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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kehitysvammaisen henkilöiden asumista ja 

kehittää työpajatyöskentelyn toimintamallia asumiseen suunnittelussa.  

 

Opinnäytetyössä selvitetään kehitysvammaisten henkilöiden asumisen perusteena olevia 

sopimuksia, periaatepäätöksiä, ohjelmia sekä asumisen laatuvaatimuksia sekä esteetöntä 

ympäristöä. Työssä kuvataan myös asumisen suunnittelua ja teknologian käyttöä asumi-

sen tukena. 

 

Työpajoissa kehitysvammaiset henkilöt ovat oman asumisensa asiantuntijoita, päämie-

hiä. Työpajatyöskentelyssä kehitysvammaiset henkilöt itse suunnittelevat asumistaan, 

konkreettista asuntoa, asumisen tukea, lähiympäristöä ja sen palveluita piirtämällä 

unelma-asuntonsa. Työskentelyssä voidaan käyttää myös kuvia piirtämisen tukena. 

Työskentely etenee teemoittain ja lopuksi työpajojen tulokset esitellään asumisen suun-

nittelijoille heidän suunnittelutyönsä pohjaksi. 

 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kehitysvammaisten henkilöiden aktiivisuuteen ja 

innovatiivisuuteen työpajatyöskentelyssä, heillä on todella paljon ajatuksia, toiveita ja 

tarpeita omalle asumiselleen ja kaikelle toiminnalle lähiympäristössä. Yhteiskehittely on 

erittäin hyvä käytännön suunnittelumuoto kehitysvammaisten henkilöiden asumisessa. 

Asiasanat: kehitysvammainen, asumisen laatusuositukset, esteetön asumien ja ympäris-

tö, asumisen yhteiskehittely 
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Co-production of Housing for the Persons with Intellectual Disabilities  

 

Master's thesis 66 pages, appendices 1 page 

January 2015 

This thesis describes the development of housing for persons with intellectual disabili-

ties and aims at developing a workshop approach to designing their housing. 

 

The thesis examined the housing agreements of persons with intellectual disabilities, 

decisions in principle, programs, and housing quality standards, as well as an accessible 

environment. The thesis also describes the process of designing and the use of technol-

ogy to support housing. 

 

In the workshops, persons with intellectual disabilities are the experts regarding their 

own housing. In the workshops, persons with intellectual disabilities plan their housing, 

homes, housing assistance, immediate environment, and the services provided by draw-

ing their dream home. Pictures can also be used to support drawing. The work progress-

es one theme at the time and at the end, the results will be presented in the workshops of 

housing developers to support their work on the design. 

  

The activity and innovativeness of persons with intellectual disabilities should especial-

ly be taken into account in the workshops. They have numerous thoughts, desires and 

needs for their own housing and all activities in surroundings area. The co-production of 

housing is a very good and practical design for persons with intellectual disabilities. 
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1 JOHDANTO  

 

Asuntoja suunnitellaan ja rakennetaan, mutta kun niihin muutetaan, niistä tulee niihin 

muuttaville ihmisille koteja. Tunteet ovat merkittävässä roolissa, kun valitaan asuin-

paikkaa tai mietitään asumistyytyväisyyttä. Suomalaisia haastateltaessa käy ilmi, että 

koti edustaa asukkailleen ennen kaikkea fyysistä ja psyykkistä turvapaikkaa. Koti koe-

taan paikaksi, jossa voi olla turvassa ympäröivältä maailmalta. Ulkopuolella maailmassa 

yksilöön kohdistuvat eri säännöt ja odotukset kuin kodissa, jossa säännöt ovat itse luotu-

ja ja siten muokattavissa. (Karppinen & Paloheimo-Koskipää 2013, 19)  

 

