Yleistä turvarannekkeista
Turvarannekkeita löytyy sekä paikantavana että perinteisenä versiona, joka tarvitsee toimiakseen
puhelimeen yhdistettävän kaiutinosan. Perinteisesti tämä kaiutinosa on liitetty lankapuhelinlinjaan, mutta
myös matkapuhelinverkkoa hyödyntäviä laitteita on enenevissä määrin markkinoilla. Matkapuhelinverkkoa
hyödyntävää laitetta voi periaatteessa kuljettaa mukana, mutta ranneke vaatii matkapuhelimen läheisyyttä
toimiakseen (yhteys tyypillisesti BlueToothilla).
Yksinkertaisimmillaan turvapuhelin on rannekkeessa tai kaulahihnassa pidettävä nappi, jota painettaessa
avautuu kaiutinpuhelu ennalta asetettuun numeroon. Jotkut mallit hyödyntävät soittorinkiä, jolloin
vastaamaton puhelu siirtyy tietyn ajan kuluttua seuraavaan numeroon.
Monet toimijat myyvät turvapuhelimia palveluna, johon kuuluu hälytyskeskus, joka vastaanottaa puhelut ja
lähettää arvionsa mukaan tarvittavan avun paikalle (apu saattaa olla mitä tahansa naapurille/omaiselle
soittamisen, turva-avustajan käynnin ja kiireellisen ambulanssin hälyttämisen välillä). Nämä palvelut ovat
yleensä kuukausimaksullisia ja sisältävät yleensä tarvittavan laitteiston asennuksineen. Myös pelkät
turvakäynnit on mahdolista ostaa palveluna.
Paikantavissa turvarannekkeissa paikannus perustuu GPS-paikannukseen ja mobiililiittymään, jota kautta
lähetetään tiedot auttavalle taholle. Myös passiivisia paikantamia käytetään, jolloin laitteella itsessään ei
voi hälyttää apua, mutta sen sijainti pystytään jäljittämään (vrt perinteinen koirapaikannin). Paikantavat
laitteet tarvitsevat toimiakseen sim-kortin. Usein näitä myydään palvelupaketin kera, jolloin
kuukausimaksulliseen palvelupakettiin kuuluu joko hälytyskeskuksen palvelut tai karttapohjan
käyttöoikeus.
Turvarannekkeina myydään myös tuotteita, jotka vastaavat toiminnaltaan lähinnä päällekarkaushälyttymiä.
Tällaisen rannekkeen ainoa tarkoitus on tuottaa kovaa ääntä, joka kiinnittää ympäristön huomion.
Varsinaista turvaratkaisua nämä rannekkeet eivät tarjoa.
Nykyisin merkkinoilla on älykelloja, jotka sisältävät kaikki ne ominaisuudet, mitä paikantavassa
turvarannekkeessa on. Joissain laitteissa on jopa automaattinen tunnistus sille, tarvitaanko apua.
Esimerkiksi Applen uusimmat älykellot osaavat itsenäisesti hälyttää apua jos havaitsevat kaatumisen ja sen
jälkeisen liikkumattomuuden. Myös lapsille suunnattuja älypuhelimen ja -kellon toiminnallisuuksia
yhdistäviä paikantavia ”rannekännyköitä” on markkinoilla.

https://www.confienta.fi/tuote/turvapuhelin.html. Laitee toimii ilman lisälaitteita ja siinä on hyvä akun
kesto. Linkistä löytyy lisätietoa.
Tässä muita mahdollisia vaihtoehtoja:

Kuukausimaksullisia paikantimia:

Kuukausimaksullisina laitteina myydään sekä turvapalvelun sisältäviä että omaan soittorinkiin soittavia
ratkaisuja.
Stella turvapalvelut, käytössä Everon Vega: https://everon.net/fi/ratkaisut/vega/
- Sisältää hälytyskeskuksen palvelun

Kellomaisia paikanninlaitteita https://www.greenmoore.fi/smartwatcher
- Omaan rinkiin, kk-maksu sim-kortista ja paikannuspalvelun käyttöoikeudesta
Tätä ikääntyneille suunnattua GPS -kello-turvapuhelinta myyvät useat alan liikkeet. Tässä yksi linkki:
https://www.dementiaonlineshop.com/GPS-paikannin-ranteesee
-Tarvitsee sim-kortin ja karttapalvelun käyttöoikeuden
https://www.nettiliike.com/product/398/gps-paikannin-kello
- Tarvitsee sim-kortin

Muita paikannin ratkaisuja:
Tyypillisesti yhden painikkeen -paikannusratkaisut, jotka eivät sisällä palvelua, ovat ennemminkin
avaimenperissä kuljetettavaksi tarkoitettuja. Avainten lisäksi näitä voi kuljettaa vaikkapa kaulanauhassa
https://ppo-elektroniikka.fi/Turvapuhelin-PPO-Elektroniikka-Oy
Ei ranneketta
http://www.mobicare.fi/mobicare-pebbell-seurantalaite
Ei ranneketta
Matkapuhelimeen liitettäviä turvaratkaisuja:
https://www.doro.com/fi-fi/shop/other-products/other-products-9d39e5e5/doro-3500-alarm-triggerb2ef11c1/
- Doron matkapuhelinmalleihin liitettävä turvarannekenappi
- Tarvitsee puhelimen kantaman päähän
- Yhdessä doron älypuhelinmallien kanssa toimii paikantavana ratkaisuna

Suosittelen tutustumaan näihin ratkaisuihin olisiko joku näistä soveltuva. Lisää vaihtoehtoisia
kauppapaikkoja tai vastaavia tuotteita löytyy googlesta hakusanoilla GPS-ranneke, paikantava turvaranneke
tai paikantava turvakello.

