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Tämän julkaisun tavoitteena on avata keskustelua aktiivisesta tuesta ja 
laajentaa sen käsitettä. Viime vuosina ihmisoikeusnäkökulma kehitys-
vammaisista ihmisistä puhuttaessa on vahvistunut, ja käsitys kehitys-
vammaisesta henkilöstä muuttunut. Kehitysvammainen henkilö näh-
dään oman elämänsä päämiehenä, joka tekee omaa elämäänsä koskevia 
päätöksiä ja vastaa niistä. Erityisesti henkilökunta on merkittävässä 
roolissa kehitysvammaisten ihmisoikeuksien toteutumisessa ja päämie-
hisyyden vahvistamisessa. Kuitenkin Suomessa on tehty vain vähän 
oman työn kehittämiseen ja aktiivisen tuen rooliin liittyviä julkaisuja 
kehitysvamma-alan työntekijöille. Toivomme julkaisun osaltaan paik-
kaavan tätä puutetta ja sen toimivan apuvälineenä työyhteisölle oman 
työn kehittämisessä.

Vuonna 2006 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö toimitti Aktiivinen 
toimija -julkaisun, jossa pohdittiin kehitysvammaisen henkilön osallis-
tumisen mahdollisuuksia useista eri näkökulmista. Mietittiin keinoja, 
joilla aktiivinen toimijuus voi toteutua, sekä työyhteisön mahdollisuuk-
sia toimia oppivana organisaationa kehitysvammaisen henkilön tukena. 
Julkaisu ja sen artikkelit ovat edelleen ajankohtaiset. Kuitenkin julkaisu 
kaipasi jatkoksi näkökulmia siihen, miten aktiivista toimijuutta voidaan 
tukea ja toteuttaa. Myös sekä ajattelussa ja käytännöissä on viiden vuo-
den aikana menty eteenpäin, ja tarve uudelle julkaisulle oli näin ollen 
olemassa. 

Ihmisoikeuksien korostaminen palvelujen järjestämisen lähtökohta-
na haastaa työyhteisöt, palvelujen järjestäjät ja läheiset ottamaan läh-
tökohdakseen kehitysvammaisen henkilön tarpeet. Miten he voisivat 
tukea kehitysvammaista henkilöä elämään omien toiveidensa mukaista 
elämää, tai miten kehitysvammainen henkilö voisi toteuttaa omia unel-
miaan ja elämäntyyliään. Tässä pohdinnassa oivana työvälineenä on 
nähty yksilökeskeinen elämänsuunnittelu. Yksilökeskeisen suunnittelun 
avulla kehitysvammaiset henkilöt voivat tutustua itseensä ja toiveisiinsa. 
Yksilökeskeinen suunnittelu myös auttaa pohtimaan, mikä elämässä 
toimii ja mikä ei. Tällöin voidaan rakentaa toimintasuunnitelma asioi-
den viemiseksi eteenpäin.

Suunnitelmaa tehdessä läheiset ja työntekijät tutustuvat entistä pa-
remmin päämieheen, ja tietävät paremmin mihin ja minkälaista tukea 
hän tarvitsee ja haluaa. Perustellumman tiedon avulla palvelut on hel-
pompi kohdentaa. Kuitenkaan pelkkä unelmien ja toivotun elämän-
suunnan selvittäminen ei riitä. Yksilöllinen elämä ja lähiyhteisön tasa-
vertainen jäsenyys voivat toteutua aktiivisen tuen avulla. Aktiivinen tuki 
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on toimintatapa, jolla yksilökeskeistä ajattelua ja suunnittelua viedään 
käytäntöön. Henkilön aidon kuulemisen lisäksi olennaista on ihmis-
suhteiden, päätöksenteon ja osallistumismahdollisuuksien tukeminen. 

Tämän kokoelman näkökulmissa lähestytään aktiivisen tuen käsi-
tettä useista eri näkökulmista.

Julie Beadle-Brown ja Jim Mansell avaavat omassa artikkelissaan 
aktiivisen tuen käsitettä yleisesti, sekä sen merkitystä työtekijöiden työn 
ja kehitysvammaisten palvelunkäyttäjien elämän kannalta.

Susanna Hintsala ja Mari Rajaniemi selvittävät artikkelissaan yksi-
lökeskeisen suunnittelun historiaa, ja sen taustalla vaikuttavia ajatuksia. 
He pohtivat mistä yksilökeskeinen suunnittelu on peräisin, ja miksi 
yksilökeskeisyyteen siirtyminen edellyttää koko järjestelmän muutosta?

Sirkka Sivula tarkastelee tuettua päätöksentekoa. Tuettu päätök-
senteko on erittäin tärkeä toimintatapa, kun halutaan edistää kehitys-
vammaisten henkilöiden omaa päätäntävaltaa ja kykyä tehdä itsenäisiä 
päätöksiä. Valintojen ja päätösten tekemissä tarvitaan kuitenkin usein 
tukea, ja sitä on oikeus prosessin eri vaiheissa saada.

Katja Marjamäki ja Petteri Kukkaniemi arvioivat artikkelissaan 
positiivisen, yksilölähtöisen riskiarvioinnin mahdollisuuksia vaikuttaa 
päämiesten itsemääräämisoikeuden ja optimaalisen autonomian toteu-
tumiseen. Erityisenä näkökulmana artikkelissa ovat elämän eri muu-
tosvaiheet.

Artikkelissa henkilökohtaisesta avusta Aarne Rajalahti pohtii hen-
kilökohtaisen avun mahdollisuuksia yksilökeskeisen elämän mahdol-
listajana etenkin vuonna 2009 voimaan tulleen Vammaispalvelulain 
uudistuksen myötä.

Aarne Rajalahti ja Marika Ahlsten puolestaan esittelevät henkilö-
kohtaista budjetointia; toimintatapaa, jossa päätäntä- ja määrittelyvalta 
siirtyy palveluiden järjestäjältä palveluiden käyttäjälle.

Lisäksi olemme koonneet julkaisuun päämiesten kokemuksia, joista 
heijastuvat kaikkien artikkeleiden näkökulmat – se, miten tärkeää on 
saada elää omien toiveidensa mukaista elämää ja saada siihen tarvit-
tavaa tukea.

Kokoelman sivuilla on OmaPolun mediapajan nuorten kuvia. Myös 
nuoret itse tiivistivät koko kirjan ajatuksen pohtiessaan, mitä kuvien 
pitäisi kertoa. Työntekijöiden on mahdollisuuksien mukaan tuettava 
ihmisiä nuorten kuvaamien elämän tärkeiden asioiden toteuttamises-
sa. Tästä kaiken kaikkiaan onkin kyse – miten saada selville jokaisen 
yksilön elämän tärkeimmät asiat ja tukea henkilöä omien unelmien ja 
elämäntyylin toteuttamisessa?





Teksti: Julie Beadle-Brown ja Jim Mansell, Tizard Centre, Kentin yliopisto, 
Canterbury, Iso-Britannia (suom. Emilia Lehtinen, Sanna Kekki, Leena Rautjärvi)
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Viimeisten 40 vuoden aikana on 
Skandinaviassa, Isossa-Britanniassa, 
USA:ssa, Australiassa ja muutamissa 
muissa maissa vallinnut suuntaus, jossa 
yhteiskunta tarjoaa kehitysvammaisille 
henkilöille pienempiä ja yksilöllisem-
piä tukipalveluita (laajojen yhteis- ja 
erillispalvelujen sijaan). Arvot, joita 
nykyaikaisilla palveluilla tavoitellaan, 
ovat kehittyneet ajan mittaan, mutta 
yleisesti niiden katsotaan sisältävän sell-
aiset käsitteet kuin sosiaalinen inkluu-
sio, osallistuminen, pätevyys, itsenäisyys, 
valinnanmahdollisuus ja vaihtoehtojen 
olemassaolo. Tutkimukset kuitenkin os-
oittavat, että vaikka yhteiskunnan tar-
joamien palveluiden arvopohja on hyvä 
ja henkilöstöresurssit vähintäänkin riit-
tävät, todellisuudessa nämä arvot eivät 
toteudu käytännössä kehitysvammaisten 
ihmisten elämässä. Toteutus on puutteel-
lista; palveluissa ei aina osata soveltaa 
niitä periaatteita ja arvoja, joihin palve-
luntarjoajat pyrkivät. 
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Palveluntarjoajien tulisi kysyä itseltään: “Mitä näkisimme, jos orga-
nisaatiomme tukemat ihmiset saavuttaisivat ne arvot, joihin me py-
rimme? Mitä näkisimme, jos sosiaalinen inkluusio toteutuisi, ihmisten 
itsenäisyys ja kyvyt vahvistuisivat ja heillä olisi aidosti vaihtoehtoja ja 
mahdollisuus hallita elämäänsä?” Jos sosiaalinen inkluusio toteutuisi, 
ihmiset ottaisivat osaa jokapäiväisiin aktiviteetteihin kaikkialla ja olisivat 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Heidän aikansa ei enää 
kuluisi istuskeluun, seinän tuijottamiseen, käytäviä pitkin kuljeskele-
miseen ja vain kehitysvammaisille tarkoitettuihin toimintoihin osallis-
tumiseen. Tällöin näkisimme heitä tekemässä ostoksia aktiivisesti (lait-
tamassa tuotteita ostoskärryyn ja  maksamassa kassalla sen sijaan, että 
heitä vain työnnetään pyörätuolissa ympäri kauppaa). Näkisimme heitä 
yleisissä uimahalleissa hoitolaitosten vesiterapia-altaiden sijaan. Näki-
simme heitä kahviloissa, baareissa ja busseissa. Jos kehitysvammaisten 
ihmisten itsenäisyys lisääntyisi, näkisimme heidän kokeilevan uusia asi-
oita, jolloin riittävän avun ja tuen avulla he voisivat kokea onnistumisia. 
Me kaikki opimme suurimman osan taidoistamme kokeilemalla asioita 
– emme vain luokkahuoneessa istumalla. Yhtä lailla me kaikki tarvit-
semme apua etenkin silloin, kun kokeilemme uusia asioita. Toistuvat 
epäonnistumiset johtavat luovuttamiseen. Kehitysvammaiset ihmiset 
saattavat tarvita hiukan enemmän tai pitempiaikaista apua, mutta pe-
rusperiaate on sama: he oppivat uusia asioita tekemällä ja kokeilemalla, 
mutta tarvitsevat riittävästi apua tekemään kokemuksesta positiivisen. 
Jos ihmiset saisivat kokea todellisen valinnan mahdollisuuden ja hal-
linnan, näkisimme heidät kokeilemassa uusia asioita. Todellisten valin-
tojen tekeminen on mahdollista vain, jos henkilöllä on vaihtoehtoja, 
joista valita sekä jonkinlaista aikaisempaa tietoa ja kokemusta näistä 
vaihtoehdoista. Lisäksi tarvitaan tukea helpottamaan erilaisten akti-
viteettien kokeilemista pienissä erissä, maistiaisina. Näkisimme myös 
heidän valintojaan kunnioitettavan aina kun mahdollista. Jos ihmiset 
haluavat kävellä kaupan käytäviä tietyssä järjestyksessä, pestä kupit en-
nen aterimia tai käyttää ruskeaa tyynyliinaa sinisen pussilakanan kanssa, 
tulee näitä valintoja kunnioittaa, vaikka ne eivät vastaisikaan henkilö-
kunnan ajatuksia hyvistä käytännöistä.

Näin ollen tukea tarvitsevien henkilöiden arkikokemuksista pitäisi 
olla helposti nähtävissä palveluiden periaatteet ja arvot. Näin ei kuiten-
kaan usein tapahdu. Ryhmämuotoisten asumispalvelujen piirissä olevia 
kehitysvammaisia ihmisiä koskevat tutkimukset osoittavat, että suurin 
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osa heidän ajastaan kuluu tekemättä mitään. On todettu, että pienryh-
mäkodeissa keskimäärin 11 prosenttia ajasta käytetään osallistumalla 
ei-sosiaaliseen toimintaan (sama osuus kuin laitoksissa asuvilla). On 
myös huomattu, että ryhmäkodeissa asuvien, monitahoista tai laajaa 
tukea tarvitsevien henkilöiden osallistumisaktiivisuus mihin tahansa 
toimintaan (sosiaaliseen tai ei-sosiaaliseen) on noin 18 prosenttia.1 On 
myös tutkimuksia, joissa on havaittu korkeampaa osallistumisaktiivi-
suutta. Eräässä tutkimuksessa kerrotaan osallistumisen mihin tahansa 
toimintaan olevan keskimäärin 47 prosenttia ja toisessa 42 prosenttia.2 

Näiden lukujen sisään kätkeytyy kuitenkin vaihtelua: kaikissa asuinym-
päristöissä jotkut henkilöt (yleensä vähiten tukea tarvitsevat) osallistuvat 
enemmän, kun taas useissa tapauksissa jotkut eivät osallistu lainkaan. 
Nämä tulokset ovat myös ristiriidassa valtaväestön ajankäyttöä koske-
vien tutkimusten kanssa, joiden mukaan ihmiset käyttävät keskimäärin 
yli 90 prosenttia valveillaoloajastaan jonkinlaisen toiminnan parissa.3

Päivä Joanin elämästä

Joan oli nuori nainen, joka käytti suurimman osan kotona 
vietetystä ajasta istuen henkilökunnan toimistohuoneessa, 
pyöritellen tavaroita (kuten kumikäsineitä) käsissään tai hei-
lutellen sormiaan silmiensä edessä. Hänellä oli hankaluuksia 
kävelyn kanssa, minkä takia hän liikkui hitaasti. Lisäksi hä-
nellä oli ilmeinen näkövamma, eikä hän vaikuttanut kommu-
nikoivan puheella. Joan asui ryhmäkodissa seitsemän muun 
naisen ja miehen kanssa, ja heidän tukenaan oli neljän hen-
gen henkilökunta. Havainnoitsija vietti yhden päivän Joanin 
seurassa selvittääkseen millaista hänen elämänsä oli. 

Havainnoinnin alkaessa Joan istuu keittiössä aamiaisella 
kahden muun henkilön kanssa. Yksi työntekijöistä kehuu ohi-
kulkiessaan Joanin näyttävän erityisen kauniilta tänä aamuna. 

1.  Emerson ym.: 1999, Beadle-Brown ym.: 2008.
2.  Jones ym.: 2001, Stancliffe ym.: 2007.
3.  Szalai: 1972.
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Pian Joan on yksin keittiössä ja noin 15 minuutin kuluttua 
hän alkaa pyöritellä kumihanskaa käsissään. Tämän jälkeen 
hän menee vessaan henkilökunnan huomaamatta. Henkilö-
kunta on työn touhussa toimistossa ja muualla talossa. Hiu-
kan myöhemmin Joan istuu jalat ristissä tuolilla pyöritellen 
kumihanskaa käsissään, ja yksi työntekijöistä pyytää häntä 
turhaan nousemaan ylös. Toinen työntekijä tulee sisään ja 
auttaa Joania nousemaan ylös. Samalla hän selittää Joanil-
le tämän pian myöhästyvän päivätoimintakeskuksesta. Joan 
lähtee kotoaan yhden työntekijän ja joidenkin muiden asiak-
kaiden kanssa yhteiskuljetuksella päivätoimintakeskukselle. 
Joanille ei puhuta matkan aikana, eikä hän itse yritä kommu-
nikoida muiden kanssa. 

Päivätoimintakeskuksessa Joan riisuu takkinsa ja istuu 
lattialla viisi minuuttia, kunnes hänet suostutellaan tule-
maan askarteluhuoneeseen. Hän istuu huoneessa enimmäk-
seen tekemättä mitään. Henkilökunta yrittää menestyksettä 
rohkaista Joania koskemaan vedellä täytettyyn läpinäkyvään 
pussiin, jonka sisällä on leluja. Kolme muuta henkilöä liit-
tyy joukkoon, mikä vie henkilökunnan huomion. Tällä välin 
Joan jatkaa hanskansa pyörittelyä. Lopulta Joan tunnustelee 
kassia muutaman sekunnin ajan ja yrittää kommunikoida 
työntekijän kanssa, joka silittää hänen kättään hetken. Noin 
10 minuutin kuluttua Joan työntää työntekijän käden pois ja 
jatkaa hanskansa pyörittelyä. Työntekijät keskustelevat keske-
nään tulevista palveluiden leikkauksista ja niiden vaikutuk-
sesta heidän työhönsä. Tämä oli pisin toimintajakso, johon 
Joan osallistui havainnoinnin aikana. Lopun päivää hän istuu 
silloin tällöin pyöritellen hanskaansa, mutta osallistumatta 
varsinaiseen toimintaan.

Henkilökunta tuo Joanille kahvia tauoilla ja istuu hänen 
kanssaan muutaman minuutin. Muut palvelunkäyttäjät yrit-
tävät välillä saada häneen kontaktia. Häntä käytetään vessas-
sa säännöllisesti ja hänet viedään myös ohjattuun rentoutuk-
seen, jonka video-ohjeistus on hänelle kuitenkin liian vaikea 
ymmärtää. Videota seuraa ääninauha, jolta kuuluu luostari-
laulua. Joan istuu ja toisinaan stimuloi itseään. Rentoutus 
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kestää yli tunnin ja viisitoista minuuttia. Henkilökunta käy 
välillä istumassa Joanin vieressä joidenkin minuuttien ajan, 
jolloin hän yrittää saada kontaktia työntekijöihin. Enimmäk-
seen hän kuitenkin istuu yksin tekemättä mitään ja saamatta 
kontaktia keneenkään.

Lounasaikaan Joan viedään ruokasaliin, josta hän omatoi-
misesti poistuu wc:hen. Sieltä palatessaan hänen vaatteensa 
ovat väärin puetut, mitä henkilökunta ei kuitenkaan huomaa. 
Lounaan päätyttyä  ja kolmannen wc-käynnin  jälkeen Joania 
viimein autetaan pukemaan vaatteet ylleen oikein. Lounaan 
jälkeen vuorossa on omien asioiden hoitamista ja omatoimi-
suutta koskeva tunti, jonka ajan Joan istuu samalla tuolilla 
kuin rentoutuksessakin. Henkilökunta näyttää videon, jota 
Joan ei vaikuta seuraavan. Sen sijaan hän stimuloi itseään. 
Puolen tunnin kuluttua video sammutetaan ja omatoimi-
suustunnilla siirrytään keskustelemaan henkilöstökulujen 
vaikutuksista. Henkilökunta yrittää tuloksetta saada Joanin 
siirtymään toiseen huoneeseen, joten  Joan päätyy istumaan 
luokassa koko tunnin ajan stimuloiden itseään. Lukuun ot-
tamatta teetaukoa ja wc-käyntejä Joan viettää lähes koko 
iltapäivän stimuloiden itseään. Kello 15.45 päivä toiminta-
keskuksessa on ohi ja Joan lähtee yhteiskuljetuksella kotiin.

Kotiin päästyään hän istuu olohuoneen tuolissa pyöritel-
len hanskaansa. Henkilökunta kertoo, että Joanin täytyy nyt 
rentoutua, koska hänen päivänsä päivätoimintakeskuksessa 
on ollut niin kiireinen.4

Joanin tapauksessa henkilökunta ei ollut epäystävällistä tai julmaa, ei-
vätkä työntekijät laiminlyöneet häntä. Henkilökunnan ollessa vuorovai-
kutuksessa Joanin kanssa häneen suhtauduttiin ystävällisesti ja lämmöl-
lä. Enimmäkseen henkilökunnalla oli kuitenkin kiire arkisten puuhien, 

4.  Muunneltu Mansell, Beadle-Brown, Ashman ja Ockenden: 2005, luettelo 1.1.
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kuten henkilökohtaisen hoidon ja siivouksen parissa. Todellisuuden Jo-
anin päivän sisällöstä näkivät vain Joan itse ja hänen päiväänsä seuran-
nut havainnoitsija. Joan ei pystynyt tarttumaan hänelle päivän aikana 
tarjottuihin mahdollisuuksiin ilman tukea. Myöskään hänelle tarjottu 
toiminta ei ollut hänen tarpeidensa tai etenkään hänen mieltymystensä 
mukaan räätälöityä. Joanin osallistuminen päivään oli täysin henkilö-
kunnasta riippuvaista eikä hän tarkoituksenmukaisen tuen puutteesta 
johtuen osallistunut mihinkään toimintaan suurimpana osana päivästä.

MIKSI TÄYSIPAINOINEN OSALLISTUMINEN ON 
TÄRKEÄÄ?

Elämänlaadun ja osallistumisen välinen suhde on kaksinainen. Osal-
listuminen on keino hyvän elämänlaadun saavuttamiseen ja toisaalta 
osallistumista tarkkailemalla voidaan arvioida hyvän elämänlaadun 
toteutumista. Esimerkiksi Schalockin ym. (2002) luoman elämänlaa-
dun viitekehyksen mukaisesti yksilön kehittyminen on todennäköistä 
vain silloin, kun henkilö osallistuu toimintaan, joka laajentaa hänen 
kokemuspohjaansa ja näin mahdollistaa uusien taitojen ja kiinnostuk-
senkohteiden synnyn. Ihmissuhteet ja sosiaalinen inkluusio perustuvat 
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Monet tarvitsevat tukea 
niin tässä kuin ylipäänsä yhteisön toimintaan osallistumisessa. Osal-
listuminen luo mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja keskusteluun 
muiden kanssa. Tämä on kaikkien yhteinen etu, sillä fyysinen terveys 
riippuu ihmisen elintavoista ja aktiivisuudesta. Aineellinen hyvinvointi 
paranee, jos ihmisiä tuetaan löytämään palkkatyötä ja pitämään siitä 
kiinni. Itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja aito valinnanmahdollisuus 
voidaan saavuttaa vain, jos tarjolla on todellisia vaihtoehtoja ja yksilöillä 
on kokemusta, jonka pohjalta tehdä valintoja. On myös tärkeää, että 
kommunikaatiotavat ovat sellaisia, joilla yksilöt voivat saada tekemänsä 
valinnat kuuluviin. Keskeistä tässä on auttaa henkilöitä löytämään ja 
kokeilemaan uusia asioita ja kommunikoimaan valinnoistaan. Henki-
nen hyvinvointi puolestaan yhtäältä kertoo yksilön ihmissuhteista ja 
osallistumisen tasosta ja toisaalta on näiden asioiden määrittelemää. 
Yksilöiden aktiivisesta osallistumisesta voidaan päätellä, että he ovat 
kohtalaisen onnellisia, sopeutuneita ympäristöönsä ja tyytyväisiä heil-
le tarjottuun tukeen. Lisäksi omanikäisille suunnattuun toimintaan 
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osallistuminen sekä parantaa itsetuntoa ja omanarvontunnetta että lisää 
muilta ihmisiltä tulevaa arvostusta.