Opinnäytetyö käsittelee kehitysvammaisten henkilöiden asumista, sen perusteena olevia 

sopimuksia, periaatepäätöksiä, laatuvaatimuksia ja asukkaiden mahdollisuuksia vaikut-

taa omaan asumiseensa. Suomessa on tällä hetkellä kehitysvammaisten henkilöiden 

asumisessa siirtymävaihe, jossa konkreettisena haasteena on laitoshoidon purkaminen 

vuoteen 2020 mennessä. Tällöin kunnissa pitäisi olla yksilöllistä ja esteetöntä asumista 

sekä tukea asumiseen tarjolla riittävästi kehitysvammaisille henkilöille. Kunnat ovat 

sekä palveluiden tilaajina että tuottajina keskeisessä asemassa asumispalveluiden kehit-

tämisessä sekä laadullisesti että määrällisesti. (Mietola, Teittinen & Vesala 2013, 117–

118  )  

 

Opinnäytetyön aihe on syntynyt käytännön työn lähtökohdista. Tutkimuksen kohteena 

olevassa kunnassa on ollut aktiivista kehitysvammaisten asumisen suunnittelua jo vuo-

sia virkamiesten ja suunnittelijoiden kesken, mutta tällä hetkellä varsinainen käyttä-

jänäkökulma on tullut esiin vasta asuntoryhmän asuinrakennuksen käytännön sovellu-

tuksien mietinnässä. Tulevaisuuden tavoitteena on, että käyttäjät olisivat mukana jo 

suunnittelun alusta lähtien tekemässä kiinteää, vastavuoroista yhteistyötä vammaispal-

velun, teknisen toimen sekä arkkitehdin kanssa. Tällöin saataisiin aito käyttäjänäkökul-

ma asumisen ratkaisuihin, eri vaihtoehtojen miettimiseen sekä käytännön toiveisiin ja 

tarpeisiin, ns. HDD (Human Driven Design). HDD korostaa sitä, että mahdollisimman 

erilaiset käyttäjäryhmät saadaan mukaan suunnitteluprosessiin alusta asti. (Ikonen 2009, 

43) 

 

Asumisen suunnittelun ja toteutuksen haasteina ovat pitkät prosessit (rakentamisessa 

vähintään 2,5-3 vuotta suunnittelun alkamisesta asuntoon muuttamiseen), joten asumi-

sen suunnittelua tulisi olla koko ajan kunnissa eri käyttäjäryhmien kanssa. Haasteena 
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suunnittelussa ovat yhteiskunnalliset linjaukset ja periaatepäätökset, jotka voivat muut-

tua tai tarkentua ko. suunnitteluprosessin aikana (esim. valtioneuvoston päätös on tullut 

vasta marraskuussa 2012, jolloin kesällä 2015 valmistuvien asuntojen suunnittelua on 

voitu jo aloittaa). Myöskin kehitysvammaisten henkilöiden on joskus vaikeaa hahmottaa 

aikakäsitettä, on vaikea suunnitella ja ajatella sitä mitä ei näy vielä konkreettisesti. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSMENETEL-

MÄ 

 

 Tavoite ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kehitysvammaisten henkilöiden asumisen suunnit-

telun eri vaiheita sekä asuinympäristön saavutettavuutta design for all-

käyttäjänäkökulmasta, esteetöntä rakennettua asuinympäristöä, teknologian käyttöä ja 

asumisen tukea kehitysvammaisten henkilöiden asumisessa. Tavoitteena on myös saada 

käytännön kokemuksia ja tietoa kehitysvammaisen asukkaan osallistumisesta oman 

asumisensa yhteiskehittelyyn. Tulevaisuuden tavoitteena on, että käyttäjät olisivat aina 

mukana jo suunnitteluprosessin alusta lähtien oman asumisensa suunnittelussa. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kehitysvammaisen henkilön asumisen perus-

teena olevia sopimuksia, periaatepäätöksiä, ohjelmia sekä laatuvaatimuksia. Opinnäyte-

työssä kuvataan myös asumisryhmän suunnitteluprosessin eri vaiheet sekä asumisen 

rakentamisen ja hankinnan eri rahoitusvaihtoehtoja. Opinnäytetyön tarkoituksena on 

