
ITSENÄISTYMISEN

Laukaan kunnan vammaispalvelujen koostama tietopaketti 
erityistä tukea tarvitsevan nuoren itsenäistymisprosessin tueksi



Lukijalle:
Pidät nyt kädessäsi Laukaan kunnan vammaispalvelu-
jen koostamaa tietopakettia. Esite on tarkoitettu ensisi-
jaisesti itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille ja heidän 
läheisilleen. 

Esitteen keskivaiheilla on erilaisia asumisen vaihtoehto-
ja esitelty tiiviisti molempia lukijoita ajatellen. 

Esitteen muilta aukeamilta ensimmäiseltä sivulta löydät 
nuorelle suunnattua tietoa tiiviissä muodossa. Tämän 
nuorelle suunnatun tekstin viereiseltä sivulta löydät lisää 
tietoa ja nuoren läheiselle suunnattua tekstiä. 

Sisältö

Ensimmäiset askeleeni kohti itsenäistä ja itseni näköistä elämää  4
Myös erityistä tukea tarvitseva nuori itsenäistyy    5
Voin harjoitella itsenäistymistä!      6
Läheisten ihmisten tuki on korvaamatonta itsenäistymisprosessin aikana! 7
Miten minä voisin tulevaisuudessa asua?     8
Miten oma läheiseni voisi asua tulevaisuudessa?    9
Itsenäinen asuminen                 10
Tukiasuminen tai tuettu asuminen               11
Palveluasuminen tai ohjattu asuminen              12
Tehostettu palveluasuminen  tai autettu asuminen             13
Perhehoito                  14
Tilapäinen asuminen                 15
Muuttovalmennus auttaa minua sopeutumaan uuteen kotiini           16
Muuttovalmennus tukee uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista           17
Minä päätän itse!                  18
Päättäminen on taito, jota pitää saada harjoitella             19
Itsenäistyminen on iso askel koko perheelleni!             20
Itsenäistyminen on koko perheen yhteinen juttu!             21



4 5

Murrosikä tulee kaikille nuorille hieman eri aikaan. Murrosikä on 
kuitenkin kaikille nuorille omaa maailmaa mullistava elämänvaihe. 
Saatat myös huomata, että uuteen elämänvaiheeseen liittyy 
uusia haasteita.

Sinun täytyy murrosiässä hyväksyä monia fyysisiä muutoksia 
itsessäsi. Samalla luot mielikuvaa itsestäsi itsenäisenä aikuisena 
ihmisenä.

Jokainen nuori tarvitsee aikuisen tukea pohtiessaan 
itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia kysymyksiä ovat 
esimerkiksi:

Kuka minä olen? 
Mitä minä haluan tulevaisuudessa? 
Mitä minä osaan? 
Millainen minä olen suhteessa muihin ihmisiin?

Nämä kysymykset saattavat olla hämmentäviä. Murrosikä saattaa 
myös nostaa oman erityisyytesi pintaan uudella tavalla. Näiden 
asioiden käsittelemiseen tarvitset ehkä tukea lähipiiriltäsi.

Juttele siis rohkeasti murrosikään ja itsenäistymiseen 
liittyvistä ajatuksistasi läheistesi 
kanssa. Tällaisia läheisiä ihmisiä 
sinulle ovat esimerkiksi vanhemmat, 
isovanhemmat tai muut sukulaiset, 
opettajat, terapeutit tai harrastusten 
ohjaajat. Myös vammaispalvelun 
työntekijät voivat antaa tarvittaessa 
ohjausta itsenäistymiseen liittyvissä 
asioissa.

Ensimmäiset askeleeni kohti 
itsenäistä ja itseni näköistä elämää

Vaikka murrosikä tulee kaikille nuorille hieman eri aikaan, on huomioitava 
se, että myös erityistä tukea tarvitsevan nuoren murrosiässä nuori käy 
omalla tavallaan läpi samoja asioita kuin muutkin nuoret. Tavallista on, 
että usein erityistä tukea tarvitsevan nuoren murrosikä voi alkaa ikätove-
reita aiemmin.

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren kohdalla haasteeksi saattaa muodos-
tua se, että vanhempien voi olla vaikeampi päästä irti nuorestaan, joka 
tarvitsee enemmän apua ja tukea. Vanhempien olisi kuitenkin huomioi-
tava se, että myös erityistä tukea tarvitsevan nuoren vanhemman teh-
tävänä on antaa tilaa nuorelle sekä hänen omille päätöksilleen ja valin-
noilleen. Tärkeintä on huomioida se, että nuori on aina ensisijaisesti 
nuori – ei erityistä tukea tarvitseva henkilö!

