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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO LYHYTAIKAISEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN
HOIDON TOIMINTAOHJEESTA
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE 14.12.2016
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, erityisesti
vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten, lyhytaikaisenhoidon järjestämistapaan ja toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota perheiden jaksamisen turvaamiseksi.
Kommentteja ohjeen erityisiin kohtiin:
Kohta 4 Lyhytaikaisen hoidon käyttösuunnitelma
Vammaisneuvosto esittää käyttösuunnitelmaan kohtaa: varajärjestelyt. Suunnitelmassa tulee miettiä varajärjestelyt hoitojakson peruuntumistilanteisiin, joilla turvataan
hoidon toteutuminen. Esimerkiksi perhehoidon varajärjestelmäksi voidaan sopia yksikössä tapahtuva hoito.
5.1 Perhehoito
Toimintaohjeessa perhehoito on ensisijainen lyhytaikaishoidon muoto. Toistaiseksi
Espoon vammaispalveluilla ei ole ollut osoittaa lyhytaikaishoitoa tarvitseville lapsille
perhehoitajia, vaan hoitajien hankkiminen on jäänyt perheiden vastuulle. Mikäli perhe
ei löydä lyhytaikaista perhehoitoa tarjoavaa hoitajaa, ei tämä saa muodostua esteeksi lyhytaikaishoidon järjestämiseksi lyhytaikaishoidon yksikössä.
5.2 Yksikössä järjestettävä hoito ja 5.3 Laitoshoito
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että vammaisten (kaiken ikäisten) hoito yksiköissä
tai laitoksissa järjestetään henkilölle sopivalla tavalla, eikä esimerkiksi vanhusten tai
muistisairaiden hoitopaikoissa, ellei henkilö itse ole vanhus tai muistisairas. Hoidon
tulee olla myös hoidettavalle sopivaa, turvallista, mielekästä ja virikkeellistä.
Hoitopaikan tulee täyttää lyhytaikaisen hoidon kriteerit.
Kohta 6. Kuljetukset
Vammaisneuvosto pitää erittäin kiitettävänä, että jos kuljetukset koulun ja lyhytaikaishoidon välillä eivät järjesty perusopetuksesta (kuten tilanne nyt on), sisältyvät ne
lyhytaikaishoitoon
Kehittäminen
Palautteiden perusteella hoitoa tulisi kehittää kaikissa eri muodoissaan entistä toimivammaksi. Perhehoitajan löytäminen tulisi olla ensisijaisesti kaupungin toimintaa, eikä perheiden omalla vastuulla. Jos perheellä on tiedossa sopiva perhehoitaja, sitä tulisi tietenkin käyttää. Uutena muotona voitaisiin kehittää kotiin tuotavaa perhelomitusta, joka olisi yksi perheen kannalta toimiva järjestämistapa.
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