myös asukkaiden työpajatyöskentelyn kautta innovoida tulevien asukkaiden asumistoi-

veita ja -tarpeita, asuinympäristöön sekä sen palveluihin tutustumista, teknologiatarpeen 

esille saamisista sekä yhteisölliseen toimimiseen naapureina ja naapurustossa. Työpajo-

jen osallistujat esittelevät suunnittelu/sidosryhmän sekä vammaispalvelun edustajille 

omia suunnitelmiaan otettavaksi huomioon asuinrakennuksen ja -ympäristön toteutuk-

sessa sekä asumisen tukea suunniteltaessa.  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda tietoa 

ja saada käytännön kokemuksia työpajatoimintamallista, jota voidaan hyödyntää vas-

taavissa asumisen suunnitteluprosesseissa tulevaisuudessa. 

 

Luotettavuus on tieteellisen tiedon keskeisin tunnusmerkki. Kehittämistoiminnassa luo-

tettavuus tarkoittaa ennen kaikkea käyttökelpoisuutta. Ei riitä, että tieto on todenmu-

kaista vaan sen tulee olla hyödyllistä. Tästä näkökulmasta on olennaista, että esitetään 

arviointiaineiston perusteella toimintasuosituksia. Tärkeää on myös tutkimustulosten 

yleistyminen käytännön toiminnassa ja leviäminen toimintaympäristöissä.  Tulosten 

siirrettävyys voidaan nähdä kehittämistoiminnan ratkaisevana kohtana. Hyvistä käytän-

nöistä puhuttaessa korostetaan usein sellaisten menetelmien tai käytänteiden kehittämis-

tä, jotka ovat suoraan tai lähes suoraan siirrettävissä toiseen ympäristöön. (Toikko & 

Rantanen 2009, 121–126) Tämän opinnäytetyön aihe nousi suoraan käytännön työelä-
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mästä ja sen tarpeista. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisesta tarvitaan tietoa sekä 

itse rakentamisesta ja sen laatuvaatimuksista ja rahoituksesta että myöskin asukkaiden 

osallistumisesta oman asumisensa suunnitteluun.  

 

 

 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta, tutkimuksellista kehittämis-

toimintaa sekä ekspansiivista oppimista.  Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa 

käytännön ongelmat sekä kysymykset ohjaavat tiedontuotantoa. Tietoa tuotetaan aidos-

sa käytännön toimintaympäristössä ja tutkimukselliset asetelmat ja menetelmät toimivat 

apuna. Pääpaino on sanalla kehittämistoiminta, mutta siinä pyritään hyödyntämään tut-

kimuksellisia periaatteita. (Toikko & Rantanen 2009, 19–22) 

 

Kehittämistyön näkökulma lähtee projektikehittämisen ideasta, jossa korostetaan siir-

tymistä tarkoin määritellystä projektista kohti monimuotoisempaa kehittämistoimintaa, 

jossa tavoitteita ja prosesseja arvioidaan koko ajan uudelleen. Tutkimuksellisuus on 

keskeinen tapa pitää kehittämistoiminta elinvoimaisena ja vireänä. Toimijoiden osalli-

suutta korostava näkökulma merkitsee siirtymistä kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta 

laajempaan osallisuuden käsitteeseen. (Toikko & Rantanen 2009, 172) 

 

Ekspansiivisessa oppimisessa kehitys tarkoittaa laadullisesti uudenlaisen toimintalogii-

kan syntymistä. Ekspansiivisessa oppimisessa organisaatio ei ainoastaan erittele ja arvi-

oi uudelleen toimintansa perusteena olevia arvoja ja normeja vaan se myös rakentaa 

itselleen oman toimintamallin ja ottaa sen käyttöön. Ekspansiivinen oppiminen etenee 

moniaskelisena kehänä eli oppimissykleinä, joiden etenemiset ovat oppimistekoja. Op-

pimisteoissa ensimmäisenä vaiheena on vallitsevan käytännön kyseenalaistaminen, jon-

ka jälkeen sitä analysoidaan ja mallitetaan uutta ratkaisua. Uutta mallia tutkitaan ja se 

otetaan käyttöön. Lopulta prosessia arvioidaan ja pohditaan uuden käytännön vakiinnut-

tamista sekä laajentamista. oppimisteot ovat yhteisiä ja tapahtuvat dialogin avulla. (En-

geström 2004, 12, 59–61) 

