
Seniorien hoiva- ja turvapalveluihin suunnattujen älytuotteiden
tarjonta kasvaa vahvasti
Seniorikansalaisten hyvää hoitoa tehostavat älytuotteet ovat saaneet uuden lisän MPY Palvelut Oyj:n ja 9Solutions Oy:n
yhteisistä seniorien hoiva- ja turvatuotteista.

Hoitotyötä ja hyvinvointia tukevilla älyratkaisuilla pidetään yhteyttä ja raportoidaan hoidettavan seniorin kunnosta sensorien ja
kameroiden sekä tablettilaitteiden välityksellä. Uudet ratkaisut mahdollistavat senioreille turvallisen ja itsenäisen asumisen
omassa kodissa sekä yhteydenpidon hoitajaan tarvittaessa. Ratkaisut tehostavat ja helpottavat hoitohenkilökunnan työtä ja
tuovat säästöjä myös palvelutaloasumiseen.

Kotimainen tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen erikoistunut MPY Palvelut Oyj tuo yhdessä ihmisten ja laitteiden paikannuksen sekä
turvallisuus- ja viestintäratkaisujen asiantuntijan 9Solutions Oy:n kanssa markkinoille IoT-teknologioita hyödyntävän sensorijärjestelmän, joka
tarjoaa henkilöturva-, hoitajakutsu-, kulunhallinta- ja paikannusratkaisuja sekä sairaaloille että palvelukodeille ja älykkäitä turvapuhelin- ja
poistumisvalvontaratkaisuja kotihoitoon yhdessä maanlaajuisen yhteistyökumppaniverkoston kanssa.

- Palveluasumisen ja terveydenhuollon digipalvelut luovat turvallisen, huolettoman ja helpon asumisen perustan. Palvelua käytetään senioreille
helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla. Ratkaisu kokoaa yhteen asumisen palvelut ja toimii yleisimmillä päätelaitteilla, toteaa MPY:n
Digitaalisten palvelujen johtaja Markus Sihvonen.

Älykäs poistumisvalvonta poistaa turhat hälytykset

Hoitotyötä ja hyvinvointia tukevina ratkaisuina voivat olla aktiivisuusanturit, jotka raportoivat liikkumisen poikkeavuuksista ja antavat lisätietoa
kotona asuvan seniorin tilanteesta, jolloin hoitotoimenpiteitä voidaan suunnata paremmin. Tällaisia tunnistimia voi olla esimerkiksi ovissa, wc-
istuimissa tai vaikkapa jääkaapissa. Ovessa käytettynä älykäs poistumisvalvonta tunnistaa menikö kukaan ovesta ja tekee hälytyksen vain
tarvittaessa. Tämä karsii väärät hälytykset ja turhia kuluja ei pääse syntymään vahingossa. Yksi turha hälytys maksaa 50-100 euroa kerralta.

Lääkäreihin ja terveydenhoitajiin saa yhteyden helppokäyttöisen kuvapuhelimen avulla ja sosiaalisuutta lisäävät videochatit ja -
ryhmäkeskustelut aktivoivat pitämään yhteyttä samoin kuin jumpparyhmät kameran välityksellä.

- Palvelumme tarjoavat uusia kokemuksia sairaalaympäristöön, terveysasemille ja palveluasumiseen, joko palvelutalossa tai kotona. Keskeistä
palveluissamme on käytön helppous, selkeys sekä tuki käyttöönotossa ja sen aikana, 9Solution Oy:n toimitusjohtaja Sami Herrala.

Sami Herralan mukaan uudet älyratkaisut tuovat merkittäviä etuja niin itse senioreille, omaisille kuin hoitohenkilökunnallekin. Kaukana asuva
vanhus pystyy helpommin ja tiiviimmin pitämään yhteyttä omaisiinsa ja sensorilaitteet mahdollistavat myös reaaliaikaisen seurannan
onnettomuustilanteiden varalle. Ne nopeuttavat avun saantia omaan kotiin ja mahdollistavat kodinomaisen asumisen mahdollisimman pitkään.

Palvelutalossa sensoripohjaisten tuotteiden käytöllä mahdollistetaan älykkäämmän hoitotyön suunnittelu ja parempi resurssien kohdistus:
hoitajien määrä on mahdollista mitoittaa hyvin, kun älytuotteilla voidaan vahvistaa seurantaa ja turvallisuutta. Palvelutaloratkaisuihin voidaan
liittää myös sähkölaitteiden ja lukkojen etäohjausta tai vaikkapa verenpaineen ja painon kehityksen seurantaa.

MPY Palvelujen ja 9Solutionsin palveluille on myönnetty Avainlippu-tunnus merkiksi palvelujen kotimaisuudesta. Suomalaisen Työn Liiton
myöntämän Avainlipun myöntämiskriteerinä on se, että tuote tai palvelu on valmistettu ja tuotettu Suomessa.

Lisätietoja:

Markus Sihvonen, MPY Palvelut Oyj, Digitaalisten palvelujen johtaja, puh. 044 0190550, etunimi.sukunimi@mpy.fi
Sami Herrala, 9Solutions Oy, Toimitusjohtaja, puh. 050 386 9132, etunimi.sukunimi@9solutions.fi

MPY Palvelut Oyj on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on 130 ICT-alan ammattilaista kahdeksalla
paikkakunnalla Suomessa. Tuotamme ICT-palveluja niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille tavoitteenamme toimialan paras asiakaskokemus. Yhdessä
tekemällä saamme asioita aikaan ja varmistamme asiakkaan menestyksen. Tutustu meihin osoitteessa www.mpy.fi

9Solutions Oy on oululainen ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen markkinajohtaja
Suomessa. 9Solutions järjestelmä on käytössä sadoissa terveydenhuollon kohteissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Suomessa 9Solutions tarjoaa
paikallista palvelua tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja jälleenmyyjien kanssa jo 22 kaupungissa. www.9solutions.com