Nuoren käsitys itsestään muodostuu vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten 
kanssa. Aikuisten tehtävänä onkin tukea ja kannustaa nuorta löytämään 
omat vahvuutensa ja toisaalta ne kehitettävät kohdat, joita vielä on. On 
tärkeää huomioida se, että aikuisten käsitykset nuoresta heijastuvat 
suoraan nuoren omaan minäkuvaan. 

Tämän vuoksi realistiset odotukset ja harkittujen riskien ottaminen lisää-
vät onnistumisen mahdollisuuksia. Päinvastaisesti ylisuojelemalla voi-
daan helposti lisätä nuoren arkuutta ja kokemusta siitä, ettei hän pärjää 
itse.

Itsenäistymisen tavoite voi olla hyvin erilainen, jos nuori tarvitsee vah-
vaa tukea ja esimerkiksi paljon fyysistä avustamista. On kuitenkin syytä 
huomata, että itsenäistymisessä on monia tasoja. Hyvin vahvaakin tukea 
tarvitseva nuori voi kokea monella tavalla olevansa itsenäinen aikuinen, 
jos siihen tarjotaan mahdollisuus. Tärkeintä on, että nuori saa koke-
muksen siitä, että hän saa päättää omista asioistaan, hänen mielipi-
teillään on merkitystä ja hän saa kokeilla omia siipiään, kuten muut-
kin nuoret. Oleellista on keskustella nuoren omista haaveista ja miettiä 
yhdessä niitä askelia, joiden avulla näitä haaveita kohti voidaan lähteä 
etenemään. Näitä askelia ja omaa polkua miettiessä on tärkeää, että 
jokaiselle nuorelle annetaan tuen tarpeesta ja sen määrästä huolimatta 
tilaa kokea, kokeilla ja epäonnistuakin. 

Myös erityistä tukea 
tarvitseva nuori itsenäistyy
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Voin harjoitella 
itsenäistymistä!

Itsenäistyminen on iso asia eikä se tapahdu itsestään 
sormia napsauttamalla. 

Mutta ei hätää: itsenäistymistä voi ja pitääkin 
harjoitella! 

Itsenäiseen elämään tarvittavia taitoja harjoitellaan 
esimerkiksi koulussa. Näitä asioita on syytä harjoitella 
myös kotona päivittäin. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi 
ruokailuun, peseytymiseen, kotitöiden tekemiseen 
ja asiointiin liittyvät taidot. Kun itsestä huolehtimisen 
taitoja on jo hallussa, on muutto omaan kotiin aikanaan 
huomattavasti helpompaa.

Ei haittaa, vaikka itsenäistyminen, kotoa 
pois muuttaminen tai edes yöksi tai 
pariksi kotoa pois lähteminen jännittäisi 
sinua. 

On tärkeää, että jännityksestä huolimatta 
näistä asioista keskustellaan avoimesti jo 
hyvissä ajoin ennen varsinaista muuttoa. 
Hyvissä ajoin kannattaa myös alkaa 
harjoitella sitä, miltä jossain muualla 
asuminen juuri sinusta tuntuisi. 

Ennen muuttoa omaan kotiin voi 
asumista lapsuudenkodin ulkopuolella 
harjoitella asumisharjoittelujaksoilla tai
asumisvalmennuksena. 

Tällaisia jaksoja voidaan toteuttaa 
esimerkiksi perhehoidossa tai joissain 
pitkäaikaista asumista tarjoavissa 
asumisyksiköissä.

Nuoren itsenäistymisprosessissa 
perheellä ja muilla läheisillä on 
iso merkitys joko jarruttavana tai 
mahdollistavana tekijänä. Nuoren 
kannalta on merkittävää, että ym-
pärillä on kannustava ilmapiiri ja 
ihmisiä, jotka kannustavat itse-
näistymään ja kokeilemaan uusia 
asioita – kuten esimerkiksi yöpy-
mistä kodin ulkopuolella. Tällai-
nen ilmapiiri kannustaa ja rohkaisee 
nuorta, jolloin ajatus itsenäistymi-
sestä alkaa hiljalleen kypsyä.

Oman lapsen itsenäistyminen voi 
olla etenkin aluksi kova paikka myös vanhemmalle. 
Itsenäistyminen on kuitenkin luonnollinen asia ja se 
voi lopulta tarjota myös vanhemmalle uuden tavan 
toimia vanhempana. Nuoren itsenäistymisen tuke-
minen on vanhemman tärkeä kasvatustehtävä, 
jossa onnistuminen tarjoaa hienon kokemuksen 
sekä nuorelle että vanhemmalle.

Jokainen itsenäistymisprosessi on 
omanlaisensa: jollain se kestää 
kuukauden, toisella useampia vuo-
sia. Olennaista on kuitenkin se, että 
itsenäistyminen nähdään tavoitel-
tavana asiana, jota kohti kuljetaan 
suunnitelmallisesti, tilanteen mu-
kaan joko pienin askelin tai suurin 
harppauksin.