 

Yhteiskehittelyn työtapa vaatii pitkäjännitteistä suunnittelua sekä nopeaa, improvisoivaa 

reagointia ja siinä varsinainen tuotanto sekä uusien tuotteiden kehittely sulautuvat yh-

teen. Yhteiskehittelyn tunnusmerkkeinä ovat pitkän elinkaaren tuotteet tai palvelut, jot-
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ka eivät tule koskaan ”valmiiksi” (esim. monen eri tuottajan palvelukokonaisuus) ja 

jotka ovat adaptiivisia, käyttäjän toimintaan sopeutuvia. Yhteiskehittelyssä on yleensä 

tietoteknisin ratkaisuin upotettuna ”asiakasälykkyyttä” ja se vaatii jatkuvaa säätämistä 

käyttäjän, tuottajan ja tuotteen itsensä välisenä vuoropuheluna.  (Engeström 2004, 81–

82) Hintsalan ja Mietolan (2013) mukaan yhteiskehittelyllä tarkoitetaan palveluiden tai 

ratkaisun kehittämistä yhdessä tulevien käyttäjien eli potentiaalien asiakkaiden kanssa. 

(Hintsala & Mietola 2013, 11) 

 

Työpajatyöskentelymallia käytetään, koska asumisen suunnittelun tuloksena tulee olla 

pitkän elinkaaren palvelut, joiden muuttuvat käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaises-

ti. Työpajojen pienissä ryhmissä tulee mukaan myös yhteisöllisyyttä, kokoonnutaan 

yhteen miettimään ja suunnittelemaan yhteistä päämäärää, mutta ryhmässä on myös 

tilaa yksilöllisille ratkaisuille. Työpajojen kautta saadaan kehitysvammaiset henkilöt 

aktiivisesti mukaan suunnittelemaan omaa asumistaan, heidän toiveet ja tarpeet tulevat 

näkyvämmiksi ja käyttäjälähtöisen suunnittelun perustaksi. 
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3 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMINEN 

 

Lyhyesti määriteltynä kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta ymmärtää ja oppia uusia asioi-

ta. Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joiden kehitysvammaisuuden 

aste vaihtelee vaikeasta kehitysvammasta lievään vaikeuteen oppia asioita. (Mitä kehi-

tysvammaisuus on?) Kehitysvammaisuuteen voi liittyä usein myös muita kehityshäiriöi-

tä sekä lisävammoja tai – sairauksia, kuten aisti-, puhe ja liikuntavammat, epilepsia, 

autismi, mielenterveyden häiriöt sekä haastava käyttäytyminen. (Kaski, Manninen  & 

Pihko 2012, 18) 

 

Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat arjesta selviytyäkseen erilaisia palveluita, joiden 

sisältö ja intensiteetti vaihtelevat yksilöllisesti paljonkin. He voivat tarvita tukea joka-

päiväisiin toimintoihin, kuten pukeutumiseen, henkilökohtaiseen hygieniaan, ruuanlait-

toon ja siivoukseen, opiskeluun, työssä käyntiin tai vapaa-ajan viettoon. Vammaista 

johtuviin erityistarpeisiin, kuten kommunikaatioon, valintojen ja päätösten tekoon tai 

ymmärtämisen tukemiseen sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitoon he voivat myös tarvita 

apua ja tukea. (Sievänen & Sievänen 2014, 8) 

 

 

  Nykyiset asumismuodot ja asumisen tuki 

 

