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Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 31.5.2016
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Miten nämä asiat hoidettiin 60-luvulla?
o ei ollut digitaalisia palveluja
o nyt yritetään keinotekoisesti saada takaisin 60-luvun kyläyhteisöt ja perheiden antama tuki
o jos ikäihmisellä ei ollut omaisia, laitettiin kunnalliskotiin
o oma perhe eli keskuudessaan ja vanhemmat asuivat muualla, sellaista oli silloinkin jo, mutta yritettiin pärjätä itse tai naapuri avulla, ei haettu mitään apua julkiselta puoleta. Myös
kaupungissa yritettiin tuntea naapurit, Hgissä Apinalinna oli hyvä esimerkki tästä. Ehkä sodan läheisyys vielä yhdisti ihmiset eri lailla.
o koko kylä vielä kasvatti lapsia, kaikki juoksivat toistensa pihoissa ja se kenen pihalla oltiin,
sai komentaa. Tätä ei enää ole, ei tunneta edes naapureita.
o suurimmat erot olivat ja ovat kaupungin ja maaseudun välillä. Onko nykyajan yhetisöllisyys
siirtynyt verkkoon? Ennen soitettiin ovikelloa, että tuletko leikkimään?
o Silloin asuttiin hyvin ahtaasti ja mummo asui perheen kanssa, mutta kun hän tuli huonoon
kuntoon, hänet siirrettiin kunnalliskotiin. Ei ikäihmisillä ollut kaupungin työväestössä ollut
mitään vaihtoehtoja. Maaseudulla eri asia, jos ihmistä ei näkynyt kahteen päivään, käytiin
kysymässä mitä kuuluu?
o Ei meillä ole omakotilossa ovet lukossa vielä tänäänkään. Ja meille voi tulla edelleen kylään
koska vaan.
o Ei 60-luvulla maalla ollut mitään kotiin tuotavia kunnallisia palveluja.
o Entisaikaan talonmiehet sai kasvattaa kaikkien lapsia ja olivat sen ajan tietotoimisto ”Internet”
o Kaksi talkkaria: Iso piru ja pikku piru, toista autettiin, toista ei.
Miten asia hoidetaan 2040-luvulla?
o Asun talossa, jossa puolet on ulkomaalaisia ja tuolloin niitä tulee olemaan vielä enemmän.
Heistä ei ole mitään harmia, päinvastoin, siivoamme pihaan yhdessä jne. Suomalainen nuori väki on se, josta tulee ongelmia. Menettävätkö ulkomaalaiset kykynsä kunnioittaa vanhuksia, kun he ”suomalaistuvat”? Monikulttuurisuus
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tanskalainen tapa? Pieni vanhusten ”kylä”, johon on keskitetty paljon palveluja? Kukin kuitenkin omistaa omat talonsa tai asuntonsa. Hollannissa mennyt vielä pidemmälle niin, että
yhteisö on rakennettu sillä tavalla turvalliseksi, että siellä voi myös dementoituneet asua.
o Olisi hyvä, että yhteisössä olisi montaa eri sukupolvea, ei ainoastaan vanhuksia.
o Miten yhteisöllisyys syntyy, jos ihmiset muuttavat kokoajan?
o Jos mennään vain digimaailmaan, emme tapaa ollenkaan kasvotusten ja emme tunne toisiamme ollenkaan.
o Robotit voivat hoitaa monia asioita. Nyt ei vielä juuri muuta käytössä kuin robotti-imuri,
kun ei enää pysty imuroimaan sängyn alta.
o Kortinpeluuta, yhteistä puutarhan hoitoa vanhusten kesken. Digitalisaatio ei tuo tätä samaa
yhdessä tekemistä?
o 2040-luvulla ollaan siinä, että nanopartikkeli ottaa sormenpäästämme verinäytteen ja tiedot menevät suoraan analysoitavaksi, josta menee lääkepäivitykset apteekkiin, josta tuodaan oikeat lääkkeet kotiin. Tämä vapauttaa kaiken sen ajan siihen yhteiseen kortin peluuseen, englanninkielen kurssiin ja puutarhanhoitoon.
o Digitalisaation on hyvä renki, mutta huono isäntä.
o Olen ottanut Keravalla sellaisen tavan, että sanon kaikille vastaan tulijoille ”hyvää päivää”,
oli se sitten kuka tahansa. Ihmisiä ei saa erottaa toisiinsa, ei maahanmuuttajia muista jne.
o palvelut tuodaan ihmisille, ihmisiä ei enää viedä sairaalaan jne, vaan hoidetaan käymällä
asiakkaan luo.
o Ei ole enää kellään omaa autoa, vaan on sähköautoja, joille voi mennä sanomaan, että nyt
mennään tänne tai tuonne
o seurantateknologia kodeissa, joka pitää huolta asukkaasta. Älytalo, jossa jääkaappi tilaa
maitoa ja makkaraa.
