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Miksi opas on tehty?

Miksi opas on tehty?

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on tukea 
vammaisen henkilön omia valintoja ja itsenäistä elämää. 
Henkilökohtaisen avun pitää vastata yksilöllisesti jokaisen 
avustettavan tarpeisiin. Tämän vuoksi henkilökohtaisessa 
avussa on erityisen tärkeää pohtia päätökse nteon tukea, 
sillä jotkut henkilökohtaisen avun käyttäjät saattavat 
tarvita tukea myös päätöksenteossa.

Avustajan ohjaaminen ja työtehtävistä päättäminen on aina vammaisella hen-

kilöllä. Näin tulee olla riippumatta siitä, millä tavalla henkilökohtainen apu 

on järjestetty. Henkilökohtaisen avun käyttäjämäärät ovat tasaisesti kasvaneet 

viime vuosien ajan. Henkilökohtainen apu on asiakasmäärillä mitattuna viime 

vuosina eniten kasvanut vammaispalvelu (STM 2015 Vammaislainsäädännön 

uudistamistyöryhmän loppuraportti).Henkilökohtaisen avun piirissä on yhä 

enemmän henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea päätöksenteossa.

Suomessa ei ole käytössä virallista ohjeistusta tuetusta päätöksenteosta. Tästä 

johtuen tässä oppaassa puhutaan päätöksenteossa tukemisesta. Ilman virallista 

ohjeistustakin voidaan tuoda esiin niitä tapoja, joilla henkilökohtaisessa avussa 

avustettava voi tehdä omia päätöksiä ja saada tukea päätöksentekoon. Lisäksi 

voidaan tuoda esiin tapoja, joilla avustaja voi tukea päätöksenteossa. Tuetun 

päätöksenteon hyviä malleja ja käytäntöjä on tuotava esiin, koska ne voivat 

pitkässä juoksussa tuoda myös uudistuksia lainsäädäntöön. YK:n yleissopimus 

vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa kehittämään myös Suomessa 

tuetun päätöksenteon muotoja. 

Tämän oppaan tarkoitus on luoda selkeää ohjeistusta ja antaa neuvoja päätök-

senteon tukemiseen henkilökohtaisessa avussa.

1

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu kaikille henkilökohtaisen avun saajille, jotka tarvitsevat 
tukea päätöksenteossa, henkilökohtaisille avustajille, joiden työtehtäviin 
kuuluu päätöksenteossa tukemista ja henkilökohtaista apua saavien ja tukea 
päätöksenteossa käyttävien lähi-ihmisille. Opas voi olla mielenkiintoinen myös 
henkilökohtaisen avun palveluntuottajille ja muille, jotka ovat kiinnostuneita 
päätöksenteossa tukemisesta. Oppaan sisältöä voidaan hyödyntää päätöksen-
teossa tukemisen periaatteiden ymmärtämiseen ja avustamiseen liittyvissä 
tilanteissa toimimiseen. 
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Keskeiset lait ja periaatteet

Keskeiset lait ja periaatteet

Artiklassa 12 mainitaan lisäksi, että oikeutta varten tulee järjestää myös  

vammaisille henkilöille tuki, jota he mahdollisesti tarvitsevat oikeustoimi-

kelpoisuuttaan käyttäessään. Yhtenä tällaisena tukimuotona voidaan nähdä 

päätöksenteossa tukeminen. Kun ihmisiltä kielletään heidän oikeutensa tehdä 

päätöksiä tai oikeutta päätöksentekoon perusteettomasti rajoitetaan, rikotaan 

ihmisoikeuksia.

Henkilökohtainen apu nähdään yleissopimuksessa tärkeänä. Henkilökohtaisen 

avun osalta erityisen keskeinen on 19. artikla, joka koskee elämistä itsenäisesti 

ja osallisuutta yhteisössä. Henkilökohtainen apu nähdään yhtenä keinona lisätä 

vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia valinnanmahdollisuuksia, täysimää-

räistä osallisuutta ja osallistumista yhteisöön. Lisäksi mahdollisimman itsenäis-

tä henkilökohtaista liikkumista edistetään 20. artiklan mukaan muun muassa 

avustajien avulla. Vaikka muissa artikloissa ei suoraan puhuta henkilökohtai-

sesta avusta tai avustamisesta, tulevat artiklat silti huomioonotettaviksi myös 

henkilökohtaisen avun osalta.

2
YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden 
oikeuksista artiklassa 12 todetaan, että jokainen henkilö on 
yhdenvertainen lain edessä. Tästä voidaan johtaa jokaisen 
henkilön yleinen oikeustoimikelpoisuus ja oikeus päättää 
omista asioistaan.
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Keskeiset lait ja periaatteet

Henkilökohtaista avun myöntämisestä ja järjestämisestä säädetään vammais-

palvelulain 8 c ja 8 d §:ssä. Sitä voidaan myöntää päivittäisiin toimiin, työhön 

ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen tai sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Edellä mainituissa toimissa henkilökohtai-

sella avulla on tarkoitus auttaa avun saajaa toteuttamaan omia valintojaan.

Henkilökohtaista apua tulisi lainsäädännön lisäksi säädellä myös eettiset 

periaatteet. Henkilökohtaisen avun eettisiin periaatteisiin kuuluu ensisijai-

sesti jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen. Tämä tarkoittaa jokaisen ihmisen 

ainutkertaisuuden kunnioittamista ja sitä, että jokaisella tulee olla oikeus elää 

hyvää ja arvokasta elämää. Vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta tulee 

kunnioittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että hänellä on oikeus itsenäiseen elämään ja 

oikeus päättää siihen liittyvistä asioista.  Henkilökohtaisen avun toteutuksessa 

tulee sekä avustajan että avustettavan lähtökohtaisesti noudattaa vaitiolovelvol-

lisuutta toisen henkilökohtaisista asioista ja kunnioittaa toistensa yksityisyyttä. 

Avustaja on puolueeton henkilö, joka ei myöskään kerro avun saajan asioista 

ilman tämän lupaa. 
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Keskeiset käsitteet

Keskeiset käsitteet3

3.1 Itsemääräämisoikeus 

Jokainen henkilö on oman elämänsä paras asiantuntija. Jokaisella ihmisellä on 

itsemääräämisoikeus ja oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä sekä 

oikeus viettää omannäköistään elämää.  Oikeus tehdä valintoja edellyttää, että 

henkilö on saanut riittävästi tietoa vaihtoehdoista ja niiden seurauksista, että 

hän voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan. Itsemääräämisoikeus on henkilö-

kohtaisen avun keskeinen tavoite ja edellytys. Vammaisen henkilön tulee voida 

päättää itse mitä hän haluaa tehdä, milloin hän haluaa tehdä, missä hän haluaa 

tehdä ja miten haluaa asiat tehtävän. Tarvittaessa itsemääräämisoikeutta, pää-

töksentekoa ja valinnanvapautta voi tukea myös puhetta tukevien ja korvaavien 

kommunikaatiokeinojen avulla. 

3.2 Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on kunnan sosiaalitoimen myöntämä palvelu, jota 

myönnetään vaikeavammaisille henkilöille. Henkilö on vaikeavammainen, jos 

hän tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttä-

mättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toimista, 

työstä tai opiskelusta, harrastuksista, yhteiskunnallisesta osallistumisesta tai 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisestä. Näihin toimiin myönnetään 

henkilökohtaista apua ja näissä toimissa on olennaista, että henkilökohtaisella 

avulla autetaan avun saajaa toteuttamaan omia valintojaan.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua seuraavilla tavoilla:

1)  avustajan työnantajana toimivalle vammaiselle henkilölle korvataan hen-

kilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset

2)  ostamalla henkilökohtaisen avun palvelua yksityiseltä palvelun tuottajalta

3)  järjestämällä henkilökohtaisen avun palvelua kunnan omana toimintana

4)  antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin

3.3  Tuettu päätöksenteko ja päätöksenteon tuki

Tuetun päätöksenteon tarkoituksena on kannustaa ja tukea henkilöä teke-

mään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Henkilö voi tarvita tukea päätök-

sentekoon, jos hänellä on vaikeuksia käsitellä tai muistaa tietoa, vaikeuksia 

kommunikoida tai soveltaa oppimiaan asioita uusissa tilanteissa tai erilaisissa 

ympäristöissä. 
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Keskeiset käsitteet

Päätöksenteon tukemisella on tarkoitus antaa avun saajalle tietoa eri vaihtoeh-

doista ja niiden seurauksista ja tätä kautta vahvistaa henkilön omia käsityksiä. 

Tältä pohjalta avun saaja voi tehdä itse harkitut päätöksensä ja toteuttaa parhai-

ten itsemääräämisoikeuttaan. Päätöksenteon tukija tukee henkilöä tekemään 

itsenäisiä päätöksiä antamalla lisätietoa tai ohjaamalla tiedon ääreen, kannus-

tamalla ja rohkaisemalla. Tukija ei ohjaa päätöksentekoa oman mielipiteensä 

mukaan.

Tuetun päätöksenteon järjestelmää on kehitetty useissa maissa. Isossa-Britan-

niassa tuettu päätöksenteko on liitetty lakiin. Henkilöillä on ollut vuodesta 

2007 alkaen juridinen oikeus tuettuun päätöksentekoon. Laki (Mental Capacity 

Act) suojelee henkilöitä, jotka eivät pysty tekemään täysin itsenäisiä päätöksiä, 

esimerkiksi jos henkilöllä on kehitysvamma, mielenterveyden ongelmia tai 

dementia. (The National Archives 2009.) Kanadan Brittiläinen Columbia on 

yksi johtavista esimerkeistä puhuttaessa tuetun päätöksenteon sisällyttämisestä 

lakiin, politiikkaan ja käytäntöön. Vuonna 2000 Brittiläisessä Columbiassa tuli 

voimaan Representation Agreement Act. Laki oikeuttaa vammaisen henkilön 

tekemään edustussopimuksen (representation agreement) tukiverkostonsa 

kanssa.  Tämä sopimus tekee näkyväksi esimerkiksi viranomaisille sen, että 

henkilö on antanut tukiverkostolle arvovallan olla mukana avustamassa henki-

löä päätöksenteossa ja edustaa henkilöä sovituissa tilanteissa. (United Nations 

Enable 2010.) 

Suomessa ei ole käytössä virallista ohjeistusta tuetusta päätöksenteosta. Tästä 

johtuen tässä oppaassa puhutaan päätöksenteossa tukemisesta.
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Henkilökohtaisen avun hakeminen

Henkilökohtaisen avun 
hakeminen4

Henkilökohtaista apua kannattaa hakea, jos tuntuu, ettei selviydy joistain 

asioista tai tilanteista ilman toisen henkilön apua tai tukea. Henkilökohtais-

ta apua kannattaa hakea myös, jos huomaa toistuvasti jättävänsä tekemättä 

asioita avun tai tuen puutteen vuoksi. Jos ajattelee, että henkilökohtainen apu 

helpottaisi elämää, kannattaa ottaa yhteys kunnan sosiaalityöntekijään. Mikäli 

yhteydenotto suoraan sosiaalityöntekijään tuntuu vaikealta, voi asiasta kertoa 

jollekin läheiselle henkilölle, joka auttaa asian viemisessä eteenpäin.

Henkilökohtaista apua haetaan kunnan sosiaalitoimesta. Henkilökohtaisen 

avun hakeminen tapahtuu parhaiten kirjallisella hakemuksella. Hakemus voi 

olla joko vapaamuotoinen tai sen voi täyttää kunnan valmiiseen kaavakkeeseen. 

Myös sosiaalityöntekijä voi auttaa hakemuksen tekemisessä.

Usein ennen henkilökohtaisen avun hakemista pidetään sosiaalityöntekijän 

kanssa palvelusuunnitelmapalaveri. On tärkeää tuoda sosiaalityöntekijälle esille 

omat mielipiteensä henkilökohtaiseen apuun liittyvästä tarpeesta. Siihen on 

jokaisella oikeus. Henkilökohtaista apua haettaessa keskeistä on arvioida itse 

missä asioissa, kuinka paljon ja milloin apua tarvitsee. On tärkeää tehdä arvi-

ointi huolella ja huomioida kaikki apu, mitä tarvitsee päivittäin, viikoittain ja 

kuukausittain. Jossakin asiassa voi tarvita apua harvemmin, mutta kuitenkin 

toistuvin väliajoin. Avun tarpeen arvioinnissa kannattaa tuoda esille myös ne 

asiat, joita ei ole voinut tehdä avun puuttumisen vuoksi.

Henkilökohtaisen avun hakemisen yhteydessä on aina sovittava erikseen pää-

töksenteon tukemisesta.  Samalla sovitaan siitä, miten päätöksenteossa tuke-

minen järjestetään. Lisäksi tulee sopia siitä, mihin kaikkiin asioihin avustettava 

tarvitsee tukea, jottei päätöksenteossa tukemista uloteta myös niihin asioihin, 

joihin henkilö ei tarvitse lainkaan tukea.
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Henkilökohtaisen avustajan perehdyttäminen 

Henkilökohtaisen avustajan 
perehdyttäminen 5

Silloin, kun henkilö tarvitsee tukea päätöksenteossa, on erityisen tärkeää, että 

avustajan perehdyttämiseen varataan riittävästi aikaa. Perehdytyksessä voidaan 

hyödyntää yksilökeskeisen elämänsuunnittelun työvälineitä sekä puhetta tuke-

via ja korvaavia kommunikoinnin välineitä. Tarvittaessa avustajaa voivat pereh-

dyttää myös avustettavan läheiset ja lähityöntekijät. Erityisen tärkeää tämä on 

silloin, kun henkilö tarvitsee tukea kommunikointiin ja käyttää vaihtoehtoisia 

kommunikoinnin välineitä. Avustajan on välttämätöntä tietää avustettavan tapa 

kommunikoida, koska ilman kommunikointia avustettava ei voi esittää omia 

mielipiteitään. 

Avustajan perehdytyksessä on hyvä huomioida myös seuraavat asiat:

– millä tavalla avustettava tekee päätöksiä ja millaista tukea hän tarvitsee 

päätöksentekoon

–  millä tavalla muut tukevat avustettavaa päätöksenteossa – miten avus-

tettavan läheiset ihmiset, mahdolliset ohjaajat/hoitajat ja avustajat voivat 

yhdessä tukea päätöksiä

–  miten avustaja voi tukea päätöksentekoa erilaisissa tilanteissa ja mahdolli-

sesti vieraassa ympäristössä

–  mitä apuvälineitä avustettava käyttää – miten ne liittyvät kommunikoin-

tiin ja päätöksentekoon (esim. kommunikaatiopassi, kyllä/ei –kortit, 

aakkostaulu)

–  mitä tehdä siinä tapauksessa, jos avustajan mielestä päätökseen sisältyy 

avustettavan turvallisuuden vaarantava riski – miten riskiarviointia voi-

daan tehdä yhdessä

Avustajan perehdyttäminen päätöksenteossa tukemiseen

Avustajan ohjaaminen ja työtehtävistä päättäminen on aina vammaisella hen-

kilöllä. Näin tulee olla riippumatta siitä, millä tavalla henkilökohtainen apu on 

järjestetty. Jos henkilökohtainen apu on järjestetty muulla tavalla kuin työnan-

tajamallilla, on avustajan työnantajan varmistettava, että:

–  avustajilla on riittävästi tietoa henkilökohtaisen avun ideologiasta ja avus-

tettavan itsemääräämisoikeudesta

Henkilökohtaisen avustajan työ vaihtelee avustettavan 
ja avun tarpeen mukaan. On tärkeää, että avustaja 
perehdytetään työhönsä riippumatta siitä, mikä 
järjestämistapa on kyseessä.
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Henkilökohtaisen avustajan perehdyttäminen 

–  avustajilla on riittävästi tietoa siitä, miten he voivat tukea päätöksentekoa 

arjen avustustilanteissa

–  avustajilla on riittävästi tietoa siitä, miten avustettava tekee päätöksiä ja 

millaista tukea hän tarvitsee eri päätöksentekotilanteissa

–  avustajilla on riittävästi kykyjä ja taitoa ymmärtää avustettavaa silloinkin, 

kun hän käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin keinoja

–  avustettavilla on mahdollisuus antaa palautetta ja halutessaan vaihtaa 

avustajaa

Avustajan huolellinen perehdyttäminen on keskeistä, jos halutaan tuottaa 

laadukasta henkilökohtaisen avun palvelua. Jos palvelua järjestetään muul-

la kuin työnantajamallilla, painottuu palveluntuottajan perehdytysvastuu. 

Perehdytyksessä palveluntuottajan tulee varmistaa, että avustaja ymmärtää 

henkilökohtaisen avun ideologian ja asenne työhön on oikea. Tämä on pohja-

na perehdytyksen onnistumiselle myös päätöksenteossa tukemisen osalta. (ks. 

lisää Assistentti.info, Laatukäsikirja palveluntuottajille).

Jos avustaja vaihtuu usein, voi olla haastavaa järjestää päätöksenteon tukemi-

nen asianmukaisesti. Tästä huolimatta avustajan pitäisi aina avustustilanteessa 

tietää, miten ihminen tekee päätöksiä ja miten hän kommunikoi. Avustajan 

perehdytyksen rooli korostuu. Jos kyseessä on palveluntuottajan kautta tuleva 

henkilökohtaisen avun palvelu, tulee palveluntuottajan kiinnittää erityistä huo-

miota siihen, miten päätöksenteon tuki toteutetaan myös niissä tilanteissa, jois-

sa avustaja vaihtuu usein. Asiakaskohtainen perehdytys tulee aina antaa, vaikka 

avustamissuhde ei olisi pitkäkestoinen tai avustaja olisi sijainen. Asiakaskoh-

taisella perehdytyksellä pystytään varmistamaan päätöksenteon tukeminen ja 

itsemääräämisoikeuden toteutuminen, mikä on ensisijaista henkilökohtaisessa 

avussa.
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Päätöksenteon tuki henkilökohtaisessa avussa

Päätöksenteon tuki 
henkilökohtaisessa avussa6

Joissakin tilanteissa avustettava voi tarvita tukea päätöksentekoon. Tällöin 

yhdessä sovittu tuki päätöksentekoon voi lisätä itsemääräämisoikeutta ja oman 

elämän hallintaa. Päätöksenteon tuesta ja sen käyttämisestä on kuitenkin so-

vittava kunkin avustettavan kanssa erikseen ja tilanne on tarkistettava sään-

nöllisesti. Voi olla, että päätöksenteon harjoittelun kautta avustettava ei enää 

myöhemmin tarvitse yhtä paljon tukea päätöksenteossa.

6.1 Päätöksenteon tuen keskeiset periaatteet

Seuraaviin periaatteisiin sisältyy paljon tietoa päätöksenteossa tukemisesta ja 

oikeudesta tehdä päätöksiä. Periaatteisiin voi aina peilata omaa toimintaansa 

päätöksien tekijänä tai päätöksenteon tukijana. 