Asumisyksiköissä asuu pääsääntöisesti aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä. Muutto 

asumisyksikköön vaatii opettelua ja sopeutumista sekä muuttajalta että hänen läheisil-

tään. Jokaisen muuttajan kohdalla on yksilöllisesti mietittävä, kuinka esimerkiksi asu-

misvalmennusjaksot olisi parasta järjestää. Vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi jaksot 

asumisyksiköissä (intervalli- tai lomajaksot), erilaiset valmennuskurssit tai erityisam-

mattikoulussa asuminen. Tällöin voidaan selvittää kehitysvammaisen henkilön asumis-

taidot ja määritellä tarkemmin tuen tarve ja ajankohdat. (Äärynen 2014)  

 

Kehitysvammaisten ihmisen asumispalveluihin liittyvät käsitteet ovat kirjavia eivätkä 

täysin yhtenäisiä koko maassa, esimerkiksi palveluasumisella saatetaan tarkoittaa hy-

vinkin erilaisia asumisratkaisuja eri kunnissa. Erityishuoltona eli kehitysvammalain 

mukaisesti järjestetyistä asumispalveluista käytetään vanhaa jakoa autettuun, ohjattuun 

ja tuettuun asumiseen. Autettu asuminen on tarkoitettu niille henkilöille, jotka tarvitse-

vat ympärivuorokautista tukea. Ohjatussa asumisessa henkilökunta on paikalla osan 
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vuorokaudesta (ei yöaikaan). Tuetussa asumisessa henkilökunnan tukea on saatavissa 

tarvittaessa. Tuettua asumista voi tukea myös omaiset tai muu lähiverkosto. Asunnot 

ovat yleensä vuokra-asuntoja, mutta myös omistusasuntojakin. Jako autettuun, ohjattuun 

ja tuettuun asumiseen on nyt jo terminä vanhanaikaisia, sillä lähitulevaisuudessa asu-

misratkaisun tulisi soveltua vaihteleviin elämäntilanteisiin, jolloin avun ja tuen tarve ei 

välttämättä pysy samana vaan vaihtelee asukkaan tarpeiden ja esim. ikääntymisen myö-

tä. (Asumisen vaihtoehtoja 2013) 

 

Palvelurakenteen muutos laitoshoidosta autettuun asumiseen on jatkunut koko 2000-

luvun ajan. Kehitysvammalaitoksissa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 1 612 asiakasta, 

mikä oli lähes seitsemän prosenttia (6,7 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna ja tavoit-

teenahan on, että vuonna 2020 olisi enää vain 500 asukasta. Autetun asumisen asiakas-

määrä nousi 5,4 prosenttia ja oli vuoden 2012 lopussa 6 595 henkilöä. Kehitysvammais-

ten ei-ympärivuorokautisten palvelujen, ohjatun ja tuetun asumisen, asiakkaiden määrä 

oli vuoden lopussa yhteensä 3 195, mikä oli 2,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 

2011. (Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut 2012, 2013) 

 

 

 Kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyvät sopimukset, ohjelmat 

ja päätökset 

 

Perustana kaikille kansallisille sopimuksille, ohjelmille ja päätöksille on YK:n yleisso-

pimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Suomi on allekirjoittanut sen vuonna 2007. 

Sopimus velvoittaa sopimusvaltiota varmistamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille sekä toteuttamaan tarvitta-

vat lainsäädäntöön liittyvät toimet yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täytän-

töön panemiseksi. (Suomen vammaispoliittinen ohjelma 2010–2015 2010, 22) 

 

