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lakkauttaminen Suomessa -hanketta.
Ajatus on kulkenut mukana koko hankkeen
ajan, mutta mitä haluamme sillä sanoa? Ja mitä
tarkoittaa koti, johon haluamme ihmisten
laitoksista muuttavan?

k u v a : E lin a L ein o nen

-hanke

K

ysyin työkavereiltani, mitä koti
heille tarkoittaa. Lähes yksimielinen vastaus oli: ”Rauhaa,
läheisiä ihmisiä, yksityisyyttä ja turvallisuutta.” Vastauksissa sauna poikkesi
muista. Sillä viitattiin rakenteisiin, neliömääriin ja pintamateriaaleihin. Muut
vastastaukset pitivät sisällään jotain
sellaista, mitä ei voi saavuttaa rahalla ja
säädöksillä.
”Myös vammaiset ihmiset tarvitsevat kodin, jossa on aidosti tunnetta kodista,” korosti tohtori Brian
McClean1. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimuksen kirjoittaja Gerard Quinn2 on tutkinut kodin
merkitystä identiteetin rakentajana. Hänen mukaansa identiteetin ja
persoonan rakentuminen tarvitsee
ympärilleen oman fyysisen tilan – kodin
ja turvallisen ympäristön. Yksityisyyden
tunne on vahvimmillaan oman kodin
seinien sisäpuolella. Kodista ei kuitenkaan voida puhua, mikäli ihminen ei
ole voinut itse päättää missä ja kenen
kanssa asuu. Tämän perusteella kovinkaan moni kehitysvammainen henkilö
ei asu oikeassa kodissa, vaan pikemminkin kodinomaisessa asunnossa.
Tätä samaa asiaa pohdiskeli toiminnanjohtaja Markku Virkamäki maaliskuussa 2013 blogissaan3: ”Koti on
meille kaikille suoja, sydän. Kodissa on
rakkautta, siellä on identiteetti, siellä
ovat juuret ja rutiinit. Monilla vammaisilla ihmisillä on oma suojapaikka,
mutta ei kotia tässä tärkeässä tunnemerkityksessä.”
Muutto omaan kotiin, ei vain kodinomaiseen ympäristöön, voidaan toteuttaa kuuntelemalla muuttajaa ja kuulemalla hänen mielipiteensä. Muutettaessa laitoksesta on muistettava, että
muuttajan kokemusmaailma voi olla
hyvinkin kaventunut. Mielipiteiden
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muodostaminen ja niiden esittäminen
voi olla hankalaa jos ei tiedä, millaista
on elämä laitoksen ulkopuolella. Tämän
vuoksi muutot on suunniteltava hyvin
– muuton valmisteluun ja siihen valmistautumiseen on panostettava.
Muuttojen suunnittelussa ja toteutuksessa läheisten rooli on merkittävä. Usein läheiset pohtivat, mikä olisi
heidän perheenjäsenelleen se paras
koti ja millaisista asioista hyvä elämä
rakentuu. Yksi naapureista -hankkeen järjestämissä läheistenilloissa
nousi usein keskusteluun turvallisuus.
Vanhemmat ja sisarukset olivat
huolissaan siitä, voivatko he luottaa muihin palveluntuottajiin kuin
laitoksiin, joissa turvallisuus on otettu
vahvasti huomioon.
Mikäli et itse luota läheisesi tulevaisuuteen, on sinun mahdotonta tukea
läheistäsi muutoksessa – muutostilanteessa myös läheiset tarvitsevat tukea,
keskustelua ja vastauksia kysymyksiin. Hankkeen aikana huomasimme,
että luottamus laitoshoitoa korvaaviin
lähipalveluihin vaihtelee alueittain.
Kainuussa esimerkiksi odotettiin kovasti laitoksen purkua ja muuttoa omiin
koteihin, kun taas Joensuussa pelot
ja huolenaiheet tuntuivat ylitsepääsemättömän suurilta. Kaikesta kuitenkin voitiin keskustella; epävarmuus ja
vastustus kääntyivät lopulta hyväksynnäksi ja päämiesten tukemiseksi
muutoksessa.
Yksi naapureista -hankkeen lähtökohtana oli unelma laitosasumisen
lakkauttamisesta. Hankkeen alkaessa
vuonna 2011 ajatus kohtasi paljon
epäilyksiä, ennakkoluuloja ja pelkoja.
Viime vuosien aikana usko yksilölliseen asumiseen ja elämiseen osana
lähiyhteisöä on vahvistunut muuttajien,
heidän läheistensä ja alan työntekijöiden mielissä sekä yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa.
Aloittaessamme hanketta laitosten
lakkauttamista pidettiin utopistisena
ajatuksena, jolla ei ollut mitään toteu-
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tumismahdollisuutta. Eskoon laitoshenkilökunnan ensimmäisten koulutuspäivien palautteista saimme lukea: ” Ei
osaa ajatella näitä asioita oman yksikön
kautta, kun asukkaat ovat fyysisesti ja
henkisesti todella vaikeavammaisia.”
Laitoksissa asuvia henkilöitä pidettiin
niin vaikeavammaisina, etteivät he voisi
asua muualla kuin laitoksessa. Lisäksi
keskustelu laitoshajautuksesta koettiin
kentällä laitoshoidon kritiikiksi: ”En
vieläkään ymmärrä, miksi se laitoshuolto on niin parjattua? MIKSI AVOPUOLI?”
Laitosten lakkauttamisen lähtökohtana on normalisaatio – ihmisen oikeus
asua lähiyhteisöissä, siellä missä muutkin. Laitosten lakkauttaminen nähtiin
ja koettiin laitosten vastustuksena ja
laitoksissa työskentelevien halveksuntana. Siitä ei kuitenkaan ollut kyse.
Eskoon koulutusten edetessä
huomasimme, että vastustuksen takana
oli aito huoli siitä, miten asiakkaat
pärjäävät laitoksen ulkopuolella – onko
vastaanottavilla työntekijöillä ammattitaitoa ja ymmärrystä uusia asiakkaita kohtaan ja ovatko palvelut heille
sopivia? Koulutusprosessi, jossa oli
lupa vastustaa muutosta ja joka pystyi
antamaan vastauksia tulevasta, vähensi
huolta ja epävarmuutta. Tätä muutosta
kuvastaa hienosti viimeisen koulutuspäivän palaute: ”Turvallinen olo.”4
Vuonna 2010 valtioneuvosto antoi
periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Tässä
päätöksessä puhuttiin vasta laitoshoidon vähentämisestä. Vuonna 2012
annetun periaatepäätöksen5 mukaan
kehitysvammaisten laitosasuminen
lakkautetaan Suomessa vuoteen 2020
mennessä. Tämän jälkeen yksikään
kehitysvammainen henkilö ei asu
laitoksessa.
Kehas-ohjelma antoi Yksi naapureista hankkeelle uutta voimaa ja vahvuutta asennemuutostyöhön. Yhtäkkiä
meitä ei syytetty ideologisen hömpän

levittämisestä – meiltä pyydettiin apua.
Apua kaivattiin työntekijöiden tukemiseen ja uusien työvälineiden ja -menetelmien käyttöönottamiseen, päämiesten kuulemiseen sekä läheisten ajatusten ja huolien käsittelyyn. Hankkeelle
tämä tarkoitti muutosta: vaikuttamistyön lisäksi pääsimme tekemään työtä
laitoksissa asuvien ja heidän läheistensä
kanssa. Vuonna 2013 päämiesten ja
läheisten rooli oli merkittävä hankkeen
toiminnassa.
Yksi naapureista -hanke on haastatellut laitoksesta pois muuttaneita
Kehas-seurantantaryhmän alueellisissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.
Samalla olemme nähneet, kuinka
nopeasti asiat ovat parin viimeisen
vuoden aikana edenneet. Hankkeen
neljän toimintavuoden aikana Suomessa on tapahtunut paljon muutoksia
kehitysvammaisten ihmisten yhteiskunnallisessa asemassa. He ovat nousseet
itse vahvasti esiin kertomaan elämästään, toiveistaan ja haaveistaan. He
ovat myös kertoneet epäkohdista, joita
he nykypäivän Suomessa kohtaavat.
Paljon hyvää on tapahtunut, mutta
siihen, että kehitysvammainen henkilö
tuntisi olevansa tasa-arvoinen kansalainen, on vielä matkaa. Usko siihen,
että se toteutuu, on vahva. Kukaan ei
ole liian vaikeavammainen asumaan
omassa kodissaan – tämän ajatuksen
takana seisomme edelleen. Ja kodilla
tarkoitamme kotia sen oikeassa merkityksessä.
Kädessäsi on Yksi naapureista – laitosasumisen lakkauttaminen
Suomessa -hankkeen loppuraportti.
Tämä on raportti hankkeen toiminnasta. Haluamme kertoa laitosten
lakkauttamisesta ja erityisesti ihmisistä,
joita se koskettaa. Toivottavasti nautit
tarinoista ja saat niistä inspiraatiota ja
innostusta päämiehenä, läheisenä tai
työntekijänä. •
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Miia Korhonen on 40-vuotias nainen, joka on
asunut laitoksessa yli kahdeksan vuotta. Ennen
laitokseen muuttamistaan Miia oli opiskellut

Miia Korhonen
haaveilee
tavallisesta elämästä
laitoksen
ulkopuolella.

kotitalousalaa, asunut useampaan otteeseen
asuntolassa ja kokeillut perhehoitoa. Laitokseen
hän joutui karkailun vuoksi.

K a tri H ä nninen
P r o jektip ä ä llikk ö

Brian McClean työskentelee haastaviin tilanteisiin ajautuvien ihmisten kanssa. McClean oli vieraanamme maaliskuussa 2013 ja toimi alustajana

tukiryhmässämme sekä puhui Osastolta omaan kotiin -seminaareissa Oulussa ja Tampereella.
2

Gerard Quinn on ollut kirjoittamassa YK:n sopimusta vammaisten ihmisten oikeuksista ja tehnyt siihen liittyvän tutkimuksen ”Getting a Life – Living

Independently and Being Included in the Community. Hän oli vieraanamme 18.9.2012 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Helsingissä.
3

http://www.kvps.fi/blogit/toiminnanjohtajan-blogi/
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Lue lisää Eskoon koulutusprosessista artikkelista ”Eskoossa työntekijät ottavat koulutuksesta saadut opit käyttöön”
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Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön

julkaisuja 2012:15.
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Miia Korhoselle

Mahdottomalta

asioiden

tuntuvien

käsitteleminen

toiveiden

kirjoittamalla on

purkaminen

puhumista

ymmärrettäviksi

helpompaa.

palasiksi tekee
niistä mahdollisia.

M

iia haaveilee tavallisesta
elämästä laitoksen ulkopuolella. Siihen kuuluvat oma
tukiasunto keskeltä kaupunkia, kämppäkaveri ja työ eläinkaupassa sekä
lemmikkikani. Omalla parvekkeella hän
kasvattaisi kukkia ja lauantaisin lämmittäisi saunan. Kotoilun lisäksi Miia haluaisi täyttää arkensa harrastuksilla ja
mukavalla tekemisellä. Arkea piristäisivät kirpparikierrokset kaverin kanssa,
uiminen, ratsastus ja piipahtaminen
paikallisessa pubissa.
Kaksi vuotta sitten tulevaisuuden
suunnitelmat eivät olleet näin selvät.
Silloin Miian ajatuksissa oli muutto
omaan asuntoon ja täysin itsenäinen
pärjääminen. Yksi naapureista -hank-
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keen yksilöllisen elämänsuunnittelun
prosessi auttoi Miiaa jäsentelemään
tämänhetkistä elämäänsä ja tulevaisuuttaan sekä yksilöllisiä tuentarpeitaan. Hän sai myös rohkeutta tuoda
esiin ajatuksiaan ja toiveitaan asumisesta, työstä ja vapaa-ajan vietosta.
Miian sosiaalinen verkosto muodostui lähinnä laitoksen muista asukkaista
ja työntekijöistä. Kahdeksan vuotta
laitoksessa oli kaventanut ennestäänkin kapeaa elinpiiriä ja yhteydenpitoa
läheisiin. Ystävien puute aiheutti sosiaaliselle Miialle surua. Miian mahdollisuudet saada uusia ystäviä olivat rajalliset; hänellä ei ollut tietoa lähialueen
kohtaamispaikoista, puhelimen ja internetin käyttöä oli rajoitettu.