1. Jokaisella on oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä

2. Jokaisella on kyky tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä

3. Ihmisiä tulee tukea päätöksien tekemisessä kaikissa tilanteissa

4. Tarve päätöksenteon tukeen voi vaihdella tilanteen mukaan

5. Jokaisella on oikeus oppia – joskus myös virheistään

6. Jokaisella on oikeus muuttaa mielipidettään

7.  Jokaisella on oikeus tehdä päätöksiä, joista muut eivät välttämättä ole 

samaa mieltä

6.2 Päätöksenteon tukeminen käytännössä

Jotta päätöksenteon tuen keskeiset periaatteet voivat toteutua, on sekä avustet-

tavan että avustajan muistettava huolehtia muutamista asioista.

Avustettavan tulee huomioida:

• Sinulla on oikeus tehdä päätöksiä oman elämäsi suhteen.

• Kun teet päätöksiä, johdat itse omaa elämääsi.

• Muistuta ihmisiä, että sinulla on oikeus päättää.

• Saatat tarvita tukea, jotta voit tehdä päätöksiä.

• Asioiden välillä voi valita ilman harkintaa, mutta silloin ei välttämättä tee 

parasta päätöstä.

Henkilökohtaisen avun lähtökohtana on se, että ihminen 
tekee itse omaa elämäänsä koskevat päätökset.
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Päätöksenteon tuki henkilökohtaisessa avussa

• Tietojen saaminen on tärkeä osa päätöksentekoa. Ennen kuin päätät, voit 

saada lisätietoa asiasta avustajalta tai muulta tukihenkilöltä.

• Tiedot eivät ole vain tosiasioita, vaan myös tunteita ja arvoja.

• Puhu luottamillesi ihmisille, minkä asioiden suhteen haluat enemmän 

sananvaltaa

• Kerro mitä tukea tarvitset, jotta voit tehdä päätöksen. Jos et tiedä mitä 

tukea tarvitset, voit kysyä neuvoa ihmisiltä, joihin luotat.

Näin teet itse päätöksiä:

Avustajan tulee huomioida:

• Kunnioita avustettavan arvoja.

• Sovita oma toimintasi avustettavan kannalta tarkoituksenmukaisesti.

• Anna avustettavan tehdä mahdollisimman paljon itse.

• Toimi avustustilanteissa siten, että avustettavalla on mahdollisuus tehdä 

päätöksiä.

• Avustettavan pitää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

• Älä oleta mitä avustettava haluaa, vaan kysy hänen mielipidettään, vaikka 

se veisi aikaa.

• Auta luomaan avustettavalle tilanteita, joissa hänellä on todellisia vaihto-

ehtoja.

• Auta avustettavaa saamaan tarvittava informaatio päätösten tekemiseksi.

• Anna tietoa muista tahoista tai henkilöistä, jotka voivat tukea päätöksente-

ossa erityisissä tilanteissa (esim. lakineuvonta).

• Anna avustettavalle aikaa tutkiskella ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.
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Päätöksenteon tuki henkilökohtaisessa avussa

• Ymmärrä, että erilaisten päätösten tekemiseen tarvitaan erilainen määrä 

aikaa ja tukea.

• Muistuta myös avustettavan mahdollisia muita tukihenkilöitä, että avustet-

tavalla on oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä.

• Puutu asiaan, jos huomaat, että avustettavaa ei tueta päätöksenteossa tai 

hänen päätöksiään ei kunnioiteta.

• Tarkastele omaa toimintaasi kriittisesti. Käytä tarvittaessa apuna esimer-

kiksi muistiinpanoja, videointia tai oppimispäiväkirjaa. Keskustele arjen 

tilanteista avustettavan kanssa – miten onnistut päätöksenteon tuessa. 

Missä onnistuit hyvin? Mitä voisit tehdä toisin?

Näin tuet konkreettisesti päätösten tekemistä: 
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Päätöksenteon tuki henkilökohtaisessa avussa

Jotta päätöksenteossa tukeminen myös käytännössä onnistuisi, tulee avustetta-

van pystyä kommunikoimaan avustajansa kanssa. Muutoin avustettava ei pysty 

ilmaisemaan mitä haluaa ja koko päätöksenteossa tukeminen mitätöityy. Kom-

munikaation tukemiseksi voidaan käyttää muun muassa seuraavia menetelmiä:

Päätöksenteon tukemisessa on myös tärkeää huomioida avustettavan mielen-

tila ja tilanne. Henkilön reagoinnin tarkkailu auttaa ennakoimaan mahdollisia 

yllättäviä tilanteita sekä hahmottamaan milloin henkilö tarvitsee tukea.

6.2. Päätöksenteon tukemisen tilanteet

Kaikki ihmiset tekevät päätöksiä suhteessa saatavilla olevaan tietoon, mukaan 

lukien ystävien, kumppaneiden, perheen ja muiden läheisten antama neuvonta 

ja tuki. Päätöksenteon tuki on läsnä kaikkien ihmisten elämässä, mutta jotkut 

ihmiset tarvitsevat sitä enemmän kuin toiset.  Päätöksenteon tuki toteutuu 

arjen avustamistilanteissa hyvin eri tavoin. Valintatilateisiin ja päätöksenteon 

tukeen liittyy usein sekä taustatiedon antaminen päätöksenteon tueksi että 

valinnan seurausten ja vaikutusten ymmärrettäväksi tekeminen.

(Lähde: Vammaispalvelujen käsikirja & Verneri.net)
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Päätöksenteon tuki henkilökohtaisessa avussa

Avustettava saattaa tarvita apua seuraavissa asioissa: Päätöksenteossa tukemista 

voidaan tarvita hyvin erilaisissa arjen tilanteissa. Tilanteet vaihtelevat myös pal-

jon sen suhteen, miten isoista päätöksistä on kyse. Arjen päätöstilanteet voivat 

liittyä esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

Näissä tilanteissa avustajalla ja päätöksenteon tuella voi olla suuri merkitys. Par-

haimmillaan avustaja voi tukea itsemääräämisoikeutta tarjoamalla taustatietoa 

päätöksenteon tueksi sekä tehdä valintojen seurauksia ja vaikutuksia näkyväksi. 

Pahimmillaan avustaja tekee päätökset avustettavan puolesta, ohjaa avustettavaa 

tekemään päätöksiä omien arvojensa mukaisesti tai jättää avustettavan yksin 

päätöksenteon kanssa, vaikka hän tarvitsisi siihen tukea. Kyky tehdä päätöksiä 

kasvaa arjen harjoittelun myötä. Tukemalla arjen pieniä päätöstilanteita voidaan 

tukea myös taitoa tehdä omaa elämää koskevia merkittäviä päätöksiä tulevaisuu-

dessa. 

