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För att fastställa strategiska riktlinjer för sin verksamhet bereder KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus sina ägarkommuner tillfälle enligt
kommunallagen att ge förslag till planering av samkommunens verksamhet för
åren 2020-2022.
Rehabiliteringscentret och enheten för experttjänster vid KTO har koncentrerat
sin verksamhet till undersökning och rehabilitering av samt livskrishantering för
utvecklingsstörda personer och andra neuropsykiatriska klienter som behöver
mycket hjälp och stöd.
Som öppen vård erbjuder KTO verksamhet som främjar sysselsättning och
delaktighet samt mångsidiga och krävande boendetjänster.
Samkommunen har 17 boendeenheter. En del av enheterna har specialiserat sig
på en viss klientgrupp som t.ex. klienter med högre vårdtyngd och personer med
diagnos inom autismspektrum. I Sagu färdigställs 2020 en boendeenhet med 12
platser för särskilt utmanande klienter som ARA:s investering.
Samkommunens ekonomi är för närvarande i balans. Verksamhetsekonomiskt
ansvar mot medlemskommunerna är den vägledande principen i
samkommunens verksamhet.
I begäran om utlåtande ombeds medlemskommunerna särskilt svara på följande
frågor:
1. Det verkar finnas behov av långvariga gruppboendeplatser med
dygnetruntomsorg som stödjer barnets tillväxt för utvecklingsstörda barn som
har svåra och långvariga utmaningar med beteende. Finns det sådana barn i er
kommun? Anser ni att samkommunen borde grunda ett smågruppshem för
sådana barn? Eller finns det i er kommun behov av tillfälliga vårdperioder för
sådana barn och ungdomar?
Svar: Vi vet att det i vår kommun finns enstaka barn och ungdomar som skulle
behöva ovannämnd gruppboendeplats. Eftersom det är svårt att hitta ett
lämpligt boende för denna grupp, vore det bra om KTO grundade ett
gruppboende. När det gäller stöd för närståendevård, finns det behov att ordna
flera tillfälliga vårdperioder i en hemlik miljö för utvecklingsstörda barn och

__________________________________________________________________________________________________
Pargas / Parainen

Utdragsbestyrkande:
Otteen oikeaksi todistaa:

PARGAS STAD
PARAINEN KAUPUNKI

UTDRAG UR PROTOKOLL
OTE PÖYTÄKIRJASTA

Social- och hälsovårdsnämnden

§ 65

05.09.2019

ungdomar.
2. De fälttjänster som verkställs som experttjänster diskuteras mycket på
nationell nivå och de har stor betydelse när det gäller att förebygga behovet av
krävande tjänster. I våra medlemskommuner används ytterst lite fälttjänster. Har
ni i er kommun behov av fälttjänster?
Svar: I vår kommun finns det behov av tjänster i klientens hem inom arbetet med
speciella familjer. I de familjer där det finns barn eller unga som behöver stöd på
grund av handikapp, har föräldrarna en större risk att tröttna och hamna i kris än
i andra familjer. Det finns behov av familjerådgivning med kunnande i uppfostran
av utvecklingsstörda barn och ungdomar.
3. KTO erbjuder sina anställda mångsidig utbildning inom branschen. I
utbildningarna kan delta personalen i våra medlemskommuner. Också
arbetstagare inom den tredje och privata sektorn har möjlighet att delta. Vi har
beslutat att personalen inom branschen i våra medlemskommuner får
utbildningarna på 20 % rabatt under den kommande verksamhetsperioden.
Hurdana utbildningar skulle stödja verksamheten i er kommun?
Svar: Det är mycket viktigt att öka personalens kunskaper om branschen. Både
personalen inom socialvården och personalen inom hälsovården behöver
utbildning. Det kunde vara bra att öka personalens kunskaper så att de skulle få
mer säkerhet att i kommunernas basservice omfatta sådana utvecklingsstörda
vars behov av hjälp beror på t.ex. åldrande och de behov av vård som det
medför, eller uppföljning av hälsan.
Alla som jobbar med barn borde få mer utbildning om utmaningar som gäller
uppfostran av barn som behöver särskilt stöd, och därigenom mer
självförtroende i arbetet.
4. Det kan vara utmanande att utföra vissa specialundersökningar av
hälsotillstånd (t.ex. EEG-undersökningar, blodprov, bilddiagnostiska
undersökningar) hos utvecklingsstörda personer, eftersom dessa undersökningar
kräver kännedom om särskilda frågor inom branschen (t.ex. kommunikation) för
att de ska lyckas. Hälsovården och specialsjukvården i kommunerna som har
kunnat utföra dessa undersökningar kostnadseffektivt, har gett enskilda
betalningsförbindelser till KTO. Anser ni att betalningsförbindelsepraxis är klar för
er kommuns del? Vad är KTO:s roll i dessa undersökningar?
Svar: Enskilda betalningsförbindelser kan beviljas för specialundersökningar av
hälsotillstånd via hälsovården, om de inte kan produceras själv.
5. Till KTO:s boendeenheter flyttar ofta klienter som försökt bo i lättare
serviceboende, men som inte klarat av att bo där på grund av psykosociala
problem. KTO:s boendetjänster omfattar de experttjänster som gäller stärkande
och begränsning av självbestämmanderätten och som förutsätts av lagen. Hur
borde KTO i framtiden linjera upp produktionen av boendetjänster?
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Svar: Att en del boendeenheter specialiserar sig på vissa klientgrupper, som det
berättas i begäran om utlåtande, är bra och gör det lättare för kommunen att
identifiera vad för slags boendetjänst det är fråga om. De personer som har både
psykiatrisk sjukdom och utvecklingsstörning riskerar att bli utslagna. För denna
grupp är det utmanande att hitta ett boende som omfattar sjukvård.
6. Utvecklingsstörda personer har svårigheter att få s.k. riktiga jobb. Anser ni att
vi tillsammans med t.ex. specialläroanstalter ska satsa på understödda
läroavtalsutbildningar och på så sätt aktivt söka biträdande arbetsuppgifter för
utvecklingsstörda personer?
Svar: Vi tycker att det är positivt att man satsar på att stödja sysselsättning av
utvecklingsstörda personer, men vi tar inte ställning till om det är något för KTO.
Bilaga

Begäran om utlåtande enligt kommunallagen inför verksamhetsplanen för åren
2020-2022 för KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, samkommunen
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Förslag

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att stadsstyrelsen ger ovanstående
redogörelse som sitt utlåtande om verksamhetsplanen för åren 2020-2022 för
KTO -Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, samkommunen
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.

Beslut

Förslaget godkändes.
Beslutet justerades omedelbart.
__________________

Delgivning

Stadsstyrelsen

__________________________________________________________________________________________________
Pargas / Parainen

Utdragsbestyrkande:
Otteen oikeaksi todistaa:

