KOTONA ASUVIEN IKÄIHMISTEN
TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Toteutetun käytännön nimi
Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden edistäminen
Kokonaisuus, johon toteutettu käytäntö liittyy
Ikääntyneiden turvallisuuden edistäminen
Mistä käytäntö sai alkunsa, kauan se on ollut käytössä ja miksi sille oli tarvetta?
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Tampereen kaupungin kotihoidon välinen yhteistyö aloitettiin
vuonna 2013. Pelastuslaitoksella havahduttiin, että ikäihmisten kotona asumisen lisääntyessä
tulipaloriskit myös kasvavat toimintakyvyn alennuttua. Vuonna 2014 aloitettiin myös aloittavien
perhehoitajien perehdyttäminen paloturvallisuusasioiden huomioimiseen.
Ketkä osallistuivat käytännön kehittämiseen ja toimeenpanoon?
Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusviranomaiset sekä Tampereen kaupungin kotihoidon
työntekijät. Perhehoidon osalta yhteistyötä tekivät pelastusviranomaisten kanssa Tampereen
perhehoitoyksikkö (koko Pirkanmaan perhehoidon organisointi Tampereelta)
Miten käytäntö toteutettiin?
Kotihoidon työntekijöille pidetään kunnittain paloturvallisuuskoulutus, jonka jälkeen
pelastusviranomainen kiertää kotihoidon matkassa käytännössä tarkastamassa ikäihmisten koteja ja
keskustelemassa arjen turvallisuuden ylläpitämisestä ja parantamisesta. Lisäksi pidetään
ylläpitokoulutuksia säännöllisesti.
Pelastusviranomainen kutsutaan perhehoitoyksikön toimesta kertomaan paloturvallisuudesta
perhehoidossa perhehoitajille suunnatussa ennakkovalmennuksessa. Koulutustilaisuuden jälkeen
aloittavien perhehoitajien koteihin tehdään palotarkastus.
Kuinka paljon ja millaisia kustannuksia aiheutui käytännön toteuttamisesta?
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on asumisturvallisuustiimi (käytännössä 3 henkilöä), joiden
työpanos kohdistuu edellä kuvattuihin asioihin sekä lisäksi paloriskikohteiden ja paloturvallisuuden
itsearvioinnin hoitamiseen. Suurin kustannuserä on tiimissä olevien palkat. Lisäksi tarkastuksilla
asuntoihin asennetaan palovaroittimia (tai vaihdetaan paristoja), mikäli kohteesta ei sellaista löydy
ja asukas ei ole kykenevä sellaista itse hankkimaan ja asentamaan. Palovaroittimiin ja paristoihin
menee vuosittain noin 500-700€.
Voiko käytännöllä sanoa olleen konkreettisia tuloksia ja vaikutuksia?
Kotihoito on ollut erittäin kiinnostunut kuulemaan arjen toimista, joilla voivat parantaa asukkaiden
turvallisuutta. Perhehoitajat ovat myös laittaneet kodeissaan turvallisuusasioita kuntoon. Sitä emme
kuitenkaan kykene arvioimaan onko näillä koulutusten ja tarkastusten myötä tehdyillä korjauksilla
ollut vaikutusta tulipalon syttymiseen, laajuuteen tai jopa palokuolemaan. Tilastotietoa syttymättä
jääneistä paloista ei ole saatavilla.

Olisiko jotain voitu tehdä paremmin tai eri lailla?
Mikä oli erityisen haasteellista? Haasteellisinta on kotihoidon vastuuhenkilöiden selvittäminen
maakunnassa, jossa on 22 kuntaa.
Mahdollisen jatkotyön kuvaus
Kyseistä työskentelytapaa jatketaan säännöllisenä toimintana.
Miten käytäntö paransi kaupungin, kunnan tai alueen turvallisuutta?
Yhteistyön merkitys kotihoidon ja pelastustoimen välillä on ollut huomattavaa ja arjen työtä
parantavaa. Kotona asuvien ikäihmisen turvallisuuden tason nousua on vaikea arvioida. Mutta nyt
niitä henkilöitä on koulutettu huomioimaan ja auttamaan turvallisuuden parantamisessa, jotka
käytännössä käyvät kodeissa asukkaiden luona.
Opit/kokemukset, joista muut toimijat voivat hyötyä
Toiminta on auttanut ymmärtämään mitä todella tarkoittaa ikäihmisen, etenkin toimintakyvyltään
hyvin rajoittuneen henkilön, kotona asuminen ja mitä riskejä siinä on.
Keneltä tai mistä saa lisätietoa hankkeesta?
Etunimi: Tytti
Sukunimi: Oksanen
Yritys / Organisaatio: Pirkanmaan pelastuslaitos
Sähköposti: tytti.oksanen@tampere.fi
Puhelin: 040-7225477

