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TIEDOTE 
 

Aurinkorannikon Turvapuhelin aloittaa laadukkaiden 
turvapuhelinpalveluiden tuottamisen Aurinkorannikolla 
 
Aurinkorannikon Turvapuhelin ja suomalainen turva- ja hyvinvoinnin ratkaisuja kehittävä 
Vivago Oy julkistavat yhteistyösopimuksensa tiistaina 23.2.2016 Hotelli Nuriasolissa Espanjan 
Fuengirolassa. Yhteistyö vahvistaa Vivagon kansainvälistymistä Euroopassa, sekä 
Aurinkorannikon Turvapuhelimen asemaa laadukkaiden turvapuhelinpalveluiden tuottajana 
Costa del Solin alueella. Yhteistyösopimus antaa Aurinkorannikon Turvapuhelimelle oikeudet 
Vivago-tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja jälleenmyyntiin. 
 
”Vanhuspalveluita tarjoavat tahot etsivät nyt innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan 
varmistaa ikääntyneen turvallisuuden tunne ja hyvinvointi. Perinteiset kutsujärjestelmän tuovat 
avun vain silloin kun käyttäjä itse painaa nappia. Mitä tapahtuu silloin kun käyttäjä itse ei pysty 
kutsumaan apua?”, toteaa Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen. 
 
“Ne eivät myöskään anna lisätietoa käyttäjän hyvinvoinnista tai voinnin muutoksista. Vivagon 
ratkaisu on ainoa laatuaan, sillä sen keräämän tiedon ja automaattisten hälytysten avulla 
varmistetaan ikääntyneen avunsaanti myös silloin, kun hän ei itse pysty sitä pyytämään. Lisäksi 
kerätty tieto muutetaan hyvinvointiraporteiksi, joita hoitavat tahot voivat hyödyntää 
esimerkiksi ennakoivassa hoitotyössä ja lääkityksen seurannassa”, jatkaa Lavonen.  
 
”Meillä täällä Aurinkorannikolla asuu noin 20 000 suomalaista ympäri vuoden tai ainakin kylmän 
talvikauden. Suurin osa näistä henkilöistä on ikääntyneitä. Tarvitsemme heille ratkaisuja, jotka 
voivat tukea itsenäistä asumista ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Olen vakuuttunut, että 
Vivagon tulo Espanjan markkinoille tuo täällä toimiville hoivaorganisaatioille mahdollisuuden 
tarjota laadukkaampia ja innovatiivisia palveluita ikääntyville sekä heidän Suomessa asuville 
omaisilleen ”, kertoo Aurinkorannikon Turvapuhelimen yksikön päällikkö Mika Viitaniemi. 
 
Lanseeraamme Espanjan markkinoille Vivago DOMI:n, uudenlaisen älyturvapuhelimen, joka 
tukee itsenäistä kotona asumista. Vivago DOMI täyttää perinteisen turvapuhelimen 
vaatimukset, lisäksi se osaa automaattisesti hälyttää apua tilanteissa, joissa kotona asuva ei 
siihen itse pysty. Vivago CARE -kello mittaa käyttäjänsä liikkeitä ja oppii tuntemaan käyttäjänsä 
normaalin vuorokausirytmin. Mikäli hyvinvoinnissa tapahtuu muutos huonompaan suuntaan, 
ilmoittaa kello siitä automaattisesti hoitavalle taholle. Lisäksi Vivago MOBILE -sovelluksen 
viestintätyökalun ansiosta voidaan helposti viestitellä asiakkaan omaisten kanssa.  MOBILE –
sovelluksen avulla omaiset Suomessa voivat seurata Espanjassa asuvan läheisensä 
hyvinvointitietoja. 
 
Aurinkorannikon Turvapuhelin tarjoaa 24/7 –palvelun, jossa ammattilaiset vastaavat hälytyksiin 
suomen kielellä, sekä tarvittaessa englannin kielellä. Päivystäjämme välittää tilannearvion 
perusteella avuntarpeen, joko hätäkeskukseen tai päivystävälle turva-auttajalle. Tieto 
saapuneesta hälytyksestä voidaan toimittaa myös esim. Suomessa olevalle omaiselle. Turva 
auttajakäynnit tapahtuvat Andacaren terveydenhoitoalan ammattilaisten toimesta. Käynnit 
kirjataan sähköisesti, josta saadut dokumentit ja raportit voidaan toimittaa asiakkaan lisäksi 
myös omaisille. 
Kaikki Vivago-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomenssa.  
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Mika Viitaniemi      Janna Ranta  
Yksikön päällikkö, Aurinkorannikon Turvapuhelin  Vientipäällikkö, Vivago Oy 
+34 634 334 881     +358 (0) 44 346 8643 
mika.viitaniemi@andacare.es     janna.ranta@vivago.com 

Mari Ahonen      Maria Lavonen  
Toimitusjohtaja, Andacare Spain SL   Toimitusjohtaja, Vivago Oy  
+34 634 347 337     +358 (0) 40 840 0365  
info@andacare.es     maria.lavonen@vivago.com 
 
 
 
 
Vivago on henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä, jonka osaamista ovat älykkäät 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin ratkaisut. Vivago on perustettu vuonna 1994 kehittämään, myymään ja 
markkinoimaan automaattisia turvallisuuden ratkaisuja, joihin on mahdollista yhdistää ominaisuuksia, 
jotka mahdollistavat hyvinvoinnin ja toimintakyvynseurannan. Vivago tuottaa turvaratkaisuja koko 
hoitoketjuun. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. 
 
 
 
 


