
Case: Joensuu – vanhusten turvapuhelinpalvelut

Älykäs poistumisvalvonta karsii turhat hälytykset

Haaste:

Suurella joukolla ikäihmisiä on kotonaan turvapuhelin. 9Solutions Oy on kehittänyt turvapuhelimeensa täysin uuden 
ominaisuuden. Yrityksen patentoima älykäs poistumisvalvonta tietää, onko asukas asuntonsa ulko-oven avattuaan jäänyt 
kotiinsa vai lähtenyt ulos. Tämä poistaa ovesta kurkkaamisen aiheuttamat turhat hälytykset ja turva-avustajien tarpeettomat 
käynnit asukkaiden luona.

Tiedote 13.10.2016

9Solutions järjestelmä antaa kotona asuville 
asiakkaille lisäturvaa ja itsenäisyyttä. Asiakas voi 
kutsua apua Call unit -turvapuhelimella tai 
Companion tag -turvarannekkeella. Älykäs 
poistumisvalvonta Exit sensor tuo joustoa 
asukkaan liikkumiseen.

•  Monet ikäihmiset vain vilkaisevat ulos asuntonsa ovesta.
•  Perinteinen turvapuhelinjärjestelmään kytketty ovihälytin ei tunnista, onko vanhus oven aukaistuaan                                                                         

poistunut ulos vai pysynyt kotonaan – se tekee aina hälytyksen.
•  Turhat hälytykset aiheuttavat turva-avustajien varmistuskäyntejä.
•  Tämä tulee kalliiksi ja vie voimavaroja tärkeämmältä tekemiseltä.

Ratkaisu:

•  9Solutions turvapuhelinjärjestelmään on liitetty älykäs poistumisvalvonta – se tunnistaa, onko asukas 
jäänyt kotiinsa vai poistunut sieltä.

•  Jos ikäihminen on pysynyt kotonaan, ei 9Solutions järjestelmä tee hälytystä.
•  Aiheettomat hälytykset turvapuhelinpalvelun hälytyskeskukseen vähenevät, samoin turva-avustajien 

varmistuskäynnit.
•  Turhista hälytyksistä leikkaantuu pois jopa 80-90 prosenttia.
•  Turvapuhelinpalvelun kustannukset pienenevät ja voimavaroja säästyy – vanhuksille tarjottavan palvelun 

laadusta tinkimättä.
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Älykäs poistumisvalvonta säästää kustannuksia ja voimavaroja

Ikääntyvillä ihmisillä on usein tapana kurkistaa ulos asuntojensa ulko-ovesta. Erityisen yleistä tämä on muistisairaudesta 
kärsivien keskuudessa. Kurkkiminen on pieneltä vaikuttava asia. Se tulee kuitenkin kalliiksi ja teettää turhaa työtä 
turvapuhelinpalveluja tarjoaville. Jokainen ovenaukaisu lähettää hälytyksen ja johtaa turva-avustajan käyntiin paikan päällä. 
9Solutions Oy on kehittänyt pulmaan turvapuhelimeensa liitettävän ratkaisun, joka on pilottikäytössä Joensuussa. 
Kokemukset uudesta älykkäästä järjestelmästä ovat erinomaiset. 9Solutionsin sensoriteknologialla varustettu ratkaisu 
poistaa turhat käynnit, sillä se tunnistaa, onko asiakas oikeasti poistunut asunnostaan vai vain vilkaissut ulos. Mikäli 
järjestelmä tietää vanhuksen olevan edelleen kotonaan, ei se tee hälytystä lainkaan. Näin tarpeettomat varmistuskäynnit 
jäävät pois.

Joensuun kaupungille turvapuhelinpalvelut hälytyskeskuksineen tuottaa Hoiva Mehiläinen Oy (ent. Mainio Vire Oy). 
Turva-avustajan käynnit puolestaan suorittaa Med-Group Oy. Hoiva Mehiläisen turvapuhelinpalvelujen kehityspäällikkö 
Kimmo Karhu on tyytyväinen 9Solutions Oy:n älykkään poistumisvalvonnan toimintaan.

  Saamiemme kokemusten mukaan järjestelmä leikkaa turhista käynneistä 
pois noin 80-90 prosenttia”, Kimmo Karhu laskee.

