivat saada käyttöönsä palveluseteleitä, joita vastaan korkeakoulut 

voivat tuottaa testauksen ja yhteiskehittämisen palveluita. Mallin avulla tuetaan korkeakouluverkoston pal-

velutarjoaman löydettävyyttä yrityskentässä suoran palvelutoiminnan kehittämiseksi. Näin yritykset voivat 

hankkia puolueettomia arviointeja tai testauksia verkostossa toimivilta korkeakoulupalveluilta.  

Malli voitaisiin kehittää ja toteutettaa jommallakummalla tavalla: 

1. Hyvinvointialueet tai yritykset hakevat tukea testausten, arviointien tai tuotekehityksen hankki-

miseksi korkeakouluilta.  

2. Korkeakoulut hakevat tukea hyvinvointialueille tai yrityksille suunnattujen testausten ja arviointien 

kehittämiseen ja järjestämiseen sekä verkoston ylläpitämiseen ja vuoropuhelun varmistamiseen. 

 

Muita kustannuseriä:  

• Korkeakouluille työaika, matkat ja majoitus  

• Yrityksille tuki tuotteiden toimittamiseksi käyttäjäkokeiluun. 

• Asumisyksiköille tuki ikäteknologian hankkimiseksi. 

Koordinaatiotarpeet 
• Testbed-verkosto 

• Korkeakouluverkosto 

• Sosiaali- ja terveysministeriö 

• Business Finland 

• Team Finland Knowledge  

• Ulkoministeriö
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Toimenpide-ehdotus 3: Osaamisen kehittäminen ja ammattilaisten kouluttaminen  

Haasteet 
1. Ammattilaisten haasteet 

Hyvinvointialueiden käytössä olevat järjestelmät vaihtuvat ja ikäteknologian osaamisen tarve muuttuu. Am-

mattilaisten koulutus vaatii järjestelmällisyyttä ja alueellista koordinointia. Myös ikääntyneiden tarpeet muut-

tuvat ja he tarvitsevat entistä enemmän ohjausta teknologian käyttöön.  

Eettinen kuormittuminen heikentää työhyvinvointia ja sitoutumista digiteknologisoituvissa työympäristöissä. 

Organisaatioiden johtamiseen, esihenkilötyöhön ja ikäteknologiatyöhön ei ole yhteistä eettistä päätöksente-

koa, toimintaa ohjaavia toimintamalleja tai mittareita.  

Tietojen, taitojen ja osaamisen puutteet voivat johtaa negatiivisiin asenteisiin. Mielikuva teknologiasta on 

usein yksipuolinen ja osin vääristynyt, vaikka teknologia voi helpottaa ammattilaisten työtä ja ikääntyneiden 

arkea ja kotona asumista. 

2. Ikääntyneiden haasteet 

Yhdeksi riskiksi on tunnistettu asiakasosallisuuden ohittaminen, joka on yhteydessä teknologiaan sitoutumi-

seen. 

3. Nykyinen koulutussysteemi ei riitä hyvien käytäntöjen levittämiseen ja asenteiden muokkaamiseen 

Ikääntyneillä, heidän läheisillään ja heidän parissaan työskentelevillä ammattilaisilla saattaa olla teknologiaa 

kohtaan negatiivisia asenteita. Riskinä on, että teknologian mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä, koska tek-

nologian hyötyjä ei nähdä negatiivisten asenteiden takia. 

Tavoitteet ja tehtävä 
Tavoitteena on koulutuksen vahvistaminen ja tunnettavuus kansallisella tasolla. Ammattilaisten osaamisen 

varmistaminen on asiakasosallisuuden ja eettisesti kestävän toiminnan edellytys. Tavoitteena on, että am-

mattilaiset osaavat tukea ikääntyneiden osallisuutta ikäteknologian avulla. Ikääntyneet tarvitsevat ohjausta 

ja neuvontaa, jotta he voisivat ikäteknologian avulla osallistua ja olla osallisina yhteiskunnan toimijoina. 

• Ikäteknologiaosaaminen organisaatiossa on jakautunut useammalle asiantuntijuuden tasolle. Tämä 

mahdollistaa näyttöön perustuvan tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen sekä toiminnan kehittämis-

tarpeiden tunnistamisen osana käytännön asiakastyötä. 

• Erikoistumisopinnot suorittanut teknologiakoordinaattori toimii muutosagenttien ja teknologia-

lähettiläiden tukena huolehtien näyttöön perustuvan tiedon jakamisesta, seurannasta ja arvioin-

nista.  

• Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen suorittaneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-

tilaiset (sairaanhoitajat, sosionomit, geronomit ym.) kehittävät ja koordinoivat hyvinvointialueilla 

asiantuntijaosaamista. 
 

Tehtävät:  

1. Hyvinvointiteknologian koulutustahojen kansallinen koordinointi 

• Koulutustahojen kansallinen koordinointi (olemassa olevan Diginet-verkoston lisäksi tai avuksi).  

• Eri koulutustasojen tehtävien selkiyttäminen hyvinvointiteknologian opetuksessa (ao, amk, yamk, 

yo).  

• Oppimisympäristöjen kehittäminen 

• Opettajien kouluttaminen ja opetussuunnitelman uudistaminen.  

o Hyvinvointiteknologiaa ammatillisille opettajille HyteOpe 

• Yhteneväisen koulutustarjonnan kehittäminen (passit, ajokortit, eettinen toiminta), käynnistäminen 

ja jatkuva kehittäminen.  

• Koulutussisältöjen kehittäminen (valmiit materiaalit linkitetty – kehitettävistä materiaaleista mai-

ninta): 

https://aoe.fi/#/materiaali/1444
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o KATI-ohjelmassa kehitetty materiaali (Innokylä) 

o Valmennus- ja simulaatiokoulutukset ks. Innokylä: Valmennus- ja simulaatiokoulutus tuke-

massa kotiin vietävää teknologiaa sote-palveluissa ja Innokylä: KOHTI teknologiamyöntei-

syyttä – Kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämisen valmennuskokonaisuus 

o Kehitetään työkalu eettisen toiminnan tarkasteluun ja arviointiin: 

▪ Selvitetään ja selkeytetään digiteknologiatuettujen sote-palveluiden eettisen toi-

minnan käytäntöjä, sisältäen mm. asiakasosallisuus, eettinen päätöksenteko, yksi-

tyisyydensuoja, tietoon perustuvan suostumuksen käyttö, itsemääräämisoikeus 

sekä mittareita ks. Innokylä: Digiteknologialla tuetun kotona asumisen eettisen toi-

minnan malli ja Innokylä: Asiakaslähtöinen tarvekartoitus - asiakasosallisuuden ko-

kemusta edistämässä 

▪ Kehitetään ja pilotoidaan käyttäjälähtöisesti työkalu eettisen toiminnan tarkaste-

luun ja arviointiin koulutuksessa, työelämässä ja erilaisissa kehittämis- ja yhteistyö-

verkostoissa.  
 

2. Osaamisen kehittäminen teknologiakoulutettujen ammattilaisten avulla  

• Teknologiakoordinaattoreiden koulutus: amk-tutkinto ja kotihoidon teknologian erikoistumiskoulu-

tus (30 op, AMK)  

• Teknologialähettiläiden koulutus: ammatillinen koulutus / sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  

• Muutosagenttien koulutus: hyvinvointialueiden omat koulutukset 

• Kaikille ammattilaisille opetettaisiin perustason osaaminen, esimerkiksi Hyvinvointiteknologia-passi 

ja eettisen toiminnan sisällöt, joiden sisältö suunnitellaan ammattikorkeakoulun ja toisen asteen yh-

teistyössä hyödyntäen valmennus- ja simulaatiokoulutuksia. Hyvinvointiteknologia-passi kuuluisi 

osaksi koulutusta kuten esimerkiksi RAI-verkkokoulu. 

• Jatkuvan oppimisen näkökulma; täydennys- ja lisäkoulutukset.  
 

3. Organisaation/verkoston luominen hyvinvointialueille juurruttamaan osaamista 

• Verkosto tukee osaamisen juurruttamista ja ajankohtaisen, näyttöön perustuvan tiedon hyödyntä-

mistä. Tavoitteena on luoda tehtävänkuvat ja prosessit, joiden avulla voidaan koordinoida ja vahvis-

taa ikäteknologiaan liittyvää osaamista hyvinvointialueilla. Tämä työ on näyttöön perustuvan tiedon 

jakamista, seurantaa ja arviointia työyksiköissä.  

