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Lohjan kaupunki ja Caruna tarjoavat HOWZ-havainnointipalvelun käyttöön iäkkäille ja 
heidän lähiomaisilleen ilmaiseksi kahden vuoden ajan. Palvelua pilotoidaan ensimmäistä kertaa 
Suomessa, ja se sopii erityisesti sellaisille iäkkäille, joiden lähiomaiset asuvat kaukana eivätkä pääse 
päivittäin käymään läheisensä luona.  
 
HOWZ-havainnointipalvelu tuo lisäturvaa ja -tukea yksin asuville iäkkäille sekä vähentää omaisten 
huolta. Palvelun mobiilisovelluksen avulla lähiomaiset saavat puhelimeen ilmoituksia tai voivat tarkistaa, 
että iäkkäällä on kaikki hyvin, esimerkiksi onko hän jalkeilla tai ettei ulko-ovi ole jäänyt auki.    
 
– Haluamme Lohjan kaupunkina olla mukana tukemassa hanketta, joka tuo uusia keinoja iäkkäiden 
pärjäämiseen kotioloissa. Ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi kaivataan ratkaisuja, joilla saadaan 
tietoa, että yksin asuvien iäkkäiden kodeissa on normaalia liikehtimistä päivittäin. Esimerkiksi, 
jos kodissa ei ole havaittu pitkään aikaan liikettä, voidaan tarvittava apu havaita ja saada 
nopeammin paikalle. Palvelu tuo mielenrauhaa sekä iäkkäälle että kaukana asuville lähiomaisille, kertoo 
Päivi Degerholm, palvelupäällikkö Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluiden Palveluohjauksen ja 
kotona asumisen tuesta. 

Howz-laitteisto tunnistaa muutokset ikäihmisen päivittäisissä rutiineissa 

Palvelu perustuu kameroiden sijaan liiketunnistimiin ja älykkäisiin sensoreihin, joten se kunnioittaa 
yksityisyyttä ja itsenäisyyttä. Laitteisto opettelee rutiinit ja tunnistaa sekä hälyttää aina, kun rutiineihin 
tulee muutoksia.  

– Howz sopii ikäihmisille ennen varsinaista kotihoidon asiakkuutta. Palvelu on asiakkaille ja heidän 
läheisilleen ilmainen. Lohjan kaupunki ja Caruna haluavat kahden vuoden kokeilujakson ajan tukea 
omien asiakkaidensa - ikäihmisten - asumista kotona sekä tukea myös kuntia vanhustenhuoltotyössään, 
Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anne Pirilä kertoo. 
 
Lohjan kaupunki saa käyttöönsä 15 laitetta. Ilmoittautumiset 12.5.2020 alkaen  

Ikähelppiin 044 369 2444 (puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14). Lisätietoja 

ikääntyneiden palveluiden nettisivuilta. Laitteet jaetaan yhteydenottojärjestyksessä. Edellytyksenä 

palvelun käyttöönotolle on toimiva verkkoyhteys. Sopimus palvelusta tehdään asiakkaan ja HOWZin 

kesken. 

Miten pääsen käyttäjäksi? 
  

 Asut ja pärjäät vielä yksin, mutta läheisesi miettivät, että pärjäätkö yksin kotona. Et ole 
säännöllisten, päivittäisten palvelujen parissa.  

 Asut Lohjalla ja Carunan sähköverkkoalueella. 
 Sinulla on lähiomainen, joka haluaa olla mukana pilotissa ja käyttää mobiilisovellusta. 

Mobiilisovelluksen kautta lähiomainen saa tietoa siitä, että päivän rutiinit toistuvat 
normaalilla tavalla. 

 



Jos pääset mukaan: 

 Laitteisto tulee hakea Lohjan kaupungilta.  

 Sinun tulee tehdä laitteiston saatuasi sopimus HOWZ-laitetoimittajan kanssa ja sopia, ketkä 
läheiset saavat tietoa. Sopimus on valmiina paketissa ja se ei maksa sinulle mitään. Sopimus on 
voimassa kaksi vuotta laitteen käyttöönotosta. 

 Sinulla on kodissasi internet-yhteys ethernet-portilla (esim. reititin) tai olet halukas sellaisen 
hankkimaan. 

 Laitteiden asennus on helppoa, ja tähän löytyy helpot ohjeet laitteen paketista joko sinulle tai 
lähiomaisellesi. 

 Kun et enää käytä laitteistoa, se palautetaan viipymättä Lohjan kaupungille, niin joku toinen 
pääsee osallistumaan pilottiryhmään. 

 Tutustu HOWZ-havainnointilaitteesta www.howz.fi  
 
 

Lisätietoa: 

Kaupungin yhteystiedot: Ikähelppi 044 369 2444 (puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14) 

Caruna, Anne Pirilä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, puh.  050 550 9480 

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 690 
000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. 
Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman 
häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo myös pohjan 
tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja 
kuluttajasta tulee energian tuottaja. www.caruna.fi,  

 

 

Twitter @CarunaSuomi  

 

  

http://www.howz.fi/
http://www.caruna.fi/
https://twitter.com/carunasuomi


  


