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TURVAPUHELIN- / TURVAPALVELUHAKEMUS 

Tietoa palvelusta 

Turvapuhelin- / turvapalvelu on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille kotona 
asumisen tueksi. Palvelun avulla asiakkaat saavat apua hätätilanteissa ympäri vuorokauden. Päätös 
palvelusta perustuu asiakkaan palvelutarpeen selvitykseen ja palvelun myöntämiskriteereihin.  
Turvapuhelinpalvelua on myös mahdollista hankkia suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Turvapuhelimeen sisältyy turvapuhelinlaite ja hälytysranneke. Hälytysten vastaanottokeskuksessa 
vastaanotetaan turvapuhelinrannekkeesta tehdyt hälytykset ja tarvittaessa asiakkaan kotiin tehdään 
auttamiskäynti. Turvapuhelin toimii ainoastaan asiakkaan asunnon sisällä. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hinnat: 

Turvapuhelimen kuukausimaksu on 34 € / kk, joka ei sisällä auttamiskäyntejä. 
Auttamiskäynnin kustannus on 12,20 € / käynti. 

Turvapalvelun kuukausimaksu on 50 € / kk, joka sisältää auttamiskäynnit. Turvapalvelussa tavalliseen 
turvapuhelimeen voidaan liittää esim. rinnakkais- ranneke puolisolle (täytä oma hakemus) tai ovihälytin. 
Turvapalvelussa voidaan turvapuhelinlaite korvata tarvittaessa paikantavalla turvapuhelimella, joka toimii 
myös kodin ulkopuolella. 

Uuden turvarannekkeen hinta kadonneen tilalle on 110 € (+ alv 24 %).  
Paikantavan turvapuhelimen rikkoontumisesta tai häviämisestä aiheutunut kustannus on 259 € (sis. alv). 

Phhyky käyttää kerrostaloissa asuvien turvapuhelinasiakkaiden ovien avaamiseen avaimetonta ovenavausta 
(”sähkölukkoa”). Avaimeton ovenavaus lisää avainturvallisuutta, kun työntekijöiden ei tarvitse kuljettaa avaimia 
mukana asiakaskäynneillä. Avaimetonta ovenavausta käyttää myös Phhykyn ensihoito ja pelastustoimi. 
Ovenavauksen toteuttamiseksi käytetään Tunstall Oy:n Care Lock -järjestelmää. Taloyhtiöiden isännöitsijäluvat 
lukkojen asentamista varten hoitaa Tunstall Oy. Avaimettoman ovenavausjärjestelmän (sähkölukko) 
asentaminen ja myöhempi poistaminen on turvapuhelinasiakkaille maksutonta. Tämän 
turvapuhelinhakemuksen liitteenä on sopimus avaimettomasta ovenavauksesta (”sähkölukko”). Pyydämme teitä 
ystävällisesti täyttämään sopimuksen sisältämät tiedot ja palauttamaan sen turvapuhelinhakemuksen mukana. 
Lisätietoa avaimettomasta ovenavauksesta (sähkölukko) löydätte https://www.phhyky.fi/fi/ikaantyneiden-
palvelut-ja-kuntoutus/hakemukset-ja-lomakkeet/

Tietoja turvapuhelinpalveluista ja muista kotona asumisen tukimuodoista on saatavilla ikääntyneiden 
palveluneuvonnasta, Aleksanterinkatu 18 A, 2. kerros (Lahden Palvelutori), 15140 Lahti  Avoinna ma-ti, to-pe 
klo 9-15 ja ke klo 9-16 
puh. 044 482 5050 
yhteys@ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi 

4.1.2022

mailto:yhteys@ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi
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TURVAPUHELIN-/TURVAPALVELUHAKEMUS 

Hakijan henkilötiedot 
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka 

Puhelinnumero 

Äidinkieli  suomi  ruotsi     venäjä  muu, mikä?  

Hakemisen syy: 

 Hakijan asumisolosuhteet 
Asuu yksin Ei lemmikkejä 

Asuu toisen kanssa, kenen? Lemmikki, mikä? 

Hakijan toimintakyky 
Liikkuminen sisällä: 

Itsenäisesti Avun tarve Vuoteessa 

Käytössä olevat liikkumisen apuvälineet: 
Rollaattori Pyörätuoli Henkilönosturi 

Muut apuvälineet: 

Muisti: 
Normaali Heikentynyt Vaikea muistihäiriö 

Liikkuu kodin 
ulkopuolella itsenäisesti 

Eksymisen vaara Karkailua 

Onko hakijalla heikentynyt: Kuulo Näkö Puhe 

Hakijan käytössä olevat kotona asumista tukevat palvelut 
Kunnallinen kotihoito Yhteystiedot: 

Yksityinen kotihoito Yhteystiedot:  

Muu, mikä? 
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Hakijan terveydentila ja perussairaudet 
Sydänsairaus, mikä? 

Sydämentahdistin Halvaus COPD Diabetes 

Muistisairaus Reuma ALS Kaatuilu 

Krooninen vti MS-tauti Astma Huimaus 

Epilepsia Sekavuus RR-tauti Parkinson 

Muu sairaus, mikä? 