Euroopan neuvoston vammaispoliittisessa toimintaohjelmassa on myös aihepiireinä 

rakennettu ympäristö ja elämä yhteisön jäsenenä. Toimintaohjelmassa saavutettava ja 

esteetön rakennettu ympäristö edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia, itsenäistä elämää, 

aktiivista osallistumista yhteisössä ja työllistymistä. Vammaisten ihmisten olisi myös 

kyettävä elämään mahdollisimman itsenäisinä, kyeten esimerkiksi valitsemaan oman 

asumismuotonsa ja elintapansa. Heillä tulisi olla mahdollisuudet itsenäiseen elämään 
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sekä sosiaaliseen osallisuuteen, joka syntyvät ennen kaikkea oman yhteisön jäsenenä 

elämisestä. (Euroopan neuvoston vammaispoliittinen ohjelma 2006–2015 2006, 47–50) 

Suomen Vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) tavoitteena on turvata vammaisten 

henkilöiden oikeudenmukainen yhteiskunnallinen asema käytännön elämässä, pohjana 

sille on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus. Ohjelman tavoit-

teena on yhteiskunta, jossa toteutuvat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, osalli-

suus ja syrjimättömyys. Ohjelmassa on määritelty mm. itsenäisen elämän ja rakennetun 

ympäristön esteettömyyden haasteet. Ohjelman tavoitteena on, että esteettömiä, toimin-

nallisesti joustavia ja tarvittaessa helposti mukautettavissa olevia asuntoja on tarjolla. 

Itsenäistä elämää tukevien ratkaisujen tulee ulottautua myös kodin ulkopuolelle, koko 

elin. ja toimintaympäristöön. Tavoitteena on myös hyödyntää kaavoituksen ja asuinym-

päristöjen suunnittelun sekä tieto- ja viestintäteknologian keinot, joilla voidaan merkit-

tävästi parantaa henkilöiden omatoimisuutta ja siten vaikuttaa yhteisöllisyyteen ja elä-

mänlaatuun. (Vammaispoliittinen ohjelma 2010, 22–30, 36) 

 

Vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanoa seurataan. Seurannan avulla halutaan tietoa 

toimenpiteiden, tavoiteltujen muutosten ja rakenteiden etenemisestä toimeenpanokau-

den aikana eri ministeriöiltä. VAMPO seurantaraportti II:n mukaan hallitusohjelman 

tavoitteena on ratifioida YK:n yleissopimus tällä hallituskaudella. VAMPOn seurannan 

painopisteeksi on määritetty viisi ensisijaista toimenpidekokonaisuutta, joista yksi on 

yhteiskunnan esteettömyyden ja saavutettavuuden laaja-alainen parantaminen. Sosiaali- 

ja terveysministeriön vastuulla olevista VAMPOn toimenpiteistä sisältyy useisiin asia-

kokonaisuuksiin, joiden yhdistävänä tekijänä hankkeissa on itsenäisen elämän ja osalli-

suuden edistäminen. Ympäristöministeriössä VAMPOn toimeenpanossa on keskeisenä 

esteettömyys, kaikille sopiva suunnittelu, ikääntyvien asuminen ja Kehas-ohjelma. 

Turvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin liittyy myös esteettömyys. Ympäristöministe-

riön näkökulmasta esteettömyys ja turvallisuus ovat ”hyvä pari, eikä niitä pidä erotella 

toisistaan”.  (Sjöblom 2014, 3-24) 

 

Valtioneuvosto on tehnyt vuosina 2010 ja 2012 periaatepäätöksiä koskien kehitysvam-

maisten henkilöiden asumista. Vuoden 2010 periaatepäätöksen tavoitteena on yksilölli-

sen asumisen mahdollistamisen laitoksista ja lapsuudenkodista muuttaville henkilöille. 

Toinen periaatepäätös vuonna 2012 ”Kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asu-

misen ja palveluiden turvaamisesta”, jonka mukaan jokaisella kehitysvammaisella ihmi-

sellä on oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. 
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Periaatepäätös ohjaa ja tukee kuntia sekä kuntayhtymiä lakkauttamaan asteittain vam-

maisten ihmisten laitosasuminen ja kehittämään asumisen tukemiseksi tarvittavia palve-

luja ja asuinympäristöjä. Asuminen ja palvelut järjestetään tavallisilla asuinalueilla ja 

asunnoissa, lisäksi tarvitaan monimuotoista ja laadukasta pienryhmäasumista. Tavoit-

teena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei enää asu laitoksessa. 