Arjen tilanteissa avustajan antama tuki voi olla hyvin tärkeää, mutta isommat 

elämää koskevat tai oikeudelliset päätökset on hyvä keskustella yhdessä muun 

tukiverkoston kanssa, jos henkilö haluaa ja tarvitsee tukea muulta tukiverkostol-

ta. On tärkeää varmistaa, että avustettava saa elämän isoihin päätöksiin riittävän 

tuen monilta eri tahoilta.
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Päätöksenteon tuki henkilökohtaisessa avussa

Avustettavan tukiverkostoon voi kuulua esimerkiksi perheenjäseniä, ystäviä, 

naapureita, työkavereita, ohjaajia, hoitajia ja henkilökohtaisia avustajia. Tukiver-

kostolla on ensiarvoisen tärkeä rooli siinä, miten avustettavan päätöksentekoa 

tuetaan. Siksi on tärkeä tietää, ketkä tukiverkostoon kuuluvat, mikä rooli heillä 

on ja miten he voivat tukea avustettavaa parhaiten.
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Yksilökeskeinen elämän suunnittelu avustamisen ja päätöksenteon tukena

Yksilökeskeinen elämän
suunnittelu avustamisen ja 
päätöksenteon tukena

7

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu on sekä ideologia että joukko työvälineitä. 

Työvälineillä pyritään tuomaan esiin tukea tarvitsevan henkilön omaa ääntä: 

millaista elämää hän elää tai haluaisi elää, millaista tukea hän saa tai tarvitsee, 

miten tuemme häntä parhaiten, mistä henkilö unelmoi tai ketkä ovat hänen 

elämänsä tärkeimmät ihmiset. 

Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun työvälineitä on esitelty tarkemmin esi-

merkiksi Minun suunnitelmani – vihkossa. Minun suunnitelmani -vihkon 

työvälineitä voi hyödyntää monin eri tavoin myös henkilökohtaisessa avussa. 

Työvälineitä voi hyödyntää esimerkiksi:

• Avustajan perehdytyksessä: 

• Elämäni nyt

• Näin kommunikoin

• Minun vahvuuteni ja taitoni

• Päätökset ja valinnat

• Minulle tärkeät ihmiset

• Tuki ja apu, jota tarvitsen

• Arjen avustamistilanteissa:

• Minun vapaa-aikani

• Näissä paikoissa haluan käydä

• Näin huolehdin turvallisuudestani

• Näin huolehdin terveydestäni

• Näitä asioita haluan oppia

• Minun toimintasuunnitelman

Minun suunnitelmani – vihkon voi ladata ilmaiseksi osoitteessa  
http://www.kvps.fi/materiaalipankki/julkaisut-ja-raportit

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu on henkilön ajatusten ja toiveiden 
näkyväksi tekemistä, se on tukea elämän ja palveluiden suunnitteluun. 
Lähtökohtana on se, että jokainen voi eri tavoin olla oman elämänsä 
ohjaksissa, mutta jotkut tarvitsevat siihen enemmän tukea kuin toiset. 
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Yksilökeskeinen elämän suunnittelu avustamisen ja päätöksenteon tukena

Avustajan kanssa toimiessa voi hyödyntää myös Päätöksenteon tuen taulukkoa:

Päätöksenteon tuen taulukko

Tärkeitä asioita  
elämässäni 

Miten teen päätöksiä 
elämäni tärkeisiin  
asioihin liittyen?

Miten minua voi tukea 
päätöksenteossa?

Esimerkki:  
Pidän ravintolassa 
syömisestä

Esimerkki: 
Päätän itse, mitä haluan 
ravintolassa syödä. 

Esimerkki:  
Tarvitsen tukea ravintolan 
valintaan ja eri vaihtoeh-
tojen ymmärtämiseen. 
Tarvitsen tukea kustan-
nusten laskemiseen ja 
maksamiseen. 

Esimerkki: 
Haluaisin opiskelemaan 

Esimerkki: 
Päätän itse mitä haluaisin 
opiskella ja milloin haluai-
sin hakea opiskelemaan.

Esimerkki: 
Tarvitsen tukea eri 
opiskeluvaihtoehto-
jen ymmärtämiseen ja 
opiskelu paikkojen vertai-
lemiseen. Tarvitsen tukea 
hakupapereiden täyttä-
miseen.

Arjen avustamistilanteissa päätöksiä tehdään pienissä ja suurissa asioissa. Avusta-

jan ja avustettavan on hyvä pohtia yhdessä sitä, millaisia päätöksentekotilanteita 

arjessa kohdataan ja mitkä asiat voivat vaikuttaa avustamistilanteisiin. Avustetta-

valla on oltava päätösvalta omaa elämäänsä koskevissa asioissa vaikeissa ja yllättä-

vissäkin tilanteissa. Vaikeita tai yllättäviä tilanteita voivat olla esimerkiksi: 

–  Avustettava haluaa tehdä eri asioita, kuin mitä avustajan kanssa tavallisesti 

tehdään

–  Avustettavan läheiset tai lähityöntekijät ovat eri mieltä siitä, mitä avustajan 

kanssa pitäisi tehdä

–  Avustettava ja avustaja ovat eri mieltä niistä asioista, jotka ovat avustettaval-

le vaarallisia tai sisältävät riskin

–  Avustaja vaihtuu usein - usein vaihtuvat avustajat eivät ymmärrä avustetta-

van kommunikointia

–  Avustettava ei ohjaa avustajan työtä – avustajan on vaikea tietää, mitä avus-

tettava haluaa tehdä 

–  Avustettava kysyy kaikissa asioissa avustajan mielipidettä, avustajan on 

vaikea tietää miten avustettavan päätöksentekoa voi tukea

–  Avustaja ei kysy avustettavan mielipidettä vaan toimii omien päätöstensä 

mukaisesti
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Yksilökeskeinen elämän suunnittelu avustamisen ja päätöksenteon tukena

Arjen avustamistilanteissa – joskus yllättävissä ja vaikeissakin – on tärkeää 

muistaa, että henkilökohtainen apu on tarkoitettu nimenomaan itsenäisen 

elämän ja omien valintojen toteuttamisen tueksi. Avustettavan oma mielipide ja 

päätökset ohjaavat toimintaa, vaikka hän tarvitsisikin tukea päätöksien tekemi-

seen.
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Päätöksenteon tuki ristiriitatilanteissa ja positiivinen riskiarviointi

Joskus avustettavan lähipiiri saattaa kuitenkin olla eri mieltä avustettavan 

kanssa henkilökohtaisen avun toteutuksesta tai siitä, mikä päätös on heidän 

läheiselleen paras. Tällöin avustajaan kohdistuu ristipaineita toimia tilanteessa 

oikein. Avustettavan lähipiirin mielipide ja käsitys voidaan ottaa huomioon, 

mutta sen ei saa antaa vaikuttaa henkilön oikeuteen sanoa viimeinen sana.

