
Aktivointi ~ TV  
Innovatiivinen, avoimeen lähdekoodin perustuva, geroteknologinen yhteishanke  
 

Hankkeen kohderyhmät 
 

Kotona ja palvelutalossa asuvat ikään-
tyneet, heidän omaiset ja läheiset. 
Sosiaali– ja terveysalalla toimivat 
työntekijät, opettajat ja opiskelijat 

 
Hankkeelle asetetut tavoitteet 
 

Kehittää hyvinvointiteknologiaa tuke-
maan ikääntyneiden kotona asumista, 
osallistumisen mahdollisuuksia sekä 
lisäämään turvallisuuden tunnetta 

 

Kehittää virtuaalinen avoimen lähde-
koodin palvelujärjestelmä 

 

Kehittää ja vahvistaa ikääntyneiden 
parissa työskentelevien henkilöstön ja 
opiskelijoiden valmiuksia tuottaa ja 
hyödyntää teknologia avulla virtuaali-
sia palveluita 

 

Tuottaa kaksikielisiä palveluja ikäih-
misille 

 

Vahvistaa uusien innovaatioiden kehit-
tämistä, käyttöä ja koulutusta  

Aktivointi ~ TV:n  
tarjoamat mahdollisuudet 
 

Kahdenkeskinen reaaliaikainen vuo-
rovaikutustuokio 

 esimerkiksi palveluneuvonta 
 

Ryhmätoiminta, jossa ohjaajalla aktii-
vinen rooli.  

 esimerkiksi liikuntatuokio 
 

Ryhmätoiminta, jossa ryhmäläiset 
ovat keskinäisessä tasapuolisessa 
vuorovaikutuksessa 

 esimerkiksi runopiiri 
 

Tapahtuman tai toiminnon tallentami-
nen videokirjastoon, josta käyttäjä 
voi katsoa tallenteen hänelle sopivaan 
ajankohtaan 

 esimerkiksi lehden lukutuokio 
 

Sosiaalisten medioiden kaltainen 
kommunikointialusta keskinäiseen 
yhteydenpitoon 

 esimerkiksi ”näköpuhelu”  ikä-  
 ihmisen ja omaisen välillä 
 

Pohjanmaan kunnilla mahdollisuus 
tutustua projektiin käytännössä esi-
merkiksi seuraamalla ohjelmien tekoa 

 
 

Rahoittaja 
Pohjanmaan liiton myöntämä 
EAKR- ja valtionrahoitus 
 
Ajanjakso 
1.4.2011-31.3.2013 
 
Yhteistyötahot 
- Vaasan kaupunki.  
  Sosiaali– ja terveysvirasto 
 
- Oy Vaasan Ammattikorkeakoulu–                  
  Vasa yrkeshögskola Ab 
 
- Ab Yrkeshögskolan Novia  
  vid Åbo Akademi 
 
Ohjausryhmässä edustus 
- Pohjanmaan liitto 
- Vaasan kaupunki 
- Vaasan Ammattikorkeakoulu  
- Yrkeshögskolan Novia  
- Mustasaaren kunta 
- Eläkeläisneuvosto 
- Vaasan Yliopisto 
- SonetBotnia 
 



Hankkeen yhteistiedot 

Hankkeen kautta saatavia etuja 
 

Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asu-
mista voidaan tukea entistä monipuolisem-
min 

 
Ikääntyneiden yksinäisyyden kokemuksia 
voidaan vähentää 

 
Ikääntyneiden sosiaalisten suhteiden raken-
tumista mahdollistetaan uuden teknologia 
avulla 

 
Ikääntyneet saavat onnistumisen kokemuk-
sia teknologisten taitojen kasvaessa 

 
Yhteistyötä työelämän ja oppilaitosten välil-
lä voidaan kehittää käytäntölähtöisesti entis-
tä vahvemmin  

 
Työntekijöiden, opettajien ja opiskelijoiden 
osaamisen lisääntyminen sähköisten palve-
lujen käytössä 

 
Pohjanmaan kunnilla mahdollisuus ottaa 
käyttöön Aktivointi-TV –sovellus ja muoka-
ta sitä omia tarpeita vastaavaksi 
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