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Satakunta DigiHealth
• Satakunta DigiHealth -hankkeessa luodaan digitaalisten palveluiden ja
hyvinvointiteknologian osaamiseen, kehittämiseen ja innovointiin liittyvä
ekosysteemi.

• Yhteistyö tarjoaa vaihtoehtoja digi- ja teknologiainnovaatioiden ideointiin,
suunnitteluun, testaamiseen, kehittämiseen ja palvelumuotoiluun.

• Hankkeessa luodaan palvelupolku teknologiayrityksille uusien innovaatioiden
kehittämiseen aina tuotteen suunnittelusta varhaisen vaiheen testauksiin,
asiakastestauksiin ja kaupallistamiseen saakka.

• Toiminta tarjoaa sote-toimijoille uusia mahdollisuuksia prosessien ja
palveluiden kehittämiseen esimerkiksi teknologiakokeiluilla sekä terveysdatan
tehokkaammalla hyödyntämisellä.

• Yhteistyöllä edistetään hyvinvointiteknologiaan ja digipalveluihin liittyvää
osaamista sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla.
• Hanketta toteuttaa elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, Tampereen yliopisto,
Satakunnan ammattikorkeakoulu, WinNova ja Sataedu. Hanketta rahoittaa
Satakuntaliitto (EAKR) sekä Porin seudun kunnat.

Moto Tiles -liikuntalaatat (Meditas Oy)
• Moto Tiles -liikuntalaattoja voidaan hyödyntää eri ikäisten tasapainon, liikkuvuuden,
motoriikan, voiman sekä reaktiokyvyn kehittämiseen.
• Liikuntalaattoja on testattu mm. Kokemäellä Henrikinhovissa sekä Rauman
vanhuspalveluissa.

• Henkilökunnan kokemusten perusteella asiakkaiden suoritusten ja reaktiokyvyn
koettiin kehittyvän nopeasti harjoituksissa.
• Harjoitusten koettiin lisäävän yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta muiden
ikääntyneiden kanssa – asiakkailla oli hauskaa!
• Palvelun koettiin piristävän ja virkistävän omaa mielialaa.

• Joillakin asiakkailla omat kiputilat unohtuivat harjoitteita tehtäessä.

• Osaa asiakkaista innosti kuntoutukseen pelilliset elementit ja asiakkaiden välinen
kilpailu

• Asiakkaat kokivat tärkeäksi, että arkeen tulee uusia tapoja, joilla voi tukea ja edistää
niin kognitiivista kuin fyysistä toimintakykyä
• Liikuntalaattojen koettiin tuovan hyviä vaihtoehtoja liikuntaan ja kuntoutukseen.
• Video: Rauman vanhuspalveluiden pilotti

Virtuaalikuntoutus (Peili Vision Oy)
• Peili Vision Oy:n virtuaalikuntoutus -palvelussa potilas toimii
virtuaalilasien näyttämässä virtuaaliympäristössä.

• Terapeutti pystyy seuraamaan kuntoutujan tekemien harjoitusten
etenemistä tabletilta.

• Palvelua voidaan hyödyntää mm. puhe-, toiminta- ja fysioterapiassa
sekä neuropsykologiassa.

• Palvelun tarkoituksena edistää asiakkaiden terveyttä ja
terveydenhoitoa sekä tukea ja tehostaa hoito- ja kuntoutusprosesseja.
• Satalinnan sairaalassa palvelua on hyödynnetty
aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksessa (esim. neglect ja
puheterapia)

Robottiavusteinen kävelykuntoutus: LOKOMAT
• Lokomat-terapia edistää neurologisten asiakkaiden, esim.
selkäydinvamman, aivoverenkiertohäiriön (halvauksen) tai
aivovamman saaneiden kuntoutusta.
• Lokomat-robotilla yksi terapeutti voi antaa tehokasta
liiketerapiaa varsin haastavillekin potilaille.
• Robotisoidulla kävelyterapialla voidaan vähentää resurssien
tarvetta ja mahdollistaa asiakkaille intensiivisempi kuntoutus.
• Lokomatin monet säätömahdollisuudet takaavat optimaalisen
harjoitteluympäristön ja antavat runsaasti erilaisia
harjoitusmahdollisuuksia.
• Video: http://terveyskoti.fi/lokomat/katso-video/
Lähde: Laitilan Terveyskoti ja Fysioline

Kuva: Paulina Iiskala, Laitilan Terveyskoti

Robottiavusteinen kävelykuntoutus: Indegoexoskeleton (ulkoinen tukiranka)
• Indego-exoskeleton on robotisoitu ulkoinen tukiranka, joka
tarjoaa kuntoutujalle lisätukea seisoma- ja kävelyharjoittelussa.
Ulkoinen tukiranka puetaan jalkojen ja lonkan ympärille
tukemaan vartaloa.
• Tukirangalla pystytään mahdollistamaan kävelyharjoittelu niille
henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään tavallisia
kävelyapuvälineitä.

• Kuntoutus kävelyrobotin avulla tarjoaa normaalimpaa kävelyä ja
pidempiä kävelymatkoja niille, jotka pystyvät muiden
kävelyapuvälineiden avulla etenemään vain muutamia metrejä.
• Robotissa on kaksi toimintaohjelmaa. Robotti tekee joko kaikki
käyttäjänsä liikkeet ulkoisen tukirangan kautta, tai se auttaa
käyttäjää tekemään liikkeet itse.
• Video: https://www.youtube.com/watch?v=s8mNP2cdbiE
Lähde: Paulina Iiskala, Laitilan Terveyskoti ja Folkhälsan

Kuva: Paulina Iiskala, Laitilan Terveyskoti

Robotisoitua sormiterapiaa: Amadeo-robotti
•
•

Amadeo-sormirobotilla sormien hienomotoriikkaa ja voimaa voidaan harjoittaa
kuntoutuksen alkuvaiheesta lähtien joko pienellä liikkeellä tai täysin passiivisesti.
Harjoittelu soveltuu:
•
•
•
•

•

käden vammojen jälkitilojen kuntoutukseen
nivelrikkopotilaille
kipupotilaille

Amadeo mahdollistaa mm.:
•
•
•
•
•
•
•

•

AVH-, selkäydinvamma- ja aivovammakuntoutujille sekä muille neurologisille
kuntoutujille

passiivisen, aktiivisen ja avustetun harjoittelun
liike- ja voimaharjoittelun

liike-, voima- sekä tonus- ja spastisiteettiarvioinnit

eriytettävät liikkeet sormille ja yksittäisen sormen tai sormien harjoittelun
liikekontrollin harjoittelun

harjoittelu pelimaailmassa

Sopii sekä aikuisille että lapsille

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GM9HjI2OIrA

Lähde: Fysioline ja Paulina Iiskala, Laitilan Terveyskoti

Kuva: Paulina Iiskala, Laitilan Terveyskoti

Muita esimerkkejä sote-alalle suunnatuista
teknologioista
• Prizztechin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun HYVÄKSI –
Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hankkeen
teknologiakokeilut ja kokemukset löytyvät julkaisusta:
OSALLISTAMINEN ON HYVÄKSI
• Tulevia tapahtumia:

• Robottirannikon automaatiomessut 18.7.2019 Ulvilassa
(maksuton non-stop kuljetus Porin keskustasta SuomiAreenan ja
Pori Jazz Festivaalin vilskeestä), teemana sote-alan robotiikka ja
teknologiat
• Hyvinvointiteknologiamessut Porissa 27.11.2019
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