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Hyvät kuntakumppanimme!
Tästä tiedotteesta löytyvät Kehitysvammaisten Palvelusäätiön lyhytaikaishoidon palvelukuvaukset ja hinnasto
vuodelle 2019. Hinnoissa on 0–1,37 % korotus lukuun
ottamatta Stean avustamaa perhelomitusta, jonka
kunnan maksuosuutta on alennettu huomattavasti.
Toivomme muutoksen vaikuttavan siten, että perheillä
olisi aiempaa paremmat mahdollisuudet saada perhelomitusta.
Ylläpidämme laajaa palveluvalikkoa perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin. Toimimme valtakunnallisesti, ja
aloitamme mielellämme palveluiden tarjoamisen myös
uusilla seutukunnilla. Asiakkaamme ovat erityistä tukea
tarvitsevia lapsia, nuoria ja aikuisia ilman diagnoosirajoja.
Palvelumuodot:
• Perhelomitus / Muu kotiin tuotava palvelu
• Perhehoito
• Ryhmälomitus / Leiriviikonloput
• Teema- ja harrastekurssit / Leirit
Keräsimme kuntakumppaneiltamme ja asiakasperheiltä
palautetta palveluistamme ja kehittämisideoita. Kuntien
antama suositteluluku eli NPS oli 68 ja asiakasperheiden
72 (asteikolla -100–100). Positiivinen NPS-luku on hyvä,
ja yli 50 arvoa voidaan pitää erinomaisena.
Molemmat vastaajaryhmät näkivät palveluidemme
tärkeimmiksi vaikutuksiksi vanhempien vahvistumisen
kasvattajina, parisuhteen vahvistumisen sekä tuen erityisnuorten itsenäistymiseen. Kuntakumppanit pitivät
tärkeimpänä sitä, että palveluntuottaja on luotettava,
yhteistyökykyinen ja uudistuva. Kunnissa arvostetaan
kykyä tarjota palveluita myös tehostettua tai erityistä
tukea tarvitseville asiakkaille.
Vastausten mukaan olemme näissä asioissa onnistuneet.
Kiitos kaikille arvokkaista vastauksistanne!
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Palveluistamme löytyy lisätietoja Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön kotisivuilta, mistä voi tilata myös uutiskirjeemme: www.kvps.fi/palvelut

”Palvelut ovat lisänneet
mahdollisuuksia löytää yksilöllisiä,
perheille sopivia ratkaisuja.”

PERHELOMITUS
JA MUU KOTIIN TUOTAVA PALVELU
KOKONAISVALTAISTA PALVELUA PERHEILLE

P

erhelomittaja tulee kotiin ja hoitaa erityistä tukea
tarvitsevan lapsen, nuoren tai aikuisen lisäksi hänen
sisaruksensa. Palveluun kuuluu myös päivittäisten kotiaskareiden hoitaminen.
Kotiin tuotava palvelu voi olla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen (STEA) tukemaa harkinnanvaraista perhelomitusta tai lakisääteisen vapaan lomitusta. Stean avustusta ei voida käyttää lakisääteisiin palveluihin. Palvelumme
voi olla myös lapsiperheiden kotihoitoa, yöajan hoitoa tai
muuta palvelua lyhyt- tai pitkäkestoisen hoidon tarpeeseen.
Palveluja on saatavilla kaikkialla Suomessa kaikkina päivinä ja vuorokauden aikoina. Tavoitteenamme on järjestää
palvelua myös perheiden äkillisissä tilanteissa. Meillä on
vankka osaaminen erityisen paljon tukea ja välittämistä
tarvitsevista asiakkaista.
www.kvps.fi/palvelut/perhelomitus

– Tilaaja –

”On aina mukavaa tehdä yhteistyötä,
kun on yhteinen päämäärä,
asiakkaan oman näköisen elämän
mahdollistaminen.”

"Kun saa välillä levätä,
jaksaa paremmin arjen haasteet.
Parisuhdekin voi paremmin,
kun saa puolison kanssa yhteistä aikaa.
Perhelomituksella on todella suuri merkitys."

– Tilaaja –

– Läheinen –

PERHEHOITO

RYHMÄLOMITUS / LEIRIVIIKONLOPUT

TAVALLISTA ELÄMÄÄ PERHEESSÄ

ITSENÄISTYMISEN ENSIASKELEITA

P

R

erhehoito on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville
lapsille, nuorille ja aikuisille. Perhehoito on ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Lyhytaikaisella perhehoidolla voidaan järjestää vanhempien
vapaan aikainen hoito. Pitkäaikainen perhehoito on yksilöllinen asumisen vaihtoehto.
Perhehoidosta tehdään kunnan kanssa perhehoitolain mukainen sopimus. Kuntahintoihin sisältyvät:
•
•
•
•
•

Perhehoidon palvelut
Uusien perhehoitajien rekrytointi
Perhehoitajien valmennus
Asiakkaalle sopivan perhehoitajan etsintä
Perhehoitajan työn aikainen tuki ja ohjaus

yhmälomitus on leiritoimintana järjestettävää lyhytaikaishoitoa, joka suunnitellaan yhteistyössä kunnan
kanssa.

