
SENIORTEK OY 
IHMISLÄHTÖINEN JA KOKONAISVALTAINEN  

TURVALLISUUDEN JA ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN 

 

 

 



 

 

Seniortek Oy 

 on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys 
 

 perustettu 2005 – toimintaa koko maassa 
 

 vienti käynnistetty 
 

 kehittää innovatiivisia hoiva- ja turvapalveluratkaisuja erilaisiin 
tarpeisiin uudella ja yksinkertaisella tavalla 

 

 on johtava integroitujen kokonaisratkaisujen toimittaja 
  

 tuotteiden kehitystyöllä ihmisläheinen lähtökohta 
 

 tuotteiden suunnittelussa on huomioitu  
  pitkä käyttöikä 
  asukkaan etu 
  tekniikan käyttäjän etu 
  yhteiskunnan etu 

 

 ratkaisut sovellettavissa eri kohteisiin ja  
käyttötarkoituksiin, laajennettavissa tarpeen  
mukaan 
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Kodin turvallisuus 

Palovaroittimet 
Liikkumisen turvallisuus 
Kodin kalustus 
Ympäristön turvallisuus 
Kodin toimintojen turvallisuus 
Asukkaan turvaverkko 
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Tärkeimpänä asukkaan turvallisuuden tunne 



HoivaTurva® 

 Seniortek Oy:n kehittämä ja patentoitu innovatiivinen kotisovellus 
  tuetaan kotona asumista, soveltuu myös muistisairaille 
  helppokäyttöinen  
  käytettäväksi asukkaan omassa asuinympäristössä 
  ihmiset  pystyvät asumaan kotonaan turvallisesti ja pidempään  

 
  ei “ikävää” valvonnan tuntua – passiivinen 24/7 valvonta 
  hälytykset ovat säädettävissä yksilöllisesti asukkaan  

   vuorokausirytmin mukaisesti 
 

  toimitetaan erilaisilla ominaisuuksilla 
  ei tarvita erillistä ranneketta tai tunnistinta 
  lattiaan tai sänkyyn ei asenneta mitään antureita 

 
  hälytys tapahtuu automaattisesti tai tarvittaessa manuaalisesti 

 
 järjestelmät ei loukkaa henkilön yksityisyyttä (ei ranneketta tai anturia 

asiakkaalla)  
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HoivaTurva® uudelle asiakkaalle 

Kukkatolpan tilaus tehdään 

teknologiavastaavan kautta 

Teknologiavastaava käy kotisairaanhoitajan 

kanssa asiakkaan asioita läpi 
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Tietojen kerääminen ja 

laitetilauksen tekeminen 
Teknologiavastaava kerää hoivaturvan 

asennuksia varten tietoa ja piirtää 

huoneiston pohjapiirroksen.  

Laitetilaukset tulevat käsittelyyn 

erillisen tikettijärjestelmän kautta. 
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Laitteiden asennus  

Seniortekin asentaja saapuu asiakkaan 

luokse 

Mukana asennustilanteessa on aina 

omainen ja/tai kotihoidon työntekijä  
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Kurkitaanko? 
Mutta ei poistuta. 
 

HoivaTurva® 
seuraa ja 

valvoo 24 / 7 

Analysoidaan dataa 
Ohjataan prosesseja 

Tietoa 
terveyden- 
huoltoon ja  
muille tahoille 

Poistutaanko  
luvatta 
asunnosta? 

Hälytetään 

Seniortek HoivaTurva® 

Ovi- ja poistumisvalvonta 



HoivaTurva® 
seuraa ja 

valvoo 24 / 7 

Analysoidaan dataa 
Ohjataan prosesseja 

Tietoa 
terveyden- 
huoltoon ja  
muille tahoille 

Hälytetään 

Seniortek HoivaTurva® 

Kaatumisen valvonta 



HoivaTurva® 
seuraa ja 

valvoo 24 / 7 

Analysoidaan dataa 
Ohjataan prosesseja 

Tietoa 
terveyden- 
huoltoon ja  
muille tahoille 

Hälytetään 

Seniortek HoivaTurva® 

Hygienia ja wc tiedot 

Käydäänkö suihkussa 
WC:ssa ja kuinka usein ? 



HoivaTurva® 
seuraa ja 

valvoo 24 / 7 

Analysoidaan dataa 
Ohjataan prosesseja 

Tietoa 
terveyden- 
huoltoon ja  
muille tahoille 

Hälytetään 

Seniortek HoivaTurva® 

Asukkaan vuorokausirytmin 

ja kuntoisuuden seuranta  

Nukutaanko?  
Koska? 
Putoillaanko sängystä? 
Onko unirytmi siirtynyt? 

Torkutaanko ja 
missä? 
Kuinka kauan? 
 



        HÄLYTYKSET 

Ovi- ja poistumisvalvonta 



Seniortek HoivaTurva® 

Kaatumisen valvonta 



Käyttöliittymä 
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Järjestelmän käyttäminen 
Kun asukas yksin kotona 

kortti tarrassa 
Kun hoitaja tai vieraita 

asunnossa kortti lukijassa 
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Järjestelmän käyttäminen 

Omainen on lähdössä pois ja ottaa 

kortinlukulaitteesta kortin pois 

Asukas poistuu asunnosta. Mikäli poistuminen 

ei ole toivottua lähtee hälytys joko 

kotihoitoon tai omaiselle. 
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Seuranta eri huoneissa 

 
MAKUUHUONE 1: 
Sänkyvalvonta, läsnäolo 
kaatumisenvalvonta  
ETEINEN: 
poistumisen  
kurkkiminen 
 
OLOHUONE: 
käynnit – oleminen 
kaatuminen 
torkkuminen  
KEITTIÖ: 
käynnit – oleminen 
kaatuminen 
jääkapilla käynti 
 
KYLPYHUONE: 
käynnit - oleminen 
kaatuminen  
VIERASHUONE: 
Sänkyvalvonta, läsnäolo 
kaatumisenvalvonta 

Maire asuu kunnostetussa asunnossaan 
jossa HoivaTurva® valvoo 24 / 7  

 
LAAJENNETTAVISSA: 
savuilmaisimilla, kosteus- ja lämpötila-anturilla 
valojenohjauksella, vesivuotoilmaisimella ym. 
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ME VÄLITÄMME 

SENIORTEK 


