
 

                                  
 TEKNOLOGIA-

RATKAISU
SOTE-ALAN

ASIAKASKOHTAAMISIIN



Helsingin Sanomat 

Sote-menot ovat vuonna 2040
pelkästään ikärakenteen muutoksen
takia yl i  25% suuremmat kuin vuonna
2016.

+25%

Teknologia voi  hi l l itä  sosiaal i -  ja
terveydenhuollon kustannuksia
seuraavan kymmenen vuoden aikana
yhteensä 2,5–5,5 mil jardia euroa.

2,5-5 mrd €



TERVEYS-
TEKNOLOGIA
TOIMIALANA

eHealth
Tekoäly
Robotiikka
Biomateriaalit 
Genomiikka 
 
 

Terveysteknologia  on laaja ja voimakkaasti
kasvava tulevaisuuden ala  -  kiinteä ja

keskeinen osa terveyspalveluja 

Hoito 
Kuntoutus
Puhtaus 
Kalusteet 
Logistiikka 
 

Diagnostiikka 
Monitorointi 
Kuvantaminen
Laboratorioratkaisut
Sähköiset palvelut 
 Healthtech Finland



 

VÄLITTÄMINEN  
 KOSKETUS  
LÄSNÄOLO

TURVALLISUUS
 

 Uskomme merkityksellisiin  kohtaamisiin  ja
ihmiskontaktin voimaan.  Mumo palvelun avulla 
 luomme uusia kanavia tärkeisiin kohtaamisiin.

 



MUMO on palvelu- ja vuorovaikutus-
alusta, joka tehostaa sote-alan
ammattilaisten toimintaa vapauttaen
aikaa asiakas- ja hoitotyöhön. 
 
B2B-kumppaneille MUMO mahdollistaa
etäkäyttöön perustuvien liiketoiminta-
mallien luomisen. 
 

TULEVAISUUDEN
PALVELUALUSTA
SOTE-ALALLE



TEKNOLOGIA

 

Helppokäyttöinen 

single purpose -tabletti

Ketterä ja monikäyttöinen

Kustannustehokas 

Ei tarvetta it-tuelle

Tietoturvatestattu 

Molemminpuolinen TLS tunnistus 

Digitaalisesti allekirjoitettu sisältö



Teknologia ei yksin tuo tehoa ja säästöjä.
Se pitää muotoilla vahvalla

asiantuntemuksella osaksi uudenlaisia 
 prosesseja ja toimintakulttuuria. 

 



KOTIHOITO TYÖTERVEYS B2B PARTNERS 

KENELLE?

 



KOTIHOITO

kustannussäästöt hoitomitoituksessa
resurssien vapautuminen lähihoitotyöhön
ajasta ja paikasta riippumaton
palvelumahdollisuus
nykyistä tiiviimpi kotihoidon yhteydenpito
omaiset ja läheiset mukaan palveluekosysteemiin

 
 

ARVO

PALVELUALUSTA MAHDOLLISTAA 

päivittäinen yhteys kotihoitajaan
muistutukset, ohjeet, neuvonta
hälytyskello
etälääkärin vastaanotto
lääkehoidon seuranta
etäsairaanhoito ja kuntoutus
digitaalinen reissuvihko
yhteydet omaisiin ja muihin läheisiin 
sisältöpalvelut



Käyttäjä 

MUMO  
PALVELIN-

OHJELMISTO 

SMS-
GATEWAY 

VIRTUALISOITU PALVELINYMPÄRISTÖ

 

MUMO  PÄÄTE

kosketusnäytöllinen
laite, jossa android-
käyttöjärjestelmä 
 

TIETOKONE
MOBIILILAITE

Hoitohenkilöstö 

Omaiset

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT 

INTERNET 

tekstiviestihälytykset
ja yhteydenottopyynöt 

SSL-salattu liikenne 
MUMO-palvelimelle  

käyttäjälle kustomodusti ladatut palvelut ja sisällöt 
ESIM.

Täyttää viestintäviraston  
määräyksen 54/2008M 

viestintäverkkojen - ja
palvelujen varmistamisesta



Kovasti olen tykännyt. Päivät
ovat lyhenneet, kun on jotain
tekemistä. 
 
Onhan tässä turvallisuuden
tunnettakin, kun on tällainen
hätäkello tässä nurkassa.
 
Taimi Hakkarainen, Viitasaari

https://www.youtube.com/watch?v=hs31R0FjOaM


TYÖTERVEYS

kustannusäästöt sekä palveluntuottajalle että
palvelun käyttjälle
palveluntuottajan resurssien vapautuminen
lähihoitotyöhön
ajasta ja paikasta riippumaton palvelutuotanto
ketterä ratkaisu työnantajille, joiden työntekijät
hajautetusti eri alueilla / työterveyspalvelut
haastavaa saada lähelle toimipistettä

ARVO

PALVELUALUSTA MAHDOLLISTAA 

etälääkärin ja -hoitajan vastaanotto
lääkehoidon seuranta
diagnostiikan ja hoidon tuki
etämonitorointi kuntoutuksessa ja kotihoidossa
tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus.



B2B PARTNERS

Uudenlaisia liiketoimintamalleja

terveydenhuollon laitevalmistajille,

ohjelmistotarjoajille ja palveluntuottajille

 

Mumo toimii perosonoituna palvelualustana,

jossa mm. video-ohjeet ja käyttötuki laitteiden

ja ohjelmistojen kotikäyttöön. Se toimii myös

yhteydenpitokanavana sairaalaan.

 

 

PALVELUALUSTA MAHDOLLISTAA 

nopeutettu ja turvallinen kotiuttaminen
sairaalahoidosta
hoidon onnistuminen kotioloissa
sairaanhoidon kustannusten tehostuminen

 
 

ARVO



 
KÄYTTÖÖNOTTO

TARVEMÄÄRITTELY

Määritellään palvelukokonaisuuden  volyymit,

sisällöt, toiminnallisuudet ja käyttäjäoikeudet 

KÄYTTÖÖNOTTO

Laitteet

Verkkoyhteydet 

Softa

Personointi

Koulutus

It-tuki

 

HINNOTTELU

Kiinteä lisenssimaksu sekä volyymiin

pohjautuva kustannusmalli

White Label -kustannusmalli



ASIAKKAITA

SAIRAALAT

Julkiset ja yksityiset sairaalat, työterveysemat

 

 

KOTIHOITO

Julkiset ja yksityiset kotihoitopalvelun

tarjoajat

 

 

 

B2B-KUMPPANIT 

Terveydenhuollon laitevalmistajat ja

ohjelmistotarjoajat, vakuutusyhtiöt

 

Yliopistolliset sairaalat
Fysio terapia - ja lääkärikeskus Täsmähoito Oy

Wiitaunioni, Pihtiputaan kotihoito

Baxter-konserni



MUMO
TIIMI

Mika
Paananen
 
 

Jyrki  
Suominen
 

Tuomas
Saarinen

Lari
Tirkkonen

 
CEO
 

 
C0B
 

 
CTO
 

 
COO
 



KOKEMUS

JA ASIANTUNTIJUUS 

Vahva hoivatyön 

kokemus

SOTE-liiketoiminta-

osaaminen

Prosessit ja

toimintakulttuuri

Laaja-alainen

teknologiaosaaminen 



Mika Paananen
+358 50 307 2874
mika@mumo.care
 
www.mumo.care
 

Jyrki Suominen
+358 44 033 7070
jyrki@mumo.care
 
www.mumo.care
 