Mitä tarvitaan siirtymiseen?
o Avointa mieltä
o jatkossa ikääntyvät ne ihmiset, jotka osaavat jo käyttää digitaalisia palveluja, elleivät ole
muistisairaita
o sellainen virkaihminen täytyy olla, joka auttaa niitä, jotka eivät pysty itse hoitamaan asioitaan digitaalisesti, tulee auttamaan kotiin
o osaa muistisairauksista voidaan ehkäistä oikeilla harrastuksilla, aivojumppaa ja fysiikka
kunnossa; omasta kunnosta tulee pitää huolta
o palveluita käytetään ja teknologiaa hyödynnetään
 kotitalousvähennystä pitää laajentaa tukemaan näiden käyttöä
 tai verovähennystä hankitusta teknologiasta
o kun rakennetaan uusia taloja, niissä on olemassa tietyt valmiudet olemassa ja asuin paikka
valitaan sen mukaan, kunkin ei tarvitse alkaa itse digitalisoida kotiaan
o Vakuutusyhtiöiden kokeiluja siitä, että jo seuraat omaa hyvinvointiasi, saat alennusta vakuutuksista
o Osa ihmisistä kokeen digitalisaation rangaistuksena, täytyy saada se ikääntyvien mieli kääntymään niin, että se nähdään apurina.
o Ei vanhempi väki pelkää digitalisaatiota, mutta älyn pitää olla palvelussa, ei laitteessa.
o On ihmisiä, jotka eivät kuulu yhteenkään järjestöön, joilla ei ole lähiomaisia ja jotka eivät
tiedä digitalisaatiosta mitään.
o
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Ei toimi ilman sähköisiä palveluita, puhelinpalvelut olemassa
pankista tyttö tuo ja vie rahat
lankapuhelimet lienevät kuitenkin poistuneet
pankkibussi ja kiertävät bussipalvelut
Hypermarketeissa palvelut, pankista saa rahaa jos soittaa ja varaa ajan
palvelubussi – kaikki palvelut siitä
Bussi noutaa ja vie esim pankkiin – kun pankissa on kuitenkin kolmen tunnin jono niin vanhukset
pääsevät myös seurustelemaan
Bussissa itsessään palvelut
Kotisairaanhoitoon lisäpalveluita
Kirjastoautoon yhdistäminen
Punkki- ja pankkibussi
Täysin sähköisenä
”Aika tylsää ja yksinäistä”
Ei tarvii mennä ulos ollenkaan
Jos jää lasku maksamatta, niin entäs sitten – ei saa sähköä lainkaan
Kaikki skypetyyppisten kautta – 50 tuumainan telkkari jonka kautta
haavoittuva yhteiskunta
onko robotteja kotipalvelun tilalla?
Pitää itse voida päättää- haluta – menumaatit
itsestään sammuvat hellat, kahvikeittimet, kiukaat – kodin turvallisuus
miten tuetaan kotona asumista teknologian tunne
Älylattia – toimiiko enää? Onko missään? Jos kaatuu reagoi
Kodin turvateknologian haasteet – ikäihmisten jotka käyttää muistamattomuus
missä kulkee kukakin – sirut paikannuslaitteessa, kun kaatuu ei lähetä signaalia eli ei auta jos ihminen kaatuu – tämän hetkinen tilanne
turvaranneke
”Soitetaan joka aamu toisillemme – mutta Fru Huttunen ei kuulunut rinkiin ja se kuoli”
Ystävän apu – se on niin tärkeä – ei saa unohtua, eläkkeelle jäävät ei enää saa niin helposti kavereita, tähän pitäisi saada apua
Lumenluontiin robotti oiva
Mihin tehtäviin robotit on parhaimmillaan?
Sähköinen norppa ja kummikoirat ja nallet hellyystukena
Kehitetäänkö liikaa sähköistä tukemaan yksinasumista jos pitäisi painottaa myös yhdessä asumisen
tukemista.
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Yhteisöllisyys painottuu tulevaisuudessa, mutta ei vain vanhukset keskenään kiitos
Eri ikäisiä yhteen
Yksin isoissa asunnoissa asuvat olisi hyvä jakaa ja joku voisi katsoa vanhuksen perään, mutta rakennusmääräykset ei salli jakamista
Ikääntyvät kuntoutuvat kun ovat yhteisöllisesti asumassa eri ikäisten kanssa
Yhteisöllisyys – yksinäisyyden ongelma
voiko yksinäisyyteen tulla tukea sähköisestä – automaattihälytys?
Naapuriapuun panostaminen
Ennaltaehkäisevä näkökulma, sähköiset palvelut tukemaan virikkeet ja vanhukset liikkeelle
Asumisvaihtoehdot- avoin tiedon saanti – aktiivisesti tieto – tiesitkö että sinulla on mahdollisuus …
Tietoon symboleja, että löytyy helpommin
ikäihmisten liikkumisen seuranta ja siihen puuttuminen, mutta että ikäihminen itsekin seuraisi
”En halua olla luonnollinen poistuma” sanoi ehdokas aikoinaan