Useimpien mielestä merkki hyvästä elämänlaadusta lienee se, että 
ihminen päättää osallistua uusiin ja erilaisiin aktiviteetteihin, tutustua 
uusiin ihmisiin ja lisätä itsenäisyyttään, autonomiaansa ja yhteisöllistä 
osallisuuttaan, vaikka yksilö itse ei sitä osaisikaan kertoa. Toisaalta, mi-

käli ihminen viettää huomattavia aikoja osallistumatta minkäänlaiseen 
toimintaan, viittaa tämä hänen elämänlaatunsa heikkouteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että osallistuminen merkitykselliseen 
toimintaan ja mielekkäiden ihmissuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä 
sekä fyysiselle että henkiselle hyvinvoinnille, koska ne

•	 auttavat meitä pysymään kunnossa ja henkisesti valppaana
•	 antavat meille omanarvontunteen
•	 auttavat meitä ilmaisemaan keitä olemme.
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Osallistuminen ja ihmissuhteet ovat tärkeitä meidän henkilökohtaisen 
kehityksemme ja itsemäärittelymme kannalta, koska ne

•	 luovat yhteisiä intressejä muiden kanssa
•	 kehittävät taitojamme ja antavat mahdollisuuden näyttää, mitä 

osaamme
•	 osoittavat riippumattomuuttamme ja itsenäisyyttämme
•	 ovat keinoja, joiden avulla huolehdimme itsestämme ja päivittäisistä 

tarpeistamme.

Samat tekijät ovat myös tärkeitä sosiaalisen inkluusion kannalta, sillä 
ne luovat pohjan ystävyydelle ja yhdessä elämiselle.

Osallistuminen on myös tärkeä tekijä luotaessa yhteyttä niin henkilö-
kunnan kuin toisten asukkaiden tai palvelunkäyttäjien kanssa. Guthrien 
ja Beadle-Brownin (2006) mukaan kehitysvammaiset ihmiset kertoivat 
heillä olevan parhaat suhteet niihin työntekijöihin, jotka tekivät asioita 
heidän kanssaan, eivät heidän puolestaan – toisin sanoen niihin ihmi-
siin, jotka auttoivat heitä osallistumaan aktiivisesti pelkän passiivisen 
vastaanottamisen sijaan.

OSALLISTUMISEN MÄÄRITTELEMISESTÄ

Näin ollen määrittelemme ”osallistumisen merkitykselliseen toimin-
taan ja ihmissuhteisiin” seuraavasti:

1. yksilö tekee jotakin konkreettista materiaalilla tai tavaroita käyttä-
mällä (kuten tiskaa, leikkaa nurmikkoa tai kerää ostoksia ostoskär-
ryihin kaupassa),

2. yksilö on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (puhuu ih-
misten kanssa; kuuntelee muita ihmisiä, jotka puhuvat tai näyttävät 
hänelle jotakin)
tai

3. osallistuu ryhmätoimintaan, kuten jalkapallon pelaamiseen.

On tärkeää huomata, ettei kyse ole ainoastaan kotitöiden tekemisestä 
vaan kaikesta siitä toiminnasta, johon ihmiset osallistuvat kotona, naa-
purustossa ja myös muualla. Toiminnot, joihin yksilöt osallistuvat, ovat 
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mm. kotitöitä (esim. ruuanlaittoa, siivousta, puutarhanhoitoa, hallin-
nollisia tehtäviä, sisustamista tai ostosten tekemistä), vapaa-ajan toi-
mintoja (esim. uintia, keilaamista, jalkapallon pelaamista, ompelutöitä, 
postimerkkien tai kolikoiden keräämistä, tv:n katselua, lukemista, mu-
siikin kuuntelua, tanssimista, korttien tekemistä tai muuta askartelua), 
työskentelyä (sanomalehden jakamista, naapurin koiran säännöllistä 
ulkoiluttamista, työharjoittelua tai tuettua työllistymistä), koulutusta 
(ammatillista koulutusta tai siihen liittyviä itsenäisiä tehtäviä, projek-
titehtäviä) sekä sosiaalisia toimintoja (naapureiden tervehtiminen tai 
heidän kanssaan jutteleminen, perheenjäsenille soittaminen ja heille 
puhuminen, asioiden näyttäminen heille, toisten ihmisten aktiivinen 
kuunteleminen). 

Osallistumisen käsitteellinen vastakohta on osallistumattomuus, 
jota voidaan käyttää kuvaamaan toimintoja kuten paikallaan istumi-
nen, seisoskelu tai edestakainen kävely, ärtyminen, tavaroiden pyörit-
tely ja niin edelleen. Toimintaan osallistumisen aste voi tietenkin myös 
vaihdella. Jotkut pystyvät suorittamaan koko tehtävän, kun taas toiset 
pystyvät osallistumaan vain osittain tai lyhyen aikaa. Toiset pystyvät 
olemaan toiminnassa oma-aloitteisia, kun taas toisten osallistuminen 
on riippuvaista henkilökunnan tuesta ja kannustuksesta. Toiminta tulee 
kuitenkin aina mieltää toiminnaksi – kesti se sitten viisi sekuntia, mi-
nuuttia tai tuntia. Kysymys on siitä, pystyykö henkilökunta tukemaan 
yksilöiden osallistumista niin kauan, kuin he sillä hetkellä pystyvät tai 
haluavat osallistua. Sen, kuinka pitkään kukin pystyy yhtäjaksoisesti 
osallistumaan, tulisi olla henkilön itsensä sanelemaa, eikä tukihenkilön 
päätettävissä.

Toiminnan luonne vaihtelee henkilön ja hänen tilanteensa mukaan.  
Näin ollen esimerkiksi koulutukseen, työharjoitteluun ja tuettuun työ-
hön liittyvissä toiminnoissa osallistumismahdollisuudet voivat olla ra-
jallisemmat kuin kotona tai lähiyhteisössä tapahtuvassa toiminnassa, 
jolloin erinäiset kotityöt, puutarhanhoito, vapaa-ajan aktiviteetit ja yh-
teisöllinen toiminta kuten ostosten tekeminen ovat kaikki vaihtoehto-
ja. Lisäksi kotiympäristössä ihmisiä voidaan tukea pitämään yhteyttä 
perheeseen ja ystäviin: he voivat esim. tehdä ja lähettää kortteja, soittaa 
puhelimella, lähettää sähköpostia tai käyttää Facebookia.

Henkilöiden omien mieltymysten ja kiinnostuksenkohteiden tuli-
si määrittää toiminnan luonne, jolloin aktiivisesta tuesta tulee yksilö-
keskeistä. Ihmiset saattavat kuitenkin aluksi tarvita tukea saadakseen 
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riittävää kokemusta omaa elämäänsä koskevien valintojen tekemiseen. 
Joskus henkilökunta tulkitsee ”merkityksellisen” tekemisen tarkoittavan 
merkityksellistä, tarkoituksenmukaista, miellyttävää tai yksilölle tärke-
ää tekemistä, vaikka toiminta ei kohentaisikaan elämänlaatua (esim. 
lempilelun piteleminen, rullien pinoaminen, paperin repiminen ja sen 
kassiin laittaminen tai muu toistava käyttäytyminen). Tässä merkityksel-
linen määritellään toisella tavalla: merkityksellisen toiminnan tarkoituk-
sena on parantaa ihmisten elämänlaatua tukemalla heidän kehitystään, 
sosiaalista inkluusiota sekä arvostusta, jota he saavat muilta. Mikäli 
ihmisellä on taipumusta tehdä tiettyjä totuttuja asioita (kuten läpytys 
tai sormien naksuttelu) tai rentouttavina ja miellyttävinä kokemiaan 
asioita (kuten auringonlaskun katseleminen tai aromaterapia), niitä sel-
västi kannattaa tehdä rentoutusmielessä tai ahdistuksen lievittämiseksi. 
Tämä kuitenkin toimii vain silloin, kun henkilöllä elämässään jotakin, 
mihin rentoutusta tarvitaan. Lepo on tarpeen kiireisessä elämässä, mut-
ta tuntien toimettomuus ei ole hyväksi. Mikäli henkilö osallistuu vain 
tämänkaltaiseen toimintaan, kehitystä ei tapahdu eikä yllämainittuja 
arvoja ja päämääriä saavuteta. Aktiivisen tuen tarkoitus ei ole riistää 
ihmisiltä niitä asioita, joihin he ovat kiintyneet tai joita he pitävät rau-
hoittavina ja lohduttavina. Tarkoituksena on lisätä merkityksellistä ja 
mielekästä toimintaa sekä joissakin tapauksissa ajan kanssa korvata vä-
hemmän merkityksellinen toiminta merkityksellisellä toiminnalla. Vaih-
televuus on tärkeää elämänlaadun parantamisen kannalta, joten tukea 
tulisi olla tarjolla kaikilla elämänalueilla –  ei ainoastaan kotitöissä tai 
vapaa-ajalla. Tavoitteena on tasapainon saavuttaminen.

Mikä määrittää osallistumisen tason

Tutkimusten mukaan osallistumisen tason määrittelemisessä on kaksi 
keskeistä tekijää: ensinnä yksilöiden vamman aste sekä tuen tarve ja 
toiseksi se, mahdollistaako henkilökunnan vuorovaikutustyyli ihmisten 
osallistumisen merkityksellisiin toimintoihin ja ihmissuhteisiin vai ei.5 
Tämä tukemisen tapa tunnetaan aktiivisena tukena tai yksilökeskeisenä 

5. Felce ym.: 2000a; Felce, de Kock ja Repp: 1986; Felce ym.: 2002b; Felce ja 
Perry: 1995; Jones ym.: 1999; Mansell: 1994; Thompson ym.: 1996;Mansell 
ym.: 2003; Mansell ym.: 2008.
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aktiivisena tukena. Vaikka suurin osa tutkimuksesta on tehty USA:ssa, 
Isossa-Britanniassa ja Australiassa, ei ole syytä epäillä, etteivätkö samat 
periaatteet soveltuisi minkä tahansa maan lähiyhteisöllisten palvelujen 
tarkasteluun.

Yksilökeskeisen aktiivisen tuen määrittelystä

Yksilökeskeisellä aktiivisella tuella tarkoitetaan ensisijaisesti työskente-
lytapaa, jossa henkilöä kannustetaan tekemään mahdollisimman paljon 
asioita itse sen sijaan, että ne tehtäisiin hänen puolestaan; käytämme 
tästä käsitettä mahdollistava suhde. Mahdollistavan suhteen tavoitteena 
on tukea onnistunutta osallistumista merkitykselliseen toimintaan ja 
ihmissuhteisiin sekä käyttää osallistumista keinona saavuttaa yksilön 
elämänlaatua parantavia tavoitteita. Tämä mahdollistava suhde on ak-
tiivisen tuen ydin.

Yksilökeskeisen aktiivisen tuen lähtökohtana on, että asianmukaisel-
la avulla ihmiset voivat osallistua kaikkiin kotona ja yhteisössä päivän 
mittaan tarjolla oleviin toimintoihin ja suhteisiin. Kaikki voivat osallis-
tua ainakin jossain määrin, vaikkei heillä olisikaan kaikkia tarvittavia 
taitoja. Ihmiset voivat myös itse valita mieleisiään toimintoja ja kasvat-
taa näin oman ympäristönsä hallintaa.

YKSILÖKESKEISEN TUEN NELJÄ 
AVAINPERIAATETTA

1. Jokaisessa hetkessä on potentiaalia

Tarkoitus on saada irti mahdollisimman paljon jokaisesta tilaisuudesta 
osallistaa ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämässään. Yksilökeskeisen 
aktiivisen tuen tarkoitus ei ole löytää erillisiä tehtäviä, joihin henkilö 
voisi osallistua tai luoda erityisiä aktiivisuushetkiä. Tarkoitus on kehit-
tää uusia, luovia tapoja saada ihmiset osallistumaan kaikkeen siihen, 
mitä tapahtuu tässä ja nyt. Osallistuminen ei rajoitu vain kotitöihin tai 
puutarhanhoitoon, vaan myös vapaa-ajan harrastukset, työ, yhteisöl-
liset aktiviteetit ja suhteet on tehtävä mahdollisiksi. Useimmille juuri 
kotityöt ovat helposti saavutettavia, vaativat vähän resursseja ja ne ovat 
useimmiten myös henkilökunnalle tuttuja toimintoja. Pelkistä kotitöistä 
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täyttyvä elämä ei kuitenkaan ole kovin tyydyttävää. Toimintojen tulisi 
vaihdella – sekoitus uutta ja vanhaa, arkista ja erityistä, vapaa-aikaa, 
kotitöitä ja yhteisöllisiä töitä luo monipuolisen arjen.

2. Vähän ja usein

Monilla kehitysvammaisilla ihmisillä on huonoja kokemuksia toimin-
taan osallistumisesta ja heillä voikin olla tapana vetäytyä erilleen joukos-
ta ja istua odottelemassa sivummalla. Voi olla vaativaa tehdä ihmisille 
selväksi, että he voivat osallistua, ja että oikeanlaista tukea on tarjol-
la. Antamalla mahdollisuus kokeilla nautinnollista toimintaa voidaan 
hyvän tuen avulla taata onnistumisen tunne. Näin henkilökunta voi 
houkutella ihmisiä ulos kuorestaan. Toistuvat mahdollisuudet kokeilla 
uusia asioita niin pitkään, kuin ne tuntuvat yksilöistä itsestään hallitta-
vilta ja mukavilta on tapa auttaa useimpia henkilöitä löytämään uusia 
kiinnostuksenkohteita ja taitoja.

3. Asteittainen apu takaa onnistumisen

Henkilökunnan avun ja tuen tulisi mahdollistaa jokaisen osallistu-
minen yksilön kykyjen tasosta tai toiminnan luonteesta riippumatta. 
Onnistuminen kasvattaa itseluottamusta, taitoja ja motivaatiota. Mitä 
vakavampi tai monitahoisempi vamma on, sitä enemmän ihminen tar-
vitsee apua. Asteittaisessa tuessa on kyse avun ja tuen tarpeen tunnis-
tamisesta, jotta yksilöt saavat riittävästi tukea suorittaakseen tehtäviä 
onnistuneesti. Henkilökunta ei kuitenkaan saa suorittaa niitä heidän 
puolestaan, eikä tuen määrä saa olla niin vähäinen, ettei tehtävän suorit-
taminen onnistu. Tarkoituksena on käyttää niitä tukimenetelmiä, joista 
henkilöt eniten pitävät. Jos ihminen ei pidä vaikkapa koskettamisesta, 
on fyysiselle ohjaamiselle löydettävä vaihtoehtoja.

4. Valinnan ja hallinnan maksimointi

Yksilökeskeisessä aktiivisessa tuessa ei ole kyse henkilön pakottamises-
ta osallistumaan henkilökunnan valitsemiin toimintoihin. Tarkoitus on 
löytää tapoja tukea ihmisiä niissä toiminnoissa, joista he itse pitävät ja 
joissa he pääsevät hyödyntämään vahvuuksiaan. On myös tärkeää ke-
hittää heidän kykyään tehdä valintoja kannustamalla heitä kokeilemaan 
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uusia asioita vähän kerrallaan. Muiden on  kunnioitettava yksilön omaa 
päätöstään siitä milloin, miten, kuinka pitkään ja millaiseen toimintaan 
hän haluaa osallistua. Kun henkilökunta kunnioittaa jokaisen omia pää-
töksiä, on todennäköisempää, että he haluavat osallistua toimintaan 
myös seuraavalla kerralla, kun heille tarjotaan siihen tukea.

AKTIIVISEN TUEN TOTEUTUS JA YLLÄPITO

Vaikka yksilökeskeisen aktiivisen tuen ydin on mahdollistava suhde eli 
päivittäinen vuorovaikutus henkilökunnan ja heidän tukemiensa ihmis-

ten välillä, on eräiden edellytysten toteuduttava myös organisaatio- ja 
johtotasolla, jotta tuki voidaan toteuttaa onnistuneesti.

Ensinnä, perusjärjestelyiden tulee olla kunnossa ja niiden tulee tukea 
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osallistumista. Asumisratkaisut on räätälöitävä yksilön tarpeiden ja toi-
veiden mukaiseksi. Mitä enemmän ihmisiä asuu samassa ympäristös-
sä, sitä vaikeampaa on kunnioittaa yksilöllisiä tarpeita ja mieltymyksiä, 
sillä tasapainon löytäminen muiden vaatimusten kanssa on hankalaa. 
Asumisjärjestelyn pitää myös tarjota kaikki arjen mahdollisuudet. Näitä 
ovat esimerkiksi esteettömästi saavutettava keittiö, helposti käytettä-
vät työtasot ja tarvikkeet, joita tarvitaan toimintoihin osallistumiseen. 
Asunnon sijainnin on myös mahdollistettava kaupassa käyminen ja 
muiden lähiyhteisön palvelujen käyttö. Myös henkilökuntaa tulee olla 
tarpeeksi asukkaiden tarpeisiin nähden. Tämä ei välttämättä tarkoita, 
että jokaista asukasta varten pitäisi olla oma ohjaaja. Henkilökunta op-
pii harjoittelemalla tukemaan useampaa henkilöä samanaikaisesti. Jot-
ta tämä onnistuu, jaetaan monimutkaiset tehtävät pienempiin osiin ja 
huomioidaan kunkin yksilön tarpeet siten, että kaikki voivat osallistua. 
Kun perusjärjestelyt ovat ihmistä tukevia, täytyy myös henkilökunta 
ohjata antamaan aktiivista tukea. Jos useampi työntekijä avustaa yhtä 
tai useampaa yksilöä, tulee työntekijäryhmän tarjota johdonmukaista 
aktiivista tukea, joka pohjautuu yksilön tarpeisiin ja mieltymyksiin – ei 
siis henkilökunnan mieltymyksiin. Tämä vaatii paitsi keskustelua siitä, 
miten yksilön tarpeita tulee tukea, myös johtajuutta ja yhteistoiminnal-
lista suunnittelua, jotta koko henkilökunta toimii samalla tavalla.

Etenkin ryhmäympäristössä henkilökunnan organisointi on tärkeää. 
Henkilökunnan ja tuettavien henkilöiden on tärkeää tietää, kuka tukee 
ketä missäkin toiminnassa. Tähän tarvitaan työvuorosuunnittelua, joka 
jättää jonkin verran tilaa joustolle ja luovuudelle, mutta työvuorot on 
suunniteltava siten, että kaikille on selvää, mitä seuraavien tuntien ai-
kana tapahtuu. Vaikka vuorosuunnitelma on olemassa paperilla, sen ei 
tule olla muuttumaton järjestelmä. Suunnittelun tavoitteena on tukea 
henkilökuntaa huomaamaan tarjolla olevat mahdollisuudet ja tuetta-
vien henkilöiden mieltymykset. Tärkeintä ei siis ole itse suunnitelma, 
vaan suunnittelemisen eteen tehty ajatustyö, jolla henkilökunnan tuki 
organisoidaan. 

Olennaista vaikuttaa myös olevan se, että aktiivisessa tuessa esimie-
het toimivat käytännön johtajina, jotka auttavat henkilökuntaa kehittä-
mään omia taitojaan aktiiviseen osallistumiseen kannustajina. Johtaja 
auttaa henkilökuntaa tunnistamaan niin onnistumisensa kuin kehitty-
mismahdollisuutensakin tarkkailemalla ja osallistumalla käytännön työ-
hön. He valmentavat henkilökuntaansa toimimaan erilaisissa tilanteissa. 
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Harjoituskeinoina voidaan käyttää mallintamista, roolileikkejä tai vide-
oita. Käytännön johtajuuteen tarvitaan myös valmiutta säännöllisesti 
arvioida ja antaa palautetta henkilökunnan kehityksestä.

Esimiesten on annettava henkilöstölle jatkuvaa tukea aina perehdy-
tyksestä lähtien. Tutkimukset osoittavat, että perehdytyksen tulisi si-
sältää sekä teoreettista koulutusta että käytännön harjoituksia.6 Luok-
kahuonekoulutus antaa työntekijöille säännöt, joita työssä sovelletaan 
sekä kielen, jonka avulla he voivat kertoa, mitä ovat tekemässä ja miksi. 
Tämä auttaa heitä ajan myötä omaksumaan uuden puhetavan sekä 
lopulta myös uuden ajattelutavan. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä – hen-
kilökunnalla täytyy olla mahdollisuus turvallisesti harjoitella yksilöi-
den tukemista käytännössä jonkun kokeneemman työntekijän tuella ja 
opastuksella.

Onnistuneen tuen toteutumisen keskeisimpänä edellytyksenä on 
motivoitunut henkilökunta. Henkilökunnan on itse uskottava, että ih-
misten kannustaminen merkityksellisen toiminnan pariin on tärkeää ja 
kannattavaa. Työntekijöiden täytyy myös luottaa siihen, että juuri näin 
heidän esimiehensä ja taustaorganisaationsa haluavat heidän toimivan. 
Jos henkilökunta olettaa esimiehen arvostavan enemmän paperitöitä ja 
säännösten pilkuntarkkaa noudattamista, on selvää, että niihin myös 
panostetaan enemmän.

Aktiivisen tuen toteutus – työntekijän 
näkökulma

Kun aloin työskennellä täällä, oletettiin että kaikki kotityöt ja 
raportointi on tehtävä ennen vuoronvaihtoa klo 14. Aamulla 
ensimmäiseksi piti herättää ja saada lähtövalmiiksi ne ihmi-
set, jotka olivat menossa päivätoimintakeskukseen, mikäli 
kyseisenä päivänä sinne oli ihmisiä menossa. Tämä oli ihan 
ok, mutta lähes koko loppuvuoro kului pedatessa, pyykkiä 
pestessä, lattioita luututessa, imuroidessa, pölyjä pyyhkies-
sä, silittäessä ja siivotessa. Ne henkilöt, jotka olivat jääneet 

6.  Jones ym.: 2001.
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kotiin, istuivat TV:n edessä koko aamun meidän työntekijöi-
den touhutessa. Jos olimme todella nopeita, saatoimme ehtiä 
juomaan kupin teetä ja juttelemaan heidän kanssaan ennen 
lounaan valmistamista. Kun sitten oli ehtinyt korjata lounaan 
pois, tiskaamaan ja auttamaan ihmisiä henkilökohtaisten tar-
peiden kanssa, jäi juuri aikaa kirjata päivän tapahtumat ja tar-
kastaa käteiskassa, ennen kuin seuraava vuoro saapui klo 14.

Vaikka erilaisille yhteisöllisille aktiviteeteille oli aikaa klo 
14–16 (työntekijöiden oli kuitenkin joka tapauksessa oltava 
takaisin klo 16, koska silloin päivätoimintakeskuksen kuljetus 
palasi takaisin), en pitänyt siitä, että asukkaat olivat täysin 
toimettomia koko aamupäivän.

