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Omaishoidon tuen kehittäminen
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella
•
•

Perhonen hanke vuosina 2017 – 2019. Hankkeessa mukana PHHYKY:n
vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut, lapsiperhepalvelut.
Keväällä 2020 kyselytutkimus (Minua kuullaan hanke, omaishoitajaliitto ry, PäijätHämeen omaishoitajat ry.)
– suuntautui erityisesti erityislapsiperheille.
– tavoitteena: selvittää Päijät-Hämeen erityislapsiperheiden tarpeita, toiveita ja
odotuksia lasten ja perheiden palveluiden kehittämisen keskeiseksi pohjaksi.
– Haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Vastaavatko nykyiset palvelut perheiden tarpeisiin?
• Millaiseksi vanhemmat kokevat lapsensa ja perheen elämänlaadun?
• Miten ja millaiset palvelut voisivat lisätä elämänne laatua?
Kyselyssä kartoitettiin omaishoidon kokonaistilannetta ja vastauksia toivottiin myös
vanhemmilta, joilla ei ole omaishoidon tuen päätöstä.
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Tutkimustulosten pohjalta seuraavia
kehittämisehdotuksia
1) Yhteistyön parantaminen perheen ja sosiaalitoimen kesken
– oma- tai vastuutyöntekijä, lapsen ja koko perheen kuuleminen, etämahdollisuus palavereihin sekä
ilta-aikoja

2) Ammattilaisten välinen yhteistyö
– Ammattilaisten ja toimijoiden yhteistyönkehittäminen ja ammattilaisten osaamisen
vahvistaminen

3) Palvelusuunnittelun laadun kehittäminen
– Koko perheen huomioiminen palveluita suunniteltaessa
– selkeä suunnitelma, joka toimii käytännöntoimintasuunnitelmana

4) Palvelujen kehittäminen
– Konkreettista apua arkeen
– Vanhemmille keskustelutukea ja vertaistukea sekä opastusta ja tukea lapsen kasvatukseen ja
kehitykseen liittyvissä kysymyksissä

5) Vapaa-ajan toimintojen kehittäminen
– Erityisen tuen tarpeen huomioiminen harrastusryhmissä
– Tietoa maksuttomista ja edullisista harrastuksista
– Yksilöllistä tukea harrastamiseen ja vapaa-aikaan
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Kehittämistyöryhmän kokoaminen ja tavoitteet
•
•

Kehittämisehdotusten pohjalta selkeä tarve omaishoidon
kehittämisryhmälle. Toiminta alkoi syksyllä 2020.
Erityislapsiperheiden omaishoitajat sekä omaishoitoyhdistys mukana
kehittämistyössä alusta alkaen.

Tavoitteet:
•
•
•
•
•
•
•

omaistoimintamallin selkeyttäminen
omaishoidon myöntämisen kriteerien arviointi ja maksuluokat – näiden
avaaminen ja tulkinta
mahdolliset tukipalvelut, kun päätös kielteinen
äkilliset kriisitilanteet perheissä – miten toimitaan?
sidosryhmien moniammatillinen yhteistyö
– koulu, sairaala, mahdollinen kuntoutus muut tukipalvelut, järjestöt
Omaishoitajilta ja ”kentältä” nousevat teemat
Päijät-Hämeen omaishoitajat ry:ltä esiin tulevat alueelliset kehittämistarpeet
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Syksyn 2020 kehittämisillat
• Syksyn aikana järjestettiin 3 kehittämisilta, jossa
käsiteltiin seuraavia asioita:
•
•
•
•

Kehittämisryhmän tarkoitus ja tavoitteet
omaishoidon tuen kriteerit ja maksuluokat
Omaishoidon prosessi vammaispalveluissa alle 65 v.
Esittely Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lapsiperhepalvelujen Arjen
tuen kotiin annettavasta perheohjauksesta sekä lapsiperhepalveluiden
muista palveluista ja toiminnasta.
• Heva hankkeen esittely
• Äkilliset kriisitilanteet omaishoito perheissä
• Omaishoidon palvelusetelin esittely
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Kevään 2021 kehittämisiltojen aiheet
Keskiviikko 27.1.2021 klo 16 -18
• kouluteema
Keskiviikko 24.2. klo 16 -18
• sairaala ja kuntoutus (kriteereiden tulkintaa ja avaamista)
Keskiviikko 24.3. klo 16 - 18
• järjestöjen esittely, perhekeskuksen esittely
Keskiviikko 5.5. klo 16 -18
• vapaa-ajantoiminta ja yhteenveto kehittämisryhmän
toiminnasta (palautteet)
Kehittämistyötä jatketaan syksyllä 2021 esiin tulevien
kehittämisehdotusten pohjalta.
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Kiitos!
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