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Suvannon tavoitteena on mahdollistaa 
turvallinen omassa kodissa asuminen niin 

pitkään kuin henkilö itse tahtoo.
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HOIVANTUOTTAJAT
LÄHIOMAISET
VAPAAEHTOISET AUTTAJAT

24/7 tilannekuva
koko hoitoketjulla

Suvanto Videopuhelu

24/7 hälytyskeskus-
ja ERP-integraatiot

Etämittaukset

Yksilön 24/7 
kokonaistilannekuva

Lääkemuistuttaja

Tilannekuva

Paikantava turvapuhelin

Suvanto AI
(optionaalinen)

KAIKKI HOIVAA TUKEVA TEKNOLOGIA SAMALLA ALUSTALLA
Hoivaa ohjaava tilannetieto saatavilla 24/7
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Käytössä 24/7 tilannetieto

Tarvelähtöinen hoiva

Käynnit tarvittaessa ja aina 
oikeaan aikaan

Omainen mukaan hoivarinkiin

Kontakteja ja aikaa asiakkaalla 
voidaan jopa lisätä

Oikea-aikainen apu asukkaalle

Mahdollistaa tietopohjaisen 
jatkuva palvelutarpeen arvioinnin

SUVANTO CARELLA TUETTU MALLINYKYINEN KOTIHOITO

Tilannetieto edellyttää 
jatkuvia rutiinikäyntejä

Tilanne tiedossa vain 
käytäessä paikan päällä

Hoivavastuu 100%

Apua ei aina saatavilla 
oikeaan aikaan

Palvelutarpeen arviointi 
haasteellista

Omaisella ei tilannekuvaa

SUVANTO NYKYAIKAISTAA KOTIHOIDON

Käynnin tarve hoitajalähtöinen Käynnin tarve asiakaslähtöinen

TYÖHYVINVOINTI PARANEE
> vähemmän stressiä  > hyvinvoiva hoitaja > vähemmän poissaoloja

HOIDON OHJAUS TEHOSTUU JA LAATU PARANEE
> oikea-aikaista apua ja tukea  > arvokas vanhuus

TURVALLISUUS PARANEE
> reaaliaikainen tieto asukkaan tilanteesta > omaisen huoli helpottuu

Rutiineista asiakaslähtöisyyteen

”Hoitajista on pulaa 
myös siksi, että hoitajia 
on sairauslomalla suuri 

määrä.”
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▪ Jatkuvaa tietoa asukkaan arkirutiineista ja niiden muutoksista. 
▪ Lähiomainen ja hoitaja voivat seurata asukkaan hyvinvointia 

tarvittaessa 24/7, jolloin apu on oikea-aikaista 

Kokoaikainen tilannetieto kotoa

▪ Asukas voi hälyttää apua missä ikinä liikkuukin, tarvittaessa puheyhteys
▪ Hänen sijainti voidaan paikantaa milloin tahansa
▪ Kaatumisesta ja lähialueelta poistumisesta ja akun loppumisesta 

automaattihälytykset

Turvapaikannin ja -puhelin aina mukana

Yhteydenpito ja etämittaukset
▪ Jatkuva sähköinen yhteydenpito asiakkaan hoivaketjun kanssa
▪ Verkosto- ja hoitopalavereiden toteutus etänä videopuhelulla
▪ Verenpaine, verensokeri, happisaturaatio, kuumemittaus, punnitus, 

spirometria etänä kotona
▪ Osallistaa myös omaiset hoivaketjuun



KOTIHOIDON JA OMAISTEN ETÄKÄYNNIT
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Hoitajan ja omaisen videopuheluyhteys 
voidaan ottaa työaseman selainliittymästä 

ja mobiilisovelluksesta.

Selkeä käyttöliittymä
kotiin toimitettavassa päätelaitteessa 

mahdollistaa myös puhelun automaattisen avaamisen
sekä tarvittaessa myös häiriöttömät yöpuhelut.



