
“PÄIJÄT-HÄMEEN KOTIHOIDOSSA 
UUSILLE ASIAKKAILLE ANNETAAN 
LÄÄKEAUTOMAATTI KÄYTTÖÖN 
HETI HOITOSUHTEEN ALUSSA.”

PIRITTA MATTILA
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotiin vietävien palvelujen tulosaluejohtaja



”Kun uusi asiakas tulee kotihoidon piiriin ja tarvit-
see tukea lääkehoidossa, hänelle voidaan viedä 
lääkeautomaatti kotiin heti hoitosuhteen alussa ja 
täyttää se jo kotona olevilla lääkkeillä. Asiakas 
oppii laitteen käytön heti, ja hoitajakäyntejä ei 
tarvitse lisätä”, kuvaa Päijät-Hä-
meen kotiin vietävien palvelujen 
tulosaluejohtaja Piritta Mattila 
heidän kehittämäänsä uutta pal-
velukonseptia.

”Axitaren lääkeautomaatti 
on ainoa, jolla tämä konsep-
ti voidaan toteuttaa”, Mattila 
sanoo.

Mattilan mukaan lääkeau-
tomaatista saadaan suurin hyöty 
irti, kun sen käyttö aloitetaan heti 
ja jatketaan niin pitkään kuin 
asiakkaan toimintakyky sen sallii. ”Hoitosuhteen 
alussa asiakas ei ole ehtinyt tottua hoitajan lääk-
keen antoon, jolloin hänen itsenäisyytensä säilyy 
parhaiten hänen omalla lääkeautomaatin käytöl-
lään.”

”Lääkeautomaatin avulla pitkitämme asiak-
kaan itsenäistä elämää ja autamme asiakasta säi-
lyttämään omatoimisuuden pidempään”. Mattila 

kertoo, että Päijät-Hämeessä kiinnitetään huomiota 
paitsi asiakkaan hyvinvointiin, myös taloudellisiin 
säästöihin: ”Asiakasmaksu ei nouse, kun lääkkeen 
antoon tarvittavia hoitokäyntejä ei lisätä”. 

Päijät-Hämeessä halutaan saada teknologias-
ta paras mahdollinen kokonais-
hyöty irti. ”Uusi konseptimme 
hyödyntää lääkeautomaattia on 
osa teknologiastrategiaamme”, 
avaa Mattila.

Useampi automaatti 
palveluvalikoimassa

Kotihoidon asiakkaat ovat 
erilaisia. Päijät-Häme on valinnut 
toimintalinjakseen, että käytössä 
on useampi kuin yksi lääkeauto-

maattimalli, joista valitaan aina asiakaskohtaisesti 
sopivin vaihtoehto. ”Otamme myös tulevaisuuden 
kilpailutuksissa käyttöömme useita lääkeautomaat-
teja. Axitare on erinomainen vaihtoehto palveluva-
likoimassamme, sillä sen ominaisuudet poikkeavat 
muista niin selvästi.”, Mattila perustelee ja suosit-
telee tätä toimintamallia lämpimästi myös muille 
organisaatioille.

Päijät-Hämeen palvelukonsepti toimii Mattilan mielestä Axitaren kanssa hyvin: 
”Yhteistyö Axitaren kanssa on sujuvaa ja Axitare on joustava toimija.” 

Päijät-Hämeessä halutaan saada teknologiasta paras mahdollinen kokonaishyöty irti. 
”Uusi konseptimme hyödyntää lääkeautomaattia on osa teknologiastrategiaamme”, avaa Mattila.

PÄIJÄT-HÄMEEN 
TOIMINTAMALLIN KUVAUS JA 

SUURIMMAT HYÖDYT
•  Palvelutarpeen arvioinnin perusteella palvelua 
aloitettaessa uudelle asiakkaalle viedään lääkeau-
tomaatti kotiin jopa 2 tunnin kuluessa.
•  Palvelu aloitetaan asiakkaan maksamilla ja 
kotona olevilla lääkkeillä siirtämällä ne lääkeauto-
maattiin. 
•  Jatkossa lääkeautomaatti täytetään joko ap-
teekkipakkauksista tai koneellisen annosjakelun 
pusseista
•  Asiakkaan kyky omaksua teknologiaa on par-
haimmillaan heti palvelun alussa.
•  Asiakkaan itsenäisyys ja omatoimisuus säilyvät 
pidempään.
•  Asiakas pääsee kotihoidon piiriin alhaisilla 
maksuilla eivätkä hänen maksunsa nouse jatkossa-
kaan lääkkeenannon hoitajakäynneistä.
•  Hoitajakäyntejä säästyy asiakassuhteen alusta 
asti
•  Automaatin käyttöaika on pisin mahdollinen, 
jolloin myös kustannussäästöt ovat optimaaliset



Axitare Oy on suomalainen kotihoidon lääke-
hoitoon erikoistunut yritys. Markkinoiden helppo-
käyttöisin ja turvallisin lääkeautomaatti tarjoaa 
asiakkaille lääkkeet (myös nestemäiset) tutuissa ja 
helposti käsiteltävissä lääkekipoissa, jolloin suu-
rin osa ikäihmisistä pystyy ottamaan lääkkeensä 
turvallisesti itse. Lääkekippoihin voidaan panna 
lääkkeitä sekä koneellisen annosjakelun pusseista 
että apteekkipakkauksista. Automaattiin voi täyttää 
jatkuvasti otettavien lääkkeiden lisäksi myös tarvit-
taessa otettavia lääkkeitä ja lääkekuureja.

Axitarella on markkinoiden ainoa lääkeauto-
maatti, jonka avulla lääkkeet voidaan antaa myös 
etäkomennolla. Tämä on osa modernia ja kasva-

vaa etähoitoa. Esimerkiksi ottamatta jäänyt lääke 
voidaan tarjoilla etäkomennolla uudelleen asiak-
kaalle, kun laite on ensin lähettänyt hälytyksen. 

Helppokäyttöisyyden ja korkean lääketurvalli-
suuden vuoksi palvelu sopii laajalle käyttäjäjoukol-
le, arviolta noin 50 - 70 %:lle kuntien kotihoidon 
asiakkaista. Tällä isolla käyttäjämäärällä kotihoito 
saavuttaa suuren taloudellisen vaikuttavuuden.

Axitaren lääkeautomaatti ja sen palvelu on 
markkinoiden edullisin ja Axitaren tavoitteena on 
säilyttää tämä asema jatkossakin. 

Ottamalla käyttöön 6 - 9 automaattia vapau-
tetaan vähintään yhden hoitajan vuoden työpanos 
muuhun hoitotyöhön.

Kun haluat kehittää kotihoidon tuottavuutta ja palvelutasoa teidän organisaatiossanne, 
otathan yhteyttä niin mietitään asiaa yhdessä. 
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