
YetiCare & Yetitablet
PALVELU- JA LAITEKOKONAISUUDET



YETICARE 

YetiCare on kokonaispalvelu, jonka ansiosta Yetitablet saadaan 
helposti, monipuolisesti ja tehokkaasti käyttöön eri sosiaali- ja 
terveysalan asiakkaille.

Palvelu sisältää Haltijan ja Kuori Oy:n tukeman Android 
jättikosketusnäytön eli Yetitabletin, joka on varustettu erityisesti 
sote-käyttäjille kehitetyllä käyttöliittymällä ja lisäasetuksilla. 
Käyttöliittymässä voidaan helposti mm. navigoida sivujen välillä, 
estää valikoiden esiintulo tai sovelluksista vahingossa 
poistuminen, piilottaa käyttönäppäimet, suurentaa kuvakkeiden 
kokoa sekä estää kotisivun muutokset. Yetitabletin 
ohjelmistopäivitykset toteutetaan etäpalveluna verkon kautta.

Palveluun sisältyy asiantuntijan tekemä sisältökonsultaatio, minkä 
perusteella asiakas saa Yetitabletin valmiina räätälöidyillä 
sovelluksilla, esimerkiksi fyysisen ja kognitiivisen kuntoutuksen 
sovelluksilla. Lisäksi asiakas saa käyttöönotto- ja lisäkoulutuksen.

Palveluun kuuluu myös Kuori Oy:n kehittämät YetiCare 
-sovellukset, joiden avulla fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn 
harjoittaminen sekä  erilaisten vapaa-ajan- ja ryhmätoimintojen 
kehittäminen on vaivatonta. Sovelluksia kehitetään yhdessä 
terveysalan ammattilaisten kanssa, ja ne ovat optimoitu isolle 
näytölle eivätkä sisällä mainoksia. Sovellusten joukosta löydät 
mm. suositut YetiKoordinaatio -pallonheittopelit sekä YetiÄlypelit.

YetiCaren täydentää jatkuvan asiakaspalvelun ja tuen lisäksi 
helposti liikuteltava, sähkösäädettävä jalusta, minkä avulla 
Yetitabletia voi käyttää kätevästi niin pysty- kuin vaakatasossa.
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YetiCare toimitetaan Yetitabletin mukana 
kuukausimaksullisena palveluna (min. 12kk) sisältäen 
sisältökonsultaation, toimituksen, käyttöönoton ja 
koulutuksen asiakkaalla, ohjelmistolisenssimaksun sekä 
jatkuvan asiakaspalvelun ja tuen. Yetitablet voidaan 
hankkia myös leasingrahoituksella.



Yetitablet 

Yetitablet on suomalainen, maailman ensimmäinen 
huippulaatuinen ja helppokäyttöinen Android-jättitabletti. 

Yetitablet yhdistää korkean suorituskyvyn laitteiston, avoimen 
Android-käyttöjärjestelmän, laajan sisältövalikoiman ja 
erinomaisen käyttäjäkokemuksen kustannustehokkaaksi  
ratkaisuksi sote-alan asiakkaille, esimerkiksi asumis-, hoiva- ja 
kuntoutuspalveluihin.

Yetitablet on monipuolinen ja intuitiivinen: tabletteihin ja 
älypuhelimiin tottuneet osaavat käyttää laitetta välittömästi. 
Yetitablet tarjoaakin esteettömän käytön suuren näyttönsä 
ansiosta myös ihmisille, joilla ei ole motorisia, visuaalisia tai 
kognitiivisia taitoja tavanomaisten laitteiden käyttämiseen. Suuri 
koko edistää myös ryhmän yhteisöllisyyttä ja viestintää, sillä 
useat käyttäjät voivat käyttää sitä samanaikaisesti.

Yetitabletin koot 27”, 43”, 55”, 65”, 75”, 86” ja 98”.

YETITABLET VUOSIHUOLTO

Yetitabletin ja sen sähkösäätöisen telineen vuosihuolto sisältää  
sähköturvallisuustestauksen, asennusten tarkistuksen, 
varusohjelmiston päivityksen ja laitteen toimintatarkastuksen. 
Mahdolliset varaosat ja kulutustarvikkeet laskutetaan erikseen.

Yetitabletin anatomia

● YetiCare -käyttöjärjestelmä, lisäasetukset ja sovellukset

● Helppokäyttöisyys ja mukautettavuus toiveiden 

mukaan

● Mahdollisuus täydentää sovellusvalikoimaa 

● Näytön 10 kosketuspistettä mahdollistavat useamman 

samanaikaisen käyttäjän

● Näyttö tukee myös esineiden, kuten kynän, pensselin, 

pallon tai kepin käyttöä

● Turvallinen – iskunkestävä turvalasi sekä laadukkaat 

materiaalit

● Sähkösäädettävä helposti liikuteltava jalusta 

mahdollistaa enemmän käyttömahdollisuuksia niin 

vaaka- kuin pöytätasossa

● Huoltotarve on vähäinen, sillä laite on suunniteltu 

jatkuvaan käyttöön

● Käyttöliittymän päivitykset tehdään automaattisesti 

verkon välityksellä

● USB, Bluetooth, WiFi, sisäinen GPS ja lisävarusteena 

saatava 4G mahdollistavat monipuolisen käytön

● Asiakaspalvelu ja -tuki käyttöönotolle ja sovelluksille

● Laadukas 4k-kuva 

● 4GB sis.RAM-muistia

● 32 GB sisäistä tallennustilaa
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MONIPUOLINEN YETITABLET

Terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista uudella ja 
hauskalla tavalla erilaisilla  yksilö- ja ryhmätoiminnoilla.

Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

Voit aktivoida ja kannustaa asiakkaitasi liikkumaan ja 
kehittämään fyysistä kuntoaan helposti Yetitabletin avulla. Voit 
myös hyödyntää sitä monipuolisena työkaluna kuntoutuksessa. 
Fyysisen kunnon lisäksi voit parantaa asiakkaiden koordinaatiota 
ja tasapainoa. Tasapainon harjoittamista voit tehostaa 
esimerkiksi lisäämällä vaativamman seisoma-alustan sovelluksia 
käytettäessä. Laajasti sovellusvalikoimasta löytyy jokaiselle 
asiakkaalle motivoivaa sisältöä, jota voidaan hyödyntää 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuot myös yhteisiin 
liikuntatuokioihin mukavaa vaihtelua Yetitabletin heittopelien 
avulla!

Hieno- ja karkeamotoristen taitojen kehittäminen 

Käytä Yetitabletia hieno- ja karkeamotoriikan harjoittelussa, sillä 
suuri näyttö kannustaa käyttäjää kurkottamaan sen eri puolille ja 
ylittämään kehon keskilinjan käyttämällä yläraajoja koko  
liikelaajudella. Isot kuvakkeet ja useat kosketuspisteet 
mahdollistavat kuvakkeiden painamisen myös  kämmenellä. 
Hauskat sovellukset äänimaailmoineen motivoivat käyttäjiä 
motoriikan kehittämiseen, millä on tärkeä rooli itsenäisen 
selviytymisen kannalta esimerkiksi neuropsykiatrisen oirekirjon 
lapsilla.

Kognitiivisten toimintojen harjoittelu 

Harjoittele sovellusten avulla monipuolisesti kognitiivisia 
toimintoja, kuten huomion kiinnittämistä, syy-seuraussuhteen 
opettelua, kieltä ja päivittäisiä toimintoja. Luo kätevästi sekä 
kirjallisia, kuvallisia ja äänellisiä ohjeita eri toimintojen tueksi 
että strukturoituja päiväohjelmia helpottamaan hahmottamista.

Musiikki ja taide kuuluvat jokaiselle

Yetitablet tuo musiikilliseen ja kuvataiteelliseen itseilmaisuun 
uuden ulottuvuuden ja mahdollistaa riemukkaita hetkiä 
jokaiselle! Tartu pensseliin ja piirrä uusi mestariteos tai soita eri 
soittimia aina pianosta rumpuihin. Erilaiset lisäapuvälineet, 
kuten pään liikkeitä tukeva hiiri, auttavat tavoitteiden ja 
onnistumisen tunteiden saavuttamisessa.

Virikkeellinen vapaa-aika 

Paranna ryhmätoiminnoilla asiakkaiden hyvinvoinnin lisäksi 
asiakkaiden keskinäistä ja hoitajien välistä vuorovaikutusta. Vietä 
unohtumattomia hetkiä porukalla karaoken, bingon tai 
aivopähkinöiden parissa! Erilaiset seura- ja lautapelit, kuten 
triviat, sanaristikot tai hirsipuu tuovat onnellisuuden tunteita 
koko porukalle. Kattavan viihdetarjonnan avulla järjestät 
nopeasti elokuvaillan, äänikirjatuokion tai uutiskatsauksen.

Tuo omaiset lähelle videopuhelulla

Yhteydenpito läheisten kanssa onnistuu helposti ja turvallisesti 
videopuhelun avulla, joka tuo omaiset virtuaalisesti näytölle 
aidon kokoisina. Videopuhelut on mahdollista soittaa myös 
asiakkaan omasta asunnosta, sillä Yetitablet liikkuu kätevästi.

Ainutlaatuinen muisteluterapia 

Yetitablet soveltuu myös muistisairaille, sillä muistipeleistä löytyy 
jokaiselle sopiva vaikeustaso, jolloin sekä toimintaan 
sitoutuminen että kehityksen seuraaminen helpottuu. Hyödynnä 
muisteluterapiassa virtuaalimatkailua tunnettujen nähtävyyksien 
tai vanhojen kotipaikkakuntien maisemiin!

Monipuolinen työkalu myös henkilökunnalle

Yetitablet auttaa henkilökuntaa toteuttamaan entistä 
laadukkaampaa hoitotyötä arjessa. Voit myös hyödyntää sitä 
työn suunnittelussa ja organisoinnissa sekä henkilökunnan 
hyvinvoinnin tukemisessa. Kehitä palavereita ja 
viikkokokouksista vuorovaikutteisia käyttämällä Yetitabletia 
älytauluna ja jakamalla muistiinpanot helposti osallistujien 
sähköpostiin. Tehosta myös henkilökunnan ajankäyttöä 
hyödyntämällä jo valmiiksi ladattuja sovelluksia. Niin 
henkilökunta kuin asiakkaat ihastuvat Yetitabletin positiiviseen 
vaikutukseen koskien koko  yksikön hyvinvointia!
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