Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hanke

Toimintamalliehdotus kotihoidon asiakkaiden sekä ikääntyneiden
kyläläisten asumisturvallisuuden kartoittamisesta
sopimuspalokuntalaisten tekemänä.

Kuvaus:

Toiminnan tavoite:

Toiminnan kohderyhmä

Toiminnasta kiinnostuneita sopimuspalokuntalaisia, myös naisia,
veteraaneja ja nuoria, koulutetaan kartoittamaan erityisryhmien
asumisturvallisuutta.
Tarkoituksena on havaita riskit ja opastaa turvallisempaan asumiseen.
Samalla tarkistetaan palovaroittimet, niiden ikä ja toimivuus. Tarvittaessa
palovaroittimet uusitaan.
Ei korvaa riskiasuntoilmoitusta PeL 379/42§
Lisätä asukkaiden turvallisuutta vähentämällä riskejä tunnistamalla ne,
sekä esittämällä korjausehdotukset.
Kotihoidon käyntikohteet, ikääntyneiden asunnot sekä muuten huolta
herättävät asuntokohteet.
Tieto asiakkaille esimerkiksi ikääntyneiden yhdistyksien sekä seurakunnan
diakoniatyön ja kotihoidon kautta.

Tekijät:
Sopimuspalokuntien
nuoriso- ja naisosastot:
Aikaisemmin
sammutusryhmässä olleet:
Sammutusosaston jäsenet:
Maksut:

Käyntien korvaukset:

Koulutuksen jälkeen käynnit joko kotihoidon tai asukkaiden kutsumana ja
ennakolta sovittuna ajankohtana.
Koulutuksen jälkeen käynnit joko kotihoidon tai asukkaiden kutsumana ja
ennakolta sovittuna ajankohtana.
Koulutuksen jälkeen käynnit joko kotihoidon tai asukkaiden kutsumana ja
ennakolta sovittuna ajankohtana.
Pelastuslaitoksen kanssa sovittu, että käynnit korvataan tekijöille
pelastuslaitoksen omana toimintana.
Hanke maksaa palovaroittimet ja paristot tarvittaessa.
Käynnit ovat asukkaille maksuttomia.
Sovittuna pelastuslaitosten kanssa oman palokuntasopimuksen
mukaisesti.

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä-hanke

Koulutus:

Käydään läpi luottamuksellisuutta, korostaen käyntiä asiakkaan kotona ja
kunnioittavaa käytöstä siellä.
Asumisen turvallisuuden riskikohtia etenkin ikääntyneiden asumisessa
sekä keinoja riskien vähentämiseen.
Koulutus voi olla osana sopimuspalokunnan harjoitustoimintaa.
Koulutuksen yhteydessä katsotaan tehtyjen lomakkeiden täyttö, niiden
läpi käynti asiakkaan kanssa sekä palautus pelastuslaitokselle.

Asukkaiden turvallisuus ja väärinkäytösten minimointi:
Kohteiden valikointi:

Asukkaan omasta pyynnöstä tai esimerkiksi yhteistyössä kotihoidon tai
diakoniatyön kanssa.
Ei korvaa riskiasuntoilmoitusten perusteella tulleita
palotarkastuskäyntejä.

Käynnit:

Sovitaan etukäteen, puetaan palokunnan asu nimikyltteineen, kulkeminen
palokunnan autolla.
AINA kaksi henkilöä käynnille, joko nuori ja aikuinen, kaksi aikuista tai
kotihoidon tai diakoniatyöntekijä sopimuspalokuntalaisen kanssa.
Kohteessa käydään riskikohdat läpi hyödyntäen lomaketta ja se täyttäen.
Täytetty lomake käydään asukkaan kanssa läpi, täytetään omat
yhteystiedot myös asukkaalle jäävään lomakkeeseen mahdollisten
kysymysten vuoksi.
Täytetään koostelomake pelastuslaitosta varten.
Palovaroittimien tarkastus ja mahdollinen uusiminen.

Lomake:

Täytetään käynnin yhteydessä, jätetään asukkaalle. Helpottaa kohteen
läpikäymistä, neuvoen ja opastaen samalla turvallisempia tapoja ja
välineitä.
Koostelomake pelastuslaitokselle Kristiina Mattila-Nousiaisen kautta.
Käynnit kirjataan Merlot-ohjelmaan neuvontana. Siten seurataan, onko
toiminnalla turvallisuutta edistävää vaikutusta.

Hyödyt:
Asukkaalle

Löydetään riskikohdat ja toimintatavat, asukas saa opastusta niiden
muuttamiseen turvallisemmaksi.

Kotihoidolle:

Kohteet ovat turvallisempia asukkaille, ei tarvitse miettiä pitäisikö tehdä
42§ mukainen ilmoitus vai ei, sopimuspalokuntalainen kertoo, jos kohde
vaatii myös palotarkastuksen.

Sopimuspalokuntalaiselle:

Motivoivaa, erilaista toimintaa hälytysosastotoiminnan oheen tai tilalle.

Pelastuslaitokselle:

Omavalvonnan rinnalle toisenlainen neuvontatyökalu, jolla havaitaan
riskikohteita, joihin tulisi palotarkastus kohdentaa.
Kevyempi kartoituskäynti ennen palotarkastusta.
Motivoituneet ja sitoutuneet sopimuspalokuntalaiset.

Kristiina Mattila-Nousiainen, kristiina.mattilaph@gmail.com