Läheisten ihmisten tuki
 on korvaamatonta

 itsenäistymisprosessin aikana!
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Kun muutto lapsuudenkodista alkaa olla ajankohtaista, 
on tärkeintä miettiä mitä juuri sinä haluat ja tarvitset 
asumiseltasi. 

Sinulla on oikeus omiin toiveisiin ja haaveisiin. Sinulla 
on myös oikeus asua omassa kodissa samoin kuin 
muutkin ihmiset. Tämä tarkoittaa sitä, että asut joko 
jonkun toisen omistamassa asunnossa vuokralla tai itse 
omistamassasi asunnossa. Asumiseen tarvitsemasi tuki 
järjestetään sinulle tähän asuntoon. 

Tuen tarpeesi voivat muuttua elämän aikana. Saatat 
huomata tarvitsevasi vähemmän apua kuin aiemmin tai 
huomaat ehkä tarvitsevasi aiempaa enemmän tukea 
joissain asioissa. Tämän vuoksi asumispaikkasi voi 
elämän varrella muuttua ja tarvittaessa voidaan etsiä 
uusia asumisratkaisuja. Tällä tavoin voidaan myös 
elämäntilanteesi muuttuessa varmistaa, että saat aina 
tarvitsemasi tuen asumiseesi.

Tuen tarpeestasi riippuen tuleva asuntosi voi sijaita 
erilaisissa ympäristöissä. Asumisen vaihtoehtoja on 
monenlaisia ja näistä käytetyt sanat voivat joskus olla 
hankalia ymmärtää. Tämän vuoksi tässä esitteessä on 
seuraavaksi avattu näitä sanoja ja asumisen muotoja 
hieman lisää.

Miten minä voisin 
tulevaisuudessa asua?

Asumisen ratkaisuja lähdetään miettimään aina yksilöllisesti 
ja jokaisen omat toiveet ja tarpeet huomioon ottaen. Vaikka 
henkilö esimerkiksi vammansa vuoksi tarvitsisikin eri-
tyistä tukea asumiseensa, on perusajatuksena aina se, 
että tästä huolimatta hänellä on oikeus asua samalla ta-
voin kuin muutkin ihmiset. Tämän vuoksi lähtökohtana on 
se, että myös asumiseensa tukea tarvitsevat henkilöt asuvat 
omissa kodeissaan vuokra- tai omistussuhteisesti ja asumi-
seen tarvittava tuki järjestetään asiakkaan kotiin. 
 
On myös syytä huomata se, että kuten kellä tahansa, myös 
erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä asumisen tarpeet ja 
toiveet voivat muuttua. Tänään tehtävä asumisratkaisu ei siis 
välttämättä ole koko elämän kestävä ratkaisu. Usein esimer-
kiksi tukiasuminen on välivaihe matkalla itsenäisempään 
asumiseen tai palveluasumisessa harjoitellaan jonkin aikaa 
itsenäisen elämän taitoja, jonka jälkeen tukiasuminen on 
sopivin asumismuoto. Toisaalta saatetaan huomata, että esi-
merkiksi tukiasumisessa henkilö ei saakaan tarvitsemaansa 
tukea ja tällöin voidaan miettiä, vastaisiko palveluasuminen 
paremmin näihin tuen tarpeisiin.

Kun puhutaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön asumisen 
vaihtoehdoista, törmätään usein käsiteviidakkoon, joka saat-
taa hämmentää entisestään. Samastakin asumismuodosta 
voidaan usein myös käyttää erilaisia nimityksiä. 

Seuraavaksi on avattu tavallisimmat asumisratkaisut ja niihin 
liittyvät käsitteet. Samalla on kerrottu se, kuinka palvelu Lau-
kaassa on järjestetty.

Miten oma läheiseni voisi asua 
tulevaisuudessa?
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Itsenäisessä asumisessa erityistä tukea tarvitseva henkilö asuu 
omassa kodissaan. Itsenäisesti asuessa asunto on joko asukkaan 
toiselta henkilöltä vuokraama tai asukkaan itsensä omistama. 

Itsenäisesti asuva henkilö saattaa tarvita apua ja tukea esimerkiksi 
viranomaisasioinnissa, lääkehoidossa tai terveydenhoidossa muu-
tamia kertoja viikossa tai kuukaudessa. Päivittäiset asiat hoituvat 
kuitenkin pääsääntöisesti itsenäisesti. Tällaisia päivittäisiä asioita 
ovat esimerkiksi ruokailuihin tai peseytymiseen liittyvät joka päivä 
toistuvat asiat. Itsenäisesti asuvat henkilöt osaavat myös liikkua 
lähiympäristössään ja huolehtia päivärytmistään itse.

