
Asumisharjoittelun
kyselyn tulosten koonti

Asumisharjoittelu
Asumisvalmennus
asumiskokeilu

Koonti: Jesse Sjelvgren



Kyselyn toteutus

Kunnille/kuntayhtymille ja erityisammattiopistoille omat kyselyt
Kuntien/kuntayhtymien kyselyyn 37 vastausta
Erityisammattiopistojen kyselyyn 6 vastausta



Kunnat / Kuntayhtymät
Vastaukset maakunnittain:

0 2 4 6 8

Uusimaa 

Pirkanmaa 

Satakunta 

Lappi 

Varsinais-Suomi 

Kanta-Häme 

Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Savo 

Etelä-Karjala 

Etelä-Savo 

Etelä-Pohjanmaa 

Kainuu 

Keski-Suomi 

Pohjois-Karjala 



Kunnat / Kuntayhtymät 
Missä muodossa asumisharjoittelua järjestetään kunnissa? (voi vastata useamman)

Lisäksi kuudessa kunnassa tarjotaan tiedollista asumisvalmennusta (esim. kurssit tai muu tietopohjainen
asumisvalmiuksen lisääminen)

35 % asumisharjoittelua erillisessä
asunnossa tai useammassa asunnossa

32 % alueista ei järjestetä
asumisharjoittelua/asumisvalmennusta

(kunnan omana tai ostopalveluna)

65 % asumisharjoittelua
ryhmäkodin tai asumisyksikön

yhteydessä



Kunnat / Kuntayhtymät
Kuinka monta asumisharjoittelupaikkaa kunnassanne/toiminta-alueellanne on?

Keskimäärin 3 paikkaa

Mediaani 2

Pääosin vastauksissa korostuivat nuoret 16 - 30 -vuotiaat
Osalla myös vanhempia asiakkaita aina 60-ikävuoteen asti

Minkä ikäisiä asumisharjoitteluun osallistuvat asiakkaat tyypillisesti ovat?

Keskiarvo 6 asiakasta /vuosi
Mediaani 3 asiakasta /vuosi
Moodi 2 (eniten esiintyvä arvo)
Isoin asiakasmäärä yhdellä alueella 50 /vuosi

Kuinka monta eri asiakasta osallistuu asumisharjoitteluun vuosittain?



Kunnat / Kuntayhtymät 

Asumisharjoittelun myöntäminen (voi vastata useamman)

0 5 10 15 20

Kehitysvammalain nojalla 

Vammaispalvelulain nojalla 

Sosiaalihuoltolain nojalla 

En osaa sanoa 

Muu, mikä? omaishoidon tuki 

36 % 43 %

84 %

12 %

8 %

4 %



Kunnat / Kuntayhtymät 

Peritäänkö asumisharjoitteluun osallistumisesta asiakasmaksu? (esim. tarvikkeista)

60 % perii asiakasmaksun (esim. asumisyksikön ylläpitomaksu tai tilapäishoidon maksu)

Miten pitkiä jaksoja asumisharjoitteluun tarjotaan?

Vastaukset vaihtelivat yhdestä päivästä aina vuoden pituiseen harjoittelujaksoon
Vastauksissa korostuivat harjoittelujakson pituuden määrittely asiakkaan yksilöllisen tarpeen
mukaan (1 päivä - useampi kuukausi akselilla). Osassa kunnista oli määritelty tiukemmin
tarjottavan jakson pituutta.



Kunnat / Kuntayhtymät 

Toimintakyvyn arviointi ennen jaksoa ja/tai jakson aikana

48 % tekee toimintakyvyn arviointia

Käytetyt mittarit:

0 1 2 3 4

Toimi 

Kykyri 

ASTA 

Oma mittari 

AMPS 

Haastattelu/keskustelu 

Näin minä pärjään 



Kunnat / Kuntayhtymät

Milloin tukea on tarjolla?

0 5 10 15 20

Asumisyksikön henkilökunta 

Tuetun asumisen ohjaaja 

Asumisohjaaja 

Kotihoidon ohjaaja 

Kehitysvammaohjaaja 

Kuntoutusohjaaja (muuttovalmennus) 

Kuka tukea antaa?

