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Määritelmät
EVAC-hanke ja EVAC-mittari
EVAC-hanke on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluiden alainen
hanke, jossa tavoitteena on ollut EVAC-mittarin kehittäminen. EVAC-mittari (tulee sanasta
evacuation eli evakuointi) on kotihoidon RAI -järjestelmän kriteereiden pohjalta luotu asiakkaan poistumisturvallisuuden arviointiin tarkoitettu mittari. EVAC-hankkeesta lisää kappaleessa 8.1.
IKAT-työryhmä
Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus (IKAT) -työryhmä on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluiden alainen vuonna 2016 yhdeksi kärkihankkeeksi nimetty työryhmä.
KAT-hankekokonaisuus
Etelä-Karjalassa toteutettavan Kotona asumisen turvallisuus – eli KAT-kehittämisen keskiössä on asumisen riskeihin liittyvän tilannekuvan ja tilanneymmärryksen tuottaminen sekä
riskejä ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen ja integrointi toimintaan verkostomaisen monitoimijayhteistyöhön kautta, jossa asukas erilaisine turvallisuusprofiileineen ja
sen tuottamine vaatimuksineen on kehittämisen keskiössä.
Kotihoidon RAI
Kotihoidon RAI -arviointiväline on yksi kansainvälisen Interrai-järjestelmän muoto, joka on
kotihoidon asiakkaan arviointi- ja seurantajärjestelmä.
PaloRAI-hanke
PaloRAI-hanke on vuosina 2015–2016 Pirkanmaalla toteutettu hanke, jossa luotiin EVACmittarin ensimmäinen versio. Hankkeen puitteissa asennettiin myös 10 huoneistokohtaista
sammutuslaitteistoa pirkanmaalaisiin koteihin.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Kumppanuusverkosto on pelastuslaitosten perustama verkosto, jonka tavoitteena on
esimerkiksi kehittää pelastuslaitosten toimintaa yhdenmukaisesti.
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1.

Johdanto

Suomen väestön ikärakenteen muutos ja ikäihmisten kotona asumisen lisääminen on huolestuttanut Pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa ja pelastuslaitoksia koko Suomessa.
Sote-kentässä tapahtuva nopea hoitolaitosrakenteen muutos on yllättänyt erityisesti kotiin
vietävien palveluiden voimakkaan lisääntymisen osalta. Kotona asuminen on varmasti monen ikäihmisen toive ja myös sopiva asumismuoto, mutta pelastusviranomaisilla on herännyt huoli ikäihmisten kotona asumisen turvallisuudesta. Tavoitteena kuitenkin on, että jokainen ikäihminen voi elää turvallista elämää omassa kodissaan tai palveluasumisen piirissä.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelut –palvelualueella päätettiin
vuonna 2016 perustaa Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus (eli IKAT) –työryhmä. Turvallisuuspalvelut määritteli työryhmän yhdeksi palvelualueen kärkihankkeista. Muut kärkihankkeet ja työryhmät olivat: ”Valvonnan käsikirja” sekä ”Valvontaprosessi ja Varanto, lomakkeet ja sähköisen asioinnin perustoiminnallisuudet”. IKAT-työryhmään nimettiin PohjoisKarjalan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala, Satakunnan pelastuslaitoksen valmiusmestari Tiina Kielinen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen johtava turvallisuuskouluttaja Ansa Komi (varalla Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja Vesa
Kultanen), Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen sekä Pelastusopiston vanhempi opettaja Jani Jämsä.
Työryhmän tavoitteeksi määriteltiin valtakunnallisesti yhtenäisten riskinarviointikriteerien
luominen arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä ja turvallisuutta sekä valtakunnallisesti yhtenäisen toimintamallin luominen viranomaisyhteistyön toteuttamiseksi arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä päätösten perusteiksi. Pääpaino työryhmän työskentelyssä oli tavoitteen mukaisesti riskinarviointikriteerien koostaminen sekä toimintamalliksi tehdyn työkalupakin luominen. Työkalupakin luomisessa tehtiin yhteistyötä
työryhmän toimintakauden aikana perustetun Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön
kehittäminen –hankkeen projektipäällikön kanssa, jotta työkalupakista saatiin työkalu myös
paloriskikohteiden hoitamiseksi.
Loppuraportti on muodostettu edellä mainituista asioista selityksineen. Tavoitteena olleet
riskinarviointikriteerit ja työkalupakki ovat loppuraportin liitteissä, mutta raportissa itsessään
on niiden tekemisestä ja sisällöstä tarkemmin. Tavoitteena on, että nämä voisivat jalkautua
pelastuslaitoksille ja olla apuna pelastusviranomaisten ja muiden viranomaisten yhteistyössä kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden parantamisessa.
4

IKAT-työryhmä on erittäin kiitollinen kaikille niille, jotka ovat matkan varrella auttaneet ja
kommentoineet työryhmän luonnoksia. Erityiskiitos työryhmän tueksi luodulle pelastuslaitosten edustajista muodostetulle yhteyshenkilöverkostolle, Valvonnan käsikirja –työryhmän
puheenjohtaja Marjo Oksaselle, Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen
–hankkeen projektipäällikkö Nina Söderholmille sekä Sisäministeriön pelastusosaston
Jaana Rajakolle, Jarkko Häyriselle sekä Jari Lepistölle.

2.

Tausta

Suomessa väestön ikärakenne on muuttumassa tulevina vuosina ikääntyneiden (yli 65-vuotiaat) osuuden kasvaessa. Tilastokeskuksen väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa
Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Tilastokeskus saa tiedot
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Kuvassa 1 on väestörakennetilasto väestön iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2017. (SVT3 2018)

Kuva 1. Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan 31.12.2017. (SVT3 2018)
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Kuvassa 2 on Tilastokeskuksen vuonna 2018 tekemä ennuste väestöstä iän ja sukupuolen
mukaan vuonna 2040. Kuten kuvasta voi todeta, väestön rakennekuvaajan muoto tulee olemaan hyvin erilainen vuonna 2040 kuin kuvassa 1 oleva rakennekuvaaja tämän hetken tilanteesta. (SVT2 2018).

Kuva 2. Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2040, ennuste 2018. (SVT2 2018)

Tilastokeskuksen vuonna 2018 julkaiseman ennusteen, kuva 3, mukaan työikäisten (15–64vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 62 prosentista vuoteen 2030 mennessä
60 prosenttiin ja vuoteen 2050 mennessä 58 prosenttiin. Huoltosuhteella kuvataan alle 15vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden suhdetta 100 työikäistä kohden. Maamme
itsenäisyyden aikana huoltosuhde on ollut korkeimmillaan 67,6 (vuonna 1917) ja matalimmillaan 46,7 (vuonna 1984). Vuoden 2017 lopussa väestöllinen huoltosuhde oli 60,1. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan huoltosuhde tulee nousemaan tulevina vuosikymmeninä.
Mikäli ennustus pitää paikkansa huoltosuhde olisi vuonna 2030 66 ja vuonna 2050 71.
(SVT1 2018)
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Kuva 3. Ikäryhmien osuus väestöstä 1970–2017 ja ennustettu osuus 2018–2070, prosenttia. (SVT1 2018)

Samanaikaisesti yhteiskunta pyrkii vähentämään laitospaikkojen määrää suhteessa ikäihmisten määrään sekä lisäämään ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (myöhemmin vanhuspalvelulaki) määrittelee, että ”kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta
elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja
muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.” Lisäksi samassa laissa määritellään:
”Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain,
jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen
liittyvät perusteet.” (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 § ja 14 a §)
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kotona itsenäisesti asuvien toimintakyvyltään eri tavoin rajoittuneiden määrä tulee huomattavasti lisääntymään tulevien vuosien aikana, mikä
asettaa omat haasteensa ikäihmisten paloturvallisuudelle. Toimintakyvylle ei ole olemassa
yhtä ainoaa ja yksiselitteistä määritelmää. Toimintakykyä voidaan kuitenkin kuvailla ihmisen
fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhdetta häneen kohdistuviin odotuksiin (WHO:n määrittely vuodesta 1946). Toimintakyky on myös riippuvainen olosuhteista ja
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toimintaympäristöstä. Yhtenäisellä ja sovitulla kielellä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja
terveyden kansainvälinen luokitus (ICF) mahdollistaa terveydentilan kuvaamisen kansainvälisesti. Kotihoidon RAI –järjestelmässä on mittari ADL-H_6, joka kuvaa asukkaan arkisuoriutumiskykyä. Mittarissa huomioidaan järjestelmän kriteerit: liikkuminen kotona (H2c),
ruokailu (H2g), wc:n käyttö (H2h) ja henkilökohtainen hygienia (H21). Tampereen kotihoidon
piirissä olevien kotihoidon asiakkaiden arkisuoriutumiskyvyn keskiarvo vuosina 2007–2018
on kuvattu kuvassa 4. Mittarin asteikko on 0–6, jossa 0 tarkoittaa asiakkaan itsenäistä kykyä
suoriutua arjesta tämän mittarin mukaan. Kaikkien tarkasteluvuosien keskiarvo on selvästi
alle yksi eli itsenäinen, mutta vuosien aikana arvo on ollut nousussa. (ICF-luokitus 2016)

Kuva 4. Arkisuoriutumiskyky Tampereen kotihoidon asiakkailla vuosina 2007–2018. (Mäkinen Leila 2018)

Suomessa tapahtuu keskimäärin 73 kuolemaan johtanutta rakennuspaloa, joissa menehtyneiden ikäihmisten osuus on noin kolmannes. Tästä syystä ikääntyneiden, omassa kodissaan asuvien paloturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen edellyttävät
yhteisiä ja yhtenäisiä toimintatapoja muiden viranomaisten lisäksi myös pelastusviranomaisten keskuudessa.
Taulukkoon 1 on koottu palokuolematilastosta ikäryhmittäin jaoteltuna eri ikäryhmien osuudet prosentteina palokuolemista. Kuten taulukosta voi todeta, ikäryhmän 70+ -osuus on kasvanut joka vuosi suuremmaksi. Taulukosta on huomattava, että vuosien 2007–2009 lukema
on keskiarvo vuosien kuolematapauksista. Samoin vuosien 2010–2013 tieto on kyseisten
vuosien keskiarvo. Kuvassa 5 on palokuolemamäärät ikäryhmittäin jaoteltuna.
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Taulukko 1. Palokuolemien prosenttiosuudet jaoteltuna ikäryhmittäin. (koostettu lähteestä: Kokki Esa 2018)
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Kuva 5. Palokuolemamäärät (kpl) ikäryhmittäin. (koostettu lähteestä: Kokki Esa 2018)

3.

IKAT-työryhmä, sen tehtävät ja toiminta

3.1. IKAT-työryhmän kokoonpano ja tehtäväkuva
Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus eli lyhennettynä IKAT-työryhmä perustettiin
vuonna 2016 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelut -palvelualueen
toimesta. Turvallisuuspalvelut antoi tuolloin tehtävänantopäätöksen (liite 1) kyseisen työryhmän perustamisesta.
IKAT-työryhmän oli tarkoitus aloittaa toimintansa alkusyksyllä 2016 puheenjohtajaksi nimetyn Jari Turusen johdolla. Hänen valitettavan poismenonsa vuoksi työryhmän kokoonpanoon jouduttiin tekemään muutoksia. Jari Turusen tilalla työryhmässä on ollut Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala. Muut työryhmän jäsenet
ovat olleet: Satakunnan pelastuslaitoksen valmiusmestari Tiina Kielinen, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen johtava turvallisuuskouluttaja Ansa Komi, Pirkanmaan pelastuslaitoksen palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen sekä Pelastusopiston vanhempi opettaja Jani Jämsä.
9

Ansa Komin sijaisena on ollut työryhmän toimintakauden aikana Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta turvallisuuskouluttaja Vesa Kultanen. Työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin
Tampereen keskuspaloasemalla 6.10.2016. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tytti Oksanen.
Työryhmän järjestäytymisen jälkeen todettiin, että työryhmä haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä
kaikkien pelastuslaitosten kanssa ikäihmisten turvallisuusasian edistämiseksi. IKAT-työryhmälle muodostettiinkin yhteyshenkilöverkosto, joka koostui jokaiselta pelastuslaitokselta yhdestä tai kahdesta henkilöstä, joka toimii omalla laitoksellaan asumisturvallisuuden parissa.
Yhteyshenkilöiltä pyydettiin työryhmän toimintakauden aikana muutaman kerran kommentteja työryhmän laatimille luonnoksille, lähinnä työkalupakin eri vaiheissa. Yhteyshenkilöverkostoon kuuluivat:
-

Etelä-Karjalan pelastuslaitos: Vesa Kultanen

-

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos: Hannu Puranen

-

Etelä-Savon pelastuslaitos: Juha Kauppinen

-

Helsingin pelastuslaitos: Stina Hällberg

-

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos: Ari Päivärinta

-

Jokilaaksojen pelastuslaitos: Pentti Ukkola

-

Kainuun pelastuslaitos: Pekka Heikkinen

-

Kanta-Hämeen pelastuslaitos: Markku Lauronen

-

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos: Joni Kontio

-

Keski-Suomen pelastuslaitos: Pasi Vilhunen

-

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: Maria Laakso

-

Kymenlaakson pelastuslaitos: Ari Särkkä

-

Lapin pelastuslaitos: Sanna Leiviskä

-

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos: Tapani Temisevä, Pauliina Kopra

-

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos: Pasi Nyman

-

Pirkanmaan pelastuslaitos: Tytti Oksanen

-

Pohjanmaan pelastuslaitos: Mikko Ahola

-

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos: Mika Kinnunen

-

Pohjois-Savon pelastuslaitos: Ilkka Itkonen

-

Päijät-Hämeen pelastuslaitos: Ari Heikkinen

-

Satakunnan pelastuslaitos: Tiina Kielinen

-

Varsinais-Suomen pelastuslaitos: Knut Lehtinen
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Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut määritteli tehtävänantopäätöksessään työryhmän tehtävät:
-

Valtakunnallisesti yhtenäisten riskinarviointikriteerien luominen arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä ja turvallisuutta.

