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Oikeus omannäköiseen
kotiin -opas
Koti on paljon muutakin kuin vain katto päämme päällä. Mahdollisuus  
päättää omasta asumisesta on tärkeä yhdenvertaisuuden edellytys.

Oma koti ja asuminen ovat 
keskeisiä asioita jokaisen 
elämässä. Koti on paljon 
muutakin kuin vain katto 
päämme päällä.

Se on meidän oma tilamme, 
”jota voimme hallita”. Koti 
on myös paikka, jossa 
olemme läheistemme kanssa 
ja josta lähdemme työhön, 
harrastuksiin ja osallistumaan 
yhteiskunnan toimintaan.

Vammaisille ihmisille 
mahdollisuus päättää 
omasta asumisesta on tärkeä 
yhdenvertaisuuden edellytys. 

Riittävä tuki on olennainen osa 
hyvää asumista.

Tässä oppaassa esittelemme 
asumisen laatukriteerit, jotka 
antavat ohjeita vammaisten 
ihmisten asumisen arviointiin  
ja kehittämiseen.

Myös YK:n 
vammaissopimuksen monet 
artiklat koskevat asumista. 
Sopimus tuli Suomessa 
voimaan vuonna 2016. 
Vammaissopimuksen sisältöä 
vammaisten henkilöiden 
ihmisoikeuksista on siis 
noudatettava lakina.

Asumisen arkeen johdattavat 
lisäksi Taru Föhr ja Niko 
Turpeinen. He kertovat 
oheisilla sivuilla elämästään 
ja ajatuksistaan. Taru  
asuu Imatralla tavallisessa 
kerrostalokodissa avopuolisonsa 
kanssa. Niko asuu ryhmäkoti 
Kepakodissa Sipoossa.

Opas on suunnattu 
kehitysvammaisille ihmisille 
sekä heidän lähi-ihmisilleen. 
Eniten oppaasta saa irti, kun sitä 
lukee yhdessä keskustellen.
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1. Oikeus hyvään asumiseen
Koti on ihmisen elämän tärkein paikka. Siellä saa rentoutua,  
tehdä mukavia asioita ja viettää aikaa läheisten kanssa.  
Jokaisella on oikeus valita, millainen oma koti on.

Koti on paljon muutakin kuin 
vain seinät, lattia ja katto. Se on 
paikka, jossa ihminen saa olla 
oma itsensä ja päättää asioistaan.

Vammaisella ihmisellä on oi-
keus omaan kotiin kaikkien mui-
den tavoin. 

kenen kanssa 
haluan asua?
Aikuisella ihmisellä on oikeus 
päättää, haluaako asua omas-
sa kodissaan yksin vai muiden 
kanssa. Yhteisen asunnon voi 
jakaa puolison, perheenjäsen-
ten tai kämppäkavereiden kans-
sa. Vammaisille ihmisille kuuluu 
muiden tavoin mahdollisuus pa-
risuhteeseen ja perhe-elämään.

Omassa kodissaan ihminen 
päättää lisäksi itse, milloin ja ke-
net kutsuu käymään. Esimerkik-
si asumisyksikössä jokaisella on 
omassa huoneessaan oikeus yk-
sityisyyteen, eikä vaikkapa hen-
kilökunta saa mennä sisään il-
man lupaa.

Sen sijaan naapureina meil-
lä jokaisella on yleensä ihmisiä, 
joita emme tunne entuudestaan. 
Hyvään naapuruuteen kuuluu 
toisten huomioiminen ja kaik-
kien yksityisyyden kunnioitta-
minen.

kaupungissa 
vai lähellä luontoa?
Viihtymiseen vaikuttaa paljon 
myös se, missä koti sijaitsee. Osa 
meistä haluaa ehdottomasti asua 
keskellä kaupungin vilinää, rien-
toja ja palveluita. Joku toinen 
taas arvostaa ennen kaikkea rau-
hallista asuinympäristöä, luon-

non läheisyyttä ja hyviä ulkoilu-
mahdollisuuksia.

Jokaisen kuuluu saada itse 
miettiä ja päättää, millaisessa pai-
kassa haluaa asua. Vammaisten 
ihmisten koteja tulee olla kaik-
kialla, missä ihmiset yleensäkin 
asuvat: isoissa ja pienissä kunnis-
sa, keskustoissa ja lähiöissä, kau-
pungeissa ja maaseudulla.

Oman kotikunnan valitsemi-
nen kuuluu suomalaisten perus-
oikeuksiin. Halutessaan jokainen 
meistä saa siis muuttaa ja vaihtaa 
paikkakuntaa.

riittävä tuki 
antaa turvaa
Hyvä koti on turvallinen ja vas-
taa omia tarpeita. Riittävät palve-
lut tekevät kodista itselle sopivan. 

Ihminen voi tarvita esimerkiksi 
asumisen tukipalveluita, henki-
lökohtaista apua ja kotipalveluja.

Myös oikeanlaiset apuväli-
neet auttavat elämään hyvää ar-
kea. Teknologia kehittyy koko 
ajan ja tuo uusia mahdollisuuk-
sia itsenäisen asumisen tueksi. ❦

Kodissaan jokaisella on:
■ omat aikataulut 
 ja elämäntyyli
■ yksityisyys, jota 
 muut kunnioittavat
■ valta päättää, 
 keitä kodissa vierailee
■ itse valitut tavarat
 ja huonekalut.

”
Taru kertoo

Asuin ennen yksin Kuopiossa. Sielläkin minulla 
oli kerrostalossa oma asunto, jossa ohjaaja kävi 
auttamassa kotitöissä.

Sitten tutustuin Tomppaan, ja aloimme 
seurustella. Viikonloppuisin meni aina monta 
tuntia junassa, kun matkustimme toistemme luo. 
Aloimme miettiä, että olisi helpompaa muuttaa 
yhteen tänne Imatralle.