Itsenäisesti asuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asumisen ja 
elämän täytyisi sujua kokonaan ilman tukea. Yksilöllisen tarpeen 
mukaisesti kotiin annettavina palveluina henkilölle voidaan järjestää 
esimerkiksi itsenäisen asumisen ohjaajan, kotihoidon tai ruokapalve-
lun palveluita.

Laukaan kunnan vammaispalveluissa on yksi itsenäisen asumisen 
ohjaaja. Itsenäisen asumisen ohjaaja tapaa asiakkaita enintään 
muutamia kertoja viikossa. Ohjausta on mahdollista saada myös pu-
helimitse tai tekstiviestillä. Itsenäisen asumisen ohjaaja työskentelee 
pääsääntöisesti arkisin ja virka-aikaan (kello 8-16). Itsenäisen asu-
misen ohjaajan poissa ollessa tai virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä 
asioissa asiakkaat voivat olla puhelimitse yhteyksissä myös Niemen 
asunnoille (kello 8-21) tai Saran asunnoille (ympäri vuorokauden). 
Tämän lisäksi tarvittaessa päivittäin esimerkiksi lääkehoitoon liittyvis-
sä asioissa asiakkaat voivat saada apua kotihoidon kautta ja tarvit-
taessa ruoat ateriapalveluna. 

Itsenäinen asuminen

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat 
enemmän tukea asumiseensa. Tukiasumisessa henkilö voi 
tarvita jonkin verran tukea päivittäisten asioiden hoitamisessa. 
Tuen tarve ei kuitenkaan ole jatkuvaa tai useita kertoja päivässä 
toistuvaa. Tukiasumisen asiakkaat osaavat myös itse pyytää 
ohjausta ja tarvitsemaansa tukea ohjaajilta.

Tuetussa asumisessa erityistä tukea tarvitseva henkilö asuu 
itsenäisen asumisen tapaan joko omassa tai toiselta henkilöltä 
vuokraamassaan asunnossa. Tuen tarve on kuitenkin suurem-
pi kuin itsenäisesti asuvilla henkilöillä. Tukiasumisessa vuok-
ra-asunto voi myös usein sijaita fyysisesti lähellä esimerkiksi 
vahvempaa tukea tarjoavaa ryhmäkotia tai muuta asumispalve-
luyksikköä. Tällöin henkilö voi hakea tarvitsemansa tuen yksi-
köstä ja esimerkiksi ruokailu voi tarvittaessa järjestyä asumisyk-
sikössä.

Laukaan kunnassa tukiasumista järjestetään tällä hetkellä Nie-
men asuntojen pihapiirissä olevassa rivitalossa, jossa on neljä 
asuntoa. Niemen asuntojen ohjaajat ovat paikalla kello 8-21 
välisenä aikana, jolloin myös tukiasukkaiden on halutessaan 
mahdollista saada tarvitsemansa tuki ja ohjaus heiltä. 

Tukiasumista järjestetään tällä hetkellä myös mm. ostopalveluna 
lähikunnissa.

Tukiasuminen tai 
tuettu asuminen
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Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäin 
vahvempaa ohjausta tai fyysistä hoitoa ja huolenpitoa.

Palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat säännöllistä ohjausta, tukea tai 
valvontaa päivittäisten asioidensa hoitamiseen sekä itsestä huolehtimi-
seen. Palveluasumisessa asiakkaille annetaan vahvempaa ohjausta ja 
tukea esimerkiksi ruokailuihin, hygienian hoitoon, asiointiin, hoidollisiin 
toimenpiteisiin, pukeutumiseen, vaatehuoltoon tai kodinhoitoon liittyen. 
Asiakkaat tarvitsevat säännöllistä ja toistuvaa ohjausta ja tukea toimin-
takykynsä ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Ohjaajat ovat paikalla päivä-
aikaan eikä yövalvontaa ole.

Palveluasumisessa palveluntuottaja järjestää asiakkaalle asunnon, 
jonne asiakkaan tarvitsema tuki järjestetään. Palveluasumista tarvit-
sevat ihmiset asuvat vuokralla ja tekevät vuokrasopimuksen asunnon 
omistajan kanssa.  Palveluasuminen on usein järjestetty esimerkiksi 
ryhmäkodissa tai keskitetyssä asuntoryhmässä. Ryhmäkoti on koti, 
jossa on useita asuntoja saman katon alla. Ryhmäkodin kaikissa asun-
noissa asuu henkilöitä, jotka tarvitsevat ohjaajien tukea asumiseensa. 
Keskitetyllä asuntoryhmällä tarkoitetaan puolestaan sitä, että esimer-
kiksi samassa kerrostalossa on useita asuntoja, joihin palveluasumisen 
palveluita tarjotaan. Samassa talossa voi tällöin asua myös muita kuin 
palveluasumisen palveluja saavia asiakkaita. 