0 2.5 5 7.5 10

24/7 (asumisyksiköstä) 

Tarpeen mukaan 

Päivisin klo 8-16 

Päivisin (ei yöaikaan) klo 8-20 

Arkisin klo 8-18 



Kunnat / Kuntayhtymät 

Asumisharjoittelun tavoitteena on mielestäni (voit vastata useamman):

0 10 20 30 40

Kartoittaa tulevaa asumismuotoa 

Edistää asumisen taitoja (esim. kodinhoito, itsestä huolehtiminen, turvallisuus) 

Edistää asumisharjoitteluun osallistuvan tiedollisia valmiuksia itsenäiseen asumiseen 

Tukea perhettä muuttajan elämänmuutoksessa 

Muu, mikä?* 

95 %

97 %

76 %

11 %

81 %

*aikuisuuden tukeminen, edistää vanhemmista irtautumista, rohkaista muuttajaa, tutustua
puolin toisin, mahdollisuus näyttää osaaminen, taidot ja haavoittuvuus



Kunnat / Kuntayhtymät 

Miten asumisharjoittelu tukee itsenäistymistä ja siirtymistä itsenäisempään elämään? 

0 2.5 5 7.5 10

Asumisharjoittelu vahvistaa asumisen taitoja ja lisää asiakkaan itseluottamusta omiin taitoihin ja pärjäämiseen  

Asumisharjoittelun kautta saadaan kuva asiakkaan tuen tarpeesta 

Tieto asiakkaan tuen tarpeesta auttaa suunnittelemaan tulevia palveluita ja tukea (yksilöllisesti) 

Vahvistaa läheisille näkemystä asiakkaan pärjäämisestä lisäten luottamusta 

Mahdollistaa itsenäisen elämän taitojen harjoittelemisen turvallisessa ympäristössä 

Tukee muutosvaiheessa ja vanhemmista irtautumista 

Asiakas ja läheiset saavat käsityksen siitä,  missä asioissa tukea asumisessa tarvitaan 

Asumisharjoittelun kautta tulee esille taitoja, joita asiakas ei ole lapsuudenkodissa päässyt toteuttamaan 
13 %



Kunnat / Kuntayhtymät 

Onko alueellanne tarpeeksi tarpeen mukaisia asumisharjoittelupaikkoja?

Kyllä 41%

Ei 59 %

Minkälaisia palveluita tarvitsette lisää?

0 2 4 6 8

Erillisiä asumisharjoitteluasuntoja 

Monipuolisesti erilaista asumisharjoittelua (asunnot ja ryhmäkodin yhteydessä) 

Autisminkirjoon kuuluvien asiakkaiden harjoittelua 

Nepsy-nuorille suunnattua harjoittelua 

Nuorille suunnattua asumisharjoittelua 



Kunnat / Kuntayhtymät
Jos asumisharjoittelupaikkoja ei ole tarpeeksi, mistä tämä mielestäsi johtuu?

0 1 2 3 4 5

Asukaspohja liian pieni tai ei riittävästi kysyntää palvelulle 

Liian vähän asumispalvelupaikkoja, joita tarjota harjoittelijoille jakson jälkeen 

Ohjausresurssin puute 

Tilapäishoito on vienyt paikkoja (muutos tulossa) 

Tarve ollut aikaisemmin vähäisempi. Nyt tarve kasvanut 

Asiakkaat eivät halua mennä harjoitteluun toiselle paikkakunnalle 



Kunnat / Kuntayhtymät
Onko asumisharjoittelua tarjoavissa palveluissanne jotain, jota haluaisit muuttaa tai kehittää? (jotta palvelu
vastaisi paremmin tarpeita)

Resurssit ja paikkamäärät

Harjoittelupaikkoja lisää
Henkilöstöresurssin kohdistaminen vain asumisharjoitteluun
Lisää ohjausresurssia asumisvalmennukseen ->
yksilöllisempi tuki
Henkilökunnalle valmennusta/koulutusta asumisharjoittelun
toteuttamiseen
Tarve vähäistä, jolloin haasteellista pitää paikkaa
odottamassa seuraavaa harjoittelijaa

Prosessit ja arviointi

Raportoinnin kehittäminen informatiivisemmaksi
Arviointimenetelmän käyttöön ottaminen (toimintakyky)
Toiminta voisi olla tavoitteellisempaa
Yksilöllisen tuen kehittäminen ja tarjoaminen myös ilta-
aikaan & viikonloppuisin -> tukipisteen perustaminen
Etäohjauksen kehittäminen valmennuksen tueksi (esim.
tukikäynnit
Pidemmät harjoittelujaksot, jotta voisi harjoitella paremmin
käytännön taitoja.



