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9Solutions Oy on oululainen ihmisten ja laitteiden 

paikannukseen perustuvien terveydenhuollon 

turvallisuus- ja viestintäratkaisujen markkinajohtaja 

Suomessa.
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9Solutions Oy:n järjestelmien käyttäjiä ovat pääasiassa kaikki merkittävät tuettua asumispalveluja 

tarjoavat yritykset sekä sairaalat. Yhtiöllä on yli 500 tyytyväistä terveydenhuollon asiakasta.

9Solutions palvelualusta yhdistää sairaalat, palvelutalot ja kotihoidon yhdeksi kokonaisuudeksi, 

joka mahdollistaa saumattoman viestinnän ja tiedonsiirron eri sidosryhmien ja järjestelmien 

välillä.

Tarjoamme henkilöturva-, hoitajakutsu-, kulunhallinta- ja paikannusratkaisuja sekä älykkäitä 

turvapuhelin- ja poistumisvalvontaratkaisuja yhdessä maanlaajuisen yhteistyökumppaniverkoston 

kanssa.

9Solutions ratkaisut ovat helppoja ymmärtää, helppoja asentaa, helppoja käyttää ja ne 

mukautuvat joustavasti asiakkaiden prosesseihin. Yhtiöllä on 9 patenttia sekä 13 

patenttihakemusta vireillä.
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Mikä on seinätön sairaala?

Monia sairauksia voisi hoitaa kotona

yhtä hyvin kuin sairaalassa

- Ongelmana on ollut tiedonsiirto
- Kotoa sairaalaan

- Sairaalasta potilastietojärjestelmään

- tietoturva

> Etämittaukset

> Etämonitorointi
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● Muistuttaa mittauksista

● Sovellus opastaa 

mittauksissa

Ratkaisu tiedonsiirtoon – videoyhteys ja etämittaukset

Potilastieto-

järjestelmäPEF

INR

PAINO

VEREN-

PAINE

● Datan visualisointi

● Videoyhteys avustamiseen

● Välittää mittaustulokset järjestelmään 

● Vahvasti salatut yhteydet

9Solutions



7

Henkilöturva hoitohenkilökunnalle
Paikkatietoon perustuvat hälytykset sairaalassa ja kotikäynneillä

Smooth Lite



8

Aktiivisuusseuranta

Aktiivisuus sensorit ja aktiivisuusanalyysi

● Toimintakyvyn palautumisen seuranta

● Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi

Kuntoutuminen alkaa välittömästi leikkauksen jälkeen. 

Omatoiminen ohjeiden mukainen harjoittelu on välttämätöntä hyvän 

leikkaustulosten saavuttamiseksi.”
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Logistiikan hallinta

● Materiaalivirtojen hallinta sairaalassa ja 

kotiympäristöissä

● Apuvälineet

● Lääkkeet

● Potilaskuljetukset
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Selkeä tilannekuva sairaalassa ja kotona
Tieto rakentuu asiakkaan ympärille sairaalasta kotiin asti



Viria Securi Oy on Suomen johtavia turva-alan toimijoita. 

Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat kokonaisvaltaisten 

sähköisten turva- ja lukitusjärjestelmien toimitukset 

ja niihin liittyvät palvelut.



Valtakunnallinen ja 

Paikallinen

• 200 turvallisuuden ammattilaista 19 

paikkakunnalla

• Yli 300 9Solutions-ratkaisua palvelutalo- ja 

sairaalaympäristöön

• Kriittisten turvallisuusjärjestelmien 24/7 tuki

• KL-Kuntahankinnat Oy sopimustoimittaja

• Hoitajakutsujärjestelmät hoiva-alalle 2017 –

• Hoitajakutsujärjestelmä sairaaloihin 2017 – 2021



Elimäkikoti
Integroitu palveluasumisen järjestelmä

Viria Securi
• 9Solutions hoivajärjestelmä

• Kulunvalvonta

• Kameravalvonta

• Paloilmoitinjärjestelmä

• Lukitus

• Oviautomatiikka

Schneider Electric
• Kiinteistöautomaatio



TERVETULOA OSASTOLLE 286!

Leo Höykinpuro
leo.hoykinpuro@securi.fi

Jari Tuokko 
jari.tuokko@9solutions.fi