Laukaan kunnassa palveluasumista järjestetään Niemen asunnoilla. 
Niemen asunnoilla on yhteensä 10 asuntoa kahdessa erillisessä ryh-
mäkodissa. Ryhmäkotien välissä on asukkaiden yhteisiä tiloja. Niemen 
asunnoilla ohjaajat ovat paikalla kahdessa vuorossa kello 8-21 välisenä 
aikana. Yöaikaan asukkailla on tarvittaessa mahdollisuus soittaa Saran 
asunnoille, joka on ympärivuorokautinen asumisyksikkö. Saran asun-
noilla on kuitenkin öisin vain yksi ohjaaja, joka ei voi fyysisesti lähteä 
Niemen asunnoille. Saran asunnoilta ohjaaja voi kuitenkin antaa oh-
jausta puhelimitse tai tarvittaessa soittaa asiakkaan tarvitsemaa apua 
Niemen asunnoille. 

Lisäksi palveluasumista järjestetään tällä hetkellä tarpeen mukaan os-
topalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta sekä Laukaassa että Laukaan 
lähikunnissa.

Palveluasuminen 
tai ohjattu asuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka 
tarvitsevat ympärivuorokautista ohjausta ja valvontaa. Tehos-
tetussa palveluasumisessa tukea on saatavilla kaikkina vuoro-
kauden aikoina.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat tarvitsevat vahvaa tukea, 
ohjausta tai fyysistä avustamista päivittäisissä toimissaan. Tehos-
tetussa palveluasumisessa asukkaalla voi olla myös ympärivuo-
rokautista valvonnan tarvetta tai tarvetta rajoittamistoimenpiteille, 
jotta hänen terveytensä ja turvallisuutensa voidaan varmistaa.

Tehostetussa palveluasumisessa palveluntuottaja järjestää asiak-
kaalle asunnon ja asumiseen tarvittavan tuen. Tehostettua palve-
luasumista tarvitsevat ihmiset asuvat vuokralla ja tekevät vuokraso-
pimuksen asunnon omistajan kanssa.  Tehostettua palveluasumista 
toteutetaan pääsääntöisesti ryhmäkodeissa. Ryhmäkoti on koti, 
jossa on useita asuntoja saman katon alla. Ryhmäkodin kaikissa 
asunnoissa asuu henkilöitä, jotka tarvitsevat ohjaajien tukea asu-
miseensa. Joskus tehostettua palveluasumista on myös järjestetty 
keskitetyissä asuntoryhmissä. Keskitetyllä asuntoryhmällä tarkoite-
taan sitä, että esimerkiksi samassa kerrostalossa on useita asunto-
ja, joihin tehostetun palveluasumisen palveluita tarjotaan. Samassa 
talossa voi tällöin asua myös muita kuin palveluasumisen palveluja 
saavia asiakkaita. 

Laukaan kunnassa tehostettua palveluasumista järjestetään Saran 
asunnoilla. Saran asunnoilla on 15 asuntoa kolmessa erillisessä 
ryhmäkodissa. Asukkailla on omat asunnot, joista on suora yhteys 
ryhmäkodin yhteisiin tiloihin. Saran asunnoilla ohjaajat ovat paikalla 
kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden.

Lisäksi tehostettua palveluasumista järjestetään tällä hetkellä 
tarpeen mukaan ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta sekä 
Laukaassa että Laukaan lähikunnissa.

Tehostettu palveluasuminen 
tai autettu asuminen
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Perhehoito on yksi tapa järjestää erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
asuminen sekä huolehtia siitä, että hän saa tarvitsemansa hoidon ja 
muun huolenpidon. 

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa 
tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä 
perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan myös tarvittaessa järjestää 
hoidettavan kotona. Perhehoidossa asuvilta edellytetään jonkin 
verran omatoimisuutta eikä esimerkiksi jatkuvaa yövalvonnan 
tarvetta voi olla.

Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista ja sitä toteuttaa 
aina perhehoitovalmennuksen käynyt perhehoitaja. Sekä lapset että 
aikuiset voivat käyttää perhehoitoa. Perhehoito perustuu kunnan ja 
perhehoitajan väliseen toimeksiantosopimukseen.

Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat 
lyhytaikaista asumispalvelua satunnaisesti tai yllättäen.

Lyhytaikaisen asumisen perusteena voivat olla esimerkiksi 
omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen, asumisval-
mennus, asiakkaan tarvitsema kuntoutus tai muu toimintakykyä yl-
läpitävä tai edistävä asumisjakso. Tilapäistä asumista järjestetään 
myös omaisen/läheisen hoitovastuun keventämiseksi esimerkiksi 
kriisitilanteessa.

Laukaan kunnalla ei tällä hetkellä ole omana tuotantona lyhytai-
kaisen asumisen paikkaa. Pääsääntöisesti tilapäinen asuminen on 
Laukaassa toteutettu perhehoidossa. Tarpeen mukaan tilapäistä 
asumista voidaan järjestää myös ostopalveluna.