Erityisammattiopistot
Missä muodossa asumisharjoittelua järjestetään erityisammattiopistoissa ? (voi vastata useamman)

17 % tiedollista asumisvalmennusta
(esim. kurssit tai muu tietopohjainen

asumisvalmiuksien lisääminen)

50 % toimipisteistä ei järjestetä
asumisharjoittelua/asumisvalmennusta 

67 % opiskelija-asuntolan /
asumisyksikön yhteydessä



Erityisammattiopistot 

Asumisharjoittelun/valmennuksen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön maksama valtionosuus sekä kuntien vammaispalvelut (esim. henkilökohtainen apu/ohjaus )
Asumisesta ei peritä asiakasmaksua

Alle kuukauden mittaisia (ma-pe välillä). Tarvittaessa jakso voidaan toteuttaa myöhemmin uudestaan.
Harjoittelu toteutuu opintojen ohessa, kun opiskelija asuu opiskelija-asuntolassa. Asuntolapaikkaa haetaan joka vuosi uudelleen. Pääosin paikka tarjotaan pitkän matkan
päästä tuleville.
Harjoittelujaksot päätetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Kaikki asuminen opiskelija-asuntolassa on tavoitteellista toimintaa.

Miten pitkiä jaksoja asumisharjoitteluun/valmennukseen tarjotaan?

Tehdäänkö asumisharjoitteluun/valmennukseen osallistuvalle toimintakyvyn arvio ennen jakson alkamista?

RUORI (koulutuskokeilussa oleville)
Ei tehdä aina, mutta voidaan arvioida taitoja lomakkeen myötä (kehitteillä). Muuten arviointia tehdään havainnoiden.

Millä mittarilla?

Kyllä 66 %



Erityisammattiopistot 

Miten tuki on järjestetty asumisharjoittelussa?

Asuntolassa henkilökunta paikalla 24 h/ 5 pv viikossa (viikonloput kiinni). Vahvuudet aamussa 2, iltavuoro 4 henkeä, lisäksi yksi vapaa-ajan ohjaaja sekä yövuorossa 1. 
Opiskelijoille tehdään tulohaastattelu: alkukartoitus tuen tarpeesta ja asumisen/harjoittelun tavoitteiden asettaminen

Kolme asuntolaa: Nuoret 36 paikkaa, aikuiset 58, joissa yksi työntekijä /asuntola sekä vahvemmin tuettu asuntola 50 paikkaa, jossa 2 aamussa ja illassa 2. Lisäksi
henkilökohtaisia ohjaajia/avustajia (kuntien rahoittama). Asuntolan henkilökunta siirtyy päiväksi avustamaan opiskelijoita opinnoissa (asuntola tyhjä päivisin). Iltaisin
järjestetään vapaa-ajan toimintaa.  

Kolme asuntolaa, jossa tukea on aina saatavilla (myös yöaikaan). Yhdessä asuntolassa asuu vähemmän tukea tarvitsevat / itsenäisemmin asuvat opiskelijat.



Erityisammattiopistot

Asumisharjoittelun tavoitteena on mielestäni (voit vastata useamman):

0 1 2 3 4 5

Kartoittaa tulevaa asumismuotoa 

Edistää asumisen taitoja (esim. kodinhoito, itsestä huolehtiminen, turvallisuus) 

Edistää asumisharjoitteluun osallistuvan tiedollisia valmiuksia itsenäiseen asumiseen 

Tukea perhettä muuttajan elämänmuutoksessa 

Muu, mikä?* 

67 %

83 %

76 %

17 %

67 %

*onko opiskelijan mahdollista aloittaa asumisen opintojen mahdollistuessa - riittävätkö taidot ja
onko asuntolan tarjoama tuki riittävää

17 %

Vertailu (kunnat)

97 %

95 %

81 %

76 %

11 %



Erityisammattiopistot

Miten asumisharjoittelu tukee itsenäistymistä ja siirtymistä itsenäisempään elämään? 

0 0.5 1 1.5 2

Asumisharjoittelun kautta voidaan arvioida opiskelijan tulevaa asumismuotoa 

Asumisharjoittelu vahvistaa asumisen taitoja ja lisää asiakkaan itseluottamusta omiin taitoihin ja pärjäämiseen  

Opistojen tarjoaman asumisharjoittelun jälkeen tarvitaan kuntien tarjoamaa asumisharjoittelua (helpottaa siirtymää itsenäiseen elämään) 

Kartoittaa missä taidoissa ja elämänhallinnan osa-alueissa on vielä parannettavaa (jotta asuminen opiskelija-asuntolassa olisi mahdollista) 

Asumisharjoittelun kautta saadaan kuva asiakkaan tuen tarpeesta 

13 %



Erityisammattiopistot
Opistollamme on riittävästi tarpeen mukaisia asumisharjoittelupaikkoja:

Kyllä 50 %
Ei 33 %
EOS 17 %

Minkälaisia palveluita tarvitsemme lisää?