-

Valtakunnallisesti yhtenäisen toimintamallin luominen viranomaisyhteistyön toteuttamiseksi arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä päätösten perusteiksi.

3.2. IKAT-työryhmän toiminta
IKAT-työryhmän jäsenet asuvat ja työskentelevät kohtalaisen kaukana toisistaan, joten heti
alussa työryhmän kesken sovittiin, että kokoukset hoidetaan Skypen avulla. Kokoukset päätettiin pitää noin kuukauden välein.
Työryhmän toimintakauden alussa haluttiin selvittää, mitä pelastuslaitokset ovat tehneet
ikäihmisten turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi kysyttiin, mitä toiveita pelastuslaitoksilla on
työryhmän työskentelyyn. Jokaiselta pelastuslaitoksilta selvitettiin seuraavat asiat joko puhelinsoitolla tai sähköpostitse:
-

Käytössä olevat menetelmät / toimintamallit ikäihmisten turvallisuuden edistämiseksi

-

Käytössä olevat työkalut ikäihmisten turvallisuuden edistämiseksi

-

Mitä erilaisia ikäihmisten parissa työskenteleviä toimijoita pelastuslaitoksen koulutuksilla tavoitetaan

-

Pelastuslaitoksella varatut resurssit ikäihmisten parissa työskentelemiseen

Pelastuslaitosten vastauksista tehty kooste on liitteenä 2. Pelastuslaitosten tekemä työ
ikäihmisten turvallisuuden edistämisessä vaihtelee hyvin paljon, kuten liitteestä voi todeta.
Työryhmän tavoitteita peilattiin pelastuslaitosten antamien vastausten sekä käytyjen keskustelujen kanssa. Pelastuslaitoksilta tuli vahvasti toivetta, että työryhmä voisi tuottaa käytännöllisiä ja yksinkertaisia apuvälineitä ikäihmisten kotona asumisen arvioimiseksi.
Turvallisuuspalveluiden tehtävänantona oli koostaa valtakunnallisesti yhtenäiset riskinarviointikriteerit sekä toimintamalli kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden arvioimiseksi ja
turvallisuuden edistämiseksi. Seuraavassa luvussa (luku 4) käydään läpi riskinarviointikriteereitä, joiden tarkoitus on olla apuna arvioitaessa kotona asuvan henkilön edellytyksiä kotona asumiseen. Luvussa 5 kerrotaan työryhmän koostamasta toimintamallista, joka luotiin
usean pelastuslaitoksen toiveen mukaisesti mahdollisimman käytännölliseksi työkalupakiksi.
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Pelastuslaitosten vastauksista nousi esille myös se, että osa laitoksista tekee hyvinkin organisoitua yhteistyötä kuntien / kaupunkien / maakuntien perhehoidon ja omaishoidon yksiköiden kanssa. Osalle kyseiset toimintamuodot olivat taas hyvinkin vieraita eikä koko maakunnassa välttämättä etenkään perhehoitoa edes ollut. Pelastuslaitoksilta tuli toivetta myös
näiden toimintamuotojen yhtenäisempiin toimintamalleihin. Luvussa 6 on koottu työryhmän
tuottamat toimintamallit.
Työryhmälle tarjottiin myös halukkuutta olla ohjaamassa opinnäytetyötä ikäihmisten kotona
asumisen turvallisuuden parissa. Opinnäytetyön tekijä oli aiempien opintojen kohdalla jo tutustunut aiheeseen ja tehnyt aiheeseen liittyen lopputyön. Nyt hän halusi syventää opinnäytetyössä asiaan perehtyneisyyttään. Opinnäytetyö otettiin IKAT-työryhmän ohjaukseen ja
tuloksena saatiin ikäihmisen kodin tarkistuslista ja listan käyttöön ohjeistava opas. Opinnäytetyöstä lisää luvussa 7.
Pelastuslaitosten vastauksista nousi esille erilaiset hankkeet kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden parantamiseksi. Hankkeita on käynnissä useita eri puolilla Suomea, mutta tietoisuus niistä oli hyvin hajanainen. Tähän raporttiin haluttiinkin nostaa esille viisi keskeisintä
hanketta: EVAC-mittari – RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin, Kotona asumisen turvallisuus -hankekokonaisuus, Varautuen turvallisempaa
kotona ja kylässä, Osallistava turvallisuus erityisryhmille sekä Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen. Hankkeista lisää luvussa 8.

4.

Riskinarviointikriteerit

Tehtävänantopäätöksessä työryhmän tehtäväksi annettiin riskinarviointikriteerien luominen
kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden arviointiin. Työryhmä lähti liikkeelle kysymällä pelastuslaitoksilta olemassa olevia toimintamalleja ja hankkeita, joista voisi olla hyötyä kriteereiden luomisessa. Esille nousivat kaksi hanketta: EVAC-hanke ja KAT-hankekokonaisuus.
EVAC-hankkeessa kehitetyn EVAC-mittari 3.0:n avulla voidaan arvioida asukkaan poistumismahdollisuuksia mahdollisessa tulipalotilanteessa. Mittarin avulla saadaan selville asukkaaseen ja hänen toimintakykyynsä liittyvät poistumismahdollisuudet. KAT-hankekokonaisuudessa on luotu asumisturvallisuustesti, jonka avulla voidaan arvioida oman tai läheisen
kodin turvallisuutta. Testissä huomio kiinnittyy asuntoon ja sen turvallisuuteen sekä asukkaan verkostoon.
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Työryhmässä keskusteltiin mittarin ja testin antamista näkökulmista ikäihmisten turvallisuuteen ja näiden keskustelujen tuloksena työryhmässä päätettiin, että näissä kahdessa hankkeessa luotujen mittarin ja testin avulla voidaan määritellä yhtenäiset riskinarviointikriteerit
ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuden arviointiin. Kappaleissa 4.1. ja 4.2. esitellään
hankkeiden tuottamat kriteerit.

4.1. EVAC-mittarin kriteerit
EVAC-hankkeesta ja EVAC-mittarin kehittämisestä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 8.1.
EVAC-hankkeessa tuloksena tullut EVAC-mittari 3.0 pohjautuu kotihoidon RAI -järjestelmään, joka on kotihoidossa käytössä oleva asiakkaan arviointi- ja seurantajärjestelmä. Kotihoidon RAI -järjestelmässä asukas arvioidaan monien kysymyksien ja mittareiden avulla
kokonaisvaltaisesti. EVAC-mittari 3.0:n tarkoituksena on tuoda esille kotihoidon RAI -järjestelmän kriteereiden avulla arvio asukkaan poistumiskyvystä hätätilanteessa omasta asunnostaan.
EVAC-mittari 3.0:n kriteerit liittyvät läheisesti asukkaan liikkumiskykyyn, mutta myös kognitiiviseen kykyyn. EVAC-mittari 3.0 sisältää kotihoidon RAI -järjestelmän yhden mittarin sekä
4 irrallista kriteeriä, jotka on lueteltu alla:
-

Mittari: Vaikeudet IADL-toiminnoissa (IADL_6)

-

Pukeutuminen, alavartalo (H2f)

-

Kulkuvälineiden käyttö (H1gB)

-

Hemiplegia / hemipareesi (toispuoleinen halvaus / heikkous) (J1j)

-

Portaissa kulkeminen (H5)

IADL_6-mittari
EVAC-mittari 3.0. sisältää edellä mainitun IADL_6-mittarin. Kyseisen mittarin tarkoituksena
on selvittää asukkaan vaikeuksia IADL (Instrumental Activities of Daily Living) -toiminnoissa
eli päivittäisen elämän toiminnoissa. Tässä mittarissa päivittäisistä toiminnoista on poimittu
seuraavat kriteerit IADL_6-mittarille:
-

Aterioiden valmistaminen (H1aB)

-

Tavalliset kotitaloustyöt (H1bB)

-

Puhelimen käyttö (H1eB)

IADL_6-mittarin kriteerien arvioinnin tuloksena vastauksena saadaan mittarista arvio välillä
0 – 6. Taulukossa 2 on IADL_6-mittarin pisteytys. Mittarin arvoon vaikuttaa, paljonko ja
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kuinka monessa toiminnossa asiakkaalla on vaikeuksia. (Kotihoidon RAI – Mittarikäsikirja
2013)
Taulukko 2. IADL_6-mittarin pisteytys. (Kotihoidon RAI – Mittarikäsikirja 2013)

IADL_6-mittarin sisältämät kriteerit (H1aB, H1bB, H1eB)
H1aB-kriteerillä eli aterioiden valmistamisella tarkoitetaan esim. aterioiden suunnittelua,
kypsentämistä, tarveaineiden kokoamista, ruoan tarjoilua ja pöydän kattamista. Tavallisilla
kotitaloustöillä (H1bB) tarkoitetaan esim. astianpesua, pölyjen pyyhkimistä, vuoteen sijaamista ja pyykistä suoriutumista. Puhelimen käyttöön (H1eB) liittyy puhelujen soittaminen tai
vastaanottaminen (numeroiden suurennuslevyt, äänenvahvistimet tai muut apuvälineet mukaan lukien). Kaikkien kolmen kriteerin osalta arviointiasteikko on sama. Arviointiasteikko
on kuvassa 6. (Kotihoidon RAI – Mittarikäsikirja 2013)

Kuva 6. H1aB:n, H1bB:n ja H1eB:n kriteereiden arviointiasteikko. (MDS-HC 2.0 2000)

Pukeutuminen, alavartalo (H2f)
H2f-kriteerin tavoitteena on selventää, miten asukas pukee ja riisuu kaikki tavalliset arkivaatteet (alus-, sisä- ja ulkovaatteet) alavartalolta, mukaan lukien proteesit, ortoosit, jalkatuet, vyöt, housut, hameen, kengät ja nepparit. Alla olevassa kuvassa (kuva 7) on koottu
H2f-kriteerin arviointiluokittelu. (MDS-HC 2.0 2000)
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Kuva 7. H2f-kriteerin arviointiasteikko. (MDS-HC 2.0 2000)

Kulkuvälineiden käyttö (H1gB)
H1gB-kriteerillä kuvataan asukkaan kulkuvälineiden käyttöä arjessa. Tavoitteena selventää
miten asukas on suoriutunut kävelymatkaa pidemmälle suuntautuvista matkoista viimeisen
7 vuorokauden aikana. Kuvassa 8 on H1gB-kriteerin arviointiasteikko. (MDS-HC 2.0 2000)

Kuva 8. H1gB-kriteerin arviointiasteikko. (MDS-HC 2.0 2000)
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Hemiplegia / hemipareesi (toispuoleinen halvaus / heikkous) (J1j)
J1j-kriteerillä selvennetään asukkaan poistumiskykyyn vahvasti vaikuttavaa sairautta, hemiplegiaa / hemipareesia. Kriteeriin on tarkoitus vastata lääkärin toteamuksen nojalla sairaudesta, jota seurataan tai on ollut sairaalaan lähettämisen syynä viimeksi kuluneen 90
vuorokauden aikana. J1j-kriteerin arviointiasteikko on kuvassa 9. (MDS-HC 2.0 2000)

Kuva 9. J1j-kriteerin arviointiasteikko. (MDS-HC 2.0 2000)

Portaissa kulkeminen (H5)
H5-kriteerissä havainnoidaan, miten asukas nousi ja laskeutui portaita viimeksi kuluneen 3
vuorokauden aikana (yksi tai useampi porras, käyttäen tarvittaessa kaidetta). Kuvassa 10
on koottu H5-kriteerin arviointiasteikko. (MDS-HC 2.0 2000)

Kuva 10. H5-kriteerin arviointiasteikko. (MDS-HC 2.0 2000)

