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LIITE 2
PERHEKODIN PALOTURVALLISUUS

Perhehoidossa paloturvallisuudelle erityisen haasteen asettaa se, että hoidettavien toimintakyky on usein siinä määrin alentunut, että heidän kykynsä onnettomuustilanteessa ei riitä omatoimiseen pelastautumiseen. Tässä ohjeessa annetaan neuvoja siihen, kuinka perhekodin paloturvallisuutta edistetään.
Pelastuslain 379/2011 mukaan perhehoitaja vastaa asunnon paloturvallisuudesta.
Laissa on yleisiä kaikkia rakennusten omistajia ja haltijoita velvoittavia vaatimuksia. Rakennuksen omistajan ja haltijan on muun muassa:
-

Ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.
Varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.
Huolehdittava siitä, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa
tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin.

Seuraavassa esitetään toimenpiteitä, joilla perhehoitaja voi osoittaa huolehtineensa yllä mainittujen yleisten perhehoitoon liittyvien keskeisten velvoitteiden
noudattamisesta.
1. Poistumisturvallisuus:
Perhehoitajan on huolehdittava, että asukkaat pystyvät pelastautumaan
asunnosta joko omatoimisesti tai autettuna. Yksi käytössä oleva tapa poistumisturvallisuuden selvittämiseksi on laatia perhekodin poistumisturvallisuusselvitys. Selvitys tulisi laatia hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Selvitys on syytä arvioida yhdessä aluepelastuslaitoksen nimeämän yhteyshenkilön kanssa ennen toiminnan aloittamista.
2. Palon havaitseminen:
Perhekodissa jokaisen hoidettavan huone varustetaan palovaroittimella.
Huoneiden lisäksi asennetaan vähintään 1 palovaroitin asunnon jokaista
alkavaa 60 m² kohden kerroskohtaisesti. Palovaroittimet on suositeltavaa
liittää kiinteistön sähköverkkoon, jolloin ne lisäksi varustetaan joko paristolla tai akulla. Kuulo- ja näkövammaisten palovaroittimet varustetaan täristimellä, vilkkuvalolla tai muulla vastaavalla laitteella.
3. Palovaroittimien kunnossapito:
Palovaroittimien toiminta testataan vähintään kerran kuukaudessa ja testauksesta pidetään päiväkirjaa.

1/2

Ohje
1.1.2019

4. Alkusammutusvälineet:
Perhekoti varustetaan vähintään yhdellä käsisammuttimella. Lisäksi keittiö
varustetaan sammutuspeitteellä, jonka suositeltava koko on 120 x 180 cm.
Käsisammuttimena voidaan käyttää joko 6 kilon jauhesammutinta tai 5 litran nestesammutinta.
5. Turvallisuusperehdytys hoidettaville:
Hoidettaville heidän toimintakykynsä huomioon ottaen järjestetään ennen
toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa perehdytystä asunnon turvallisuusjärjestelyistä.
6. Toimintaohjeiden laadinta:
Perhehoitajan tulee laatia turvallisuusohjeet tulipalojen ennalta
ehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet tulipalon varalle.
7. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa asiantuntijan on syytä tarkastaa
sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuus ennen toiminnan aloittamista.

Turvallisuuskoulutus ennen toiminnan aloittamista:
Pelastuslaitos osaltaan järjestää perhehoitajille ennen toiminnan aloittamista turvallisuuskoulutusta, joka sisältää alkusammutuksen.

Lisätietoja: Pirkanmaan pelastuslaitos, keskus 03 565 612.
Perhehoidon yhteyshenkilö Palotarkastusinsinööri
Tytti Oksanen 040 722 5477, tytti.oksanen@tampere.fi
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