
GPS-paikannusranneke



Paikantava gps-ranneke 
asiakkaan turvana

GPS-paikannusranneke on tarpeellinen apuväline 
henkilölle, jonka toimintakyky on rajoittunut ja hänen 
liikkumistaan tulee tarvittaessa  seurata (esimerkiksi 
muistisairas). Paikannusranneke antaa turvaa myös 
paikannettavalle henkilölle itselleen, sillä hän saa 
hälytettyä apua rannekkeen avulla sijainnistaan 
riippumatta.

Paikannuspalvelu on aina asiakkaan tarpeet huomioiva 
kokonaisuus, jonka ensisijaisena tavoitteena on 
asiakkaan turvallisuus. 

Palvelu tuotetaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan 
kotihoidon ja Palvelukeskus Helsingin yhteistyönä.



Näin palvelumme toimii
GPS-paikannusranneke lähettää hälytyksen Palvelukeskus Helsingin 
turvapuhelinpäivystykseen asiakkaan poistuessa niin sanotulta turva-
alueelta, joka on juuri hänelle määritelty. Turvapuhelinpäivystyksessä 
työskentelee koulutetut ja kokeneet terveydenhoitoalan 
ammattilaiset vuoden jokaisena päivänä ja tuntina.

Hälytyksen saapuessa Palvelukeskuksen hoitohenkilö 
avaa kaksisuuntaisen puheyhteyden paikannus-
rannekkeeseen, josta hälytys on tullut. Samalla asiakkaan 
liikkeitä seurataan reaaliaikaisesta kartta-sovelluksesta. 
Useimmiten tilanne selviää jo keskustelun avulla ja 
asiakas palaa turvallisesti kotiin. 

Jos asiakasta ei tavoiteta puheella tai asiakas ei osaa esimerkiksi palata 
ohjeistettuna kotiin, Palvelukeskuksen turvapuhelinpäivystyksen partio lähtee 
etsintäkäynnille. Kun asiakas löytyy, tarkistetaan hänen terveydentila, jonka 
perusteella hänet saatetaan joko kotiin tai toimitetaan saamaan ensiapua.



Laitteisto ja ominaisuudet

GPS-paikannusranneke on kello, jossa on sim-kortti 
paikannukseen ja kahdensuuntaiseen puheyhteyteen. 
Ranneke on roiskesuojattu, ja siinä on joko erikoisavaimella 
avattava dementialukko tai nahkaranneke.

Rannekkeen mukana toimitetaan lataustelakka, jolla laite 
ladataan. Helsingin kotihoidon henkilökunta huolehtii 
rannekkeen latauksesta sekä dementialukon avaimen 
säilytyksestä.

GPS-paikannusrannekkeessa on hälytyspainike, jolla asiakas saa tehtyä 
tarvittaessa hälytyksen Palvelukeskus Helsingin turvapuhelinpäivystykseen.  

Palvelukeskus Helsingillä on käytössään karttasovellus, jolla asiakasta voidaan 
seurata reaaliaikaisesti. Paikannus tapahtuu muutaman metrin 
tarkkuudella.



Turva-alueen määrittely ja 
laitteiston asennus
Asiakas, hänen omaisensa ja kaupungin kotihoidon henkilöstö 

määrittelevät yhdessä asiakkaan turva-alueen, jolla asiakas voi liikkua 

ilman hälytystä. Turva-alue määritellään ennen rannekkeen käyttöönottoa. 

Turva-alueita voivat olla esimerkiksi lähikauppa, terveysasema ja pihapiiri. 

Lisäksi voidaan määritellä kellonajat, jonka sisällä turva-alueelta 

poistuminen ei laukaise hälytystä.

Palvelukeskus Helsingin turvapuhelinasentaja tuo laitteiston asiakkaan 

kotiin, testaa laitteiston toimivuuden ja samalla opastaa asiakasta ja 

mahdollisesti myös omaista GPS-paikannusrannekkeen käytössä. 

Palvelukeskus vastaa laitteiston huoltotoimenpiteistä, ja kaupungin 

kotihoito rannekkeen akun latauksesta ja dementialukon avainhallinnasta. 



Kysy lisää GPS-

paikannusrannekkeesta 

neuvontanumerostamme

09 310 70200


