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VOOLER DIGITALISOI HYVINVOINTIPALVELUITA

Voolerin alustaa voidaan käyttää ilman 

ohjelmistoasennuksia tietokoneiden ja 

mobiililaitteiden selaimilla. Vooler appi on 

saatavilla Google Playsta, App Storesta ja 

Voolerin partnerien tabletteihin 

etäylläpidettynä. Vooler toimitetaan 

kokonaispalveluna (SaaS). Palvelimet ovat 

EU:n alueella.

Tehty helpoksi Voolerilla

؈ ٿ 

Hyvinvointipalveluiden digitalisoimiseen on kasvava tarve. Hyvin toimivaa digipalvelua ei voida tehdä 
samalla tavalla kuin perinteisiä palveluita.

Vooler on helppokäyttöinen alusta hyvinvointipalveluiden ja niiden prosessien tekemiseen erilaisten 
käyttäjäryhmien käyttöön, kuten ikäihmisille, hoivakodeille, hoivapalveluiden tuottajille ja terapeuteille.
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Vooler tekee helpoksi:

1. Etäkäynnit ja etähoivan hoivapalveluiden 

tuottajille.

2. Kuntoutusalustalla etänä tehtävän 

matalan kynnyksen kulttuuri-, liikunta-, 

arki- ja terapiakuntoutuksen.

3. Etävierailut koteihin, hoivakoteihin ja 

sairaaloihin.

Palvelumme sisältävät kokonaisratkaisuna:

- Ohjelmistot

- Vuokratabletit

- Prosessien, toimintatapojen ja teknisten 

ratkaisujen kehittämisen yhdessä

- Koulutuksen ja tuen

Tehty helpoksi Voolerilla

ETÄHOIVAA

ETÄVIERAILUJA

     V

ETÄKUNTOUTUSTA

             V
V
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Elämänlaatua ja kustannussäästöjä elinkaariajattelulla

Tehty helpoksi Voolerilla

ARKIKUNTOUTUKSELLA
PIDEMPI KOTIKUNTOISUUS

RYHMÄETÄHOIDOLLA
PIDEMPI KOTIKUNTOISUUS

ETÄHOIVALLA
KEVYEMPÄÄ TUKEA

ETÄ- JA 
LÄHIHOIVAA

LÄHIHOIVAA

Arkikuntoutuksella voin asua omin 
voimin pidempään kotona ja saan 
parempaa elämänlaatua.

Arkikuntoutuksella pidennämme 
asiakkaiden kotikuntoisuutta, 
teemme palveluista saavutettavia ja 
pienennämme hoivatarvetta. 
Etäkäynneillä pienennämme 
toteutuneita hoivakustannuksia.

VOOLER ARKIKUNTOUTUS + VOOLER ETÄHOITO
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ETÄKUNTOUTUS
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YHTEISTYÖLLÄ PAREMPAA JA MONIPUOLISEMPAA 
SISÄLTÖÄ

Voolerin arkikuntoutusalustalla tuotetaan 
etänä kuntoutussisältöjä niille ihmisille, 
joiden liikkuminen kodin ulkopuolella on 
syystä tai toisesta vaikeutunut. Tavoitteena 
on tukea alueen ikäihmisten 
kotikuntoisuutta ja mahdollistaa asuminen 
kotona mahdollisimman pitkään. Oman 
alueen kunnat, kolmannen sektorin järjestöt 
ja kaupalliset sisällöntuottajat tekevät 
yhteiset sisällöt helposti Voolerin alustalla. 
Näin saadaan parempaa ja monipuolisempaa 
sisältöä samalla työmäärällä.

Tehty helpoksi Voolerilla

Esimerkki POPsoten arkikuntoutuskanavan lukujärjestyksestä, jossa jokainen 
kunta vastasi sisällöstä yhtenä viikonpäivänä.
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KANAVA 1
SISÄLLÖNTUOTTAJAT

KANAVA 1
LOPPUASIAKKAAT

1
SISÄLLÖNHALLINTA

Tehty helpoksi Voolerilla

VOOLER
ARKIKUNTOUTUSALUSTA

Kuntoutuskanava yhteisen sisällön 
hallintaan lukujärjestyksellä, jossa on 
yksiköiden oma sisällöntuotanto sekä 
maksulliset ja vapaaehtoisjärjestöjen 

sisällöt.  Helppo kutsuminen ja 
osallistuminen sekä julkisiin että 

yksityisiin ryhmiin.

Helppo sisällön tuottaminen arkikuntoutuskanavalle  tietokoneella, tabletilla ja 
älypuhelimella. Mahdollisuus saada kanavan tapahtumat omaan kalenteriin.

Voolerin laina- tai oma tabletti
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KANAVA 1
SISÄLLÖNTUOTTAJA

KANAVA 1
LOPPUASIAKKAAT

1
SISÄLLÖN TEKEMINEN

Tehty helpoksi Voolerilla

VOOLER
ARKIKUNTOUTUSALUSTA

Kuntoutustilaisuudet tehdään 
kuvapuheluiden ja 

YouTube-videosisältöjen avulla. 
Eritasoisille osaamistasoille on olemassa 

vaihtoehto saavuttaa palvelut.

Helppokäyttöiset kuntoutussisällön tuottamiseen tehdyt prosessit tekevät 
sisällön tuottamisesta mukavaa.

Voolerin laina- tai oma tabletti
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HYÖDYNTÄMISIDEOITA

Tehty helpoksi Voolerilla

- Kulttuuri- ja liikuntapalveluita niille, joiden 

liikkuminen kodin ulkopuolelle on syystä tai 

toisesta vaikeutunut

- Ikäihmisten kotikuntoisuuden tukeminen

- Omaishoitajien jaksamista parantava vertaistuki 

ja tukipalvelut

- Saavutettavuuslakien velvoitteiden täyttäminen

- Pidentää itsenäistä selviytymistä arjessa ja 

vähentää kotihoidon kasvavaa kuormitusta

- Mahdollistaa “etähoivaryhmien” luomisen

- Yhteistyö osto- ja vapaaehtoissisältöjen (järjestöt 

ja yhteistyökumppanit) kanssa

- ...

LIIKUNTA

KULTTUURI

HOIVA
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LISÄÄ ARKIKUNTOUTUKSESTA

Tehty helpoksi Voolerilla

www.vooler.fi

LUE LISÄÄ »

ARKIKUNTOUTUS
Voolerin arkikuntoutuksella kunnat, 
virikepalvelun tuottajat ja hoivaketjut lisäävät 
ikäihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia.
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YHTEYSTIEDOT

Tehty helpoksi Voolerilla

www.vooler.fi
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KIITOS