Kun olimme saaneet koulutusta aktiivisessa tuessa, huo-
masimme että eväämme tuettavilta ihmisiltä mahdollisuuden 
osallistua aktiivisesti oman kotinsa hoitamiseen. Ryhdyimme 
ottamaan heitä mukaan kotitöihin, mutta ymmärsimme pian, 
että sillä tavoin kaikki kestää pidempään, emmekä saa kaik-
kea tehdyksi ennen klo 14:ää

Jotta uusi toimintamalli onnistuisi, täytyi kotitöitä jakaa 
koko päivälle ja viikolle. Emme aina imuroi päivittäin, ja 
joskus pyykit ja silitettävät kasaantuvat. Talo ei aina ole vir-
heettömässä kunnossa, kun vuoro iltapäivällä alkaa, mutta 
useimmiten se on siistimpi kuin omani. Nykyään tukemam-
me ihmiset osallistuvat kaikkiin kotitöihin ainakin osittain ja 
he todella pitävät siitä! Kiinnostavaa on myös, että ihmiset 
ehtivät osallistumaan enemmän myös yhteisön aktiviteettei-
hin. Tämä johtuu siitä, että me suunnittelemme päivät pa-
remmin ja mietimme, miten ihmiset pystyisivät osallistumaan 
kaikkeen toimintaan.7

7.  Ashman, Ockenden, Beadle-Brown ja Mansell: 2010, s. 35–36;
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YKSILÖKESKEISEN AKTIIVISEN TUEN VAIKUTUS

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että onnistunut aktiivisen tuen 
toteutus on lisännyt merkityksellisiin toimintoihin ja ihmissuhteisiin 
osallistumista. Sen on myös huomattu lisäävän ihmisten osallistumis-
ta arkipäiväisiin toimintoihin sekä yhteisön toimintoihin ja kehittävän 
yksilöiden taitoja ja sopeutumista. Niin ikään on näyttöä siitä, että ak-
tiivinen tuki voi vähentää haastavaa käyttäytymistä, etenkin toistuvaa 
itsestimulointia tai käyttäytymistä, joka johtuu stimulaation tai huomi-
on puutteesta. Aktiivista tukea saaneilla henkilöillä on myös havaittu 
lievää, mutta kuitenkin merkittävää masennusoireiden vähenemistä.8

Tutkimustulosten lisäksi aktiivisen tuen vaikutuksesta elämänlaa-
tuun on saatavilla paljon kokemusperäistä tietoa palveluntarjoajilta, 
jotka tukipalveluita käytännössä tuottavat. Seuraavat kolme esimerkkiä 
havainnollistavat aktiivisen tuen vaikutusta elämänlaatuun, mukaanlu-
kien osallistumisen, haastavan käyttäytymisen sekä joissakin tapauksissa 
kommunikaatiotaidot.

Michaelin tarina

Michael on 49-vuotias mies, jolla on kehitysvammastaan joh-
tuen monitahoisia ja laajoja tuen tarpeita. Hän oli viettänyt 
suurimman osan elämästään pitkäaikaissairaalassa, ennen 
muuttamista nykyiseen kotiinsa vuonna 1999. Michaelin 
muuttaessa uuteen kotiinsa hänen oli käytettävä kypärää ja 
käsivarsissaan lastoja, sillä hän aiheutti käytöksellään itsel-
leen vammoja. Suuren osan ajasta hän huusi. Kaikki asiat 
tehtiin hänen puolestaan, ja hänen ainoa aktiviteettinsa oli 
kävelyllä käyminen. Kun henkilökunta sai aktiivisen tuen 

8. Felce ym.: 2002; Felce, de Kock ja Repp: 1986; Felce ym.: 2000; Felce & Perry: 
1995; Jones ym.: 1999; Mansell: 1994; Thompson ym.: 1996; Mansell ym.: 
2003; Mansell ym.: 2008; Stancliffe ym.: 2007; Beadle-Brown ym.: 2008; Jones 
ym.: 2001; Stancliffe ym.: 2007; Mansell ym.: 2002; Felce, de Kock & Repp: 
1986; Mansell, McGill & Emerson: 2001; Koritsas ym.: 2008; Stancliffe ym.: 
2010; Beadle-brown ym.: 2010, Stancliffe ym.: 2007.
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koulutusta, alkoivat työntekijät hiljalleen tarjota Michaelille 
mahdollisuuksia osallistua toimintaan kotona ja yhteisössä. 
He esittelivät Michaelille keinoja, joiden avulla hän hiljalleen 
alkoi kommunikoida tarpeitaan ja halujaan. Henkilökunnan 
luovuuden, pitkäjänteisyyden ja periksiantamattomuuden 
johdosta Michael pystyy nyt osallistumaan kotonaan moniin 
toimintoihin kuten  pyykinpesuun, ruuanlaittoon ja siivoa-
miseen. Hänen osallistumisensa näihin toimintoihin kehittyy 
jatkuvasti. Michael ottaa osaa myös monenlaisiin yhteisön 
aktiviteetteihin kuten uimiseen, ostosten tekoon ja pubissa 
käymiseen. Henkilökunta on myös tullut tuntemaan Micha-
elin yksilönä – he ovat oppineet paljon Michaelista henkilönä 
ja asioista, joista hän pitää ja ei pidä. On käynyt ilmi, että 
Michael rakastaa hevimusiikkia ja nykyään hän käy tuettu-
na säännöllisesti hevikonserteissa. Hän on myös hiljattain 
saanut vapaaehtoistyöpaikan eläinpuistosta. Henkilökunnan 
tuen avulla hän osallistuu puiston ylläpitoon. Nämä aktivitee-
tit auttavat Michaelia kasvattamaan sosiaalista piiriään. Hän 
on käynyt lomalla ulkomailla, mitä ei olisi muutama vuosi 
sitten voinut kuvitellakaan. Hänen kommunikaatiotaitonsa 
ja kykynsä tehdä valintoja ovat parantuneet huomattavasti. 
Nykyisin Michael satuttaa itsensä vain harvoin ja kaiken kaik-
kiaan hän vaikuttaa rennolta ja tyytyväiseltä elämäänsä.

Tomin tarina

Yksilökeskeisellä aktiivisella tuella on ollut suunnaton vai-
kutus Tomin elämään. Hänen muuttaessaan uuteen kotiin-
sa pitkäaikaissairaalasta, jossa hän oli viettänyt suurimman 
osan elämästään, hänen käyttäytymisensä esti häntä aluksi 
osallistumasta toimintoihin. Tom oli verbaalisesti ja fyysisesti 
aggressiivinen, eikä hän koskaan käynyt ulkona. Henkilökun-
nan saatua koulutusta aktiivisessa tuessa, työntekijät alkoivat 
panna merkille Tomin kiinnostuksenkohteita ja huomasivat, 
mitkä asiat hänelle ovat tärkeitä. Tomille rutiinit ja selkeät 
rajat ovat erittäin tärkeitä, joten henkilökunta kehitti hänelle 
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sellaisia rutiineja, jotka auttavat häntä hallitsemaan tilantei-
ta ja tuntemaan olonsa turvalliseksi. Hiljalleen Tom alkoi 
osallistua kotinsa ja yhteisönsä toimintoihin. Hän harrastaa 
paljon urheilua, kuten jalkapalloa, tennistä, koripalloa ja uu-
simpana lajina golfia. Henkilökunta huomasi Tomin olevan 
myös erittäin kiinnostunut eläimistä. Tämän tiedon pohjalta 
häntä tuettiin hankkimaan lemmikkejä, joita hän hoitaa erit-
täin hyvin. Tom työskentelee nykyisin myös maatilalla, jossa 
hän luo lantaa ja ruokkii eläimiä. Henkilökunnan mukaan 
Tom on kehittynyt työssään huimasti ja toimii siinä ympäris-
tössä itsevarmasti ja luontevasti. Hän on hyvin sosiaalinen ja 
huumorintajuinen ja useimmiten ihmiset tykästyvät häneen 
välittömästi. Henkilökunnan mukaan Tomin tapauksessa 
avainkäsitteitä ovat olleet johdonmukaisuus ja periksianta-
mattomuus.

Jon tarina

Jolla on kehitysvammastaan johtuen monitahoisia ja laajoja 
tuen tarpeita sekä autistisia piirteitä. Hän tuli nykyiseen ko-
tiinsa erittäin hankalan maineen saattelemana. Henkilökun-
nalle kerrottiin, että Jo voi mennä ulos vain kolmen työnteki-
jän kanssa ja että hänelle täytyy viipymättä antaa kaikki, mitä 
hän pyytää. Uudessa kodissa henkilökunta huomasi, että  Jo 
on erittäin onneton nuori nainen. Heidän mielestään kaikki 
Jon aiemmin saama huomio oli keskittynyt hänen käyttäy-
tymisensä hallintaan eikä hyvän elämän tarjoamiseen. Hen-
kilökunnan oli tietenkin ensin arvioitava ja hallittava riskit, 
mutta he kuitenkin päättivät, että tärkeintä on auttaa Jota 
saavuttamaan hyvä elämä. Päämääränä oli auttaa Jota naut-
timaan jokapäiväisistä toiminnoista sen sijaan, että hänet olisi 
ongelmiin vedoten jätetty istumaan yksin. Työntekijät tekivät 
yhteisöön tutustumisen helpommaksi kolmella tavalla:

He eivät vieneet häntä isoon ruokakauppaan, vaan pie-
nempiin kauppoihin kaupungin keskustassa.

He tukivat häntä tekemään asioita, joista hän nautti ja 
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ostamaan mieleisiään tuotteita, vaikka  ne joskus olivatkin 
lapsellisia (esimerkiksi lasten muoviesiliinoja, kasseja ja pu-
hallettavia leluja, joiden tuoksua ja pinnan kosketusta Jo ra-
kasti). Tärkeintä oli, että Jo pääsi osaksi yhteisöä ja osallistui 
ostosten tekoon.

He kehittivät strategioita, joiden avulla Jo pystyi hallitse-
maan käyttäytymistään. Ennen kauppaan menoa hänet py-
säytettiin ja häneltä kysyttiin, aikooko hän käyttäytyä hyvin. 
Jon viittoessa vastaukseksi “kyllä” he menivät sisään kaup-
paan. Kun Jo viittoi vastaukseksi “ei”, he jatkoivat matkaa 
ja menivät seuraavaan kauppaan. Tämä vihje kaupan ovella 
auttoi Jota hallitsemaan itsensä sisällä. Jo kävi myös kahvilas-
sa, jossa hänellä oli tapana riisua kenkänsä. Hän nautti kah-
vilassa teen ja kaupasta ostamansa jogurtin. Jo oli kahvilan 
kanta-asiakas ja hänelle oli annettu lupa toimia näin, jotta 
hän saattoi käydä kahvilassa. Jolla on ongelmia jalkojensa 
kanssa, ja hän kokee kengät useimmiten epämiellyttävinä.

Ostosreissulla huomasin, että Jon tukihenkilö ei tue häntä 
ainoastaan ostosten teossa,vaan lisäksi häntä kannustetaan 
vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Kauppiaat ja 
myyjät katsoivat häntä silmiin ja puhuivat Jolle, eivätkä vain 
hänen  tukihenkilöilleen.

Kotona Jo osallistui aina halutessaan erilaisiin toimintoi-
hin. Hän saattoi esimerkiksi kattaa pöydän, siivota tai keittää 
teetä. Hän ei halunnut viettää paljon aikaa muiden ihmisten 
parissa ja toisinaan hän saattoi olla haastava, esimerkiksi ve-
tää toisia hiuksista. Tällainen käyttäytyminen oli kuitenkin 
harvinaisempaa, eikä enää niin vakavaa kuin alussa.

Puolen vuoden kuluttua, kun tapasin Jon uudelleen, 
hänen pääasiallinen tukihenkilönsä Emily kertoi, ettei Jota 
enää kauppaan mentäessä tarvitse muistuttaa olemaan kil-
tisti ja kahvilassakin hän useimmiten pitää kengät jalassa. 
Hän oli alkanut osallistua yhä useampiin talon ja yhteisön 
aktiviteetteihin. Hyvänä päivänä hän saattoi jopa osallistua 
ryhmätoimintaan, kuten esimerkiksi talon diskoon. Jolla on 
yhä taipumus haastavaan käyttäytymiseen, mutta sen hallit-
semiseen käytettäviä menetelmiä tarvitaan enää harvoin ja 



Yksilökeskeinen aktiivinen tuki mahdollistaa kehitysvammaisille 
hyvän elämän yhteiskunnassa 29

nykyisin henkilökunta osaa ennakoida Jon hermostumisen, 
jolloin hänet ohjataan miellyttävän ja rauhoittavan toiminnan 
pariin.9

JOHTOPÄÄTÖKSET

Monille ihmisille, joilla on monitahoisia ja laajoja kehitysvammasta 
johtuvia tuen tarpeita, on henkilökunnan tarjoaman tuen laatu kes-
keinen tekijä siinä, kuinka hyvin he kykenevät  tarttumaan tarjolla ole-
viin mahdollisuuksiin ja siten viettämään hyvää elämää. Ilman tällaisia 
tukipalveluita paljon tukea tarvitsevat ihmiset viettävät aikansa enim-
mäkseen eristäytyneinä ja toimettomina. Yksilökeskeinen aktiivinen tuki 
on lähestymistapa, joka mahdollistaa kaikkien ihmisten osallistumisen 
merkitykselliseen toimintaan ja ihmissuhteisiin riippumatta vamman 
asteesta, tuen tarpeista tai muista tekijöistä, kuten haastavasta käyt-
täytymisestä. Henkilökunta voi parantaa tukea tarvitsevien ihmisten 
elämänlaatua käyttämällä tätä lähestymistapaa taidolla ja harkinnalla. 

Aktiivisen tuen toimintamallia on tutkittu laajalti ja sen on osoitettu 
tuottavan tuloksia eri maissa ja erilaisissa olosuhteissa. Kuten kaikki 
innovaatiot, tarvitsee myös aktiivisen tuen mallin onnistunut toteutus 
sekä johtajuutta että esimies- ja järjestelmätason vahvaa tukea.

9.  Kertomukset muokattu Mansell, Beadle-Brown, Ashman & Ockenden: 2005.
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Ihmisen perustarpeisiin ja ihmisyyteen kuuluvat pyrkimys vaikuttaa 
omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Yksilökeskeinen suunnittelu on 
kehitetty auttamaan ihmisiä silloin, kun he miettivät millaista elämää 
he haluavat elää. Yksilökeskeinen suunnittelu on enemmän kuin suun-
nitteluväline. Se on ajattelu- ja toimintatapa, jolla muutetaan järjestel-
mäkeskeisiä työskentelytapoja yksilökeskeisiksi.

Tässä artikkelissa paneudutaan yksilökeskeisen suunnittelun histo-
riaan ja sen taustalla vaikuttaviin ajatuksiin. Artikkelissa tarkastellaan 
mistä yksilökeskeisessä suunnittelussa on kyse, mistä se on peräisin sekä 
sitä, miksi yksilökeskeisyyteen siirtyminen edellyttää koko järjestelmän 
muutosta.

MIKÄ YHDISTÄÄ YKSILÖKESKEISEN 
SUUNNITTELUN PERINTEITÄ?

Yksilökeskeinen suunnittelu on joukko erilaisia lähestymistapoja ja 
tekniikoita. Niitä on kehitetty 1970-luvulta lähtien, aluksi erityisesti 
Yhdysvalloissa. Osa lähestymistavoista on kehitetty tilanteisiin, joissa 
ihmiset suunnittelevat tulevaisuuttaan (esim. Personal Futures Planning 
ja Polku, PATH), kun taas toisissa lähestymistavoissa keskitytään hen-
kilön nykytilanteeseen ja sen muuttamiseen (esim. elämäntyylin suun-
nittelu, Essential Lifestyle Planning; Kartat, MAPS).  Myös elämäntari-
natyöskentelyyn ja menneisyyden jäsentämiseen on kehittynyt omat 
perinteensä (Personal Histories). Osa työskentelytavoista on tarkoitettu 
ihmisten omiksi, osa perheiden (Families First) ja osa ryhmien (Group 
Action Planning) välineiksi ja toiset taas työntekijöiden tai yhteistyön 
avuksi.1 2000-luvulla välineitä on kehitetty ensisijaisesti ihmisille it-
selleen kiinnittäen huomiota erityisesti välineiden ymmärrettävyyteen. 
2000-luvun lähestymistapa korostaa välineiden sijaan yksilökeskeisen 
suunnittelun merkitystä ihmisen voimaantumisessa, mielipiteen ilmai-
sun vahvistumisessa ja oman elämän haltuun ottamisessa.

Tällä hetkellä käytetyimpiä menetelmiä ovat elämäntyylin suunnit-
telu ja tulevaisuuden suunnittelu sekä Kartta- ja Polku-tekniikat. Viime 
vuosina on kehitetty myös yksilökeskeistä aktiivista tukea2 sekä alettu 

1.  O’Brien & O’Brien 2000.
2.  Ashman ym. 2010.
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yhä enemmän kiinnittää huomiota kommunikoinnin ja vuorovaikutuk-
sen merkitykseen.3

Yksilökeskeisessä suunnittelussa hyödynnetään usein erilaisia rat-
kaisukeskeiseen ajatteluun perustuvia välineitä, kuten erilaisia arjen 
havainnoinnin ja oppimisen päiväkirjoja ja vastuun tarkastelun väli-
neitä. Rajat eri perinteiden välillä eivät ole selkeät, vaan tekniikoita 
voidaan käyttää monin eri tavoin. Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun 
onnistumisen kannalta ei olekaan oleellista osata nimetä ja luokitella 
eri perinteitä tai tekniikoita. Paljon tärkeämpää on ymmärtää kaikille 
lähestymistavoille yhteinen filosofia, sillä se poikkeaa selkeästi perintei-
sestä kehitysvammaisten ihmisten tukemiseen liittyvästä ajattelutavasta. 
Muutos yksilökeskeiseen toimintakulttuuriin lähteekin liikkeelle juuri 
tämän eron havaitsemisesta. 

Monien sosiaalipalveluissa kehitettyjen perinteiden, kuten palve-
luohjauksen (case management) ja yksilöllisen palvelusuunnittelun (in-
dividual service plans) tarkoitus on auttaa kehitysvammaisen henkilön 
yksilöllisen tilanteen kartoittamisessa ja elämän järjestämisessä tuomal-
la esiin henkilön kannalta tärkeitä asioita. Jim Mansellin ja Julie Bead-
le-Brownin (2010) mukaan yksilökeskeinen suunnittelu eroaa edellä 
mainituista perinteistä siinä, että yksilökeskeinen:

1. korostaa henkilön itsensä ilmaisemia vahvuuksia ja toiveita, ei niin-
kään henkilön puutteita ja tarpeita. 

2. kartoittaa virallisten ja lakisääteisten palvelujen ulkopuolella olevia 
mahdollisuuksia, palveluja ja tukea ja ottaa voimavaraksi myös hen-
kilön perheen, läheiset sekä ystävät.

3. korostaa tuen avustavaa merkitystä henkilön itselleen tärkeiden ta-
voitteiden ja unelmien saavuttamisessa sen sijaan, että se rajoittuisi 
auttamaan vain siinä mitä palvelujärjestelmä sillä hetkellä pystyy 
tarjoamaan.

Yksilökeskeisessä ajattelutavassa henkilöä tukevat ammattilaiset eivät 
aseta henkilölle tavoitteita ulkoapäin, vaan auttavat häntä muuttamaan 
elämäänsä omannäköisekseen. Lähtökohtana ei ole se, että tuettavan 
henkilön tulisi kehittyä ja olla valmis ennen kuin hän voi elää halua-

3.  Ks. esim. Dick & Purvis 2010; Bradshaw 2010.
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maansa elämää, kuten muuttaa omaan kotiin tai siirtyä palkkatyöhön. 
Sen sijaan häntä tukevat henkilöt pohtivat, miten he voisivat auttaa 
näiden unelmien, itse asiassa myös tavallisten ihmisoikeuksien, saavut-
tamisessa.

Yksilökeskeisessä suunnittelussa on tärkeää ihmisen näkeminen 
diagnoosien takaa. Keskustelutilanteissa tulisi käyttää tavallista kieltä 
ammattijargonin asemesta. Lisäksi pitäisi pyrkiä etsimään aktiivisesti 
yksilön omia kykyjä ja lahjakkuutta sekä vahvistaa hänen ja hänet tun-
tevien ihmisten ääntä. Tällä tavoin nähtäisiin paremmin yksilön koko 
henkilöhistoria. Tämä auttaisi arvioimaan nykyisiä olosuhteita ja hen-
kilön omaa kokemusta omasta tilanteestaan sekä tunnistamaan asioita, 
joihin hän itse haluaa muutoksen.4

Yksilökeskeisen suunnittelun taustalla oleva filosofia poikkeaa siis 
oleellisesti perinteisestä tavasta tarkastella kehitysvammaisen ihmisen 
elämää ja erityisesti hänelle tarjottavaa tukea.

MISTÄ YKSILÖKESKEISET AJATUKSET OVAT 
PERÄISIN?

Yksilökeskeistä suunnittelua alettiin kehittää Yhdysvalloissa 1970-lu-
vulla, kun työntekijät alkoivat yhdessä kehitysvammaisten ihmisten 
kanssa etsiä uusia tapoja järjestää tukea. Tuolloin yhä useammat ke-
hitysvammaiset henkilöt Yhdysvalloissa muuttivat pois laitoksista tai 
kieltäytyivät muuttamasta laitokseen. Tarvittiin uusia tapoja suunnitella 
palveluita ja henkilön elämää tavallisessa yhteisössä. Samanaikaisesti 
syntyi myös vammaisliike, jonka vaikutus yksilökeskeiseen ajatteluun 
ja suunnitteluun näkyy vahvasti. 

Ensimmäisiä yksilökeskeisen suunnittelun malleja kehitettiin nor-
malisaatioperiaatteen soveltamisen tarpeisiin. Niitä sovellettiin palve-
lujen laadun kehittämisessä sekä henkilöstön koulutuksessa. 1970-lu-
vulla käynnistyi keskustelu normalisaatiosta. Wolf Wolfensberger esitteli 
oman käsityksensä kehitysvammaisista ihmisistä tasa-arvoisina kansa-
laisina ja kehittyvinä persoonina. Artikkelissaan The Origin and Na-
ture of Our Institutional Models (1969) Wolfensberger kuvasi, kuinka 

4.  O’Brien & O’Brien 2000.
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kehitysvammapalveluissa vallalla olevat käsitykset kehitysvammaisuu-
desta vaikuttavat näistä palveluista riippuvaisten ihmisten elämään. 
Samana vuonna myös Bengt Nirje esitteli kuuluisan normalisaatiope-
riaatteensa. Sen mukaan kehitysvammaisten ihmisten tulisi voida elää 
tavallista elämää tavallisissa ympäristöissä ja heille tulisi myös kuulua 
samat oikeudet kuin muillekin ihmisille.5

Wolfensberger ja Nirje määrittelivät ensimmäistä kertaa kehitys-
vammaiset ihmiset kansalaisiksi. Nämä ajatukset poikkesivat tuolloin 

vallalla olleesta käsityksestä, jonka mukaan kehitysvammaiset ihmiset 
nähtiin vajavaisina yksilöinä, naurunalaisina, sairaina, hyväntekeväisyy-
den kohteena, ikuisesti lapsina ja täysin viattomina.6

5.  O’Brien & O’Brien 2000.
6.  Mt.
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Normaalisaation periaatteiden myötä 1970-luvulla joillakin alueil-
la Yhdysvalloissa alettiin kehittää lähiyhteisön palveluja ja lakkauttaa 
laitoksia. Merkittävät oikeustapaukset ja paljastukset kyseenalaistivat 
laitosten olemassaolon. Ne myös vahvistivat käsitystä vammaisista ihmi-
sistä syrjittynä vähemmistönä ja vauhdittivat lähiyhteisössä olevien pal-
velujen rakentamista. Voimakkaasta laitoskritiikistä huolimatta monet 
asiantuntijat kuitenkin puolustivat edelleen laitoksia ja puhuivat keski-
tettyjen palvelujen sekä erillään segregoivan erityisopetuksen puolesta. 7

1970-luvun alkupuolella vammaiset henkilöt perustivat Independent 
living -liikkeen vaatimaan oikeuksia ja vammaisten ihmisten syrjinnän 
lopettamista. Vuosikymmenen loppua lähestyttäessä myös kehitysvam-
malaitoksista selvinneet henkilöt perustivat oman liikkeen julistamalla 
olevansa People First. Tällä he halusivat kertoa olevansa ensisijaisesti 
ihmisiä ja vastustavansa kehitysvammaiseksi leimaamista. People First 
-liikkeen jäsenet katsoivat, että kehitysvammaisen leima tarkoitti oi-
keutta sulkea heidät tavallisen elämän mahdollisuuksien ulkopuolelle. 
He vaativat tulla kuulluiksi palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa. 8

Vammaisliikkeen johtoajatus oli alusta alkaen vammaisten ihmis-
ten kohteleminen samalla tavalla muiden ihmisten kanssa sekä heidän 
näkemisensä ensisijaisesti ihmisinä. Kritiikin kohteena oli kokonais-
hoidollinen, medikaalinen vammaiskäsitys, joka korvattiin sosiaalisella 
vammaiskäsityksellä.