• Uusilla tehtäkuvilla tavoitellaan hoito- ja hoivatyön pito- ja vetovoiman parantamista, sillä ne mah-

dollistavat asiantuntijuusosaamisen laaja-alaisen hyödyntämisen perustyössä. 

• Teknologiakoulutetut hoito- ja hoiva-ammattilaiset jakavat tietoa alueilla ja tiimeissä perustyön 

osana. Heille varataan siihen työaikaa.  

• Täydennys- ja lisäkoulutukset. 

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävät A, C ja D  

• Tavoitteet 1–5  

Tuotokset 
1. Koulutusmoduulit/paketit 

• Hyvinvointiteknologia-passi 

o Koulutuskokonaisuus ja opettajien kouluttaminen 

o Koulutusmateriaalit sekä kouluttajien koulutukseen että koulutettavien koulutuksiin 

• Valmennus- ja simulaatiokoulutukset 

o Moniammatilliset ja ammattiryhmittäiset koulutukset kaikile hyvinvointialueille 

• Täydennyskoulutuspaketit 

o Digiteknologialla tuetun kotona asumisen eettisen toiminnan tarkastelu ja arviointi -osaa-

minen -työkalu, joka sisältää konkreettisia työvälineitä, käytännön esimerkkejä toimintata-

pojen soveltamisesta, tukea työyhteisöjen eettisiin foorumeihin, suosituksia työn toteutta-

miseen ja arviointiin, mittareiden kartoitusta ja käyttöönoton tukea asiantuntija- ja organi-

saatioyhteistyössä.  

 

2. Teknologiakoulutetut sote-ammattilaiset 

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/digiteknologialla-tuetun-kotona-asumisen-eettisen-toiminnan-malli
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/digiteknologialla-tuetun-kotona-asumisen-eettisen-toiminnan-malli
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/asiakaslahtoinen-tarvekartoitus-asiakasosallisuuden-kokemusta-edistamassa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/asiakaslahtoinen-tarvekartoitus-asiakasosallisuuden-kokemusta-edistamassa
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Hyvinvointialueilla työskentelee hyvinvointialue- ja työksikkötasolla ikäteknologiaan erikoistuneita asiantun-

tijoita, jotka 1) koordivat ikäteknologian jalkauttamista sekä muiden teknologiakoulutettujen työtä työyksi-

köissä, 2) tukevat ja opastavat yksiköiden ammattilaisia ja ikääntyneitä digitaalisten ratkaisijen käytössä. Teh-

tävänkuva perustuu ikäteknologiaan liittyvän osaamisen vahvistamiseen ja koordinointiin hyvinvointialu-

eella.  

• Teknologiakoordinaattori työskentelee hyvinvointialueen laajuisesti ikäihmisten palveluissa jal-

kauttaen näyttöön perustuvaa tietoa ikäteknologiasta henkilöstölle ja asiakkaille. Teknologiakoordi-

naattori toimii työssään muutosagenttien ja teknologialähettiläiden tukena sekä kehittää ja koordi-

noi ikäteknologiaan liittyvää osaamista hyvinvointialueella. Tehtävässä edellytetään amk-tutkintoa 

sekä kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutusta. (Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus 

- Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi) 

• Muutosagentti on osa hyvinvointialueen verkostoa ja välittää tietoa työntekijöiden osaamistarpeista 

työnantajalle. (Kotihoidon muutosagentit, Innokylä) 

• Teknologialähettiläs toimii tiimeissä teknologiaosaamisen vahvistajana käytännön työssä. (Hyvin-

vointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, ammattitaitovaatimukset) 

Hyödyt/vaikutukset 
 

Välittömät positiiviset vaikutukset: 

• Sote-ammattilaisten ja ikääntyneiden teknologiaosaaminen lisääntyy. 

• Esihenkilöstö ja henkilöstö saa konkreettista tukea eettiseen päätöksentekoon, mikä vaikuttaa myös 

asiakasosallisuuden lisääntymiseen. 

• Teknologiakoordinaattorin, muutosagentin ja teknologialähettilään avulla työyksikössä mahdollis-

tuu henkilökohtainen opastus ja ohjaus näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. 

•  Ikäteknologiaa koordinoivien ammattilaisten koulutus ja ammattitaito mahdollistavat organisaa-

tion laajemman kehitystyön. 

• Organisaation sovellukset saadaan käyttöön sujuvammin.  

• Teknologia-asiantuntijuuden lisäämisen avulla mahdolllistuu kansallisen kehittämisen tuotosten yh-

denvertainen jalkautuminen myös niille alueille, jotka eivät ole tähän mennessä olleet mukana kan-

sallisissa ikäteknologiahankkeissa. 

• Kouutusorganisaatioiden kehittämis- ja yhteistyöverkostot mahdollistavat osaamisen juurruttamista 

ja ajankohtaisen, näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämistä. 

 

Välilliset positiiviset vaikutukset: 

• Teknologiakoulutettujen ammattilaisten tuella henkilöstön ja työyksiköiden osaaminen paranee. 

Muutos edesauttaa myönteisen asenteen kehittymistä. 

• Mahdollisuus hyödyntää omaa asiantuntijuusosaamista lisää työn pito- ja vetovoimaa ja työtyytyväi-

syyttä. 

• Osaamisen myötä työaikaa on enemmän muuhun perustyöhön. 

• Kustannustehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät. 

• Ikääntyneet hyötyvät tarjotuista digitaalisista palveluista, kun ne kohdennetaan oikein henkilöstön 

osaamisen myötä. 

• Työntekijän eettinen kuormittuminen vähenee ja hän sitoutuu teknologian käyttöön. 

• Asiakas (kotona asuva ikäihminen) sitoutuu ja motivoituu kotona asumista tukevan teknologian käyt-

töön. 

https://www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus/kotihoidon-teknologian-erikoistumiskoulutus/
https://www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus/kotihoidon-teknologian-erikoistumiskoulutus/
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kotihoidon-muutosagentit
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3689879/tutkinnonosat/3708245
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3689879/tutkinnonosat/3708245
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Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
Toteuttajatahot ja vastuuhenkilöt, joihin voi olla yhteydessä:  

• Tulkoti-hanke Etelä-Savo, Katja Toivainen ja Anne Partti 

• Tulkoti-hanke Kanta-Häme, Hanna-Kaisa Rämä ja Marjo Kollanen 

• LAB-ammattikorkeakoulu: Sami Makkula, Sanna Imeläinen 

• Sataedu: Krista Toivonen  

• Oulun ammattikorkeakoulu: Essi Xiong, Niko Männikkö ja Tarja Rautio 

• Palvelukeskus Helsinki: Johanna Kuisma 

• Diginet AO: Paula Tamminen ja Teija Sorri 

Aikataulu 
• Osaamisen kartoitus ja verkoston esivalmistelu 2023.  

• Verkoston koordinointi, koulutus ja toteutus 2024–2027.  

Resursointi 
Koulutusmateriaalit 

• Koulutusvälineet (mm. VR-simulaatiokoulutus) / oppimisympäristöt 1 000 000 M€  

• Eeettisen osaaminen kehittäminen: kehittämis- ja pilotointityöt, viestintä ja tiedottaminen, mate-

riaalin tuottaminen, kansainvälisen materiaalin käännöstyöt, työpajat, tapahtuma- ja muut osallistu-

miset, välineet ja materiaalit muun muassa oppimisympäristöjen ja -materiaalien kehittämiseen ja 

tuottamiseen. Erittäin karkea arvio ostopalveluista 12000 € ja henkilöstökuluista (2,5 hlön työpanos) 

165 000 €/vuosi. (Oamk) 

 

Koulutukset 

• Teknologiakoordinaattorit: 23 henkilön koulutus teknologiakoordinaattoreiksi 1500 € / koulutettu 

työntekijä = 34500 €. Palkat: työn vaativuuden arviointi ja tämän osalta laskettu henkilökohtainen 200 

€ lisä kuukausipalkkaan sivukuluineen (sivukulut laskelmassa 40 €): 240 € x 23 henkilöä = yhteensä 66 

240 €/vuosi (2880 €/työntekijä).  

• Muutosagentit: Palkat: työ tehdään osana perustyötä, varattu työaika 5 tuntia/kk, hyvinvointialueen 

teknologiakoordinaattorit kouluttavat heidät (1 koulutuspäivä/kk, hinta noin 800–1000 €/kerta) 

• Teknologialähettiläät: ei kustannuksia vaan koulutus on mahdollista suorittaa omaehtoisena tai 

oppisopimuskoulutuksena. Se on sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon valinnainen (15 osp) tutkin-

non osa, nimeltä: hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä.  