AMMATTILAISEN RYHMÄPUHELUT
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MOBIILISOVELLUS
Hoitajalle ja omaiselle
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▪ Oppii henkilön aktiivisuusprofiilin

▪ Näyttää kuluvan vuorokauden tapahtumat

▪ Tunnistaa muutokset aktiivisuudessa

▪ Hälytykset: Poikkeava käytös (aktiivisuus, wc jne.), ulospoistuminen

▪ Hoitaja voi päätellä terveydentilan muutoksia, kuten
• Diabetes
• Virtsatietaudit
• Muistihäiriöt

Aktiivisuuden havainnointi
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▪ Oppii henkilön ruokailurutiinit

▪ Näyttää keittiön liikeaktiivisuuden

▪ Huomaa poikkeamat jääkaapin ja sähkölaitteiden käytössä

▪ Ruoanlaiton havainnointi
• Vedenkeitin
• Kahvinkeitin
• Mikro ym.

▪ Hoitaja voi päätellä terveydentilan muutoksia, kuten
• Muistihäiriöt

Ruokailun havainnointi

MOBIILISOVELLUS
Hoitajalle ja omaiselle
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▪ Näyttää viimeisimmän vuorokauden lepoajan aktiivisuuden

▪ Vuoteessa vietetty aika lepoaikana

▪ Hoitaja voi päätellä terveydentilan muutoksia, kuten
• Muistihäiriöt
• Unettomuus
• Sekavuus

Lepojaksojen havainnointi

MOBIILISOVELLUS
Hoitajalle ja omaiselle
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▪ Havaintoyksiköiden tila

▪ Huonetilojen lämpötila ja kosteus

▪ Viimeisimmät havainnot

▪ Hälytykset: Lämpötilan ja kosteuden muutokset, 
havaintoyksiköiden yhteyshäiriöt

Tilojen olosuhteet

MOBIILISOVELLUS
Hoitajalle ja omaiselle
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▪ Hälytystieto sovellukseen koko hoivaketjuun

▪ Näyttää hälytyksen käsittelijän ja käsittelyvaiheet

▪ Välittää hälytyksen käsittelytiedot kaikille hoivaketjun osapuolille

▪ Mahdollistaa hoivavastuun jakamisen, myös omaisten kanssa

▪ Automaattinen raportointi

Hälytysten käsittely

MOBIILISOVELLUS
Hoitajalle ja omaiselle
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▪ Toimii kaikkialla

▪ GPS-paikannus

▪ SOS-nappi

▪ Kaatumisen tunnistaminen

▪ Lähialueelta poistumisen hälytys

▪ Puheyhteys paikantimeen (kaiutinpuhelintoiminto)

▪ Hälytykset: Alueelta poistuminen, kaatuminen, SOS-nappi

Paikkatieto

MOBIILISOVELLUS
Hoitajalle ja omaiselle
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▪ Äänipuhelu henkilön omaan puhelimeen

▪ Äänipuhelu turvapaikantimeen

▪ Päiväkirjatoiminto käyntikirjauksille sekä kaikille tapahtumille
ja hoivaketjun muuhun viestintään

▪ Videopuheluyhteys asukkaan kotiin
o Jos asiakkaalla on käytössä Suvanto Videopuhelu

▪ Etämittaustiedot sovelluksen päiväkirjaan
o Jos asiakkaalla on käytössä Suvanto Etämittaus

Yhteydenpito

MOBIILISOVELLUS
Hoitajalle ja omaiselle



SUVANTO CAREN ALUSTA
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Suomalainen palveluratkaisu
• Palvelutuotanto ja data Suomessa
• Palvelun hallinta päästä päähän

Liitettävyys
• Suvanto Caren laitteet
• 3. osapuolten laitteet
• Paikallinen langaton tai langallinen liitettävyys
• Integraatiot toiminnanohjausjärjestelmiin
• 24/7 -hälytyskeskusintegraatiot
• Monipuoliset integraatiomahdollisuudet muihin ulkoisiin 

järjestelmiin

Tekoälyn hyödynnettävyys
• Tehostaa ennakoivaa hoivaa
• Nopeuttaa uuden asiakkaan käyttöönottovaihetta

(henkilön rutiinien oppimisvaihe)

Yksilön 24/7 
kokonaistilannekuva
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Suvanto Care Oy

Lampelankatu 24
96320 ROVANIEMI

ANTTI HAUKIPURO
Toimitusjohtaja

antti.haukipuro@suvantocare.fi
0400 502 353