Edellä mainittujen kriteereiden ja mittarin avulla saadaan EVAC-mittari 3.0:n tuloksena
asukkaan poistumisarvio. Poistumisarvioon vaikuttavat kriteerit liittyvät etenkin asukkaan
fyysiseen toimintakykyyn, mutta myös asukkaan ymmärryskykyyn. EVAC-mittari 3.0:n sisältämän IADL_6-mittarin kriteerit kuvaavat asukkaan ymmärryskykyä, jota tarvitaan hätätilanteessa poistumiseen. Muut kriteerit liittyvät asukkaan fyysiseen toimintakykyyn. Mitä hankalampaa asukkaalla on päivittäisissä rutiininomaisissa tehtävissä, kuten pukeutumisessa tai
portaiden käyttämisessä, sitä hankalampaa hänen on poistua kiireellisesti omasta asunnostaan hätätilanteessa. Poistumisarvion tulos saadaan visuaalisesti liikennevaloilla, jossa punainen on korkean riskin taso eli ei pääse asunnosta 2–3 minuutissa, keltainen kohtalaisen
riskin taso eli saattaa päästä asunnosta 2–3 minuutissa ja vihreä matalan riskin taso eli
pääsee asunnosta 2–3 minuutissa. EVAC-mittarista on kuitenkin muistettava, että mittari
antaa ainoastaan arvion ei absoluuttista totuutta.
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4.2. KAT-hankekokonaisuuden kriteerit
(Asumisturvallisuustesti 2018)
KAT-hankekokonaisuudessa (eli Kotona Asumisen Turvallisuus -hankkeessa) on luotu
KAT-asumisturvallisuustesti, jonka avulla on tarkoitus kartoittaa asukkaan asumisympäristön turvallisuutta. Testin voi tehdä itse tai toisen puolesta. Testi sisältää asiaa selkeyttäviä
kuvia jaotuksella: kunnossa, jotain korjattavaa, paljon korjattavaa. Asumisturvallisuustestin
voi tehdä kuka tahansa ja se löytyy netistä osoitteesta: https://www.kotonaasumisenturvallisuus.fi/asumisturvallisuustesti.
KAT-asumisturvallisuustestin kriteereinä ovat tavaran määrä asunnon ulkopuolella, liikkuminen piha-alueella, poistumisturvallisuus, tavaran määrä asunnossa, tulen käsittely, sähkölaitteiden toimivuus ja käyttäminen, muut turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja asumisterveys. Alla on avattu kriteereitä tarkemmin.
Tavaran määrä asunnon ulkopuolella
Tavoitteena on kiinnittää huomiota asunnon ulkopuoliseen herkästi syttyvään materiaaliin.
Jos tulipalo alkaa rakennuksen ulkopuolelta, asunnon läheisyydessä säilytettävät materiaalit
voivat aiheuttaa syttymisriskin. Testin yhteydessä selvennetään, että herkästi syttyvää materiaalia ovat esimerkiksi halkopinot, veneet ja rakennusmateriaalit.
Liikkuminen piha-alueella
Piha-alueiden turvallisuuteen ja helppokulkuisuuteen tulisi kiinnittää huomiota etenkin ikäihmisten osalta kaikkina vuodenaikoina. Piha-alueiden turvallisuuteen liittyy esim. kulkuväylien helppokulkuisuus ja riittävä hiekoitus talvisin sekä valaistus.
Poistumisturvallisuus
Onnettomuustilanteessa asunnon kaikista tiloista tulisi päästä poistumaan esteettä. Poistuminen tulisi onnistua myös pimeässä ja ilman avainta. Omakoti- ja rivitaloissa poistumisreittejä tulee olla vähintään kaksi, kerrostaloissa hyväksytään toiseksi poistumisreitiksi parveke.
Esteetön poistuminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä ja pienentää
loukkaantumisriskiä. Tulipaloissa poistumiseen on kuitenkin aikaa vain muutama minuutti.
Tavaran määrä asunnossa
Suuri tavaramäärä asunnossa aiheuttaa tulipalon syttymisriskin lisäksi kaatumistapaturmien
ja liukastumisen riskiä. Herkästi syttyvän materiaalin kasaantuminen kotiin aiheuttaa erityisesti vaaraa. Herkästi syttyvällä materiaalilla tarkoitetaan esim. pahveja, sanomalehtiä,
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vaatteita, patjoja ja tyynyjä. KAT-asumisturvallisuustestissä käydään tavaramäärää läpi
huonekohtaisesti: keittiö, olohuone, makuuhuone, sauna, pannuhuone/tekninen tila, varasto
ja muut tilat.
Tulen käsittely
Tulen käsittelyyn liittyviä riskitekijöitä on asumisturvallisuustestissä huomioitu seuraavasti:
Tupakoidaanko asunnon sisällä? Poltetaanko kynttilöitä tai käytetäänkö tulisijaa varomattomasti? Onko asunnossa palon aiheuttamia jälkiä? Ovatko keittiöaskareet turvallisia? Asuntopaloista suurin osa liittyy avotuleen, tulisijojen ja sähkölaitteiden käyttövirheisiin, huolimattomaan tupakointiin, runsaaseen alkoholinkäyttöön tai keittiöaskareisiin.
Sähkölaitteiden toimivuus ja käyttäminen
KAT-asumisturvallisuustestissä huomioidaan asunnon vanhat ja vialliset sähkölaitteet, sähkölaitteiden sijainti, huoltaminen ja käyttötapojen turvallisuus sekä löytyykö asunnosta merkkejä sähkölaitteiden epätavallisesta toiminnasta. Sähkö aiheuttaa Suomessa yli tuhat rakennuspaloa. Tulipaloa saattaa edeltää sähkölaitteen epätavallinen toiminta (esim. pesukoneen
ohjelman toistuva keskeytyminen, valaisimesta kuuluva hurina, laitteesta kuuluvat epämääräiset äänet, tummentumat tai paha haju). Kannattaa huomioida myös valaisinten turvallisuus sekä sähkölaitteiden puhtaus.
Muut turvallisuuteen vaikuttavat asiat
Muita huomioitavia turvallisuuteen liittyviä asioita KAT-asumisturvallisuustestissä ovat palovaroittimet, osoitemerkintä, turva- ja apulaitteet, avun hälyttäminen, asunnosta poistuminen
ja asukkaan riippuvuus palveluista.
Asumisterveys
Asumisterveyteen liittyviä tarkasteltavia asioita ovat: wc:n tai käymälän käytön mahdollisuus; turvallisen, toimivan ja säännöllisen peseytymisen mahdollisuus; puhtaan ruoka- ja
juomaveden käyttömahdollisuus; asunnon siisteys ja viihtyisyys; asunnon riittävä lämpö;
asunnon lämmitysmahdollisuudet sekä asukkaan kaatumiset viimeisen 12 kuukauden aikana. Asumisterveyteen liittyvillä kysymyksillä pyritään selvittämään asukkaan jokapäiväisten toimintojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

4.3. Riskinarviointikriteereiden yhdistäminen
EVAC-mittari 3.0:sta sekä KAT-hankkeen asumisturvallisuustestistä on tehty asiaa selventävä kuva (kuva 11), jossa on esitelty riskinarvioinkriteerien kokonaisuus asukaslähtöisyys
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huomioiden (liite 3). Kriteerit yhdistämällä saadaan huomioitua asukkaan turvallisuus kokonaisvaltaisesti.

Kuva 11. Riskinarviointikriteerit

Riskinarviointikriteereitä pääsee halutessaan käyttämään ja kokeilemaan kuka tahansa.
EVAC-mittari 3.0 tulee vuoden 2019 alussa älypuhelimiin tai tabletteihin ladattavaksi sovellukseksi. KAT-asumisturvallisuustesti on tehtävissä netissä osoitteessa: www.kotonaasumisenturvallisuus.fi/asumisturvallisuustesti.
Riskinarviointikriteerien lisäksi on hyvä nostaa esille toimenpiteet, joita tarvitaan, jotta riskinarviointikriteerien avulla havaittujen riskien suuruutta voidaan pienentää. Kuvaan 12 (liite 4)
on koottu riskinarviointikriteerien pohjalta esille tulleiden riskien pienentämiseksi tehtäviä
toimenpiteitä.

19

Kuva 12. Toimenpiteet

5.

Työkalupakki

IKAT-työryhmälle annetussa tehtävänannossa toisena tehtävänä oli ikäihmisten parissa
työskentelemiseen tarkoitetun toimintamallin luominen viranomaisyhteistyölle. Pelastuslaitoksille tehdyn kyselyn perusteella laitokset toivoivat työryhmältä käytännöllistä työkalupakkia, jota voitaisiin käyttää ikäihmisten luona tehtävillä kotikäynneillä ja palotarkastuksilla.
Työryhmässä päätettiin tehdä hyperlinkeillä varustettu PowerPoint-esitys, jossa on mahdollisimman helppo liikkua asiasta toiseen ja löytää tarvitsemansa tiedot. Työkalupakkia on
mahdollista käyttää myös paperisena versiona, mutta luonnollisestikaan hyperlinkitys ei
siinä versiossa toimi. Työkalupakki löytyy tämän loppuraportin liitteistä (liite 5).
Työkalupakkiin pyydettiin kommentteja kahteen kertaan pelastuslaitosten yhteyshenkilöiltä.
Työkalupakkia tehtiin myös Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen hankkeen hankepäällikön Nina Söderholmin kanssa, sillä työkalupakista haluttiin mahdollisimman kattava myös paloriskiasuntojen osalta. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Valvontatoimin-

20

nan kehittäminen -työryhmän puheenjohtajan Marjo Oksasen kanssa. Marjon johdolla Valvontatoiminnan kehittäminen -työryhmä teki Valvonnan käsikirjan ja työkalupakki haluttiin
yhteneväiseksi myös Valvonnan käsikirjassa huomioitujen linjausten kanssa.
Työkalupakin rakenne
Työkalupakki rakennettiin käyttäjän näkökulmasta helpottamaan tiedonhakua jaottelemalla
eri aihealueisiin liittyvät asiat omiksi kokonaisuuksiksi. Työkalupakissa tehtiin jaottelu rakennukseen, asumiseen ja asukkaaseen liittyviin riskitekijöihin. Työryhmässä päätettiin, että
asiakokonaisuudet jaetaan näihin kolmeen ryhmään, jotta saadaan erotettua suoranaisesti
rakennukseen liittyvät, asumiseen liittyvät ja itse asukkaaseen ja hänen toimintaansa liittyvät
asiat. Työkalupakkiin valikoituneet asiat eivät ole täysin yksiselitteisiä, mutta työryhmässä
pyrittiin mahdollisimman loogiseen lopputulokseen. Kuvassa 13 on työkalupakin aloituskuva.

Kuva 13. Työkalupakin aloituskuva.

Työkalupakin aloituskuvan jälkeen PowerPointissa on esitelty aihepiiriin liittyvää lainsäädäntöä sekä Yhteistyöviranomaiset ja -vastuutahot -dia, johon jokaisen laitoksen on tarkoitus
koota dialla mainittujen tahojen yhteystiedot. Taulukkoa saa toki laajentaa alueen tarpeita
vastaavaksi. Taulukon tarkoituksena on helpottaa jokapäiväistä työtä ikäihmisten ja muiden
erityisryhmien turvallisuuden edistämisessä.
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Työkalupakissa on tarkoitus edetä klikkaamalla työkalupakissa haluamaansa kokonaisuutta: rakennukseen, asumiseen tai asukkaaseen liittyviä riskitekijöitä. Työkalupakin aloituskuvan klikkaamisen jälkeen valittu kokonaisuus aukeaa uudelle ikkunalle. Kuvassa 14 on
esimerkkinä Rakennuksen riskitekijät.

Kuva 14. Esimerkki työkalupakista: Rakennuksen riskitekijät.

Rakennuksen riskitekijät -diassa on esitelty, mitä tähän kokonaisuuteen on koostettu ja
miksi. Vasemmassa reunassa on asiat, jotka tässä kokonaisuudessa huomioidaan. Oikeassa alareunassa on Palaa työkalupakkiin -nappi, jota painamalla pääsee takaisin työkalupakin aloituskuvaan. Kuvassa 15 on esimerkkinä Puutteellinen osoitemerkintä -dia.
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Kuva 15. Esimerkki työkalupakista: Puutteellinen osoitemerkintä.

Työkalupakin toimintaan liittyvät diat ovat kuvan 15 mukaisesti jaoteltu kolmeen osaan. Dian
yläosaan on sijoitettu aihepiiriin liittyvä ongelma, joka kuvassa on puutteellinen osoitemerkintä. Alapuolelle on jaoteltu ongelman syy, toimenpiteet ja vastuutaho. Toimenpiteet-laatikkoon on koostettu pelastusviranomaisen oikeudet ja velvollisuudet kussakin asiassa. Pelastusviranomaisen toimenpide voi olla suositus (S), neuvonta/ohjaus (N) tai määräys (M). Mikäli pelastusviranomaisella on määräysvalta asiaan, määräyksen perusteena olevat lakipykälät on esitetty saman laatikon alareunassa punaisella. Alhaalla olevaan vastuutaho-laatikkoon on kerätty yhteystahoja tai muita viranomaisia, joiden kanssa voisi yhteistyössä
viedä asiaa eteenpäin. Lisäksi dioissa on oikealla alhaalla palaa työkalupakkiin -painikkeen
lisäksi painike jolla voi palata kyseisen kokonaisuuden aloitusdiaan (kuvan tapauksessa rakennuksen riskitekijät -aloitusdiaan).
Työryhmän koostamaa työkalupakkia on tarkoitus käyttää PowerPoint-versiona sen helppouden ja käytettävyyden vuoksi, mutta yhtä lailla asiat pitävät paikkansa paperisessakin
versiossa. Työkalupakin toivotaan auttavan sekä aloittelevia tai vähemmän valvontatoimintaa tekeviä kuin kokeneempiakin pelastusviranomaisia.
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Työkalupakin keskustelua herättäneet asiat
Työkalupakki lähetettiin kommenteille työryhmän yhteyshenkilöille kaikkiin laitoksiin. Kommenttikierroksilla nousi esille muutamia asioita, joista työryhmä teki työkalupakkiin linjauksen. Keskustelua herättäneet asiat on avattu alla olevissa teksteissä.
Oven lukitus (Työkalupakki: dia 10)
Monissa etenkin vanhemmissa asuinrakennuksissa käytetään lukitusta, joka tulee avata
sekä sisältä että ulkoapäin avaimella. Nämä lukitukset on asennettu rakennusaikansa voimassa olevien määräysten mukaisesti, joten niiden lukitusta ei voida määrätä muutettavaksi. Voimassa olevan määräyksen mukaan uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien
tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa, kuten ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta säädetään. Tarkempi kuvaus löytyy kyseisen lain perustelumuistiosta, jossa määritetään, että ”uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovissa ei tule
yleensä käyttää lukkoja, jotka avaimetta voi takalukita siten, ettei niitä sisäpuolelta saa auki
ilman avainta”. Perustelumuistiossa määritellään erikseen kohteet, joissa ovi tulee aina
aueta sisäpuolelta ilman avainta: majoitustilat sekä hoitolaitokset, joiden toiminnan luonne
ei edellytä eristämistä. Asunnon ovi ei siis kuulu tälläkään hetkellä lainsäädännössä määräysluonteisen asian piiriin. Etenkin toimintakyvyltään rajoittuneiden asukkaiden kohdalla
kannattaa kuitenkin vahvasti suositella lukituksen vaihtamista vääntönuppiin.
Tulisijojen ja saunan käyttäminen sekä varomaton tulenkäsittely (Työkalupakki, diat: 24, 28,
30, 32)
Tulisijojen ja saunan käyttämisestä sekä varomattomasta tulenkäsittelystä keskusteltiin, milloin pelastusviranomainen voi määrää toiminnan lopetettavaksi. Pelastusviranomainen ei
ole oikea henkilö määrittelemään asukkaan toimintakykyä ja terveydellistä kuntoa. Pelastusviranomainen on kuitenkin oikea henkilö katsomaan, milloin asukkaan toiminta aiheuttaa
vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle tai välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden
vaaran, ja tällöin hänen tulee määrätä toiminta lopetettavaksi. Useimmiten kyseiset asiakkaat tarvitsevat myös muuta tukea ja apua elämässään, joten pelastusviranomainen on tarpeen vaatiessa velvollinen tekemään myös sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai ikäihmisen ollessa kyseessä vanhuspalvelulain mukaisen huoli-ilmoituksen.
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6.

Toimintamallit erityisryhmien turvallisuuden parantamiseksi

Työryhmässä selvitettiin muutaman eri laitoksen alueella tehtävää työmuotoa omaishoitoja perhehoitokohteiden turvallisuuden edistämiseksi. Toimintamallit luotiin työryhmässä näiden pohjalta. Perhehoidon toimintamallia luotaessa selvisi, että perhehoitoa on sekä ammatillista että toimeksiantoperusteista. Ammatillista perhehoitoa säädetään lailla yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) sekä perhehoitolailla (263/2015). Ammatillisen toimintansa
vuoksi kyseessä olevassa perhehoidon muodossa vaaditaan ympärivuorokautisten hoitolaitosten tapaan pelastuslain (379/2011) 18 §:n mukainen poistumisturvallisuusselvitys. Toimeksiantoperusteisen perhehoidon toiminta katsotaan työryhmän näkemyksen mukaan hyvin samankaltaiseksi kuin ammatillisen perhehoitotoiminnan, joten toimeksiantoperusteiselle perhehoidolle on määritelty oma perhekodin poistumisturvallisuusselvitys, vaikka pelastuslaki ja asetus poistumisturvallisuusselvityksestä eivät sitä vaadikaan. Selvityksen
avulla pyritään helpottamaan perhehoitajan oman toiminnan arvioimista sekä ennalta varautumaan mahdolliseen onnettomuustilanteeseen. Taulukossa 3 on selvennetty näiden kahden perhehoitomallin eroja.
Taulukko 3. Ammatillisen ja toimeksiantoperusteisen perhehoidon erot.

Ammatillinen perhehoito
Määrittelevä lainsäädäntö
Rakennusvalvontaan ilmoitus
Valvonta
Poistumisturvallisuusselvitys
Henkilöstömäärä
Henkilöstön koulutus
Asukkaiden määrä
Hinta

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista
(922/2011 7 §),
Perhehoitolaki (263/2015)
x
AVI
Pelastuslain 379/2011 18 §:n
mukainen
poistumisturvallisuusselvitys
Vähintään 2
Vähintään yhdellä tehtävään
soveltuva koulutus ja riittävä
kokemus.
max 7 (ehdot perhehoitolaki 7-9 §)
Määrittelee itse.

Toimeksiantoperusteinen
perhehoito
Perhehoitolaki (263/2015)

Kunta
Perhekodin
poistumisturvallisuusselvitys
Vähintään 1
Ei koulutusvaatimusta.
max 4 hlöä - 1 hoitaja
max 6 hlöä - 2 hoitajaa
(ehdot perhehoitolaki 7-9 §)
Kunta määrittelee palkkion ja
kulukorvauksen.

6.1. Ammatillisen perhehoidon toimintamalli
Ammatillista perhehoitoa säätelee laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011 7 §) sekä
perhehoitolaki (263/2015). Ammatillisen perhehoidon taustalla on hoitajan koulutusvaati-
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mukset sekä hoitajien määrällinen vaatimus. Pelastuslaitoksen näkökulmasta suurin eroavaisuus on poistumisturvallisuusselvitysvaatimuksessa. Ammatillisen perhehoitokodin pitäjältä vaaditaan pelastuslain (379/2011 18 §) mukainen poistumisturvallisuusselvitys. Ammatillisen perhehoidon toimintamalli on liitteenä 6.

6.2. Toimeksiantoperusteisen perhehoidon toimintamalli
Toimeksiantoperusteisen perhehoidon lähtökohtana on tavallisen perheen mahdollisuus ottaa kotiinsa perhehoidettava. Toimeksiantoista perhehoitoa määrittelee perhehoitolaki
(263/2015). Perhehoitajalle ei ole perhehoitolain mukaan koulutusvaatimusta. Työryhmän
aikaansaannoksena on määritelty perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys, joka suositellaan täytettäväksi, kun toiminta aloitetaan. Toimeksiantoperusteisen perhehoidon toimintamalli on liitteenä 7 ja perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys liitteenä 8.
Toimeksiantoperusteista toimintamallia hyödynnetään myös siinä tapauksessa, kun perhehoitaja hoitaa hoidettavaa hänen omassa kodissaan. Tällaisessa tapauksessa hoidettavan
kotia ei tarkasteta eikä poistumisturvallisuusselvitystä vaadita. Perhehoitajalle kuitenkin tähdennetään koulutuksessa, että hän voi vaikuttaa hoidettavan kodin turvallisuuteen.

6.3. Omaishoidon toimintamalli
Omaishoitoa on tehty omatoimisesti tai omaishoidon tuen avulla jo vuosikymmenien ajan.
Omaishoidon toimintamallilla pyritään saamaan valtakunnallisesti yhtenäinen toimintatapa
omaishoidon turvallisuuden parantamiseksi. Omaishoitajille ei välttämättä pidetä koulutuksia, joten omaishoidon toimintamallin toteuttaminen on haasteellista. Työryhmässä kuitenkin
keskusteltiin, että tavoitteellinen työ maakunnassa mahdollistaa yhteistyön syvenemisen ja
laajenemisen omaishoidon osalta. Omaishoidosta vastaavan tahon kanssa toimiva ja hyvä
yhteistyö on kaiken takana. Omaishoidon toimintamalli on liitteenä 9.
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7.

Opinnäytetyö: Ikäihmisen kotona asumisen turvallisuus

(Outi Salo, Pelastusopisto)

7.1. Tausta
Outi Salo teki vuonna 2016–2017 IKAT-työryhmän ohjauksessa opinnäytetyön aiheesta
Ikäihmisen kotona asumisen turvallisuus. Työryhmä toimi Outin ohjausryhmänä ja Outi osallistui työryhmän kokouksiin kuukausittain. Jokaisessa kokouksessa käytiin läpi opinnäytetyön etenemistä ja päätettiin yhdessä seuraavat askeleet työn etenemiselle.
Outi Salo kuvailee opinnäytetyössään taustaa seuraavasti: ”Suuret ikäluokat eläköityvät ja
tavoitteena on, että ikäihmiset asuisivat kotona mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi EteläKarjalan sosiaali- ja terveystoimella on tavoitteena, että vuonna 2040 ikäihmisten laitosasumisen prosentti olisi nolla. Noin 90 prosenttia ikäihmisistä asuu kotona tällä hetkellä. Ikäihmisille sattuu paljon kuolemaan johtaneita ja muita tapaturmia, joista suurin osa tapahtuu
kotona ja joiden seuraukset ovat vakavia. Suurin osa tulipaloista johtuu ihmisen omasta toiminnasta. Suomessa lähivuosina kuolemaan johtaneiden tulipalojen menehtyneistä yli kolmannes on ollut ikäihmisiä. Näiden asioiden vuoksi ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota nyt ja tulevaisuudessa.”
Outi kertoo opinnäytetyössään, että hän valitsi opinnäytetyön aiheensa, koska: ”Sillä voidaan kehittää tavallisten kansalaisten turvallisuutta ja sitä kautta vahvistaa heidän turvallisuuden tunnettaan. Opinnäytetyö käsittelee ikäihmisten kodin turvallisuutta painottuen paloturvallisuuteen.” Opinnäytetyön selkeyttämisen vuoksi siitä on rajattu tietoisesti pois laitosmuotoinen asuminen, järjestetty asuminen ja perhehoito sekä kodin ulkopuoliset turvallisuustekijät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Outi Salo kuvaa opinnäytetyönsä johdannossa: ”Työn tavoitteena on tehdä hyvä ja käytännöllinen ikäihmisten kodin tarkastuslista. Työn ideana on, että sitä käyttäisi myös juuri eläköityneet ihmiset, ja näin voitaisiin seurata, kuinka turvallisuuden taso muuttuu ihmisen
ikääntyessä. Tavoitteena on luoda lista, joka jalkautetaan ikäihmisille, jotta he voivat itse tai
heidän omaisensa tarkastaa turvallisuustasonsa tietyin väliajoin. Tarkastuslistan ymmärtämisen selkeyttämiseksi tehdään opas, joka kertoo, kuinka ikäihmisten kotona asioiden tulisi
olla, jotta siellä olisi mahdollisimman turvallista elää. Tarkastuslista ja opas on tarkoitus tulla
valtakunnallisesti käyttöön.”
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7.2. Tarkastuslista ja opas
Outi Salo kuvaa opinnäytetyössään tekemäänsä tarkastuslistaa ja opasta seuraavasti: ”Tarkastuslista ja opas ovat tehty ikäihmisten kotona asumisten turvallisuuden kehittämiseksi.
Tarkastuslista painottuu palo- ja poistumisturvallisuuteen, mutta siinä on otettu huomioon
myös tapaturmien ennalta ehkäiseminen. Tarkoituksena on, että ikäihmisen toimintakyky
kotona asumiseen on arvioitu jo muulla keinoin. Tarkastuslistassa ja oppaassa on otettu
huomioon voimassa oleva lainsäädäntö ja tilastot, jotka kertovat ikäihmisten kotona asumisen turvallisuudesta. Tavoitteena on tarkastuslista, joka jalkautetaan ikäihmisille, jotta he
voivat itse tai heidän omaisensa tarkastaa kodin turvallisuustasonsa tietyin väliajoin. Tätä
kautta myös ikäihmisen omaiset olisivat tietoisia siitä, millä tasolla ikäihmisten kodin turvallisuus on. Työn ideana on, että sitä käyttäisi myös juuri eläköityneet ihmiset ja näin voitaisiin
seurata, kuinka turvallisuuden taso muuttuu ihmisen ikääntyessä. Tarkastuslistan on tarkoitus tulla valtakunnallisesti käyttöön. Tarkastuslistasta voisi tehdä mobiiliversion, joka varmasti kasvattaisi sen käyttäjien määrää helppoutensa vuoksi.”
Tarkastuslistaa testattiin pelastusalan ulkopuolisten tekijöiden toimesta. Testiryhmään kuului eri-ikäisiä miehiä ja naisia. Tarkastuksiin osallistui ikäihmisen lisäksi hänen omaisensa.
Testaajilta saatiin pääasiassa positiivista palautetta, mutta myös muutamia kehitysideoita,
joiden perusteella tarkastuslistaa muokattiin käytettävämmäksi.

7.3. Pohdintaa opinnäytetyöstä
Outi Salo kirjoittaa opinnäytetyöstään seuraavaa pohdintaa: ” ”Ohjataan käyttäytymistä,
kunnes se muuttaa asennetta” Sampo Sipari Yara Oy. Tämä oppitunnilla vastaan tullut lause
mielestäni kiteyttää hyvin koko turvallisuusalan kehittämistä. Opinnäytetyöni voidaan kiteyttää seuraavasti: Suuret ikäluokat ikääntyvät, ja heidän turvallisuuteensa tulisi kiinnittää
enemmän huomiota. Suurin osa heistä asuu kotona, ja tapaturmia ja muita onnettomuuksia
sattuu eniten siellä. Näin voidaan todeta, että ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuteen
tulee kiinnittää enemmän huomiota. Mielestäni tämä opinnäytetyö vastaa hyvin näihin haasteeseen. Tarkastus on hyvä apu ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuden parantamiseen.”
Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena ollut asumisturvallisuuden tarkistuslista ja siihen
liittyvä opas ovat liitteenä 10. Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
https://www.theseus.fi/handle/10024/143455.
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8.

Pelastustoimen hankkeet ikäihmisten turvallisuuden edistämiseksi

8.1. EVAC-mittari – RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin
(koostanut hankepäällikkö: Tytti Oksanen)

8.1.1. Hankkeen tausta
Hanke perustuu kokonaisuudessaan siihen taustaan, josta tässä koko IKAT-työryhmän
työskentelyssä on kysymys. Eli Suomen väestön ikärakenteen muutokseen, laitospaikkojen
vähentämiseen suhteessa ikäihmisten määrään ja samaan aikaan ikäihmisten itsenäisen
kotona asumisen lisäämiseen. Hankkeen tuloksena tulevan EVAC-mittari 3.0:n avulla pyritään parantamaan kotona asuvien ikäihmisten turvallisuutta ja vähentämään palokuolemia.
EVAC-hanke on saanut rahoituksen Palosuojelurahastolta.
Ikäihmisten palokuolemien keskeisenä syynä on toimintakyvyn aleneminen. Heikentynyt tai
puuttuva toimintakyky lisää usein syttymisriskejä ja tulipalon sattuessa toisaalta heikentää
poistumismahdollisuuksia tai estää poistumisen kokonaan. Aikaisemmin käynnissä olleen
Palosuojelurahaston rahoittaman hankkeen (RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen kotihoidon asiakkaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa) puitteissa Kokkolan yliopisto-keskus Chydenius kehitti arviointimittarin (EVAC-mittari), jonka avulla kuvataan asukkaan poistumisturvallisuutta. Poistumisturvallisuuden lähtökohtana on, että asukkaan tulee päästä
pois palavasta asunnosta 3 minuutin kuluessa tulipalon syttymisestä. EVAC-mittari perustuu
olemassa olevaan kotihoidossa usealla paikkakunnalla käytetyn RAI-järjestelmän kysymyksiin ja näin RAI-järjestelmää käyttävissä kunnissa ei tehtäisi asukkaasta ylimääräisiä selvityksiä poistumisturvallisuutta arvioitaessa. Arvioinnin perusteella määritellään henkilön paloturvallisuuteen liittyvien tukitoimien tarve. EVAC-mittarin tuloksena asukkaasta saadaan
arvio: ”pääsee poistumaan asunnosta 3 minuutissa”, ”saattaa päästä poistumaan asunnosta
3 minuutissa”, ”ei pääse poistumaan asunnosta 3 minuutissa”.

