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Teema: Läheisistä 
välittäminen

• Vastuu myös läheisten 
paloturvallisuudesta

• Välittämisen viestillä 
edistetään erityisryhmien 
paloturvallisuutta 
vaikuttamalla heidän 
kanssaan toimivien 
ammattilaisten, ja heidän 
lähipiirissään asuvien 
ihmisten asenteisiin.





Päivä Paloasemalla
• Esko ja Viivi juontavat
• Alkusammutuspeli
• Paloautoon tutustuminen
• Kolariauton avaaminen
• Ruisku ja Kalle
• Vapaaehtoisiin 

tutustuminen
• Mummolan turvatarkistus
• Paloposti: LähiTapiolan

sponsoroima postikortin
lähettäminen



Palovaroitinpäivä 
1.12.

• Läheisten 
palovaroittimien 
testaaminen.

• Paristonvaihto ja koko 
palovaroittimen 
uusiminen.

• Tietoa 
älypalovaroittimista.



Palovaroittimien jakaminen Päijät-
Hämeessä

Palovaroittimia jaetaan 
vähävaraisille Lahden seudulla

• Lahden miestenilta ja Lahden 
Avoimet ovet

• EHYT ry, Nuohoojat, Diakoniatyö, 
pelastuslaitokset

• Suomen köyhyyden vastainen 
verkosto EAPN-Fin (Työttömien 
Keskusjärjestö)

• Ehkäisevän päihdetyön verkosto



Palometri
• Tee mummolasta 

paloturvallisempi.

• Vuorovaikutteinen 
paloturvallisuuskysely 
kiinnittää huomion kodin 
vaaranpaikkoihin. 

• Osanottajien kesken 
arvotaan kodinkonepaketti.



Esitys perustuu OTE-aineistoihin



Miksi paloturvallisuus on niin 
tärkeäturvallisuuden osa-alue?
• Asiakas- ja potilasturvallisuus

• Henkilöturvallisuus

• Työturvallisuus

• Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

• Tuotannon ja toiminnan turvallisuus

• Paloturvallisuus ja pelastustoiminta

• Rikosturvallisuus

• Tietoturvallisuus

• Ympäristöturvallisuus

• Varautuminen ja valmiussuunnittelu
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Erityisryhmät
Ei mikään marginaalinen joukko!

• Ikääntyneet: 1,17 miljoonaa vähintään 65-vuotiasta
• Muistisairaat: 100 000, 200 000 vai 400 000?
• Omaishoitoperheet: 48 000, 65 000 vai 300 000?
• Läheisestään (muusta henkilöstä kuin omasta 

lapsesta) huolehtivia yli miljoona suomalaista 
• Määrä kasvaa!
• Jokainen osajoukko on heterogeeninen ryhmä. 

Erityisryhmään kuuluminen ei tee ihmistä 
automaattisesti avun tarvitsijaksi, eikä ryhmään 
kuulumattomuus ole tae toimintakyvystä!



Erityisryhmät ja tuki

• Sosiaali- ja terveystoimen tuki 

• Omaishoito Ilmoitusvelvollisuus

• Läheisten tuki Huoli-ilmoitus

• Itsenäisesti asuvat
Viranomaisten ja 
kotihoidon tuki 
tavoittaa vain osan 
erityisryhmiin 
kuuluvasta 
väestöstä!



Muistisairaudet
200 000 

kognitiivinen 
toimintakyky 
heikentynyt

100 000 lievä 
muistisairaus

100 000 vaikea 
tai keskivaikea 
muistisairaus



Omaishoito
> 1000 000 
läheistään 
hoitavaa

350 000 
omaishoito-

rooli

60 000 
haastavassa 
omaishoito-
tilanteessa

48 000 
sopimuksen 

tehnyttä 
omais-

hoitajaa



Säännöllisten palvelujen saajat (THL)(L)
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Monta toimijaa  yhteistyössä tuotoksena 
tuen hyvä peitto!
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Paloturvallisuus



Tilastotietoja

65+ ikäisten henkilöiden 
kotona syttyneet palot. 
Salo 2018.



Varmista aina poistumisturvallisuus!

Entäpä 
muistisairaat?



Palovaroitin



Miltä palovaroitin näyttää?

Pelkkä pieni vilkkuva valo voi hämmentää.



Liesiturvallisuus



Lempeitä lähestymistapoja / 
Puheeksi ottamisen työkalu

(Kuva Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / 
THL, STEP-hanke koulutusaineisto)



Tapausesimerkki

Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos



Turvatekniikan mahdollisuuksia



Turvatekniikan mahdollisuuksia



Liesivahti



Liesivahti asennettuna (huom. 
keskusyksikkö lieden takana)



Liesivahdin toiminta



Alkusammutusharjoitukset ja 
poistumisturvallisuuden pohdinta



Huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä
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Tuottamukselliset palot ongelma!



Palokuorman arviointi



Ilmoitusvelvollisuus
• Ilmoitusvelvollisuus on määrätty KOLMESSA laissa

• sosiaalihuoltolaki 1301/2014, § 35
• vanhuspalvelulaki 980/2012, § 25
• pelastuslaki 2011, § 42. 

• Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia viranomaisia 
mahdollisesta vaitiolovelvollisuudesta riippumatta. 

• Huoli-ilmoituksen voi tehdä myös muu henkilö. 
• Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse, postin 

kautta tai internetistä saatavalla lomakkeella.
• Sosiaalitoimessa kuntakohtaiset toimintamallit, 

pelastustoimessa yhtenäinen ilmoitusmahdollisuus
• http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/
• Kiireellisissä tapauksissa aina puhelimitse!

• Kysy lisätietoja pelastuslaitokselta tai 
sosiaalipäivystyksestä.  



Hyödynnä
Kodin turvallisuuden tarkistuslista



Anna tilaa ikääntyneen omalle osallisuudelle
Niin pitkään kuin siivet kantavat!

Mutta muista tukea tarpeen mukaan