ERILAISET KÄSITYKSET VAMMAISUUDESTA – 
KENEN TULEE SOPEUTUA JA MUUTTUA?

Yksilökeskeisellä suunnittelulla on vahva yhteys sosiaaliseen vammais-
käsitykseen. Sosiaalinen näkökulma vammaisuuteen kritisoi lääketie-
teen ja viranomaisten tapaa korostaa diagnooseja sekä ajattelua, jonka 
mukaan vammaisten ihmisten tulisi muuttua voidakseen elää tavallista 
elämää. Vammaisaktivistien mukaan asia tulisi nähdä päinvastoin: mui-
den ihmisten tulisi toimia siten, että vammaiset henkilöt voivat elää 
tavallista elämää. Ympäristöä ja palveluita pitäisi kehittää ja ihmisten 

7.  Mt.
8.  Mt.
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asenteita muuttaa siten, että kaikki ihmiset voivat asua, käydä töissä tai 
koulussa ja harrastaa juuri niin kuin itse haluavat. Jos rakentaisimme 
ramppeja portaiden sijaan, liikuntavammainen henkilö ei kokisi itseään 
niin vammaiseksi kuin portaiden edessä.  Ja jos muut ihmiset muut-
taisivat tapaansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa kehitysvammaisen 
henkilön kanssa, hän ei tuntisi itseään yhtä vammaiseksi kuin monimut-
kaisissa viranomaisten rakentamissa tilanteissa, joita hän ei ymmärrä.

Sanat ovat tärkeitä, sillä ne kuvaavat sitä miten ajattelemme. Se mi-
ten ajattelemme, vaikuttaa siihen miten toimimme. Diagnoosit kuvaavat 
ihmisen rajoitteita ja puutteita. Ihmisen vahvuudet ja muut persoo-
nallisuuden ominaisuudet jäävät tällöin vähemmälle huomiolle. Kun 
ihminen alkaa itsekin ajatella vain omia puutteitaan, itsetunto laskee. 
Siksi yksilökeskeisessä suunnittelussa vältetään ongelmista ja puutteis-
ta lähtevää tarkastelua, kliinisiä ilmauksia, lääketieteellisiä termejä ja 
ammattijargonia. 

Yksilökeskeistä suunnittelua kehittäneet O’Brien ja O’Brien (2000) 
kuvaavatkin artikkelissaan juuri kokonaishoidollisen medikaalisen ajat-
telun ja yksilökeskeisen suunnittelun taustalla olevan independent living 
-ajattelun eroja (ks. taulukko 1).
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Taulukko 1. Itsenäisen elämän näkökulma vs kokonaishoidon näkökulma.9

9.  Muokattu O’Brien ja O’Brien: 2000.

Kokonaishoidon näkökulma 
(rehabilitation view)

Itsenäisen elämän näkökulma 
(independent living)

Miten ongelma on 
määritelty?

henkilön vajavaisuutena,
taitojen puutteina

riippuvuutena ammattilaisista,
sukulaisista ja muista henkilöistä, 
jotka kontrolloivat henkilön 
elämää ohi henkilön toiveiden

Missä ongelma
sijaitsee?

henkilössä ympäristössä ja tavassa, miten
palvelut on järjestetty

Mikä nähdään
ratkaisuna?

ammattilaisten interventiot
ongelmaan

esteiden poistaminen, omien
asioiden ajaminen, henkilön
kontrollin lisääminen

Miten vammainen 
henkilö nähdään?

potilaana/asiakkaana persoonana, kansalaisena

Kuka on 
vastuussa?

ammattilaiset henkilö itse kansalaisen roolissa

Mikä määrittelee 
tulokset?

suurin mahdollinen henkilön 
toimintakyky ammattilaisten 
määrittämänä

itsenäisesti eläminen 
(mahdollisuus kontrolloida omaa 
elämää huolimatta siitä, kuinka 
paljon henkilö tarvitsee apua)



Aktiivinen tuki38

Taulukon 2 tapausesimerkki havainnollistaa edellä mainittuja ajattelu-
tapojen eroja.

Taulukko 2. Miten ihmistä on kuvattu perinteisessä vs. yksilökeskeisessä lähes-
tymistavassa.10

10.  Soveltaen O’Brien ja O’Brien: 2000.

Perinteinen ajattelutapa Yksilökeskeinen ajattelutapa

Kuka on Jouko?

•	 Kehitysiältään 4-vuotiaan tasolla.
•	 ÄÖ > 30
•	 Vaikeavammamainen
•	 Liikkuu kumarassa
•	 Pidättämiskyvyssä ongelmia
•	 Taantunut
•	 Tekee heikkoja piirustuksia
•	 Haastavaa käyttäytymistä 

henkilökuntaa kohtaan

Kuka on Jouko?

•	 40-vuotias mies, jolla ei koskaan ole ollut 
mahdollisuutta kokea tavallisia asioita, ja jolla ei 
ole koskaan ollut oikeaa työtä

•	 Hänellä ei tuloja, vaan hän on köyhä
•	 Hän on ollut eristyksissä koko ikänsä
•	 Hänellä ei ole lainkaan yhteyksiä tavalliseen 

yhteisöön
•	 Hänellä ei ole päätäntävaltaa omaan elämäänsä
•	 Uusien taitojen oppiminen on hänelle muita 

vaikeampaa
•	 Hänen äitinsä kohtelee häntä lapsena
•	 Mies, joka haluaa ilahduttaa hänestä välittäviä 

ihmisiä

Mitä Jouko tarvitsee?

•	 Suojelua riskeiltä
•	 Yksinkertaisten tehtävien opetusta 

erossa vammattomista ihmisistä, 
koska on niin erilainen

•	 Henkilökuntaa, jolla on 
erityisosaamista terveydenhoidossa 
ja haastavassa käyttäytymisessä

•	 Ympäristön, jossa häntä voidaan 
kontrolloida

•	 Korjausta ja palautusta 
tosielämään

Mitä Jouko tarvitsee?

•	 Paljon uusia kokemuksia
•	 Oikean työn ja tuloja
•	 Hyväksymistä osaksi yhteisöä
•	 Yhteyttä muihin ihmisiin
•	 Ystäviä
•	 Tulevaisuudennäkymiä, suunnitelman ja tukea 

suunnitelman toteuttamiseen
•	 Jonkun, joka puhuu hänen puolestaan
•	 Paljon tukea oppimiseen
•	 Enemmän ihmisiä, jotka kohtelevat häntä 

aikuisena.
•	 Ihmisiä jotka nauttivat hänen seurastaan
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YKSILÖKESKEISEN SUUNNITTELUN TULO 
SUOMEEN

Suomeen yksilökeskeisen suunnittelun mallit tulivat 1990-luvulla, ja 
niitä sovellettiin moniammatillisten tiimien työssä, perhetyössä sekä 
osana palvelusuunnittelua. Merkittävä ero Yhdysvaltoihin ja Iso-Britan-
niaan verrattuna oli se, että yksilökeskeisen suunnittelun tulo Suomeen 
ei liittynyt vammaisten ja kehitysvammaisten poliittisen liikkeen vaati-
muksiin. Sen sijaan ajatukset levisivät kentälle ammattilaisten kautta, 
ja henkilöstöä koulutettiin välineiden käyttämiseen. 

1980- ja 90-luvuilla Suomessa vallitsi voimakas avopalvelujen kehit-
tämisen vaihe, jolloin rakenneuudistusta toteutettiin, tosin järjestelmän 
ehdoilla. Yksilöllistä räätälöintiä toteutettiin, ja kehitysvammaisten vai-
kuttamismahdollisuuksia pyrittiin parantamaan, mutta vain olemassa 
olevien palvelujen puitteissa. Yksilöllisellä tarkoitettiin pitkälti sitä, että 
kehitysvammainen henkilö pystyi valitsemaan huonekaluja ja esineitä 
asuinhuoneeseensa asuessaan ryhmäkodissa, valitsemaan vaatteensa tai 
valitsemaan tarjotuista vaihtoehdoista, mitä hän halusi syödä.

Yksilökeskeistä suunnittelua vaikeuttaa tänäkin päivänä se, että ke-
hitysvammaisten henkilöiden tarvitsema tuki ja apu ovat vielä hyvin 
järjestelmäkeskeisiä. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että kehitys-
vammainen henkilö voi tehdä valintoja, mutta valintojen tekeminen 
on määritelty pitkälti niihin palveluihin, joita on olemassa. Edelleenkin 
elämän suunta määrittyy kehitysvammaisille tarkoitettujen ja määritel-
tyjen palvelujen olemassaolon kautta. 

2000-luvulla keskustelu kehitysvammaisen henkilön yhteiskunta-
suhteesta on voimistunut. Onko kehitysvammaisella henkilöllä tosi-
asiallisesti samat kansalaisoikeudet  kuin muillakin ihmisillä?  Ovatko 
kehitysvammaiset henkilöt edelleen passiivisia palvelujen vastaanottajia 
vai voivatko he vaikuttaa oman elämänsä suuntaan? Ovatko päätäntä-
valta ja kontrolli edelleen järjestelmällä ja ammattilaisilla vai ovatko ne 
siirtyneet kehitysvammaiselle henkilölle?11

11.  Esim. Duffy 2006; Hintsala 2008; Teittinen 2010.
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MITÄ YKSILÖKESKEISYYTEEN SIIRTYMINEN 
EDELLYTTÄÄ?

Yksilökeskeisyyteen siirtyminen edellyttää sekä järjestelmän että työn 
tekemisen muutosta. Aktiivista tukea (person-centred active support) ke-
hittäneet Mansell ja Beadle-Brown (2010) ovat listanneet kolme työ-
yhteisön keinoa, joiden avulla työtä voidaan kehittää yksilökeskeisem-
mäksi. 

1. Koulutus/valmennus, jossa autetaan työyhteisöä muuttamaan toi-
mintaansa kehitysvammaisen henkilön jokapäiväisen elämän kannal-
ta oleellisissa, hänelle tärkeissä, arjen pienissä ja hallittavissa asioissa.

2. Koulutus/valmennus, jossa keskitytään suunnittelutyön asemesta 
todellisen muutoksen tekemiseen kehitysvammaisen ihmisen elä-
mässä. 

3. Vaikutusten arvioinnin ja laadunvarmistuksen kohdistaminen todel-
liseen muutokseen ihmisen elämässä eikä niinkään itse suunnitte-
luun ja suunnitelmiin.

Yksilökeskeistä suunnittelua käynnistettäessä on tärkeää pohtia, voi-
daanko työyhteisössä yhdessä sitoutua yksilökeskeiseen ajatteluun ja 
toimintaan. Voimmeko luopua kokonaishoidollisesta ajattelutavasta ja 
siirtyä yksilökeskeiseen työotteeseen? Olemmeko valmiita tekemään 
yhdessä töitä sen eteen, että ihmisten elämä muuttuisi heidän näköi-
sekseen, silloinkin kun se vaatii omien ajatusten muuttamista, työyh-
teisössä valitsevien sääntöjen ja toimintakäytäntöjen uudistamista tai 
rohkeutta vaikuttaa koko palvelujärjestelmään ja ihmisten asenteisiin?

Siirtyminen yksilökeskeiseen toimintaan tarkoittaa monien työtä oh-
jaavien ajatusten ja toimintatapojen kyseenalaistamista, mikä voi tun-
tua vaikealta. Herää kysymys, olemmeko toimineet tähän asti väärin? 
Miksi uusi työtapa olisi parempi kuin vanha? Tämä synnyttää herkästi 
vastakkainasettelua vanhan ja uuden työtavan välille, mikä ei edistä 
muutosta. Onkin tärkeää tunnistaa, työtapojen kehitys vuosikymmen-
ten saatossa. Vallitsevien työtapojen muodostumiseen ovat vaikuttaneet 
useat eri asiat, kuten lainsäädäntö, taloudelliset resurssit, yhteiskunnan 
asenneilmapiiri, henkilöstön koulutus ja rakenne sekä rekrytoinnin ja 
työvuorosuunnittelun käytännöt.

Työntekijän kannalta muutoksessa on kyse oman työn uudelleen 
ymmärtämisestä. Uusi asiantuntijuus perustuu työntekijän taitoon 
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kysyä ihmiseltä itseltään, mikä tekee hänet onnelliseksi ja auttaa häntä 
muuttamaan elämäänsä haluamaansa suuntaan. Pyrkimyksenä ei ole 
ensisijaisesti henkilön opettaminen, vaan positiivisen vuorovaikutuksen 
ja mahdollisuuksien jatkuva rakentaminen.

Arvojen sisäistäminen ja uuteen työskentelytapaan siirtyminen ta-
pahtuvat prosessina. Muutos käynnistyy nykyisen työtavan analysoin-
nilla ja omaa työtä ohjaavien periaatteiden tarkastelulla: Mikä on työni 
tarkoitus, mitä hyvää ja säilytettävää nykyisissä työtavoissani on, ja mitä 
tulisi muuttaa ja uudistaa. Tehokas tapa oman työn tarkastelussa ovat 

harjoitukset, joissa henkilöstö tutkii yhdessä kehitysvammaisten hen-
kilöiden kanssa heidän arkeaan: Minkälaista on heidän elämänsä nyt, 
mistä asioista muodostuu tyypillinen arkipäivä tai pyhäpäivä, minkä-
laisia rutiineja ja sääntöjä elämä sisältää, kuka ne on asettanut ja niin 
edelleen.
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Mansellin ja Beadle-Brownin peräänkuuluttamat muutokset henki-
lökunnan toimintaan saadaan parhaiten aikaan yhdistämällä formaaliin 
koulutukseen työssäoppimista ja valmennusta (interactive training tai 
hands-on training -malli).12 Työssävalmennus perustuu konkreettisten 
tilanteiden havainnointiin, mallintamiseen sekä tilanteista saatavaan 
palautteeseen. Havainnoinnissa huomio siirretään kehitysvammaisen 
henkilön toiminnasta, ominaisuuksista, toimintakyvystä ja osaamises-
ta työntekijöiden toiminnan arviointiin ja työtapojen havainnointiin. 
Keskeisiä asioita ovat kommunikaatio ja vuorovaikutus sekä positiiviset 
keinot, joilla voidaan tukea henkilön omaa mielipiteen ilmaisua ja osal-
lisuuden lisääntymistä.

Työssävalmennuksesta on saatu hyviä kokemuksia. Se edellyttää yh-
teistyötä työntekijän, asiakkaan ja valmentajan kesken.13 Sitä voivat teh-
dä menetelmään perehtyneet lähiesimiehet, palvelukehittäjät, kollegat 
tai ulkopuoliset valmentajat ja konsultit. Vertaisoppiminen esimerkiksi 
työparityöskentelyssä voi myös olla hyvä tapa tehdä työssävalmennus-
ta. Tulevaisuudessa kehitysvammaisia henkilöitä tulee myös kouluttaa 
tekemään työparivalmennusta lähityöntekijöiden kanssa.

Pysyvä muutos edellyttää kaiken tämän lisäksi johtamisen ja koko 
organisaatiokulttuurin muutosta yksilökeskeiseksi sekä kehitysvammai-
sen henkilön mielipiteen ilmaisun aitoa tukemista.14

MUUTOS LÄHTEE OMASTA AKTIIVISUUDESTA

Historia kertoo meille, että tehokkaimmin muutoksia yhteiskunnassa 
ja vammaisten ihmisten käyttämissä palveluissa on aikaansaatu vam-
maisten oman poliittisen liikkeen kautta. Kehitysvammaisten henkilöi-
den poliittinen aktiivisuus on ollut Suomessa heikkoa verrattuna mo-
neen muuhun Länsi-Euroopan maahan. Kehitysvammaiset henkilöt 
ovat myös jääneet syrjään muiden vammaisten ihmisten vammaispo-
litiikasta pitkälti aina 2000-luvulle asti. Selkeä muutos on tapahtunut 
vasta 2000-luvun puolivälin jälkeen, kun YK:n vammaisten ihmisten 

12.  Ks. Ashman ym. 2010.
13.  Ks. Totsika ym. 2008, Toogood 2008.  
14.  Ashman ym. 2010.
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ihmisoikeussopimus yhdisti ja teki näkyväksi eri vammaisryhmien yh-
tenevät tarpeet toimia täysivaltaisina kansalaisina yhteiskunnassa. Tänä 
päivänä nuoret kehitysvammaiset ovat aktivoituneet omien asioidensa ja 
etujensa ajamisessa. Tämä synnyttää myönteistä kehitystä ja positiivisia 
muutossignaaleja, joita tarvitaan koko järjestelmän muuttamisessa. 

Palveluja muutetaan mahdollistamalla kaikkien osapuolten ja en-
sisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden osallistuminen muutoksen 
tekemiseen. Ylhäältä johdetut ja suunnitellut kokonaisten järjestelmien 
muutokset eivät useinkaan johda haluttuun lopputulokseen.15

Kyse ei ole vain palvelujen ja palvelujärjestelmän kehittämisestä, 
vaan kehitysvammaisen henkilön aseman vahvistamisesta kansalaisena, 
jolla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin ihmisillä. 

15.  Esim. O’Brien & O’Brien 2000.
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Teksti: Sirkka Sivula

Henkilökohtaista 
apua
päätöksenteon 
tueksi
Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kan-
nustaa, opettaa ja tukea henkilöä tekemään omaa 
elämäänsä koskevia päätöksiä, kun hän kokee tar-
vitsevansa apua. Kehitysvammaisilla henkilöillä 
tuetun päätöksenteon tarpeen aiheuttaa erityisesti 
puute tiedon käsittelytaidoissa. Asioiden havaitsem-
inen, sekä tiedon vastaanottaminen, sisäistäminen 
ja soveltaminen uudessa tilanteessa on usein vai-
keaa.
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Tuetun päätöksentekojärjestelmän tavoitteena on auttaa ihmistä tavalli-
sissa arjen pienissä valintatilanteissa ja toisaalta varmistaa täyden oike-
ustoimikelpoisuuden toteutuminen elämän suuremmissa päätöksissä. 
Henkilö itse määrittelee, missä asioissa häntä pitää auttaa. Tällaisia 
asioita voivat olla esimerkiksi raha-asiat, asumiseen, terveyteen sekä 
palveluiden hakemiseen liittyvät kysymykset. 

Tukea päätöksentekoon voidaan antaa monella tavalla. Tukea antava 
henkilö voi auttaa tiedon ja vaihtoehtojen etsimisessä, ratkaisun etujen 
ja haittojen punnitsemisessa tai vaikeiden asioiden selittämisessä. Tukea 
tulee antaa myös henkilön toiveiden selvittämisessä ja niistä kertomi-
sessa sekä päätösten täytäntöönpanossa. Järjestelmän avulla henkilö voi 
tehdä itse elämäänsä koskevia päätöksiä, vaikka hänellä olisi vaikeuksia 
valintojen tekemisessä, päätösten muotoilussa ja kommunikaatiossa.

Tuettu päätöksenteko pitää toteuttaa jokaisen henkilön yksilöllisten 
tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tukea tarvitsevan henkilön ympäril-
le kootaan ihmisiä, jotka auttavat häntä erilaisissa elämää koskevissa 
ratkaisuissa. Tämä henkilöryhmä voi toimia täysin vapaamuotoisesti. 
Tarvittaessa sen asema voidaan myös virallistaa, jolloin tukihenkilöt 
saavat oikeuden puhua tuettavan henkilön puolesta. Ryhmässä voi olla 
useampia henkilöitä erilaisia asioita ja tilanteita varten. Tärkeintä on 
luottamus vammaisen henkilön ja häntä tukevan henkilön välillä.

Vaativimmissa asioissa tarvitaan vahvaa tukea oman päätöksenteon 
pohjaksi ja suojelua oman päätöksenteon negatiivisilta vaikutuksilta 
sekä toisten henkilöiden hyväksikäytöltä. Pienemmissä asioissa on tär-
keää antaa henkilön koetella myös rajojaan ja tehdä virheitä.

YK:N YLEISSOPIMUS TUETUN PÄÄTÖKSENTEON 
PERUSTANA

Tuetun päätöksenteon järjestelmää on kehitetty useissa maissa. Muun 
muassa Iso-Britanniassa ja Kanadassa siitä on säädetty myös lailla. 
Suomessa ei vielä ole järjestelmä, jonka avulla yhdenvertaisuus ja täy-
si osallisuus yhteiskuntaan voisivat toteutua Suomen allekirjoittaman 
vammaisten henkilöiden oikeuksista annetun YK:n yleissopimuksen 
edellyttämällä tavalla.

YK:n yleissopimuksen periaatteena on yksilöllisen itsemääräämisoi-
keuden ja riippumattomuuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus sekä 
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täysimääräinen, tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan. Mi-
kään näistä asioista ei voi toteutua ilman mahdollisuutta tehdä omia 
valintoja. 

YK:n sopimus edellyttää lisäksi, että vammaisille henkilöille turva-
taan täysi oikeustoimikelpoisuus, mikä tarkoittaa henkilön kykyä mää-
rätä sitovasti omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan siten, että hän 
itse ymmärtää oikeustoimen (esim. lahjoitus, lainanotto) merkityksen 
ja seuraukset. Sopimusvaltioiden tulee järjestää tuki, jota vammaiset 
henkilöt mahdollisesti tarvitsevat oikeustoimikelpoisuutta käyttäessään. 
Henkilön oikeuksia, tahtoa ja mieltymyksiä tulee kunnioittaa siten, ettei 
esiinny eturistiriitoja eikä asiatonta vaikuttamista. Toimien tulee olla 
oikeasuhtaisia ja henkilön olosuhteisiin sopivia. 