"Koronatilanteen vuoksi majoitamme opiskelijat omiin huoneisiin, joka syö majoituskapasiteettia"
"Asumisharjoittelupaikkoja ja erillisiä asuntoja, joissa toteuttaa harjoittelua"
"Asuntolatarvetta on vaikeaa arvioida ennalta, koska määrät vaihtelevat vuosittain niin paljon. Tarvittaessa voimme kysyä paikkoja yksityisiltä toimijoilta (jos esim. tuen
tarve on suurempi)"



Erityisammattiopistot
Onko asumisharjoittelua tarjoavissa palveluissanne jotain, jota haluaisit muuttaa tai kehittää? (jotta palvelu
vastaisi paremmin tarpeita)

Resurssit ja paikkamäärät

Yöaikaisen tuen lisääminen
Tarvitaan lisää asuntoja ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille
Erilliset asumisharjoitteluasunnot yhteistyössä oppilaitosten
kanssa olisi toimiva käytäntö
Opiston ulkopuoliset henkilökohtaiset avustajat/ohjaajat ->
erilainen tapa toimia kuin talon sisäisillä työntekijöillä?
Toimintatapojen yhdenmukaistaminen haasteellisempaa
Miten saadaan ohjausresurssit riittämään? esim. riittävästi
tukea asuntolassa

Prosessit ja arviointi

Olisi hyvä tietää enemmän koulutuskokeiluun tulevien
taustoista ja lähtötilanteesta (realistiseen arvioon
pohjautuen)
Rakentavan ja korjaavan palautteen anto on joskus hiukan
haastavaa, kun kirjauksista tehdään "omia tulkintoja"
lähettävän/vastaanottavan tahon näkökulmasta. Ruorin
käyttö selkeyttää ja tasavertaistaa arviointeja.



Yhteenvetoa

Asumisharjoittelu tapahtuu pääosin asumisyksikköjen /opiskelija-asuntolojen yhteydessä. Valmennusta toteuttaa tällöin asumisyksikön
/opiskelija-asuntolan henkilökunta.

Toiminta on pääosin pienimuotoista (ka 3 paikkaa ja asiakkaita vuodessa ka 6, mediaani 3)

Asumisharjoittelu tukee harjoittelijan tiedollisia ja taidollisia  asumisen taitoja, joiden avulla hänen itseluottamus omiin taitoihin vahvistuu sekä
valmius itsenäiseen asumiseen kasvaa.

Kunnan vammaispalvelut/erityisammattiopistot saavat tietoa harjoitteluun osallistuvan valmiuksista ja taidoista. Harjoittelun kautta voidaan
arvioida tulevaa palvelutarvetta ja suunnitella tulevaa asumismuotoja ja kehittää asumisen palvelurakennetta.

Harjoittelijan läheiset/perhe saavat tietoa harjoittelijan asumisen taidoista ja valmiuksista. Asumisharjoittelussa olisi hyvä huomioida myös
läheiset, sillä elämänmuutos vaikuttaa koko perheeseen.



Yhteenvetoa

Kunnissa ja erityisammattiopistoissa on tarvetta lisätä erillisissä asunnoissa tapahtuvaa asumisharjoittelua -> voidaan mahdollistaa mm.
tuetun asumisen mahdollisuuden lisääminen tulevaisuudessa?

Erityisesti pienissä kunnissa haasteita toteuttaa asumisharjoittelua siten, ette asunto/harjoittelupaikka ole tyhjillään. Tarve voi olla liian
vähäistä. --> sektorirajojen ylittävä yhteistoiminta? Esimerkiksi yhteisasunto lastensuojelun palveluiden kanssa?

Siirtyminen asumisharjoittelusta itsenäiseen asumiseen koetaan haasteellisena, koska tarjolla ei ole sopivia asuntoja / asumispaikkoja, joita
voitaisiin tarjota harjoittelun päätyttyä (erityisammattiopistot ja kunnat). Tällöin riskinä mm. "taitojen taantuminen" ja itsenäistymisprosessin
hidastuminen --> tarvitaan lisää asumisyksiköitä ja muita asumisen tukipalveluita (kuten tuettu asuminen), joiden avulla siirtymä asumiseen
helpottuu.

Kuntien ja erityisammattiopistojen välinen yhteistyö?



Lähteet

Kuvat:  Johanna Vuorenmaa. Hehku visual. 