Vanhemmille sanoin vaan, että heippa, nyt 
minä lähden. Kaikki ovat meitä kyllä auttaneet 
kovasti kodin hankkimisessa ja laittamisessa. 
Täällä remontoitiin ennen muuttoa. Lattiankin 
valitsimme yhdessä. Täällä on mielestäni nyt tosi 
kivannäköistä ja viihtyisää.”
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asumisen vaihtoehtoja

Asumiseen on monia erilaisia 
vaihtoehtoja, esimerkiksi:
■ itsenäinen asuminen omassa
 vuokra- tai omistusasunnossa
■ tuettu asuminen 
 omassa vuokra- tai omistusasunnossa
■ asuminen yhdessä muiden kanssa
 asumisyksikössä tai ryhmäkodissa, 
 jossa on henkilökuntaa paikalla 
 jatkuvasti tai osan vuorokaudesta
■ asuminen perhehoitajan kodissa
■ asuntoryhmät, joissa kotiin saa tukea
 lähellä olevasta asumisyksiköstä
 tai asumisen ohjaajalta
■ naapuriverkostot, joissa asukkaat 
 toimivat toistensa vertaistukena 
 ja saavat lisäksi
 muuta tarvitsemaansa tukea.

MINULLA ON OIKEUS

Minä valitsen, miten asun

Päätän itse kotiani koskevista asioista. 
Minulla on mahdollisuus valita, 
millaisessa kodissa, millä alueella 
ja kenen kanssa asun. Tarjolla on 
erilaisia asumisen vaihtoehtoja.

Halutessani voin muuttaa uudelle 
paikkakunnalle. Saan asumiseen 
riittävästi tukea.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaisilla henkilöillä on 
yhdenvertaisesti muiden kanssa 
mahdollisuus valita asuinpaikkansa 
sekä se, missä ja kenen kanssa he 
asuvat.

YK:n vammaisten ihmisten  
oikeuksien sopimus, artikla 19

Kenenkään vammaisen henkilön 
yksityisyyteen, perheeseen, kotiin 
tai kirjeenvaihtoon tai muunlaiseen 
viestintään ei saa mielivaltaisesti 
puuttua.

YK:n vammaisten ihmisten 
 oikeuksien sopimus, artikla 21
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2. Valta valita ja päättää

Jokainen päivä on täynnä suuria ja pieniä valintoja. Niiden tekeminen 
edellyttää riittävästi tietoa ja tukea. Päätösten mukana seuraa myös vastuu niiden 
vaikutuksista.

Nikon aamu alkaa päätösten te-
kemisestä. Puenko tänään sini-
sen vai vihreän paidan? Juon-
ko aamupalalla kahvia vai teetä? 
Tästä päivä jatkuu nukkumaan-
menoon saakka pieniä ja suuria 
valintoja tehden.

Omat henkilökohtaiset ru-
tiinit tekevät arjesta sujuvaa. Jo-
kaista valintaa ei tarvitse pysäh-
tyä erikseen miettimään, kun 
tuntee omat mieltymyksensä.

Vammaisella ihmisellä on 
muiden tavoin oikeus määritel-
lä tarpeensa ja rakentaa elämän-
tapansa niiden mukaiseksi. Mie-
lipidettä on myös lupa muuttaa 
ja valita seuraavan kerran toisin.

muut huomioon 
valinnoissa
Kaikkein eniten valtaa ihmisellä 
on kodin seinien sisäpuolella. Se 
on jokaisen omaa tilaa.

Täysin vapaasti kukaan meis-
tä ei silti pysty elämään ja ole-
maan. Meidän on otettava huo-
mioon toiset ihmiset, eivätkä va-
lintamme voi loukata heidän oi-
keuksiaan.
Asumisyhteisöissä on monenlai-
sia sääntöjä, jotka turvaavat oi-
keuksien yhdenvertaista toteu-
tumista ja kaikkien viihtymis-
tä. Asumisessa pitää noudattaa 
muun muassa lakeja ja vuokra-
sopimuksen ehtoja.

Lisäksi taloyhtiöt laativat jär-
jestyssääntöjä. Niissä kerrotaan 
esimerkiksi yhteisten tilojen 
käyttämisestä ja yörauhasta. Esi-
merkiksi kerrostalossa ei siis voi 
jättää tavaroita lojumaan toisten 
tielle rappukäytävään tai kuun-

nella kaiuttimista kovaäänistä 
musiikkia keskellä yötä.

tietoa ja tukea 
päätöksentekoon
Jotta voi tehdä valintoja, ihmi-
nen tarvitsee tietoa vaihtoeh-
doista. Tämän tiedon on oltava 
ymmärrettävää ja saavutettavaa.

Kun ihminen käyttää kom-
munikoimisen apukeinoja, niitä 
tulee hyödyntää päätöksenteos-
sa. Hyvin monet valinnat onnis-
tuvat täysin ilman puhetta. Ku-
vat, viittomat ja eleet auttavat 
kertomaan, mitä minä haluan.

Tuettu päätöksenteko tar-
koittaa, että ihminen saa riittä-
västi apua eri ratkaisujen pohti-

miseen ja tekemiseen. Hän itse 
päättää, kuka tukea antaa ja mil-
laisiin valintoihin.

Kaikkein tärkein tuki päi-
vittäisessä päätöksenteossa ovat 
omat lähi-ihmiset: tutut ohjaajat, 
perheenjäsenet ja muut läheiset. 
Elämän isoimpiin päätöksiin ih-
minen tarvitsee lisäksi usein vi-
ranomaisten tukea.

hallitusti  
riskejä
Vapaus tehdä päätöksiä tuo mu-
kanaan vastuuta. Elämän jokai-
seen suureen ja pieneen valintaan 
liittyy jonkinlaisia riskejä. Jokin 
valitsemani riento tai harrastus ei 
ehkä tunnukaan omalta. Tai mu-

”
Niko kertoo

Päätän itse paljon asioita.

Olen esimerkiksi valinnut, että halusin muuttaa tänne 
Kepakotiin vanhempieni luota. Kävin katsomassa, kun 
tätä paikkaa rakennettiin. Kaikki näytti kivalta. Lisäksi 
tiesin, että tänne muuttaa tuttuja kavereita.

Aamulla kello herättää minut. Sitten valitsen itse 
vaatteet, ja ohjaajat auttavat pukemaan ne. Keittiön 
ruokavarastosta voi katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy.

Koulun jälkeen iltapäivällä saa tehdä, mitä huvittaa. 
Tykkään tosi paljon pleikkapeleistä ja tietokonejutuista. 
Aika usein lähden ulkoilemaan ja vietän aikaa 
naapureiden kanssa.

Illalla ei voi enää mennä yhteisiin tiloihin ja käytävään 
pyörimään, kun kaikilla on omat iltapuuhat.”