Palvelu mahdollistaa omaishoitajan lakisääteisen vapaan ja
muun lyhytaikaisen hoitoavun vanhemmille. Lapsille ryhmälomitus tarjoaa mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon ja
itsenäistymiskokemusten saamiseen.
Kunta ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sopivat yhdessä
ilmoittautumisen, tiedottamisen ja ateriapalvelun tavat. Ryhmälomituksen toteutuksesta vastaavat Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön työntekijät. Leiriviikonloppujen pituus sekä
ryhmien toiminta ja koko mukautuvat osallistujien tarpeiden
ja toiveiden mukaan; perjantaista sunnuntaihin, vaihdellen
4–8 osallistujaan. Ryhmälomituksessa käytetään kunnan
loma-aikoina vapaana olevia tiloja ja välineitä.

Kehitysvammaisuuteen liittyvän tiedon, kokemuksen ja ammatillisten taitojen yhdistäminen sekä vahva tuki auttavat
perhehoidon onnistumisessa. Läheisyhteistyön ja itsenäistymisen tuen osaamisemme ovat perhehoitajien käytössä.

Ryhmälomituksen kuntahinnat jakautuvat kolmeen hintaryhmään osallistujien ohjauksen, huolenpidon ja muun
erityisosaamisen tarpeen mukaan.

www.kvps.fi/palvelut/perhehoito

www.kvps.fi/palvelut/ryhmalomitus

"Asiantuntijuus ja aito välittäminen
välittyvät työstänne."
– Tilaaja –

"Tuodessa ja hakiessa meillä on tunne,
että lapsemme on ainutlaatuinen
ja työntekijät ovat häntä varten."
– Läheinen –
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TEEMA- JA HARRASTEKURSSIT / LEIRIT
VIRKISTÄVÄÄ LOMAA YSTÄVIEN SEURASSA

T

eema- ja harrastekurssit ovat loma-aikaan sijoittuvia
leiriviikkoja, maanantaista perjantaihin. Ohjelmaan
sisältyy kunkin viikon teeman mukaista monipuolista
toimintaa ja ohjattua vapaa-ajanviettoa. Leireihin kuuluu
täysihoito ja ympärivuorokautinen huolenpito.
Teema- ja harrastekurssit tukevat osallistujien sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä kehittämistä, kommunikointia
ja luovuutta. Tärkeimpiä syitä osallistua ovat ystävät, mukava
tekeminen, virkistäytyminen ja vaihtelu arjen rutiineihin.
Teema- ja harrastekurssit
• tarjoavat monipuolisen loman ja virkistyksen
• mahdollistavat omaishoitajan tai perhehoitajan vapaan
• toimivat perheen jaksamista tukevana palveluna
Kursseja järjestetään ensisijaisesti ostopalveluna kunnille.
Kuntahinta määräytyy osallistujien ohjauksen, huolenpidon
ja muun erityisosaamisen tarpeen mukaan. Kursseja ja leirejä
voidaan järjestää myös tilaustoimintana.
www.kvps.fi/palvelut/teema-ja-harrastekurssit

"Näen, että lapsemme saa
elämälleen sisältöä
ja sosiaalisia tapahtumia."
Ryhmälomitus / Leiriviikonloput
Teema- ja harrastekurssit / Leirit
Perhehoito
Perhelomitusta on saatavilla koko maassa

– Läheinen –

YHTEYSTIETOMME
Lyhytaikaishoito
Anni Häme, puh. 040 7027 071

Perhelomitus
Anu Kubach, puh. 040 1833 516

Perhelomituksen varaukset
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Kati Arvola, puh. 040 7330 052
varaukset@kvps.fi

Perhehoito
Anni Raunio, puh 0400 891 429

Sosiaalinen media
facebook.com / palvelusaatio
twitter.com / kvpsfi
instagram / kvpsfi

www.kvps.fi

Ryhmälomitus
Helena Markus, puh. 040 6317 876

Teema- ja harrastekurssit
Jaana Heino, puh. 040 8214 461
etunimi.sukunimi@kvps.fi

Pinninkatu 51, 33100 Tampere, puh. 0207 713 500 (vaihde)