Perhehoito

Jos kaipaat lisää tietoa asumisen vaihtoehdoista, kan-
nattaa vilkaista esimerkiksi nämä sivustot:

• https://thl.fi /fi /web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/asuminen

• https://verneri.net/yleis/asuminen

• https://www.perhehoitoliitto.fi /perhehoito/vammaiset_lapset_nuoret_ja_aikuiset

Tilapäinen asuminen
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Muuttovalmennuksella pyritään nimensä mukaisesti valmentamaan 
tulevaa muuttajaa edessä olevaan isoon muutokseen - muuttoon. 
Valmennuksella tähdätään siihen, että tämä iso elämänmuutos 
tapahtuisi mahdollisimman pehmeästi ja uudenlainen elämä lähtisi 
heti alkuun sujumaan mahdollisimman hyvin. Muuttovalmennus 
auttaa käsittelemään erilaisia muuttoon liittyviä tunteita sekä 
tarjoaa käytännön tietoa muuttoon ja muutokseen liittyvistä 
asioista.

Muuttovalmennukseen on hyvä muuttajan itsensä lisäksi osallistua 
myös muuttajan läheisiä tai esimerkiksi työntekijöitä, jotka ovat 
olleet tukemassa muuttajaa jo aiemmin tai jotka tulevat tukemaan 
häntä muuton jälkeen.

Muuttoon kannattaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin ja muut-
tovalmennuksen kestoa ja sisältöjä miettiä yksilöllisesti muuttajan 
tarpeet huomioon ottaen. Joku tarvitsee valmistautumiseen vuosia, 
joku toinen ehkä viikkoja tai kuukausia. Aktiivisinta muuttovalmen-
nuksen tulisi olla hieman ennen muuttoa sekä jonkin aikaa muuton 
jälkeen, jotta kotiutumista ja omannäköisen elämän aloittamista 
voidaan tukea vielä muuton jälkeenkin.

Varsinaisia muuttovalmentajia Suomessa ei vielä ole kovin monia, 
mutta muuttovalmennusta voidaan toteuttaa osana muuta sosiaa-
li- ja palveluohjausta. Muuttovalmennusta voidaan toteuttaa yksi-
lö- tai ryhmämuotoisena. Mikäli muuttajia on vain yksi, voi muut-
tovalmennuksessa tukena olla vammaispalvelun työntekijöitä tai 
muuttovalmennus voi olla esimerkiksi osa toimintaterapiaa.

Laukaan kunnassa muuttovalmennusta on toteutettu sekä kunnan 
omana toimintana, että ostopalveluna kehitysvammaisten palvelu-
säätiöltä.

Lisää tietoa muuttovalmennuksesta, 
hyödyllisiä linkkejä, ladattavia op-
paita sekä muuttovalmennukseen 
liittyviä tehtäviä löytyy myös mm.:

• https://verneri.net/yleis/muuttovalmen-
nus

• http://www.kvps.fi /palvelut/muuttoval-
mennus/

Muuttovalmennus tukee uuteen 
elämäntilanteeseen sopeutumista

Muuttovalmennus auttaa sinua valmistautumaan edessä 
olevaan isoon muutokseen - muuttoon. 

Valmennuksella pyritään siihen, että elämä uudessa 
kodissasi lähtisi heti alkuun sujumaan mahdollisimman hyvin. 
Muuttovalmennus auttaa sinua käsittelemään erilaisia muuttoon 
liittyviä tunteita sekä tarjoaa käytännön tietoa muuttoon liittyvistä 
asioista.

Muuttovalmennukseen on hyvä sinun lisäksesi osallistua 
läheisiäsi. Muuttovalmennukseen voi myös osallistua sinulle 
ennestään tuttuja työntekijöitä tai työntekijöitä, jotka tulevat 
tukemaan sinua asumisessasi muuton jälkeen.

Muuttoon kannattaa alkaa valmistautua hyvissä 
ajoin. Ajoissa on hyvä miettiä myös sitä, mitä juuri sinä 
muuttovalmennukselta toivot. Muuttovalmennuksen kesto 
sovitaan aina yksilöllisesti. Tavallisesti muuttovalmennusta 
järjestetään kuitenkin 
hieman ennen muuttoa 
sekä tarvittaessa jonkin 
aikaa muuton jälkeen.

Varsinaisia muuttovalmen-
tajia Suomessa ei vielä ole 
kovin monia, mutta muut-
tovalmennusta voidaan 
toteuttaa osana muuta 
sosiaali- ja palveluohjausta. 
Mikäli yhtä aikaa muuttavia 
henkilöitä on useita, voi-
daan muuttovalmennusta 
toteuttaa ryhmässä. Mikäli 
muuttajia on vain yksi, to-
teutetaan muuttovalmennus 
yleensä osana vammais-
palvelun palveluohjausta tai 
esimerkiksi osana toiminta-
terapiaa.