7Oikeus omannäköiseen kotiin

kavalta vaikuttanut asuinpaikka 
ei enää jossain vaiheessa vastaa-
kaan tarpeitani.

Valintoja ei kuitenkaan tarvit-
se tai pidä jättää tekemättä riski-
en pelossa. Jokainen tekee toisi-
naan vääriä päätöksiä. Niistä voi 
ottaa opiksi ja pyrkiä halutessaan 
valitsemaan myöhemmin toisin. 
Eikä pieleen menneestä päätök-
sestä yleensä onneksi seuraa mi-
tään täysin peruuttamatonta.

Vammaisilla ihmisillä on mui-
den tavoin oikeus positiiviseen 
riskinottoon. He siis saavat ottaa 
haluamiaan riskejä vaarantamat-
ta kuitenkaan liikaa turvallisuut-
taan. Tähän he tarvitsevat riittä-
västi tietoa eri vaihtoehdoista ja 
tukea valintojen pohtimiseen. ❦

MINULLA ON OIKEUS

Teen valintoja arjessa

Minulla on riittävästi tietoa elämääni 
vaikuttavista vaihtoehdoista ja 
erilaisista palveluista. Tämä tieto on 
saavutettavassa ja ymmärrettävässä 
muodossa. Saan tukea oman 
mielipiteeni muodostamiseen ja 
ilmaisemiseen. Voin valita, kuka 
minua tukee päätöksenteossa. 
Saan tukea siihen, että ymmärrän 
päätösteni seuraukset.

Näin sanoo 
YK:n vammaissopimus

Vammaiset henkilöt ovat 
yhdenvertaisia muiden kanssa kaikilla 
elämänaloilla. Heillä on oikeus 
tukeen, jota mahdollisesti tarvitsevat 
oikeudellista kelpoisuuttaan 
käyttäessään.

YK:n vammaisten ihmisten  
oikeuksien sopimus, artikla 12

Vammaisilla henkilöillä on oikeus 
henkilökohtaiseen vapauteen ja 
turvallisuuteen. Vammaisuuden 
olemassaolo ei missään tapauksessa 
oikeuta vapaudenriistoon.

YK:n vammaisten ihmisten  
oikeuksien sopimus, artikla 14
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3. Yhdessä muiden mukana

Hyvään arkeen kuuluu mahdollisuus olla ja toimia  
toisten ihmisten kanssa. Yhdessä voi myös vaikuttaa yhteiskuntaan.

Tärkeä osa mielekästä elämää on 
toimiminen toisten kanssa. Jo-
kainen meistä kaipaa omia yhtei-
söjä. Ne muodostuvat ihmisistä, 
jotka haluavat tehdä samanlai-
sia asioita. Yhteiset kiinnostuk-
sen kohteet tuovat yhteen ihmi-
siä vammaan katsomatta.

Hyvässä yhteisössä ihminen 
tuntee olevansa hyväksytty ja 
tarpeellinen. Hän saa itse päät-
tää, millä tavalla osallistuu yh-
teiseen toimintaan. Hän tulee 
kuulluksi ja uskaltaa myös tarvit-
taessa olla eri mieltä kuin toiset.

Yhteisö antaa jäsenilleen voi-
maa ja itseluottamusta. Yhdes-
sä muiden kanssa on myös mah-
dollista vaikuttaa itselle tärkei-
siin asioihin. Asuinpaikka vai-
kuttaa paljon siihen, millaisiin 
yhteisöihin ihmisellä on mah-
dollisuus hakeutua.

mitkä ovat 
minun yhteisöni?
Jokaisella on oikeus valita yhtei-
söt, joihin haluaa kuulua. Oman, 
samanhenkisen porukan voi löy-
tää monin erilaisin tavoin:

Uusia ystäviä voi tavata missä 
hyvänsä iässä. Opiskelu- tai työ-
kavereista, nettitutuista tai vaik-
ka naapureista saattaa saada elin-
ikäisiä ystäviä.

Harrastukset keräävät ihmi-
siä yhteen ja saavat heidät viihty-
mään toistensa seurassa yhteisen 
tekemisen ääressä. Harrastus voi 
olla tavoitteellista harjoittele-
mista tai rennompaa puuhailua.

Vapaaehtoistyössä toimitaan 
yhdessä omasta tahdosta ilman 
korvausta jonkin asian hyväksi.

Yhdistyksissä ja järjestöissä 

on mahdollisuus vaikuttaa. Yh-
distyksissä tarvitaan jäseniä mo-
nenlaisiin tehtäviin. Esimerkik-
si kehitysvammaisten ihmisten 
oman Me itse -järjestön paikal-
lisia ryhmiä toimii kymmenillä 
paikkakunnilla eri puolilla Suo-
mea.

Uskonnolliset yhteisöt yhdis-
tävät ihmisiä, joilla on samanlai-
nen maailmankatsomus.

Asukastoiminnassa vaikute-
taan yhdessä oman kotitalon tai 
asuinalueen asioihin.

tukea yhteisön 
löytämiseen
Omien yhteisöjen löytäminen ei
ole aina helppoa. Isoissa kaupun
geissa erilaisten harrastusmah
dollisuuksien määrä voi häm
mentää. Pienillä paikkakunnilla

 
-
-
-
 

taas pitkät välimatkat saattavat 
vaikeuttaa vaikkapa yhdistystoi-
mintaan osallistumista.

Vammaiset ihmiset tarvitse-
vatkin riittävästi tukea omien 
kiinnostuksenkohteidensa miet-
timiseen ja erilaisten harrastus- 
ja osallistumismahdollisuuksien 

”
Taru kertoo

Aluksi tunsin täällä Imatralla vain puolisoni Tompan ja 
joitakin meidän yhteisiä kavereitamme.

Pian löysin onneksi työpaikan Imatran Pajoilta. Siellä on 
tosi kiva porukka ja kiinnostavia töitä. Olen esimerkiksi 
tehnyt paljon omaa taidetta. Työkavereiden kanssa 
pidämme välillä juhlia ja käymme syömässä.

Kesäisin vuokraamme Tompan kanssa Skipperi-veneitä 
aina, kun on varaa. Se on myös mukavaa puuhaa, ja 
satamassa tulee juteltua muiden kanssa.

