
Aktiverande ~ TV  
Ett innovativt gemensamt projekt som baserar sig på öppen källkod och geroteknologi 
 

Målgrupperna för projektet 
 

Åldringar som bor hemma och i servi-
cehus, deras anhöriga och närstående 

 

Anställda, lärare och studerande inom 
social- och hälsovårdsbranschen 

 
Mål som fastställts för projektet 
 

att utveckla teknik för välmående så 
att den stöder äldre människors hem-
maboende, möjligheter till delaktighet 
och känslan av ökad säkerhet 

 

att utveckla ett virtuellt servicesystem 
som baserar sig på öppen källkod 

 

att utveckla och effektivera beredska-
pen bland personal och studerande 
som arbetar med äldre människor att 
med hjälp av teknologin producera 
och tillämpa virtuell service 

 

att producera tvåspråkig service för 
åldringar 

 

att förstärka utvecklingen, använd-
ningen och utbildningen av nya inno-
vationer 

Möjligheter som Aktiverande-TV:n 
erbjuder 
 

Interaktion i realtid mellan två männi-
skor  

 t.ex. servicerådgivning 
 

Gruppverksamhet, där handledaren 
har en aktiv roll 

 t.ex. motionsstund 
 

Gruppverksamhet, där gruppmedlem-
marna har jämlik interaktion sins-
emellan 

 t.ex. diktgrupp 
 

Arkivering av evenemang eller pro-
gram i ett videoarkiv, där användaren 
kan titta på det då det passar använda-
ren själv 

 t.ex. tidningsläsning 
 

En kommunikationsplattform motsva-
rande social media för att hålla kontakt 

 t.ex. ”visuellt samtal” mellan  
 åldringar och anhöriga 
 

Kommunerna i Österbotten har möjlig-
het att bekanta sig med projektet i 
praktiken, genom att t.ex. följa med 
hur man göra programmen 

 

Finansiär  
ERUF- och statsfinansiering, som 
beviljats av Österbottens förbund 
 
Tidsperiod 
1.4.2011-31.3.2013 
 
Samarbetsinstanser 
- Vasa stad  
   Social- och hälsovårdsverket 
 
- Oy Vaasan Ammattikorkeakoulu –      
  Vasa Yrkeshögskola Ab 
 
- Ab Yrkeshögskolan Novia    
  vid Åbo Akademi 
 
Representation i styrgruppen 
- Österbottens förbund 
- Vasa stad 

Vasa Yrkeshögskola                    
Yrkeshögskolan Novia 
Korsholms kommun 
Pensionärsrådet 
Vasa universitet 
SonetBotnia 

 



Kontaktuppgifter för projektet  

Fördelar med projektet 
 
man kan stöda äldre människors funk-
tionsförmåga och möjligheter att bo 
hemma på ännu flera sätt 

  
äldre människors känsla av ensamhet 
kan minskas 

 
man stöder äldre människors möjlig-
heter att bygga up social kontakter via 
ny teknologi 

 
äldre människor får en känsla av att 
lyckas genom att de teknologiska fär-
digheterna ökar 

 
samarbetet mellan arbetslivet och lä-
roanstalterna kan i praktiken utveck-
las mer effektivt än tidigare 

 
kompetensen bland anställda, lärare 
och studerande ökar när de använder 
de elektronisk tjänsterna 

 
kommunerna i Österbotten har möj-
lighet att ta i bruk Aktiverande-TV 
och forma den enligt egna behov  

 

Aktiverande-TV 
1.4.2011-31.3.2013 

Projektchef 
Hannele Laaksonen 

tfn 040 722 9698 

hannele.laaksonen(at)vaasa.fi 
 

Projektarbetare 
Sonja Sulkakoski 

tfn 040 176 0638  

sonja.sulkakoski(at)vaasa.fi  
 

Styrgruppens ordförande 
Aino Vainionpää 

Ordförande för pensionsnärsrådet 
 

Projektets webbplats  

aktivointi-tv.vaasa.fi 


