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Arvoverkko viriketoiminnan digisisältöihin, case Sävelsirkku

Ira Stening

Sentina Oy

Tunteita ja tunnelmia herättävät digipalvelut sote-alalla

Tampere 19.4.2018
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Sentina Oy

• Perheyritys, perustettu 12/2013

• Sävelsirkku-liiketoiminnat Sentinalle 2/2014. Vahva tuotekehityspanos pilvipalveluiksi ja LEAN -
menetelmän kehitykseen.

• Kehittää hoidon laatua ja tehokkuutta parantavia digitaalisia palveluja + toimintatapoja 
ikääntyneiden ja erityisryhmien hoitoon.

• Kumppanina STM Kärkihankkeessa Toimiva kotihoito Lappiin 2016 – 2018 ja Suomen Akatemian 
Agemus-hankkeessa 2017-2018

• Arvioitu edelläkävijäksi Wurzburgin yliopiston EU-hankeryhmässä 6/2016

• Tekes Tempo 10/2017 – BetweenFamily-hankkeessa osallistetaan omaiset elämän 
merkityksellisyyden tukemiseen Sentinan pilvipalvelun kautta.

• Yli 200 lisenssiä käytössä keväällä 2018. Palvelun piirissä on tuhansia ikäihmisiä ja satoja hoidon 
ammattilaisia: hoitajia, terapeutteja, virikeohjaajia, toiminnanohjaajia, lähiesimiehiä ja palvelujen 
kehittäjiä.
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Menetelmä, työväline ja aineistot samassa paketissa: 
Tutkittu ja testattu. Jatkuvasti kehittyvä.

• Parantaa ikääntyneen toimintakykyä, helpottaa hoitajan työtä. Auttaa hoidon tavoitteiden 
saavuttamisessa koulutuksen ja tiedonkeruun kautta.

• Tuo työvälineet, toimintamallin ja pitkälle valmistellun sisältöaineiston hoitajille ja ohjaajille 
ryhmätoimintaan. 

• Monipuolinen, toiminnallinen sisältö. Jatkuvasti uutta sisältöä pilvessä.

• Vähentää suunnitteluun kuluvaa aikaa, tuo osaamista ja rohkaisee lisäämään yhteisöllistä 
toimintaa arjessa. Helppokäyttöinen.

• Käytössä valtakunnallisilla toimijoilla: Mehiläinen, Coronaria ja Esperi sekä kuntasektorilla; mm 
Helsingin kaupunki, Espoo, Vantaa, Nurmijärvi, Hämeenlinna, Kuopio, Ylä-Savon sote 

• I bruk även i 11 kommuner i Sverige 
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Tuhansien ohjelmien kehittyvä sisältöarkisto Sentinan pilvessä. Muistelu, liikunta, pelit, uutiset, laulaminen, musiikin kuuntelu, kognitiiviset 
harjoitteet, hengellinen sisältö, elämysterapia, rentoutuminen, Mindfulness, naurujooga jne. Uutena Celian äänikirjat. Valmiita 
tuokiopohjia yli 400 kpl. Tuodaan näytöille oikeina ajankohtina. Esim. liputuspäivät, joulukalenteri.

Asiakaslähtöinen. Arvostava. Aktiivinen. 
Sisältövalinnat tehdään aidossa käyttötilanteessa asiakkaiden 
kanssa
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Sävelsirkun todennetut hyödyt, top 5

1. Parantaa asiakaskokemusta. Muistisairaan ”tavoittaminen”, aktivointi tai rauhoittaminen. Antaa 
roolin ja osoittaa arvostuksen.

2. Henkilökunnan kiireen tunteen vähentäminen ja työn palkitsevuuden lisääminen: säästää aikaa 
suunnittelussa ja aineistojen haussa. Laajat ja ikääntyneelle räätälöidyt sisällöt. Laillista 
esittämistä julkisesti. 

3. Toimintaa kehittävä: madaltaa kynnystä viriketyön tekemiseen. Viriketyö voidaan tarvittaessa 
raportoida ja mitata.

4. "Tartu hetkeen”: vaikuttaa henkilökunnan työn palkitsevuuteen. "Hoitomenetelmä, yhteistyötä 
henkilökunnan ja asukkaiden välillä.”

5. Ylläpitää hoivayhteisössä sosiaalisesti aktiivista arkea, jossa asukkaan psyykkiset, 
fyysiset ja sosiaaliset tarpeet otetaan huomioon
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Tutkittu ja testattu menetelmä: SVT:n uutisklippi 9/2015

http://savelsirkku.fi/muistisovellus-vireyttaa-vanhuksia/

”Sävelsirkku on menetelmä, jossa 
kasvokkain kohtaamalla ja  äänen 
tunnemuistia aktivoivalla tavalla 
tuetaan sosiaalista ja aktiivista 
arkea.”
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Kiitos!
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Seuraa meitä!

www.sentina.fi 

https://www.facebook.com/savelsirkku/

https://twitter.com/Savelsirkku

https://www.instagram.com/sentinasavelsirkku/

info@sentina.fi

puh 09 4257 8750

Sentina Oy, Järvihaantie 4, 01800 Klaukkala