• Valmennus- ja simulaatiokoulutus: noin 3000 € / 20 henkilöä (ryhmä) koko päivän valmennukselli-

nen simulaatiokoulutus 

• Opettajien koulutus: Opetushallitus  

Koordinaatiotarpeet 
Verkoston kehittäminen ja ylläpitäminen kansallisesti. Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen. 

Yhteistyötahot:  

• DigiFinland, Hyvinvointialueet, Oppilaitokset 

• THL 

• Aluehallintovirastot 

• FinCCHTA, AMK-verkosto, VTT, TTL, Oulun yliopisto, Oulu Health. 
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Toimenpide-ehdotus 4: Teknologiayksiköiden koordinaatio  

Haasteet 
Hyvinvointialueilla teknologiakoordinaatiota ei vielä ole tai niiden välillä ei ole yhteistyötä tai se on piste-

mäistä. Useammalla alueella tehdään samoja kokeiluita, tieto ei kulje, resurssit ovat niukat, osaamista puut-

tuu ja tiedon jakaminen on haasteellista. 

Tavoitteet ja tehtävä 
DigiFinlandin muutostuen konseptin pohjalta käynnistetään Teknologiayksiköiden koordinaatioverkosto: 

• Hyvinvointialueiden teknologiayksiköiden koordinointi verkostojen avulla (valtio, alueet) 

o Tavoitteena on osallistava ja aktiivinen toisiaan tukeva verkosto hyvinvointialueiden ikätek-

nologioiden käyttöönoton vahvistamiseksi. Verkoston avulla jaetaan käytännön oppeja ja 

innostetaan kaikki alueet mukaan. DigiFinland fasilitoi verkostoa, järjestää tilaisuuksia, työ-

pajoja ja seminaareja ja tarjoaa verkoston käyttöön alustan tiedostojen jakamista ja keskus-

telua varten.  

• Teknologiaratkaisujen toimittajaverkosto 

o Tavoitteena on jakaa teknologiaratkaisujen toimittajille tietoa ikäteknologiaan liittyvistä 

vaatimuksia, toimintamalleista ja muista ajankohtaisista teemoista. 
 

DigiFinlandin tarjoamat kansalliset ratkaisut tukevat verkoston toimintaa:  

• Tietojohtaja.fi-palvelu 

o Tiedolla johtaminen, jossa on HVA reaaliaikainen data, vertailuindigaattorit 

o Tulee projektoida hankkeeksi, mahdollista aloittaa jo KATI-ohjelman aikana 

• Ikäihmisen puhebotti 

o DigiFinland voi ottaa koordinaatiovastuun ikäihmisten kansallisen puhebottiratkaisun ke-

hittämiseksi ja käyttöönottamiseksi vaiheittain. Hankkeen jälkeen DigiFinland ylläpitäisi pu-

hebottiratkaisua jatkuvana palveluna hyvinvointialueille. Puhebottiratkaisun kehittäminen 

edellyttää hankkeen kilpailutusta jo vaatimusmäärittelyn osalta. Hanke tulee vaiheistaa ja 

projektoida (kokeilutiimi, toteutus, mahdolliset integraatio, MDR-auditointi). 

• Arkkitehtuurien ja tietomallien ja -sisältöjen ylläpito 

o Erityisesti rajapinnat ja sote-tietoarkkitehtuurin jalkauttaminen käytäntöön 

o Tulee määritellä tarkemmin, onko tehtävä osa tätä verkostoa vai laajempi rooli DigiFinlan-

dille 

• Digiturvallisuuden ja tietosuojan palvelut hyvinvointialueille 

o Hankkeet käynnissä, kuvaus palveluiden sisällöstä H1/2023, rahoitus muuta kautta 

 

Hyvinvointialueilla ikäteknologiakoordinaatio-osaajista on jo nyt kova kilpailu ja väestön ikääntyminen vai-

keuttaa resurssien riittävyyttä. Suunnitellaan ja toteutetaan osaamiskeskus, jonka toimintamallina on varmis-

taa, miten eri henkilöresursseja voidaan lainata toiselta organisaatiolta toiseen erikseen sovituksi ajaksi.  

Yhteishankintayksiköiden, kuten esimerkiksi Hanselin tai Kuntien Tieran, hankintaosaamista tulisi hyödyntää 

kansallisesti verkoston avulla. Osaamista voisi lisätä erilaisilla hankintaoppailla tai jakaa aiemmin tehtyjä han-

kinta-asiakirjoja kaikkien hyödynnettäväksi.  

Muut mahdolliset koordinaatiotehtävät.  

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävät A, B, D  

• Tavoitteet 1 ja 3 

Tuotokset 
• Aktiivinen osallistava verkosto sote-ammattilaisten ja teknologiatoimittajien tueksi 

• Tekninen alusta verkostojen käyttöön 

• Tietojohtaja.fi-palvelu tiedolla johtamisen ja mittaroinnin tukena 



Liitteet 

 

THL – Työpaperi 7/2023 48  Ikäteknologian kansallinen koordinaatio:  

kohti jatkuvuutta ja yhteistyötä 
       

• Ikäihmisten puhebottiratkaisu 

Hyödyt/vaikutukset 
Kansallinen koordinaatio varmistaa yhteentoimivat ja yhtenäiset ratkaisut ja riittävän osaamisen alueilla.  

Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
DigiFinland Oy, Katja Koskinen 

Aikataulu 
Käynnistyy Q1/2024–Q4/2027 (alustava) 

Resursointi 
• Koordinaatioverkosto/tukitiimi: tiimin vetäjä, erityisosaamiset 1–3 htv 500 000 €/v 

• Alustaratkaisu (jota voidaan hyödyntää myös THL:n koordinaatioverkostolle) noin 100 000 € 

• Puhebotin kilpailutus ja käyttöönotto: riippuu hankkeen laajuudesta, 3–6 M€ / kausi (pilotointi, to-

teutus ja käyttöönotto vaiheiden mukaisesti, huomioitava onko kyseessä lääkinnällinen laite) 

• Tiedolla johtaminen / tietojohtaja.fi-palvelu: riippuu palvelun käytön laajuudesta ja lähdejärjestel-

mien määristä 1 M€ 

Koordinaatiotarpeet 
STM/THL sisältöohjaus 
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Toimenpide-ehdotus 5: Arviointitiedon hyödyntäminen 

Haasteet 
Hyvinvointialueilla ei ole yhtenäisiä käytäntöjä ikäteknologiaratkaisujen ja niiden vaikutusten ja vaikuttavuu-

den arviointiin. Vaikutus- ja vaikuttavuustietoa ei hyödynnetä järjestelmällisesti. Ikäteknologiaratkaisuiden 

laadusta tai kustannusvaikutuksista ei ole kattavaa tietoa. Laadullinen arviointi ei ole saanut tunnustettua 

jalansijaa osana arviointitoimintaa. Ympäristövaikutusten arviointia on tehty hyvin vähäisessä määrin. 

Tavoitteet ja tehtävä 
Tavoitteet 

• Vakiinnutetaan yhdenmukaisesti jatkuvan arvioinnin roolia keskeisenä osana teknologian elinkaarta 

ja palveluiden johtamista.  

• Yhtenäistetään ikäteknologiaratkaisujen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia kehittämällä yhte-

näinen arviointikokonaisuus, joka sisältää toiminnan laadullisen, määrällisen ja taloudellisen arvioin-

nin.  

• Vakiinnutetaan Digi-HTA-arvioinnin roolia keskeisenä osana teknologioihin liittyvää hankintapäätök-

sentekoa ja edistetään terveysteknologian korvattavuusprosesseja.  

• Tuotetaan laaja-alainen arviointikokonaisuus, joka sisältää Digi-HTA-arviointeja, kustannushyödyn 

arviointia sekä laadullista arviointitietoa, jossa korostuvat käyttäjäkontekstit ja asiakastarpeita ja 

hoidon/hoivan tarpeita koskeva ymmärrys sekä esim. sosiaaliset ja inhimilliset/yksilölliset vaikutuk-

set. 

• Jalkautetaan arviointikokonaisuus ja levitetään tietoa ikäteknologian vaikutuksista hyödynnettä-

väksi päätöksenteossa, palveluiden sekä palvelujärjestelmien kehittämisessä. 

• Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin sisällyttämistä arviointikokonaisuuteen selvitetään yhteis-

työssä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.  

