ITSENÄINEN ELÄMÄ

Marja-Liisa Haapakorva, 7.10.2020

ITSENÄISEN ELÄMÄN MÄÄRITTELYÄ
"Itsenäinen elämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että
henkilö ei vamman vuoksi menetä henkilökohtaisia
valinnan mahdollisuuksia ja autonomiaa sen
perusteella, että hän joutuu käyttämään tietynlaista
asumisjärjestelyä. Itse asumismuodolla tai sen koolla ei
niinkään ole merkitystä vaan sillä, rajoittaako
järjestelmä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, keneltä
henkilön on otettava apua vastaan."
(Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea)
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Sosiaalihuollon asiakaslaki
• Sosiaalipalveluja toteutettaessa on aina huomioitava
sosiaalihuollon asiakaslaki, jonka mukaan asiakasta on
kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että
hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.
• Asiakaslaki edellyttää myös, että asiakkaan toivomukset,
mielipide, etu, yksilölliset tarpeet, äidinkieli ja kulttuuritausta
tulee huomioida.
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VAMMAISPALVELUJEN ASUMISPALVELUT 2018

EKSOTEN TAVOITTEET
Asiakkaan omatoimisuuden
tukeminen
Palvelujen saatavuuden
helpottaminen
Sosiaalisen osallisuuden
lisääminen
Innostava ja vetovoimainen
työpaikka
Tasapainoinen talous

VAMMAISPALVELUJEN YHTEINEN VISIO
YMPÄRIVUOROKAUTISTEN
PALVELUIDEN TAVOITTEET

MAHDOLLISTETAAN
ASIAKKAAN
OMANNÄKÖINEN
ELÄMÄ SIIHEN
TARVITTAVAN
OHJAUKSEN, TUEN JA
AVUN TURVIN

Omannäköinen elämä
Integroituminen tavalliseen
asumiseen lisääntyy
Itsenäisen asumisen
tukipalvelujen kehittäminen
Itsemääräämisoikeuden
tukeminen
Sosiaalisen osallisuuden
lisääminen
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TOIMINTARAJOITTEISELLE HENKILÖLLE ON TÄRKEÄÄ
•
•
•
•
•
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Palvelu vastaa omia yksilöllisiä tarpeita
riittävän tiedon saaminen
itsemääräämisoikeus
kuulluksi tuleminen
kiireettömyys ja läsnäolo
osallisuus
yksilöllisyyden kunnioittaminen
tasavertaisuus kohtaamisessa
lain edellyttämät vaatimukset ja niiden noudattaminen
yksilökohtainen ohjaus ja hoito
erilaisten vaihtoehtojen saaminen
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HYVÄKSI KOETUT ASIAT/PARANNETTAVAT ASIAT
Onnistumiset
•
•

•

•

Parannettavaa ja kehitettävää

Vammaispalvelujen avopalvelujen työntekijät
ovat ammattihenkilölain mukaisesti päteviä
Työntekijöillä on valmiudet tehdä eettisesti
kestävää vammaistyötä ja vammaissosiaalityötä
ja heillä on ymmärrys vammaispoliittisen
ohjelman tavoitteista ja ohjelman sisällöstä
Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua
yhteisiin keskusteluihin palvelujen sisällön
kehittämisestä myös laajemmissa verkostoissa
Asumispalvelujen asukkaille mahdollistetaan
omannäköinen arki
- tulevat kuulluksi
- hyödynnetään asukkaiden voimavaroja
- asukkaat tekevät omaa elämää
koskevia päätöksiä
- läheiset ovat mukana palvelujen
suunnittelussa
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Tiedon välittämisessä
Vammaissosiaalityön sisällöstä enemmän tietoa
yhteistyökumppaneille
Työntekijän tavoitettavuus
Erilaiset yhteydenottomahdollisuudet
Vammaissosiaalityön näkyvyys

Muita tärkeitä kehittämisen kohteita esim.
asumispalveluissa:
•
Kommunikaation tukeminen
•
Vaihtoehtojen ideointi
•
Tasa-arvoiset ja yhdenmukaiset toimintatavat
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