Entisessä kotikaupungissani Kuopiossa pelasin säbää. 
Sitä olen vähän kaivannut, ja aion etsiä itselleni uuden 
joukkueen. Muuten ei ole kyllä ollut Kuopioon ikävä, 
vaikka tämä Imatra pienempi paikka onkin.”



9Oikeus omannäköiseen kotiin

selvittämiseen. Tiedon pitää olla 
ymmärrettävää ja saavutettavaa.

Tuki voi olla tarpeen myös 
sen jälkeen, kun oma yhteisö on 
löytynyt. Osallistuminen saat-
taa edellyttää esimerkiksi kulje-
tuspalveluita, henkilökohtais-
ta apua ja lähi-ihmisten olemis-
ta rinnalla.

esteettömyys 
palvelee monia
Oikeanlaiset toimintavälineet 
ja uusi teknologia auttavat osal-
listumaan. Kommunikoimisen 
apukeinojen ansiosta jokaisen 
on mahdollista ilmaista näke-
myksensä ja esimerkiksi vaikut-
taa yhteiskunnallisesti.

Yhteisöjen toiminnassa tie-
don on oltava saavutettavaa kai-
kille mukana oleville.

Myös rakennetun ympäristön 
esteettömyys on tärkeää. Esteet-
tömyys ei sulje ketään pois yh-
teisöistä tai harrastuksista mutta 
palvelee vammaisten ihmisten li-
säksi myös monia muita: esimer-
kiksi ikääntyviä ja pitkäaikaissai-
raita henkilöitä. ❦

MINULLA ON OIKEUS

Osallistun ja vaikutan

Olen mukana yhteiskunnan 
toiminnassa. Saan tukea 
osallistumiseen ja omien toiveideni 
selvittämiseen. Halutessani voin 
toimia monenlaisissa yhteisöissä: 
esimerkiksi harrastusryhmissä, 
yhdistyksissä, vapaaehtoistyössä tai 
uskonnollisissa yhteisöissä. Tunnen 
ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
samoista asioista. Voin vaikuttaa ja 
toimia yhteisöni hyväksi.

Näin sanoo 
YK:n vammaissopimus

Vammaiset henkilöt voivat 
tehokkaasti ja täysimääräisesti 
osallistua poliittiseen ja julkiseen 
elämään yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. He voivat osallistua 
yhdenvertaisesti muiden kanssa 
virkistys-, vapaa-ajan-  
ja urheilutoimintaan.

YK:n vammaisten ihmisten 
oikeuksien sopimus,  
artiklat 29 ja 30
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4. Tärkeimpien ihmisten rinnalla
Läheiset ihmiset ovat suurin voimavaramme.  
Kaikilla tulee olla mahdollisuus solmia ja vaalia ihmissuhteita.

Jokainen meistä haluaa rakastaa 
ja tulla rakastetuksi. Tämä tarve 
täyttyy, kun saamme olla lähellä 
meille kaikkein tärkeimpiä ihmi-
siä: puolisoa, sydänystäviä, van-
hempia, sisaruksia, muita suku-
laisia tai omia lapsia.

Asumisen pitää olla järjestet-
ty niin, että merkitykselliset ih-
missuhteet ovat mahdollisia. On 
ihmisen oma päätös, haluaako 
hän jakaa kodin puolison kans-
sa tai tahtooko perustaa perheen.

Vammaisilla ihmisillä on oi-
keus saada tarvitsemaansa tukea 
tärkeiden ihmissuhteiden luo-
miseen ja ylläpitämiseen. Kuten 
muitakin tärkeitä asioita, myös 
ihmissuhdetaitoja on mahdollis-
ta oppia lisää missä tahansa iässä. 
Hyvät kokemukset antavat roh-
keutta tutustua taas uusiin ihmi-
siin. ❦

MINULLA ON OIKEUS

Koen yhteenkuuluvuutta

Minulla on merkityksellisiä ihmissuhteita. 
Päätän niistä itse. Saan kokea kiintymystä 
ja yhteenkuuluvuutta itselleni tärkeiden 
ihmisten kanssa. Minulla on mahdollisuus 
parisuhteeseen, perheen perustamiseen 
ja perhe-elämään. Saan tarvitessani tukea 
ihmissuhteiden solmimiseen ja ylläpitämiseen 
sekä ihmissuhdetaitojen opettelemiseen.

Näin sanoo 
YK:n vammaissopimus

Poistetaan vammaisiin henkilöihin 
kohdistuva syrjintä kaikissa avioliittoon, 
perheeseen, vanhemmuuteen ja 
henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvissä 
asioissa. Tunnustetaan kaikkien oikeus 
solmia avioliitto ja perustaa perhe.

YK:n vammaisten ihmisten 
oikeuksien sopimus, artikla 23

”
Taru kertoo

Parisuhde on iso ja tärkeä juttu. Minun mielestäni 
on paljon kivempi asua avoliitossa kuin yksin. Aina 
on lähellä joku, kenen kanssa saa olla ja jutella.

Kun aloimme seurustella, isi leikillään kyseli, 
että mikäs mies semmoinen poikakaveri oikein 
on. Oikeasti kaikki ovat ainoastaan kannustaneet 
meitä olemaan yhdessä.

Yritämme auttaa toisiamme. Olemme esimerkiksi 
molemmat kamalan aamu-unisia. Siinä sitten 
aamulla tönimme toisiamme ja yritämme yhdessä 
päästä ajoissa ylös.

Kotityöt jaetaan ja tehdään yhdessä. Niin ne 
sujuvat paremmin.”
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5. Mahdollisuus oppia ja kehittyä
Jokainen oppii uutta läpi elämänsä. Kaikilla  
meillä on myös asioita, joissa olemme hyviä.

Mikä on juuri minun juttuni? 
Onko se musiikki, käsitöiden te-
keminen, koodaaminen vai jokin 
ihan muu?

Meillä jokaisella on vahvuuk-
sia. Ne ovat asioita, joita tehdessä 
saamme käyttää yksilöllisiä kyky-
jämme ja voimavarojamme ja to-
teuttaa itseämme.

Omien vahvuuksien löytä-
minen ei ole aina yksinkertaista. 
Monesti siihen tarvitaan muiden 
ihmisten tukea. Yhdessä toisten 
kanssa on helpompi pohtia ja ko-
keilla, mitä todella haluan tehdä 
ja missä koen olevani taitava.

jokainen asettaa 
tavoitteensa
Itselle tärkeisiin päämääriin pyr-
kiminen antaa elämään mielek-
kyyttä. Jokaisen ihmisen tulee-
kin saada asettaa omia pieniä ja 
suuria tavoitteita.