Voi myös olla tilanne, että avustaja kokee, että avustettavan haluama asia tai 

päätös ei ole avustettavan edun mukainen. Päätös voi avustajasta tuntua myös 

muutoin järjenvastaiselta tai turhalta. Tällaisessakin tilanteessa tulee muistaa, 

että ihmisellä on oikeus tehdä päätöksiä, joista muut ympärillä olevat eivät ole 

samaa mieltä. Ei ole olemassa yleisesti oikeita tai vääriä päätöksiä. Jokaisella on 

oma tapa tehdä asioita ja jokainen arvottaa asioita eri tavalla.

Joskus ristiriitatilanne syntyy siitä, että avustajalla on pelko halutun toiminnan 

turvallisuudesta. Ihmisen tulee kuitenkin myös voida kokeilla asioita ja ottaa 

riskejä. Niiden kautta saadaan kokemuksia ja voi myös oppia. Avustajan voi kui-

tenkin olla tarpeen muistuttaa avustettavaa edellisistä päätöksistä. Muistutus on 

tarpeen erityisesti tilanteissa, joissa vastaavista päätöksistä seurasi jotain ikävää.

Kaikissa ristiriitatilanteissa on kuitenkin punnittava ristiriitaa kysymällä itsel-

tään seuraavat kysymykset:

Päätöksenteon tuki 
ristiriitatilanteissa ja 
positiivinen riskiarviointi

8
Joskus henkilökohtaisen avun toteuttamiseen ja 
päätöksenteon tukemiseen voi olla hyvä kysyä neuvoa 
avustettavan lähipiiriltä, joka tuntee avustettavan.
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Päätöksenteon tuki ristiriitatilanteissa ja positiivinen riskiarviointi

Useimmiten jo ensimmäinen kysymys auttaa avustajaa palauttamaan mie-

liin henkilökohtaisen avun päätarkoituksen. Avustettavalla on oikeus käyttää 

itsemääräämisoikeuttaan päätöksiensä kautta ja päätöksien on tarkoitus tukea 

hänen itsemääräämisoikeuttaan. 

Turvallisuus ja päätöksen ikävät seuraukset täytyy ottaa huomioon päätöksen 

tekemisen yhteydessä. Päätöksillä ei saa olla avustettavalle tai muille osapuo-

lille vaarallisia tai ikäviä seurauksia. Jos vastaus taulukon kahteen viimeiseen 

kysymykseen on ”ei”, voi päätöksen huoletta tehdä. Jos vastaus kahteen viimei-

seen on ”kyllä”, tulee päätöksen seurauksista keskustella avustettavan kanssa ja 

auttaa häntä ymmärtämään tilanne. Tilanteen ja vaihtoehtojen punnitsemiseen 

kannattaa käyttää erilaisia keinoja ja hahmotusmenetelmiä. Tilanteessa tulee 

myös yhdessä pohtia olisiko muuta keinoa saavuttaa haluttu asia tai tekeminen. 

Riskianalyysi on koottu seuraavaan taulukkoon:

Tulee muistaa, että turvallisuudella ei saa perustella liikaa, vaikka se otetaankin 

huomioon niin, ettei vakavia onnettomuuksia satu. Suurimpaan osaan ihmisten 

tekemisistä sisältyy jonkinlaisia riskejä. Tukihenkilön tulee laittaa omat pel-

konsa perspektiiviin. Riskeistä on annettava tietoa avustettavalle ja auttaa häntä 

ymmärtämään ne. Apuna voi toimia myös esimerkiksi muistuttaminen aiempi-

en päätösten ikävistä seurauksista.

Joissakin tilanteissa päätöksentekoa voidaan tukea positiivisen riskiarvioinnin 

keinoin. Jokaisella ihmisellä on oikeus kokeilla uusia asioita ja tehdä myös vir-

heitä. Positiivisen riskiarvioinnin keinoin avustettava voi yhdessä tukiverkos-

tonsa kanssa arvioida omiin päätöksiinsä liittyviä riskejä ja siten myös välttää 

niitä. Riskiarviointi auttaa hallitsemaan riskejä. Riskiarviointia voi tehdä 

esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla :

• Minkä asian haluaisin toteuttaa?



21

Päätöksenteon tuki ristiriitatilanteissa ja positiivinen riskiarviointi

• Miksi asia on tärkeä minulle?

• Mitä riskejä asian toteuttamiseen voi sisältyä? Mikä voi mennä pieleen? 

Millä keinoilla voimme välttää riskejä?

• Mitä voimme tehdä, jotta asian toteuttaminen olisi mahdollista?

• Mikä asian toteuttamisessa on

o avustettavan rooli 

o avustajan rooli

o läheisten rooli

o tukihenkilöiden rooli 

Tavoitteena on, että henkilö voi tehdä mahdollisimman paljon omia valintoja 

ja päätöksiä, tulla itsenäisemmäksi ja elää mahdollisimman itsensä näköistä 

elämää. Positiivisessa riskiarvioinnissa keskiössä on ratkaisujen löytäminen, 

jotta toivottu asia voidaan tehdä. Riskejä ei vähätellä, vaan pyritään yhdessä 

minimoimaan ne.
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Päätöksenteon tuki ristiriitatilanteissa ja positiivinen riskiarviointi

Positiivinen riskiarviointi etenee seuraavasti:
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Päätöksenteon tuki ristiriitatilanteissa ja positiivinen riskiarviointi

Riskiarviointi voidaan tehdä käyttäen apuna valmiita lomakkeita ja kirjata 

jokainen vaihe ylös.  Arjen tilanteissa ei kuitenkaan aina tarvita perinpohjaista 

riskiarviointia. Perusteellisempi positiivinen riskiarviointi soveltuu erityisen 

hyvin seuraaviin tilanteisiin:

• suuriin elämänmuutoksiin liittyvien asioiden käsittelyyn ja muutokseen 

valmistautumiseen

• uusien asioiden kokeilemiseen liittyvistä asioista keskustelemiseen

• tilanteisiin, joissa joku on huolissaan henkilön turvallisuudesta ja tervey-

destä

• tilanteisiin, joissa henkilön verkostossa on erilaisia näkemyksiä jonkun 

asian toteutuksen turvallisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä.



