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Nyt meillä on erinomainen tilaisuus luoda lainsäädäntö, joka mahdollistaa vammaisille ihmisille 

asumiseen sellaiset palvelut ja tuet, että myös vammaiset ihmiset voivat kotonaan elää sellaista 

elämää, kuin itse haluavat. He voivat asua ja elää muiden ihmisten tavoin. 

 

Vammaisilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus valita missä asuu ja kenen kanssa.  

Tämä on mielestäni itsestään selvyys, mutta myös YK:n vammaisten oikeuksien sopimukseen 

kirjattu. 

Täyty voida valita paikkakunta, jossa asuu. On tärkeää, että asunnokseen voi valita kerrostalon, 

omakotitalon, rivitalon, yksiön, kaksion, kimppakämpän tai jotain muuta. Tärkeää on, että ihminen 

voi eri elämäntilanteissa joustavasti vaihtaa asunnosta toiseen tai jäädä asumaan siihen asuntoon, 

jossa asui vammauduttuaan. Siksi tarvitaan palvelujen ja asunnon erottamista toisistaan. Palvelut 

tulee saada siihen asuntoon, jossa kulloinkin haluaa asua. 

- Nykyisin on lukuisia surullisia tarinoita siitä kuinka vaikea on muuttaa omien toiveiden mukaisesti, 

jos asuu vaikeavammaisten palveluasumisessa keskitetyn avustamisen piirissä. Tilannetta entisestään 

on hankaloittanut kuntien kilpailutus: asunto ja palvelut on kilpailutettu kimpassa ja jos haluat 

muuttaa toisaalle, et saakaan palveluja sinne, kun tuottaja ei ole kunnan hyväksymä. 

Valinnanvapautta on eniten niillä, jotka asuvat omissa vuokra-/omistusasunnoissa ja tarvittava 

avustaminen on henkilökohtaisen avun avulla. 

 

Asumista tukevien palvelujen tulee olla yksilöllisen tarpeen mukaan suunniteltuja. 

Yksilöllisyyttä tarpeisiin tulee ensinnäkin vammasta johtuvista suoriutumisen ja osallisuuden 

rajoitteista. Missä asioissa tarvitsee toisen ihmisen apua, tukea tai ohjausta. Se voi vaihdella 

päivittäin ja viikoittain joka vammasta johtuen tai riippuen siitä mitä tekee ja miten elää. 

Yksilöllisyyttä tuo myös ihmisten erilaisuus: yksi on yökukkuja ja toinen aamunvirkku; yksi on 

kotona viihtyvä ja toinen käy vain kääntymässä; yksi hyysää vieraita kaiken aikaa ja toinen viihtyy 

yksikseen; yksi kasvattaa kukkia, toinen pitää eläimiä; yksi on siivousnipo ja toinen rakastaa 

kaaosta; yksi on ruuanlaiton mestari ja toinen syö pikaruokaa. Joku opiskelee, on työssä, jollakin on 

muuta päiväaikaista toimintaa. Jokaisella täytyy olla mahdollisuus kodissaan elää omalla tavallaan, 

tehdä itselle tärkeitä asioita. 

- Ihmisen ei pitäisi joutua keskustelemaan siitä, saako asunnossa olla kolmen sijasta kuusi viherkasvia 

tai voiko vieraat olla yötä, saako sählytreenien jälkeen klo 22 apua hampurilaisen syömiseen tai 

saako ruokaa, jos aamulla on hyvin varhainen lähtö. Tämäntapaisten asioiden ääreessä nykyään yhä 

useammin joudutaan pitämään palaveria ja annetaan rajoituksia. 

 

Monipuoliset tavat järjestää asumista tukevia palveluja tekevät mahdolliseksi yksilöllisten 

tarpeiden riittävän huomioon ottamisen. Palveluja voidaan järjestää henkilökohtaisella avulla ja 

siinä eri järjestämistavoin. Voidaan yhdistää henkilökohtaiseen apuun muita palveluja; vaikka 

yöpartiotoimintaa, kotisairaanhoitoa, huoltomies, laitosapulainen – katsoa sektorirajojen yli ja 

miettiä miten mitkäkin avun ja tuen tarpeet parhaiten ja joustavimmin saataisiin hoidettua siinä 

ympäristössä, jossa ihminen asuu. Henkilökohtainen budjetti voisi tuoda aivan uusia tapoja 

asumisessa tarvittavan tuen järjestämiseen, koska asiakkaalla itsellään voi olla ratkaisuja, joita 

ammattilaiset eivät huomaa.  



