Arjen Keskiössä seminaari 6.3.2014
Laitoshoidon purku
asuntoverkostoja kehittämällä

Yksilöllisen asumisen kehittäminen ja Arjen
Keskiössä-hanke Careassa
Laitoshoidon purku ja avohuollon asumisen kehittäminen tällä
hetkellä:
- olemassa olevien asuntoalueiden sekä kiinteistöjen
kartoittaminen
- uusien kiinteistöjen suunnittelu ja rakentaminen
- kuntayhteistyön tiivistäminen sekä muiden
yhteistyöverkostojen/kumppaneiden hankkiminen
- asumisen työpajojen järjestäminen eri lähtökohdista ja
tarpeista käsin
- tutustumiskäyntejä eri asumisalueille
- muuttajien läheisten tapaamiset ja yhteistyö
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Laitos- ja avohuollon paikkojen kehitys
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Päämäärät ja tavoitteet
KEHAS-ohjelma ja Alueellinen suunnitelma ohjaavat
laitoshoidon purkaminen
- v 2010 alkaen laitoshoitoa on purettu 70%
- avohuollon asuminen on lisääntynyt 44%
- muihin kuntien järjestämiin palveluihin on muuttanut
26%
- tavoite v 2018 on 15 laitoshoidon paikkaa
2. asuntoverkostojen kehittäminen
- henkilö on itse mukana suunnittelemassa ja
päättämässä asumiseen liittyviä asioita
- erilaisten asumisvaihtoehtojen toteuttaminen
3. yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa
- yhteinen asumisen ja palvelujen suunnittelu
1.
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Käytännön esimerkki: Siltapuisto
Siltapuiston asumisyhteisö –koti erityisen yksilöllisen
tuen tarpeessa oleville viidelle aikuiselle miehelle
- olemassa oleva, muusta asumisesta vapautunut
kerrostaloasunto Kuusankosken keskustassa
- asumisvaihtoehdon esittely mahdollisille muuttajille
- muuttovalmennus ja oman kodin suunnittelu
- unelmapajat ja yhteiset tapaamiset, joissa oli mukana
läheisiä sekä ohjaajia
- tiivis yhteistyö ja suunnittelu päivätoiminnan henkilöstön
kanssa
- asiakaslähtöinen työvuorosuunnittelu ja päivän sekä viikon
suunnittelu yksilöllisistä tarpeista lähtien
- asukkaiden yksilölliset muutot ja elämä uudessa yhteisössä
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Käytännön esimerkki: Elimäki
- kartoitettiin Kouvolan alueen kaupunginosia, joista yksi valittiin
-

-

-

Arjen Keskiössä- hankkeen toteuttamisalueeksi
hankkeen työpajoissa saatiin tietoa erilaisista asumisen
toiveista liittyen niin henkilöiden omaan elämään kuin
asuinympäristöönkin
löydettiin yhteistyökumppani, Kouvolan Asunnot Oy, jonka
kautta löydettiin 8 eri kokoista asuntoa kerrostalosta
kartoitettiin alueella olevia, tavallista arkea tukevia, palveluja ja
toimintoja, sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita
asumisen pajapäivässä esiteltiin kuvien avulla asuinympäristöä,
asuntoja, harrastusmahdollisuuksia, palveluja ym
alueelle tehdään tutustumismatkoja
aloitetaan muuttavien henkilöiden yksilöllisen asumisen
suunnittelu yhdessä verkoston sekä läheisten kanssa
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Kokemuksia ja ajatuksia laitoshoidon purusta ja
yksilöllisen asumisen kehittämisestä
+ Tärkeintä on kehitysvammaisten henkilöiden tukeminen/
ohjaaminen valintojen tekemisessä sekä asumisen
vaihtoehtojen konkretisoiminen (esim. tutustuminen todellisiin
asuntoihin)
+ Merkittävää on omaisten, henkilöstön sekä muun verkoston
saaminen mukaan yhteistyöhön -> se vaatii usein montakin
keskustelua ja runsasta vakuuttelua, koska ihmiset toimivat
eri tavoilla muutostilanteissa
+ Mielenkiintoista on yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Työ on
välillä haasteellista, esim. tilanteessa, jossa henkilöt vaihtuvat
ja neuvottelut aloitetaan alusta ->aikaa kannattaa varata
+ Usko on välillä koetuksella ja huumoriakin tarvitaan!
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Kiitos mielenkiinnosta!

Päivi Friman-Eronen
asumispalvelujen suunnittelija
paivi.friman-eronen@carea.fi
ja
Anu Vanhala-Taimisto
asumispalvelujen suunnittelija
anu.vanhala-taimisto@carea.fi
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