Aluksi Miian oli vaikea ilmaista
ajatuksiaan ja tunteitaan puheella.
Kuvien kautta Miialle avautui uusia
näkökulmia ja mahdollisuuksia arkeen.
Kuvat myös tukivat asioiden jäsentelyä
ja muistamista. Miia rakensi kuvista
karttoja ja tarinoita, joiden avulla hän
kertoi itsestään, toiveistaan ja unelmistaan. Uudeksi kommunikointikeinoksi
löydettiin kirjoittaminen. Miia ajatteli
kirjoittamalla. Vaikeiden asioiden käsitteleminen kirjoittamalla oli puhumista
helpompaa.
Pikku hiljaa Miian ajatukset ja
tulevaisuuden suunnitelmat alkoivat
muuttua. Hän oli kiinnostunut uusista asioista ja esitti paljon kysymyksiä,
joihin haettiin yhdessä vastauksia. Miia

toivoi itselleen henkilökohtaista avustajaa, jonka tuella olisi mahdollista tehdä
itselle tärkeitä asioita sekä harjoitella
uusia asioita turvallisesti. Asiat, joihin
Miia koki tarvitsevansa tukea, liittyivät
liikkumiseen, rahan käyttöön ja asioiden muistamiseen. Ne olivat asioita,
joihin hän olisi tarvinnut tukea myös
asuessaan laitoksen ulkopuolella,
mutta henkilökohtainen apu evättiin
laitosasumisen perusteella.
Miian toiveena oli myös vapaampi
liikkuminen, mutta ajatus herätti huolta
Miian ohjaajissa – karkailu oli nakertanut luottamusta. Positiivisen riskinarvioinnin kautta löydettiin ratkaisuja,
joiden avulla luottamusta lähdettiin
rakentamaan uudelleen. Askel askeleel-

Yksi
naapureista
-hanke

ta liikkumista alettiin sallia ja Miia alkoi
kulkea itsenäisesti päivätoimintaryhmiin
ja kerhoihin sekä lenkkeillä laitosalueella. Pian Miian reitit kulkivat pururadalle, lähikauppaan ja kaupunkiin. Miia
osoittautui luottamuksen arvoiseksi.
Miia asuu edelleen laitoksessa. Hän
haaveilee omasta tukiasunnosta ja
omasta elämästä. Nyt Miia tietää, että
itsenäisyys ei tarkoita yksin pärjäämistä
– hän toivoo ympärilleen ystäviä, joiden
kanssa jakaa arki sekä tukea, joka työntää eteenpäin.
Helmikuussa 2015 Miia oli kertomassa haaveistaan ja elämästään
A2-Kehitysvammaillassa. •
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K u v a : E lin a L ein o nen

Onnistunut muutto laitoksesta ei tapahdu itsestään.
Se vaatii suunnittelua, käytännön valmisteluja, muuttovalmennusta ja
yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Yhteistyöllä
kohti onnistuneita
muuttoja
Y

hteistyö Ylisen kuntoutuskeskuksen kanssa alkoi henkilökunnan koulutuksilla vuonna 2012.
Yksi naapureista -hanke ja Pirkanmaan
VammaisKaste -hanke järjestivät yhteistyössä koulutuskokonaisuudet, joiden
teemoiksi nostettiin ihmisoikeudet,
itsemääräämisoikeus, yksilökeskeinen
elämänsuunnittelu ja tuettu päätöksenteko. Koulutukset antoivat työvälineitä
työntekijöille, jotka tukevat sekä laitoksessa asuvia että laitoksesta muuttavia
henkilöitä heidän elämänmuutoksessaan.
Onnistuneeseen laitoksesta omaan
kotiin muuttoon sisältyy muuttovalmennusta, yhteistyötä eri tahojen
kanssa sekä paljon käytännön valmisteluja. Laitos muuttajan polussa – onnistuneen muuton toimintamalli1 syntyi
Ylisen kuntoutuskeskuksen muuton
tukiryhmän, VammaisKasteen sekä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön
muuttovalmennuksen ja Yksi naapu-

reista -hankkeen yhteistyönä. Toimintamallin avulla muuttojen valmistelu
tapahtuu yhtenäisten ja sovittujen
käytäntöjen mukaisesti. Uusi toimintamalli on vapauttanut työntekijöiden
aikaa ja mahdollistanut keskittymisen
muuttajan tarpeisiin ja toiveisiin muuttoa ja muutosta suunniteltaessa.
Lähiyhteisössä elämiseen tarvittavat sosiaaliset taidot nousevat usein
haasteeksi muutettaessa pitkän laitosasumisen jälkeen. Sosiaalisia taitoja
pääsi harjoittelemaan Yksi naapureista
-hankkeen järjestämissä sosiaalisten
taitojen ryhmässä. Hankkeen aikana
kokoontui kaksi ryhmää, joista toinen
oli tarkoitettu Ylisellä asuville ja toinen
Yliseltä poismuuttaneille. Päämiehet
rohkaistuivat toimimaan ryhmässä ja
oppivat toisten ihmisten huomioimisen
merkitystä. Myös lähityöntekijöiden
usko päämiesten taitoihin kasvoi.
Vuonna 2013 Yksi naapureista
-hanke ja Pirkanmaan VammaisKaste

1 Laitos muuttajan polussa – onnistuneen muuton toimintamallia käytettiin mm. Kangasalla
Juhanankartanon muuttojen yhteydessä. Voit tutustua toimintamalliin Innokylässä

järjestivät kehitysvammahuollon tiedostustilaisuuksia2 Pirkanmaan kuntien
luottamushenkilöille. Tilaisuuksissa
TAYS kehitysvammahuollon toimialajohtaja Tuulikki Parikka toi tietoa
kehitysvammahuollon nykytilanteesta ja
tulevista muutoksista. Yksi naapureista
-hanke puolestaan esitteli Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan
luomia yksilöllisen tuen laatukriteereitä
sekä tärkeimpänä mahdollisti kokemuspuhujan, Tommi Korhosen puheenvuoron. Korhosen puheenvuoro herätti
eniten kysymyksiä. Puheenvuoro myös
havahdutti osallistujia ajattelemaan
kehitysvammaisten henkilöiden asioihin liittyvää päätöksentekoa yksilön
kannalta. •

Kehitysvammahuollon
tiedotustilaisuuksissa
Tommi Korhonen kertoi
päätöksenteon vaikutuksista
omaan elämäänsä.

Yksi
naapureista
-hanke

https://www.innokyla.fi/web/malli305964.
2 Lempäälän tilaisuudesta voit lukea lisää http://lvs.fi/2013/08/23/asunnolla-on-valia/
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”Hanki oma elämä!”

Leena Lehtonen muistuttelee itselleen

Leena Lehtosella on aina
sijansa poikansa Jarno Lehtosen
sydämessä, vaikka kumpikin on
löytänyt paljon uudenlaista
sisältöä elämäänsä Jarnon
muutettua laitoksesta
omaan kotiin.

– Mitä jos Jarno muuttaisi laitoksesta kotikuntaansa Kangasalle? kuului
sosiaalityöntekijän kysymys kännykästä. Soitto on jäänyt lähtemättömästi
Jarnon äidin, Leena Lehtosen, mieleen. Hän istui auton ratissa ja hyvä, ettei
ojaan ajanut, niin kauhuissaan hän kertoo olleensa.

A

jatus muutosta rakenteilla
olevaan asumispalveluyksikkö
Juhanankartanoon Kangasalle
herätti Leena Lehtosen mielessä pelkoa,
epävarmuutta ja paljon kysymyksiä:
Kuinka Jarno selviäisi yksin omassa
asunnossa? Kuinka hän tottuisi uuteen
kotiin ja uusiin ihmisiin?
– Pysyväksi kodiksi olin Ylisen ajatellut. Jarno oli neljän vuoden vanha,
kun hän sinne muutti. Hän asui Ylisellä
melkein 40 vuotta ja tunsi sen omaksi
kodikseen, Leena Lehtonen toteaa.
Tutusta ja turvallisesta tuntui vaikealta
luopua.
Lapsen luovuttaminen laitokseen
oli aikoinaan Lehtosen perheelle raskas
elämänvaihe. Neljän vuosikymmenen
takaiset huolet ja pelkotilat nousivat
jälleen pintaan. Muutoksen mukana
äiti kertoo eläneensä uudelleen oman
epävarmuutensa.
– Jarno oli mielessäni aamulla
ensimmäisenä ja illalla viimeisenä.

Muuttovalmennuksessa
sai olla epävarma
Muuttajien ja läheisten yhteinen valmistautuminen tulevaan elämänmuutokseen, muuttovalmennus, kesti Juhanankartanossa pari vuotta. Alkuun kokoonnuttiin Ylisen kuntoutuskeskuksessa,
myöhemmin tulevan kodin naapurissa
Kaarinankotien ryhmäkodeissa. Leena
kertoo, että sekä muuttajille että
heidän läheisilleen järjestettiin omaa
ohjelmaa.
– Tuntui mukavalta tavata muita
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samassa tilanteessa olevia vanhempia,
Leena Lehtonen kertoo. Hänestä oli
kiinnostavaa kuulla, millaisten ongelmien kanssa muut olivat kipuilleet ja
kuinka he niistä olivat selvinneet.
Leenan mieleen on erityisesti jäänyt,
kuinka elämänmuutokseen liittyviä
tunteita käytiin läpi draaman keinoin.
Tuntui hyvältä, kun omaa epävarmuuttaan sai tuoda esiin ja ilmaista näyttelemällä.
– Näyttelimme muun muassa sitä,
miten eri tavoin pariskunnat suhtautuivat lapsensa itsenäistymiseen. Näytelmässämme kotiin jäi sekä muuttoa
vastustavia ”mököttäjiä” että aktiivisia
ja osallistuvia harrastajia, Leena nauraa.
Muuttovalmennuksesta alkoi
Leenan oma kasvaminen muutoksen
hyväksymiseen, äidin roolinsa oivaltamiseen ja oman elämänsä löytämiseen.
Muuttovalmennus toi myös Jarnolle uusia ja tärkeitä ihmissuhteita. Yksi
tärkeimmistä on Soile Heinonen,
Jarnon tukihenkilö naapuritalosta
Kaarinankodeilta. Juhanankartanoon
muuttajat saivat kukin rinnalla kulkijaksi ja muuton tueksi oman tukihenkilön.
Soile kertoo valinneensa Jarnon tämän
hymyn perusteella.
Soile Heinonen osallistui tulevien
muuttajien tapaamisiin ja on käynyt
muuton jälkeen Jarnon luona kyläilemässä. Jarnolla ei ole sanoja, mutta
Soilen näkeminen saa aina leveän
hymyn hänen kasvoilleen. Soilesta on
tullut Jarnolle tärkeä ihminen, ja tunne
on molemminpuolinen.

Äidin ja pojan oma elämä
Juhanankartanossa Jarno Lehtosen arki
on täynnä tekemistä: ohjattua päivätoimintaa on neljänä päivänä viikossa
ja viidentenä hoidetaan omaa kotia,
siivotaan ja pestään pyykkiä. Miesten
kerho ja musiikkituokiot ovat erityisesti
Jarnon mieleen.
Jarno on myös lunastanut paikkansa asuinyhteisössään. Hän sai joulun
alla Vuoden tsemppari 2014 -palkinnon, jonka perusteluissa mainittiin
hänen olevan hymyilevä ja hyväntuulinen seuramies.
Sitä mukaa kuin Jarnon elämä täyttyi ihmisistä ja aktiviteeteista, Leena
Lehtonen tunsi tarvetta löytää uutta
sisältöä ja tekemistä omaan elämäänsä. Leena alkoi päästää vähitellen irti
ainoan poikansa arjesta ja päätti puuttua mahdollisimman vähän hänen
asioihinsa. – Hanki oma elämä! Leena
sanoi itselleen. Uusien asioiden etsimisen Leena aloittikin rivakasti ja hankki
ensi töikseen itselleen kuntosalijäsenyyden.
– Olen pyrkinyt kuitenkin vierailemaan viikoittain Jarnon luona. Jos ikävä
oikein iskee, menen käymään, Leena
toteaa. Hän tietää, että äidillä on aina
sijansa pojan sydämessä.
– Olen edelleen tärkeä ihminen
Jarnon elämässä. Kaikki nämä vuodet
olen pysynyt Jarnon rinnalla. Yhdessä
menemme eteenpäin! •
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”Helpotti olemista, 			
kun oli tuttu
ihminen”
Yksi

naapureista

-hanke
sanoo Anne Keränen
saamastaan
tuesta muuttaessaan
Juhanankartanoon Kangasalle

Anne Keränen sai avaimet upouuteen kotiinsa elokuussa 2014. Tuleviin
naapureihinsa Anne tutustui muuttovalmennuksessa. Vertaismuuttajana
toimineesta Minna Penttisestä tuli Annen naapuri ja hyvä ystävä.