Osa tavoitteista voi olla var-
sin arkisia asioita, jotka on ehkä 
mahdollista saavuttaa melko hel-
posti ja nopeasti. Saatamme haa-
veilla kesälomareissusta tai kau-
kana asuvan ystävän kohtaami-
sesta.

Mutta jokaisella on myös iso-
ja, jopa elämänmittaisia tavoit-
teita. Tällaisia voivat olla vaikka 
itsenäinen asuminen tai hyvän 
parisuhteen löytäminen.

On tärkeää, että läheiset tu-
kevat tavoitteiden asettamisessa 
ja valittujen asioiden harjoitte-
lemisessa. Jokaisella on myös oi-
keus kokeilla, epäonnistua ja yrit-
tää uudelleen.

omalle alalle
Kouluttautuminen kuuluu Suo-

messa kansalaisen perusoikeuk-
siin. Vammaisilla ihmisillä on 
muiden tavoin oikeus opiskella 
peruskoulussa ja tämän jälkeen 
toisella asteella valitsemallaan 
alalla.

Lain mukaan jokaisen pitää 
saada opiskelemiseen riittävää 

tukea koko perusopetuksen ajan. 
Myös ammatillisessa koulutuk-
sessa opiskelijalla on oikeus tar-
vitsemaansa tukeen ja ohjauk-
seen.

Oikeanlaiset toimintavälineet 
ja oppimista tukeva teknologia 
auttavat opinnoissa. ❦

”
Niko kertoo

Olen taitava monissa asioissa. Osaan esimerkiksi uida 
tosi hyvin, ja käyn mielelläni uimahallissa.

Cd-levyt, pelit ja kaikki semmoinen tekniikka ovat 
myös minun juttujani. Rallipelissä osaan ajaa kuin 
Räikkönen.

Yhdessä naapureiden kanssa opetellaan ja pelataan 
iltaisin lautapelejä. Inkan Aarre on suosikkini. Huijata 
ei saa, eikä hermostua kaverin voitosta.

En ihan tarkasti vielä tiedä, mihin hommaan aion 
ruveta myöhemmin. Ensin haluan ainakin opiskella 
Ammattiopisto Livessä. Nyt olen opiskellut Telmassa ja 
tykännyt siitä.”
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MINULLA ON OIKEUS

Saan kouluttautua

Löydän omat vahvuuteni ja 
voimavarani. Valitsen koulutukseni, 
ja kehitän itseäni. Voin asettaa 
tavoitteita, ja pyrkiä niihin. Minulla 
on lupa kokeilla, onnistua ja 
epäonnistua. Saan kaikkeen tähän 
riittävästi tarvitsemaani yksilöllistä 
tukea.

Näin sanoo 
YK:n vammaissopimus

Vammaiset henkilöt pääsevät 
kattavaan, laadukkaaseen ja 
maksuttomaan koulutukseen 
yhdenvertaisesti muiden kanssa 
niissä yhteisöissä, joissa he elävät. 
Toteutetaan tehokkaat yksilöidyt 
tukitoimet.

YK:n vammaisten ihmisten 
oikeuksien sopimus, artikla 24

Vammaisille henkilöille on 
järjestettävä mahdollisuudet 
kehittää ja käyttää luovia, taiteellisia 
ja älyllisiä kykyjään paitsi omaksi 
hyödykseen myös yhteiskunnan 
rikastamiseksi.

YK:n vammaisten ihmisten 
oikeuksien sopimus, artikla 30

13
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6. Haluan olla hyödyksi
Toimimme arjessa monissa erilaisissa rooleissa. Niissä on tärkeää  
kokea itsensä tarpeelliseksi ja arvostetuksi.

Päivittäin meillä on useita roo-
leja: kaveri, työntekijä, asiakas ja 
monta muuta. Eri rooleissa mei-
hin kohdistuu vaihtelevia odo-
tuksia.

Jokaisella on tarve olla osa yh-
teiskuntaa. Tämä tarkoittaa, et-
tä arjen rooleissa haluamme ko-
kea olevamme tarpeellisia ja ar-
vostettuja.

jokainen luo 
viihtyisyyttä
Myös asumisen ja kodin kautta 
meillä voi olla erilaisia rooleja: 
vuokralainen, asunnonomistaja, 
naapuri, kämppäkaveri tai vaik-
kapa asukastoimikunnan jäsen. 
Kaikkiin näihin rooleihin liittyy 
omat sääntönsä, vastuunsa ja vel-
vollisuutensa.

Voimme vaikuttaa monin ta-
voin omaan ja toisten viihtymi-
seen. Pystymme osaltamme luo-
maan mukavaa naapurihenkeä ja 

pitämään asuinympäristöä siisti-
nä ja miellyttävänä.

oma paikka 
yhteiskunnassa
Jokaisella on oikeus osallistua yh
teiskunnan ja omien yhteisöjensä 
kehittämiseen. Ihminen voi tar
vita tukea itselleen mielekkäiden 

-

-

roolien ja oman vaikuttamiska-
navan löytämiseen. Esimerkiksi 
näissä rooleissa pystymme edis-
tämään yhteistä hyvää:
■ työntekijänä
■ vapaaehtoistyössä
■ yhdistyksen jäsenenä 
 tai luottamushenkilönä
■ kokemusasiantuntijana. ❦

”
Taru kertoo

Tärkein tehtäväni on olla hyvä puoliso. Lisäksi haluan 
olla mukava kaveri kaikille ystävilleni.

Työpaikan löytäminen ja työporukkaan kuuluminen on 
tuntunut hyvältä. On esimerkiksi hienoa, kun ohjaajat 
ja työkaverit kehuvat tekemiäni maalauksia.

Haluan olla myös huomaavainen naapuri. Rapussa 
pitää tervehtiä ja sääntöjä noudattaa. Esimerkiksi 
yhteisellä grillipaikalla ei voi kesäiltana pitää liian 
myöhään ääntä.”