Perinteistä turvapuhelin- ja ovivalvontaratkaisua käytettäessä Hoiva Mehiläisen hälytyskeskus saa hälytyksen aina 
vanhuksen avatessa ulko-ovensa. Tämän jälkeen keskuksesta otetaan häneen yhteys turvapuhelimen välityksellä. Samalla 
lähetetään aina Med-Groupin turva-avustaja käymään paikalla.

”Varmistuskäyntiä ei voi jättää tekemättä, vaikka asiakas sanoisikin olevansa kotonaan ja kaiken olevan kunnossa. 
Puhelinyhteyden avulla ei aina saa selville todellista tilannetta”, kertoo Kimmo Karhu.

Varmuuden vuoksi tehtyjen käyntien määrästä saa käsityksen, kun ajattelee, että pelkästään Joensuun alueella Hoiva 
Mehiläisellä on noin tuhat turvapuhelinta käyttävää asiakasta. Yksi ainoa asiakas saattaa kurkkimisellaan aiheuttaa jopa 
kymmenkunta varmistuskäyntiä vuorokaudessa. Kaikkiaan Hoiva Mehiläisen hälytyskeskus saa Joensuussa kuukausittain 
noin 400 hälytystä, joista aiheettomia on reilusti yli puolet.

Turhat ovihälytykset ja niitä seuraavat turva-avustajan käynnit vanhusten luona tulevat kalliiksi, sillä jokainen käynti maksaa. 
Ne myös kuormittavat hälytyskeskusta ja turva-avustajia. Samalla varmistuskäynnit vievät aikaa ja voimavaroja tärkeämpien 
tehtävien hoitamiselta. Vanhukset itsekään eivät pidä siitä, että turva-avustajat turhan takia häiritsevät heidän askareitaan.

Kimmo Karhun mukaan 9Solutionsin älykäs poistumisvalvonta on Joensuussa asennettu pilottitarkoituksessa noin 
kymmenen Hoiva Mehiläisen turvapuhelinpalvelua käyttävän ikäihmisen asuntoon. Tarkoitus on vielä laajentaa kokeilua niin, 
että järjestelmä tulisi pariinkymmeneen asuntoon.

”Pilotissa mukana olevat ikäihmiset asuvat niin omakoti- kuin kerrostaloissakin ja heidän elämäntilanteensa ja 
terveydentilansa vaihtelevat”, hän kuvailee. 

9Solutions järjestelmä antaa myös mahdollisuuden poistumisvalvonnan asiakaskohtaiseen räätälöintiin. Nämä 
ominaisuudet vielä monipuolistuvat jatkossa. Tällä hetkellä poistumisvalvonta voidaan ohjelmoida hälyttämään joko 
viiveettä tai 15 minuutin kuluttua oven aukaisusta, ellei asiakas tässä ajassa palaa takaisin. 

”Asukas voi rauhassa vaikkapa käydä postilaatikolla tai piipahtaa ulkona. Ikäihmisten luona vieraileville omaisille ja 
esimerkiksi kotiavustajille on puolestaan selvitetty, kuinka poistumisvalvonnan voi ohittaa. Näin näiden käynnit eivät tuota 
hälytystä”, selvittää kehityspäällikkö Karhu.

Älykkään poistumisvalvonnan pilotointi Joensuussa toteutetaan osana IkäOTe-hanketta (Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat). Hankkeessa 
tutkitaan ja kokeillaan teknologisia ratkaisuja ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Hanketta toteuttavat yhteistyössä 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan 
aluekehitysrahaston tukea.

9Solutions on oululainen ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen edelläkävijä. Kehittynein 
pilvipohjainen henkilöturva yhdistää sairaaloiden, terveyskeskusten, palveluasumisen ja kotihoidon järjestelmät yhdeksi saumattomasti toimivaksi 
All-in-one -kokonaisuudeksi. Terveydenhuollon henkilökunnan jatkuva tilannetietoisuus, helppokäyttöisyys ja jatkuvasti tarpeiden mukaan kehittyvä 
ohjelmisto mahdollistavat työpanoksen kohdistamisen tuottavaan työhön ja pitävät elinkaarikustannukset huokeina ja täysin ennustettavina. 9Solutions  
tarjoaa paikallista palvelua tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja jälleenmyyjien kanssa jo yli 40 kaupungissa. 
Ota yhteyttä: www.9solutions.com, myynti@9solutions.fi, 020 752 9050


