
Siellä missä muutkin!

- Henkilökohtainen apu

Nuorten vertaisoppimisen päivä, Tampere 22.4.2020

Auli Leiniö ja Lauri Kervinen



KVPS Henkilökohtaisen avun kehittäminen

TAVOITTEET

• Tukea kehitysvammaisten 

ihmisten 

yhdenvertaisuutta, 

itsenäisyyttä ja osallisuutta 

-> henkilökohtaisen 

avun ja sen kehittämisen 

keinoin. 

• Tiedon lisääminen 

henkilökohtaisesta avusta 

ja sen ideologiasta sekä 

yksilökeskeisestä 

elämänsuunnittelusta.

TULOKSET & VAIKUTUKSET
- Kehitysvammaiset ihmiset 

osaavat hakea ja käyttää 

henkilökohtaista apua 

paremmin

- Tieto henkilökohtaisesta 

avusta kehitysvammaisten 

ihmisten näkökulmasta auttaa 

kehittämään käytäntöjä

- Yhteiskehittämisen avulla 

henkilökohtaisen avun 

toimintamalleja syntyy ja 

olemassa olevia kehitetään  

- Kehitysvammaisten ihmisten 

ääni nousee paremmin esiin 

julkisuudessa henkilökohtaisen 

avun keskusteluun liittyen.

- Henkilökohtaisen avustajan 

työn merkitys kasvaa

MITÄ TEHDÄÄN - TOIMINTA
- Tietoa henkilökohtaisesta 

avusta, työnjohtajuudesta ja 

yksilöllisestä tuesta 

verkkokurssit, puheenvuorot, 

kirjoitukset, videot, esitteet

- Alueellinen ja valtakunnallinen 

vaikuttamistyö

kyselyt, kampanjat, 

vaikuttamisyhteistyö

- Kehitysvammaisten ihmisten ja 

heidän läheistensä tukeminen 
tapahtumat, chatit 

henkilökohtainen neuvonta / 

eteenpäin ohjaus, uudet 

innovaatiot esimerkiksi nuorten 

tavoittamiseksi



Siellä 

missä 

muutkin!

Huom. esteetön 

ympäristö, 

kohtuulliset

mukautukset



• Pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai 
sairauden perusteella

• Välttämättä ja toistuvasti
• Toisen henkilön apua
• Tavanomaisessa elämässä

Henkilökohtainen apu on apua niissä 
toimissa
jotka ihminen itse tekisi, 
mutta ei selviä niistä
vamman tai sairauden vuoksi

Henkilökohtainen apu 
järjestetään 
vammaispalvelulain nojalla

• Ei diagnoosiperusteinen
• Subjektiivinen oikeus
• Ei sulje pois muita tukipalveluita
• Maksuton

Voimavarat:
• Mielipide omasta 

avuntarpeesta
• Sisältö
• Toteutustavat

• Päivittäisiin toimiin
• Ihmissuhteisiin
• Yhteiskunnalliseen osallistumiseen
• Harrastuksiin
• Opiskeluun 
• Työhön

Mitä on Henkilökohtainen apu?



Osallistuminen on mahdollista monella eri tavalla

Haastateltavana:

- Töissä KVPS:ssä kehittämistoiminnassa

- Henkilökohtainen apu tukena työssä käymisessä ja vapaa-ajan 

vietossa



Aulin mielestä vaikuttaminen on mahdollista monella eri 

tavalla!

- voi kirjoittaa blogikirjoituksia

- voi käydä eri tapahtumissa fyysisesti tai verkon kautta

- yleisönosastokirjoitukset tai yhteys lehteen: järjestöt tai sanomalehti

- sosiaalinen media, facebookin ryhmissä

- vaikuttaminen järjestöjen kautta

- jos tukea tarvitseva tekee itse opinnäytetyön, sekin hyvä tapa vaikuttaa

- voi auttaa opiskelijoita opinnäytetyön teossa

- oppilaitoskäynnit

- osallistua asiakasraateihin, Aulilla kokemusta Pirkanmaan henkilö-

kohtaisen avun keskuksen asiakasraadista.

Henkilökohtainen apu tukee liikkumisessa ja osallistumisessa!



Mitä Auli tulisi ottaa huomioon, että tukea tarvitseva henkilö voi 

osallistua ja vaikuttaa?

- riittävästi tunteja henkilökohtaiseen apuun
- riittävän ajoissa aikataulu, että ihminen pystyy järjestämään 
avustajan ja matkat
- ajoissa ja selkokielellä tiedoksi tapahtuman materiaalit
- ajoissa ja selkokielellä tieto mistä pitää puhua, jos kokemuspuhujana
- viitottuna tai pistekirjoituksella, jos on näkö- tai kuulovammainen
- paikka esteetön
- jos erityistoiveita, kohta johon voi tuoda ne esiin (fyysiset 
erityistoiveet)
- tilaisuuden järjestämistapa pitää olla sellainen, että kaikki pystyvät 
osallistumaan siihen, esim. verkkotapahtumassa nettiyhteys pitää olla 
kunnollinen 



Henkilökohtainen apu on vammaisen ihmisen tärkein 

osallisuutta ja itsenäistä elämää tukeva palvelu. Sen tulisi olla 

mahdollista nyt ja tulevaisuudessa yhdenvertaisesti kaikille, 

jotka välttämättä tarvitsevat avustamista vammansa takia. 

Kiitos!
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