J

uhanankartanon asumispalvelujen muuttovalmennus toteutettiin
yhteistyössä Kangasalan kunnan,
Kehitysvammaisten palvelusäätiön
Yksi naapureista -hankkeen ja muuttovalmennuksen kanssa. Ensimmäisen
kerran 14 muuttajaa läheisineen tapasi
vuonna 2011. Talon valmistuminen
viivästyi ja muuttovalmennusprosessista
tuli suunniteltua pidempi.
Muuttajien tukena toimivat muutama vuosi aiemmin Kaarinankoteihin
muuttaneet vertaismuuttajat,
Kangasalan kunnan asumisyksiköiden
ja päivätoiminnan työntekijät sekä
Ylisen kuntoutuskeskuksen ohjaajat.
Yliseltä muuttaville tuttujen ohjaajien
mukanaolo muuttovalmennuksessa paitsi loi turvallisuutta, sillä myös
varmistettiin tärkeiden asioiden siirtyminen uuteen kotiin.
Vertaismuuttajien mukana olo ja
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heidän kokemuksensa on tukenut
kotiutumista ja uuteen ympäristöön
tutustumista. Muuttovalmennuksen
aikana muuttajien ja vertaismuuttajien
välille muodostuneet ystävyyssuhteet
eivät katkenneet muuttoon. Samat
harrastukset yhdistävät ja Minna
on suunnitellut Annen pyytämistä
lenkkikaverikseen.
Arki Juhanankartanossa on asukkaidensa näköistä ja kotona olleessaan
Anne hääräilee mielellään keittiössä.
Päivätoiminnassa Annea vastassa oli
muuttovalmennuksesta tuttu ympäristö
ja tutut työntekijät. Juhanankartanossa
aloittaneet työntekijät pääsivät muuttovalmennuksessa tuotettujen materiaalien avulla tutustumaan muuttajiin
ja heidän toiveisiin hyvissä ajoin ennen
muuttoa. Hyvin suunniteltuna arki on
pyörähtänyt käyntiin vaikka opittavaa
on edelleen paljon.

Vertaismuuttajana toimineesta Minna
Penttisestä (vas) tuli Anne Keräsen naapuri
ja hyvä ystävä.
Muuttajat olivat sitä mieltä, että kotona
saa jutella, kuunnella musiikkia ja näyttää
tunteensa.

Muuttovalmennus
toteutettiin 14 päämiehelle

Kunnan rooli muuttovalmennuksessa oli vahva. Vammaispalvelujen johtaja
Tea Kärnä sekä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä Ritva Ahteneva olivat mukana useilla tapaamisilla.
Tean ja Ritvan aito kiinnostus perheitä
kohtaan sekä valmius vastata läheisten kysymyksiin vahvisti kunnan sekä
muuttajien ja läheisten välistä
luottamusta. •

ja heidän läheisilleen
Muuttoon valmistavia tapaamisia oli yhteensä
yhdeksän ja ne toteutettiin kahden vuoden aikana.
Tapaamisten tavoitteina oli muuttajien tutustuminen itseensä ja tuleviin naapureihin sekä lähiyhteisöön. Läheisten kanssa valmistauduttiin
muutokseen sekä omassa että muuttajan elämässä.
Asukkaat muuttivat Juhanankartanoon elokuussa
2014, 7 asukasta muutti laitosasumisesta.
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Kokous on alkanut. Viisi asiantuntijaa
istuu vakavana ja juo kahvia.
Asialistaa tutkitaan ilmeet värähtämättä.
On ensimmäisen puheenvuoron aika.

”Pystyn päättämään
omista asioistani”
– Meidän mielestä meitä pitää kuunnella, toteaa Ari Moilanen.
– Jokaisella pitää olla oikeus päättää
omista asioista, jatkaa Anna Pyykkönen. – Joskus on vaikea tehdä
päätöksiä. Tarvitsen aikaa miettimiseen
– joskus enemmän, joskus vähemmän.
Siitä huolimatta, pystyn päättämään
omista asioistani. Tuntuu pahalta, kun
ohjaajat tietävät paremmin mitä minulle kuuluu tai mitä minä haluan tehdä.
– Oikeanlainen tuki.
Mitä se tarkoittaa?
– Se tarkoittaa sitä, että saa apua niihin
asioihin, joissa ei pärjää yksin, vastaa
Anna. – Minä tarvitsen tukea esimerkiksi kaupassa käyntiin. Muut ihmiset
vain menevät kauppaan, kun jotain
puuttuu. Minun pitää joskus odottaa viikko, että pääsen kauppaan. Se
tuntuu kurjalta.
– Auttaminen ei ole arvostelua, jatkaa
Mikko Sipilä.
– Mitä tarkoitat?
– Minun pitää pedata vuode joka päivä.
Kun olen sen tehnyt, ohjaaja tekee sen
uudelleen. Mielestäni päiväpeitossa saa
olla ryppyjä.
– Meiltä voi kysyä suoraan, mihin
tarvitsemme apua, todetaan yhdestä
suusta.
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– Missä ihmisen pitäisi asua?
– Koti on tärkein paikka maailmassa, aloittaa Mikko. – Siellä pitäisi olla
lupa rakastaa ja raivota. Kodin tuntee
siitä, että kun on sieltä pois, niin sinne
kaipaa.
– Nasakasti sanottu, vahvistaa EevaLiisa Leinonen.
– Mitä mieltä olette laitoksista?
– Laitoksista en tykkää, vastaa Tuula
Parkkonen napakasti. – Siellä on liian
vähän tekemistä ja paljon sääntöjä.
On myös väärin sanoa, että jos et ole
kunnolla, joudut laitokseen. Tai vankilaan.
– Minut otettiin pois laitoksesta nuorena, kertoo Eeva-Liisa Leinonen. – Isän
mielestä paikka ei ollut hyväksi minulle.
Siitä alkaen olen asunut itsenäisesti.
– Isästä tuli mieleen perhe. Mitä
perhe teille merkitsee? Tai Ystävät?
– Perhe on tärkeintä elämässä, aloittaa
Mikko. – Ryhmäkodin muut asukkaat
ei ole perhettäni. Perhettä rakastaa,
naapureita pitää vain yrittää sietää.
Kaikki tarvitsee ystäviä. Se, että asun
ryhmässä, ei tarkoita, että muut asukkaat on ystäviäni.
– Näen ystävääni liian harvoin. Ystäväni vanhempien mielestä en ole hyvää
seuraa ja kaverini pitäisi etsiä uusia

ystäviä. Mielestäni kaverit pitäisi valita
itse.
– Tässä taisi olla tämän päivän asiat.
Kiitos kaik...
– Saanko sanoa yhden asian?
– Tietenkin.
– Laita sinne paperiin, että käyn neljänä päivänä viikossa töissä. Kaksitoista
euroa viikossa ei riitä elämiseen.
– Minä teen vapaaehtoistyötä ja se
on minusta tärkeää. Saan siitä paljon
kiitosta, jatkaa Mikko.
– Minä teen puolityöaikaa. Haluaisin
enemmän työtä, mutta en saa kokoaikatyötä, koska olen kehitysvammainen.
Myös kehitysvammainen tarvitsee työtä
ja palkkaa elämiseen.
– Myös kehitysvammainen tarvitsee
työtä ja palkkaa elämiseen. Siihen
on hyvä lopettaa tämä kokous.
Kiitos kaikille hienosta päivästä.
Kokous on päättynyt.
– Hei! Otetaan teistä vielä kuva meidän
loppuraporttiin. Jos minä makaisin
tässä lattialla ja te tekisitte kasan siihen
kameran eteen... RÄPS. •
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Harri on monen muuton mies
Harri Lautarinteen
elämä on täynnä
muutoksia ja muuttoja.
Muutokset ovat
olleet raskaita sekä
Harrille että hänen
lähipiirilleen.

H

arri muutti kotoa 12-vuotiaana Ylisen keskuslaitokseen.
Muutto laitokseen oli vanhemmille raskas päätös ja Harrilla oli
vaikeuksia sopeutua uuteen ympäristöön. Parikymppisenä Harrin elämässä
alkoi myllertää ja hän joutui Pitkäniemen mielenterveyssairaalaan, mikä ei
ollut oikea paikka. Harri muutti takaisin
kotiin.
Pian kotiin muuton jälkeen perheelle suositeltiin Sylvia-kotia ja Harri
muutti Lahteen. Harri ei saanut tavata
vanhempiaan, mikä alkoi näkyä nopeasti haastavana käyttäytymisenä.
Kahden kuukauden kuluttua Harri
palasi Pitkäniemen kautta Yliselle,
missä hän asui kaksikymmentä vuotta.
Perhe vieraili usein Ylisellä ja Harri
vietti pitkiä lomia vanhempiensa luona.
Vierailut sujuivat pääsääntöisesti hyvin
ja Raija-äiti sanookin, että vierailut
pitivät Harrin ihmisenä. ”Laitoksessa
asuminen ei ollut mitään elämää. Siellä
oli pieni huone ja yöksi ovi laitettiin
lukkoon. Harrilla ei ollut harrastuksia,
päiväkävelyt rytmittivät elämää. Jos
käyttäytyi huonosti, laitettiin huoneeseen ja ovi lukkoon”, muistelee Raija
Lautarinne.
Vuosituhannen vaihteessa hoitajat kertoivat, että Harri voisi muuttaa.
Harri lähtikin viikoksi Kahvimyllykotiin
Nokialle kokeilemaan ryhmäasumista
ja hän piti siitä kovasti. Vuonna 2004
Harri muutti lähemmäs äitiään
Kaarinankoteihin Kangasalle. Työ
toimintakeskuksessa toi uusia ystäviä
ja Harri viihtyi siellä. Hän ei kuitenkaan saanut otetta asumiseen ja Harrin
olemuksesta näki, että hänen ei ollut
hyvä olla. Helmikuussa 2012 Harri
palasi Yliselle.

Iloa Harrin
elämään
tuovat
Raija-äidin
vierailut.
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Alusta alkaen Harri kaipasi pois
laitoksesta ja muutto tuli ajankohtaiseksi vielä saman vuoden aikana. Hän
kävi asumiskokeiluissa, mutta Harrille
ei löytynyt sopivaa paikkaa. Muuttoa
lähiyhteisöön ei kuitenkaan haudattu
epäonnistumiseen, vaan yhdessä Yksi
naapureista -hankkeen kanssa alettiin
pohtia, millainen koti olisi Harrille hyvä.
Yksilöllisen elämänsuunnittelun
elämänkartta-työkalujen avulla Harri
pääsi kertomaan toiveistaan ja suunnitelmistaan. Kartoista hän sai myös
tukea oman mielipiteensä esiin tuomiseen. Harrilla oli myös paljon tuentarpeita, ja niitä jäsenneltiin Näin minä
pärjään -työkalulla. Lisäksi Harri,
Raija ja hankkeen suunnittelija tutustuivat erilaisiin asumismuotoihin ja
loppuvuodesta 2013 Harri löysi uuden
kodin Muuramesta.