 

Kuvio 1. Kerrostuva arviointikokonaisuus ositettuna. Eri osa-alueet kerrostuvat päällekkäin, 

mutta vaikuttavat toisiinsa myös ristiin. Ympäristövaikutusten arviointi sijoittuu keskimmäi-
seen, numeerisen arviointitiedon kohtaan. 

  

Digi-HTA + 
KuHA-malli

Laadullisen 
arviointitiedon 
tuottaminen

Arviointitiedon 
hyödyntäminen 
yhdenmukaisessa 
päätöksenteossa
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Tavoitteiden pohjalta muodostuvat tarkennetut tehtävät: 

Vaikutusten ja vaikuttavuuden jatkuva arviointi: Arvioidaan ikäteknologiaratkaisujen vaikutuksia, vaikutta-

vuutta ja kustannushyötyjä sekä kootaan tieto Digi-HTA-menetelmällä arvioiduista ratkaisuista. 

• Kehitetään kustannus-hyötyanalyysi toimintamalliksi ikäteknologioiden arviointiin. Olemassa olevaa 

kustannus-hyötyanalyysimallia (KuHA) tarkennetaan (teknologiakohtaisesti), pilotoidaan laajamit-

taisesti ja juurrutetaan käyttöön hyvinvointialueilla. Kehittämistyössä huomioidaan kustannus-hyö-

tymallin ja Digi-HTA-arvioinnin sekä laadullisen arvioinnin kytkökset sekä yksikkökustannuksia kos-

keva kansalliseen kehittämistyöhön (Talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen (TAHTO) tietotuotanto, 

joka kehitetty osana TOIVO-ohjelman VALTAVA-hankkkeessa)  

• Laaditaan laadullinen arviointimalli, johon kuuluu empiirinen osuus (teknologioiden valinta asiakas-

tarpeiden ja hoidon/hoivan tarpeiden perusteella, kontekstiymmärryksen rakentaminen, aineiston-

keruu), laadullisen arviointikehikon kehittäminen, jalkauttaminen käytäntöön, viestintä ja tiedon le-

vitys. Laadullinen arviointi voi kattaa esimerkiksi sosiaalisia ja inhimillisiä/yksilöllisiä vaikutuksia 

(mm. vaikutus arkielämän organisoitumiseen ja itsemääräämisen tunteeseen). Työssä otetaan huo-

mioon kytkökset Digi-HTA-arviointiin sekä KuHA-malliin.  

• Vaikutus- ja vaikuttavuustiedon tuottaminen, arviointimenetelmien kehittäminen ja soveltaminen ja 

tiedon jakaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti (ml. tieteelliset julkaisut). 

• Ympäristövaikutusten arvioinnin sisällyttämistä arviointikokonaisuuteen selvitetään yhteistyössä 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. 

• Tuetaan teknologiayritysten tuotekehitystä ja markkinoille saattamista esimerkiksi tarjoamalla tie-

teellistä neuvontaa. Edistetään aktiivisesti teknologia-arviointikriteerien ja -prosessien harmonisoin-

tia single market -periaatteella EU-tasolla. Pyrkimyksenä on edistää erilaisten arviointimallin yhteen-

liitettävyyttä, jotta Suomeen ei synny polarisoitunutta arviointimallia, joka ei ole yhteensopiva EU-

tasolla. 

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävä B 

• Tavoitteet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Tuotokset 
• Digi-HTA-arviointimalli 

• Kustannushyötymalli 

• Laadullinen arviointimalli ikäteknologiaratkaisujen arviointiin 

• Julkaisut vertaisarvioiduissa lehdissä 

• Vaikutus- ja vaikuttavuustieto teknologioista 

• Tuetaan alalle soveltuvan ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämistä ja sisällyttämistä arviointi-

kokonaisuuteen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. 
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Hyödyt/vaikutukset 

 

Kuvio 2. Arviointitoiminta osana teknologian elinkaarta ja organisaation palvelutoimintaa 

Digi-HTA 

Koordinoitu digitaalisten ratkaisuiden arviointi tukee sote-päätöksentekoa vaikuttavien ratkaisujen hankin-

nassa ilman markkinoiden rajoittamista tai päällekkäisiä arviointitoimia: 

• Hyvinvointialueen edustajat voivat hyödyntää Digi-HTA-arviointeja esimerkiksi ennen hankintaa, 

hankinnan yhteydessä, tuotteiden pilotointia aloitettaessa tai tehdessään markkinakartoitusta vai-

kuttavista, kustannusvaikuttavista, tietoturvallisista, käytettävistä sekä saavutettavista ratkaisuista. 

• Digi-HTA-arvioinnin avulla teknologiayritys voi osoittaa digitaalisen tuotteensa tai palvelunsa sovel-

tuvuuden sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen. Arvioinnin avulla yri-

tys saa puolueettomien asiantuntijoiden arvion tuotteestaan ja tieteellistä neuvontaa, jota yritys voi 

hyödyntää myös tuotekehityksessä.  

 

KuHA 

Arviointitieto palvelee kansallisesti hyvinvointialueita/palvelun järjestäjiä tunnistamaan vaikuttavat teknolo-

giat ja niihin liittyvät toimintamallit. Mallin avulla saatava tieto kustannushyödyistä edistää tietoon perustu-

vaa päätöksentekoa; vaikuttavien palvelujen tuottamista, toiminnan suunnittelua ja ennakoitavuutta sekä 

budjetointia. 

Laadullinen arviointi 

• Laadullinen arviointimalli ja -tieto korostaa ymmärrystä käyttäjäkonteksteista sekä asiakkaiden ja 

hoidon/hoivan tarpeista. Vaikutusten laaja-alainen tunnistaminen ja tämän tiedon hyödyntäminen 

sekä vaikuttavuuden tarkastelu ovat avainasioita kestävässä palveluiden uudistamisessa. Laadulli-

nen arviointi tuottaa soveltamiskelpoista tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi ja edistää pal-

velujen käyttäjälähtöisyyttä. Sen kautta voidaan panostaa vaikuttavuuteen ja suunnitella, kuinka 

myönteisiä vaikutuksia voidaan vahvistaa ja kielteisiä vaikutuksia lieventää. Ikäteknologian vaiku-

tukset riippuvat ihmisistä ja ympäristöstä, joten arvioinnin kautta saatu tieto esimerkiksi käyttöön-

oton pulmista ja teknologian soveltuvuudesta erilaisille käyttäjille pienentää tai estää teknologian 

käyttämättä jäämisen ja hukkainvestointien riskiä.  

• Arviointi palvelee laajaa määrää keskeisiä yhteistyötahoja: kentän toimijoita, kuten hyvinvointialu-

eita, yksittäisiä organisaatioita ja alan ammattilaisia, samoin teknologiayrityksiä ja päättäjiä. 

• Arviointitulokset palvelevat vieläkin laajempaa ryhmää, mukaan lukien kansalaiset.  

Organisaation palvelutoiminta

Living LAB/TestBed

Ikäteknologian 
käyttöönotto

Ikäteknologian 
tuotekehitys

Ikäteknologian mahdollinen 
käytöstä poistuminen

Living
LAB/TestBed

Teknologiayritykset

Ikäteknologian 
markkinoille 
saattaminen

Ikäteknologian käyttö

Testaustoiminta esim. 
käytettävyystestaukset

Living LAB/TestBed
Laadullinen 

arviointi

Tuotetaan laadullista arviointitietoa, jossa korostuvat käyttäjäkontekstit ja ymmärrys koskien asiakastarpeita ja 
hoidon/hoivan tarpeita sekä esim. sosiaaliset ja inhimilliset/yksilölliset vaikutukset.

Living LAB/TestBed
KUHA-

arviointimalli

Tieto kustannushyödyistä, joka edistää tietoon perustuvaa 
päätöksentekoa;  vaikuttavien palvelujen tuottamista, toiminnan 

suunnittelua ja ennakoitavuutta sekä budjetointia.

Living LAB/TestBed
Digi-HTA-

arviointitoiminta

Tieteellinen neuvonta 
ja varhainen Digi-

HTA-arviointi
Digi-HTA-arviointi Uudelleen arviointi

https://oys.fi/fincchta/digi-hta/digi-hta-menetelma/
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• Laadullinen arviointi soveltuu kaikkiin ajankohtiin: ennakointi (tulevaisuuden kartoitus), suunnittelu 

(hankintaharkinta), käyttöönotto, käyttö ja seuranta, toiminnan ja palveluiden uudistaminen/ muok-

kaaminen.  