8.1.2. Hankkeen tavoite ja hankeorganisaatio
RAI-arviointijärjestelmä on kansainvälinen ja laajasti hyödynnetty menetelmä hoidettavan
henkilön toimintakyvyn arviointiin. EVAC-mittari luotiin järjestelmään, jotta sitä pystyttäisiin
hyödyntämään myös paloturvallisuuden arvioimisessa.
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Hankkeen tärkeimpänä laaja-alaisena tavoitteena on EVAC-mittarin käyttöönottaminen RAIarviointijärjestelmää käyttävissä kunnissa. Aiemman hankkeen puitteissa mittari on luotu
Tampereen alueelta saatujen tietojen (noin 300 asiakastietoa) perusteella. Suurempi tietojoukko laajemmalta alueelta lisää huomattavasti mittarin luotettavuutta. Jotta mittari pystytään ottamaan valtakunnallisesti käyttöön, mittaria tulee testata, kehittää ja pilotoida valtakunnallisesti isommalla tietojoukolla ja laajemmalla alueella.
EVAC-mittarin mahdollisimman tehokas käyttöönottaminen vaatii myös mittarin luomista
omaksi RAI-järjestelmään liitettäväksi työkalukseen. Lisäksi EVAC-mittarin jalkauttaminen
valtakunnallisesti on merkittävä osa hanketta, jotta mittaria käytetään yhteisesti sovittujen
toimintatapojen mukaisesti.
Hanke toteutetaan valtakunnallisena pelastuslaitosten kumppanuusverkoston hankkeena,
jota organisoi hankepäällikkö. Hankkeelle perustetaan eri osapuolten edustajista koottu ohjausryhmä sekä asiantuntijaryhmä, joka osallistuu EVAC-mittarin käytännön kehitystyöhön.
Hankeorganisaatioon kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitos, Varsinais-Suomen pelastuslaitos,
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan pelastuslaitos / KAT-hanke, Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Raisoft, Tampereen kaupunki / kotihoito, sisäministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

8.1.3. Hankkeen aikataulu ja tulokset
Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2017 – 31.12.2018. EVAC-hankkeesta julkaistaan loppuraportti vuoden 2018 lopulla. Loppuraportti tulee Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuille.
Aiemmassa hankkeessa (PaloRAI-hanke) kehitetty EVAC-mittari testattiin ja kehitettiin Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla kerättyjen tietojoukkojen avulla.
Luodun mittarin todettiin olevan hyvä, mutta saatujen tulosten perusteella sitä pystyttiin vielä
parantamaan, jotta asukkaasta tulevat tulokset ovat varmuudella luotettavia. Hankkeen aikana luotiin EVAC-mittari 3.0 tietojoukkojen ja tutkimuksen avulla. Mittari pohjautuu kotihoidon RAI -järjestelmään ja mittarin kriteerit ovat näin ollen sidottu kyseiseen järjestelmään.
EVAC-mittari 3.0:n kriteereistä on yksityiskohtaista lisätietoa tämän raportin kappaleessa
3.1. EVAC-hankkeen kriteerit. EVAC-mittari 3.0:n kehittämisen lisäksi hankkeessa testattiin
mittarin poistumisarvioinnin luotettavuus. Sekä mittari että tehdyt poistumisarvioinnit on todettu riittävän luotettavaksi, jotta mittaria voidaan käyttää suunniteltuun toimintaan.
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EVAC-mittarin heikkous – ja vahvuus – on ollut siinä, että se pohjautuu kotihoidon RAI järjestelmään. Kaikki Suomen kunnat eivät käytä kyseistä järjestelmää ja näin ollen on koettu, että nämä kunnat eivät ole tilanteessa tasa-arvoisessa asemassa. EVAC-hankkeen
myötä tilannetta on parannettu niin, että EVAC-mittari 3.0:sta kehitetään puhelimiin, tabletteihin ja tietokoneisiin (vaatii Android-pohjan) ladattavissa oleva sovellus. Sovelluksen voi
ladata kuka tahansa. Sovellusta käytetään yksittäisissä tilanteissa ja se ei kerää tietoa eikä
henkilötietoa asukkaasta mihinkään. Tuloksen käyttäminen jää näin ollen sovelluksen käyttäjän päätettäväksi.

8.1.4. Lisätietoa hankkeesta
EVAC-hankkeesta saa lisätietoa vuoden 2019 alussa julkaistavasta loppuraportista Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuilta. Hankkeesta voi myös kysyä lisää hankepäällikkö Tytti Oksaselta (tytti.oksanen@tampere.fi).

8.2. Kotona asumisen turvallisuus-hankekokonaisuus
(koostanut: Etelä-Karjalan pelastuslaitos: Heidi Huuskonen ja Jani Kanerva , EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiiri: Kristiina Kapulainen)

8.2.1. KAT-kehittämisen toimintaperiaate ja tavoitteet
Pelastusviranomaisen ja sosiaali- ja terveydenhoitosektorin yhteistyönä käynnistämä ja sittemmin verkostomaiseksi monitoimijayhteistyöksi laajentunut Kotona asumisen turvallisuuseli KAT-kehittämistoiminta perustuu monitoimijayhteistyön kautta tuotettavaan kykyyn ennakoida ja ennalta estää asumisen turvallisuuden riskejä erityisesti ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden asukkaiden tarpeet huomioiden.
Toiminnalla vastataan yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa ikääntyneen väestön osuus
yhteiskunnassa kasvaa samanaikaisesti kun hoivapalvelujen painopiste on muutoksessa
laitospalveluista kotiin vietäviin palveluihin. Pelastustoimen kannalta kehitys tarkoittaa merkittävää muutosta toimintaympäristön riskien arvioinnissa ja hallinnassa, kun asumisturvallisuustarkastelun painopiste muuttuu vaihteleviin ja hajasijoittuneisiin kotiolosuhteisiin laitosympäristöjen sijaan.
Muuttuneessa tilanteessa asumisen riskipisteiden luotettava todentaminen, madaltaminen
ja ennaltaehkäisy edellyttävät monialaista yhteistyötä pelastusviranomaisen ja muiden
asukkaan hyväksi työtä tekevien toimijoiden kanssa. Vaikka asukas vastaa ensisijaisesti itse
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asumisensa turvallisuudesta, tarvitaan asumisen turvallisuusriskien kartoittamiseksi ja vahvaa moniammatillista osaamista ja yhteistyötä myös asukkaan ja toimijoista koostuvan verkoston välillä.
Kotona asumisen turvallisuus – eli KAT-kehittämisen keskiössä on edellä kuvattuja tarpeita
vastaavasti asumisen riskeihin liittyvän tilannekuvan ja tilanneymmärryksen tuottaminen
sekä riskejä ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen ja integrointi toimintaan verkostomaisen monitoimijayhteistyöhön kautta, jossa asukas erilaisine turvallisuusprofiileineen ja sen tuottamine vaatimuksineen on kehittämisen keskiössä (kuva 16).

8.2.2. KAT-kehittämisen hankkeistettu toteutus ja tavoitellut tulokset
KAT-kehittäminen perustuu kolmeen, toisiaan tukevaan hankevaiheeseen eli KAT1-, KAT2ja KAT3-hankkeeseen, joiden kautta on tuotettu syvennettyä tietoa ja kehitetty asteittain
verkostomaista toimintamallia asumisturvallisuuden ennakoivaksi parantamiseksi.
KAT1-hankevaiheessa (2016) on rakentunut peruskuva yhteistoimintaverkoston rakenteesta ja siinä tuotetusta osaamisesta sekä toiminnassa on kehitetty ensimmäisen vaiheen
testi (asumisturvallisuuskortti) asumisen turvallisuusriskien systemaattiseen määrittelemiseen. Systemaattiseen asumisen turvallisuusriskien havainnointiin ja tason määrittelyyn tähtäävän testin soveltamiskohderyhmän muodostivat sekä asukkaat ja asukkaiden lähipiiri
(omaiset, naapurit, ystävät jne.) että turvallisuutta tuottavat ammattilaiset ja verkostotoimijat.
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Kuva 16. Verkostomainen yhteistyörakenne asumisturvallisuutta kehittävässä KAT-toimintamallissa.

KAT2-hankkeessa (2017–2018) on tuotettu jäsentynyttä käsitystä verkostotoimijoiden erilaisista osaamisprofiileista ja asukkaiden erilaisista turvallisuustarveprofiileista sekä edeltävien
kytkeytymisestä asumisturvallisuutta tuottavaan verkostomaiseen yhteistyörakenteeseen.
Toiminnan keskiössä on toimijoiden kyky muodostaa yhdessä ennakoivaa ja ennalta estävää vastetta eri asukasprofiileja vastaavasti. KAT2-hankkeen konkreettisia tuotoksia ovat
yhteistoimintamalli pelastusviranomaisen ja sosiaali- ja terveystoimen edustajan väliseen
asumisen riskipisteiden havainnointiin sekä keskeistä asumisturvallisuutta koskevaa tietoa
kokoavan sivuston, https://www.kotonaasumisenturvallisuus.fi/ perustaminen. Sivuston yhteyteen tuotetulla ja asumisturvallisuuskortista johdetulla asumisturvallisuustestillä edistetään asumisturvallisuuden systemaattista arviointia asukkaiden ja ammattilaisten osalta.
Asumisturvallisuustestien tuottamaa tietoa hyödynnetään onnettomuuksien ennaltaehkäisytoimenpiteiden kohdentamisessa havaittuja riskejä vastaavasti.
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KAT3-hankkeessa (2017–2019) rakentuu eri aineistojen analyysien yhdistämiseen perustuva laaja-alainen kuva asumisen syttymien, tapaturmien ja sähkön käyttö- ja jakeluhäiriöiden synteesipoluista ja mahdollisista keskinäisriippuvuuksista. Muodostuvan käsityksen perusteella kehitetään onnettomuuskehityksen juurisyihin vaikuttavia ennalta ehkäiseviä menettelyitä sekä tuotetaan verkostostrategia, jossa eri verkostotoimijoiden rooleja ja osaamista kytketään tarkoituksenmukaisesti eri asumisriskien ennakointiin ja ennalta estämiskykyyn. Verkostostrategian tuottamisessa huomioidaan edeltävien hankevaiheiden tuottama
tieto ja kehitysmallit, jotta kehittäminen integroituu sujuvasti aiemmin tuotettuun ja tuottaa
yhdessä koherentin KAT-konseptin.
KAT-kehittämiskonsepti ja EVAC-arviointimenettelyn kehittäminen kytkeytyvät samaan asumisen turvallisuuden parantamisen viitekehikkoon. Molemmissa kehittämismalleissa tavoitteena on kehittää kykyä palo- ja pelastusturvallisuuteen kotiolosuhteissa vaikuttavien tekijöiden ennakoimiseen ja riskien ennalta estämiseen. Kehittämishankkeiden välillä tehdyn
tiiviin yhteistyön kautta on edistetty yhteistä tilannekuvatiedon tuottamista ja rakennettu johtopäätelmiä KAT-EVAC-tarkastelun pohjalta (Kuva 17). Yhteistyön kautta on näin muodostunut merkittävää hyötyä kattavamman ja syvällisemmän tilannekuvatiedon ja -ymmärryksen tuottamiseksi kompleksisesta asumisturvallisuuden kokonaisteemasta.

Kuva 17. Asumisen turvallisuuden edistäminen KAT-kehittämiskonseptin ja EVAC-kehittämisen ja niiden välisen yhteistyön
tulokulmista.
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8.2.3. Tulevat kehittämistoimenpiteet
KAT-kehittämisen kautta tuotettua tietoa sekä luotuja toimintamalleja integroidaan jatkossa
osaksi toimijoiden systemaattista asumisturvallisuutta edistävää toimintaa. Toteutuneen tarkastelun lisäksi kehittämisen yhteydessä on tunnistettu uusia, kotona asumisen turvallisuuden kehittämiskontekstiin sisältyviä tarkastelutasoja, joiden kautta pystytään edelleen parantamaan kykyä tunnistaa ja tuottaa vastetta asumisen turvallisuuden riskipisteisiin. Uudet
kehittämisaihiot liittyvät muun muassa monialaisen osaamisen ja sen kehittämispainotusten
määrittelyyn, viestintään sekä uusien teknologioiden integrointiin osaksi verkostomaista
KAT-turvallisuuspalvelua.