Vaikka kehitysvammaiset ihmiset olisivat muodollisesti oikeustoi-
mikelpoisia, heidän on mahdotonta päättää ja määrätä asioistaan tai 
toteuttaa oikeuksiaan ilman asianmukaista apua ja tukea. Tällä hetkellä 
Suomen holhoustoimilakiin perustuva virallinen edunvalvontajärjes-
telmä vastaa päätöksenteossa tarvittavaan tukeen käytännössä ainoas-
taan taloudellisten asioiden osalta. Henkilöön liittyvissä kysymyksissä 
ei yleensä ole mahdollista saada apua ja henkilön kuuleminen päätöksiä 
tehtäessä on puutteellista. Edunvalvontajärjestelmän rinnalle tulisikin 
luoda järjestelmä, joka tukee arkielämän ratkaisuissa sekä opastaa it-
senäiseen päätöksentekoon ja asioiden hoitamiseen. Vain näin voidaan 
aidosti vahvistaa itsemääräämisoikeutta.

APUA MYÖS PÄÄTÖKSENTEKOON

Vammaispalvelulaki turvaa vaikeavammaisen henkilön oikeuden välttä-
mättömään henkilökohtaiseen apuun sellaisissa asioissa, joita henkilö ei 
itse kykene tekemään ilman apua. Henkilökohtaisen avun pitäisi vastata 
nykyistä paremmin myös tuetun päätöksenteon tarpeisiin, mikä vaatii 
muutoksia sekä lakiin että soveltamiskäytäntöihin. Suurin ongelma on, 
että henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa rajattu koskemaan 
vain sellaisia vaikeavammaisia henkilöitä, joilla on voimavaroja määri-
tellä tarvitsemansa avun määrä ja sisältö. Käytännössä voimavaraedel-
lytystä on tulkittu hyvin vaihtelevalla tavalla. Usein henkilökohtainen 
apu on hylätty juuri päätöksenteon tai kommunikaation tuen tarpeen 
vuoksi. Kaikkein eniten apua tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt 
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jäävät joka tapauksessa henkilökohtaisen avun ulkopuolelle. 
Vammaispalvelulain mukaan apua voi saada päivittäisiin toimiin, 

työhön, opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Jotta säädös turvaisi yhden-
vertaisen avun saannin myös niille vammaisille henkilöille, joilla on 
puutteita ajattelun taidoissa, lakiin tulee lisätä velvoite antaa apua myös 
itsenäiseen päätöksentekoon ja oman elämän hallintaan.  

Viranomaisilla on velvollisuus järjestää henkilökohtaista apua vas-
taavaa palvelua niille vammaisille henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja 
henkilökohtaiseen apuun. Vastaavaa palvelumuotoa tai apua ei ole käy-
tännössä saatavissa. Tuettu päätöksenteko voisi osaltaan vastata tähän 
avuntarpeeseen. Siitä voisi olla apua myös henkilöille, jotka eivät pääse 
vammaispalvelulain mukaisten palveluiden piiriin.

EDUNVALVOJAT PÄÄMIESTEN TUKENA

Edunvalvontajärjestelmää tulee kehittää tuetun päätöksenteon suun-
taan. Holhoustoimilain edunvalvojalle asettamaa päämiehen kuulemis-
velvoitetta pitää laajentaa siten, että päämies saa aidon mahdollisuuden 
tehdä itse päätökset edunvalvojan tukemana. Edunvalvojien tehtävänä 
olisi edelleen kaikkein suurimpien elämää koskevien ratkaisujen tekemi-
nen yhdessä päämiehen kanssa. Nykyisen kaltainen edunvalvontajärjes-
telmä toteuttaa tuetusta päätöksenteosta lähinnä sen osan, joka suojaa 
henkilöä väärinkäytöksiltä ja hyväksikäytöltä sekä omilta ratkaisuilta, 
jotka ovat selkeästi haitallisia tai vaarallisia. Tämän lisäksi pitäisi järjes-
tää lakiin perustuva päätöksenteon tuki arjen asioihin. 

On koko yhteiskunnan tehtävä varmistaa vammaisen ihmisten mah-
dollisuus elää yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Se ei saa jäädä 
ainoastaan sosiaali- ja terveystoimen vastuulle. Oikeusaputoimistot 
voisivat organisoida oikeusavun ja edunvalvontapalveluiden lisäksi 
päätöksentekoon tarvittavan virallisen tuen myös henkilöön liittyvissä 
kysymyksissä. 

Vaikka järjestämisvastuu olisi oikeusaputoimistoilla, itse palvelu olisi 
mahdollista järjestää myös esimerkiksi ostopalveluna. Asiakassuhtei-
den tulisi aina olla tarvittaessa pitkäaikaisia ja asiakasmäärien sellai-
sia, että aito vuorovaikutus on mahdollista. Tukea antava henkilö voisi 
tehdä tiivistä yhteistyötä henkilön itse keräämän tukiverkoston kanssa. 
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Maistraatin valvontavastuu voisi säilyä nykyisellään, koska henkilöllä 
tulee aina olla taho, jonka puoleen kääntyä, mikäli tukihenkilöt eivät 
toimi toivotulla tavalla. Suurissa taloudellisissa kysymyksissä tulee var-
mistaa henkilön oman edun toteutuminen. 

Hyvin toimiva edunvalvontajärjestelmä ja siihen liitetty tuetun pää-
töksenteon järjestelmä antaisivat kaikille mahdollisuuden tehdä omaa 
elämäänsä koskevat päätökset ja toisaalta suojelisivat henkilöä omien 

haitallisten päätösten ja tekojen vahingollisilta seurauksilta sekä tois-
ten ihmisten hyväksikäytöltä. Toimiva, virallisiin päätöksiin perustuva 
järjestelmä mahdollistaisi myös sopimusten tekemisen siten, että myös 
sopimuskumppanit voivat luottaa sopimusten pysyvyyteen. 

Tuettu päätöksenteko on palvelu, jota vammaiset henkilöt tarvitsevat 
vammastaan johtuen. Siksi tuetun päätöksenteon järjestelmästä ei saa 
aiheutua heille kustannuksia. 
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TUETTU PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ 
TOIMINTATAPANA

Lakiin perustuvaa virallista tuettua päätöksentekojärjestelmää tulee 
käyttää vain silloin, kun se on välttämätöntä – arkipäivän elämä ei aina 
sitä vaadi. Usein henkilön lähipiiri auttaa joka tapauksessa käytännön 
asioissa ja arjen päätöksenteossa. Tärkeintä on pitää mielessä kaikissa 
arjen tilanteissa - kotona, koulussa, asumisyksiköissä, päivä- ja työtoi-
minnassa - tuetun päätöksenteon periaatteet. Lähtökohtana pitää aina 
olla henkilön oman tahdon kunnioittaminen.

Myös tuetun päätöksentekojärjestelmän pitää lähteä henkilön omis-
ta toiveista ja tarpeista. Siksi sen pitää olla vapaaehtoinen. Suomessakin 
tulisi Kanadan mallin mukaan lähteä siitä, että henkilö saa itse määritel-
lä asiat, joihin hän tarvitsee ja haluaa tukea. Samalla hän voisi määritellä 
ne asiat, jotka hän haluaa päättää täysin itsenäisesti. 

TUKIHENKILÖIDEN VALINTA JA REKISTERÖINTI  

Kanadan kokemusten mukaan järjestelmä toimii parhaiten, mikäli tu-
kihenkilöt tuntevat tuettavan henkilön entuudestaan hyvin. Tämä ko-
rostuu erityisesti silloin, kun henkilöllä on vaikeuksia kommunikoida 
ja saada itsensä ymmärretyksi.Tukihenkilöiden verkosto ei saa korvata 
olemassa olevia verkostoja, vaan pikemminkin vahvistaa niitä ja auttaa 
uusien verkostojen luomisessa. Tukihenkilön ja tuettavan henkilön tulee 
sopia siitä, missä asioissa tuki on tarpeen. 

Henkilölle on annettava mahdollisuus itse koota ympärilleen ha-
luamansa tukihenkilöt. Yhteiskunnan tulisi kuitenkin varmistaa, että 
kaikilla henkilöillä on mahdollisuus saada tukea omaan päätöksente-
koonsa. Kaikilla ei ole olemassa läheisiä tai muita sopivia henkilöitä, 
jotka voisivat sitoutua tehtävään. 

Kaikilla ei myöskään ole voimavaroja itse koota ympärilleen tar-
vittavaa ryhmää. Siksi tarvitaan virallinen järjestelmä, joka varmistaa 
kaikkien avun saannin. 

Joissain tilanteissa on tarpeen, että tukea antavien henkilöiden asema 
on laillistettu ja rekisteröity. Tämä saattaa olla tärkeää esimerkiksi pan-
kissa tai lääkärissä asioitaessa jo pelkästään vaitiolosäännösten ja toisen 
osapuolen suuren vastuun vuoksi. On tärkeää myöntää tukihenkilöille 
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laillinen asema, jolloin he voivat tarvittaessa toimia myös henkilön puo-
lesta ja saada tarvittavia tietoja. Rekisteröinti on tarpeen erityisesti sil-
loin, kun henkilö ei kykene ilman apua tekemään pieniäkään päätöksiä. 

Tuetun päätöksenteon idea on, että henkilö aidosti päättää asioista 
itse sen jälkeen, kun hänelle on kerrottu asian taustat, erilaiset ratkaisu-
vaihtoehdot ja mahdolliset erilaisista ratkaisuista aiheutuvat seuraukset. 
Tukea antavien henkilöiden pitää voida kuvata asioita mahdollisimman 
neutraalisti vaikuttamatta lopulliseen päätökseen. Siksi voisi olla perus-
teltua, että henkilöllä olisi mahdollisuus useamman henkilön ryhmään. 
Useampi tukihenkilö vähentää puolesta päättämisen riskiä ja mahdolli-
suutta väärinkäytöksiin. Se myös vähentää tukihenkilöiden työtaakkaa 
ja liian kiinteiden riippuvuussuhteiden muodostumista.  

TUETTAVAN HENKILÖN OIKEUSTURVA SUHTEESSA 
TUKIHENKILÖÖN

Tuetun henkilön oikeusturvan varmistamiseksi on luotava keinoja, jot-
ka suojaavat tuettua henkilöä väärinkäytöksiltä. On luotava järjestelmä, 
joka jo itsessään ehkäisee väärinkäytöksiä. Toisaalta on luotava keinot 
puuttua asioihin väärinkäytöksen tapahduttua. Suojatoimien on oltava 
oikeassa suhteessa siihen, miten tällaiset toimet vaikuttavat henkilön 
oikeuksiin ja etuihin. Tämä tarkoittaa sitä, että suojatoimien on oltava 
sitä vahvempia mitä heikommat henkilön omat päätöksenteon kyvyt 
ovat ja mitä enemmän päätökset vaikuttavat henkilön elämään. 

Tukea antava henkilö voi joissain tilanteissa joutua tekemään ratkai-
suja myös päämiehen puolesta. Hänen on tällöin tehtävä päätös, jonka 
luulisi henkilön itse tekevän. Hyvä päätös auttaa tuettavaa henkilöä 
saavuttamaan päämääränsä ja mieltymyksensä, kunnioittaa hänen per-
soonallisuuttaan, auttaa luomaan ihmissuhteita, lisää taitoja ja kykyjä, 
parantaa asemaa yhteisössä, pitää henkilön itsensä ja muut terveinä ja 
turvassa, eikä perustu edustajan ennakkoluuloihin. Päätöksen on oltava 
tukea tarvitsevan henkilön edun mukainen. 
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POSITIIVINEN RISKIENOTTOPOLITIIKKA

Iso-Britanniassa uskotaan vahvasti positiiviseen riskienottopolitiikkaan. 
Vammaistenkaan henkilöiden kanssa toimittaessa ei tarvitse aina välttää 
riskejä, mutta niiden pitää olla hallittavissa. Uskotaan vahvasti siihen, 
että jokaisella ihmisellä on luonnostaan tahto ja kyky tehdä päätöksiä. 
Henkilöllä on vain oltava tieto, aikaa ja tarvittava tuki päätöksentekoa 
varten.

Positiivinen riskien otto ei tarkoita riskien kieltämistä tai sitä, että 
niitä ei ajattele lainkaan. Riskien otto voi antaa mahdollisuuden itse-
näistymiseen, itseluottamukseen ja vastuunottoon omasta elämästä. 
Aina ei voi valita turvallisinta vaihtoehtoa.

Päätöksenteon tuki pitää antaa henkilölle itselleen parhaiten sovel-
tuvalla tavalla, tilanne ja mahdolliset vaikutukset huomioiden.





Teksti: Artur Kurasovin haastattelun pohjalta Mervi Väisänen

Mukavinta on 
herätä aamulla 
omassa asunnossa!

KOKEMUKSIA
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Olen Artur Kurasov, 29-vuotias iloinen nuori mies Kajaanista. Olen 
hyvä naurussa ja huumorissa. Minulla riittää elämäniloa ja leikkimieli-
syyttä vaikka muille jakaa. 

Synnyin Petroskoissa kesäkuussa 1981. Petroskoista muutin 3-vuo-
tiaana Kostamukseen. Asuin Kostamuksessa siihen saakka kunnes 
muutin äitini luokse Kajaaniin vuonna 2002. Elokuussa 2004 menin 
asumaan ryhmäkoti Katajaan. Katajassa minulla oli oma huone ja seit-
semän asukaskaveria. Meillä jokaisella oli oma huone ja jaoimme yh-
teiset tilat kuten olohuoneen, keittiön, saunan ja vessan. Kun muutin 
Katajaan aloin heti ajatella, että haluan joskus oman asunnon. Minulla 
oli unelma elää omassa asunnossa! Katajassa opettelin tekemään koti-
töitä eli ruuanlaittoa, siivoushommia, silitystä ja pyykinpesua. Minulle 
opetettiin nämä työt kädestä pitäen, ja opin ne pikkuhiljaa. Katajassa 
sain tehdä omatoimisesti pieniä askareita kuten pieniä ostoksia kau-
passa. Kirjastossa kävin lainaamassa kirjoja tai luin lehtiä. Kävin myös 
itsenäisesti elokuvissa. 

Aluksi kommunikoinnissa käytettiin apuna kuvia, sanakirjaa ja ele-
kieltä. Nykyään ymmärrän hyvin suomen kieltä, mutta puhuminen on 
vaikeampaa. Suomen kieli on vaikea kieli. Olen käynyt suomen kielen 
kursseja kaksi kappaletta monikulttuurikeskuksessa täällä Kajaanissa.

Aloitin koulun ammattiopisto Luovin työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavalla linjalla täällä Kajaanissa vuonna 2005. Kävin tätä koulua 
kaksi vuotta. Koulun tarkoituksena oli antaa eväitä itsenäiseen elämään. 
Syksyllä 2007 aloitin opiskelut Muhoksella. Olin varastoalan opiskelija. 
Asuin viikot Muhoksella koulun asuntolassa ja tulin Kajaaniin viikon-
lopuksi. Tämä opiskelu tähtäsi siihen, että tulevaisuudessa minulla olisi 
työpaikka ja saisin oman asunnon. 

Sain paljon tukea ja apua unelmieni toteuttamiseen Katajasta ja tu-
kiasuntojen ohjaajilta. Ohjaajien tukemana harjoittelin pikkuhiljaa itse-
näisempää elämää ja itsestäni huolehtimista. Loppuvuodesta 2008 olin 
valmis toteuttamaan unelmani ja minulle alettiin etsiä sopivaa asuntoa 
Kajaanista. Lopulta minulle löytyi sopiva kerrostalokaksio Teppanan 
kaupunginosasta läheltä keskustaa. Tykkään pyöräilystä, ja kaikki mi-
nulle tärkeät paikat ovatkin pyörämatkan päässä kotoani.  Olin innois-
sani uudesta kodistani, eikä mikään pelottanut minua etukäteen. Ke-
hitysvammaisten Palvelusäätiö osti asunnon, ja olen nyt Palvelusäätiön 
vuokralainen. Asuntoni on muuten hyvä, mutta joskus siivouspäivinä se 
tuntuu liian isolta. Olen kotiutunut hyvin. Mukavinta on herätä aamulla 
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omassa asunnossa. Olen voinut toteuttaa myös toisen unelmani, sillä 
minulla on nyt avotyöpaikka kaupassa. Kaupassa saan tehdä monen-
laisia töitä. Järjestelen hyllyjä, teen varastohommia, puran kuormia ja 
tyhjennän pullonpalautuskonetta. Töissä on kaikki mukavaa, ja minulla 
on kivoja työkavereita. 

Tukea itsenäiseen elämääni saan tukiasuntojen ohjaajilta Pilviltä ja 
Sirpalta sekä rakkaalta mummoltani. Ohjaajat käyvät luonani säännöl-
lisesti kolme kertaa viikossa, tarvittaessa useamminkin. Lisäksi ohjaajat 
ovat tukenani esimerkiksi isompien ostosten tekemisessä kuten vaate- 
ja sisustusostoksilla. Olen sisustanut kotiani pikkuhiljaa oman makuni 
mukaan. Pääsin alkuun Katajasta saamillani ja tuttavien lahjoittamilla 
tavaroilla, matoilla ja huonekaluilla. Olen vähitellen ostanut itse lisää ta-
varoita ja huonekaluja esimerkiksi kirpputoreilta. Nyt keittiöni ikkunaa 
koristavat uudet itse hankkimani kesäverhot. Olen tarkan markan mies 
ja järkevä rahankäytössä. Raha-asioita hoidan yhdessä edunvalvojani 
kanssa. Edunvalvojan kautta hoituvat esimerkiksi vuokra, sähkölasku, 
asumistuki ja eläke, eli tulot ja suurimmat menot. Maksan laskut itse tai 
vien edunvalvojalle. Muihin menoihin ja ostoksiin nostan käyttörahaa 
omalta tililtäni. 

Olen oman elämäni herra. Voin itse päättää omista asioistani. Joskus 
tarvitsen Pilvin ja Sirpan tukea ja neuvoja esimerkiksi säiden mukaiseen 
pukeutumiseen. Joskus minua pitää muistuttaa parranajosta ja silmä-
lasien pesusta, vaikka muuten olenkin siisti mies. Pilvi ja Sirpa auttavat 
minua kotitöissä kuten siivouksessa, pyykkäämisessä ja kokkaamisessa. 
Katsomme yhdessä postissa tulleet tärkeät paperit. Sirpa ja Pilvi tule-
vat tarvittaessa tuekseni esimerkiksi lääkärikäynneille ja muille asioille. 
Ruokaostokset hoidan itse. Mietin yhdessä ohjaajan kanssa, mitä ruo-
kaa haluaisin laittaa. Teemme sitten kauppalistan, jonka kanssa menen 
kauppaan. Jos jotain listaan kirjoitettua ei ole kaupassa, keksin jotain 
muuta tilalle. Minusta on tullut hyvä ruoanlaittaja. 

Olen saanut vielä paljon tukea Katajasta, vaikka en enää asu siellä. 
Aluksi kävin Katjassa viikonloppuisin syömässä, saunomassa ja tapaa-
massa asukaskavereita ja ohjaajia. Enää käyn Katajassa vain lauantaisin, 
koska halusin sunnuntaista itselleni ”kalsaripäivän”, jonka voin omistaa 
rentoon oleiluun kotona. Rentoudun olemalla yksinään rauhassa ko-
tona, surffailen tietokoneella, kuuntelen musiikkia ja katson telkkarista 
venäläisiä kanavia.  Minulla on oma tietokone, jota käytän ahkerasti. 
Tykkään surfailla netissä ja pelata pelejä papunetissä. 
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Tapaan kerran viikossa tiistaisin muita kajaanilaisia tukiasukkaita 
kahvi-illassa tukiasuntojen ohjaajien työpisteessä Linnankadulla. Työ-
pisteenä on kerrostalokolmio, jossa myös harjoittelin itsenäistä asumista 
jonkin aikaa ennen omaan asuntoon muuttamista. Kahvi-illoissa sauno-
taan, pelataan erilaisia pelejä, pidetään levyraateja ja jutellaan niitä näi-

tä. Ehdoton suosikkini on Uno-korttipeli.  Käymme kavereiden kanssa 
joskus myös retkillä tai elokuvissa. Esimerkiksi Naapurivaaran tanssit 
ovat jokavuotinen kohokohta retkiohjelmassa. Retkillä ja kahvi-illoissa 
mukavinta on iloinen meininki kavereiden kanssa. Kesäisin käyn Kai-
nuun Opistolla Mieslahdessa kesäleireillä. Leireillä parasta on musiikki, 
urheilu, ruokailu ja tutut ihmiset.

Perhe ja suku ovat minulle tärkeitä.  Mummo on minulle tärkein 
ihminen maailmassa. Hän on oikea kultamummo! Mummo on autta-
nut minua asunnon sisustamisessa ja hankkinut minulle tietokoneen. 
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Olemme matkustelleet paljon yhdessä mummon kanssa. Kerran kä-
vimme Kyproksella. Tänä kesänä käymme ehkä Kostamuksessa ja ensi 
kesänä Petroskoissa. Haaveilen Moskovan matkasta, mutta mummo 
ei ole kovin innostunut ajatuksesta. Aion säästää rahaa matkaa varten. 
Ehkä joskus voin toteuttaa unelmani nähdä Moskovan Kremlin.





Teksti: Petteri Kukkaniemi ja Katja Marjamäki

Riskinä hyvä 
elämä
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ELÄMÄMME RAKENTUU MUUTOKSISTA

Ihmisen elämä koostuu erilaisista elämänvaiheista. Näitä vaiheita ovat 
esimerkiksi lapsen syntymä, kouluun ja opintoihin lähtö, itsenäistymi-
nen, lapsuudenkodista muuttaminen, työpaikka ja eläkkeelle siirtymi-
nen. Elämäntilanne muuttuu näiden vaiheiden lisäksi myös erilaisten 
tapahtumien kautta joita elämässä kohtaamme: ihastumme ja rakas-
tumme, voimme muuttaa vieraalle paikkakunnalle, saamme uusia ys-
täviä, kohtaamme läheisen menetyksen. Elämän muutosvaiheet tuovat 
ihmisen elämään uusia asioita, ja jokainen ihminen käyttäytyy näiden 
tilanteiden edessä yksilöllisesti. Usein muutoksiin sisältyy voimakkaita 
tunteita ilosta ja innostuksesta suruun ja ahdistukseen. Vaikka omaam-
me kykyjä selviytyä monistakin asioista itsenäisesti, vaikeammissa elä-
mänmuutosvaiheissa ihminen usein tarvitsee tukea ja apua. Seuraavassa 
tarkastelemme erityisesti muuttoa elämänvaiheena.

SUURET TUNTEET PINNASSA

Lapsen muutto lapsuudenkodista on aina valtava elämänmuutos ja he-
rättää suuria tunteita kaikissa perheenjäsenissä. Erityistä tukea tarvitse-
van henkilön muuttaessa lapsuudenkodistaan tulisi tukeminen aloittaa 
mahdollisimman varhain, jotta hän ja hänen läheisensä olisivat valmiita 
elämänmuutokseen kun sen aika on. Varhaisnuoruudessa on tärkeää 
tukea lasta kohti aikuisuutta. Näitä tuenmuotoja ovat muun muassa 
tilapäishoito, jonka myötä lapsi oppii luottamaan muihinkin aikuisiin 
vanhempien lisäksi, ja vanhemmat huomaavat, että lapsi tulee toimeen 
myös muualla kuin kotona. Lähi-ihmisten myötämielinen asenne tule-
vaisuuden suhteen antaa hyvän pohjan aikuisuudelle ja omaan kotiin 
muuttamiselle. Myös lähi-ihmisten tulisi saada tukea ja apua suurten 
tunteiden käsittelemiselle tässä elämänvaiheessa. 