 

Ympäristövaikutusten arviointi 

• Ympäristövaikutusten arvioinnin sisällyttämistä arviointikokonaisuuteen selvitetään yhteistyössä 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.  

• Myös ympäristövaikutusten arviointi palvelee laajaa määrää keskeisiä yhteistyötahoja: kentän toimi-

joita, kuten hyvinvointialueita, yksittäisiä organisaatioita ja alan ammattilaisia, samoin teknologiayri-

tyksiä ja päättäjiä. 

• Se soveltuu kaikkiin ajankohtiin elinkaarimallissa. 

 

Systemaattisen vaikutus- ja vaikuttavuusarviointikokonaisuuden kautta 

• Saadaan tietoa ikäteknologian vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Yhdenmukaistetaan kriteereitä hy-

vinvointialueilla tukien vaikuttavuusperusteista päätöksentekoa.  

• Varmistetaan vaikuttavien, turvallisten ja tietoturvallisten sekä käytettävyydeltään ja saavutettavuu-

deltaan kaikkia käyttäjäryhmiä tukevien ratkaisuiden hankintaa ja käyttöönottoa. 

• Luodaan pohja terveysteknologian korvattavuusperusteisuudelle Digi-HTA-arviointiin ja kustannus-

hyötyanalyysimalliin nojaten. 

• Karsitaan päällekkäistä arviointitoimintaa: Kansallisesti ja EU-tasoisesti harmonisoidun Digi-HTA-ar-

viointiprosessin kautta yritykset voivat osoittaa tuotteiden soveltuvuuden myös kansainvälisellä ta-

solla sekä päinvastoin.  

• Ikäteknologiaratkaisujen kustannus-hyötyanalyysin tuottama tieto auttaa hyvinvointialueita tunnis-

tamaan vaikuttavat teknologiat ja niihin liittyvät toimintamallit. Malli edesauttaa tietoon perustuvaa 

päätöksentekoa: vaikuttavien palvelujen tuottamista, toiminnan suunnittelua ja ennakoitavuutta 

sekä budjetointia. 

• Suomalaisen teknologian vaikuttavuuden ja laadun tukemisella mahdollistetaan yritysten entistä pa-

rempi kansainvälinen kilpailukyky ja yhdenmukaistetaan kansallisia vaikuttavuusperusteisia hankin-

tatoimia tukien yhdenmukaista ja systemaattista päätöksentekoa. 

• Digi-HTA-arviointimalli sidotaan osaksi kansallista vaikuttavuusperusteista arviointia ohjauksen ja 

kannustimien kautta mm. korvattavuussidoinnaisuuksin. Kansainvälisen yhteistyön kautta harmoni-

soidaan vaatimuksia, jotta yritysten ei tarvitse käydä läpi päällekkäisiä arviointiprosesseja. 

• Kustannushyötyanalyysimallilla tuetaan hyvinvointialueita keräämään ja hyödyntämään seudullista 

kustannuksiin perustavaa vaikuttavuustietoa, jota jaetaan avoimesti yli aluerajojen. 

• Laadullisella arviointimallilla tuotetaan soveltamiskelpoista tietoa vaikutuksista ja vaikuttavuudesta 

päätöksenteon ja kehittämisen tueksi ja edistämään palvelujen käyttäjälähtöisyyttä. Tieto esimer-

kiksi käyttöönoton pulmista ja teknologian soveltuvuudesta erilaisille käyttäjille pienentää tai estää 

teknologian käyttämättä jäämisen ja hukkainvestointien riskiä. Arviointeja julkaistaan vertaisarvi-

oiduissa lehdissä ja niistä laaditaan kooste alan toimijoiden käyttöön (esim. hyvinvointialueiden tek-

nologiayksiköt). Tuo syötteitä määrälliseen, taloudelliseen sekä teknologian arviointiin. 

• Vaikutus- ja vaikuttavuustiedon tuottaminen ja jakaminen kansallisesti sekä tieteellisinä julkaisuina 

ottaen huomioon DigiNet YO ja DigiNet AMK -oppilaitosverkostot.  

• Ympäristövaikutusten arviointia on tehty hyvin vähäisessä määrin, joten sen sisällyttäminen luo 

uutta vahvistaen arviointia 

Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
• FinCCHTA, Jari Haverinen & Jarno Suominen (Digi-HTA) 

• Tampereen yliopisto (Tietojohtaminen (Nina Helander, Annamaija Paunu)  

• Yhteistyössä SYKE 

Aikataulu 
• 2023–25: Tietoisuuden lisääminen vaikuttavuuden arviointimallista ja yhteistyön käynnistäminen 

hyvinvointialueiden kanssa sisältäen toimintasuunnitelman. Kehitetään laadullinen arviointimalli, 

KuHa-malli ja Digi-HTA-arviointeja ja tehdään arviointeja niiden avulla. Jatkuvan yritysyhteistyön 

edellytysten varmistaminen markkina- ja harmonisointitarve huomioiden. Julkaisujen tuottaminen 
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arvioinneista sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kasvattaminen. Selvitetään ympäristövai-

kutusten arvioinnin sisällyttämistä arviointikokonaisuuteen. 

• 2025–27: Laajempi pilotointi, toimenpiteiden juurruttaminen ja vakiinnuttaminen. Julkaisujen tuot-

taminen arvioinneista sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kasvattaminen. 

Resursointi 
Erittäin karkea arvio viidelle vuodelle 4 M€  

• LUT-yliopisto 240k€/vuosi (sis. SYKEn osuuden) 

• Tampereen yliopisto: 200 000 €/vuosi 

• FinCCHTA: 400 000 €/vuosi 

 

+ sidosryhmäkulut päätoimijoiden ulkopuolelta 

Koordinaatiotarpeet 
Yhteistyö erilaisia arviointimenetelmiä kehittävien tahojen välillä on arviointikokonaisuuden ytimessä. Jotta 

voidaan vähentää päällekkäisiä toimintoja, yhtenäistää käytäntöjä vaikuttavien ikäteknologioiden käyttöön-

otoissa sekä tukea kansainvälisestä vientiä tarvitaan koordinaatiota muun muassa seuraavien toimijoiden 

kanssa: 

• Kansallisella tasolla: FinCCHTA, Tampereen yliopisto, LUT-yliopisto, Yliopisto- ja AMK-Diginet, Suo-

men ympäristökeskus SYKE 

• Ohjaavalla tasolla ja tukevalla tasolla: STM ja THL 

• Osallistavassa yhteistyössä: Hyvinvointialueet, teknologiayritykset sekä heidän etujärjestönsä, kan-

salaiset ja heidän potilasjärjestönsä, AVI, kansainväliset sidosryhmät, teknologiakoordinaatiokeskus  

 

Sidonnaisuus muihin toimenpidekortteihin: Valli, teknologiakoordinaatiokeskus, Ikäteknologian vienti, kehi-

tys ja testaus 
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Toimenpide-ehdotus 6. Teknologia asumispalvelujen uudistajana -selvitys 

Haasteet 
Teknologian hyödyntäminen ikääntyneiden asumisen tukena on täysin alimitoitettu. Palvelutuotannolla ei 

ole ohjeistusta tai opastusta ikääntyneen henkilön asumispalveluiden teknologisen murroksen suunnitteluun 

tai toteutukseen. 

Tavoitteet ja tehtävä 
Palveluntuottajia haastattelemalla kerätään tietoa ja kokemuksia teknologioiden hyödyntämisestä palvelu-

asumisessa. Kerätty tieto jaetaan julkaisun ja mahdollisen julkaisutilaisuuden avulla.  

Tarkoituksena on löytää ikääntyvien asumista hyödyttäviä tai tukevia, aidosti vaikuttavia teknologiaratkai-

suja, tarpeita uusille ratkaisuille sekä keinoja teknologioiden hyödyntämiseen. Tavoitteena on edesauttaa 

alan toimijoita käynnistämään ja viemään läpi hoivapalveluiden teknologista transformaatiota ja siten edistää 

palveluasumisen laatua ja tehokkuutta. Toimenpiteen keskeiset vaikutukset näkyvät parempana ja kustan-

nustehokkaampana hoitona palveluasumisen asiakkaille. 

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävät A, C, D 

• Tavoitteet 1, 3, 4, 5, 7 

Tuotokset 
Julkaisusarja, joka tuo alan toimijoille linjauksia ja ehdotuksia ikääntyneiden henkilöiden asumispalveluiden 

teknologisen murroksen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Mahdollisesti oppilaitosten kanssa yhteistyönä 

syntyviä akateemisia julkaisuja. 

