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Yhteydenottojen käsittelyprosessi

•Yritykset ottavat yhteyttä 

https://ouluhealth.fi/crm/yritys

•OuluHealth Labs –tiimi arvioi 

yhteydenotot

•Jos yhteydenotto suuntautuu Oulun 

kaupungille, Oulu WelfareLab –tiimi 

• arvioi yhteydenotot ja antaa 

palautteen yritykselle

• jos etenee  koordinoi toteutusta 

aidossa ympäristössä

•Oulu WelfareLab –tiimi myös kerää ja 

käsittelee hoito- ja 

palveluprosesseista nousevia tarpeita 

ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja
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Oulu WelfareLab

- Toimintaympäristönä koko Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut

- Kehittämistä ja testausta toteutetaan aidossa ympäristössä aitojen 

käyttäjien toimesta ”kotoa sairaalaan”

- Tuotteistetut palvelut

- kaksi ammattilaisten arvioon

- kolme testaukseen aidossa käyttöympäristössä

- Oulu WelfareLabille on tullut 69 yhteydenottoa noin 2 vuoden aikana

- uusia innovaatioita

- valmiita tuotteita / haluavat esim. ensimmäisen referenssin Suomesta

- yhteyttä ottaa niin ulkomaisia yrityksiä kuin Oulun alueen start up:ja

- Opimme uusista ratkaisuista ja toimintamalleista, mutta hankintaprosessi 

on oma, erillinen prosessi
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Kotona asumisen tukeminen
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Testattu turvallisuutta tukevia ratkaisuja

- Aktiivisuuden seuranta ja siitä 

aiheutuvat automaattiset 

hälytykset

- Poistumisvalvonta

- Lääketurvallisuus
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Testattu toimintakykyisyyttä tukevia 

ratkaisuja

- Robottirollaattori

- Kuntoutusrobotti



Testattu useisiin tarpeisiin vastaavia 

ratkaisuja

• AmIE-hankkeessa 

kehitetty 

Hyvinvoinnin arviointi 

–ohjelma, sekä muita 

ohjelmia 

kosketusnäytöllisellä 

tietokoneella



Mitä tulossa?

- Hygienian hoitoon liittyviä 

ratkaisuja

- ”vaippaimuri”

- pesevät ja kuivaavat wc-

istuimet

- Eri sairauksiin liittyviä seuranta-

ja ennaltaehkäiseviä palveluja 

mittalaitteineen



Toteutettuja tutkimushankkeita

- TuTunKo – Turvallisuuden tunne kotona

- Tutkittiin digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen 

turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen.

- Valmuska – Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden 

asumisen ja hoivapalvelun tukena 

- Tutkittiin valaistuksen ja muiden jälkiasennettavien teknologioiden vaikutusta muistisairaan elämään ja 

käytösoireisiin

- AmIE - Ambient Intelligence for the Elderly

- Silver – Supporting Independent LiVing for the Elderly through 

Robotics

- Gasel - Osallistava räätälöity etäpälvelukonsepti ikääntyneiden 

terveyden edistämiseen 
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Kiitos!

Jaana Kokko
jaana.a.kokko@ouka.fi

044 703 4030
@jaana_kokko
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