- Tällä hetkellä tiedän monia vammaisia ihmisiä, jotka asuvat palvelutaloissa tai vastaavissa vain siksi, 

että yöaikaisen avuntarpeeseen ei löydy sopivaa palvelua tilanteissa, joissa avun tarve on kestoltaan 

lyhyt, välttämätön ja joka öinen. On myös ihmisiä, jotka eivät saa tarvitsemiaan palveluja 

tarvitsemaansa aikaan, vaikka heillä on runsaastikin palveluja. Palvelujen järjestäminen on jäykkää. 

 

Valas ryhmän ehdottama valmennus ja tuki toisi oivallisen keinon monien ihmisten asumisen 

tukeen. Uudessa elämäntilanteessa annettu valmennus vahvistaa ihmisen omia kykyjä ja taitoja 

suoriutua arjessa. Pidempiaikainen tuki mahdollistaa arjessa selviytymisen omassa asunnossa niille, 

jotka tarvitsevat tukea arjen asioissa.  

Tärkeää yksilöllisessä asumisessa on tuettu päätöksenteko – se suo tukea tarvitseville 

mahdollisuuden tuoda esiin omat tarpeet ja toiveet, tehdä valintoja ja päätöksiä omaan kotiin ja 

elämiseen liittyvissä asioissa. 

- Meillä Suomen CP-liitossa on yksilöllisesti valmennuksesta erittäin hyviä kokemuksia. Itsenäisesti 

asumaan muuttaneelle on annettu oma ohjaaja, joka on alussa ollut vahvemmin tukemassa ja 

ohjaamassa arjen asioissa, on voitu selvittää arjessa avustamisen, tuen ja palveluiden tarve ja sen 

pohjalta tehdä palvelusuunnitelma. Ajan myötä ohjaus on harventunut ja loppunut. Joidenkin osalta 

tuen tarve esimerkiksi välttämättömien asioiden hoidossa, raha-asioissa tms. on sitten järjestetty 

osana palvelukokonaisuutta ja avustaminen henkilökohtaisella avulla.  

 

On myös vammaisia ihmisiä, jotka varmasti tarvitsevat tulevaisuudessakin vahvasti hoivaa, 

huolenpitoa, valvontaa ja erityistä osaamista. Heille palvelukokonaisuuksien luominen ja 

keskitetysti tarvitsemiensa palvelujen tuottaminen voisi olla sopiva ratkaisu. Silloin tarvitaan 

kokonaisvaltaista sote-palvelujen yhteensovittamista.  

 

Olipa sitten kyse kimppakämpästä, yhteisöasumisesta tai jostain keskitettyjen palvelujen 

systeemistä tai vastaavasta, jokaisella tulee olla oikeus yksityisyyteen ja omaan huoneeseen. 

Hallituksen reformipaperin yhteydessä jotkut toivat esiin, että on niitä, jotka haluavat jakaa 

huoneen. Mieleeni tuli, että heillä lienee mielessä romantisoitunut muisto nuoruuden 

kansanopistovuodesta tai kesäleiristä, jolloin jaettiin huone toisen tai jopa useamman kanssa. Kyllä 

jokaisella tulee olla oikeus omaan huoneeseen, ovi jonka sulkee, tila jossa saa olla yksin ja tehdä 

mitä haluaa. Minun oma tilani, josta minä päätän. 

 

Asumista tukevien palveluiden toteutuminen ei saa sitoa ihmistä kotiin neljän seinän sisälle tai 

kiinteisiin aikatauluihin. Elämisen mahdollisuuksista voidaan puhua vasta, kun ihmisellä on riittävät 

palvelut myös osallistua ja suoriutua kodin ulkopuolella. Henkilökohtainen apu, liikkumisen tuki, 

valmennus ja tuki, ja muut palvelut ovat elämisen ehto. 

 

Palvelu ja asunto erilleen, yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut, monipuoliset tavat toteuttaa 

asumiseen tukea ja kodin ulkopuolisen toimintaan, sosiaalisiin suhteisiin ja osallisuuteen 

mahdollistavat palvelut tekevät asumisesta osan elämää eikä elämä ole vain asumista. 

 

PS 

Olisi tärkeää luopua vanhoista käsitteistä, koska ne luova meille mielikuvan nykyisistä rakenteista 

ja järjestelmistä. Vammaisten ihmisten asumisesta täytyy puhua ja kirjoittaa samoilla käsitteillä 

kuin muidenkin ihmisten asumisesta. Silloin muutamme myös niin omaa kuin muidenkin ajattelua 

ja mielikuvia vammaisten ihmisten asumisesta. 

 