8.3. Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä -hanke
(koostanut: projektipäällikkö Kristiina Mattila-Nousiainen)

8.3.1. Hankkeen tausta
Sisäministeriö julkaisi 2014 Turvalliset ja elinvoimaiset kylät - Opas kyläturvallisuuteen kirjan, jossa nostettiin laajasti esiin niin kylien turvallisuusongelmia kuin ratkaisujakin niihin.
Tämä julkaisu toimi vahvana sysäyksenä hankkeen aloittamiseen. Hanke aloitettiin PäijätHämeen, Etelä-Savon ja Kanta-Hämeen pelastuslaitosten alueella.
Oman toiminnan merkitys haja-asutusalueella on ratkaisevaa hätätilanteessa. Asukkaan
osaaminen ja valmius toimia itse, ennen avun saapumista usein pitkien etäisyyksien päästä,
toisinaan huonokuntoisia teitä pitkin, voi vaikuttaa apua tarvitsevan selviytymiseen hengissä. Oikea-aikainen alkusammutus, elvytys sekä varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ratkaisevat tilanteesta selviytymisen. Oppimalla taidot toimia normaalista poikkeavissa oloissa, asukkaat pystyvät toimimaan ja ottamaan vastuuta oman lähiympäristönsä
turvallisuudesta itselleen. Yhdessä tekemisen kautta yhteisöllisyys kasvaa ja kylähenki paranee.
Hankkeen toiminta-alue on pääsääntöisesti sopimuspalokuntien toiminta-alueella. Sopimuspalokunnat ovat yhdistyksiä, joilla on eritasoisia sopimuksia pelastuslaitoksien kanssa
palveluiden tuottamisesta. Monella sopimuspalokunnalla on ongelmia saada uusia sopimuspalokuntalaisia mukaan toimintaan aktiivien ikääntyessä.
Suomessa Vanhuspalvelulain mukainen toiminta purkaa laitoshoitoa on jättänyt yhä huonommassa kunnossa olevat asukkaat omiin koteihinsa asumaan, myös haja-asutusalueelle
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kauaksi palveluista. Asukkailla voi olla suuriakin rajoituksia joko fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn suhteen. Kodit on rakennettu normaalikuntoisia ajatellen, huomioimatta toimintakyvyn heikentymisen mukanaan tuomia hankaluuksia. Asuinympäristön vaarakohtien kartoittamisella on suuri rooli turvallisuuden kohentamisessa. Usein asumisen turvallisuutta voidaan parantaa hyvin pienin ja edullisin keinoin, joita ei ole tullut aiemmin ajatelleeksi.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on tehnyt jo vuodesta 2011 erilaisia asumisen turvallisuutta
edistäviä hankkeita kolmannen sektorin kanssa, ja kokemus niistä sai pelastuslaitoksen ottamaan vetovastuun hankkeen toteuttamisesta. Eri yhteistyökumppaneita haettiin lähialueen muista pelastuslaitoksista, joista mukana ovat Etelä-Savon ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokset. Päärahoitus hankkeelle haettiin EU:n Maaseudun kehittämisrahastosta paikallisten Leader-toimintaryhmien kautta.

8.3.2. Hankkeen tavoite ja hankeorganisaatio
Tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden kokonaisturvallisuutta eri tilanteissa vahvistaen asukkaiden yhteisöllisyyttä kylien turvallisuussuunnitelmatyöllä sekä asumisturvallisuuskartoituksilla erityisryhmille, tekijöinä oman kunnan koulutetut sopimuspalokuntalaiset,
mukana nuoret mahdollisuuksien mukaan. Tukea kylien turvallisuustyötä, tehden kylistä turvallisimpia asuinpaikkoja ikään katsomatta, ottaen kaikki kyläläiset ja kylän yhdistykset ja
koulut mukaan toimintaan. Opastuksessa huomioidaan niin asukkaiden fyysinen turvallisuus, turvallisuuden tunne ja sosiaalinen turvallisuus kuin asuinympäristön ja kylän alueen
turvallisuus.
Asukkaiden varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin parannetaan koulutuksen ja harjoittelun avulla. Kyläläisten tutustuessa toisiinsa ja muiden taitoihin, kynnys pyytää ja tarjota
apua laskee, helpottaen eri elämäntilanteissa olevien kyläläisten kotona asumista. Häiriötilanteisiin kuuluvat niin sähkökatkot, vesiongelmat kuin tietoliikenneongelmatkin.
Yhteistyötä pelastuslaitosten ja kylien välillä lisätään luomalla turvallisuusyhteyshenkilöjärjestelmä, jota hyödynnetään myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa kylien
kanssa. Kuntiin viedään tietoa kylien turvallisuussuunnitelmista yhteisten toimenpiteiden
luomiseksi ja kylien turvallisuuden parantamiseksi. Kyliin muodostetaan mahdollisuuksien
ja tarpeen mukaan omia etsintäryhmiä. Eri pelastuslaitosten hyviä käytäntöjä siirretään toisiin, kertoen niistä.
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Luodaan uusia toimintatapoja eri toimijoiden välille tuoden etenkin kolmannen sektorin toimijoita (myös muita kuin Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja sopimuspalokunnat) mukaan
turvallisuustyöhön maaseutualueilla ja maaseudun omaisilla alueilla. Kylän asukkaat, kyläyhdistykset, maamiesseurat sekä muut aktiiviset yhdistykset ottavat yhteisen turvallisuusajattelun osaksi toimintaansa.
Vakiinnutetaan kylille turvallisuussuunnitelma osaksi kyläsuunnitelmaa, jota päivitetään samassa yhteydessä kuin kyläsuunnitelmaa. Turvallisuussuunnitelmaa tehdessä pohditaan
yhdessä kyläläisten kanssa kokonaisturvallisuutta kylän ja sen asukkaiden kannalta.
Hankkeelle palkattiin yksi osa-aikainen projektipäällikkö, Kristiina Mattila-Nousiainen, joka
tekee hanketta 80 % työajasta.
Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana Marjo Oksanen, PäijätHämeen pelastuslaitos, Esa Tuominen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Jyri Silmäri, EteläSavon pelastuslaitos, Heikki Laurikainen, SPEK, Anu Taipale, Päijänne-LEADER ry/Anssi
Gynther, Veej’jakaja ry, Johanna Hentinen/Jussi Pajari, Linnaseutu Ry sekä sihteerinä toimiva projektipäällikkö Kristiina Mattila-Nousiainen.

8.3.3. Hankkeen aikataulu ja tulokset
Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016 – 31.5.2019. Rahoituksesta 80 % on Maaseudun kehittämisrahastoista Leader-toimintaryhmien kautta, toiminta-alueet ovat rahoittajien toiminta-alueiden mukaiset. 20 % rahoituksesta koostuu pelastuslaitosten omarahoituksesta.
Hankkeessa yhdessä kyläläisten kanssa on tehty kylän turvallisuussuunnitelmia 8 kpl, tällä
hetkellä työn alla on 3. Eri kylissä on tehty useita toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi
kylän turvallisuussuunnitelmassa esitettyjen ehdotusten mukaisesti.
Sopimuspalokuntalaisia on koulutettu jokaisen pelastuslaitoksen alueella tekemään asumisturvallisuuden kartoituksia. Koulutus on ehdolla valtakunnalliseksi sopimuspalokuntalaisten
täydennyskoulutukseksi. Neuvottelut Suomen pelastusalojen keskusjärjestössä koulutuksesta ovat käynnissä. Sopimuspalokuntalaiset tekevät etenkin ikääntyneiden kodeissa kartoituskäyntejä, joiden yhteydessä esimerkiksi palovaroittimet voidaan uusia. He kiertävät
kohteen joko asukkaan, omaisten tai kotihoidon pyynnöstä, kertoen havainnoistaan asukkaalle ja neuvoen kuinka riskejä voidaan pienentää omassa kodissa.
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Koulujen turvapäivät, joissa keskitetysti yhtenä päivänä käydään läpi turvallisuusteemoja eri
rasteilla, ovat olleet suosittuja. Niitä on jo toteutettu joka alueella ja kevääksi on sovittu uusia
tilaisuuksia.
Yllättävänä tuloksena hanke on ollut synnyttämässä osaltaan uusia laajoja verkostoja. Erilaiset kyläturvallisuushankkeiden vetäjät ovat kokoontuneet jo kaksi kertaa yhteen jakaen
hyviä toimintatapoja sekä ideoita uusiin hankkeisiin. Samalla joukko on saanut vertaistukea,
usein yksinäiseen hanketyöhön. Seuraava tapaaminen on kevättalvella 2019. Verkosto on
vapaamuotoinen. Toinen verkosto on asumisturvallisuushankkeiden ”Turvallisuuden nelikko”, jossa jaamme hyviä käytäntöjä sekä tietoa hankkeista toisille toimijoille.

8.3.4. Lisätietoa hankkeesta
Liitteenä ovat toimintamalliesitykset koulujen turvapäivästä (liite 11) sekä sopimuspalokuntalaisten (liite 12) tekemistä asumisturvallisuuden kartoituksista ikääntyneiden sekä muiden
erityisryhmien kodeissa.
Lisätietoja hankkeesta saa projektipäällikkö Kristiina Mattila-Nousiaiselta, puhelimitse 0440
773 697, tai sähköpostitse kristiina.mattila-nousiainen@phpela.fi.
https://www.phpela.fi/fi/asukkaille/asumisturvallisuushankkeet

8.4. Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille -hanke
(koostanut: projektipäällikkö Tarja Ojala)

8.4.1. Hankkeen tausta
Maassamme on käynnissä sosiaali- ja terveystoimen palvelupolitiikan muutos, jossa ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden laitoshoidon sijasta pyritään kotona asumisen tukemiseen. Samaan aikaan ikääntyneiden ja muistisairaiden määrän arvioidaan kasvavan merkittävästi. Politiikan muutoksen ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrän
kasvun yhteisvaikutuksena arvioidaan, että jatkossa entistä useampi ikääntyvä, muistisairas
tai muu erityisryhmiin kuuluva henkilö asuu kotona entistä pidempään ja entistä huonokuntoisempana. Tämän seurauksena on yhteiskunnassa herännyt huoli erityisryhmiin kuuluvien
ihmisten kotona asumisen turvallisuudesta. Huoli on perusteltu, sillä vuosittain suomalaisissa kodeissa tapahtuu yli 2200 kuolemaan johtanutta koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa (Rå-
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back, Korpilahti & Lillsunde 2017). Ikääntymisen, muun muassa muistisairauksien sekä niiden aiheuttaman toimintakyvyn laskun myötä ihmisen tapaturmariski, myös palokuoleman
riski kasvaa.
Jotta negatiiviselta kehitykseltä vältytään, tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Kun
ikääntyvän tai muistioireisen henkilön toimintakyvyn muutoksiin varaudutaan hyvissä ajoin,
pystytään vähentämään tai ennaltaehkäisemään sekä kotitapaturmia että onnettomuuksia.
Muutoksiin varautumalla, ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, omaishoitoja muistiperheiden turvallisuusosaamista parantamalla pystytään parantamaan sekä näiden
henkilöiden itsenäistä selviytymistä että turvallisuudentunnetta.
Ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden turvallisuutta on tuettu ja tuetaan
useissa kehittämisohjelmissa, kampanjoissa ja hankkeissa (mm. Ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelma, KÄKÄTE, Kotiturva, Turvallisesti kotona, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien
ehkäisykampanjat, STEP-hanke sekä pelastustoimen ja kotihoidon yhteistyötä tukevat KAT,
PaloRai / EVAC ja IKAT). Tutkimuksessa (Pedak, Mankkinen & Kolttola 2016) on perinteisten toimintatapojen ohelle kuitenkin kaivattu uudentyyppistä osallistavia turvallisuuden koulutus- ja kehittämistapoja. Samoin kaivataan uudenlaisia turvatekniikan rahoitusmekanismeja.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoimassa Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hankkeessa pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin. Hankkeessa pyritään osallistavilla menetelmillä parantamaan iäkkäiden, muistisairaiden, omaishoitoperheiden ja muiden erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden turvallisuusosaamista, turvatekniikan tuntemusta,
arjen turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta sekä kehittämään uudentyyppisiä turvatekniikan rahoitusmahdollisuuksia.

8.4.2. Hankkeen tavoite ja hankeorganisaatio
OTE-hankkeen tavoitteena on
-

Yksin asuvien ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja
turvallisuudentunteen vahvistaminen, sekä yksilöiden rohkeuden edistäminen toimia
itsenäisesti arjen turvallisuuden varmistamiseksi.

-

Kotitapaturmien määrän vähentäminen erityisryhmien osalta (mm. muistisairaat ja
omaishoitoperheet).
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-

Tiedon kerääminen ja tuottaminen erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden turvallisuuden parantamiseksi.

-

Jo olemassa olevien, turvallisuutta edistävien välineiden ja turvatekniikan tunnettavuuden parantaminen ja käyttöönoton edistäminen.

-

Vaihtoehtoisten rahoitusmekanismien kehittäminen, erityisryhmien kotona asumisen
turvallisuuden tueksi.