”Onpa loistokas”, sanoi
Harri uuden kodin nähtyään
Harrin into ei tarttunut heti äitiin.
Useat pettymykset olivat tehneet Raijan
varovaiseksi: ”Uskaltaako sinne viedä
edes huonekaluja, jos sieltä lennetään
taas pihalle.” Hankkeen tukemana
Raijan ja uuden kodin henkilökunnan välille alkoi rakentua luottamus.
Ohjaajien positiivisuus tarttui vähitellen
Raijaan ja Harri pääsi muuttamaan.
Aluksi elämä uudessa kodissa
tuntui hyvältä ja Harri palasi vierailujen
jälkeen äidin luota hyvillä mielin takaisin kotiinsa Muurameen. Juuri ennen
tämän raportin julkaisua, maaliskuussa
2015, saimme Raijalta puhelun. Loppuvuodesta 2014 äiti oli huomannut
Harrin muuttuneen ja alkoi epäillä,
että Harrin kodissa tapahtuneet
muutokset vaikuttivat Harriin. Harrin
oireilu paheni ja ratkaisua väkivaltaiseen käyttäytymiseen ei löytynyt.
Harri joutui lähtemään kodistaan ja on
Kehitysvammahuollon Tukikeskuksessa
Pitkäniemessä. Harrin elämä on
jälleen avoin. •
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koulutuksesta
saadut opit
käyttöön
Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän
vammaispalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko
luottaa henkilöstönsä ammattitaitoon ja uudistumiskykyyn. Hän arvostaa työyhteisön keskustelu-

Hoitaja Sari Perkiö ja Lenny Tyni
taitavat kuvakommunikaation.

koulutuksesta on
ammennettu uutta
asennetta arkeen,
kertoo vammaispalvelujen
johtaja Marjut Mäki-Torkko.

taitoja ja työntekijöiden halua tehdä työt hyvin.

K

ehitysvammaisten Palvelusäätiön Yksi naapureista -hankkeen
tarjoamaan yksilökeskeisen
elämänsuunnittelun ja elämänmuutoksen koulutukseen on osallistunut koko
laitospuolen henkilökunta. He ovat
myös siirtäneet kolmen vuoden aikana
saadut opit käytännön työhön.
Yksi naapureista -hankkeen koulutuksesta on ammennettu etenkin uutta
asennetta arkeen ja oivallettu, kuinka
pienilläkin keinoilla kehitysvammaisten ihmisten omaa äänen, toiveiden ja
haaveiden kuulemista voidaan edistää.
Uudet asenteet ovat pysyvä osa toimintaa ja se näkyy Mäki-Torkon mielestä jo
ilmapiirissä.
– Yksi naapureista -hankkeen
koulutukset on toteutettu kahdeksana
erillisenä teemakoulutuspäivänä kaikille laitososaston työntekijöille. Tänä
vuonna osastokohtaisten koulutusten
ohjelmat suunniteltiin osastojen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutusten
vaikuttavuus on ollut hyvä, kun kaikki
työntekijät ovat voineet osallistua.
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Yksi naapureista -hankkeen

Ihmisoikeusteemat, ajatukset
yksilöllisestä elämänsuunnittelusta,
kommunikaation tärkeys, asukkaan
mielekäs ja osallistuva arki, eri toimintamallien ja välineiden kehittäminen
työyhteisössä sekä asenteisiin vaikuttaminen ovat kulkeneet arjessa mukana.
Koulutuspäivinä kaikilla työntekijöillä
on ollut mahdollisuus istua yhteisesti
pohtimaan näitä asioita, haastamaan
vanhat käytännöt ja muokkaamaan
yhdessä uusia toimivia tapoja vastata
asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.
Laitospaikkojen purku etenee
Eskoossa, mutta tekemistä ja haasteita
vielä riittää.
– Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja kehitysvammaisen ihmisen
toiveiden ja haaveiden kuuntelu ovat
olennaisia asioita. Yhteiskunnassamme
ei enää koeta kehitysvammaisia pelkästään hoitoa tarvitseviksi henkilöiksi,
vaan heidät hyväksytään omana itsenään täysivaltaisiksi kansalaisiksi. Heitä
tuetaan ja autetaan niissä asioissa,
joissa he tarvitsevat tukea ja apua. Ajat
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Värien avulla
yhteisiä hetkiä
voidaan piristää ja
joskus myös
selkiyttää.
Yläkuvassa
värikkäitä arkkeja
tutkivat osastoohjaaja Johanna
Ala-Renko ja
Viljami Keltikangas.
Viereisessä kuvassa
osastonhoitaja
Tiina Kuivamäki,
Sari Perkiö ja
Johanna Ala-Renko
taiteilevat Saku
Välimäen ja
Viljami Keltikankaan kanssa.

ja asenteet ovat muuttuneet, Marjut
Mäki-Torkko tiivistää.
Yksi naapureista -hankkeen tarjoaman koulutuksen myötä Eskoossa
esimerkiksi Kotopihlajan asumisyksikössä ollaan mietitty otettavan käyttöön
kotikäyntejä. Näillä käynneillä henkilökunta pääsee tutustumaan Kotopihlajan tilapäispalvelua käyttävän lapsen tai
nuoren arkeen kotioloissa. Työntekijät
pystyvät näin hyödyntämään perheen
ja muiden lähihenkilöiden asiantuntijuutta. Suunnitteilla on myös jatkaa
entistä tiiviimmin yhteistyötä
Kotopihlajan asukkaiden muun tukiverkoston kanssa.
Eskoossa aloittaa Yksi naapureista
-hankkeen koulutuksen vauhdittamana
myös muuttovalmentaja. Hän toimii
yhteyshenkilönä vanhan laitosyksikön
asukkaan, hänen lähiverkostonsa ja
uuden tulevan asumisyksikön välillä.
Vammaispalvelujen johtaja kokee,
että Yksi naapureista -hankkeen koulutuksella olisi paljon annettavaa tulevaisuudessakin muun muassa uusien
työntekijöiden perehdyttämisessä ja
uusien yksiköiden alkuvaiheessa. Hänen
mukaansa koulutus edistää työntekijöiden osaamista työssään.
– Tavoitteenamme on edistää kehitysvammaisten ihmisten osallistumista
ja kuulla heidän omaa ääntään heidän
oma elämänsä suunnittelussa. Hankkeen tarjoama koulutus on vastannut
juuri vallitsevaan yhteiskunnalliseen
tilanteeseen. •

Yksi
naapureista
-hanke
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Kotopihlajan

henkilökunta
suuntaa
rohkeasti
uuteen
Kun kommunikaatio
sujuu, arki kulkee
joustavasti,
todistavat Johanna
Ala-Renko,
Sari Perkiö ja
Saku Välimäki.

Eskoon Kotopihlajan henkilökunta on

Yksi

tottunut tarttumaan uusiin tilanteisiin

naapureista

rohkeasti. Kotopihlajan tilapäisasukkaat

-hanke

ovat lapsia, nuoria ja aikuisia Tällä hetkellä
yksikössä asuu myös pysyvästi viisi lasta.

Y

ksi naapureista -hankkeen tarjoamat koulutuspäivät ovat antaneet Kotopihlajan henkilökunnalle mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan rauhassa niin omaa käytännön
työtä kuin omia asenteitakin.
Laitosten purku on tuonut henkilökunnalle mieleen monenlaisia ajatuksia. Tärkeintä työntekijöille kuitenkin
on, että he voisivat jatkossakin tarjota
laadukasta asumista ja tilapäishoitoa
esimerkiksi haastavasti käyttäytyville
lapsille ja nuorille.
– Laitos voi olla vaikka työntekijöiden pään sisällä. Henkilökunnan tapa
ajatella ja tehdä töitä ratkaisee, ei
laitosmainen ympäristö, pohtii osastoohjaaja Johanna Ala-Renko.
Kesällä aloitti Kotopihlajan osastonhoitajana Tiina Kuivamäki. Hän on
vaikuttunut henkilökunnan ammattitaidosta ja siitä, että he tekevät työnsä
sydämellään. Huumorintaju ja yhtei-
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seen hiileen puhaltaminen korostuvat
Kotopihlajan arjessa.
– Kotopihlajan henkilökunnan
täytyy olla joustavaa, sitoutunutta
ja valmiita reagoimaan nopeisiinkin
muutoksiin. Meillä on tilapäisasiakkaita
noin 50 perheestä viiden pysväisasiakkaamme lisäksi, osastonhoitaja kertoo.
Tilapäisasukkaiksi tulevien lasten ja
nuorten vanhempiin rakennetaan Kotopihlajassa luottamukselliset suhteet.
Periaatteena on, että vanhempien olisi
vaivatonta ottaa yhteyttä henkilökuntaan. Työntekijät ovat saaneet perheiltä
paljon kiitosta siitä, että tilapäisjaksot
tarjoavat vanhemmille tärkeän hengähdystauon arkeen.
Erilaiset palaverit asukkaiden lähiverkostojen kanssa ovat arkipäivää ja
esiin nousseet asiat ratkaistaan yhteistuumin. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus
vielä parantaa informaatiota ja hyvien
toimintamallien käyttöä esimerkiksi
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suunnittelemalla kotikäyntejä uusien
asukkaiden kotiin.
Yksi naapureista -hankkeen koulutuksen innoittamana Kotopihlajan
henkilökunta on ideoinut uutta. Kotopihlajassa möngertää omassa terraariossaan Elli-akaattikotilo, joka on paikan
oma lemmikki. Elli Löllö tuottaa asukkaille paljon iloa ja he saavat itse hoitaa
sitä annettujen ohjeiden mukaan.
Ellin ansioista Kotopihlaja voitti Yksi
naapureista -hankkeen järjestämän
osastojen välisen ideointikisan. Palkinnoksi he saivat lettukestit asukkaille ja
henkilökunnalle. Kotopihlajan vuosittaisiin mukaviin hetkiin kuuluu muun
muassa oma ohjelmallinen itsenäisyysjuhla, jota asukkaista valittu oma presidenttipari isännöi tyylikkäästi.
Yksi Kotopihlajan väen vahvuuksista on toimiva kommunikaatio asiakkaiden kanssa. Henkilökunta käyttää
kaikki mahdolliset kanavat ja keinot,
jotta yhteys asiakkaaseen syntyy ja hän
kokee tulleensa kuulluksi.
– Esimerkiksi esinekommunikaatiota
meillä on käytetty jo kauan ja se todella
toimii, kertoo Eskoossa noin 20 vuotta
työskennellyt Arja Kontulahti.
Yksi naapureista -hankkeen järjestämässä koulutuksessa pohdittiin yhdessä
myös tilakysymyksiä. Tilojen turvallisuus
ja toimivuus ovat tärkeitä. Henkilökunta on esittänyt toiveitaan tilojen parantamiseksi, jotta asukkailla olisi hyvä
asua tilapäisjaksolla. Koulutuksissa sai
katsoa asioita eri näkökulmista ja miettiä kehittämiskohteita.
Tilamuutosten lisäksi
Eskooseen ollaan nyt
suunnittelemassa
kahdeksanpaikkaista
Lasten-taloa omaksi
kodiksi
pysyväislapsille. •

Elli Etana
kiinnostaa Saku
Välimäkeä ja
Johanna
Ala-Renkoa.

Yksi

naapureista
-hanke
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Yksi

”Tietoa, taitoa, ja

naapureista

verkoston annista

-hanke

tukea” todettiin
yhdessä työstetyissä postereissa
vuoden viimeisellä
muutosagenttien

T eksti : K a tri H ä nninen

|

K u v a : Y ksi n a a p u reist a - h a nke

tapaamisella.

Työntekijäkin
tarvitsee
vertaistukea
ideoiden
jakamiseen,
ongelmien
ratkaisuun ja
oman työnkuvan
kirkastamiseen
Muutosagenttien verkosto
perustettiin vuonna 2012
laitosmuuttojen parissa
työskentelevien toiveesta. Nyt
heillä on ympärillään viidentoista
kollegan verkosto – apu ja tuki
on puhelinsoiton päässä.

