DigiSoteuttamo – osana
Pohjanmaan Osallisuusareenaa 24.4.2019
Alere, Wolffintie 31, Vaasa

Kehitetään yhdessä Pohjanmaata
digitaalisia toimintoja hyödyntäen

Minimessut klo 13 – 14.30 (B 117)
Avauspuheenvuoro: Digitalisaation mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa,
asiantuntija Elina Eerola, Sitra
@geing Online

Ikäihmisten ALVAR-kuvapuhelinpalvelu

Merenkurkun alueen senioreille digitaalisia palveluita,
jotka edistävät mielekkäisiin sosiaalisiin
aktiviteetteihin osallistumista
Hankkeen edustajat, Åbo Akademi

Monipuolista, vuorovaikutuksellista ohjelmaa
kuvapuhelimen kautta ikäihmisten kotiin
vt. Ikäkeskuksen johtaja Kirsi Wik ja
palveluvastaava Tuija Nyby, Vaasan kaupunki

Vallin Ikäteknologiakeskuksen Konstikoppa
Konstikoppa on matkalaukun muodossa kiertävä
teknologianäyttely, jonka avulla voidaan tutustua ja
tutustuttaa ikäihmisiä kotona asumista tukeviin laitteisiin
Esittely Kansalliset Seniorit ry, Vaasa

Omaolo

ContactCenter-konsultointitoimintamalli
ContactCenter on etäyhteystoiminto, joka on
hyödyntävissä asiakkaiden ja omaisten sekä
ammattilaisten väliseen asiointiin
Kokeilun hankehenkilökunta Pohjanmaalla

Digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelu,
joka auttaa arvioimaan hoidon ja palvelun
tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oikean avun
tai tuen piiriin
SoteDigi Oy
Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen
Johtaja Tony Westerlund ja fysioterapeutti Pia
Patoranta-Wiik, Geritrim sekä
VD Mathias Kass, Nykarleby Sjukhem

Datero

Pepper-robotti ja robottikissa

Tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa
tietotekniikkaa erityistarpeisiin
Dateron edustaja

Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus
Tutkimusassistentti Susanne Hägglund,
Åbo Akademi

Tietotekniikkaklinikka

Nettiryhmä ja Digikameran käyttö

Vaasan Kansalliset Seniorit ry

Vaasan eläkeläiset ry
Tietotekniikka-kahvio ja Vaasa-opisto

Sairaanhoitajan etäyhteys lääkäriin asiakaskäynnillä
VD Hennamari Hietala InMedi Oy
3D-anturilla varustettu rollaattori
Rollaattorin avulla huonosti näkevä tai kuuleva pystyy
havainnoimaan ympäristöään aiempaa paremmin
Lehtori Mika Billing, Vaasan ammattikorkeakoulu

Vertaistukiopetusta
Vaasa-opiston edustajat
Vaasan kotihoidon ALVAR-palvelu,
vuorovaikutteiset digitaaliset etäkotikäynnit
Sairaanhoitaja ja asiakasvastaava Katja Ketola,
Vaasan kaupunki

Kelan sähköiset palvelut ikäihmisille

Digitaaliset laitteet ja palvelut tuovat iloa ja hyötyä elämään
Käyttö on helppoa
Monet asiat hoituvat kotisohvalta käsin näe, kuule, testaa!

Workshop klo 14.30 – 16.00 (B 117)
Workshopissa keskustelemme digitaalisten palveluiden mahdollisuuksista ja ideoimme asiakkaiden
näkökulmasta, mitä palveluja tulisi kehittää ikäihmisten tarpeita ajatellen. Kerrothan myös omista
kokemuksistasi, toiveistasi ja odotuksistasi digitaalisten palveluiden käytön suhteen. Lisäksi pohdimme,
mitä tukea ikäihmiset tarvitsevat käyttääkseen digitaalisia palveluita ja mistä tuen voi saada.

Workshopin vetäjinä toimivat:
Jessica Fagerström ja Mirva Gullman, Pohjanmaan digitukipilotti –hanke
Marjo Nordström, Digitaaliset palvelut, Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Pirjo Wadén, Henkilökohtaisen budjetin kokeilu iäkkäiden palveluissa Pohjanmaalla/STM
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