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä työtä yhdenvertaisesti 
muiden kanssa. Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
työllistyä ja edetä urallaan edistetään. Heitä avustetaan työn 
löytämisessä, saamisessa ja säilyttämisessä sekä työhön 
palaamisessa.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, artikla 27

Varmistetaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja 
täysimääräisesti osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, 
artikla 29

MINULLA ON OIKEUS

Saan tunnustusta

Minulla on rooleja, joissa koen 
olevani tarpeellinen ja tärkeä. 
Osaamiseni tunnistetaan ja 
tunnustetaan. Saan tukea 
esimerkiksi palkkatyön 
hakemiseen ja tekemiseen 
sekä vapaaehtois- ja 
yhdistystoimintaan. 
Tarvitessani saan apua 
mielekkäiden roolien 
löytämiseen.
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7. Kohti hyvää elämää
Jokainen meistä määrittelee omat unelmansa. Mieleinen koti  
on tärkeä osa hyvää elämänlaatua.

Kukaan meistä ei pysty raken-
tamaan täysin yksin omaa hy-
vinvointiaan ja elämänlaatuaan, 
vaan tarvitsemme toistemme tu-
kea unelmien tavoittelemiseen.

Myös paljon tukea tarvitse-
valla ihmisellä on oikeus kertoa, 
mitä juuri hänen hyvään elä-
määnsä kuuluu. Jokaisella on jos-
kus lupa nautiskella ja ottaa ris-
kejä. Läheisten tulee kunnioittaa 
näitä toiveita.

asumisunelmista totta
Asuminen on yksi tärkeä osa hy-
vää elämää. Onhan koti paikka,
jossa vietämme suuren osan ajas-
tamme.

Jollekulle esimerkiksi mah-
dollisimman itsenäinen asumi-
nen voi olla iso unelma, jonka 
toteutuminen muuttaa koko elä-
mää. Mieleinen, itse valittu ko-
ti saattaa mahdollistaa vaikkapa 
uudet harrastukset ja ihmissuh-
teet. ❦

 

MINULLA ON OIKEUS

Voin tavoitella unelmiani

Minä itse määrittelen, millaista 
elämänlaatua ja hyvinvointia 
tavoittelen. Teen asioita, jotka 
tuottavat minulle onnea. Tapaan 
itselleni tärkeitä ihmisiä. Saan 
tukea unelmien muodostamiseen ja 
tavoittelemiseen.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaiset henkilöt voivat saavuttaa ja 
säilyttää mahdollisimman suuren itsenäisyyden, 
täysimääräiset ruumiilliset, henkiset, sosiaaliset 
ja ammatilliset kyvyt sekä täysimääräisen 
osallisuuden ja osallistumisen kaikilla 
elämänalueilla.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien 
sopimus, artikla 26

Jokainen meistä määrittelee itse, millaista on hyvä elämä. 
Useimmille siihen sisältyy mahdollisuus:
■ elää omannäköisesti
■ kuulua johonkin
■ toteuttaa itseä
■ saada kunnioitusta omille tunteille
■ muodostaa unelmia ja tavoitella niitä
■ tehdä onnellisuutta tuottavia asioita.

”
Taru kertoo

Haaveita on monenlaisia. Tärkein toive on saada 
elää myös tulevaisuudessa yhdessä Tompan kanssa. 
Välillä meillekin tulee tietysti pientä kinaa, mutta me 
ratkaisemme ne kyllä.

Yksi iso unelma olisi muuttaa vielä joskus yhdessä omaan 
omakotitaloon. Olemme sitä yhdessä miettineet. Siellä 
olisi paljon tilaa, ja voisi tehdä vaikka mitä.

Kaikille muille sanoisin, että kannattaa uskaltaa 
haaveilla esimerkiksi muuttamisesta yhteen oman 
rakkaan kanssa. Vanhempien ja muiden läheisten taas 
pitää tukea näitä unelmia.”
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8. Huolehdin
 hyvinvoinnistani
Terveys rakentuu sekä kehon että mielen hyvinvoinnista. 
Jokainen määrittelee itse, miten haluaa omaa terveyttään edistää.

Kun suomalaisia pyydetään lis-
taamaan elämän tärkeimpiä asi-
oita, vastauksissa nousee lähes 
poikkeuksetta kärkeen terveys 
yhdessä läheisten ihmissuhtei-
den kanssa.

Jokainen kuitenkin määritte-
lee terveyden ja sairauden omal-
la tavallaan, eikä täydellistä terve-
ydentilaa ole kenelläkään. Meil-
lä kaikilla on oikeus tavoitel-
la omaa parasta terveyttämme. 
Vammaisuus ei missään nimessä 
estä ihmistä kokemasta itseään 
terveeksi – varsinkaan, kun hän 
saa tarvitsemansa tuen.

Yhteistä meille kaikille joka 
tapauksessa on, että terveys muo-
dostuu sekä kehon että mielen 

hyvinvoinnista. Paraskaan fyysi-
nen kunto ei saa ihmistä tunte-
maan oloaan hyväksi, jos mieli 
on koko ajan musta.

saavutettavaa 
terveystietoa
Iso osa hyvinvointia on, että ih-
minen saa riittävästi olennaista 
tietoa omasta terveydestään. Oi-
kean tiedon perusteella voimme 
tehdä arjessa hyvää oloa edistä-
viä valintoja. Esimerkiksi lääkä-
rin on siis varmistettava, että hä-
nen antamansa tieto on saavutet-
tavaa ja ymmärrettävää.

Parasta hyvinvoinnin raken-
tamista on yleensä ehkäistä ter-
veyspulmia jo ennalta eikä aino-

MINULLA ON OIKEUS

Saan huolehtia terveydestäni

Minulla on riittävästi terveyttäni 
koskevaa tietoa. Saan tukea ja 
välineitä terveyteni edistämiseen 
ja ylläpitämiseen. Voin harrastaa 
mieleistä liikuntaa ja syödä 
monipuolisesti. Minulla on oikeus 
toteuttaa seksuaalisuuttani 
haluamallani tavalla.

astaan hoitaa jo puhjenneita sai-
rauksia. Myös vammaisen ihmi-
sen tulee saada tietoa ja tukea, 
kun hän haluaa muuttaa elämän-
tapojaan terveellisemmiksi.

asuinympäristö 
luo terveyttä
Asuminen vaikuttaa valtavasti 
siihen, millaiset mahdollisuu-
det ihmisellä on huolehtia ter-
veydestään. Esimerkiksi esteetön 
pääsy kotoa ulkoilemaan itsenäi-
sesti on monelle merkittävä asia.