”T

yhjästä olen aloittanut.
Alussa piti selittää itselle,
mitä tämä työ tarkoittaa. Ja
mitä se tarkoittaa juuri meidän organisaatiossa,” sanoo vuodesta 2011 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin muuttovalmentajana toiminut Pirjo Valtonen. Pirjon tavoin suuri osa muuttojen
parissa työskentelevistä aloittaa työnsä
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Joensuussa vammaispalvelustrategiaa
luotiin päivätoimintakeskuksissa

.......... tietoa, taitoa, ja tukea
tyhjästä. Käytännössä tämä tarkoittaa
oman työnkuvan rakentamista ja usein
myös oman työn merkityksen perustelemista organisaatiossa.
Verkosto on tukenut oman työn
ytimen löytämistä päämiesten tukemiseksi muutoksessa. Lisäksi se on
antanut jäsenilleen paitsi vertaistukea
myös ideoita, joita on vaikea yksin
työskennellessä huomata. Kuulumisten vaihto ja asiantuntija-alustukset
onkin tärkeä osa tapaamisia. Samalla
jaetaan vinkkejä ja hyviä käytäntöjä
sekä ratkotaan yhdessä esiin nousevia
ongelmia. Yhteisistä huolenaiheista
nousevat myös tapaamisten teemat,
joita ovat olleet muun muassa läheisyhteistyö, laitoskulttuuri ja muutosvastarinta. Osa verkoston tapaamisista on
myös järjestetty alueilla, jolloin verkosto
on päässyt paikan päälle tutustumaan
jäsentensä organisaatioiden toimintaan
ja ammentamaan ideoita käytännön
työhön.
Verkoston jäsenet ovat kokeneet
toiminnan niin tärkeäksi, että muutosa-

genttien verkosto jatkaa toimintaansa,
vaikka Yksi naapureista -hanke päättyy.
Muutosagenttien verkoston tärkeyden huomattuamme kokosimme
viimeisenä vuonna myös verkoston
ihmisistä, jotka työssään kehittävät
ja toteuttavat kotiin vietäviä palveluja. Verkostoon liittyi 20 asiantuntijaa
erityishuoltopiireistä ja kuntayhtymistä. Näin syntyi Jalkautuvien palvelujen
verkosto.
Kehitysvammahuollon jalkautuvien palveluiden kehittäminen on vielä
monilla alueilla alkutaipaleella joten
tämä verkosto vastasi tarpeeseen jakaa
tietoa, kehittää ja ideoida yhdessä
palveluita laitosasumisen lakkauttamisen tukemiseksi. Hanke näkee näiden
palvelujen kehittämisen erittäin tarpeelliseksi, sillä toimivat jalkautuvat palvelut
ovat yksi tärkeimmistä asioista, jotta
asuminen lähiyhteisöissä onnistuisi
myös henkilöillä, joilla on vahvimmat
tuen tarpeet.
Myös Jalkautuvien palvelujen
verkosto jatkaa toimintaansa. •

Muutosagenttien verkostoon kuuluu parikymmentä aktiivista laitosmuuttojen
parissa työskentelevää henkilöä, jotka tapaavat säännöllisesti muutaman kerran
vuodessa. Hankkeen aikana tapaamisia oli 10.
Jalkautuvia palveluja kehitetään verkoston avulla, joka kokoontuu pari kertaa
vuodessa miettimään, miten päämiehiä voitaisiin parhaiten tukea koteihin ja
asumisyksiköihin.
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Yksi
naapureista
-hanke

Kaupunki halusi
kuulla kaikkia
kehitysvammahuollon
asiakkaita
T eksti : M erj a S epp ä nen K u v a : Y ksi n a a p u reist a - h a nke

Joensuun kaupunki
nosti kehitysvammaisten palvelut
yhdeksi kehittämisen
kärkihankkeistaan.
Tavoitteena on hyvä
elämä lähiyhteisössä ja
toimivat palvelut.

Y

ksi naapureista -hankkeen
yhteistyö Joensuun kaupungin
vammaispalvelujen kanssa alkoi
strategiatyöllä. Kaupungin strategiaa
uudistettiin ja vammaispalvelut tarvitsivat tuoretta näkökulmaa sekä keskustelunavauksia kehittämistyönsä pohjaksi.
Yhteiset asiakkaat yhdistivät eri
toimijoita. Hanke toi yhteisiin palavereihin tietoa Kehas-ohjelmasta ja sen
tavoitteista, palvelujen kehittämisestä
sekä hyvistä käytännöistä. Lastensuojelu, koulutoimi, kotipalvelu ja terveydenhoito löysivät pian vammaispalvelujen
kanssa uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteisiä kehittämisenkohteita.

Olavi Hietaharju ja Heikki Suvilehto kertoivat Matkalla naapuruuteen -seminaareissa
Joensuussa ja Helsingissä omista ajatuksistaan ja laitosasumisen kokemuksistaan.
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Yksi
naapureista

.......... päämiesten
ääni kuuluviin
Läheisten mielipiteet hajaantuivat varsinkin laitoshajautuksen
osalta – huoli lähipalvelujen riittävyydestä sai osan vanhemmista
vastarintaan. Läheisten vertaistapaamisissa tuuletettiin tuntoja ja
puhuttiin asiaa. Pikkuhiljaa läheisten vastustus alkoi sulaa ja muuttua hyväksynnäksi.
Strategiatyön ja Kehas-ohjelman toimeenpanon tukemiseksi
hanke järjesti vammaispalvelujen
henkilökunnalle päämiehisyyttä
tukevan koulutussarjan. Työntekijät olivat valmiita muutokseen
ja koulutuksesta saadut ideat ja
työkalut vietiin suoraan käytäntöön
ja päämiesten arkeen.
Vammaispalvelujen yhtenä
toiveena oli saada päämiesten ääni
kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa. Hanke tapasi kaikki
Joensuun päivätoimintayksikköjen
asiakkaat. Päämiehille kerrottiin
YK:n vammaissopimuksesta, itsemääräämisoikeudesta sekä Kehasohjelmasta. Tilaisuuksissa keskusteltiin paljon ja päämiehet kertoivat
avoimesti asumisen toiveistaan
ja suunnitelmistaan. Päämiesten
asumisen toiveet kerättiin myös
yksilöidysti. Kaupunki käytti tietoa
asumisen suunnittelussa sekä
henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien pohjana.
Joensuun kanssa tehty yhteistyö
päättyi marraskuussa 2013 järjestettyyn Matkalla naapuruuteen
-seminaariin. •
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Rk-asunnot
halusi vahvistaa

-hanke

yksilöllistä
kohtaamista
palveluissa
Kaikille yksiköille järjestetty yksilöllisen elämänsuunnittelun koulutus on muuttanut ajattelu- ja
työtapoja päämieslähtöisimmäksi.
Kaikki Rinnekoti-Säätiön Rk-asuntojen
asumisyksiköt ovat käyneet läpi Yksilökeskeisen
elämänsuunnittelun koulutuksen vuoden 2015
loppuun mennessä. Kouluttamalla sekä
työntekijät että asukkaat varmistetaan strategian
siirtyminen käytäntöön.

K

oulutushankkeen lähtölaukauksena toimi suunnitteilla ollut
yhteistyö Rinnekoti-Säätiön ja
Yksi naapureista -hankkeen kanssa.
Rinnekoti-Säätiö halusi vahvistaa
asiakkaidensa yksilöllistä kohtaamista
palveluissaan. Ratkaisuksi räätälöitiin yksilöllisen elämänsuunnittelun
koulutus, jonka yhtenä tavoitteena oli
tuoda työvälineitä yksilöllisen elämän
toteuttamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi koulutukseen osallistuivat kaikki

RK-asuntojen asumis-, työ- ja päivätoimintayksiköiden asiakkaat ja työntekijät. Yksi naapureista –hanke lähti
toteuttamaan hanketta yhdessä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön koulutustoiminnan kanssa.
Kolmen päivän yksikkökohtaisten
koulutusten vaikutukset näkyivät arjessa pian koulutusten jälkeen. Päivien
aikana opitun karttatyöskentelyn innostamina asukkaat ovat toteuttaneet
vapaa-ajan toiveita, mieliruokapäiviä

Kari Kaarnamaa esittelee karttaa,
johon hän on kerännyt kuvia itselleen
tärkeistä asioista. Kartan avulla on
helppo jäsennellä omia ajatuksiaan ja
kertoa niistä muille.

ja unelmia. Vierailut läheisten luona
ovat vahvistaneet suhteita perheeseen ja työntekijöiden ajattelu- ja
työtavat ovat muuttuneet aiempaa
päämieslähtöisemmiksi.
Yhteistyö poiki myös kokemuspuhujakoulutuksen. Ensimmäiset
kokemuspuheenvuorot pidettiin
läheisille järjestetyssä tilaisuudessa,
jossa esiteltiin koulutuksen sisältöä
ja vaikutuksia. Läheiset olivat yllättyneitä siitä, miten paljon päämiehet
toivat esiin ajatuksiaan ja toiveitaan elämästä. Rinnekoti-Säätiö
on ottanut kokemuspuhujat osaksi
toimintaansa. Innokkaille kokemusasiantuntijoille on löytynyt puhujakeikkoja myös koulutushankkeen
ulkopuolella. •

T eksti : K a tri H ä nninen
k u v a t: Y ksi n a a p u reist a - h a nke
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”Jos Markolta otettaisiin

Kajaanilainen Marko Holappa muutti kotoaan 17-vuotiaana 150 kilometrin

musiikki pois,

päähän Muhokselle. Elokuussa 2014 Marko muutti reilun kilometrin

se olisi sama kuin ottaisi

päähän lapsuudenkodistaan. Muuttojen väliin on mahtunut asumista

koko elämän,”

ryhmäkodissa ja laitoksessa. Nyt nelikymppisen Markon uusi koti on keskellä

sanoo Markon äiti Tyyne Holappa.

kaupunkia, kävelymatkan päässä kaikesta.
T eksti : M erj a S epp ä nen
K u v a : H a nn u T a pi o nm ä ki

Marko valitsi kodikseen
asunnon, jonka ikkunasta

voi seurata
naapuruston
elämää
M

arkon muutto on osa
Kainuussa meneillään olevaa
laitoshoidon hajautusta.
Kuusanmäen palvelukeskus sulkee
ovensa vuoden 2016 aikana ja nyt
valmistuneeseen kotiin muutti neljätoista kuusanmäkeläistä. Marko kävi
valitsemassa asuntonsa helmikuussa,
puoli vuotta ennen varsinaista muuttoa. Oma ikkuna avautuu puistoon ja
siitä on mukava seurata naapuruston
elämää. Muuttovalmennuksessa nikkaroitu linnunpönttö odottaa vielä ripustamista, mutta muuten kaikki alkaa olla
valmista.
Markosta uusi koti vaikuttaa hyvältä. Valoisan huoneen keskipiste on uusi
kiikkutuoli. Siinä on mukava istuskella
ja kuunnella lempimusiikkia. Musikaalisen Markon mieleen ovat erityisesti
vahvat naisäänet, kuten Tina Turner ja
Paula Koivuniemi.

Yksi
naapureista
-hanke
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Ennen muuttoa Marko osallistui
muiden kuusanmäkeläisten kanssa
Yksi naapureista -hankkeen järjestämiin yksilöllisen elämänsuunnittelun
työpajoihin. Kuvien avulla ja äidin tuella
Marko kertoi tarinoita junamatkoista ja
kalareissuista, toiveista ja tulevaisuuden
suunnitelmistaan. Tapaamisista syntyi
kansio, josta on ollut apua muuton ja
Markon näköisen arjen suunnittelussa.
Muuttaminen Kuusanmäestä oli
mukavaa ja jännittävää. Jännitystä
helpotti se, että vanhemmat olivat
tiiviisti mukana muuttotalkoissa.
Asumisen lisäksi myös arki on muuttunut. Päivätoiminta siirtyi Kuusanmäestä kaupunkiin. Päivätoiminnan
lisäksi Markon päiviin kuuluu pyöräilyä,
tietokoneita ja uuden kodin siivoilua.
Keskiviikkoisin ja lauantaisin saunotaan,
kesälauantaisin Markon voi hakea tanssin pyörteisiin Naapurivaaran lavalta. •

Laitosasuminen loppuu Kainuussa vuonna 2016
Hankkeen alussa laitoksessa asui 28 henkilöä, vuoden 2014 lopussa asukkaita oli 10.
Hankkeen aikana kaikille Kuusanmäen laitoksessa asuville henkilöille tehtiin yksilökeskeiset
elämäsuunnitelmat, joiden perusteella muutot on suunniteltu.
Tällä hetkellä Kainuun maakuntakuntayhtymässä palveluja yksilöllistetään henkilökohtaisen
budjetoinnin avulla ja toiveissa on, että tämä ulottuisi myös laitosasukkaisiin.
Hanke on ollut mukana suunnittelemassa budjetteja kahdeksalle päämiehelle.