Avustaja auttaa Minnaa esimerkiksi ymmärtämään mitä virkailijat tai myyjät 

sanovat sekä joskus myös tulkkaamaan mitä Minna haluaa sanoa. Näin on 

erityisesti isompien päätösten ja vaikeampien tilanteiden osalta. Tutuissa pai-

koissa Minna asioi ilman avustajan apua. Osa paikoista ei ollut Minnalle aluksi 

sellaisia, joissa hän voisi asioida yksin, mutta avustajan avulla niissä asioimises-

ta on tullut tuttua ja turvallista.

Minna hämmentyy joskus sosiaalisissa tilanteissa, jolloin hän tarvitsee avusta-

jan tukea selvittääkseen itselleen miten haluaa tilanteissa toimittavan sekä roh-

kaisua ilmaista itseään. Avustaja auttaa Minnaa myös hahmottamaan erilaisia 

vaihtoehtoja, joita Minnalla on käytettävissä. Minna tarvitsee avustajan tukea 

erityisesti ristiriitatilanteissa.

Minna tykkää kuitenkin elää impulsiivisesti ja muuttaa usein mieltään. Min-

nan avustaja keskustelee Minnan kanssa tilanteisiin liittyvistä riskeistä ja mitä 

muutokset mahdollisesti tarkoittavat tulevaisuuden kannalta. Joskus avustaja 

on ollut eri mieltä siitä, miten kannattaa toimia. Tällöin avustaja on kuitenkin 

katsonut, ettei Minnan valinta aiheuttaisi kuitenkaan merkittävää riskiä kenen-

kään turvallisuudelle eikä suurta vahinkoa pääsisi tapahtumaan. Joskus Minna 

on yhteisen keskustelun kautta muuttanut itse mieltään, kun on ensin punnin-

nut eri vaihtoehtojen seurauksia yhdessä avustajan kanssa. Mitään vaaraa tai 

kamalan ikävää tilannetta ei ole kuitenkaan vielä syntynyt, vaikka Minna on 

toteuttanut toiveitaan ja tehnyt päätöksiä, joita hänen vanhempansa ovat kau-

histelleet. Joskus Minnan vanhemmat ovat syyttäneet avustajaa kyseenalaisten 

tilanteiden hyväksymisestä. Avustaja on kuitenkin kertonut vanhemmille, että 

hänen tehtävänään on ensisijaisesti tukea Minnan tahtoa ja toiveita ja löytää 

parhaimmat sekä turvallisimmat keinot niiden saavuttamiseksi yhdessä Min-

nan kanssa.

Minnan itsenäinen elämä  
avustajan tukemana

Minna asuu itsenäisesti omassa kodissaan. Minnalle on myönnetty 
henkilökohtaista apua vapaa-aikaan ja päivittäisiin toimiin. Kotona 
Minna tarvitsee jonkin verran apua kodinhoidossa ja itseensä liittyvissä 
toimissa. Kodin ulkopuolella Minna tarvitsee apua asioinnissa 
esimerkiksi virastoissa ja kaupoissa.
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Esimerkkitarinat ja tukikysymykset

Esimerkkitarinat ja 
tukikysymykset



Tämä on Mion ja Akun tarina siitä, miten henkilökohtainen avustaja 
voi tukea avustettavan päätöksiä jokapäiväisessä arjessa ja miten jo 
perehdytysvaiheessa voidaan tukea sitä, että avustaja osaa toimia 
tilanteissa oikein. Mio käyttää henkilökohtaista apua arjen tukena. Aku 
on pääkaupunkiseudulla henkilökohtaisen avun palveluita tuottavan 
KVPS Tukena Oy Citytulppaanin avustaja. Anne on Citytulppaanin 
vastaava palveluohjaaja. 

Tukena arjen päätöksissä – 
Mion ja Akun tarina
Kirjoittanut Heidi Kaipio

Aku aloitti Mion uutena avustajana tutustumalla Mion tapaan tehdä arkeaan 

koskevia päätöksiä. Aku oli aluksi vastaavan palveluohjaajan Annen mukana 

seuraamassa avustettavan ja avustajan yhteistyötä ja kommunikointia. 

Miolle kerrottiin etukäteen Akun mukaan tulosta sekä sanoin että kuvan avul-

la, ja siitä että Akusta tulisi mahdollisesti Mion avustaja sitten kun molemmat 

miehet olisivat siihen valmiita. Ensimmäisellä kerralla Akun rooli oli nimen-

omaan tarkkailla tilanteita ja Annen tapaa reagoida avustettavan aloitteisiin. 

Erityisesti yllättävät ja mahdollisesti haastavat tilanteet ovat sellaisia, joissa 

Mion täytyy voida tuntea olonsa turvalliseksi. Turvaa tarvitaan esimerkiksi 
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tilanteissa, joissa aistiärsykkeet kuormit-

tavat Mioa siinä määrin, ettei Mio kykene 

tuntemuksiaan kanavoimaan tavalla, joka 

mahdollistaisi avustuksen mutkattoman 

jatkumisen ilman toisen ihmisen tukea ja 

turvaa. 

Vähitellen Akun rooli seuraajasta vaihtui 

aktiiviseksi osallistujaksi. Anne jäi tässä 

vaiheessa enemmän sivustaseuraajaksi ja 

varmistamaan uuden avustussuhteen toi-

mimisen. Sekä Mion että Akun mielipi-

dettä yhteistyön sujumisesta kuultiin, sillä 

yhteistyösuhde avustettavan ja avustajan 

välillä on niin intensiivinen, ettei se voi 

toteutua tyydyttävästi elleivät molemmat 

osapuolet koe oloaan toistensa seurassa 

hyväksi. Joskus on myös käynyt niin, että 

Mio on ilmaissut, ettei halua jotain tiettyä 

uutta avustajaa ottaa itselleen ja Mion toi-

vetta on kuultu. Jos taas avustaja on Mion 

mieleinen, hän tekee itsekin parhaansa 

auttaakseen elämänsä uutta ihmistä ym-

märtämään toiveitaan ja ajatuksiaan. 

Mio on aktiivinen oman elämänsä 

suunnittelija. Arkea koskevien päätösten tekeminen on tärkeä osa elämänhal-

linnan tunteen saavuttamista edes jollakin tasolla. Vammansa vuoksi Mion 

mahdollisuus tehdä suuria päätöksiä elämäänsä koskien (ammatti, asuminen) 

on kovin rajallinen, minkä vuoksi arjen pienten valintojen ja päätösten teke-

misen merkitys korostuu entisestään. Vammastaan johtuen myös Mion tapa 

ja keinot ilmaista ajatuksiaan, toiveitaan ja päätöksiään on rajoittunut, eikä 

Akun olisi ollut mahdollista tulkita Mion kommunikointia ilman riittävää 

perehdytystä.