Hyödyt/vaikutukset 
Projektin tuloksena syntyy kokemuksellista tietoa ja konkreettisia esimerkkejä ikääntyneen henkilön asumis-

palveluiden teknologisen murroksen tueksi. Alan toimijat voivat vapaasti hyödyntää tuloksia. Hyvinvointialu-

eet ja muut palveluntuottajat voivat käyttää dokumentteja palvelutuotannon uudistamisen suunnittelussa ja 

toteutuksen ja arvioinnin tukena.  

Projekti saattaa antaa syötteitä lainsäädännön kehittämiselle. 

Välillisinä vaikutuksina on keskustelun avartaminen ja tiedon lisääminen muun muassa seuraavista tee-

moista:  

• Tiedolla johtaminen (ja toiminnanohjauksen kehittäminen sen pohjalta) 

• Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

• Palveluasumisen prosessien johtaminen 

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen teknologian keinoin 

• Teknologian hyödyntäminen palveluasumisen prosesseissa 

• Palveluntuottajan henkilökunnan roolien uudet mahdollisuudet 

Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
Projektin ensimmäisen osan haastattelut, analyysin ja lopputuotosten kuvaus:  

• Microsoft, Anne-Marie Hovi  

• NHG, Jouko Kuisma ja Sauli Hyväri  
 

Projektin seuraavien osuuksien (kts. alla) toteuttajat sovitaan projektin käynnistyessä. 

Aikataulu 
• Projektin ensimmäinen julkaisu Q1/2023 

• Mahdolliset jatkotutkimukset ja -projektit ajoittuvat vuosille 2023–2027. 
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Resursointi 
Projektin ensimmäinen osa ei vaadi julkista taloudellista resursointia. Mahdollisten jatkotutkimusten ja -pro-

jektien resursointi tarkentuu myöhemmin ja riippuu toiminnan laajuudesta. Mahdollisuuksien mukaan hyö-

dynnetään hankerahoitusta.  

Koordinaatiotarpeet 
Oppilaitokset, hyvinvointialueet, 3. sektori, yksityiset ja julkiset palveluntuottajat. Yhteistyö määräytyy pro-

jektien myötä. 
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Toimenpide-ehdotus 7: Hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemiston jatkokehitys ja 

viestintä 

Haasteet 
Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja kuluttaja-asiakkaiden haasteena on, että tieto markkinoilla ole-

vista teknologiaratkaisuista on sirpaloitunutta. Kuluttajien ja ammattilaisten on vaikeaa löytää ajantasaista 

tietoa hyödynnettävissä olevista teknologioista. Teknologioita tuottavat yritykset eivät välttämättä tunne ha-

kemiston mahdollisuuksia näkyvyyden suhteen. Teknologiayrityksiltä puuttuu kanavia kuluttajatuotteiden 

tunnetuksi tekemiseen. 

Prizztech Oy kehittää parhaillaan kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiaratkaisujen verkkopohjaista tek-

nologiahakemistoa. Hakemiston toimivuutta tulee testata eri käyttäjäryhmillä ja jatkokehittää palautteen pe-

rusteella. Hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemiston tunnettuutta tulee parantaa viestinnällä ja markki-

noinnilla.  

Tavoitteet ja tehtävä 
Hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemiston toimivuutta kehitetään teknologiayritysten, sote-organisaatioi-

den ja kuluttaja-asiakkaiden palautteen perusteella. Kehittämisessä voidaan hyödyntää työpajoja, kyselyitä 

ja muita yhteiskehittämisen välineitä. 

Hakemiston tunnettuutta teknologiayritysten keskuudessa kehitetään tiedottamisella ja suoralla yrityskon-

taktoinnilla. Lisäksi hakemiston tunnettuutta eri kohderyhmille edistetään viestinnällä ja markkinoinnilla 

(mm. tiedotteet, lehtiartikkelit, mainokset, some-viestintä, tilaisuudet, tapahtumat ja messut).  

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävät A, C, D, E.  

• Tavoitteet 1, 2, 3, 5, 7 

Tuotokset 
Hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto teknologiayrityksille, kuluttajille ja sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisille. Alustavan suunnitelman mukaan hakemistö tehdään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. 

Hyödyt/vaikutukset 
Välittömät positiiviset vaikutukset: 

• Kuluttajat ja sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat voivat löytää teknologiatiedon nopeasti.  

• Teknologiayritykset saavat tuotteensa ja palvelunsa nopeammin tunnetuiksi. 

• Suomalainen teknologiatarjonta löytyy helposti ja vaivattomasti yhdestä paikasta. 

 

Välilliset positiiviset vaikutukset: 

• Hankintaprosessit nopeutuvat. 

• Teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa lisääntyy. 

• Kuluttajamarkkina vahvistuu. 

• Sote-palvelut kehittyvät (asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, laatu, sujuvammat palveluproses-

sit ja uudet palvelut). 

• Asiakkaiden omaehtoinen toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lisääntyy ja palve-

lutarpeet lykkääntyvät. 

• Omaisten osallisuus vahvistuu ikääntyneiden hoidossa. 

• Toimenpide tukee teknologiayritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämistä. 

• Sisältö tukee sote-alan opettajien ja opiskelijoiden teknologiaosaamisen lisääntymistä. 

• Palvelu tukee teknologiaan liittyvän koulutuksen, -kehittämisen -tutkimuksen & innovaatiotoimin-

nan kehittymistä. 

• Opiskelijat löytävät aiempaa paremmin opinnäytetyö-, harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksia 

teknologiayrityksistä.  
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Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
Prizztech Oy, Kuntaomisteinen voittoa tavoittelematon elinkeino- ja kehitysyhtiö, Niina Holappa 

Aikataulu 
Q3/2023-Q4/2027  

Resursointi 
Kokonaisbudjetti 155 000 €. 

 

Resursointiin sisältyy hakemiston kehittämis- ja ylläpitotyöt, viestintä- ja markkinointimateriaalin laadinta, 

mainonta ja tiedottaminen, kv-materiaalin käännöstyöt, työpajat, tapahtuma- ja messuosallistumiset sekä 

henkilöstö- ja matkakulut viidelle vuodelle. 

• Henkilöstökulut 13 900 €/vuosi 

• Ostopalvelut 17 100 €/vuosi 

• Vuosikustannus yhteensä 31 000 € 

Koordinaatiotarpeet 
Toteuttamiseen tarvitaan monialaista yhteistyötä sote-toimijoiden (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) 

sekä asiakasohjauksen, kuluttaja-asiakkaiden, omaisten & omaishoitajien, teknologiayritysten, etujärjestö-

jen, kehittämisyhtiöiden, korkeakoulujen ja oppilaitosten, testbed-organisaatioiden, THL:n, STM:n, TEM:n ja 

Business Finlandin kesken. Yhteistyö tarkoittaa yhteiskehittämistä, viestintää ja tiedottamista sekä muita 

mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä.  

https://www.prizz.fi/prizztech-oy.html
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Toimenpide-ehdotus 8: Hyvinvointiteknologiamessujen jatkokehitys ja kansainvälisyys 

Haasteet 
Suomesta puuttuu laaja-alaisesti hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykset sekä sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaiset yhdistävä matalan kynnyksen tapahtuma, joka tarjoaa monipuolisesti ja kattavasti uusinta tekno-

logiatietoutta. Hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöönottojen edistämiseksi tarvitaan yhteinen foorumi, 

jossa voi tutustua teknologioihin sekä kuullla muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kokemuksia tekno-

logioista, niiden hyödyistä ja vaikutuksista.  

Tavoitteet ja tehtävä 
Vuosittainen tapahtuma kokoaa hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksiä esittelemään innovaatioitaan sosi-

aali- ja terveysalan toimijoille. Hyvinvointiteknologiamessut sisältävät messuohjelman lisäksi asiantuntijase-

minaareja, työpajoja ja mahdolliseti muuta ohjelmaa.  

Tulevina vuosina tapahtumaan kehitetään suomenkielisen seminaariohjelman rinnalle tutkimuspainotteista 

kansainvälistä seminaariohjelmaa sekä ikääntyneille ja omaisille suunnattua ohjelmaa. Tapahtumaan houku-

tellaan mukaan kansainvälisiä hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksiä ja kumppaneita näytteilleaset-

tajiksi ja puhujiksi. Lisäksi tuotetaan suomalaisten hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten kansainvälisty-

mistä tukevaa ohjelmaa. Myös Hyvinvointiteknologiamessujen sivustoa (hyvinvointiteknologiamessut.fi) ke-

hitetään vastaamaan paremmin kävijöiden tarpeita ja tapahtumaviestintää. 