Lisäksi omasta terveydestä 
huolehtiminen edellyttää riittä-
västi tukea ja palveluita. Vaikka-
pa mieleiseen liikuntaryhmään 
osallistuminen voi vaatia apua il-

Näin sanoo  
YK:n vammaissopimus

Vammaisilla henkilöillä on oikeus 
parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon 
ilman syrjintää. Hänellä on oikeus saada 
myös seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyviä terveydenhuoltopalveluita.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien 
sopimus, artikla 25.
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moittautumiseen, kuljetuksen ja 
henkilökohtaisen avustajan mu-
kaan harjoituksiin.

Myös oikeanlaiset toiminta-
välineet ovat tärkeitä. Niiden 
avulla avautuu moni liikunta- ja 
muu harrastusmahdollisuus.

tukea seksuaalisuuden
toteuttamiseen
Olemme seksuaalisia olento-
ja. Iso osa ihmisen hyvinvointia 
on mahdollisuus toteuttaa valit-
semallaan tavalla seksuaalisuut-
taan ja kokemustaan sukupuoles-
ta. Vammaisille ihmisille kuulu-
vat tasavertaiset seksuaalioikeu-
det. Heidän tulee saada tarvitse-
mansa tuki oman seksuaalisuu-

tensa toteuttamiseen. Asuinym-
päristö ei saa estää ihmistä ilmen-
tämästä seksuaalisuuttaan halua-
mallaan tavalla. ❦

”
Niko kertoo

Yritän liikkua aika paljon. Minulla on omassa 
huoneessani pyörä, jota poljen kaksi kertaa viikossa. 
Siitä saa kuulemma lihaskuntoa ja kehonhallintaa. 
Pyörä kertoo aina prosentteina, kuinka paljon 
pystyn polkemaan omin voimin.

Seisomista treenaan joka päivä tuen kanssa. Ja 
ohjaajat auttavat harjoittelemaan kävelemistä 
käytävässä. Muuten liikun pyörätuolissa, ja se 
sujuu tosi hyvin.”
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9. Haluan elää turvassa
On jokaisen ihmisen syvä tarve kokea turvaa. Palveluiden ja tuen jatkuvuus 
on tärkeä osa vammaisen ihmisen henkilökohtaista turvallisuutta.

Me kaikki haluamme elää turvas-
sa. Perusedellytys tälle on, ettem-
me joudu kokemaan minkään-
laista väkivaltaa tai kaltoinkoh-
telua. Kiusaaminen ja muu hen-
kinen väkivalta on otettava yhtä 
vakavasti kuin fyysinen uhkailu.

Turvaa luo myös se, että ihmi-
nen saa tietoa ja tukea ja että hän 
tulee kuulluksi. Nämä oikeudet 
kuuluvat kaikille.

Vammaisen ihmisen tulee saa-
da itse valita henkilöt, jotka hän-
tä auttavat ja tukevat eri asioissa. 
Tämäkin antaa turvaa.

ei pelkkä raha edellä
Taloudellinen epävarmuus tekee 
olon turvattomaksi. Vammaisen 
ihmisen pitää voida muiden ta-
voin luottaa yhteiskunnan suoja-
verkkoihin.

Niin ikään jatkuvuus raken-
taa turvallisuutta. Vammaisille 
ihmisille erityisen tärkeää on, et-

tä he voivat luottaa tärkeimpien 
palveluidensa pysyvyyteen.

On yksiselitteisesti väärin, jos 
vammaisten ihmisten palveluita 
kilpailutetaan jatkuvasti pelkän 
hinnan perusteella ja vaihdetaan 
palveluntarjoajaa vähän väliä. 
Mitä enemmän tukea ihminen 
tarvitsee, sitä tärkeämpiä hänel-
le ovat tutut ja turvalliset ammat-
tilaiset.

kotini on linnani
sumisessa turvallisuus on kai-

ken lähtökohta. Kodissaan ih-
misen pitää saada tuntea olevan-
sa täysin turvassa.

Jokainen haluaa asumiseen-
sa jatkuvuutta ja ennakoitavuut-
ta. Omaan kotiin saa kiintyä, ja 
tulevaisuutta on lupa suunnitel-
la. ❦

A

”
Niko kertoo

Täällä on tosi turvallista asua.

Omassa kodissa saan olla yksin, kun haluan. 
Menen itsekseni iltaisin nukkumaan kymmenen 
maissa.

Minulla on sängyn vieressä kutsunappi, josta 
pyydän ohjaajia paikalle. Esimerkiksi aamulla 
tarvitsen apua pukemiseen. Lisäksi ohjaajat 
auttavat minua vessassa ja suihkussa. Perjantaisin 
minulla on siivouspäivä. Silloin imuroin ja pyyhin 
pöydät, ja tarvitsen yleensä vähän apua.

Täällä on töissä kivoja ja ystävällisiä ihmisiä. 
Tunnen kaikki ohjaajat.”
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MINULLA ON OIKEUS

Tulen kuulluksi ja koen jatkuvuutta

Minulla on ihmisiä, joiden 
kanssa koen molemminpuolista 
luottamusta. Minua kohdellaan 
arvostavasti, ja tulen kuulluksi. 
Minuun ei kohdistu ruumiillista 
tai henkistä väkivaltaa, 
kaltoinkohtelua tai hyväksikäyttöä. 
Talouteni on turvattu. Voin luottaa 
siihen, että tarvitsemani tuki on 
jatkuvaa.

Näin sanoo YK:n vammaissopimus

Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden 
kanssa oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 
turvallisuuteen. Vammaisuuden olemassaolo ei 
missään tapauksessa oikeuta vapaudenriistoon.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, 
artikla 14

Vammaisia ihmisiä on oikeus suojeluun sekä kotona 
että kodin ulkopuolella tapahtuvilta hyväksikäytön, 
väkivallan ja pahoinpitelyn muodoilta. Vammaisille 
henkilöille ja heidän perheilleen on annettava 
tietoa ja koulutusta tilanteiden välttämisestä ja 
tunnistamisesta.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, 
artikla 16

Jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus 
ruumiillisen ja henkisen koskemattomuutensa 
kunnioittamiseen.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus, 
artikla 17



Lisää tietoa asumisesta
Tähän on koottu linkkejä oppaisiin, materiaaleihin ja sivustoille, joissa 
käsitellään asumista ja oman elämän näköistä tukea.