Hankkeen koordinaattorina toimii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Hanke toteutetaan
yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden, viranomaisten sekä turvalaiteasiantuntijoiden,
valmistajien ja maahantuojien kanssa. Hankeyhteistyössä ovat mukana Muistiliitto ja Omaishoitajaliitto, Kuntaliitto, Vanhustyön keskusliitto, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Kirkon
diakoniatyö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), liesiturvalaitteiden valmistajat sekä
pelastuslaitokset. Hankkeen pilottitoiminnot on keskitetty Kainuuseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat Kainuun Muistiyhdistys, Kainuun omaishoitajat ja läheiset sekä Kainuun pelastuslaitos. Hankkeen rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
(STEA). Rahoituksen ansiosta kaikki hankkeen toiminnot ovat osallistujille maksuttomia.
Toiminnan kohderyhminä ovat kotona tai tuetun kotona asumisen piirissä olevat henkilöt,
joilla on jokin sairaus tai muu tapaturmariskiä kohottava ominaisuus, kuten iäkkäät, muistisairaat henkilöt / muistiperheet sekä omaishoitoperheet. Näiden määrä on merkittävä, sillä
maassamme on yli 1,15 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Vuoteen 2030 mennessä heidän määränsä on arvioitu nousevan lähes 1,5 miljoonaan. Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta
sairastavien määrän arvioidaan olevan lähes 200 000 ja nousevan vuoteen 2060 mennessä
noin 240 000 henkilöön. Lisäksi noin 200 000 henkilöllä on arvioitu olevan lievempiä kognitiivisia häiriöitä. Muistiyhdistysten jäsenkuntaan kuuluu noin 13000 henkeä.
Kelan tilaston mukaan Suomessa on noin 350 000 omaishoitajaa, näistä noin 60 000 on
vaativassa omaishoitosuhteessa. Näistä omaishoidon tukea saa 44 000 henkilöä. Omaishoitajien paikallisyhdistyksissä on noin 12 000 jäsentä.
Projekti on koko maan kattava ja sillä tavoitellaan Muistiliiton, Omaishoitajaliiton, niiden paikallisyhdistysten sekä iäkkäitä henkilöitä edustavien järjestöjen jäseniä, mutta myös yhdistysten toiminnan ulkopuolelle jääviä henkilöitä. Projekti aloitettiin Kainuusta vuonna 2017.
Kainuu on valittu pilottikohteeksi, koska ikääntyneiden osuus väestöstä on siellä Suomen
korkeimpia. Kainuussa on noin 6000 henkilöä, joilla on vähintään lieviä muisti- tai kognitiivi-
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sia häiriöitä. Omaishoidon tuen piirissä on noin 1400 henkilöä. Kaikkiaan omaishoitajia arvioidaan Kainuussa olevan yli 5000 henkeä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen
mukaan Kainuussa tapahtuu myös muita Suomen alueita useammin kotitapaturmia.
Kainuussa pidettyjen yleisötilaisuuksien ja kerättyjen kokemusten jälkeen toiminta on laajennettu valtakunnalliseksi. Tilaisuudet on toteutettu yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa tai paikallisen toimijan järjestämän tilaisuuden osana. Niitä järjestetään eri puolilla
Suomea, vähintään 20 paikkakunnalla.

8.4.3. Hankkeen aikataulu ja tulokset
Hanke on käynnistetty vuoden 2017 alussa ja se kestää vuoden 2019 loppuun saakka.
Hankkeen pohjaksi tehtiin kirjallisuushaku ja haastattelututkimus (Ojala 2017). Tämän jälkeen Kainuussa tuotettiin yhteistyökumppaneiden kanssa turvallisuustilaisuuksia, kehitettiin
osallistavia toimintamalleja ja koulutuksen sisältöä. Vuoden 2018 alusta tilaisuuksia on pidetty eri puolella Suomea ja näiden osalta toimintaa jatketaan 2019 loppuun. Lisäksi toimintamalleja esitellään erilaisissa yleisötilaisuuksissa, messuilla ja konferensseissa (Omaishoitomessut, Ikämessut, OPTUKE, SOSTE, Muistikonferenssi mm.). Hankkeen tapahtumista
ja tuotoksista tiedotetaan mm. hankkeen verkkosivujen kautta.
Hankkeen tuotokset koostuvat erilaisista osallistavista menetelmistä, osallistujien taustan ja
tarpeiden mukaan muovautuvista vuorovaikutteisista muisti- ja omaiskahvilatilaisuuksista,
yleisötilaisuuksista, työpajoista, turvatekniikan esittelystä ja kirjallisen materiaalin käytöstä
sekä osassa tilaisuuksia myös alkusammutusharjoituksista. Tilaisuuksissa paneudutaan
osallistujien omien huolenaiheiden mukaan varautumiseen, ennakointiin, riskien ja vaaratilanteiden tunnistamiseen, niiden ennaltaehkäisyyn, sekä poistumiseen, suojautumiseen tai
hälytykseen erilaisissa vaaratilanteessa. Työmenetelmänä käytetään muun muassa yhteispohdintaa.
Turvallisuus käsitetään hankkeessa laaja-alaisena, arjen turvallisuuden eri osa-alueet huomioon ottavana kokonaisuutena. Tämän vuoksi tilaisuuksissa sivutaan tilanteen mukaan
palo- ja poistumisturvallisuuden ohella eksymisiä / katoamisia, henkilöturvallisuutta ja esimerkiksi omaishoitajien työturvallisuutta, asuinkiinteistöjen turvallisuutta, rikosturvallisuutta
sekä ruuan, päihteiden ja lääkityksen vaikutusta arkeen. Yksittäisten tilaisuuksien sisältö
vaihtelee tilaisuuden kohderyhmän ja osallistujien tarpeen mukaan.
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Kaikkien toimintojen taustalla on linjaus, jonka mukaan erityistä tukea tarvitseviin ryhmiin
kuuluvat henkilöt eivät ole vain mahdollinen viranomaistoimenpiteiden kohde, vaan mahdollisimman pitkään aktiivisena toimijana ja osallisena omassa elämässään. Tilaisuuksissa tuetaan ihmisten osaamista, mutta otetaan huomioon myös ihmisten oma toimintakyky ja autetaan arvioimaan omia rajoja.
Konkreettiset työkalut
Turvatekniikan esittelyä varten on kerätty turvakassi, jossa on noin 30 erilaista tuotetta tai
laitetta. Turvakassin tavoitteena on tarjota erityisryhmiin kuuluville henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen tilaisuus tutustua konkreettisesti, ”kädestä pitäen” turvatekniikkaan. Samalla saadaan mahdollisuus arvioida teknisten laitteiden ja välineiden toimivuutta, käyttökelpoisuutta ja mahdollista hyödyllisyyttä henkilö-, taustaryhmä- ja asumismuotokohtaisesti.
Kassissa on turvallisuutta parantavia tuotteita palovaroittimesta, palovaroittimen paristokotelosta ja jatkojohdosta liesihälyttimeen ja liesivahtiin, sekä mm. liikkumisen turvallisuutta
edistäviä tuotteita kenkien liukuesteestä heijastinliiviin. Turvakassin esittelyssä käytetään
tukena dia-aineistoa, jolla kuvien kautta saadaan mukaan myös sellaista turvatekniikkaa,
jota ei ole tarkoituksenmukaista tuoda hankkeen yleisötilaisuuksiin. Näistä esimerkkeinä
ovat turvaliesi ja asuntokohtainen sammutusjärjestelmä. Kassissa on muun tekniikan ohella
mm. pelastautumis-/palopakohuppu ja paikannuslaite. Molempiin aloite on tullut hankkeen
yhteistyökumppanina toimivilta omaishoito- ja muistiperheitä edustavilta toimijoilta.
Hankkeessa käytetään sekä SPEKin, OTE-hankkeen ja yhteistyökumppaneiden käytössä
olevaa, että uutta kirjallista aineistoa. Olemassa olevasta aineistosta käytössä on mm. SPEKin Kodin turvallisuuden tarkistuslista ja varautumisen Kotivara-opas. Uutena aineistona on
tuotettu yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja taiteilija Juho Sihvosen kanssa erityisryhmille suunniteltu puuhalehti. Lehti on saatavissa sekä painotuotteena että sähköisesti
hankkeen verkkosivujen kautta turvallisuustyöpajojen käyttöön. Aineistoa käytetään myös
tietoiskuihin yhteistyökumppaneiden jäsenlehtien kautta.
OTE-hankkeen yleisötilaisuuksia on järjestetty yhteistyössä hankkeessa mukana olevien
järjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten kanssa, mutta myös pelastuslaitosten kanssa. Pelastuslaitokset ovat järjestäneet tilaisuuksiin alkusammutusharjoituksia, joiden yhteydessä
on käyty läpi alkusammutusvälineitä, harjoiteltu alkusammutusta, sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöä. Joillakin paikkakunnilla on päästy demonstroimaan rasvakattila- /
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liesipalon sekä ihmisen sammuttamista nuken ja sammutuspeitteen avulla. Kaikissa tilaisuuksissa on painotettu poistumisturvallisuutta ja henkilön toimintakyvyn arviointia. Arviointi
tapahtuu osallistujien oman, omaishoitajilla myös hoidettavan henkilön toimintakyky huomioon ottaen.
Hankkeen kehitystehtävät on toteutettu osallistavaa periaatetta käyttäen, kentältä tulleita
tarpeita tunnistaen ja aloitteita kuunnellen. Hankkeessa on päivitetty Kodin turvallisuuden
tarkastuslista vastaamaan erityisryhmien tarpeita. Tarkastuslista on myös luettu näkövammaisille ääniverioksi.
Erityisenä haasteena hankkeessa on ollut uusien rahoitusmahdollisuuksien löytäminen. Turvatekniikan käytön ja hyvien käytäntöjen edistämiseksi hankkeessa kerätään tietoa ja uutisoidaan alueellisia kokeiluja ja hyviä käytäntöjä. Uutisoinnissa tuodaan esiin turvallisuuden
edelläkävijöitä, paikkakuntia ja käytäntöjä, joilla turvallisuutta edistetään tai turvatekniikkaa
hankitaan asiakaslähtöisesti. Tapauksissa on viitteitä toimintamalleista, joissa lyhyen aikavälin kustannusten välttämisen sijasta tavoitellaan pitkän aikavälin hyötyjä ja kustannussäästö ja tehdään toimenpiteitä inhimillisesti ja asiakasystävällisesti.
Hankkeessa koulutetaan alueellisia tai yhteistyöryhmäkohtaisia kouluttajia ja varmistetaan
heille tarpeellisten materiaalien saatavuus. Kouluttajakoulutuksen ja resurssien varmistamisen tavoitteena on varmistaa osallistavan turvallisuustyön jatkuvuus myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tätä varten on monistettu turvakassi. Lisäksi sen sisältöön tutustumiseen
ollaan laatimassa yhtenäistä ohjeistusta, jotta voidaan varmistaa informaation yhtenäisyys
ja laatu usean eri ohjaajan / kouluttajan tilanteessa.
Hankkeen tuotoksena on myös yhtäältä järjestöjen oman turvallisuusosaamisen kehittyminen, toisaalta eri toimijoiden yhteistyön kehittyminen. Esimerkiksi yhdistysten ja pelastuslaitosten edustajien tutustuminen ja yhteistyö paikkakunnilla, joissa yhteistyötä ei ole aiemmin
tehty tai se on ollut niukkaa.

8.4.4. Lisätietoa hankkeesta
Hanke vastaa Valtioneuvoston vuonna 2013 antamaa periaatepäätöstä ikääntyneiden kotona asumisen kehittämisestä. Periaatepäätöksen mukaan ikääntyneiden pitää pystyä asumaan turvallisesti kodissaan toimintakyvystä ja varallisuudesta riippumatta. Hanke tukee
muita käynnissä olevia turvallisuushankkeita /-ohjelmia ja kytkeytyy Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien tavoiteohjelmaan 2014–2020.
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Hanke paneutuu kotona asuvien vielä toimintakykyisten erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden
turvallisuusosaamisen kehittämiseen. Sen erityisenä kohteena ovat kotona asuvat ikääntyneet ja erityisryhmiin kuuluvat henkilöt ja heidän perheensä – yli miljoona ihmistä – ja heidän
turvallisuusosaamisensa kehittäminen. Hankkeen toiminnoissa tunnistetaan ja tunnustetaan muiden toimijoiden turvallisuustyö ja tilaisuuksiin osallistuvia sekä yhteistyössä olevia
toimijoita kannustetaan hyödyntämään myös vaihtoehtoisia aineistoja ja menetelmiä.
Toiminnan kärkenä ovat muisti- ja omaishoitoperheet sekä ikääntyneet, mutta tieto on hyödyllinen myös muille erityisryhmiin kuuluville henkilöille, heidän perheilleen ja järjestötoimijoille. Aineiston käytössä on todettu, että osallistujien taustakohtaisen arvioinnin kautta aineisto on käyttökelpoista kaikille siitä kiinnostuneille.
Lisätietoa OTE-hankkeesta on saatavissa hankkeen verkkosivuilta www.spek.fi/OTE.

8.5. Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen –hanke
(koostettu hankehakemuksen pohjalta)

8.5.1. Hankkeen tausta
Pelastuslain (379/2011) muutoksessa vuonna 2011 lisättiin pelastuslakiin 42 §, jolla pyrittiin
lisäämään viranomaisyhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemisessä. Pelastuslakiin lisättiin
tuolloin velvoite eri tahoille ilmoittaa ilmeisestä palovaarasta tai muusta välittömästä onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisten lisäksi
myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.
Pelastuslaitosten toimintamallit ja aktiivisuus paloriski-ilmoitusten suhteen vaihtelee erittäin
paljon pelastuslaitosten kesken. Tästä johtuen myös yhteistyöviranomaisten tieto ilmoitusvelvollisuudesta vaihtelee hyvin paljon maan eri osissa. Pelastuslaitosten toimintamalleja
tuli siis muuttaa, jotta pelastuslain 42 § mukaiset ilmoitusvelvollisuudet olisivat yhdenmukaisempia ja niillä saadaan lisää vaikuttavuutta.
Aiheen ympärillä on ollut menossa erilaisia hankkeita. Hankkeet ovat kuitenkin erillisiä ja
keskittyneet johonkin pienempään osaan aihekokonaisuudessa. Paloriski-ilmoituksia koskien tarvittiin kokonaisvaltaisempi toimintamalli, jossa yhdistyvät eri hankkeiden tuotokset.
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Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Kuntaliitto tarttuivat yhdessä haasteeseen ja aloittivat valtakunnallisen hankkeen paloriski-ilmoitusten käsittelyyn ja viranomaisyhteistyön kehittämiseen.