Tapahtumaan tavoitellaan 70–100 näytteilleasettajaa vuosittain. Tavoitteena on tukea hyvinvointi- ja terveys-

teknologiatoimialan kehittymistä Suomessa, lisätä sosiaali- ja terveysalan teknologiatietoutta, edistää tekno-

logiaan liittyvää yhteistyötä, tuotekehitystä, tutkimusta ja hankintoja sekä houkutella kansainvälisiä yrityksiä 

Suomeen. Tapahtuma monipuolistaa oppilaitosten ja korkeakoulujen hyvinvointiteknologiaan painottuvien 

opintojaksojen sisältöä tarjoamalla oppilaitoksille ja korkeakouluille mahdollisuuden vierailla messuilla opis-

kelijaryhmien kanssa.  

Toteuttajatahot ovat testanneet tapahtumakonseptia vuosina 2019–2021 sekä live- että verkkotapahtumana. 

Aiemmat kokemukset mahdollistavat ison tapahtumakokonaisuuden toteuttamisen. (Viimeisin tapahtuma si-

sälsi 10 tapahtumaosiota ja tapahtumaan ilmoittautui yli 1 100 osallistujaa). Vuosien varrella on kertynyt laaja 

noin 100 teknologiayrityksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden verkosto, mikä tukee tapahtuman onnis-

tunutta toteutusta.  

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävät A, C, D, E  

• Tavoitteet 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Tuotokset 
Hyvinvointiteknologiamessujen vuosittainen tapahtumakokonaisuus, johon sisältyy tapahtuman kokonais-

koordinaatio, hallinto, toteutus, ohjelmasisällöt, viestintä, markkinointi sekä muut tapahtuman toteuttami-

seen liittyvät tehtävät vuosina 2024–2027. 

Hyödyt/vaikutukset 
Välittömät positiiviset vaikutukset: 

• Sote-palvelutuottajien ja kuluttajien (ikääntyneet ja omaiset) teknologiatietous ja -osaaminen lisään-

tyy. 

• Eri alueiden parhaita käytäntöjä, toimintamalleja ja vaikuttavuustietoa teknologian hyödyntämi-

sestä saadaan jaettua.  

• Sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat saavat ideoita teknologian hyödyntämismahdollisuuksista. 

• Hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille luodaan uusia yhteistyö-, kehittämis- ja tutkimuskump-

panuuksia. 

• Suomalaiset teknologiayritykset saavat kansainvälistymistä tukevaa tietoa ja verkostoja 
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• Kansainvälisille teknologiayrityksille välitetään tietoa Suomen markkinoista sekä yhteistyökontak-

teista (esim. kansallinen testbed-toiminta) 

• Teknologiayritykset saavat potentiaalisia (referenssi)asiakkuuksia. 

• Eri osapuolten välille tuotetaan uusia yhteistyöverkostoja.  

• Sote-alan teknologiaopetukseen saadaan uutta sisältöä.  

 

Välilliset positiiviset vaikutukset: 

• Teknologiahankinnat nopeutuvat paremman tiedon saannin myötä. 

• Sote-palvelut kehittyvät (asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, laatu, sujuvammat palveluproses-

sit ja uudet palvelut). 

• Iäkkäiden omaehtoinen toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lisääntyy ja palvelu-

tarpeet lykkääntyvät. 

• Omaisten osallisuus ikääntyneiden hoidossa vahvistuu. 

• Toimenpide tukee teknologiayritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 

• Toimenpide tukee hyvinvointi- ja terveysteknologian kuluttajatuotemarkkinan kehittymistä. 

• Tapahtuma edistää sote-alan opettajien ja opiskelijoiden teknologiaosaamisen lisääntymistä. 

• Palvelu tukee teknologiaan liittyvän koulutuksen, -kehittämisen -tutkimuksen & innovaatiotoimin-

nan kehittymistä. 

• Opiskelijat löytävät aiempaa paremmin opinnäytetyö-, harjoittelu- ja työllistymismahdollisuuksia hy-

vinvointi- ja terveysteknologiayrityksistä.  

Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
Tapahtuman yhteyshenkilöt toteuttajaorganisaatioista:  

• Kuntaomisteinen voittoa tavoittelematon elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy, Niina Holappa 

• Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sari Merilampi  

• Sataedu, Krista Toivonen 

• Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Tarmo Lipping 

Aikataulu 
Toimenpide ajoittuu ajalle Q1/2024-Q4/2027. Tapahtuma toteutetaan vuosittain todennäköisesti kevätkau-

della.  

Resursointi 
Kokonaisbudjetti 471 000 €. Resursointiin sisältyy tapahtumatuotanto, tilat, tekniikka, kalusteet, ständit (n. 

100 näytteilleasettajalle), keynote-puheenvuorot, viestintä ja markkinointi sekä henkilöstö- ja matkakulut nel-

jälle vuodelle. 

• Henkilöstökulut 60 265 €/vuosi 

• Ostopalvelut 57 485 €/vuosi 

• Vuosikustannus yhteensä 117 750 € 

Koordinaatiotarpeet 
Toteuttajat huolehtivat messutiimin organisoitumisesta ja vastuualueiden jakamisesta. Toteutukseen tarvi-

taan muun muassa teknologiayritysten, sote-toimijoiden (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori), etujärjestö-

jen, kehittämisyhtiöiden, korkeakoulujen ja oppilaitosten, testbed-organisaatioiden, THL:n, STM:n, TEM:n ja 

Business Finlandin yhteistyötä erityisesti tapahtumatiedottamisessa. 

https://www.prizz.fi/prizztech-oy.html
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Toimenpide-ehdotus 9: Analytiikalla ja eettisellä tekoälyllä kustannusvaikuttavuutta, 

laatua ja läpinäkyvyyttä 

Haasteet 
Ikäteknologia käsitetään usein ikäihmisen kotiin vietävinä laitteina ja ohjelmistoina. Ikäteknologian tulisi si-

sältää myös ikäihmisten kanssa työskentelevien ammattilaisen tekoälypohjaiset päätöksenteontuen järjes-

telmät. Heidän haastenaan on päättää, mikä on paras hoitomuoto kullekin ikäihmiselle: koti, eritasoinen pal-

veluasuminen, perhekoti jne. ja missä vaiheessa mikin on järkevää toteuttaa. 

Tällä hetkellä tekoälyteknologia on kehitysvaiheessa, jossa sitä voidaan käyttää sotesektorilla ainoastaan 

suositusten antamiseen ja päätöksenteon tukeen. Kotimittauslaitteiden tietoa ei yhdistetä iäkkään henkilön 

potilastietoihin laajamittaisesti. Kuitenkin ennustamisen ja vaikuttavuuden kannalta merkityksellistä tausta-

tietoa ovat sosiaalihuollossa kirjatut tukipäätöksien sisällöt. Niiden avulla voi ennustaa esimerkiksi, missä vai-

heessa asiakas tarvitsee raskaampia palvelumuotoja tai kenelle omaishoito sopii ja kenelle ei. Sosiaalihuollon 

tieto on pidemmän aikavälin ennustavaa tietoa kuin kliininen tieto tai hyvinvointitieto (esim. kotona tehtävät 

vitaalimittaukset).  

Kun tekoäly tuottaa analyysin ainoastaan esim. kotimittauslaitteen pohjalta, kuva iäkkään henkilön toiminta-

kyvystä jää ammattilaisten näkökulmasta suppeaksi. Ammattilainen joutuu tarkastamaan potilaan terveys-

tiedot manuaalisesti potilastietojärjestelmästä kotimittauslaitteiden tuottaman hälytyksen pohjalta. Kun te-

koäly voi yhdistää potilastiedot ja kotimittaustiedot, ammattilainen saa tarkemman kuvan iäkkään henkilön 

terveyden ja toimintakyvyn tilanteesta, ja hän voi opastaa ja ohjata ikäihmisen toimintakyvyn ylläpidossa esi-

merkiksi kotikäyntien yhteydessä. Mikäli tiedot on yhdistetty, tekoäly voi antaa myös parempia ja tarkempia 

suosituksia myös iäkkäille henkilöille ja tukea toimintakyvyn ylläpitoa kotona. 

Tekoälyn sote-käytön sääntely ja lainsäädäntö ovat huomattavasti tekoälyn teknologiakehityksen jäljessä. 