Mitä nämä tunteet sitten ovat? Niitä voivat olla erilaiset uhkakuvat 
liittyen muuttajan toimeentuloon ja turvallisuuteen, epätietoisuus tuen 
ja avun riittävyydestä tai sosiaalisista suhteista. Tunteiden taustalla on 
ajatus siitä, välitetäänkö läheisestäni samalla tavalla kuin lapsuudenko-
dissa. Tunteet voivat jäädä helposti kaihertamaan lähi-ihmisten mieltä. 
Tulevan muuton suhteen saatetaan pohtia erilaisia kauhuskenaarioi-
ta, kuten mitä jos jotakin tapahtuu? Näistä ajatuksista syntyy entistä 
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enemmän pelkoja ja epävarmuutta. On tärkeää myöntää nämä pelot, 
ja puhua niistä ääneen.  Etsiessämme vastauksia kauhuskenaarioihin 
unohdamme tehdä suunnitelman siitä, mitä teemme jos onnistumme 
halutussa muutoksessa. On sallittava itselleen positiiviset tunteet, oltava 
aidosti iloinen asioista jotka onnistuvat ja mahdollistuvat.    

MAHDOLLISUUDEN AVAIMIA MUUTOSVAIHEESSA 

Miten peloista pääsee eroon? Varmastikin on tärkeää myöntää nämä 
ajatukset, ja puhua niistä ääneen. Asioiden käsittelemisessä tulee olla 
mukana tukea tarvitseva sekä kaikki hänen lähi-ihmisensä. Lähi-ihmi-
siä ovat henkilöt, jotka ovat tekemisissä henkilön kanssa niin kotona, 
vapaa-ajalla kuin töissäkin. Yhtenä avaimena asioiden käsittelemiseen 
voivat toimia useiden ihmisten erilaiset näkökulmat asiaan.

Muutosvaiheeseen voi siis valmistautua etukäteen saamalla tietoa ja 
vertaistukea sekä käymällä läpi erilaisia tunteita. Muutos vaatii oman 
aikansa, ja asioiden käsittelemiseen onkin syytä varata aikaa. Esimer-
kiksi kotiutuminen uuteen kotiin, ympäristöön, uusiin ihmisiin ja päi-
vittäisiin toimintoihin vie usein ihmiseltä vuoden. Muuttaessa kaiken 
taustalla tulee olla riittävä perusturva ja riittävän tuen saaminen. Myös 
lähi-ihmisten uudenlaiseen arjen löytäminen ja elämänmuutokseen so-
peutuminen vie aikansa. 

Varsinkin lapsuudenkodista omaan kotiin muuttaminen on yksi 
elämämme tärkeimpiä vaiheita. Elämänvaihe on juuri nuoruuden tai 
aikuisuuden kynnyksellä, jolloin ihminen pohtii itsenäistymistä ja ir-
rottautumista vanhemmistaan. Nuoruuteen liittyy voimakkaita tuntei-
ta, lapsuudenkodista irtaantumista, seksuaalisuuden heräämistä sekä 
vapauden ja vastuun tasapainon löytämistä. Useimmat meistä löytävät 
aikuisuuden elämänhallinnan vasta erehdysten eli kantapään kautta. 
Erityistä tukea tarvitsevilla muutto lapsuudenkodista voi tapahtua vasta 
aikuisiällä.  Tällöin nämä itsenäistymiseen liittyvät asiat tulevat hänelle 
ajankohtaiseksi. 

Ihminen tarvitsee elämässään erilaisia voimavaroja. Elämänsä aikana 
ihminen joutuu sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, joissa voimavarat 
ovat tärkeitä selviytymistekijöitä.  Voimavaroja voi löytää itsestä, ympä-
ristöstä tai yhteisöstä. Voimavarat karttuvat ja muuttuvat elämän myötä. 
Jokaisella ihmisellä on omia voimavaroja, ja niiden tiedostaminen on 
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tärkeää. Miten itse olet selviytynyt aikaisemmin elämänmuutoksesta, ja 
mistä saat voimaa? Varmastikin useimmille ihmisille tärkeitä voimava-
roja voivat olla esimerkiksi toiset ihmiset, luonto tai liikkuminen. Näitä 
voimavaroja tarvitaan, kun elämässä kohtaamme tilanteita joihin emme 
ole varautuneet.

KÄSITTELE VAROVASTI – SÄRKYVÄÄ!

Meistä jokainen joutuu lähes päivittäin kohtaamaan riskejä elämässään, 
joko huomaamatta tai riskit tiedostaen. Törmäämme niihin erityisesti 
juuri muutosvaiheissa, mutta vaikeisiin tilanteisiin törmäämme muul-
loinkin. 

Kyynikko voisi nähdä elämän itsensä yhtenä pitkänä riskinä. Kään-
täessämme ajattelumallin toisin voimme nähdä riskit mahdollisuuksi-
na. Tällöin näemme elämän täynnä mahdollisuuksia pelkkien riskien 
sijaan. 

Jean-Jacques Rousseau on jo 1700-luvulla ymmärtänyt, että ’jokai-
sella on oikeus vaarantaa elämänsä pelastaakseen sen’. Kuinka usein 
kiellämme toisiltamme oikeuden ottaa riskejä sillä perusteella, että jo-
tain voi mennä vikaan? Kuinka usein jätämme kunnioittamatta toisen 
oikeutta omiin päätöksiin? Rousseaun ajatuksen jokaisen itsemääräämi-
sen oikeudesta on joskus mahdotonta nähdä toteutuvan siinä hoito- ja 
hoivakulttuurissa, jossa olemme tottuneet elämään.

Hoivan ja huolenpidon kulttuurille on löydettävissä juuret meihin 
kaikkiin sisäänkirjoitetusta tavasta suojella yhteisöstämme heikompia, 
jotka koemme hyvin haavoittuviksi ja muista ihmisistä riippuvaisiksi. 
Vaistomme varoittaa tekemään tällä tavoin, ja jos maailmassa riittäisi 
tarpeeksi pumpulia, voisi jokaisen meistä kietoa siihen. Toisille riittää 
vähän vähempi, toiset tarvitsevat pumpulia enemmän. Monissa maissa 
tämä pumpulin käyttö on korvattu erilaisilla normeilla, säännöillä ja 
lakipykälillä, joilla ohjataan ja valvotaan toimintaa halutulla tavalla. 

Varjelun kulttuuriin ohjaavat meitä myös vahvat humanitaariset ja 
uskonnollistaustaiset normit sekä moraaliset velvoitteet. Kulttuurillam-
me on pitkät perinteet. Esimerkiksi lastensuojelun historian voidaan 
Suomessa nähdä ulottuvan 1600-luvulle asti. Oppeja sovelletaan aikui-
siin ihmisiin luomalla sääntöjä, joiden pyrkimyksenä on lisätä myös ai-
kuisten henkilöiden turvallisuutta. Kääntöpuolena näillä säännöillä on 
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usein, että niiden kautta estämme ja kiellämme ihmisiä tekemästä asi-
oita. Valintojen mahdollisuuksia ja itse tehtyjä päätöksiä omista asioista 
voidaan rajoittaa huomattavasti vetoamalla turvallisuuteen. Hyvä elämä 
koostuu vapau-
desta ja turvalli-
suuden tuntees-
ta, ei pelkästään 
jälkimmäisestä. 
On myös ymmär-
rettävä, että va-
pauteen päättää 
omista asioista 
kuuluu myös vas-
tuun kantaminen 
omista teoistaan. 
Täysivaltaisessa 
elämässä voi halu-
tessaan ja tarvitta-
essa ottaa hallittu-
ja riskejä. 

Kuitenkin jos 
(tai pikemminkin 
kun) jotain sat-
tuu ja tapahtuu, 
selvitetään mitä 
on tapahtunut ja 
miksi näin pääs-
syt tapahtumaan. 
Yleensä myös 
nähdään tarpeel-
liseksi etsiä ja 
nimetä syyllinen 
tapahtuneeseen. 
Usein osoittava 
sormi kohdistuu tahoon, jonka nähdään olevan vastuussa huolenpi-
dosta ja turvallisuudesta, esimerkiksi asumispalvelun tarjoajaan. Tämän 
kaiken pelossa voimme törmätä tilanteisiin, jossa rajoitetaan esimerkiksi 
liikkumista kodin ulkopuolella, oppilaitosten retkiä koulun ulkopuolelle 
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tai työ- ja harrastusmahdollisuuksia. Varsinkin jos vaara on jo ollut lä-
hellä, voidaan tapaturman uusinnan pelossa kieltää kaikki tapahtu-
maan johtanut toiminta. Tähän ylisuojelevaan käyttäytymiseen voivat 

aika-ajoin ajautua 
niin vanhemmat, 
työntekijät kuin 
lainsäätäjätkin.  

YKSILÖLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA RISKEIHIN

Vaaran paikkoihin vastaaminen pelkillä kielloilla ei ole ratkaisu, vaan 
on kehitettävä vaihtoehtoisia tapoja käsitellä vaikeastikin lähestyttäviä 
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asioita. On otettava yksilölähtöinen näkökulma riskeihin. Riskillä tar-
koitamme jotakin, joka voidaan estää, ettei vaaraa tai vahinkoa syntyisi. 
Riski on myös ensisijaisesti todellinen tai kuviteltu asia, joka toimii 
esteenä ihmiselle elää täysivaltaista elämää. Riskiä ei voi mieltää pel-
kästään fyysiseksi vaaraksi, tai väittää että arvioinnissa kyseessä olisivat 
pelkät terveydelliset ja turvallisuutta edistävät asiat. Yhtä lailla vaarana 
voi olla fyysisistä vammoista nyrjähtänyt nilkka kuin henkistä hyvinvoin-
tia horjuttava tylsä ja virikkeetön arki. Riskienhallinnan kautta voimme 
lähestyä uhkia jotka koskevat esimerkiksi omia oikeuksiamme; sitä, ettei 
oikeutemme toteudu. 

Positiivisessa ja yksilölähtöisessä riskienarvioinnissa on tärkeää nou-
dattaa yksilökeskeisyyden perusperiaatteita: pitää lähtökohta ihmisessä 
itsessään ja keskittyä siihen mikä on tärkeää tälle henkilölle. Pitää ym-
märtää lähityöntekijöiden, perheen ja ystävien yhteistoiminnan tärkeys 
ja nähdä kokonaisuuteen kuuluvien virallisten palveluiden ja tahojen 
lisäksi myös niin sanottu epävirallinen tuki. 

Prosessi vaatii sekä jatkuvaa mukana olevien henkilöiden kuulemis-
ta että heidän oppimista toisiltaan. Se, miten ymmärrämme henkilön 
vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä ja päätöksentekoonsa vai-
kuttaa siihen, ketkä lopulta ovat riskiarvioinnin prosessissa mukana. On 
erittäin tärkeää että riskien arviointia tehdään yhdessä henkilön itsensä 
kanssa, ei palavereissa joihin häntä ei kutsuta. Lähtökohtana prosessin 
aloittamiselle on perinpohjainen ajatustyö sen suhteen, mitä haluamme 
asiaa läpikäymällä tavoittaa. 

Positiiviseen riskiarviointiin on olemassa tiettyjä työkaluja aiheen 
käsittelyyn, mutta yksinkertaistaen kyse on siitä, että pohditaan yh-
dessä aihetta johon riskit liittyvät. Jos haluamme tehdä muutoksia tai 
muuttaa toimintatapojamme siten, että henkilön itsemääräämisoikeus 
ja oikeudet ylipäätään toteutuvat, on hyvä myös pohtia niitä etuja joita 
tietyn asian tekemisestä kaikille olisi. Positiivisemman lopputuleman 
unelmoiminen etukäteen luo kipinöitä prosessin eteenpäinviemiselle. 
On tarpeen myös listata niitä asioita, jotka asiasta tekevät vaarallisen ja 
mitä kaikkea voikaan tapahtua. Tämän jälkeen pohditaan niitä asioita, 
jotka asiasta tekevät turvallisemman. Lopuksi on punnittava erilaisia 
vaihtoehtoja ja katsottava aihetta kertyneen tiedon valossa: voidaanko 
pohdinnan jälkeen toimia toisin ja hyväksyä mahdolliset riskit jotka ovat 
edelleen olemassa? Onko tarpeen tehdä jonkinlaisia muutoksia ja työtä 
asian eteenpäin viemiseksi ja kuka tekee ja mitä? Koska elämäntilan-
teet muuttuvat, on hyvä myös sopia tietty aika jolloin asiaan palataan 
uudelleen.    
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Esimerkkitarina Pekasta.

Pekka on aikuinen mies, joka asuu asumisyksikössä Tampe-
reella. Häntä harmitti, koska hän ei saanut käydä itse kau-
passa. 

Pekka hukkasi joskus tavaroita, joten ohjaajat pelkäsivät, 
että Pekka hävittää rahapussinsa. Pekalla oli myös ollut han-
kaluuksia raha-asioiden hoidossa. Pekka osasi kulkea matkan 
kaupalle ja takaisin kotiin, koska hänellä oli hyvä suunta-
vaisto. 

Pekka päätti tehdä asiaan muutoksen ja ottaa tavoitteek-
seen kaupassa käymisen itse. Yhdessä ohjaajien kanssa he 
miettivät, että Pekan suurimmat riskit kaupassa olivat raha-
pussin hävittäminen tai rahan käsittelyn vaikeudet kassalla. 
Pekka päätti tehdä riskeille jotakin, jotta kaupassa käynti on-
nistuisi hyvin. 

Pekan kodin lähellä sijaitsi kaksi kauppaa. Toinen kau-
poista oli lähempänä, mutta sinne päästäkseen Pekan olisi 
ylitettävä vilkas autotie. Pekka valitsi kauempana sijainneen 
kaupan, koska sinne oli turvallisempi reitti.

Rahapussi laitettiin ketjulla kiinni Pekan housuihin, jotta 
se ei häviäisi. Pekka harjoitteli rahan käyttöä myös kotona 
ohjaajien kanssa. Lopuksi Pekka kävi ohjaajan kanssa ta-
paamassa kaupan työntekijöitä, jotka tutustuivat Pekkaan ja 
osasivat auttaa häntä tarvittaessa. Kauppaan jätettiin myös 
Pekan ohjaajien puhelinnumero.  

Ennen kauppaan lähtöä Pekka teki itselleen ostoslistan, ja 
katsoi ohjaajan kanssa että hänellä on tarpeeksi rahaa. 

Tukihenkilö oli Pekan mukana kauppareissulla. Kun Pe-
kan taidot karttuivat, hän kuitenkin jättäytyi sivummalle. 
Aluksi hän odotti kaupan ulkopuolella, mutta kun hän huo-
masi itsensä tarpeettomaksi, hän jäi kokonaan pois kauppa-
reissuilta.  Näin Pekka pääsi käymään itsenäisesti kaupassa, 
eikä Pekan ohjaajien tarvinnut huolehtia Pekasta. 

Teksti: Lauri Räty
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EI MENNÄ LIIAN PITKÄLLE

Kiinnittäessämme huomiomme riskeihin ja niiden ratkaisemiseen on 
vältettävä luomasta pelon ilmapiiriä ympärillemme. Pelko tuntematto-
masta johtaa meidät haluun hallita ympäristöämme, ja voimme nähdä 
ainoina kontrollin keinoina asioiden yhdenmukaistamisen ja yleistämi-
sen. On kuitenkin uskallettava ottaa vastaan eräänlainen epäjärjestys ja 
hyväksyä se, että elämä on monimutkaista ja täynnä yllätyksiä. Liiallisel-
la johdonmukaisuudella luomme kulttuuria, joka perustuu ylisuojelulle 
ja yleistetyille uskomuksille siitä, mitä kehitysvammaiset henkilöt halu-
avat elämältään ja mitä palveluiden tuottajien on tehtävä. Turvallisuus 
on arvona tärkeä, mutta ei ainoa.

Sudenkuopat joihin voimme palveluntuotannossa sortua:

•	 Näemme palveluiden tuottamisessa liikaa velvollisuuksia, ja estäm-
me liiallisella kontrolloinnilla henkilöä oppimasta ottamaan vastuuta 
omasta elämästään ja elämisestään yhdessä ystävien, naapureiden 
ja niiden henkilöiden kanssa, jotka jakavat hänen kanssaan samat 
kiinnostuksen kohteet.

•	 Hukutamme itsemme ’mitä jos’ -kysymyksiin, emmekä kykene jär-
keviin päätöksiin ratkaisujen löytämiseksi. Sen sijaan lykkäämme 
päätöksentekoa tai jätämme tekemättä päätöksiä kokonaan. Tällöin 
on kysyttävä, mitä mahdollisuuksia menetämme jatkamallamme toi-
mintaamme samaan tapaan kuin aina ennenkin on tehty.

•	 Keskitymme liiallisesti auktoriteetteihin ja asiantuntijoiden näkemyk-
siin, emmekä ota vakavasti yksilökeskeisen suunnittelun lähtökohtia. 

•	 Vältämme asioita, joissa jokin voi mennä vikaan siten, että vastuulli-
seksi tahoksi nähdään palveluiden tuottaja. Tämän johdosta lisääm-
me pakonomaisesti valvontaa asioissa ja tilanteissa jotka nähdään 
kuuluvaksi omiin velvollisuuksiin. 
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KOHTI TÄYSIVALTAISTA ELÄMÄÄ

Tiedämme että päivittäinen elämä on täynnä riskejä. Ihminen voi saada 
ruokaillessa palan väärään kurkkuun ja tukehtua tai kaatua portaissa. 
Kaikenlaista voi sattua, eikä tapahtumiin voi varautua aina edes huolel-
lisella riskiarvioinnilla. Tärkeänä lähtökohtana riskiarvioinnissa onkin 
ymmärtää mitä kaikkea voi tapahtua, ja pohtia yhdessä mitä voimme 
tehdä välttääksemme näitä tilanteita. Riskiarvioinnin tarkoituksena ei 
ole riskien poistaminen elämästä kokonaan. Riskiarvioinnissa ei myös-
kään ole kyse kieltämisestä, vaan ajattelun olisi lähdettävä liikkeelle 
kysymyksestä ’miksipä ei?’. 

Vaikeinta on muuttaa asenteita. Kyseenalaistaminen ja vallitsevien 
ajatusten kääntäminen päälaelleen on alku, jolla muutos mahdolliste-
taan. Jos on totuttu toistamaan lausetta ’emme voi tehdä sitä’ ja ’tä-
mäkään ei meiltä onnistu’ olisikin kysyttävä ’miksi emme voisi tehdä 
näin?’.

Elämästä on osattava nauttia. Se ei tapahdu pysymällä paikoillaan 
yksin ja hiljaa mahdollisimman turvallisessa paikassa, vaan toimimalla 
ja tekemällä erilaisia mielenkiintoisia asioita. Elämään kuuluvat erilai-
set käänteet: vaikeudet ja epäonnistumiset sekä riemu onnistumisista. 
On hyväksyttävä, että elämään kuuluvat olennaisesti myös mahdolliset 
riskit. Vain tämän oivaltamalla voi elää täysivaltaista elämää.
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Eräänä päivänä juuri ennen Lamminrannan toiminnan alkamista ja 
asukkaiden muuttoa uuteen kotiin, kävin tutustumassa Rikuun hänen 
vanhassa asuinpaikassaan. Hän asui siellä vuodesta 2001 lähtien, kun-
nes pääsi muuttamaan omaan uuteen kotiinsa Lamminrantaan viime 
vuoden tammikuussa.

Minua vastassa oli aamukahviaan nautiskeleva nuorimies. Riku oli 
herännyt aikaisin, koska työpäivä oli edessä. Hän tervehti iloisesti ja 
toivotti tervetulleeksi. Päivä kului tutustuen ja kaikenlaista jutellen ja 
touhuten. Rikusta jäi heti todella positiivinen ensivaikutelma. Eikä se 
ole osoittautunut vääräksi. Rikun positiivisuun ja iloisuus on tarttuvaa. 
Hiljaisia hetkiä ei tarvitse pelätä ja huumorintajua löytyy.

Tammikuun 28. päivä Riku muutti Lamminrantaan. Alkuun kaikki 
oli uutta, niin Rikulle kuin ohjaajillekin. Yhteistuumin kuitenkin pääs-
tiin alkuun ja suuri apu oli siitä, että myös itse Riku pystyi kertomaan 
ja ohjaamaan. Omaohjaajan avustuksella Riku sisusti oman huoneensa 
ja sai siitä itsensä näköisen.

Toki kommelluksiakin matkan varrelle on kertynyt, kuitenkin haus-
koja sellaisia ja niitä on mukava naurussa suin muistella näin jälkikäteen. 
Esimerkiksi ensimmäisenä työpäivänään Riku lähti töihin vahingossa 
yöhousut jalassa. Oli siinä päivätoiminnan ohjaajilla ihmetteleminen!

NÄIN MINÄ SEN KOIN – RIKU KERTOO MUUTOSTA 
UUTEEN ASUNTOLAAN

”Olen yllättynyt henkilökunnasta. Täällä uudessa asuntolassa on pal-
jon vapaampaa kuin edellisessä asuinpaikassani. Siellä oli hätäisempää, 
täällä ei olla yhtään hätäisiä. Edellisessä asuntolassa oli kireämpi ilma-
piiri, sekä asukkaitten että työntekijöiden välillä.

Jotta olisin tyytyväinen, minä kuuntelen muitakin kuin vain itseäni. 
Olen päässyt kauppoihin ja ilmapiiri on paljon vapaampaa. Ja asuminen 
on sujunut erittäin mainiosti.

Sen odottaminen, että tänne pääsi, oli kaoottista. Edellisen asunto-
lan henkilökunta huomasi, että mä jännitin liikaa, myös ex-omahoitaja 
jännitti kovasti puolestani. Pelkäsin ennen muuttoa, että en pääsekään 
tänne, mutta pelkäsin ihan turhaan. Omaiset saavat tulla tänne meille 
kylään milloin vain.”