Mio ilmaisee itseään sanojen alku- ja lopputavuilla, tukiviittomilla, kuvilla sekä 

eleillä ja ilmeillä. Myös tuettua kirjoittamista Mio käyttää vaihtelevalla me-

nestyksellä. Arki on strukturoitu tiiviisti kuvin viikkojärjestykseen ja pitkän-

tähtäimen suunnitelmat on kirjoitettu vuosikalenteriin. Vapaa-aikaansa Mio 

toteuttaa mahdollisimman pitkälti omien päätöstensä pohjalta, mutta tarvitsee 

apua toiveidensa kirjaamiseen ja muille tiedoksi tekemiseen. Avustajaa Mio tar-

vitsee sekä päätöstensä kirjaamiseen että niiden toteuttamiseen.

Useissa asioissa Mio on varsin päättäväinen mies, mutta toisinaan päätöksen 

teko on varsin vaikeaa. Tällainen tilanne saattaa tulla eteen vaikkapa karkkihyl-

lyllä, jonne Mio saattaa jäädä jumiin, jos ei osaa päättää ostaako ”mammapus-

sin” vai ”pappapussin”. Tällöin tilanteen ylipääsemiseksi avustajan on toisinaan 

tarpeen vahvistaa Mion päätöstä jomman kumman pussin parhauden puolesta 

ja ehdottaa esimerkiksi toisen vaihtoehdon valintaa seuraavalla viikolla.
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Esimerkkitarinat ja tukikysymykset



Mion onmyöskin vaikea hahmottaa aikaa. Joskus avustajan täytyy tukea Mioa 

pysymään alkuperäisessä suunnitelmassa, jota pysytään avustukseen suun-

nitellun ajan puitteissa. Joskus suunnitelmia pitää myös muuttaa, jos avustus 

ei syystä tai toisesta olekaan edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

Tällaisessa tilanteessa kommunikaatiotaidot punnitaan, jotta Mio ymmärtää 

perusteet uuden päätöksen taustalla.

Ennakoitavuus on Mion elämässä ensiarvoisen tärkeää, mutta kaikkea ei 

kuitenkaan voi päättää etukäteen ja yllättäviltä tilanteilta ei voi välttyä kukaan. 

Joskus kohteena oleva ravintola onkin yllättäen saattanut olla kiinni tai suun-

nitelmissa ollut julkisen liikenteen kulkuväline jättänyt tulematta tai kään-

tynytkin yllättäen poikkeusreitille. Toisinaan Mio on joutunut samaan tilaan 

itkevien lasten kanssa, jolloin sekä ääni- että tunnekuorma on kasvanut liian 

suureksi. Mio selviytyy elämän yllätyksistä vaihtelevasti. Hän tarvitsee tällai-

sissa tilanteissa toisen ihmisen rinnalleen, jotta luoviakin ratkaisuja ja yllättäviä 

päätöksiä voidaan tilanteen niin vaatiessa tehdä. 

Avustajan rooli onkin usein olla eräänlaisena mentorina ja tulkkina – kummal-

lisen sekä usein niin arvaamattoman ja monimutkaisen – maailman ja omassa 

ainutlaatuisessa elämässään eteenpäin pyrkivän Mion välissä. Tämä rooli on 

eettisesti varsin vastuullinen.  Se vaatii avustajalta sekä herkkyyttä että vah-

vuutta, jotta avustettavan etu ja oikeudet toteuttaa omaa elämäänsä toteutuisi, 

niin itsensä näköisesti kuin se vamman rajoittavuus huomioiden on mahdollis-

ta. 
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Päätöksenteossa tukemisesta voidaan antaa yleistä ohjeistusta ja käydä läpi 

yleisiä periaatteita sekä antaa erilaisia vinkkejä. Kuitenkin käytännössä tilan-

teet ovat hyvin yksilöllisiä ja päätöksenteon tuki sovitetaan aina yksilöllisesti 

kunkin avustettavan tarpeita vastaavasti. Tukea ei saa olla liikaa, mutta ei liian 

vähänkään. Lisäksi tukea annetaan niihin asioihin, joista on yhteisesti sovittu.

Päätöksenteon tukemisella voidaan vahvistaa avustettavan itsemääräämis-

oikeutta. Päätöksenteon tukemisen kautta henkilö voi elää omannäköistään 

elämää ja tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Avustettava itse miettii 

mitä haluaa tehdä tai saavuttaa ja päätöksenteon tuen turvin hän pystyy toteut-

tamaan näitä toiveitaan. Avustajalla on tässä tärkeä rooli, joten päätöksenteossa 

tukemisen menetelmiin on syytä paneutua. Avustajan perehdytys on keskeises-

sä asemassa myös päätöksenteossa tukemisen osalta.

On tärkeää, että tämän oppaan teemoista keskustellaan yhdessä avustettavan, 

avustajan ja mahdollisen palveluntuottajan sekä avustettavan läheisten kans-

sa. Keskustelu on oleellista, sillä eri tahojen antaman päätöksenteon tuen olisi 

hyvä olla yhtenäistä. Päätöksenteon tuen yhtenäisyys mahdollistaa, että tuki on 

samansuuntaista ja ettei avustettava saa ristiriitaista tietoa eri tahoilta tai ettei 

yksittäinen tukihenkilö voi vaikuttaa liikaa henkilön päätöksentekoon. Avus-

tettavan elämänpiiriin kuuluvilla ihmisillä voi kuitenkin olla erilaisia rooleja 

päätöksenteossa tukemisessa ja he voivat antaa tukea erilaisiin asioihin. Jos 

avustettava hyötyy saamastaan tuesta ja tekee päätöksen, kaikkien lähipiirin 

ihmisten on sitouduttava tehtyyn päätökseen. 

Päätöksien tekemistä voi myös harjoitella ja oppia. Henkilökohtaisella avulla 

voi olla merkittävä rooli omien päätösten tekemisessä, itsenäistymisessä ja it-

semääräämisoikeuden toteutumisessa. Tämän vuoksi henkilökohtainen apu on 

tärkeä palvelu monelle vammaiselle ihmisille. Parhaimmillaan henkilökohtai-

nen apu mahdollistaa vammaisen henkilön itsenäisen ja omannäköisen elämän.
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