8.5.2. Hankkeen tavoite ja hankeorganisaatio
Yhteiskunnassa tarvitaan herkkyyttä ja systemaattisuutta paloriskiasumisen tietoisuuden ja
turvallisuuskäytäntöjen lisäämiseksi. Hankkeen vaikuttavuustavoitteena oli yhdenmukaisten
toimintamallien luominen. Pitkän aikavälin tavoitteena oli, että pelastus- ja yhteistyöviranomaisten toiminnassa paloriskiasumiseen puuttuminen on luonteva osa toimintaa ja paloriskiasuminen ilmiönä vähenee.
Hankkeen tavoitteena oli siis tukea lainsäädännön vaikuttavuutta, erityisesti pelastuslain 42
§:n osalta. Hanke on tukenut myös osaltaan kumppanuusverkoston kärkihankkeena olevan
ikäihmisten kotona asumisen turvallisuustoimintaa.
Hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina pelastuslaitosten verkosto,
STM, sisäministeriön pelastusosasto, Pelastusopisto, poliisihallitus ja Kuntaliitto. Lisäksi ohjausryhmässä olivat edustettuina yhdyspinnan vahvimmat hankkeet (esim. Evac, KAT3).
Puheenjohtaja nimettiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelualueelta. Hanketta veti sitä varten rekrytoitu projektipäällikkö.
Kukin pelastuslaitos ja Pelastusopisto nimesivät hanketta varten yhteyshenkilön, jonka tehtävänä oli tuottaa hankkeelle informaatiota omasta organisaatiostaan sekä tuoda hankkeelle
pelastuslaitosten verkoston näkemys hankkeen tuotosten mahdollistamiseksi.
Hanke toimi läheisessä yhteistyössä pelastustoimen uudistushankkeen onnettomuuksien
ehkäisyn yhdenmukaistaminen -työryhmän ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelualueen kanssa.

8.5.3. Hankkeen aikataulu ja tulokset
Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen -hankkeen hankeaika oli alun perin 1.2.2018 – 31.12.2018. Hankkeelle haettiin joulukuussa 2018 jatkoaikaa alkuvuoteen
2019 saakka.
Pelastuslaitosten toimintamallit paloriski-ilmoitusten vastaanottamisessa ja käsittelyssä
vaihtelevat eri puolilla maata. Toimintamalleja on muodostettu, mutta niistä mitään ei ole
viety yhteisiksi kaikille pelastuslaitoksille. Yhteisen toimintamallin luominen vaati erityistä
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osaamista, sillä paloriski-ilmoitusten käsittely ja valvontatehtävä poikkeavat huomattavasti
pelastuslaitosten normaalista valvontatoiminnasta. Osaamisenhallintaan kiinnitettiinkin
hankkeessa erityistä huomiota.
Yhteistyöviranomaisten tietoisuus ilmoitusvelvollisuudesta vaihtelevat eri puolilla maata.
Tarvittiin malli, jolla yhteistyöviranomaiset tavoitetaan.
Tämä hanke on vastannut muutoshaasteisiin seuraavasti:
-

Toimintamalli pelastuslaitoksille ilmoitusten käsittelyyn

-

Malli yhteistoimintaan muiden viranomaisten kanssa huomioiden eri toimivaltakysymykset

-

Muodostettiin Paloriskiasumisen kansallinen yhteistyöverkosto ja alueelliset yhteistyöverkostot

-

Järjestettiin alueellisia yhteistyöseminaareja paloriski-ilmoituksista

-

Laadittiin suositukset kokonaisuuden toimintamalleiksi pelastuslaitoksille hankkeen
loppuvaiheessa

Pääpaino hankkeessa oli yhdenmukaisten toimintamallien käytäntöön saattamisessa.
Hankkeen tulokset kootaan loppuraporttiin, joka luovutetaan kaikille pelastuslaitoksille, Pelastusopistolle, sisäministeriölle sekä Palosuojelurahastolle. Loppuraportissa pyritään kirjaamaan erityisesti osaamisen kehittämisen haasteita.
Kohderyhmät (vaikutettavat tahot)
Hankkeen vaikuttavuuden kärki kohdistuu erityisesti pelastusviranomaisten toimintamalleihin, joilla puolestaan pyritään vaikuttamaan riskiasumisen kohdehenkilöihin.
Hankkeen kokoamat työkalut ja toimintamallit ovat pelastus- ja yhteistyöviranomaisten käytettävissä. Työkalujen ja toimintamallien tarkoitus on vaikuttaa pelastuslaitosten asiakaspalveluprosesseihin yhdenmukaistaen niitä valtakunnallisesti. Hankkeella vastataan myös toimintamallien käyttöönottoon liittyviin osaamisvajeisiin.
Hankkeessa muodostuvaa materiaalia hyödynnetään myös Pelastusopiston opetustyössä.
Hankkeessa Pelastusopisto on pelastuslaitosten ohella aktiivinen toimija.

8.5.4. Lisätietoa hankkeesta
Hankkeesta saa lisätietoa Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolta.
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9.

Johtopäätökset

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatimassa toimeksiannossa työryhmän tavoitteeksi määriteltiin valtakunnallisesti yhtenäisten riskinarviointikriteerien luominen arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä ja turvallisuutta sekä valtakunnallisesti yhtenäisen toimintamallin luominen viranomaisyhteistyön toteuttamiseksi arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä päätösten perusteiksi.
Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus -työryhmä sai toimintakautensa aikana koostettua:
-

Riskinarviointikriteerit turvallisen kotona asumisen arvioimiseksi

-

Työkalupakin ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuden arvioimiseksi ja tarkastamiseksi

-

Yhteyshenkilöverkoston pelastuslaitosten henkilöistä

-

Toimintamallit pelastusviranomaiselle omaishoidon, ammatillisen perhehoidon sekä
toimeksiantoperusteisen perhehoidon paloturvallisuuden huomioimiseen

-

Kotona asumisen turvallisuus -opinnäytetyön ohjaaminen

-

Erilaisten käynnissä olevien hankkeiden selvittäminen ja yhteistyö

IKAT-työryhmä vastasi annettuun tehtävänantoon riskinarviointikriteereiden koostamisella
sekä toimintamalliksi luodulla työkalupakilla. Riskinarviointikriteereissä huomioitiin meneillään olevien hankkeiden tulokset ja niiden käyttäminen valtakunnallisesti ikäihmisten turvallisuuden arvioinnissa. Työkalupakissa on tehtävänannon mukaisesti huomioitu viranomaisyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen.
Työryhmän arvion mukaan työryhmän aikaansaannokset vastasivat tavoitteen asettelussa
määriteltyjä asioita. Työryhmä kykeni löytämään useamman hankkeen kanssa tehtävän yhteistyön avulla tehtävänannon toiveiden mukaiset valtakunnalliset riskinarviointikriteerit kahden eri hankkeen tuloksista. Työkalupakkiin saatiin työryhmän näkemyksen mukaan viranomaisyhteistyön lisäksi laaja ohjeistus perusteineen ikäihmisten kodeissa huomioitaviin asioihin. Yhteistyön avulla työkalupakista saatiin yleinen paloriskikohteisiin hyödynnettävissä
oleva työkalu, joka on yhteneväinen Valvonnan käsikirjan kanssa. Työryhmä teki näkemyksensä mukaan tavoitteiden ylittävää työtä yhteyshenkilöverkoston luomisessa, omaishoidon
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ja perhehoitojen toimintamalleissa sekä opinnäytetyön ohjaamisessa. Hankkeisiin perehtyminen ja yhteistyö vahvistivat työryhmän näkemystä ja tietoisuutta aihepiirin tilanteesta pelastusalalla.
Työryhmän toiveena jatkoa ajatellen on riskiarviointikriteerien ja työkalupakin jalkauttaminen
pelastuslaitosten käyttöön kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluiden kautta. Työryhmä
kokosi pelastuslaitoksista yhteyshenkilöt, joiden kanssa on tehty työryhmän toimintakauden
aikana yhteistyötä. Yhteyshenkilöverkostoon kuuluu monia samoja pelastusviranomaisia
kuin Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen -hankkeen yhteyshenkilöihin. Tämän vuoksi IKAT-työryhmä ehdottaa, että kyseiset yhteyshenkilöverkostot voitaisiin
yhdistää ja perustaa asumisturvallisuuteen keskittynyt virallistettu, vakiintunut ja toimiva verkosto, jolle valittaisiin puheenjohtaja ja sovittaisiin säännölliset kokoontumiset esim. Skypen
välityksellä. Ilman virallistettua yhteyshenkilöverkostoa yhteistyö laitosten välillä saattaa työryhmän näkemyksen mukaan jäädä vähäiseksi. Virallistetun verkoston kautta työryhmän
luomia malleja ja työkalupakkia saataisiin jalkautettua ja niiden tulevaisuus olisi vakaalla
pohjalla. Toimintamallit ja työkalupakki ovat tulevaisuudessa myös muutoksille alttiita, joten
yhteyshenkilöverkosto voisi ottaa vastuulleen niistä saatavan palautteen ja niiden päivittämisen tarvittaessa. Työkalupakin käyttökohteita ja hyödyntämistä tulisi tulevaisuudessa
myös miettiä laajemmin.
Työryhmässä nousi esille aiheeseen liittyvä lainsäädännöllinen ongelma, kun nykylainsäädäntö ei kaikilta osin huomioi toimintaympäristön muutosta. Kotihoitoa lisätään vahvasti ja
sairaalasta pyritään kotiuttamaan entistä huonokuntoisempia potilaita kotiin, vaikka asunto
on suunniteltu kodiksi asukkaalle, jolla on normaali toimintakyky. Asukkaan alentunut toimintakunto asettaa vaatimuksia kodin (palo)turvallisuuden parantamiseksi, mutta lainsäädännössä ei ole huomioitu tätä asiaa. Asuinympäristön (palo)turvallisuuden parantaminen
tulisi ehdottomasti ottaa huomioon tulevaisuuden lakimuutoksia mietittäessä.
IKAT-työryhmä pääsi tavoitteisiinsa, mutta työryhmä näkee aihealueen pelastusviranomaiselle hankalaksi, vaikkakin tärkeäksi. Näin ollen tulevaisuuden hankkeena tai työryhmänä
voisi olla sellainen kokoonpano, jossa olisi edustettuna vahvasti myös sote-puolen työntekijöitä esim. ikäihmisten, mielenterveyden ja päihdehuollon ammattilaisia. Työryhmässä pohdittaisiin useamman tahon kanssa yhdessä ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta ja
sen edistämistä yhteistyön avulla.
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Onko sinulla ensiapuvälineitä kotona ja osaatko antaa ensiapua? (opas 3.)

korjattavaa

1 (6)
ei koske ok

Turvallisuusvarusteet
Onko sinulla turvaranneketta ranteessasi? (opas 4.)
Onko palovaroitinta ja onko se asennettu asennusohjeiden mukaisesti? (opas 5.1)
Onko palovaroitinta testattu ja puhdistettu? (opas 5.2)
Onko häkävaroitinta? (opas 6.)
Kuuletko varoittimien äänet? (opas 7.)
Onko alkusammutuskalustoa ja osaatko käyttää sitä? (opas 8.)
Kulkureitit
Ovatko kulkureitit vapaat? (opas 9.1)
Onko asunnossa kompastumisvaaraa? (opas 9.2)
Onko asunnossa ja ulkokäytävien läheisyydessä liukastumisvaaraa? (huomioi piha) (opas 9.2)
Onko kulkureiteillä riittävä valaistus? (myös yöllä) (opas 9.3)
Onko portaissa kaiteet? (opas 9.4)
Onko saunan kiukaan ympärillä suojakaide? (opas 9.4)
Pystytkö poistumaan kiinteistöstä? (muutakin kautta kuin ulko-ovesta) (opas 9.5)
Ovatko ovet ja lukot helposti avattavissa? (opas 9.6)
Keittiö
Valmistetaanko ruokaa vain valvotusti? (opas 10.)
Onko kahvinkeitin itsestään sammuva? (opas 11.)
Onko keittiössäsi turvaliesi tai onko liedessä liesivahtia? (opas 12.1)
Onko liesi ja lieden ympäristö tyhjä palavasta materiaalista? (opas 12.2)
Puhdistatko liesituulettimen suodattimen säännöllisesti? (opas 12.2)
Ovatko päivittäin tarvittavat tavarat riittävän alhaalla? (opas 13.)
Mikäli käytät taloustikkaita, ovatko ne turvalliset? (opas 13.)

korjattavaa

ei koske ok

Tulen käsittely
Onko tulisijoissa riittävä suojaetäisyys palavamateriaaliin? (opas 14.1)
Onko tulisijoissa kipinäsuojaa? (opas 14.2)
Onko tuhka-astia kannellinen ja palamatonta materiaalia? (opas 14.3)
Onko tulisijat nuohottu kerran vuodessa? (opas 14.4)
Käytetäänkö avotulta pihamaalla turvallisesti? (opas 15.)
Tupakoidaanko vain ulkona? (opas 16.)
Poltetaanko kynttilöitä vain valvotusti ja palamattomalla alustalla? (opas 17.)

korjattavaa

ei koske ok

Sähkölaitteet
korjattavaa
Käytetaankö pyykin- ja astianpesukonetta vain valvotusti? (opas 18.1)
Onko pyykin kuivatus järjestetty turvallisesti? (opas 18.2.)
Käytetäänkö laitteita käyttöohjeen mukaisesti? (opas 19.1)
Sammutetaanko sähkölaitteesta virta, kun sitä ei käytetä? (opas 19.2)
Onko sähkölaitteiden ympärillä tarpeeksi tilaa ilmanvaihtoa varten? (opas 19.3)
Onko sähkölaitteet puhtaita eikä niiden päällä ei säilytetä mitään? (opas 19.4)
Ovatko sähköjohdot ehjiä ja pois kulkuväylältä? (opas 19.5)
Onko jatkojohtojen käyttö mahdollisimman vähäistä? (opas 20.)
Ovatko pöytävalaisimet sijoitettu niin, että ne eivät pääse kaatumaan? (opas 21.)
Onko seinä- ja yövalaisimet kiinnitetty niin, että ne eivät pääse putoamaan? (opas 21.)

ei koske ok

Palokuorma
Onko asunnossa liikaa ylimääräistä tavaraa? (opas 22.)
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