Teksti: Aarne Rajalahti

Henkilökohtainen 
apu omannäköisen 
elämän mahdol-
listajana
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Vammaisten henkilöiden tulisi olla yh-
denvertaisia muiden ihmisten kanssa. 
Tällä tarkoitetaan yhdenvertaisia oikeu-
ksia, yhteiskunnan esteettömyyttä, syr-
jinnän kieltoa sekä mahdollisuutta vai-
kuttaa oman elämänsä kulkuun. Myös 
tarvittavan tuen ja apuvälineiden tulisi 
olla niitä tarvitsevien ihmisten saata-
villa. Nämä periaatteet on omaksuttu 
kansainvälisen vammaispolitiikan ke-
hityksen kautta myös Suomen vam-
maispoliittiseen keskusteluun sekä lain-
säädännön ja palveluiden linjauksiin.
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Vammaispoliittisten periaatteiden mukaan uudistettu vammaispalvelu-
laki toi mukanaan vaikeavammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten 
subjektiivisen oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtainen 
avustaja -järjestelmä on tunnettu vammaispalvelulaissa jo vuodesta 
1987. Järjestelmä kuitenkin ontui erityisesti henkilökohtaisen avun 
järjestämisen ja kohdentumisen sekä kuntien erilaisten taloudellisten 

tilanteiden vuoksi. Vammaispalvelulain uudistamisen tavoitteena olikin 
ennen kaikkea vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisen, itsenäi-
sen elämän mahdollisuuksien turvaaminen sekä tasavertainen asema 
riippumatta asuinkunnan taloudellisesta tilanteesta.
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HENKILÖKOHTAINEN APU ON JOKAISEN OIKEUS

Henkilökohtainen apu on apua toimissa, joista henkilö ei vammansa 
tai sairautensa vuoksi selviä. Apuun kuuluu vaikeavammaisen henki-
lön avustaminen päivittäisissä toimissa kodissa ja kodin ulkopuolella, 
esimerkiksi työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osal-
listumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Palvelu on 
tarkoitettu diagnoosiin ja ikään katsomatta sellaisille vaikeavammaisille 
henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat välttä-
mättä ja toistuvasti toisen henkilön apua näistä toimista selviytyäkseen.

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisille henkilöille subjektiivi-
nen eli kunnan määrärahoista riippumaton oikeus. Kunnalla ei kuiten-
kaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henkilökohtaisen 
avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolen-
pitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Vammaiselle ihmiselle 
henkilökohtainen apu on maksuton palvelu, ja kunta voi järjestää pal-
velun eri tavoilla. 

Itsemääräämisoikeus on henkilökohtaisen avun arvoista vahvin, jo-
ten vammainen henkilö on avainasemassa määrittelemässä, miten ja 
missä asioissa häntä tulisi avustaa. Henkilön tulee pystyä ottamaan kan-
taa myös siihen, milloin hän tarvitsee apua ja millaisen avustajan hän 
tarvitsee. Apuna omien valintojen tekemiseen voivat olla esimerkiksi 
erilaiset kommunikaatiokeinot, läheisen ihmisen tietotaito tai elämän 
yksilökeskeinen suunnittelu yhdessä henkilön kanssa.

AVUSTAJA AUTTAA MONIN TAVOIN

Espoolainen 14-vuotias Nico Aronjää saa tällä hetkellä 25 tuntia henki-
lökohtaista apua kuukaudessa. Henkilökohtaista apua hän on käyttänyt 
etupäässä kodin ulkopuolisten asioiden tekemiseen.

 – Avustajan avulla olen kalastanut, uinut, pelannut jääkiekkoa 
ja jalkapalloa, käynyt kuntoilemassa, hölkkäämässä, Korkea-
saaressa, keilaamassa, messuilla, myyjäisissä, Sellon tavarata-
lossa ja kahviloissa, Nico luettelee.
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 – Avustaja on auttanut minua harjoittelemaan rentoutumista 
kuntoilun jälkeen, ja häneltä olen pystynyt kyselemään mies-
ten asioista, hän jatkaa.

Avustamiskertojen suunnittelun ja ajankohdat Nico suunnittelee yh-
dessä avustajansa kanssa. 

 – Kerron mihin tarvitsen apua ja tapaaminen sovitaan sitten 
yhdessä. Avustaja voi myös auttaa minua päättämään, mitä 
tekisimme.

62-vuotias Siv Ahovieri kertoo, että hän on elämänsä varrella asunut 
monenlaisissa paikoissa. 

 – Lastenkoti Kalliossa oli aikoinaan paras paikka. Sieltä muu-
tin koulukotiin Porvooseen, jossa elämä oli kovaa. Olo oli mel-
kein kuin vankilassa. Pojilla oli vapaampaa, tytöillä tiukempi 
kuri. Rippikoulun jälkeen muutin Helsinkiin asuntolaan, Siv 
muistelee. 

 – Asuntolassa tapasin mieheni ja siitä alkoi uusi, onnen elämä. 
Asuntolassa pidettiin hääjuhla, henkilökunta järjesti juhlat, 
auton koristelun ja riisit. Häiden jälkeen muutimme omaan 
asuntoon. Tuska helpotti, kun sai olla omilla jaloillaan. Ku-
kaan ei komentanut menoja ja tuloja.

Siv saa henkilökohtaista apua kymmenen tuntia kuukaudessa. 

 – Avustajan kanssa ollaan istutettu kasveja, käyty ostoksilla ja 
kampaajalla, kävelty, hoidettu kuntoa sekä juteltu, hän kertoo. 
Kaikenlaisten paperien täyttö, ostokset ja kampaajalla käynti 
ovat näistä asioista niitä, joita en ole ilman avustajaa pystynyt 
tekemään, hän kertoo.

 – En pidä komentelusta, kerron avustajalle, mihin asioihin 
tarvitsen apua. Avustaja tulee minun kotiini, ja tapaaminen 
on aina samana päivänä joka viikko.
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ITSENÄISTÄ JA OMANNÄKÖISTÄ ELÄMÄÄ

Henkilökohtainen apu on palveluna ja toimintamuotoina aina omannä-
köistään. Joku tarvitsee apua fyysisiin asioihin, esimerkiksi liikkumiseen, 
syömiseen ja peseytymiseen, toinen silmäparia lukemiseen tai pank-
kiautomaatilla käymiseen, kolmas asioiden ymmärtämiseen tai omien 
valintojen tekemiseen. Yhteinen piirre kuitenkin on, että henkilökohtai-
nen apu on aina vammaisen ihmisen itsemääräämistä kunnioittavaa. Se 
mahdollistaa omannäköisen, itsenäisen elämän elämisen.

Kehitysvammapalveluissa asiat on perinteisesti järjestetty erilaisin 
ryhmämuotoisin ratkaisuin. Esimerkiksi itsenäinen asuminen on jää-
nyt täysin ryhmäasumisen varjoon. Vammaispalvelulain uudistamisen 
jälkeenkin ryhmäkoti on useimmiten paikka, johon asunnon ja tukea 
tarvitsevat kehitysvammaiset ihmiset sijoittuvat. Vammaispalvelulaki 
mahdollistaisi kuitenkin täysin myös itsenäisen asumisen. On erittäin 
hyvä, että kehitysvammaiset ihmiset pystyvät avustajan avulla kulke-
maan, harrastamaan ja käymään tapahtumissa ilman, että kyseessä on 
ryhmäkodin yhteinen toiminta. Suomeen tarvitaan kuitenkin lisää esi-
merkkejä itsenäisen asumisen tukemisesta henkilökohtaisen avun kaut-
ta myös niiden kehitysvammaisten ihmisten kohdalla, joiden avun- ja 
tuentarve ei vain ole muutamia tunteja viikossa.

Henkilökohtaisena avustajana toimiminen on erilaista eri tilanteissa. 
Avustajan rooli voi olla tasavertaisena dialogikumppanina toimiminen, 
jos kehitysvammainen henkilö ei ole harjoitellut oman mielipiteen sa-
nomista tai hänellä on hankaluuksia hahmottaa valintojensa seurauksia. 
Avustaja ei kuitenkaan päätä kehitysvammaisen henkilön puolesta hä-
nen elämäänsä liittyviä asioita, vaan auttaa häntä tuomaan esiin oman 
mielipiteensä ja tekemään päätöksiä. Toisinaan avustaja saattaa joutua 
toimimaan kehitysvammaisen ihmisen tukena myös mielipideristirii-
doissa hänen läheistensä tai viranomaisten kanssa esimerkiksi silloin, 
kun kehitysvammaisen ja hänen vanhempansa mielipide ovat vastakkai-
sia. Tämä edellyttää avustajalta itsemääräämisoikeuden kunnioittamis-
ta, herkkiä korvia ja ”tuntosarvia” sekä kykyä rakentavaan yhteistyöhön 
vammaisen ihmisen verkoston kanssa.
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Näin haet itsellesi henkilökohtaista apua:

•	 Mieti, missä asioissa tarvitset henkilökohtaista apua ja lai-
ta näitä asioita ylös.

•	 Ota yhteyttä sosiaalityöntekijääsi ja kerro, että tarvitset 
henkilökohtaista apua.

•	 Sosiaalityöntekijä järjestää kokouksen palvelusuunnitel-
man tekemiseen tai päivittämiseen. Kokouksessa keskus-
tellaan niistä asioista, joihin tarvitset henkilökohtaista 
apua.

•	 Sosiaalityöntekijä päättää, myönnetäänkö sinulle henkilö-
kohtaista apua. Hän päättää myös, montako tuntia apua 
myönnetään ja mihin sitä voit käyttää.

•	 Keskustele sosiaalityöntekijäsi kanssa siitä, millä tavoin 
henkilökohtainen apu voidaan järjestää.

Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta sekä työvälineitä ke-
hitysvammaisten ihmisten henkilökohtaiseen apuun: www.
hk-apu.fi

http://www.hk-apu.fi
http://www.hk-apu.fi




Teksti: Elina Leinonen
Kuvat: Tiiu Kaitalo

Marko juoksi 
unelmansa todeksi
Unelmana oli ostaa lenkkitossut, oppia juoksemaan, 
harjoitella vuosi ja osallistua yhdessä 4000 muun 
juoksijan kanssa Helsinki Midnight Run -tapah-
tumaan. Myöhäisillan hämärissä juoksijat lähtivät 
kymmenen kilometrin taipaleelleen keskikaupungin 
öisille kaduille. Marko Laine oli heidän joukossaan 
ja teki totta unelmastaan.

KOKEMUKSIA



Lähtöviivalla oli jännitystä ilmassa. Markolla oli niin kiire 
matkaan, että Andreas sai toppuutella rauhallisempaan 
tahtiin, jotta voimat riittäisivät.
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Vuosi aiemmin Veräjäkodissa pohdittiin keinoja Marko Laineen elä-
mänpiirin laajentamiseksi. Markolle päätettiin hakea henkilökohtais-
ta avustajaa, joka tarjoaisi yksilöllistä tukea ja mahdollisuuden viettää 
vapaa-aikaa oman kodin ulkopuolella muutaman tunnin viikossa.

Aluksi henkilökohtainen avustaja evättiin. Epäiltiin, ettei Marko osaa 
kertoa toiveistaan. Ajateltiin, ettei hiljainen, harvasanainen mies kykene 
itse määrittelemään, mihin avustajaa tarvitsisi. Lopulta henkilökohtai-
nen avustaja kuitenkin myönnettiin muutaman kuukauden koeajaksi.

JUOKSEMISESTA YHTEINEN UNELMA

Nuori urheilupsykologi Andreas Galler astui Markon elämään. Hän oli 
yksi KVPS Tukena Oy:n ylläpitämän Citytulppaanin henkilökohtaisista 
avustajista. Marko ja Andreas pakkasivat eväät reppuun ja suuntasivat 
yhdessä kävelyretkille läheisille rantateille.

– Lenkkipolulla vastaamme tuli usein juoksijoita. Huomasin, että 
Marko oli heistä kovin kiinnostunut ja pysähtyi seurailemaan heidän 
menoaan. Haluaisitko sinäkin kokeilla juoksemista, kysyin kerran. Siitä 
alkoi Markon juoksuharrastus, Andreas kertoo.

– Lenkkarit, hikinauha ja verkkarit, Marko muistelee yhdessä tehtyjä 
tärkeitä ostoksia.

Juoksukipinän saatuaan Marko seurasi tarkkaan urheiluohjelmia. 
Nähtyään televisiossa monituhatpäisen juoksijajoukon Midnattsloppe-
tilla hän kertoi haluavansa itsekin osallistua samanlaiseen tapahtumaan. 
Helsinki Midnight Run -juoksusta tuli Markon ja Andreaksen yhteinen 
tavoite – unelma, jonka saavuttaminen vaati liki vuoden harjoittelun.

ANDREAS – UNELMANSA TOTEUTTAJA HÄNKIN

Itävallasta kotoisin oleva Andreas tuli pari vuotta sitten opiskelijavaih-
toon Suomeen. Hän vei opintonsa päätökseen, tapasi tyttöystävänsä ja 
päätti jäädä Helsinkiin.
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– Olen nuoresta pitäen halunnut harrastaa urheilua kehitysvammais-
ten nuorten kanssa. Tuo on työ, jota tahdon tehdä, ajattelin aikoinaan 
katsellessani Special Olympics -kilpailuja televisiosta, Andreas muis-
telee.

Työpaikka tarjoutui tilapäishoitokoti Citytulppaanista, jonne haet-
tiin henkilökohtaisia avustajia. Nuoruusvuosien haaveet toteutuivat, 
kun Andreas sai avustettavikseen kahdeksan kehitysvammaista uinnin, 
juoksun, jalkapallon ja jääkiekon harrastajaa.

– Tämä on juuri sellainen työpaikka, johon kuulun.

OSALLISTUA, OLLA MUKANA JA KUULUA 
JOUKKOON

Illan hämärä, yötä kohden tihenevä pimeys ja kaupungin valot loivat 
tunnelman. Tuhannet juoksijat verryttelivät Kaisaniemen kentällä, kun-
nes kirkkaansinisten paitojen meri lähti vyörymään rantateitä pitkin 
kohti keskikaupunkia. Osallistua, olla mukana ja kuulua joukkoon – 
Midnight Run oli Markolle ikimuistoinen elämys.

– Marko oli niin onnellinen, että hymyili koko matkan juostessaan, 
Andreas kertoo, ja häntäkin hymyilyttää iltaa muistellessa.

Malttamattomasti juoksua odottaneella Markolla oli niin kiire mat-
kaan, että lähtöviivalle oli mentävä reilusti ennen omaa lähtöaikaa. Mie-
het juoksivat rinnakkain Andreaksen näyttäessä sopivan juoksurytmin 
mallia. Marko juoksi täydet kymmenen kilometriä, vaikka loppua koh-
den jalkoja alkoi kivistää. Maaliin saapui väsynyt, mutta hyvin onnel-
linen mies.

– Hyvin meni! Tuli hyvä aika, Marko toteaa tyytyväisenä.



Aktiivinen tuki88



KOKEMUKSIA | Marko juoksi unelmansa todeksi 89

Henkilökohtainen avustaja Andreas Galler kulki
Markon rinnalla yhteisen unelman alkumetreiltä
aina maaliviivalle saakka.
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OMAN ELÄMÄN HALLINTAA

– Henkilökohtainen avustaja on ollut Markolle ”huippuhomma”! 
Markon elämänpiiri on laajentunut todella paljon sen jälkeen, kun hän 
sai avustajan, kertoo ohjaaja Liisa Oksanen Veräjäkodista.

– Taito tehdä valintoja ja hallita omaa elämäänsä on kehittynyt hui-
masti vuoden aikana. Tänä päivänä Marko tietää tarkkaan, mitä haluaa 
avustajansa kanssa tehdä. Ideat ja ehdotukset ovat koko ajan lisäänty-
neet, Liisa jatkaa.

Marko kertoo, että kuntoilun lisäksi he ovat Andreaksen kanssa 
käyneet elokuvissa, ulkona syömässä, jääkiekko-ottelussa Hartwall-
areenalla, Heurekassa ja eläintieteellisessä museossa.

– Tärkeintä on, että ehdotukset tulevat Markolta itseltään. Tulevat 
tekemiset katsotaan hänen kiinnostuksensa mukaan, Andreas korostaa.

Varmaa on, että juoksemista jatketaan. Haastattelun päätteeksi Mar-
ko ja Andreas lähtevätkin reippaalle lenkille ja sen jälkeen lämpimänä 
odottavaan saunaan.





Teksti: Marika Ahlstén ja Aarne Rajalahti

Oman elämän
ohjaimissa – 
henkilökohtainen 
budjetointi lisää
valinnanmah-
dollisuuksia ja 
määrittelyvaltaa
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Iso-Britanniassa on asetettu sosiaalih-
uollon valtakunnalliseksi kehittämista-
voitteeksi henkilökohtaistaminen 
(personalisation). Tällä tarkoitetaan 
sosiaalihuollon asiakkaiden valin-
nanvapauden ja vaikutusmahdollisu-
uksien merkittävää lisäämistä. Konk-
reettisena keinona on otettu käyttöön 
henkilökohtainen budjetointi.
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Henkilökohtaisessa budjetoinnissa sosiaalihuollon tukea ja palveluja 
käyttävä henkilö saa itse määritellä millainen tuki häntä parhaiten pal-
velee. Henkilökohtainen budjetointi perustuu läpinäkyvyyteen. Henki-
lön tulee saada tietää, paljonko rahaa hänellä on sosiaalihuoltojärjes-
telmän piirissä käytettävissään.

Tarkoitus on, että jokainen voi suunnitella ja järjestää tukensa ja 
palvelunsa itselleen mielekkäällä tavalla voidakseen elää omannäköis-
tään elämää. Tukea ja palveluita voidaan henkilökohtaisella budjetilla 
hankkia julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoilta. Myös 
luonnollisten tukiverkostojen, esimerkiksi ystävien ja naapureiden, an-
tama tuki ja apu voidaan huomioida henkilökohtaisessa budjetoinnissa. 
Ratkaisuja on mahdollista myös hakea totuttujen mallien ulkopuolelta. 
Näin voidaan haastaa sosiaalihuoltojärjestelmän perinteinen käsitys sii-
tä, millaista tukea esimerkiksi vammaiset ihmiset elämäänsä tarvitsevat.

Tuen ja palveluiden tulisi kohdentua henkilön omien tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti siten, että ne ovat samalla järkevästi mitoitettuja 
sekä henkilön itsensä että rahoittajan näkökulmasta. Henkilökohtaisen 
budjetin rahoitus ei tule valtion tai kuntien budjetista lisärahana. Se 
muodostuu rahoituksesta, joka henkilön tukeen ja palveluihin joka ta-
pauksessa kuluisi perinteisellä mallilla.

TULOKSET RATKAISEVAT

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa paino on lopputuloksissa: henkilö-
kohtaisella budjetilla on saavutettava se asiantila, jonka henkilö itse on 
määritellyt haluavansa saavuttaa. Tavoitteena on siis muutos parempaan 
niissä asioissa, joihin henkilö ei käyttämässään tuessa ja palveluissa – tai 
elämässään yleensä – ole tyytyväinen. Jokainen tietää itse parhaiten, 
millaista elämää haluaa elää. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa keinoil-
la ei ole väliä, kunhan kyse ei ole henkilön terveyttä tai turvallisuutta 
uhkaavista tai rikollisista keinoista. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin puolestapuhujien mukaan perintei-
sessä sosiaalihuoltojärjestelmässä ei juuri kiinnitetä huomiota tuen ja 
palvelujen lopputuloksiin eli siihen, millaisia vaikutuksia tuella ja pal-
veluilla on ihmisten elämään. Ihmisten elämän kannalta tärkeiden tu-
losten sijaan järjestelmän huomio keskittyy erilaisten suoritteiden seu-
raamiseen. Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäjät muistuttavatkin, 
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että vain ihmisten elämässä saavutettavia muutoksia tarkastelemalla 
pystytään arvioimaan ovatko tukeen ja palveluihin käytetyt rahat men-
neet oikeaan tarkoitukseen.

Henkilökohtainen budjetointi on herättänyt paljon kysymyksiä siitä, 
mihin julkisia varoja voidaan oikeutetusti käyttää. Voiko henkilökoh-
taisella budjetillaan – veronmaksajien rahoilla – hankkia mitä tahansa? 
Tulisiko järjestelmän edustajien kuten sosiaalityöntekijöiden olla por-

tinvartijoita, jotka arvioivat ja päättävät mihin veronmaksajien rahoja 
käytetään? Miksi järjestelmää pitäisi muuttaa radikaalisti henkilökohtai-
sen budjetoinnin suuntaan? Pärjäävätkö henkilökohtaisen budjetoinnin 
myötä vain ne, jotka pystyvät itse puhumaan puolestaan?

Henkilökohtaisen budjetoinnin puolestapuhujien pääargumenttina 
on perinteisen järjestelmän vikojen ja puutteiden esille nostaminen. Pe-
rinteinen sosiaalihuoltojärjestelmä on usein osoittautunut tehottomaksi 



Aktiivinen tuki96

julkisten varojen käyttäjäksi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on arvioitu, 
että jopa 40 % sosiaalihuollon kokonaisbudjetista kuluu hallintoon ja 
byrokratiaan. Lisäksi perinteisen järjestelmän tarjoama tuki kohdentuu 
usein väärin.

Usein tarjolla on henkilön tarpeisiin ja toiveisiin huonosti sopivia 
vaihtoehtoja. Yksi esimerkki tästä on tilapäishoito. Perheet pitävät tila-
päishoitoa ensiarvoisen tärkeänä tukimuotona vanhempien jaksamisen 
kannalta. Mikäli tilapäishoitopaikka ei kuitenkaan ole tukea tarvitsevan 
henkilön tai hänen perheensä kannalta sopiva, tarjottua tilapäishoito-
mahdollisuutta ei ehkä käytetä lainkaan. Toisaalta henkilö voi sopivien 
vaihtoehtojen puuttuessa olla pakotettu palveluratkaisuun, joka on hä-
nen tarpeidensa ja toiveidensa kannalta liian raskas tai kevyt.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäjien mukaan julkisten varo-
jen tyhjä- ja hukkakäyttö ei ole järkevää tai mahdollistakaan yhteis-
kunnassa, jossa väestön vanheneminen jo lisää sosiaalihuollon tuen ja 
palveluiden tarvetta. Järjestelmän perusarvoihin kytkeytyvä ongelma on 
siinä, että sosiaalihuollon tukea ja palveluita tarvitsevat ihmiset joutu-
vat mukautumaan järjestelmän asettamiin reunaehtoihin. He joutuvat 
siis tyytymään siihen, että heidän saamansa tuki ei välttämättä vastaa 
heidän todellisia tarpeitaan ja toiveitaan.

ENEMMÄN VALTAA OMASTA ELÄMÄSTÄ

Henkilökohtaisen budjetoinnin perusajatus on, että jokaisella on oikeus 
pitää oman elämänsä ohjaimet omissa käsissään. Kyse on perustavan-
laatuisesta ajattelu- ja toimintakulttuurin muutoksesta. Tavoitteena on 
järjestelmäkeskeisyydestä aitoon yksilökeskeisyyteen siirtyminen eli 
määrittelyvallan siirtäminen järjestelmän edustajilta henkilölle itselleen. 
Jotkut tarvitsevat tähän enemmän tukea kuin toiset, mutta oikeus on 
kaikilla sama.

Henkilökohtainen budjetointi ei tarkoita sosiaalihuoltoa tarvitsevi-
en ihmisten jättämistä heitteille rahojensa kanssa. Mikäli henkilö ei 
selviydy itsenäisesti tai läheisten tukemana tukisuunnitelmansa laadin-
nasta ja henkilökohtaisen budjettinsa hallinnoinnista, apua ja tukea on 
saatavilla. Iso-Britanniassa sitä saa kunnan palvelukoordinaattoreilta, 
henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseen erikoistuneilta järjestöiltä 
tai yksityisiltä palveluntuottajilta.