Muuttovalmennus auttaa minua 
sopeutumaan uuteen kotiini
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Viimeistään itsenäistymisiässä olevan nuoren kohdalla aletaan myös 
keskustella itsemääräämisoikeudesta.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että ihminen saa itse tehdä va-
paasti omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä toteuttaa 
näitä. Itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki 
voivat tehdä mitä haluavat. Kaikkien ihmisten toimintaa rajoittavat 
säännöt, lait ja sopimukset sekä toisten ihmisten oikeuksien kunnioitta-
minen.

Jokainen voi päättää joistain asioista itse, mutta on myös asioita, joiden 
päättämiseen tarvitsemme toisten apua. Päättäminen ja valintojen 
tekeminen ovat kuitenkin taitoja, joita täytyy saada harjoitella. Itse-
näistyvän nuoren kohdalla tämä on tärkeä asia huomata ja antaa tilaa 
harjoitella myös tätä taitoa. Myös erityistä tukea tarvitsevan nuoren 
tulee saada kokeilla, ottaa harkittuja riskejä ja tehdä joskus jopa 
huonoja valintoja, koska usein omien virheidensä kautta oppimi-
nen on se tehokkain tapa. Toisaalta usein vain kokeilemalla voidaan 
myös varmasti sanoa mikä onnistuu ja mitä ehkä vielä tarvitsee harjoi-
tella. 

Tuetun päätöksenteon keinoilla nuorta voidaan kannustaa ja rohkaista 
tekemään päätöksiä itse, mutta auttaa kuitenkin tekemään sellaisia 
päätöksiä, joiden avulla turvallisuus tulee huomioiduksi. Tuetun pää-
töksenteon avulla voidaan esimerkiksi vaikeista asioista tehdä ymmär-
rettävämpiä, auttaa nuorta hankkimaan tietoa päätöksenteon tueksi, 
pohtia yhdessä sopivia käyttäytymismalleja arkipäivän tilanteisiin, etsiä 
sopivia vaihtoehtoja sekä punnita tehdyn valinnan seurauksia. Kun 
nuori saa päättää itse omista asioistaan, lisää se tunnetta oman 
elämän hallinnasta ja johtaa yleensä siihen, että nuori voi elää 
omannäköistään elämää.

Päättäminen on taito, 
jota pitää saada harjoitella

Aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyy myös oikeus päättää 
omista asioistaan.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että ihminen saa itse 
tehdä vapaasti omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja päätöksiä. 
Itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki voivat 
tehdä mitä haluavat. Kaikkien ihmisten toimintaa rajoittavat 
säännöt, lait ja sopimukset sekä toisten ihmisten oikeuksien 
kunnioittaminen.

Jokainen voi päättää jostain itse, mutta on myös asioita, joiden 
päättämiseen tarvitsemme toisten apua. Asioista päättäminen ja 
valintojen teko ei aina ole helppoa. Päätöksentekoa ja valitsemista 
onkin tämän vuoksi hyvä harjoitella yhdessä luotettavien aikuisten 
kanssa.

Tuettu päätöksenteko tarkoittaa tätä harjoittelua. Tuetun 
päätöksenteon keinoilla läheiset ihmiset tai esimerkiksi 
asumisyksikön ohjaajat antavat sinun päättää asioistasi itse, mutta 
helpottavat hieman päätöksen tekoa. Tuetun päätöksenteon avulla 
voidaan esimerkiksi vaikeista asioista tehdä ymmärrettävämpiä ja 
auttaa sinua hankkimaan tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi. 
Sinulle voidaan esimerkiksi tarjota vaihtoehtoja, joista voit valita 
mieleisesi. Sinulle voidaan myös selittää etukäteen, mitä tietyistä 
valinnoistasi seuraa. Tämän ansiosta teet enemmän onnistuneita 
valintoja, jotka ovat hyväksi 
sinulle! 

Uusien taitojen harjoittelu ei 
aina ole mukavaa tai helppoa. 
Sinua saattaa myös joskus 
ärsyttää, kun läheiset ihmiset 
neuvovat ja ohjaavat sinua 
valintojen teossa. Yritä tällöin 
muistaa, että yleensä he 
ajattelevat vain sinun parastasi 
ja haluavat auttaa sinua 
tekemään päätöksiä, jotka 
ovat hyväksi sinulle. On myös 
hyvä muistaa, että yleensä 
yhdessä eri vaihtoehdoista 
keskustelemalla löydetään 
ne fi ksuimmat tavat toimia!