Asumisen laatukriteerit kuvaavat asumista 
tukevien palveluiden vaikutuksia ja auttavat 
niiden arvioinnissa. Asumisen laatukriteerit 
ja sanasto auttavat määrittelemään muun 
muassa sellaiset asunnon, elämänlaadun ja 
henkilökohtaisen tuen piirteet, jotka yhdessä 
tekevät kodista mahdollisen.

itsearviointityökalu
Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiami
ovat tuottaneet itsearviointityökalun tukemaa
erityishuoltoa järjestävien palveluntarjoajien 
ja -tuottajien toimenpiteitä asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. 
Itsearviointityökalun voi ladata itselleen 
Ihmisoikeuskeskuksen sivuilta.
Lue lisää sivulta ihmisoikeuskeskus.fi

oppaita ja tietoa asumisesta

verkkopalvelu verneri.net
Yleiskielistä tietoa asumisesta.
Lue lisää sivulta verneri.net/yleis/asuminen

Selkokielistä tietoa asumisesta.
Lue lisää sivulta verneri.net/selko/asuminen

Asumisen tekoja -sivusto kokoaa tietoa, 
toimijoita ja hyviä käytänteitä.
Lue lisää sivulta verneri.net/asumisen-tekoja

es 
n 

omaan kotiin! asumisen opas
Omaan kotiin! Asumisen opas on suunnattu 
itsenäisesti asuville, tukea tarvitseville nuorille 
ja aikuisille. Selkokieliseen oppaaseen on koottu 
tietopaketti itsenäisestä asumisesta: paperi- ja 
raha-asioista, omasta kodista huolehtimisesta, 
paloturvallisuudesta, asumisviihtyisyydestä, 
asumisesta taloyhtiössä, naapuruudesta jne. 
Julkaisija Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.

asumisen palvelut
Asumisen palvelut, tietoa Tukiliiton sivulla.
Jokaisella on oikeus saada asumisen tueksi 
tarvitsemansa palvelut omaan kotiinsa.
Lue lisää Tukiliiton sivulta, käytä hakua 
”asuminen”.

kun pohditaan 
tai suunnitellaan muuttamista

arvopyramidi
Mikä on sinulle arvokasta ja tärkeää? 
Arvopyramidin kautta voit työstää niitä tarpeita 
ja asioita, jotka ovat sinun hyvän arkesi edellytys. 
Julkaisija Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

näin minä haluan asua -lomake
Näin minä haluan asua lomake on tehty sinulle, 
joka haluat suunnitella asumistasi. Lomake 
auttaa sinua kertomaan, miten haluat asua nyt tai 



tulevaisuudessa. Julkaisijat Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto, 
uudistettu painos 2020.

muuttajan arki kuntoon
Tämän kuvan asioista on hyvä sopia ja 
keskustella, kun muutat omaan kotiin.
Julkaisijat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö  
ja Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2020.

Muuttajan arki kuntoon -pohja.
Tämän kuvan asioista on hyvä keskustella ja sopia 
kun muutat uuteen kotiin. Voit täydentää tähän 
pohjaan omia ajatuksiasi yhdessä tukihenkilösi 
kanssa. Julkaisijat Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto, 
2020.

turvallisuus

avaimia arkeen
Avaimia arkeen on selkokielinen kirja, joka 
kertoo turvallisuudesta. Kirja keskittyy asioihin, 
joihin jokainen voi itse vaikuttaa. Aiheina 
ovat henkilökohtainen turvallisuus, palo- ja 
liikenneturvallisuus ja ensiaputaidot. Kirja 
soveltuu itseopiskelumateriaaliksi ja käytettäväksi 
oppilaitoksissa. Julkaisija Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö, 2015.

uskalla olla, uskalla puhua
Selko-opas kehitysvammaisille naisille. Opas 
kertoo väkivallasta, jota toinen ihminen tekee 
vammaiselle naiselle. Oppaan selkoversion on 
julkaissut Kehitysvammaisten Tukiliitto vuonna 
2018.

minä päätän

oman elämän ohjaksissa – tietoa 
ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta
Tästä kirjasta löydät tietoa ja tehtäviä 
itsemääräämisoikeudesta. Julkaisija  
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.

kansalaisuuden avaimet – tietoa 
ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta
Tästä kirjasta löydät tietoa ja tehtäviä 
itsemääräämisoikeudesta erityistä tukea 
tarvitsevien ihmisten kanssa työskenteleville 
Julkaisija Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.

osallisuus osaksi arkea

aktiivisen tuen 
alueellinen kehittäminen
Tähän kirjaan on koottu tietoa ja hyviä 
käytäntöjä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten 
osallisuuden ja itsenäisen elämän tukemiseksi 
aktiivisen tuen avulla. Kirjan tavoitteena on 
innostaa lukijoita tutustumaan aktiiviseen  
tukeen entistä syvällisemmin ja edistää 
uudenlaisia osallisuutta tukevia toimintatapoja. 
Julkaisija   Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 
2019.

työkirja tukiasumisen työntekijöille
Tämä työkirja on suunnattu tukiasumisen parissa 
työskenteleville. Kirjassa on tehtäviä, joiden 
avulla voit arvioida ja tukea asukkaiden sosiaalista 
osallisuutta. Kirja tarjoaa myös näkökulmia ja 
työvälineitä ohjaustyön kehittämiseen.
Julkaisija Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2020.



Oikeus 
omannäköiseen kotiin
Oma koti ja asuminen ovat keskeisiä asioita jokaisen elämässä. 
Koti on paljon muutakin kuin vain katto päämme päällä.

Se on meidän oma tilamme, ”jota voimme hallita”. Koti on myös 
paikka, jossa olemme läheistemme kanssa ja josta lähdemme 
työhön, harrastuksiin ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan.

Vammaisille ihmisille mahdollisuus päättää omasta asumisesta 
on tärkeä yhdenvertaisuuden edellytys. Riittävä tuki on 
olennainen osa hyvää asumista.

Tässä oppaassa esittelemme asumisen laatukriteerit, jotka 
antavat ohjeita vammaisten ihmisten asumisen arviointiin  
ja kehittämiseen.
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