Oman elämän ohjaimissa – henkilökohtainen budjetointi
lisää valinnanmahdollisuuksia ja määrittelyvaltaa 97

Erityisesti kehitysvammaisten ihmisten voi yhtäkkiä olla vaikea hah-
mottaa, millaisia muutoksia he haluavat elämäänsä, tukeensa tai pal-
veluihinsa. Siksi henkilökohtaisen budjetoinnin kivijalkana on yksilö-
keskeinen suunnittelu (person centred planning, PCP). Se on prosessi, 
jonka avulla henkilö pohtii, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja millaista 
elämää hän haluaa elää. Vaihtoehtojen hahmottaminen ja valintojen 
tekemisen harjoittelu ovat omannäköisen elämän kannalta olennaisen 
tärkeitä. Merkityksen voi tiivistää vertaukseen värikynistä: jos on aina 
piirtänyt vain punaisella, ei osaa käyttää muita värejä, ellei tiedä, mitä 
muut värit ovat ja miten ne sopivat omiin tarkoituksiin.

KOKEILUSTA KÄYTÄNNÖKSI

Ensimmäiset askeleet henkilökohtaisessa budjetoinnissa otet-
tiin Iso-Britanniassa vuonna 2003. Tällöin sosiaali- ja terveys-
ministeriön sekä muutamien kuntien rahoittamassa In Control  
-projektissa ryhdyttiin kokeilemaan henkilökohtaisten budjettien laati-
mista. Kokeilu käynnistettiin kuudessa kunnassa 15 vammaisen henki-
lön, heidän perheidensä sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

Pilottiprojektista on sittemmin kehittynyt henkilökohtaisen budje-
toinnin kansainväliseksi yhteistyöareenaksi kasvanut In Control -järjes-
tö. Henkilökohtaisen budjetoinnin ulottaminen kaikkien sosiaalihuollon 
asiakasryhmien mahdollisuudeksi on nykyisin määritelty Iso-Britannian 
aikuissosiaalihuollon viralliseksi tavoitteeksi Putting People First -oh-
jelma-asiakirjassa. 

Henkilökohtaisen budjetin käyttäjien määrä on Iso-Britanniassa 
kahdeksassa vuodessa kasvanut pilottiprojektin 15 henkilöstä 340 000 
henkilöön, joka on noin 35 prosenttia kaikista henkilökohtaiseen bud-
jettiin oikeutetuista henkilöistä tai heidän omaishoitajistaan.1  Aikuis-
sosiaalityön uusille asiakkaille on vuodesta 2012 alkaen ollut tarjottava 
mahdollisuutta henkilökohtaiseen budjettiin. Vuoden 2010 lopussa 
voimaan tulleen lain mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus saada 
tietää, montako puntaa hänellä on eri hallinnonaloilla käytettävissään 
oman tukensa ja palveluidensa järjestämiseen.

1. Lähde: Expert guide to direct payments, personal budgets and individual 
budgets, Mithran Samuel, Communitycare.co.uk
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Henkilökohtainen budjetointi on jo muuttanut palvelurakenteita. 
Esimerkiksi Liverpoolin kaupunki ilmoitti viime kesänä sulkevansa 
yhdeksän päivätoimintakeskusta, koska henkilökohtaisten budjettien 
käyttöönoton jälkeen toimintakeskukset ovat tyhjentyneet puolilleen. 
Budjetin käyttäjät ovat järjestäneet itselleen perinteisen päivätoiminnan 
sijaan muuta mieleisempää tekemistä. Suljettavien toimintakeskusten 
tiloihin perustetaan tukipisteitä, jotka tarjoavat yksilökeskeisen suunnit-
telun palvelua, koulutus- ja työllistymisneuvontaa sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluita henkilöille, joilla on monitahoisia avun ja tuen tarpeita.

 – Ihmiset äänestävät jaloillaan. Perinteisten palvelujen kysyn-
tä on vähentynyt merkittävästi, toteaa Liverpoolin kaupungin 
terveys- ja sosiaalijohtaja Roz Gladden.

 – Meidän täytyy vastata ihmisten muuttuviin tarpeisiin muut-
tamalla toimintamallejamme ja tekemällä sitä mitä kunta-
laisemme haluavat ja tarvitsevat. Emme voi enää tänä päivänä 
tarjota palveluja, jotka on suunniteltu 1940-luvulla.

Suljettavien päivätoimintakeskusten henkilökuntaa edustava Angela 
Blundell puolestaan muistuttaa, että osa palvelun käyttäjistä ei halua 
valita henkilökohtaista budjettia tukensa ja palveluidensa järjestämi-
seen. He haluavat säilyttää tilanteen ennallaan käyttämällä perinteisen 
järjestelmän tarjoamia palveluja.

 – Miten näiden ihmisten valinnanmahdollisuuksien käy, jos 
perinteisiä palveluja ei enää ole saatavilla? Blundell kysyy.

OMAN ELÄMÄN HERRAKSI

Vammaisaktivisti Pat Durie lähti muutama vuosi sitten mukaan Barns-
leyn kaupungin henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointihankkeeseen. 
Durie tarvitsee henkilökohtaista apua cp-vammansa vuoksi. Henkilö-
kohtaista budjettiaan Durie käyttää lähinnä vakituisten avustajiensa 
palkkojen maksuun, mutta hankkii budjetillaan myös muuta apua sil-
loin kun normaalit avustustunnit eivät riitä.

Durie hallinnoi henkilökohtaista budjettiaan itse, mikä pelotti aluksi.
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 – Minulla ei ole edes työkokemusta, ja yhtäkkiä minun täytyi-
kin toimia avustajieni työnantajana ja huolehtia budjetistani, 
hän muistelee. 

 – Mikäli henkilökohtaisen budjetin käyttäjä hallinnoi budjet-
tiaan itse kuten minä, hän tarvitsee tukea uuden roolin omak-
sumiseen. Se vaatii opettelua.

Alkukankeuden jälkeen henkilökohtainen budjetti on kuitenkin avan-
nut Durielle lisää vaihtoehtoja avun ja tuen järjestämiseen. Tärkeintä 
on ollut kokemus voimaantumisesta ja määrittelyvallasta.

 – Koen sosiaalihuollon vastaanottamisen jo sinällään ikäväksi, 
enkä usko, että kukaan tekee sitä mielellään. Siksi on erittäin 
tärkeää, että voin itse olla tarvitsemani avun ohjaimissa.
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Nelikymppinen vaikeasti cp-vammainen Geoffrey Roberts sai ennen 
hekilökohtaiseen budjetointiin siirtymistä palvelujärjestelmältä tekni-
sesti hyvää huolenpitoa. Mielekkään tekemisen kanssa oli kuitenkin niin 
ja näin: mies koki turhautuvansa viettäessään päivänsä päivätoiminta-
keskuksessa yksitoikkoisten tehtävien parissa. 

Roberts osallistui Barnsleyn kaupungin pilotointihankkeeseen ja 
sai henkilökohtaisen budjetin. Roberts alkoi käyttää budjettiaan päi-
vätoiminnan sijaan luovan ilmaisun kurssien osallistumismaksuihin. 

Voidakseen osallistua nimenomaan yleisille kursseille erityisryhmille 
tarkoitettujen kurssien sijaan, hän käytti budjettiaan myös kurssiavus-
tajien palkkoihin. Miehestä alkoi nousta esiin taiteellisia kykyjä: hän 
alkoi myös maalata ja kirjoittaa runoja. Kursseille osallistumisen myötä 
Roberts alkoi myös luoda uusia sosiaalisia verkostoja. 
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 – Valitsen avustajani sen mukaan, mitä aion tehdä tai mihin 
aion mennä. Tarvitsen erityyppisiä ihmisiä avukseni eri asioi-
hin, Roberts kertoo.

 – Henkilökohtaisen budjetin ansiosta voin osallistua avustaji-
en tukemana perheeni kanssa yhteisille lomille. Perinteisessä 
mallissa minut sijoitettaisiin tilapäishoitoon siksi aikaa kun 
muu perhe lomailee. Henkilökohtaisen budjetin ansiosta mää-
ritän itse omaa elämääni. Itseluottamukseni on kasvanut.

Patrick Harvey asui aiemmin kehitysvammaisten ryhmäkodissa. 

 – En pitänyt siitä, hän muistelee.

 – Koin, että elämääni rajoitettiin liiaksi. Sitten löysin kahden 
ystäväni kanssa vuokratalon, johon halusimme muuttaa. Pyy-
simme palvelukoordinaattoreiltamme apua.

Harvey ja hänen ystävänsä saivat kukin henkilökohtaisen budjetin, 
jonka avulla he pystyivät vuokraamaan normaalin vuokra-asunnon 
kimppakämpäkseen. Harveyn budjetin hallinnoinnista vastaa kunnan 
palvelukoordinaattori.

 – Ostin haluamani huonekalut itse. Ne ovat minun omaisuut-
tani, Harvey korostaa.

 – Minulla on nyt myös enemmän vapautta tehdä eri asioi-
ta sekä tulla ja mennä oman mieleni ja aikatauluni mukaan. 
Valitsen itse, mitä, missä ja milloin syön. Lisäksi minulle jää 
nyt enemmän rahaa käyttöön kuin aiemmin ryhmäkodissa 
asuessani, joten minun ei enää tarvitse ostaa vaatteitani kirp-
putoreilta. Se on minulle tärkeää.

Harvey käyttää henkilökohtaista budjettiaan myös henkilökohtaisen 
avun hankkimiseen.

 – Laadin yhdessä palvelukoordinaattorini kanssa suunnitel-
man siitä, missä asioissa ja milloin tarvitsen apua. Minä olen 
pomo.
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HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ON PITKÄN 
KEHITYKSEN TULOS

Iso-Britannian aikuissosiaalihuollon kehittämistavoitteena on henki-
lökohtaistaminen (personalisation). Tällä tarkoitetaan järjestelmän 
uudistamista siten, että sosiaalihuollon asiakkaiden valinnanvapaus ja 
vaikutusmahdollisuudet oman tukensa ja palveluidensa suunnittelussa 
ja määrittelyssä vahvistuvat merkittävästi. Uudistustavoitteet on kirjattu 
hallituksen vuonna 2007 julkaisemaan Putting People First (’Ihmiset 
etusijalle’) -tavoiteohjelmaan.

Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen on 
yksi tavoiteohjelman konkreettisista kehittämistoimista. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin ja Putting People First -tavoiteohjel-
man taustalla on pidempiaikainen kehityskulku yksilökeskeisen, käyt-
täjälähtöisen tuen suuntaan. Yksilökeskeisellä suunnittelulla (person 
centred planning) on Iso-Britanniassa pitkät perinteet. Lisäksi maassa 
on toteutettu vuodesta 1996 alkaen järjestelyä, jossa palvelujen käyttä-
jälle tarjotaan palvelujen sijaan rahaa ja mahdollisuus järjestää palve-
lunsa ja apunsa itse. Tätä kutsutaan direct payment -malliksi. 

Direct payment -mallissa henkilö voi hankkia niitä palveluita ja apu-
välineitä, joita kunnan sosiaalitoimi on arvioinut henkilön avuntarpeen 
kartoituksen myötä tarvitsevan. Vammainen henkilö, omaishoitaja tai 
ikäihminen saa tällöin  tililleen etukäteen määritellyn summan, jolla 
hän ostaa tarvitsemansa palvelut kunnan hyväksymiltä palveluntuot-
tajilta, rekrytoi henkilökohtaisen avustajan tai hankkii tarvitsemansa 
apuvälineet. Uusi malli, self-directed support, on tuonut mukanaan 
joustavamman mallin toteuttaa henkilökohtaista budjetointia sekä aut-
tanut kehitysvammaisia ja mielenterveysongelmista kärsiviä pääsemään 
käsiksi henkilökohtaiseen budjetointiin. 

Henkilökohtaista budjetointia toteutetaan Iso-Britannian lisäksi 
muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Ka-
nadassa ja Australiassa.

Lisätietoa Iso-Britannian sosiaalihuoltojärjestelmän yksilöllistämisestä 
ja henkilökohtaisesta budjetoinnista:

http://www.dhcarenetworks.org.uk/Personalisation/
http://www.in-control.org.uk

http://www.dhcarenetworks.org.uk/Personalisation/
http://www.in-control.org.uk
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Kuvat: Anne Rajala ja Sirkka Ruikkala

Kukoistus kasvoi 
unelmasta

KOKEMUKSIA



Joonas Laine maalaa keskittyneesti Unikot-teosta,
joka oli esillä Kukoistus-näyttelyssä.
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Kukoistus-näyttely Hyvinkään Villan Voimalassa sai alkunsa Hyvinkään 
työkeskuksessa työskentelevän Petra Laineen unelmasta saada omia 
maalauksiaan esille. Hänen unelmansa jakoi työkeskuksen vastaava 
ohjaaja Arja Kaukoranta, jonka haaveili taitavien osaajien töiden saa-
misesta esille. Naiset kertoivat unelmastaan Sirkka Ruikkalalle, joka 
työskentelee Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asumisen yksilölliset 
tukimallit -projektissa. Projekti edistää yksilölähtöistä elämän 

suunnittelua, rohkaisee  ihmisiä unelmoimaan ja tukee  yksilöllisten 
unelmien toteuttamisessa. Syntyi yhteinen visio ja Kukoistus-näyttelyn 
suunnittelu pistettiin käyntiin. 

Kukoistus-näyttelyyn syntyneet teokset ovat vuosien määrätietoi-
sen harjoittelun tulosta. Taitelijat ovat saaneet teosten toteuttamiseen 

Kukoistus-näyttelyn avajaisissa 3.3.2011 juontajana toiminut Tommi Kivimäki kutsui 
yleisön eteen kaksi näyttelyn syntymiseen vaikuttanutta keskeistä naista, Petra Laineen ja 
Arja Kaukorannan, joiden unelmista näyttely sai alkunsa. 
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ammattitaitoisten ja innostavien ohjaajien aktiivista ohjausta, tukea ja 
rohkaisua. Vuosien saatossa taiteilijoiden ammattitaito onkin kehittynyt 
huimasti, joidenkin kävijöiden palautteen mukaan jopa ammattitaitei-
lijoiden tasolle.

KUKOISTAVIA TEOKSIA LUONNOSTA 

Näyttelyn teemaksi muodostui Kukoistus, koska töiden aihepiirit kum-
pusivat vahvasti luonnon kukoistuksesta ja Suomen kauniista kesästä. 
Teokset oli ryhmitelty kolmeen erilliseen tilaan, joiden teemoina olivat 
maa, ilma ja vesi. Vesiteemassa näyttelyvierasta ympäröivät kalat, kivet 
ja lumpeet, maateemassa runsas kukkaloisto ja puiden rungot sekä il-
mateemassa linnut, perhoset ja puiden latvus. Näyttelyyn rakennettiin 
myös sympaattinen pöllölehto.

Kuhunkin teemahuoneeseen oli itse taideteosten lisäksi suunni-
teltu oma yksilöllinen äänimaailmansa. Taustalla soi Osmo Liikasen 
johtamalta Hyvinkään työkeskuksen Mölytoosa-orkesterilta tilattu ää-
niteos. Mölytoosa-orkesterissa soittaa yhteensä 12 Hyvinkään työkes-
kuksen asiakasta. Näyttelyn jälkeen äänimaailmoista syntyi Hyvinkään 
mediapajassa työskentelevän ääniammattilaisen Kari Vaaherkummun 
miksaama tasokas Mölytoosa goes to Luonto –cd-levy.

Taiteilijat käyttivät töissään monipuolisesti erilaisia tekniikoita ja 
materiaaleja. Näyttely piti sisällään muun muassa tekstiilitöitä, kuten 
kudottuja, huovutettuja ja kirjottuja töitä, savesta ja paperimassasta 
muotoiltuja töitä sekä puuta työstäen ja maalaten tehtyjä töitä. Per-
soonalliset maalaukset, näyttävät tekstiili- ja paperiteokset sekä kivi- ja 
keramiikkatyöt puhuttelivat katsojaa.

“ME KAIKKI KUKOISTAMME OMALLA TAVALLAMME”

Keväällä 2011 järjestetyssä Kukoistus-näyttelyssä oli esillä kymmeniä 
hyvinkääläisten kehitysvammaisten taiteilijoiden teoksia. Kehitysvam-
maiset ihmiset olivat näyttelyssä esillä taitavina ja osaavina tekijöinä 
sekä teosten esittelijöinä, ja he saivat osakseen kävijöiden vilpitöntä 
arvostusta ja ihailua. Hyvinkääläinen Aamuposti-sanomalehti kirjoit-
ti näyttelystä osuvasti otsikolla ”Taiteen vimma voittaa vamman”. 
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Kukoistus-näyttelyssä 
esittelijöinä toimivat 
teosten tekijät itse. 
Kuvassa Valtameri-
teoksen tekijäryh-
mästä Timo Sievänen, 
Tiina Laaksonen sekä 
Leo Rintala. 

Hyvinkään toi-
mintakeskuksen 
yhteisteoksena 
Kukoistus-näyttelyyn 
oli syntynyt Valta-
meri-teos, jossa isoja 
huovutettuja kaloja 
on huovutettu jaloilla 
silloin, kun asiakkai-
den käsissä ei ole 
riittänyt voimaa. 

Yksityiskohta teok-
sesta Yksilöllisiä 
asuntoja tarjolla, 
jonka ovat toteut-
taneet Hyvinkään 
työkeskuksen teks-
tiiliosaston asiak-
kaat. Idean teokseen 
tekijät olivat saaneet 
Kukoistus-näyttelyä 
koordinoineen Kehi-
tysvammaisten Palve-
lusäätiön Asumisen 
yksilölliset tukimallit 
-projektin nimestä.
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Petra Laineen unelma 
saada teoksiaan esille 
näyttelyyn pisti pyörät 
pyörimään Kukoistus-
näyttelyn toteuttami-
seksi. Kuvassa Petra 
Laine esittelee Yöper-
honen-teostaan, joka 
oli syntynyt yöllä inspi-
raation herättämänä.

Sisko Vainio esittelee 
Lounatuulen palveluko-
din asukkaiden yhteis-
työnä valmistunutta 
Koivun latvus –teosta.
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Näyttely sai myös valtakunnanlaajuista julkisuutta, kun MTV3:n ku-
vausryhmä tuli kuvaamaan televisiouutisissa esitetyn kulttuuriuutisen 
Petteri Rautajärven pöllöteoksista.

 – Me kaikki ihmiset kukoistamme kukin omalla tavallamme, 
pohtii Rautajärvi.

 – Vaikka emme sitä päältä päin nää, niin toiset näkevät sen 
meistä. Meillä on monia taitoja. Joku osaa piirtää, toinen maa-
lata. Kolmas osaa tehdä molempia yhtä aikaa. Eikä sen maail-
man tarvitse heti tulla valmiiksi ja kerralla kukoistaa.

Petteri Rautajärvi on erikoistunut pöllöveistoksiin, joita hän työstää
sekä kivestä että puusta. 
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YHTEINEN PONNISTUS KOHTI UNELMAA

Kukoistus-näyttely syntyi hyvinkääläisten kehitysvamma-alan toimi-
joiden yhteisenä isona ponnistuksena. Keskeisessä roolissa yhteistä 
unelmaa toteuttamassa olivat Hyvinkään kaupungin työkeskus,  Etevan 
Hyvinkään toimintakeskus, KVPS Tukenan Hyvinkään Lounatuulen 
palvelukoti sekä Hyvinkään Opiston taidepiiri. Hankkeeseen osallistui 
näiden lisäksi myös useita ulkoisia yhteistyökumppaneita, sponsoreita 
ja asiantuntija-avustajia. Kaikki toimijat toteuttivat yhdessä kymmenien 
ihmisten unelman Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asumisen yksi-
lölliset tukimallit -projektin koordinoimina. Projektityöntekijä Sirkka 
Ruikkala tiivistääkin hankkeen ydinasian yhteen lauseeseen:

 – Ääneen lausutulla unelmalla on taipumus toteutua tavalla 
tai toisella.



”Mikä on tärkeää 
mun elämässä?”
Tamperelaisen
OmaPolku ry:n
mediapaja
esittäytyy
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Kädessäsi olevan kirjan kuvittaminen lähti käyntiin OmaPolun me-
diapajassa, jossa pohdittiin oman elämän tärkeitä asioita. Esiin nou-
si useita teemoja, kuten seurustelu, oma asunto, harrastukset, perhe, 
opiskelu, työ ja oma tyyli. Erittäin tärkeää kaikille pajalaisille oli omista 
asioista päättäminen. Kirjan kuvitus on muutamia kuvia lukuun otta-
matta OmaPolun tuottamia.

Pajalaiset päättivät ottaa kuvat liikenteessä, ”tien päällä”, siellä missä 
nuoret hengailevat, jotta kuvaan saataisiin oikea tunnelma ja äksöniä. 
Kuvia otettiin esimerkiksi kaupungilla, bussissa, baarissa, nuorten ko-
tona, kirjastossa ja OmaPolussa.

Mediapajalaiset kommentoivat valokuvausprojektia näin: ”Kuvien 
ottaminen oli aluksi vaikeaa kun ei tiennyt mistä kuvat pitää ottaa, 
mutta vauhtiin päästyä homma oli hauskaa!” ”Aika haastavaa. Kamera 
ei meinannut pysyä paikoillaan.” ”Ihan jees. Kivaa on ollut käydä eri 
paikoissa kuvaamassa.” ”Mukavaa ottaa valokuvia.” ”Mielenkiintoista 
ja vaihtelevaa.” ”Jännittävää.” ”Ollaan opittu paljon valokuvauksesta 
käytännön työn kautta.”

Mediapajassa työskennellään kahtena päivänä viikossa median eri 
välinein: valokuvataan, videokuvataan, tehdään animaatioita, opetellaan 
tietokoneen käyttöä, kirjoitetaan, keskustellaan ja suunnitellaan. Erilai-
set tilaustyöt rytmittävät työvuotta, mutta tekemisessä halutaan pitää 
yllä taiteellista vapautta, rentoutta ja sopivaa hengailumeininkiä. Pajassa 
tehdään töitä nuorten kanssa nuoria kiinnostavista asioista.

Aktiivinen tuki -kirjan kuvitukseen osallistuivat vuoden 2010–2011 
mediapajalaiset eli Jukka Pynnönen, Tero Mäkipää, Aleksi Lehtinen, 
Arto Mäkitalo, Vesa Rimpilä, Ville Myllylä, Sami Hukka, Jesse Latomaa, 
Kimmo Puustinen sekä pajaohjaajat Ville Asikainen ja Sanna Neuvo-
nen.

OmaPolku auttaa kehitysvammaisia nuoria ja heidän vanhempi-
aan pärjäämään arjessa. Uudenlaisessa työ- ja päivätoiminnassa jokai-
selle nuorelle räätälöidään omat tavoitteet, unelmia unohtamatta. Tai-
de-, media- ja arkipajoissa on innostava jatkuvan oppimisen meininki 
– yksilöllisesti ja yhdessä.
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