33

Yksi
naapureista
-hanke

Hankkeen
päätösseminaari
pohjautui
kokemusasiantuntijoiden
kertomuksiin
Yksi naapureista -hankkeen
muuttovalmennuksen työpajassa
Soile Heinonen ja Jarno Lehtonen
kertoivat kokemuksiaan
onnistuneesta muutosta ja
rinnalla kulkeneen
tukihenkilön merkityksestä
laitoksesta omaan
kotiin muutettaessa.

Kokemuksia,
kumppanuutta ja
vaikuttamista

T eksti j a k u v a t: E lin a L ein o nen

Kokemuksen ja
kumppanuuden
voimalla -seminaarissa
kuultiin kokemusasiantuntijoiden
kertomuksia
elämästään, palveluista
ja vaikuttamisesta.

Y

ksi naapureista -hankkeen
lähtökohtana oli unelma laitosasumisen lakkauttamisesta.
Hankkeen alkaessa vuonna 2011 ajatus
kohtasi paljon epäilyksiä, ennakkoluuloja ja pelkoja. Viime vuosien aikana
usko yksilölliseen asumiseen ja elämiseen osana lähiyhteisöä on vahvistunut
muuttajien, heidän läheistensä ja alan
työntekijöiden mielissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. – Usko
yksilölliseen elämään lähiyhteisössä
on viime vuosina vahvistunut. Laitosasumisen lakkauttamisessa on kyse
myös ihmiskäsityksen uudistamisesta,

Katri Hänninen sanoi Kokemuksen ja
kumppanuuden voimalla -seminaarissa. Seminaari oli Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön Yksi naapureista -hankkeen, Kehitysvammaliiton Onnistuneita
valintoja -hankkeen sekä Kehitysvammaisten Tukiliiton Vaikuttava Vertaistoiminta -hankkeen yhteinen päätösseminaari, joka järjestettiin Tampereella
4.12.2014
Kaikissa kehittämishankkeissa
pohdittiin paljolti samanlaisia kysymyksiä: Miten kokemusasiantuntijuutta
voidaan vahvistaa vammaispalveluissa ja meneillään olevassa palvelujen
rakennemuutoksessa? Kuinka voidaan
luoda ja lisätä kehitysvammaisten
ihmisten mahdollisuuksia elää tavallista elämää osana lähiyhteisöä? Kuinka
tukea muuttoa laitoksesta lähiyhteisöön?
Yksi naapureista -hankkeen muuttovalmennuksen työpajassa Soile
Heinonen ja Jarno Lehtonen kertoivat
kokemuksiaan onnistuneesta muutosta ja rinnalla kulkeneen tukihenkilön
merkityksestä laitoksesta omaan kotiin
muutettaessa. •

Yksi naapureista -hankkeen
työntekijät uskovat
yksilöllisyyden yhä
vahvistuvan palveluita
toteutettaessa.
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Yksi naapureista -hankkeen tulokset, tuotokset ja vaikutukset . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yksi

Kotona
Tänään tuuli siirtää minua, ajatus
asettuu kolistellen uuteen asentoon.
Vähän aikaa katse on rikki,
seinillä uudet korvat.
Mutta kotona minä olen, kotona.
Päässä kaatumisen kartta,
haavat, veri ja arvet,
pieneen mieleen osuneet iskut
ja niiden alla tuntematon talo.
Muutoksen lehdellä
tuuli viivähtää – ja menee.

naapureista
-hanke

Kotona minä olen, kotona.
Joku rakensi minulle talon,
minä teen sinne huoneen,
teen itselleni tilan, ja
elämällä on uudet maalit,
seinien raanut kutoutuvat
tyhjän tuoksuun, hengitys
tarttuu huomisen koukkuun.
Niin ajatus istahtaa nojatuoliin.
Tavallinen tiistai muuttaa kanssani
hämmentyneenä muista päivistä,
aamuista ja illoista.
Minuutit ja tunnit
kirjoittavat minua paksummaksi.

Keskeiset tavoitteet/
toimintamuodot

Tärkeimmät tuotokset

Keskeiset tulokset

Vaikutukset

Kehas-ohjelman
toimeenpanon
edistäminen
Yhteistyö Kehastyöryhmän kanssa

Alueelliset
Kehas-työpajat
Laitoksesta muuttaneiden henkilöiden
haastattelut
Kehas-seurantaryhmän
alueellisten tilaisuuksian
yhteydessä

Työntekijöiden näkökulma: Yhteistyö Kehas-seurantaryhmän kanssa on
mahdollistanut ajantasaisen tiedon
saannin Kehas-ohjelman toimeenpanon tilanteesta. Yhteinen keskustelu
on auttanut hankkeen toimenpiteiden
suunnittelussa.
Hanke on osallistunut alueellisiin Kehasseurantaryhmän tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa hanke on saanut tietoa eri alueiden hyvistä käytännöistä ja uudenlaisista ratkaisuista järjestää tuki ja palvelut.
Hanke on pystynyt levittämään tietoa
omiin verkostoihinsa.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Hanke välitti tietoa kentältä.

Kokemukset erilaisista ratkaisuista ja
niissä onnistumisista ovat kannustaneet
toimijoita miettimään ja kokeilemaan
ratkaisuja uudenlaisista ja yksilöllisemmistä näkökulmista.

Päätöksentekoon
vaikuttaminen

Kuntakierrokset
Kehitysvammahuollon
tiedotustilaisuudet
luottamushenkilöille
(TAYS ja Pirkanmaan
VammaisKaste)

Osallistujien näkökulma: Kuntapäättäjät saivat tietoa laitoshajautuksesta
ja rakennemuutoksen aiheuttamasta
muutoksesta palveluntarpeissa sekä
siitä, miten päätökset vaikuttavat
yksittäisiin ihmisiin.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Hanke esitteli tilaisuudessa yksilöllisen tuen laatukriteerit sekä mahdollisti tilaisuuteen kokemuspuhujan.
Hankkeen panos tilaisuuden sisältöön
oli merkittävä.

Kuntapäättäjät saivat konkreettisesti kuulla kuinka yksittäiset päätökset
vaikuttavat palvelun käyttäjän arkeen.
Erityisesti kokemuspuhujan puheenvuoro herätti ajatuksia ja lisäsi ymmärrystä
päätösten vaikutuksista ihmisen arkeen.

Kuntien strategiatyön
tukeminen
Hallinnonalat ylittävät
ja yhteistyötä edistävät
tapaamiset.

Työntekijöiden näkökulma: Hanke
pääsi vaikuttamaan Joensuun kaupungin vammaispalvelujen strategiaan sekä
Kehas-suunnitelmaan. Kuntayhteistyöstä hanke sai uutta näkökulmaa hankkeen työhön ja kehittämiseen.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Yhteistyö hankkeen kanssa toi
tuoretta näkökulmaa ja ajankohtaista
tietoa kaupungin vammaispalvelujen
kehittämiseen. Monella tasolla tehtävä
yhteistyö tuki perustehtävää.
Hanke ulkopuolisena toimijana toimi
neutraalina keskustelunavaajana hallintojen väliselle yhteistyölle. Lisäksi hanke
toi päämiesnäkökulmaa keskusteluun
sekä suunnittelupalavereihin.

Kehitysvammapalvelut nostettiin
yhdeksi Joensuun kaupungin kärkihankkeista.
Vammaispalvelujen strategiassa korostuu päämiehisyys ja yksilöllisyys.
Eri hallinnonalojen välinen keskustelu ja
yhteistyö alueella jatkuvat. Laitosasumisen hajautus jatkuu alueella suunnitelmallisesti.

Keskustelutilaisuudet
laitoksissa asuvien
läheisille PohjoisKarjalassa ja Kainuussa.
Vertaistuen
mahdollistaminen.

Osallistujan näkökulma: Läheiset saivat kuulla, mitä laitoshajautus
tarkoittaa valtakunnallisesti ja kuinka se
näkyy paikallistasolla. Läheisten kanssa
keskusteltiin laitoshoitoa korvaavista
palveluista, yksilöllisestä elämänsuunnittelusta sekä hyvistä käytännöistä.
Lähityöntekijät kokivat tilaisuudet omaa
työtään keventävinä. Ulkopuolisen
tahon kertomana muutosta koskeva
informaatio oli neutraalimpaa ja
uskottavampaa.
Työntekijöiden näkökulma: Hanke sai
tilaisuuksista tietoa alueen tilanteesta ja
kehittämistarpeista. Tilaisuudet toimivat
tärkeänä hankkeen viestintäkanavana.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Hanke kokosi tilaisuuksiin alustajia yhteistyökumppaneista ja alueen

Tilaisuudet herättivät laajaa keskustelua alueilla, myös media kiinnostui
laitoshajautuksesta. Läheisten tiedot
laitoshajautuksen merkityksestä lisääntyi ja hankkeen aikana asenteet muuttuivat laitoshajautuksen vastustuksesta,
hyväksyntään ja päämiesten tukemiseen muutoksessa.
Tilaisuudet mahdollistivat vertaisvanhemmuuden ja toimivat keskustelufoorumeina ja mahdollistivat vertaistuen.
Tilaisuudet mahdollistivat läheisten ja
palveluntuottajien välisen vuoropuhelun. Tällä oli suuri merkitys luottamuksen rakentumiselle ja onnistuneille
muutoille.

Nyt asun isoa maailmaa,
minä asun elämääni.
Mietin ääniä ja tuoksuja,
hengitän itselleni linnan.
Siellä minä olen, kotona.
Kutsun itseni, ja sen kaiken,
joka arpiani rakensi, kutsun.
Turhan suljen turhana pois
enkä koskaan eksy
niin kuin sade eksyy syksyn jokeen.

H eikki V esterinen
k u v a : P a u l a V esterinen

Vesa Vesterisen tie on kulkenut
laitoksen kautta omaan kotiin.
		

Runo ’Kotona’ syntyi Veskun

		

isän Heikki Vesterisen

		
			

ajatuksista pojan muuton
jälkeen.

Läheisten tukeminen ja
kuuleminen
muutoksessa
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. . . . . Yksi naapureista -hankkeen tulokset, tuotokset ja vaikutukset
Keskeiset tavoitteet/
toimintamuodot

Tärkeimmät tuotokset

Keskeiset tulokset

Vaikutukset

toimijoista. Tilaisuuksien sisällöt olivat
monipuolisia ja informatiivisia. Tilaisuudet vahvistivat kumppanuutta.
Avoin keskustelu läheisten kanssa nosti
esiin palveluissa olevia kehittämistarpeita, joita tilaisuuksissa saadun palautteen perusteella pystyttiin kehittämään.
Päämiesten tukeminen
ja kuuleminen
muutoksessa

Joensuun koulutukset
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Keskustelu- ja
kuulemistilaisuudet
Joensuussa teemalla
asuminen.

Strategiatyötä tukevat
koulutuspäivät vammaispalvelujen henkilöstölle.
Koulutuspäivien teemat
olivat
1. Yksilökeskeinen
elämänsuunnittelu
2. Ihmisoikeudet 		
palvelujen järjestämisen lähtökohtana
3. Itsemääräämis-		
oikeus,
aktiivinen tuki ja
tuettu
päätöksenteko

Osallistujien näkökulma: Päämiehet
saivat tietoa KEHAS-ohjelmasta ja YK:n
vammaisten ihmisen oikeuksia koskevasta sopimuksesta sekä oikeudestaan
päättää missä, miten ja kenen kanssa
asuvat. Heillä oli myös mahdollisuus
kertoa omista asumiseen liittyvistä
suunnitelmistaan ja toiveistaan.
Uudella tavalla järjestetyt kuulemistilaisuudet yllättivät lähityöntekijät; työntekijät saivat päämiesten itsensä kertomana uutta tietoa, joka on jäänyt aiemmin
”kuulematta”.
Työntekijöiden näkökulma: Tilaisuudet mahdollistivat erilaisten kuulemismenetelmien testaamisen ja arvioinnin.
Tilaisuudet osoittivat sen, että
päämiehet kertovat ajatuksensa ja
toiveensa oikeanlaisella tuella. Kohtaamiset päämiesten kanssa avasivat silmiä
ja auttoivat tavoitteiden asettelussa
sekä työn arvioinnissa.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Tilaisuuksissa koottua
materiaalia on hyödynnetty sekä
yksilöllisessä palvelusuunnittelussa että
päätöksenteon tukena.

