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24/7 Connect ratkaisulla





Mikä erottaa sairaalaympäristön 
muista asiakkaistamme?



January 195

“ Älkää tarjotko meille perusratkaisuja, jotka

toimivat muissa rakennuksissa. Meillä ei ole aikaa

odottelulle, sairaalat eivät voi nukkua. Meidän on 

toimittava 24/7. “

Sairaalat eivät nuku.
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Kriittiset hissit eivät kuljeta vain potilaita.

” Sujuva logistiikka on sairaalassa elintärkeää. 

Vuodepotilaat lääkintälaitteineen, liikuntarajoitteiset 

vieraat sekä ruoan, pyykkien, lääkintätarvikkeiden ja 

-laitteiden virrat pitää saada liikkumaan sujuvasti 

kiinteistössä. ”
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Ajantasainen tieto mahdollistaa ennakoinnin.

” Jos toimittajalla on ongelma, 

haluan tietää siitä heti. Älkää 

panko päätä puskaan. ”

“ Me emme yleensä tiedä, kuinka kauan

yksittäinen hissi on ollut rikki tai kuinka

paljon sitä käytetään. Tämä hankaloittaa

pitkän tähtäimen suunnittelua – emme

ole varma, mihin pitäisi investoida. “
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Häiriöttömyys pelastaa henkiä.

“Suunniteltu, tiedotettu käyttökatko on aina parempi

kuin hallitsematon rikkoutuminen.Tällöin voimme

laatia suunnitelman toiminnalle poikkeustilanteessa."
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Sujuva asiointikokemus = Asiakastyytyväisyys

“Sairaalassa ihmiset eivät tyypillisesti ole normaalissa

mielentilassaan Jos ihmiset jäävät hissiin jumiin, he 

panikoivat. "



82 db

3,3 s
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KONE 24/7 Connect -palvelu
KÄYTTÖVAARMUUTTA ÄLYKKÄILLÄ HISSIPALVELUILLA



Saat luotettavia arvioita

laitteesi kunnosta ja 

ehdotuksia tarvittavista

korjauksista

Miten KONE 24/7 Connect -palvelu toimii?

Järjestelmä tarkkailee

jatkuvasti hissin

kriittisiä

toiminnallisuuksia

Asentaja saa tiedon

laitteesta, sen toiminnasta

ja korjaustarpeesta

oikeaan aikaan

Älykäs teknologia

analysoi, etsii poikkeamia

ja ennakoi mahdollisia

vikoja

© KONE Hissit Oy
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KONE 24/7 Connect –palvelun avulla pystymme ennakoimaan
lähes kaikki tyypillisimmät laiteviat

Ovein toimintahäiriöt aiheuttavat yli

30% kaikista vikakäynneistä

Ovien avautumis- ja 

sulkeutumiskäyttäytyminen

Painonappien toiminta

Laskeutumistarkkuus

ja -käyttäytyminen

Käyttöaika ja -määrä

Sijainti ja liike kuilussa

Käyttötilastot



24/7 Connect -palvelu käytössä 

Palvelu havaitsee poikkeaman 

ovien avautumisessa 

 tieto menee seuraavan 

huoltokäynnin työlistaan

Oire jatkuu ennen huoltokäyntiä

 tieto asentajalle ja suositus 

käydä tarkastamassa laite 

Miten 24/7 Connect -palvelu käytännössä toimii?
ESIMERKKI: AUTOMAATTIOVIEN UUDELLEENAVAUTUMISET 

21 28 04 11 18 25 08 15 22 29 07

Ilman etävalvontaa

Huomattava uudelleen-

avautumisten lisääntyminen

Hissi pysähtyy ja asentaja 

soitetaan paikalle. 

Valoverho-ongelma aiheuttanut 

pysähtymisen

TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU

1

1

2

1.

2.

