Hyvä
elämä
kotona
Luonan Turvaintegraatioratkaisut

Koti on paikka, jossa on turvallista olla ja elää. Asukkaan ikääntyessä ympäristön
on mukauduttava hänen arkeaan ja turvallisuuttaan tukevaksi.
Ikääntyvien ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseksi tarvitaankin joustavia,
asiakaslähtöisiä ja monipuolisia ratkaisuja. Luonan turvaintegraatioratkaisut
yhdistävät uuden teknologian inhimilliseen kohtaamiseen ja mahdollistavat
turvallisen asumisen omassa kodissa pidempään.

Älykäs
integraatio
Toimivaa teknologiaa arjen avuksi

Luona tuo kotona asumisen tukipalveluihin
helppokäyttöistä, kotihoitoa helpottavaa ja asiakkaan
turvallisuutta lisäävää älyteknologiaa. Asukkaan
kotona käytettäviä älykkäitä turvalaitteita ovat mm.
turvapuhelimet ja -rannekkeet, aktiivisuussensorit,
ovihälyttimet sekä palovaroittimet.
TURVAINTEGRAATIORATKAISUIHIMME KUULUU:
- Laitetoimitukset, -asennukset, -huollot sekä tekninen
valvonta
- Hälytysten vastaanottojärjestelmä ja tilannekuva
- Järjestelmän ja turvalaitteiden käyttötuki
- Tilannekuva
- Datan analysointi ja hyödyntäminen palveluiden
kehittämisessä

Kumppanuusmalli
Luona toimii sopimuskumppanina ja suunnittelee sekä toteuttaa käyttöönottoprojektin
yhdessä asiakkaan kanssa. Tuotamme tarvittavat digipalvelut sekä turvateknologian
yhteistyössä kumppaneidemme kanssa ja tuemme asiakasorganisaatiota (kuntaa tai
kuntayhtymää) turvapalveluiden prosessien hallinnassa, muutoksessa ja kehittämisessä.
Asiakasorganisaatio vastaa kotihoidon prosesseista, viranomaispäätöksistä, hälytysten
vastaanottamisesta sekä auttajakäynneistä. Yhteinen tavoitteemme on, että ikäihminen voi
elää hyvää arkea omassa kodissaan.

TURVAINTEGRAATIOMALLIN HYÖDYT
Vaikuttavuus ja älykkyys

Älykäs turvateknologia mahdollistaa
ikäihmisten turvallisen asumisen kotona
entistä pidempään ja vähentää merkittävästi
turhia hälytyksiä ja käyntejä.
Kustannustehokkuus
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Yksi kilpailutus riittää, hoidamme tarvittaessa
toimittajavaihdokset. Maksatte vain käytössä
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olevista laitteista.
Laatu ja valvonta

Saatte vastuullisen sopimuskumppanin,
joka johtaa kehittämistä tehokkaalla
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kumppanuusmallilla ja huolehtii nopeasta
oid o n a sia

k

reagoinnista häiriötilanteissa 24/7.
Raportointi

Läpinäkyvä laskutus, reaaliaikainen
laiterekisteri ja raportointi.
Tiedolla johtaminen
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Kentältä tulevista hälytyksistä, turvaavustajien sijainnista ja turvalaitteista kertyvä
tieto ohjaa toimintatapojen, resursoinnin ja
teknologiaratkaisujen kehittämistä.
Käyttöönotto ja muutokset

Uudet laitteet tuodaan palvelun piiriin
hallitusti johdettujen pilottikokeilujen kautta.

”

Haluamme kaikki viedä fiksuja ratkaisuja kotiin asiakkaille,

ja tämä yhteinen into ja avoimuus on nyt aistittavissa. Luonan myötä
työmme on yhteiskehittämistä kaikkien osapuolten kesken, ja tämän
ajattelutavan olemme myös yhteisesti omaksuneet.
Pauliina Kämäräinen, Kuopion kaupunki

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Mika Tolppola
Myynti ja kehitys
050 466 8252

Ulla-Maija Junno
Palvelujen kehitys
050 395 0652
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