Päämiehet kertoivat avoimesti asumisen
toiveistaan. Mukana olevat lähityöntekijät saivat varmuutta siihen, kuinka
päämiehiä tuetaan kuulemisessa ja
asumisen suunnittelussa. Tilaisuuksissa
koottua materiaalia on hyödynnetty
sekä kaupungin strategiatyössä että
yksilöllisissä palvelusuunnitelmissa.
Päämiesten itse kertomana asiat
vaikuttavat syvemmin kuulijoihin ja
herättää vahvemman tahtotilan tehdä
muutoksia.

Osallistujien näkökulma: Osallistujat
kokivat oppineensa uutta ja saaneensa
tuttuihin ja ajankohtaisiin aiheisiin uusia
näkökulmia. Koulutusten konkreettisuus, käytännönläheisyys ja vuorovaikutteisuus tukivat opitun käytäntöön
viemistä. Päivät myös ravistelivat ajattelua ja työtapoja.
Työntekijöiden näkökulma: Koulutukset syvensivät kumppanuutta. Hanke
sai käyttöönsä alueen hyviä käytäntöjä.
Vuoropuhelu työntekijöiden kanssa tuki
alueella tehtävää muuta työtä ja toi
uutta näkökulmaa aluetyöhön. Työntekijöiden kertomat tapauskuvaukset
antoivat hankkeelle tietoa siitä, kuinka
asiat toteutuvat päämiesten arjessa.
Niistä nousi myös uusia kehittämisideoita sekä näkökulmia työhön.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Koulutuspäivät kokosivat
yhteen vammaispalvelujen työntekijät ja
mahdollistivat erialueilla työskentelevien
työntekijöiden yhteisen keskustelun ja
kokemusten vaihdon. Organisaatiotason toimintasuunnitelmien eteenpäinvieminen on ollut helpompaa, kun
asiakastyössä olevilla on yhteinen
käsitys toiminnan ideologiasta ja
arvomaailmasta sekä yhteisiä välineitä
suunnitelmien toteutukseen.

Koulutuksiin osallistuneet työntekijät
saivat käyttöönsä toimivia työvälineitä
mm. päämiehen kuulemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Menetelmien
vieminen käytäntöön on vaikuttanut
välittömästi päämiehen arkeen.
Koulutuksen jälkeen työntekijöiden on
ollut helpompaa perustella meneillään
olevaan rakennemuutokseen liittyviä
uudistuksia päämiehille ja heidän läheisilleen.

Keskeiset tavoitteet/
toimintamuodot

Tärkeimmät tuotokset

Keskeiset tulokset

Vaikutukset

Päämiesten äänen
esiintuominen.

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot seminaareissa.
Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot kuntakierroksilla.

Osallistujien näkökulma: Kokemuspuheenvuorot vaikuttivat vahvasti
kuulijoihin ja toivat esiin päämiesten
ja läheisten ajatuksen laitosasumisen
lakkauttamisesta. Päämiesten ajatukset ja kokemukset kiinnostivat yleisöä
ja heidän viestinsä kuunneltiin tarkasti.
Palautteiden perusteella kokemuspuhujat olivat seminaarien parhainta
antia.
Työntekijöiden näkökulma:. Seminaareissa kuultua välitettiin aktiivisesti
eteenpäin.

Puheenvuorot olivat vaikuttavia ja
virittivät laajaa keskustelua. Puheenvuorot ovat rohkaisseet käytännön
toimijoita miettimään asioita uusista
näkökulmista ja tekemään rohkeitakin
kokeiluja.
Päämiesten arvostus oman elämänsä
asiantuntijana vahvistui.

Asiantuntijaryhmän
tapaamiset.

Osallistujien näkökulma: Päämiehet
ovat kokeneet ryhmän tärkeäksi. Ryhmä
on saanut kokemusta kokouskäytäntöön ja tavoitteelliseen ryhmätyöskentelyyn. Ryhmässä käsitellyt aiheet ovat
olleet hankkeesta nousseita ajankohtaisia aiheita tai ryhmäläisten esiin nostamia teemoja. Ryhmän työskentely ja
sisäiset koulutukset ovat lisänneet osallistujien tietoa mm. itsemääräämisestä, omaan elämään vaikuttamisesta ja
kansalaisuudesta sekä yleisestä vaikuttamistoiminnasta.
Työntekijöiden näkökulma: Asiantuntijaryhmä on tuonut hankkeeseen
päämiesnäkökulmaa. Toimintaa on
pystytty kehittämään ryhmän antaman
palautteen perusteella. Asiantuntijaryhmän kautta hanke on saanut arvokasta
tietoa alueen palveluista päämiesten
kokemana.

Päämiehet ovat aiempaa tietoisempia
omista oikeuksistaan ja ovat saaneet
varmuutta mielipiteidensä ilmaisemiseen. He ottavat kantaa aiempaa
herkemmin kehitysvammaisia koskeviin
asioihin.
Asiantuntijat levittävät aktiivisesti
tapaamisissa käsiteltyjä asioita omissa
verkostoissaan.
Asiantuntijaryhmän tuottamaa tietoa
on hyödynnetty jonkin verran alueen
palvelujen suunnittelussa. Kokemusasiantuntijapohjainen tieto on otettu
viranomaistaholla vakavasti ja asioita
on lähdetty viemään asiantuntijaryhmän esittämään suuntaan.

Facebook-kampanja.
Kampanjan teemat
olivat
1. Ennakkoluulot
2. Kiusaamisen
vastustaminen
3.	Oikeus riittävään
tukeen
4.	Oikeus työhön ja
palkkaan

Osallistujien näkökulma: Kokemuksia elämästä -kampanjassa nostettiin
keskusteluun päämiehille tärkeitä ja
ajankohtaisia aiheita heidän itsensä
kertomana ja kokemana.
Työntekijöiden näkökulma: Hanke
sai tärkeää tietoa päämiesten elämästä
ja kokemuksista heidän itsensä kertomana. Kampanjassa kokeiltiin erilaisia
kuulemisen keinoja, joista saatuja kokemuksia on hyödynnetty muussa työssä.
Kampanja opetti myös paljon työskentelystä päämiesten kanssa.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Me Itse ry osallistui kampanjan
ideointiin ja toteutukseen sekä sisällön
tuottamiseen. Mukana olleet saivat
käytännön kokemusta kampanjan
läpiviemisen eri vaiheista.
Kampanjan teemat olivat päämiesten esiintuomia ajankohtaisia aiheita;
kampanja nosti teemat yleisempään
keskusteluun.

Kampanja nosti esiin yhteiskunnallisia
epäkohtia päämiesten kertomana ja
kokemana. Kampanjan suunnittelu toi
yhteen eri alueiden ihmisiä. Päämiehet
saivat sekä välineitä että varmuutta
ilmaista ideansa ja mielipiteensä.
Päämiesten kokemukset epäkohdista
olivat vaikuttavampia heidän itsensä
kertomina.

Yksilöllisen elämänsuunnittelun prosessi
kaikille Kuusanmäen
palvelukeskuksen
asukkaille.

Osallistujien näkökulma: Päämiesten
itsetuntemus kasvoi ja he rohkaistuivat
oman mielipiteen ilmaisussa.
Päämiehet saivat oman äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa. Läheiset
ja lähityöntekijät saivat uusia välineitä
kuulemiseen ja päämiehen tukemiseen.

Kaikille Kuusanmäen palvelukeskuksen
27 asukkaalle tehtiin henkilökohtainen/
yksilöllinen suunnitelma, joiden pohjalta arki laitoksessa, muutot ja muuttojen
jälkeinen elämä suunniteltiin.
Kuusanmäeltä on muuttanut 15
päämiestä erilaisiin asumisratkaisuihin

Yksilöllisen elämänsuunnittelun prosessit.
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. . . . . Yksi naapureista -hankkeen tulokset, tuotokset ja vaikutukset
Keskeiset tavoitteet/
toimintamuodot

Onnistuneen ja
suunnitelmallisen
muuton varmistaminen.

Päämiesten ja läheisten
tuki muuttotilanteessa
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Tärkeimmät tuotokset

Keskeiset tulokset

Vaikutukset

Keskeiset tavoitteet/
toimintamuodot

Tärkeimmät tuotokset

Keskeiset tulokset

Vaikutukset

Laitoksessa asuvien
päämiesten yksilöllisen
elämänsuunnittelun ja
muuton tuen prosessi
haastavassa elämäntilanteessa oleville sekä
heidän läheisilleen.

Läheiset kokivat työskentelyn luottamusta rakentavana: mahdollisuus
ilmaista huolensa ja esittää kysymyksiä lisäsi luottamusta sekä päämiehen
voimavaroihin että uuden kodin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Päämiehen
mielipiteen ”löytyminen” yllätti myös
läheiset.
Työntekijöiden näkökulma: Hanke
pääsi seuraamaan päämiesten elämää
muuton suunnittelusta aina kotiutumiseen saakka. Tietoa laitoksesta muuttavien päämiesten erityisistä tuentarpeista
on hyödynnetty mm. muuttovalmennuksessa ja työntekijöiden kouluttamisessa.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Yksilölliset elämänsuunnitelmat
ovat auttaneet uusien kotien työntekijöitä päämiehiin tutustumisessa sekä
arjen suunnittelussa.
Prosessiin osallistuminen vaikutti työntekijöiden asenteisiin ja tapaan työskennellä – päämiesten piilossa olleiden voimavarojen löytäminen muutti
työtapoja ja lisäsi haastavien tilanteiden
ymmärtämistä.
Prosessi suunniteltiin yhteistyössä
kunnan työntekijöiden kanssa.
Kangasalla perustettiin tätä varten oma
työryhmä, jossa pohdittiin prosessin
etenemistä sekä ratkaisuvaihtoehtoja.
Työskentely koettiin tavoitteelliseksi
sekä tuki päämiehen toiveiden mukaista
ratkaisua.

yksilöllisten suunnitelmien pohjalta.
Päämiesten elämä rakentuu aiempaa
yksilöllisemmin.

Lähiyhteisössä
tarvittavien taitojen
harjoitteleminen.

Sosiaalisten taitojen
ryhmät laitoksessa
asuville ja laitoksesta
muuttaneille.

Osallistujien näkökulma: Päämiehet
saivat rohkeutta ryhmässä toimimiseen.
Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen
koettiin motivoivaksi ja ymmärrys toisen
ihmisen huomioimisesta kasvoi.
Työntekijöiden näkökulma: Osoitimme, että haastavassa elämäntilanteessa
olevat henkilöt voivat saada välineitä
elämänhallintaan.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Lisäsi lähityöntekijöiden
luottamusta. Usko päämiehen taitoihin kasvoi. Työntekijät huomasivat,
että tavoitteellinen toiminta motivoi
päämiestä.

Päämiehet, joista osa oli vastentahtoisessa hoidossa, kokivat ryhmän
tärkeäksi. Sitoutuminen ryhmään ilmeni
mm. paikalle tulemisena sekä aktiivisena osallistumisena.
Mielekäs ja motivoiva tekeminen on
vähentänyt haastavaa käyttäytymistä.

Työntekijöiden
tukeminen, vertaistuki,
tiedon vaihtaminen ja
yhdessä kehittäminen.

Muutosagenttien
verkoston
perustaminen 2012 ja
juurruttaminen 2014.

