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• Pohdittavaa:

• Voisiko Maunulan torilta hankkia

• turvallisuuden tunnetta

• ja turvallisuutta ?



Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä

Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi



ArctiCaren tavoitteet

•

Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä

Turvallisuuden tunteen ja turvallisuuden parantaminen

Helppo kuvallinen yhteydenpito omaisiin, ystäviin ja tuttaviin

Tietotekniikan arkipäiväistäminen: helppokäyttöisyys ja vuorovaikutteisuus

Vanhuksen luotettava, nopea ja tarkka paikantaminen, kulunseuranta

Turvapäättelysäännöt, joilla luodaan eri asiakasryhmille turvaverkko

Kotitalousvähennyskelpoinen

Kotona asuvien vanhusten elämänlaadun ja turvallisuuden 

parantaminen helppokäyttöisellä tietotekniikalla ja 

turvaverkostolla.



Varmuutta hoitavalle henkilökunnalle ja lisäturvaa hoidettavalle ikäihmiselle.

Vanhusten hyvinvoinnin tukijärjestelmä

Kotihoito

Asiakkaalle, omaisille ja 

hoitohenkilökunnalle

• Helppokäyttöinen kuvapuheluyhteys

• Sisätila- ja pihapiiripaikannus 

• Älykkäät turvapäättelytoiminnot =

• asukkaan elämänrytmi

• Tehokas tiedonvälitys eri toimijoille

Raportointi toimenpiteistä
Henkilö-

kunta

Asiakas

Omainen

Vertaisryhmä



ArctiCare etähuolenpitojärjestelmän toiminta

Hälytys välittyy 

keskukseen, josta

tarvittavat toimenpiteet tehdään

Kotipääte analysoi 

turvapäättelysääntöjä ja suorittaa 

tarvittaessa hälytyksen 

Internet

Järjestelmä raportoi 

tapahtumista

Hälytys voidaan porrastaa eri henkilöille, ja 

vastaanottaja voi  ottaa yhteyden hälytyksen 

lähettäjään

SMS

Perheenjäsenet tai hoivakeskus voivat ottaa kuvapuhelun 

koska tahansa tai hälytyksen vastaanotettuaan.

Palvelin



ArctiCare kuvapuheluyhteys

Kuvapuhelulla voidaan olla yhteydessä omaisiin, lähihoitajiin, lääkäriin tai muuhun 

hoitohenkilökuntaan. Kuvayhteydellä voidaan arvioida ikäihmisen kuntoa ja mahdollista 

avuntarvetta.

Valitse puhelutoiminto

07.04.2011



ArctiCare kuvapuheluyhteys

Kuvaketta sormella koskettamalla valitaan keskustelukumppani.

Vasemman alakulman hälytyskellon kosketus lähettää viestin määritellylle vastaanottajalle.

Valitse keskustelukumppani



ArctiCare kuvapuheluyhteys

Kuvapuhelu lopetetaan koskettamalla Lopeta puhelu –kuvaketta.

Keskustele kuvayhteydellä



ArctiCare kuvapuheluyhteys

Kuvapuhelu palautuu tähän alkuasentoon aina soiton jälkeen ja on aina käytettävissä.

Valitse puhelutoiminto

07.04.2011



Paikannus ja turvapäättelysäännöt

Päättelysääntöesimerkkejä:

Oleskelu alueella > 30 min

Alueelta poissaolo > 60 min

Poistuminen kodista / huoneesta

Poistuminen kodin alueelta

Yöllä/ Päivällä

Oleskelu alueella välillä 00.00 -23.59

Alueelta poissaolo ylittää rajoitetun ajan

Lääkelogistiikka

Liikkumattomuus

Huonetarkkuudella saatavan paikkatiedon avulla voidaan asettaa turvapäättelysäännöt erityyppisiin 

tiloihin, esim. pesuhuone, olohuone, pihapiiri.

ArctiCare -järjestelmä vertaa vanhuksen sijaintia turvapäättelysääntöihin, ja 

jos näistä säännöistä poiketaan, valvomoon ja ennalta määritellyille 

hoivahenkilöille lähetetään hälytys.



Pihapiiripaikannus turvapäättelysäännöillä

Valvonta-alue on koti sekä n. 100 metriä kodin 
ympärillä olevaa piha-aluetta. Hälytykset talvella 
esim. 20 min ja kesällä vaikka 2 tuntia.

Poistuminen valvonta-alueelta aiheuttaa aina 
hälytyksen, johon voidaan liittää GPS-seuranta

ArctiCare -järjestelmä vertaa vanhuksen sijaintia rakennuksen ulkopuolella ja 

jos aika- tai matkasäännöistä poiketaan, ennalta määritellyille henkilöille 

lähetetään automaattinen viesti.



Lisälaitteet

Hellavahti

Vesivahti

Paloilmoitin

Sänkyhälytin

ArctiCare-alustaan voidaan liittää useita lisälaitteita.

ArctiCare -järjestelmä tukee vanhuksen elämää seuraamalla laitteiden toimintaa 

ja jos niissä ilmenee häiriöitä tai varoaikasäännöistä poiketaan, valvomoon ja 

ennalta määritellyille hoivahenkilöille lähetetään hälytys.

Oven avaus/lukitus



Arcticare palvelumallit

Perhe ArctiCare

Hoivapalvelu ArctiCare



Perhe ArctiCare

Kotipääte analysoi 

turvapäättelysääntöjä ja suorittaa 

tarvittaessa hälytyksen 

Internet

Omainen vastaanottaa 

kuvapuhelulla tai tekstiviestinä

hälytyksen ja reagoi siihen

SMS

Perheenjäsenten välillä helppokäyttöinen kuvapuheluyhteys, jolla voidaan  

varmistaa ikääntyneen hyvinvointi. 

Palvelin

SMS
SMS

Omaiset



Hoivapalvelu ArctiCare

Hoivahenkilöstö

- Kuvapuhelut

- Hälytykset

- Asiakkaan profiilitiedot

- Yhteyshenkilöiden tiedot

Internet

-

Asukashuone

Vanhuksen, omaisten ja henkilökunnan välillä helppokäyttöinen 

kuvapuheluyhteys. Sisätilojen turvapäättelysäännöt henkilöstön apuna 

hoivatyössä. Internet-yhteyden lisäksi tekstiviestiyhteys.

Palvelin

Omainen

SMS
SMS



Toimintakyvyn mukainen käyttöönotto

1. Kotipäätteellä ollaan yhteydessä

omaisiin, tuttaviin, lääkäriin = 

yhteisöllisyys. 

2. Asennetaan ulko-ovipaikannus, jolloin 

tiedetään asukkaiden sijainti. Voidaan sopia 

esim. kotiintuloajat.

3. Asennetaan sisätilojen paikannus, jolloin 

luodaan turvaverkko asukkaille.

Toimintakyky heikkenee iän myötä.

ArctiCare –järjestelmän käyttöönotto voidaan vaiheistaa asiakkaan toimintakyvyn mukaan.
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Yhteystiedot

ArctiCare Technologies Oy

Pentti Holopainen

Puh. +358 50 5002003

E-mail: pentti.holopainen@arcticare.com

Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi.

KIITOS !


