Omaishoitajien ajatuksia ja odotuksia Sotesta
- Erityislasten äiteinä Joonatanin ja Aatun asialla -

Miksi jopa äiti uupuu – muutoksia tarvitaan
Palveluohjaus ja neuvonta
ontuu
Palveluiden hakeminen on
hajanaista ja haastavaa
Palveluita evätään väärin
perustein - jopa lain
vastaisesti
Päätökset kestävät kauan,
osa niistä määräaikaisia
- joille ei perustetta
Palveluiden hinta on
korkea ja ilmenee jopa
päällekkäisiä maksuja
Suunnitelmia suunnitelmien
perään - palveluiden
hakeminen voi jopa unohtua

Omaishoidon tuki
• Omaishoidon tuen arviointimittarit
syrjivät tiettyjä kohderyhmiä
• Kokonaisuuden arviointi unohtuu
• Moniammatillinen työryhmä päättää
- kokoonpano?
• Omaishoidon vapaat –
monimuotoisuus ?
• Omaishoidon tuesta tehtävät
vähennykset
Saadaan, hankitaan lausuntoja, suosituksia, jopa määräyksiä erikoissairaanhoidosta, joilla ei merkitystä
Pitkäaikaisten terapeuttien ja hoitavan
tahon osaamista, lausuntoja ei arvosteta
ja huomioida
Vaihtoehdoista valinta – ei mistä valita ja
kuka päättää viime kädessä

Järjestelmät eivät keskustele
keskenään
Kilpailutukset haastavia turvallisuus ja jatkuvuus
Asuinkunnan merkitys
palveluiden saatavuuteen ja
lisäksi vielä laatu
Odotusajat ovat pitkiä esim.
apuvälineet
Perhekeskeisyys ontuu
• Lapsen etu
• Sisarukset – tärkeä kohde
• Parisuhde – mitä se on?
• Työssäkäynti - työssäoloehto
• Lähivanhemmuus - äidin ja
isän roolit, tukiverkostot
• Erityislapsesta tulee aikuinen
– mikä ja miten muuttuu

Kuntien valtionosuuksiin on lisätty
omaishoidon tukemiseen 75 miljoonaa
euroa vuosittain vuodesta 2016 alkaen
Miten se on näkynyt teidän alueellanne
omaishoidon arjessa?

Tarve omaishoitotilanteessa - saada apua arjessa
selviytymiseen
▪

Avun tai etuisuuksien hakeminen, joku syy / tarve - emme hae hakemisen ilosta

▪

Omaishoidon merkitys erityislapsiperheelle ja saavatko perheet riittävästi tukea
– sinnittelemme viimeiseen asti

▪

Tunnistaminen, varhainen tuki ja arjessa jaksaminen, ensiarvoisen tärkeää
– mikä mahdollistaa sen?

▪

Työssäkäynnin mahdollistaminen riittävillä tukimuodoilla
– osallisuus, taloudelliset näkökulmat sekä sen merkitys jaksamiselle
Yhdenvertaiset koordinoidut palvelut
perheen tarpeista lähtevä palveluiden suunnittelu

Ajatuksia ja pohdintoja
- SOTE

Mitä tarvitaan jotta homma toimii – tuoko Sote näitä?
▪

Asiantuntevaa ohjausta ja neuvontaa sekä
vastuutyöntekijämallia
▪ Erityisosaamista erityislasten asioista – ja
kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä
▪ Dialogitaitoja
▪ Perheen ja lapsen äänen aitoa kuulemista
▪ Perheen tilanteen ymmärtämistä
- ” koko perhe arvioinnin kohteena ”
- parisuhteen tukemista - tukiverkostot
▪ Oikean moniammatillisuuden
hyödyntämistä

▪
▪
▪
▪

Selkeitä palvelupolkuja
Arvioinnin läpinäkyvyyttä / mittarit?
Työssäkäyntiä tukevia malleja
Perheelle merkittäviä jaksamista ja
hyvinvointia tukevia palveluja
- kolmannen sektorin rooli

▪
▪

Jatkuvuuden turvaamista - riittäviä
resursseja
Yhdenvertaisuutta ja valinnan
vapautta

Vaikutusten arviointia
Budjetoidaanko omaishoitoon riittävästi
– onko omaishoito houkutteleva tapa huolehtia läheisestä – miten?
– tiukennetaanko kriteereitä entisestään
– yhdenvertaisuus

Ehdottomasti arjen sujuvuutta
riippumatta diagnooseista
Neuropsykiatrinen häiriö
Kehitysvamma
Pitkäaikainen sairaus
Aistiyliherkkyys
Puheen- ja kielen
kehityksen erityisvaikeus

Lapsen oikeuksien päivä on
tänään - myös erityisten
Kuuntele mitä hänellä ja hänen
perheellään on sanottavana
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