Osallistujien näkökulma: Osallistujat saivat verkostoista vertaistukea
ja –palautetta sekä kokivat verkoston
työssä jaksamista edistäväksi toimintatavaksi. Eri alueilla työskentelevät työntekijät tutustuivat toisiinsa ja vaihtavat
tietoja ja kokemuksia myös verkoston
ulkopuolella.
Työntekijöiden näkökulma: Saman
asian äärellä työskentelevistä muodostetut verkostot osoittautuvat hyväksi
tavaksi yhdistää maantieteellisesti eri
alueilla työskentelevien ihmisten tieto ja
kokemus.
Hanke sai verkostoilta kokemuksia ja
näkökulmia eri alueiden hyvistä käytännöistä ja työvälineistä. Hankkeen kautta
näitä pystyttiin levittämään edelleen.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Verkostossa vaihdettiin hyviä
käytäntöjä. Osallistujat saivat keskusteluista uusia ideoita omien alueidensa
kehittämiseen. Verkostojen asiantuntijuutta on hyödynnetty omien alueiden
kehittämisessä, jolloin vältytään päällekkäiseltä kehittämiseltä.

Muutosagenttien verkoston kuuluvia henkilöitä yhdistää työ muuttojen parissa. Usein työ on yksinäistä ja
samaa työtä tekevien kollegojen tuki
puuttuu. Muutosagenttien verkostosta muodostui kohtaamispaikka, josta
saadaan tukea ja uusia ideoita omaan
työhön.
Muutosagenttien verkosto on koettu
niin tärkeäksi, että se jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen.

Osallistujien näkökulma: Koulutuspäivät antoivat osallistujille uutta tietoa
ja uusia työmenetelmiä.
Alun vastustus ja epävarmuus tulevaisuudesta muuttui turvallisuuden
tunteeksi.
Työntekijöiden näkökulma: Hanke
pääsi seuraamaan muutosprossia, joka
tapahtuu hitaasti asenteissa ja toimintatavoissa. Koulutuksella ja siihen liitetyllä keskustellulla voidaan vaikuttaa
muutoksen suuntaan. Eskoosta saadun
palautteen perusteella on pystytty
kehittämään hankkeen järjestämiä
koulutuksia sekä työntekijöiden tukea
muutostilanteessa.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Työntekijät saivat ajankohtaista
tietoa alan kehityksestä sekä meneillään
olevasta rakenneuudistuksesta, mikä on
helpottanut suhtautumista muutoksiin.
Koulutuksesta saadut uudet ideat ja
opit on viety käytäntöön, mikä näkyy
osastojen arjessa.

Koulutuksen edetessä henkilökunnan
asenteissa tapahtui muutos vastustuksesta hyväksyntään, mikä on mahdollistanut uusien työskentelymenetelmien
käyttöönottamisen.
Laitosmuuttojen taustalla olevat
ymmärretään ja sitä ei koeta enää
kritiikiksi. Nyt päämiehet saavat
muutostilanteessa yksilöllisempää
tukea.
Päämiehiä kuullaan aiempaa herkemmin ja kuulemiseen on löydetty uusia
menetelmiä.
Hankkeen vaikutuksesta Eskooseen
perustettiin muuttovalmentajan toimi,
joka koordinoi muuttoja sekä tukee
päämiehiä, läheisiä ja työntekijöitä
muuttotilanteissa.

Laitos muuttajan
polussa.

Kangasalan
muuttovalmennus.

Haastavassa elämäntilanteessa olevien
päämiesten siirtyminen osaksi lähiyhteisöä on mahdollista
Kaksi päämiestä on muuttanut laitoksesta omaan kotiin. Yksi päämiehistä
odottaa uuden tukiasunnon valmistumista.

Jalkautuvien palvelujen
verkoston
perustaminen 2014.

Työntekijöiden näkökulma:Hanke
sai tietoa niistä konkreettisista asioista,
joita liittyy muutettaessa laitoksesta
lähiyhteisöön. Tietoa on voitu hyödyntää koulutusten ja muuttovalmennuksen kehittämisessä.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Yhteistyö lisäsi tietoa muuttovalmennuksesta ja sen valtakunnallisesta ja kansainvälisistä toteutustavoista.

Laitos muuttajan polussa -työväline
on käytössä PSHP:ssä. Muutot ovat
aiempaa suunnitelmallisempia.
Paluumuutot takaisin laitokseen ovat
vähentyneet.

Osallistujien näkökulma: Päämiehen
tukena muuttovalmennuksessa toimi jo
aiemmin muuton läpikäynyt päämies,
vertaismuuttaja. Oikea-aikainen tieto
sekä mahdollisuus käsitellä muutokseen
liittyviä tunteita, vahvisti läheisten luottamusta ja antoi varmuutta muutoksen läpiviemiseen. Omien ajatusten
läpikäyminen muiden vanhempien
kesken antoi uuden näkökulman myös
päämiesten tukemiseen muutoksessa.
Työntekijöiden näkökulma: Muuttovalmennukseen osallistui sekä laitoksesta että lapsuudenkodeista muuttavia
päämiehiä läheisineen. Prosessin aikana
opittiin laitoksesta muuttavien henkilöiden erityisistä tuentarpeista.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Kangasalan kunta, muuttovalmennus.

Muuttajien ja tukihenkilöiden
välinen ystävyys on jatkunut muuttovalmennuksen ja muuttojen jälkeen,
mikä on osaltaan kasvattanut yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta naapuruston
kanssa.
Pitkät laitosjaksot olivat kaventaneet
sosiaalisten suhteiden verkostoa.
Prosessin edetessä laitoksesta muuttavien läheiset löytyivät uudelleen ja
suhteet ovat säilyneet myös muuton
jälkeen.
Muutot onnistuivat hyvin ja kotiutuminen on alkanut.

Eskoon koulutusprosessi

Koulutuspäivät teemoittain koko laitoksen
henkilöstölle:
1. Ihmisoikeusnäkö
kulma palvelujen
järjestämisen lähtö
kohtana. Ajankohtaisia asioita
vammaispalveluiden
kehittämisestä 		
Suomesta ja
maailmalta
2. Kehitysvammainen
henkilö oman 		
elämänsä suunnittelijana ja aktiivisena
kansalaisena
3. Yksilökeskeisen
elämänsuunnittelun
työvälineitä 2012
4. Kommunikaatio ja
vuorovaikutus 2013
5. Intensiivinen vuorovaikutus ja Läheisyhteistyö 2013
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. . . . . Yksi naapureista -hankkeen tulokset, tuotokset ja vaikutukset
Keskeiset tavoitteet/
toimintamuodot

Lähityöntekijöiden tuki
laitoshajautuksessa.

Päämiesten ja läheisten
tuki muuttotilanteessa.

Yksittäiset
koulutuspäivät.
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Tärkeimmät tuotokset

Keskeiset tulokset

6. Mielekäs arki
7. Matka menneestä
tähän päivään, mitä
yhteiskunnassa 		
tapahtuu
Osastokohtaiset konsultaatiopäivät teemoittain:
a. Itsemäärääminen
b. Kansalaisuus
c. Ikääntyminen
d. Positiivinen riskien
arviointi

Yhteistyö on auttanut löytämään uusia
kehittämisen kohteita ja hankkeen
antama tuki on tuonut uutta näkökulmaa kehittämiseen.

Caritas Kipparin henkilökunnan muuttovalmennus Oulussa.
Uuden kodin työntekijöiden koulutus osana
laajempaa muuttovalmennusprosessia.
Päivien teemat:
1. Voimaa vahvuuksista
2. Päämiehisyyden
tukeminen
3. Yhteinen päämäärä

Osallistujien näkökulma: Kipparin
prosessiin osallistui uuden yksikön
työntekijät, joista osa siirtyi laitoksesta
asiakkaiden mukana, osa Caritaksen
muista yksiköistä ja osa oli yrityksen
uusia työntekijöitä. Osallistujat kokivat, että koulutuspäivissä pureuduttiin
oikeisiin teemoihin. Uuden tiedon lisäksi
päivät tarjosivat osallistujille tilan tutustua, keskustella ja vaihtaa ajatuksia.
Osallistujat kokivat voimakasta vertaisuutta ja kertoivat monen tulevaisuutta
koskevan huolen pienenemisestä.
”Kiitos tärkeästä päivästä ja ajan antamisesta keskustelulle. Meistä tulee
varmasti hyvä porukka!! :)” (Koulutuspalaute 11.12.2014)
Työntekijöiden näkökulma: Prosessi osoitti sen, että muutosvaiheessa
päämiesten ja läheisten lisäksi lähityöntekijät tarvitsevat erityistä tukea.
Mahdollisuus tuulettaa ajatuksia
turvallisessa ympäristössä luo pohjan
muutokselle ja yhteisen näkemyksen muodostumiselle. Se antaa myös
mahdollisuuden avoimen ja keskustelevan ilmapiirin rakentumiselle.
Työntekijöiden prosessin kytkeminen
osaksi päämiesten ja läheisten muuttovalmennusta tuki kokonaisuutta.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Henkilökunnan muuttovalmennus/koulutuspäivät oli osa laajempaa
muuttovalmennusprosessia. Prosessin eri kohderyhmille suuntautuneet
valmennukset tukivat toisiaan. Henkilökunnalle suunnatut päivät mahdollistivat uuden työnantajan ja työntekijöiden
välisen vuoropuhelun. Päivien sisällöt
tukivat organisaation tavoitteita ja
perustehtävää, sekä toivat uutta tietoa
ja näkökulmaa organisaatioon.
(Yhteistyöryhmä 21.1.2015)

Kehitysvammapalveluissa tapahtuva
rakennemuutos merkitsee muutosta
myös työntekijöille. Siirtyminen laitospuolelta avopuolelle ei ole helppo
ja muutos herättää huolta. Huolta
voidaan pienentää yhteisellä keskustelulla ja avoimen keskusteluilmapiirin
luomisella.
Päivät mahdollistivat laitoksesta siirtyvien ja tilaajaorganisaatiossa työskentelevien työntekijöiden yhteisen
keskustelun ja hiljaisen tiedon siirron.
Tällä on suuri merkitys muuttajien
kotiutumiselle ja oman näköisen arjen
rakentumiselle.
Prosessi kokonaisuutena ryhmäytti
päämiehet, läheiset ja työntekijät sekä
rakensi yhteishenkeä. Työntekijöiden
päivä tuki yhteisen kielen ja käsitteistön
sekä uuden toimintakulttuurin rakentumista.

Osallistujien näkökulma: Koulutuspäivien ajankohtaisuus on herättänyt
keskustelua laajemminkin työyhteisöissä. Uusi tieto ja uudet ideat koettiin
käyttökelpoisiksi omassa työssä.
Yhteinen keskustelu, toiminnallisuus
ja käytännönläheisyys tekivät uusista
asioista helposti lähestyttäviä ja niitä
voitiin soveltaa käytännön työssä.
Työntekijöiden näkökulma: Koulu-

Koulutukset herättivät laajempaa
keskustelua työyhteisöissä sekä
antoi intoa kehittää omaa toimintaa.
Muutokset työkäytännöissä ovat lisänneet asiakkaiden yksilöllisyyttä ja itsemääräämistä.
Kainuussa henkilökunnan koulutuspäivä poiki laajan, kaikkia laitoksessa
asuvia päämiehiä koskevan yksilöllisen
elämänsuunnittelun prosessin, johon

Yksittäisten
koulutuspäivien järjestäminen Antinkartanossa,
Varsinais-Suomessa,
Kainuussa, Ylisellä,
Honkalammella sekä
RK-asunnoissa

Vaikutukset

Keskeiset tavoitteet/
toimintamuodot

Julkaisut.

Tärkeimmät tuotokset

Keskeiset tulokset

Vaikutukset

tuspäivät ovat tärkeä osa päämiehisyyden edistämistä. Ajankohtainen tieto
ja uudet työmenetelmät sekä hyvät
käytännöt on viety koulutusten kautta
käytäntöön ja päämiesten arkeen.
Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Koulutusten sisällöt ovat
palvelleet tilaajaorganisaation tarpeita.
Koulutukset herättivät keskustelua ja
poikivat muutoksia.

osallistui päämiesten lisäksi kaikki työntekijät sekä läheisiä.
RK-asuntojen koulutuksessa järjestettiin
kokemuspuhuja koulutus. Kokemuspuhujia ovat kertoneet kokemuksistaan
mm. läheistenilloissa.
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