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Innovaatiorahaston hanke
Kotihoidon ovihälyttimet 2008 – 2009 loppuraportti

Turvapuhelin on kotihoidon tukipalvelu. Ovihälytin on asiakkaan kotiin normaaliin
turvapuhelimeen asennettava hälytinlaite tai vastaavasti asiakkaan kännykkään
asennettava lisälaite.

Innovaatiorahaston kotihoidon ovihälytin -hankkeessa (2008 – 2009) ovihälytin
lähetti hälytyksen Esperin päivystäjälle oven avautuessa, jolloin muodostui puhe-
yhteys asiakkaan ja päivystäjän välillä. Päivystäjä tiedusteli asiakkaalta mihin hän
oli matkalla. Ovihälytin on tarkoitettu kotoa karkaileville, eksymisvaarassa oleville,
muistisairaille asiakkaille. Ovihälytin myönnettiin sosiaaliviraston ja terveys-
keskuksen kotihoidon yhteistyönä tehdyn SAP -arvion jälkeen niille asiakkaille,
joiden katsottiin ovihälyttimestä hyötyvän.

Kännykkään tarvittava lisälaite, kun kännykkä toimii turvapuhelimena. Niille
asiakkaille, joilla ei ole lankapuhelinta, voidaan turvapuhelinjärjestelmä hankkia
lisälaitteen avulla. Kännykän lisälaite maksettiin kotihoidosta niille, jotka olivat
muutoinkin oikeutettuja saamaan turvapuhelimen kotihoidon kautta.

KH:n päätöksen perusteella 143 §, 2.2.2009 vuonna 2008 myönnetty rahoitus-
osuus kotihoidon ovihälyttimiin 15 000 euroa siirrettiin käytettäväksi vuonna 2009
ko. kustannuksiin.

Kotihoidon ovihälyttimiä tai kännykän lisälaitteita on hankittu vuoden 2009 aikana
yhteensä 15 000 eurolla. Tukitoiminnan piirissä on ollut 74 asiakasta ja kännykän
lisälaitteita on hankittu 64 asiakkaalle ja ovihälyttimiä 11 asiakkaalle.

Ovihälytin ja kännykän lisälaite ovat tällä hetkellä osa kotihoidon normaalia
toimintaa.

Liite 1: AdeEko -raportti 7/2009 – AdeEko -raportteja ei enää ole olemassa

Tuula Hautamäen selvitys:
Lähetetty tiedoksi  Kaija Forsblom ja tiedoksi Anna-Liisa Lyytinen

Kaupunginhallituksen päätöksellä § 143, 2.2.2009 on myönnetty Terveyskeskuksen
kotihoito-osastolle Innovaatiorahaston varoja yhteensä 100 000 e kahdelle hank-
keelle.  Molemmat hankkeet alkoivat jo vuonna 2008 ja käyttämättä jäänyt osuus
saadaan käyttää vuonna 2009 seuraavien hankkeiden kustannuksiin:
(Kotihoidon Mobiilisairaanhoitaja – kehittämishanke 85 000 e)
Kotihoitoon ovihälyttimiä 15 000 e



HELSINGIN KAUPUNKI
TERVEYSKESKUS Innovaatiorahaston hanke
H.Koskisuo Kotihoidon ovihälyttimet 15.10.2009

Ovihälytin on asiakkaan kotiin normaaliin turvapuhelimeen asennettava hälytinlaite
tai vastaavasti asiakkaan kännykkään asennettava lisälaite. Kotihoidon ovihälytti-
miä tai kännykän lisälaitteita on hankittu puolivuotiskauden aikana yhteensä 4 065
eurolla. Loppuvuonna tulee uusia asiakkaita tukipalvelun piiriin. Hanke lähti pyöri-
mään vasta 2009.
64 asiakasta sai gsm-lisälaitteen ja 11 asiakasta ovihälyttimen kotihoidon tukipalve-
luna. Olen poiminut tiedot Esperin laskuilta.

Khn  päätös 143 §, 2.2.2009 vuonna 2008 myönnetty rahoitusosuus Kotihoidon ovihälyttimiin 15 000 euroa
saadaan käyttää vuonna 2009 ko. kustannuksiin.

Ovihälytin on asiakkaan kotiin normaaliin turvapuhelimeen asennettava hälytinlaite tai vastaavasti asiakkaan
kännykkään asennettava lisälaite. Kotihoidon ovihälyttimiä tai kännykän lisälaitteita on hankittu 2009 aikana
yhteensä 15 000 eurolla. Tukitoiminnan piirissä on ollut 74 asiakasta ja kännykän lisälaitteita on hankittu 64
asiakkaalle ja ovihälyttimiä 11 asiakkaalle.

LÄHIÖRAHASTON ESITYS 2008

Taustaa Turvapuhelin on kotihoidon tukipalvelu. Avun hälyttäminen on kotona asumisen edellytys.
Kotiin asetettavat hälytinlaitteen pidentävät kotona asumisen mahdollisuuksia.

Ovihälytin Vuosina 2004 - 2008 on Itä-Helsingissä ollut kokeilu vuosina, jossa kotoa karkaileville muis-
tamattomille asiakkaille on asennettu ns. ovihälytin. Asiakkaita on ollut noin yhteensä 10. Vuodesta 2005
ovihälytin on ollut 7 asiakkaalla. Tavoitteena on ollut lisätä muistamattomien asiakkaiden mahdollisuuksia
asua pidempään kotona ja samalla myös tutkia käyttökokemuksia.

Ovihälytin on normaaliin turvapuhelimeen kytkettävä lisälaite. Ovihälytin lähettää hälytyksen Esperin päivys-
täjälle oven avautuessa, jolloin muodostuu puheyhteys asiakkaan ja päivystäjän välillä. Päivystäjä keskustelee
asiakkaan kanssa ja kysyy mihin hän on matkalla.  Päivystäjä pyytää asiakasta pysymään kotona. Mikäli käy
ilmi, että asiakas lähtee ulos, lähetetään Esperin turvapuhelinauttaja paikalle.  Kotihoito pystyy ohittamaan
hälytykseen kuittauspainikkeesta. Ovihälytinkokeilun nykyinen sopimus on voimassa 30.6.2008 saakka sosiaa-
liviraston maksamana.  Asiakkaita on tällä hetkellä seitsemän ja jonoa palveluun on olemassa.

Jatkossa ovihälytin on osa turvapuhelinpalvelua muistihäiriöisille ”karkaileville” vanhuksille.  Se myönnetään
tulorajojen puitteissa, mutta vasta sosiaaliviraston ja kotihoidon työntekijöiden yhteistyössä tekemän SAP -
arvion perusteella.

Esitys Ovihälytin 10 e/kk vuodessa 6 000 euroa
Kännykän lisälaite 25 e/kk vuodessa 9 000 euroa
Yhteensä                   15 000 euroa

Vuodelle 2008 anotaan 15 000 euroa. Asiakasmäärän arvioidaan kolminkertaistuvan nykyisestä. Ovihälytti-
mien määrä on vuositasolla 50 eli menot 6000 euroa.  Niiden, joilla ei ole lankapuhelinta, on ostettava lisälaite,
jotta kännykkä voisi toimia turvapuhelimena. Tämä maksaa lisää arviolta 25 euroa/kk.  Vuositasolla arvioi-
daan lisälaitteita tarvittavan 30 kappaletta lisää eli 9000 euroa.