Nykyinen sääntely ja lainsäädäntö estävät monin paikoin tekoälyteknologian hyödyntämisen vaikuttavuu-

den, hoidon laadun ja kustannusvaikuttavuuden tavoittelussa sote-sektorilla. EU:n tekoälydirektiivi on vasta 

lausuntokierroksella. Uusi hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaista (HE 246/2022) ei 

myöskään mahdollista tekoälyn täysimääräistä käyttöä sote-sektorilla.  

Lisäksi toisiolain soveltaminen ja tulkinta on epäselvää. Voidaanko esimerkiksi toisiolain perusteella kehitet-

tyjä tiedolla johtamisen ratkaisuja ottaa käyttöön yksilötasoisena ensiokäytössä? Voidaanko toisiolain perus-

teella tekoälyn avulla tehdä tutkimusta esim. segmenttien muodostamisesta, mutta ei käyttää sitä yksilöta-

soisen tiedon hallinnan perusteena (ensiokäyttö)? 

Apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt EU:n tietosuoja-asetuksen 22 artiklan perusteella päätökset Dnro 

3895/83/2022 ja Dnro 6482/186/2020. Päätösten mukaan automatisoidusti seulotun terveysongelmissa ole-

vien henkilöiden kontaktointi terveydenhuollon palveluntarjoajan toimesta ei ole yhdenvertaista ja tällaisia 

palveluita ei saa käyttää.EU:n tietosuoja-asetus mahdollistaa kansallisen lainsäädännön, joka kuvaa tiedon 

käsittelyperusteet. Nykyisistä laista (asiakastietolaki, asiakaslaki, potilaslaki) puuttuu peruste asiakkaan tie-

tojen yhdistämiseen suoraan tai keinoälyn kautta niin, ette se loisi sote-ammattihenkilöstölle hoito- tai palve-

lusuosituksia. Laeissa tulisi kuvata yhdenvertaisuusperusteet tällaiselle toiminnalle.  

Tekoälyä ei ole huomioitu kansallisessa sote-viitearkkitehtuurissa, joten on epäselvää, missä, miten ja kenen 

tulisi tuottaa tekoälypalveluja. Arkkitehtuurissa tulisi ottaa huomioon esim. mihin järjestelmiin ja miten teko-

äly tuottaa herätteet ja riskimuuttujat. 

Suomessa ei ole kansallista potilas- ja sosiaalitiedon tietomallia, minkä takia tekoälyn tehoksas käyttö on vai-

kea skaalata hyvinvointialueelta toiselle. Hyvinvointialueet käyttävät eri järjestelmiä ja niiden tietomallit ja -

rakenteet ovat erilaisia. Jos tekoälypalvelu on kehitetty esim hyvinvointialueen potilastietojärjestelmän x da-

talla, sen käyttöön ottaminen toisella hyvinvointialueella, jolla on käytössä järjestelmä y, vaatii tekoälymallien 

ja uudelleenkoulutusta ja jopa uudelleen rakentamisen. Yliopistosairaalat ovat jo testanneet menestykkäästi 

OMOP-tietomallia, jota tässä voitasiin hyödyntää. 
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Tavoitteet ja tehtävä 
Kansallisena tavoitteena tulisi olla kansallinen arkkitehtuuri, palvelut ja tekniset ratkaisut, joiden avulla voi-

daan tuottaa ennaltaehkäiseviä hoito- ja hoivapalveluja ikäihmisille ja heidän kanssaan työskenteleville am-

mattilaisille myös tekoälyn avulla. Tavoitteena on estää tarpeettomia sairaalakäyntejä ja pitkiä kuntoutusjak-

soja sekä ylläpitää ikäihmisen toimintakykyä kotona. Lisäksi näiden palveluiden avulla voitaisiin tavoitella re-

surssien käytön optimointia, vaikuttavaa hoitoa ja kustannusten hillintää. Tämän tavoitteen saavuttaminen 

edellyttää seuraavia tehtäviä: 

1. Kehitetään säätelyä ja lainsäädäntöä niin että ne mahdollistavat tekoälyn laajamittaisen käytön. 

o Tämä tehtävä on kaikkein merkittävin seuraavan hallituskauden aikana ja sen toteuttami-

nen pitäisi aloittaa välittömästi hallituksen muodostamisen jälkeen. Sääntelyn toteuttami-

nen tehostaisi hyvinvointialueiden toimintaa heti alussa. 

o Sääntelyn toteuttaminen mahdollistaisi tehostaisi ja lisäisi ammattilaisten työn vaikutta-

vuutta, koska hän saisi tekoälyn tuottaman reaaliaikaisen tilannekuvan potilaan tai asiak-

kaan tilanteesta  

2. Luodaan kansallinen tekoälyviitearkkitehtuuri, joka yhdistetään kansalliseen sote-viitearkkitehtuu-

riin. Määritetään tekoälymallien ja kansallisten/paikallisten tietovarantojen sijainti, tietovirrat jne. 

3. Päätetään kansallinen sote-tietomalli ja määritellään sen käyttö. 

4. Määritellään ja päätetään tekoälyprojektien työnjako ja tehtävät kansallisen tason ja hyvinvointialu-

eiden välillä 

o Ohjataan kansallisesti tekoälyn toteutusta HVA-alueilla. Tällöin voidaan hyödyntää hyvin-

vointialueiden investoinnit tietoaltaisiin, integraatioalustoihin jne. 

o Hyvinvointalueet kehittävät tarvitsemansa tekoälypalvelut, jotka voidaan skaalata eri hyvin-

vointialueille kustannustehokkasti. 

5. Avataan kansalliset tietovarannot ketterämmin yritysten ja hyvinvointialueiden tekoälypalveluiden 

kehityskäyttöön. 

6. Seurataan EHDS- ja tekoälydirektiivin säätämisen edistymistä ja toteutetaan sovellusohjeet Suo-

meen. 

7. Varmistetaan ja luodaan tekoälyn eettisen käytön periaatteet EHDS:n, tekoälydirektiivin, tietosuoja-

asetusten ja datan hyödyntämisen pohjalta. 

Mitä Ikäohjelman tehtäviä (A-F) ja osatavoitetta (1–7) edistää? 
• Tehtävät A, B, C, D ja E  

• Tavoite 6  

Tuotokset 
• Tekoälyarkkitehtuuri kansallisen arkkitehtuurin osaksi 

• Sosiaali-ja terveydenhuollon yhtenäinen tietomalli ja tietoarkkitehtuuri 

• Tekoälyn työnjako kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueidenn välillä  

• Tekoälyn laajamittaisen käytön salliva säätely ja lainsäädäntö  

• Kansalliset eettiset periaatteet tekoälyn käytölle 

Hyödyt/vaikutukset 
1. Tehostaa tekoälypalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoja. 

2. Tehostaa hyvinvointialueiden toimintaa, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. 

o Vähentää tarpeettomia sairaalakäyntejä. 

o Vähentää tarpeettomia kuntoutusjaksoja. 

o Oikea-aikaiset tukipalvelut ikäihmisille voivat merkittävästi parantaa toimintakykyä ja täten 

hidastaa raskaisiin palveluihin siirtymistä. 

o Mahdollistaa hyvinvointialueille paremman yksilökohtaisen palvelutuotannon, mikä voi 

luoda turvallisuuden tunnetta kotona asuville ikäihmisille ja työssä onnistumisen koke-

musta ja siten viihtyvyyttä ammattilaisille. 

3. Tukee ikäihmisen toimintakykyä ja mahdollisuutta kotona-asumiseen. 
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Toteuttaja/vastuuhenkilöt 
• Tehtävät jakautuvat useille eri toteuttajatahoille. Tehtävien 1–3 osalta tulisi päättää, ketkä ottavat 

vastuun kokonaisuudesta. Tehtävät 4–6 ovat STM:n, THL:n ja Kelan vastuulla. 

• Hyvinvointialueidenalueiden kliinisiä asiantuntijoita, jotka edustavat ja tuovat kliinisen näkökulman 

tekoälyratkaisujen kehittämiseen, käyttöön ja vaikutusten arviointiin. 

• Avaintec Oy:llä ja muilla alan toimittajilla on konsultointirooli. 

Aikataulu 
Tarkennettava ja päätettävä tehtäväkohtaisesti 

Resursointi 
Tarkentuu myöhemmin 

Koordinaatiotarpeet 
Hyvinvointialueet, THL, STM ja alan toimittajat 
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