1.
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Tekoäly tukee asiantuntijan osaamista
ESIMERKKI TERVEYDENHUOLTOALALTA

7.50%

3.50% 0.50%

Edistynyt
tekoälyjärjestelmä

Lääkäri Tekoäly & lääkäri
yhdessä

Virheen mahdollisuus levinneen rintasyövän tunnistamisessa

Lähde: Martina Köderitz / IBM
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”Tässä kuvassa ei ole mitään ihmeellistä. Muuta kuin, että 

olen nyt hissivialla Raahessa. Hissi ei toimi ja on vikatilassa.

Talon asukkaat tuskin on huomanneet vielä asiaa, 

kuten ei isännöijä eikä kiinteistöhuoltokaan.

Keikan on tänä aamuna klo 06.10 avannut KONE 24/7 -

tekoälyetävalvonta, joka lähetti minut suoraan Raaheen.

En olisi arvannut edes vuosi sitten vielä, 

että tämä toimintaketju olisi mahdollista tänä päivänä.

Aika upea juttu, kun vielä saan korjattua tämän vian.”



75 hissiä Helsingin ja
Uudenmaan
sairaanhoitopiirin
sairaaloissa

• Palvelun tavoitteena on 

hyödyntää tekoälyä 

äkillisten vikojen 

ennakoinnissa ja 

tunnistuksessa parantaen 

näin laitteiden 

käytettävyyttä ja 

potilasturvallisuutta

• Palvelu käytössä 16 kk

• Sittemmin laajennettu koko 

HUSin hissilaitekantaan 

~60+

Ennakoivaa korjaustarvetta tunnistettu ja 

hoidettu jo ensimmäisen 4kk aikana ja estetty

näin mahdollisten vikojen ilmaantuminen

Vähemmän asiakkaan 

ilmoittamia vikoja 

edellisvuoteen verrattuna

~25%

~10%

~57%

Useampi late hoidettu kerralla kuntoon –

vähemmän tarvetta ylimääräisille käynneille

Vähemmän 

pelastuskäyntejä
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Sairaalan laitekanta on usein todella kovalla käytöllä
PÄIVITTÄISIÄ KÄYNNISTYKSIÄ KESKIMÄÄRIN, EDELLISET 30 PÄIVÄÄ

Keskiarvo kaikille 

liikekiinteistöille 

Laite 1

Laite 2

Laite 3

Laite 4

Laite 5

Laite 6

Kaikkien hissien keskim. käyttö



Näin KONE 24/7 Connect toimii käytännössä
CASE HELIKOPTERIHISSI

o Klo 13.32 asentaja sai tiedon 24/7 -järjestelmän kautta: hissin 

käyttöjärjestelmän lämpötila liian korkea.

o klo 13.40 Asentaja hyväksynyt tiedon ja tehnyt kohteella tilannearvion, 

jonka perusteella taajuusmuuttajan jäähdytys ei toimi oikein. Tarkempi 

viantunnistus ja varaosien kartoitus aloitettu välittömästi. 

o Klo 15.27 todettu, että taajuusmuuttajan tuuletin ei toimi, hissi 

pysäytettävä ylikuumenemisvaaran ja vian eskaloitumisriskin takia. 

o Ilmoitettu asiakkaan edustajalle, jonka toimesta käynnistetty suunnittelu 

mahdollisten poikkeustilan varalta. 

o Korjaukset käynnistettiin ja tuulettimen vaihdon jälkeen hissi saatiin liikkeelle. 

o klo 18.33 samana päivänä asiakkaalle ilmoitettu, että hissi toimii ja 

jätetty käyttöön. Tehty yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma 

taajuusmuuttajan hallitulle vaihdolle lähitulevaisuudessa.



Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa jatkuvasti innovatiivisia 
ratkaisuja parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen luomiseksi

1/30/201919

https://youtu.be/Vd3O7rkcj6A
https://youtu.be/Vd3O7rkcj6A


1/27/2019

Kiitos!