Minä päätän itse! 
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Tukiliiton tarjoamista vertaistuen mahdollisuuk-
sista ja muusta toiminnasta löydät tietoa:

www.tukiliitto.fi 

Itsenäistyminen on koko 
perheen yhteinen juttu!

Nuoren itsenäistyminen on iso asia koko perheelle. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin vaan 
tietoa ja keskusteluapua voi saada joko ammattilaisilta tai muilta 
samassa tilanteessa olevilta tai jo saman elämäntilanteen läpikäy-
neiltä. Tukea on saatavilla sekä itsenäistyvälle nuorelle että hänen 
perheenjäsenilleen.

Laukaan alueella vertaistukea vanhemmille tarjoaa Laukaalaisten 
erityislasten ja –nuorten vanhempien oma vertaistukiryhmä, jonne 
uudetkin vanhemmat ovat tervetulleita. Lisätietoja ja ryhmän yhte-
ystiedot saa vammaispalvelun palveluohjaajalta.

Vertaistukitoimintaa mm. erilaisten hankkeiden ja verkkopohjais-
tenkin kurssien ja koulutusten muodossa tarjoaa myös esimerkiksi 
Kehitysvammaisten Tukiliitto Ry. Lääketieteen ja diagnostiikan 
monimuotoistumisen ja tarkentuminen myötä Tukiliitto ei ni-
mestään huolimatta enää nykyisin määrittele kohderyhmäänsä 
diagnoosin kautta. Tukiliiton toiminta on tarkoitettu kaikille, jotka 
tarvitsevat erityistä tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjessa 
pärjäämiseen. 

Kun itsenäistymisasiat alkavat perheessänne olla ajankohtai-
sia lähivuosina, kannattaa aina ottaa hyvissä ajoin yhteyttä 
Laukaan kunnan vammaispalvelutiimiin! Tämä on tärkeää, jot-
ta voimme yhdessä miettiä, miten juuri teidän perheenne nuoren 
itsenäistymistä voidaan tukea. Tärkeää on myös yhdessä miettiä 
sitä, mitkä ovat ne palvelut, joilla mahdollistetaan nuorelle oman-
näköinen ja mahdollisimman itsenäinen elämä tulevaisuudessa.

Itsenäistymisesi on todennäköisesti iso juttu koko perheellesi.

Itsenäistymisesi herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia sekä 
sinussa että läheisissäsi. Näiden ajatusten kanssa ei tarvitse 
jäädä yksin. Tietoa ja keskusteluapua voi saada esimerkiksi 
vammaispalvelun työntekijöiltä. Vertaistukea voi saada myös muilta 
samassa tilanteessa olevilta nuorilta tai nuorilta, jotka ovat jo 
itsenäistyneet.

Vertaistukitoimintaa järjestetään myös erilaisten hankkeiden ja 
netissä toteutettavien kurssien muodossa.

Itsenäistymisen päätavoitteena voidaan pitää sitä, että jokaiselle 
löydetään se oman näköinen arki ja elämä. Tarvittaessa etsitään 
yhdessä myös ne tukitoimet, joilla tämä elämä voidaan mahdollistaa. 

Laukaan kunnan vammaispalvelujen kokemusasiantuntijana 
toimineen Sannan mielestä omannäköinen elämä lähtee 
rakentumaan unelmien kautta. Sanna onkin tiivistänyt erittäin 
viisaalla tavalla sen, miten sitä omaa itsenäistä elämää sitten 
kannattaa lähteä tavoittelemaan:

”Kerro mahdollisimman monelle haaveistasi, niin varmasti joku 
osaa auttaa!”

Ota siis rohkeasti yhteyttä Laukaan kunnan vammaispalvelutiimiin, 
kun itsenäistymisasiat alkavat lähivuosina olla sinulle ajankohtaisia. 
Tämä on tärkeää, jotta voimme yhdessä miettiä, miten juuri sinun 
itsenäistymistäsi voidaan tukea. Yhdessä voidaan myös miettiä, 
minkälaisten palvelujen avulla sinulle mahdollistuu juuri sinun 
näköisesi elämä tulevaisuudessa.

Itsenäistyminen on iso 
askel koko perheelleni!
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Laukaan kunnan vammaispalvelutiimin 
yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä 
040 738 2457 
(vastuualueena mm. vaikeavammaisten palveluasuminen)

Palvelupäällikkö 
040 024 9885 
(vastuualueena mm. kunnan omat asumisyksiköt)

Palveluohjaaja
040 550 3718 
(vastuualueena mm. lasten ja nuorten palveluohjaus)

Sosiaaliohjaaja 
040 572 3534 
(vastuualueena mm. aikuisten palveluohjaus)

Vammaispalveluohjaaja 
040 726 5660 
(vastuualueena mm. kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut)

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi  

Ajantasaiset yhteystiedot löydät aina myös 
www.laukaa.fi  -sivustolta vammaispalvelujen alta. 