Paino: normaali 

Onko hakijalla käytössä 
joku seuraavista lääkkeistä: 

Verenohennuslääke Nitro/suihke  Insuliini 

Lääkeaineallergiat: 

Turvapuhelinpalvelun järjestämistä varten tarvittavat lisätiedot ja toimenpiteet 
Turvapuhelimen / turvapalvelun kuukausivuokra 

Kuukausivuokra 34 € / kk  (sisältää perinteisen turvapuhelimen, mutta ei sisällä auttamiskäyntejä) 

Kuukausimaksu 50 € / kk (sisältää auttamiskäynnit ja tarvittavat turvalaitteet) 

Omainen (sukulaissuhde) / yhteyshenkilö 
Nimi Puh.  

Nimi Puh.  

Turvapuhelinpalvelun asiakas järjestää yhden avaimen turvapalvelua varten (avain annetaan 
turvapuhelinasentajalle). 

Kyllä Ei 

ylipaino (Painotieto tarvitaan mahdollisia turva-avustajakäyntejä varten)

Hakijalla avain jo valmiina luovutettavaksi 

Hakijalle on asennettu avaimeton ovenavaus (sähkölukko) Kyllä Ei

Palveluasumisen turvapalvelu 50 € / kk (sisältää auttamiskäynnit ja tarvittavat turvalaitteet) 



4 

Keneen hakemuksen vastaanottaja ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelyyn ja 
turvapuhelinasennukseen liittyvissä asioissa? 

Hakijaan 

Muu yhteyshenkilö Nimi Puh. 

Turvahälytysten auttajataho, jos ei Phhykyn turvatiimi 24/7 
Omainen 

Nimi Puh. Klo   - 

Muu yhteyshenkilö 

Nimi Puh. Klo   - 

Ei muuta auttajatahoa 

Hakija antaa allekirjoituksellaan luvan turvapalvelun järjestämistä koskevien sosiaali- ja 
terveystietojen tarkistamiseen (hakijan tiedot tallennetaan ko. toimipisteen asiakas-
/potilasrekisteriin). 

Mikäli hakijalle myönnetään paikantava turvapuhelin, antaa hän allekirjoituksellaan luvan 
sijaintinsa paikantamiseen tarvittaessa esim. turvarajan ylittyessä tai hälytyssoiton yhteydessä. 

Paikka ja aika     .        .20  

Hakijan allekirjoitus 

Paikka ja aika    .        .20  

Hakemuksen teossa avustaneen henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys 

Turvapuhelinhakemuksen palautus: 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus  
Ikääntyneiden asiakasohjaus 
Vesijärvenkatu 9 D 
15140 Lahti 



Sopimus avaimettoman ovenavauksen asentamiseen ja käyttöön turvapuhelin 
asiakkaalle 

Phhyky:ssä käytetään avaimetonta ovenavausta (sähkölukkoa) turvapuhelinasiakkaiden ovien 
avaamiseen. Avaimettoman ovenavauksen toteuttamiseksi Phhyky käyttää Tunstall Oy:n Care Lock -
järjestelmää. Avaimettoman ovenavauksen palveluntuottajana Tunstall Oy saa avaimettoman 
ovenavauksen toteuttamista varten asiakkaan henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus).  

Avaimettoman ovenavauksen asennustilaukset tehdään suojatussa tilausportaalissa, josta Tunstall 
Oy:n käyttämä valtuutettu asennuksia suorittava yhteistyökumppani näkee mihin sähköinen 
ovenavaus on tilattu. Tilausportaalin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja 
salasanoilla. Tilausportaalia voi käyttää vain sen käyttöön osoitetuilta tietokoneilta, joiden IP osoite 
on ilmoitettu Tunstall Oy:lle. Tunstall Oy:lle tai sen asennuksia suorittavalle yhteistyökumppanille ei 
luovuteta asiakkaan terveydentilaan tai sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää tietoa.  

Asennukseen pyydetään lupa isännöitsijältä/taloyhtiöltä. Jos taloyhtiö/isännöitsijä vaatii saada 
tietää mihin asuntoon asennusta suunnitellaan, suostun siihen, että asunnon numero annetaan 
tiedoksi isännöitsijälle.  

Olen tutustunut yllä olevaan infoon asiasta ja hyväksyn asunnon lukkoon tehtävät muutokset. 
Lukon lisälaite poistetaan ja alkuperäinen lukitus palautetaan, kun asiakassuhde päättyy. Tämä 
palvelu on asukkaalle maksuton. 

Asukkaan nimi: 

Asunnon osoite: 

Asukkaan tai omaisen puh. 

Asukas omistaa asunnon: Kyllä  Ei 

Omistajan yhteystiedot (jos muu kuin kotihoidon asiakas): 

Tällä sopimuksella annan luvan avaimettoman ovenavauksen lukkomoduulin asentamiseen ja 
sen käyttöön. 

Paikka ja aika: 

Allekirjoitus: __________________________________________________________ 

Nimenselvennys

Tietoja avaimettoman ovenavauksen asennusta varten 

Kerrostalo           luhtitalo              senioritalo/palvelutalo       

Isännöitsijätoimisto, sähköposti ja puh. 

Huoltoyhtiön nimi ja puh.  

Phhykylle palautettava/postitettava 
kappale 
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