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Järjestöjen hyviä käytäntöjä 
omaishoitoperheiden 
kohtaamiseksi



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
läheistensä oma järjestö.

Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja 
kansalaisjärjestö, jonka jäseniä ovat 
paikalliset, alueelliset ja 
valtakunnalliset yhdistykset.

Perusti Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön vuonna 1992.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Yleishyödyllinen toimija, joka 
mahdollistaa täyden kansalaisuuden ja 
osallisuuden toteutumista.

Keskeisimmät toiminnot ovat 
vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, 
asuntojen hankinta ja rakennuttaminen 
sekä kehittämistoiminta.

KVPS Tukena Oy

Valtakunnallinen kehitysvamma-
alan toimintojen ja palveluiden 
tuottaja ja kehittäjä.

Tukena tuottaa mm. asumisen, 
lyhytaikaishoidon, henkilökohtaisen 
avun, työhönvalmennuksen ja 
päivätoiminnan palveluita

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
perusti Tukenan vuonna 2007.

www.tukiliitto.fi www.kvps.fi www.tukena.fi

http://www.tukiliitto.fi/
http://www.kvps.fi/
http://www.tukena.fi/


Elämänmuutostoiminta

• Tulevaisuuden taitajat

• Aikuisuuden kynnyksellä –
toiminta

• Muuttovalmennus

• Ikäperhetoiminta

• Edelläkävijät



Edelläkävijät -toiminta
Joskus elämä voi olla kuin umpikujassa. Arki haastaa, sopivia palveluita ei löydy, tuki ei ole riittävää. Perhe kokee olevansa yksin ja 

tulevaisuuteen on vaikea uskoa. 

Edelläkävijät -toiminnan avulla tuemme erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja heidän perheitään vaikeassa elämäntilanteessa. 

•Autamme löytämään tavoitteita ja keinoja oman elämän rakentamiseen. 

•Toteutamme yksilö- tai perhevalmennusta. 

•Etsimme ratkaisuja ja tukea koko perheelle. 

•Kokoamme tukiverkostoa perheen ympärille. 

•Autamme löytämään yhteyden kotikuntaan ja perheen tarvitsemiin palveluihin



Selvitys siitä, miksi 
perheet putoavat 
palveluverkon 
ulkopuolelle, 2021



Vaaditaanko perheiltä liikaa?

▪ Palveluiden heikko integraatio

▪ Uuden tiedon kerääminen pirstaleista

▪ Vastuun ottaminen vaatii liikaa arjen voimavaroja

Koska palveluja on joskus 
pakko vaatimalla vaatia, 

leimautuu helposti 
vaikeaksi ja vaativaksi 

vanhemmaksi, joka vain 
ärsyttää työntekijää. 

Ei aina jaksaisi 
kertoa tarinaansa 
uudelleen, mutta 

pakko jaksaa, 
koska vain siten 
asiat etenevät.



Miten voisimme helpottaa perheiden jaksamista?
▪ Uudenlainen palvelujen järjestämistapa henkilökohtainen 

budjetointi

▪ Yksilövalmennus

▪ Koko perheen huomiointi

▪ Moniammatillinen verkosto

▪ Digitaalinen tiedonkulku sektorirajojen yli

▪ Palvelujen integrointi ja koordinointi sekä

▪ Pitkäaikaisten palvelujen myöntäminen pitkäaikaiseen 
tarpeeseen.

”Perhelääkäri
” kuuntelisi 

koko perheen 
tarinan.

On hyviä työntekijöitä, 
jotka kuuntelevat ja 

kuulevat, ymmärtävät, 
tukevat ja ottavat 

tosissaan.



Järjestön rooli yhteistyön tukijana

• Koordinointi – rooli
• Tietoa, vinkkejä ja esimerkkejä muualta 

päin Suomea
• Rinnalla kulkija
• Toiveikkuus
• Auttaa paikallista yhteisöä luomalla 

verkostoja & kohtaamispaikkoja





Perheet toivovat tukea
palvelujärjestelmältä ja lähiverkostolta

Pähkinänsärkijät verkoston kysely 2019

Uskallusta

Ymmärrystä

Olkapäätä

Kuuntelevaa korvaa

Koko perheen huomioimista

Tietoa

Vertaistukea

Konkreettista, säännöllistä apua kotiin, arjessa selviytymiseen ja pieniin vapaahetkiin

Erityislapselle mahdollisuutta avustajaan, kuntoutuksiin ja soveltuvaan vapaa-ajan toimintaan

Selkeyttä ja luotettavuutta palvelujärjestelmäänTaloudellista tukea ja etätyömahdollisuutta

LISÄTIETOA PÄHKINÄNSÄRKIJÄT VERKOSTOSTA 
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/pahkinansarkijat/

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/pahkinansarkijat/


Turvallista perhe-elämää toimenpidesuositukset





WWW.KVPS.FI/TIETOPANKKI

▪ Arki ja tuki https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Arki-ja-tuki.pdf

▪ Olen minä matkan varrella huhuillut apua –selvitys https://kvps.fi/wp-content/uploads/2021/03/Olen-mina%CC%88-
huhuillut-selvitys.pdf

▪ Mitäs nyt- työkirja; Omaishoitouran päättäneille ja muille tukea tarvitsevien
ihmisten läheisille   https://kvps.fi/wp-content/uploads/2022/08/Mitas-nyt.pdf

▪ https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/pahkinansarkijat/turvallista-perhe-elamaa-toimenpidesuositukset/

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Arki-ja-tuki.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2021/03/Olen-mina%CC%88-huhuillut-selvitys.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2022/08/Mitas-nyt.pdf
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/pahkinansarkijat/turvallista-perhe-elamaa-toimenpidesuositukset/


Yksi yhteinen lapsuus –
seminaari 29.11.2022 Tampere

Miten varmistamme kaikkien lasten ja 
nuorten kuulluksi ja nähdyksi tulemisen?

LISÄTIETOJA  JA ILMOITTAUTUMINEN 
17.11.MENNESSÄ 
https://kvps.fi/tapahtuma/yksi-yhteinen-lapsuus-
seminaari-29-11-2022/

https://kvps.fi/tapahtuma/yksi-yhteinen-lapsuus-seminaari-29-11-2022/


Satu Koivurinne
Satu.koivurinne@kvps.fi
Puh.040-1828219

www.kvps.fi
#kvpskumppanit

Facebook @palvelusäätiö
Instagram @kvpsfi
Twitter @kvpsfi

Kiitos kaunis kaikille kohdataan taas  pian  & ollaan yhteyksissä! 

mailto:Satu.koivurinne@kvps.fi