Perustana tälle kehitykselle ovat Suomen perustuslaki ja YK:n vammaisten ihmisten 

oikeuksia koskeva yleissopimus. Periaatepäätös liittyy vuosina 2010–2015 toteutetta-

vaan kehitysvammaisten asumisohjelmaan (Kehas) ja perustuu sosiaali- ja terveysminis-

teriön johdolla laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan. (Tiedote 189/2012, 2012)  

 

Kehas-asumisohjelma on tärkeä, jotta nimenomaan laitoksessa asuville ja lapsuuden 

kodista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille olisi tarjota yksilöllistä asumista. 

Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista 1 800 henkilöä 

asuu laitoksissa. Omaisten luona asuu noin 13 000, joista noin puolet on aikuisia kehi-

tysvammaisia henkilöitä. (Kehitysvammaisten asumisen ohjelma 2010–2015) Hynysen 

mukaan valtioneuvoston periaatepäätös vuonna 2010 antoi Kehas-ohjelmalle tavoitteet 

ja rahoituksen vuosille 2010–2015, vuoden 2012 periaatepäätös määritteli ohjelman 

sisällölliset tavoitteet vuoteen 2020 saakka. Kehas-ohjelman tavoitteena on kehitys-

vammaisten henkilöiden laitoshoidon vähentäminen ja lapsuudenkodista muuttojen 

mahdollistaminen tarjoamalla asuntoja sekä yksilöllistä tukea ja palveluita. Vuosina 

2010–2015 on tavoitteena rahoittaa 3600 (600 asuntoa/vuosi) kehitysvammaisille henki-

löille tarkoitettua asuntoa.  ARA (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) myöntää 

avustusta noin 30 Meur /vuosi ja kehittää uusia asumisratkaisuja yhdessä muiden toimi-

joiden kanssa. (Hynynen 2013) 

 

Kehas-ohjelman sisällöllisenä tavoitteena on, että on laitoshoitoa korvaavat alueelliset 

suunnitelmat, joissa periaatteena ovat asumisessa osallisuus, yhdenvertaisuus sekä itse-

määrääminen. Asuntomuotoina ovat erilliset asunnot, asuntoryhmät ja ryhmäkodit (ku-

vio 1). Asumis- ja palveluratkaisujen lähtökohtana on vammaisen henkilön toiveiden, 

tarpeiden ja elämälleen asettamien tavoitteiden selvittäminen yhdessä hänen kanssaan ja 

asuminen järjestetään osana tavallisia asuinalueita tai asunnoissa, jotka vastaavat nor-

maalin asunnon tunnuspiirteitä. ARA myöntää erityisryhmien asumiseen investoin-

tiavustusta. (Hynynen 2013) 
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Laatusuosituksen lähtökohtana on se, että erityisiin asumisen ratkaisuihin turvaudutaan 

vain tarvittaessa, ensisijaisesti pyritään järjestämään asuminen normaalissa asuntokan-

nassa (kuvio 1). Vammaisuus sellaisenaan ei edellytä asumista toisten vammaisten 

kanssa. (Laatusuositukset asuntojen rakentamiselle 2010–2017, 4)  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

KUVIO 1. Asumisen malli. (Laatusuositukset asuntojen rakentamiselle 2010–2017, 4) 

 

Kehitysvammaisten asumisen ohjelmalla, Kehas-ohjelmalla, on seurantaryhmä, joka 

järjestää vuosien 2014–2015 aikana alueellisen koko Suomen kattavan kierroksen, jon-

ka tavoitteena on kerätä seurantatietoa kehitysvammaisten asumisohjelman (2010–

2015) toteutumisesta (Kehas-seurantaryhmän alueellinen kierros 2014). Jutta Keski-

Korhosen (2014) mukaan määrällisiä Kehas-tavoitteita ei tällä hetkellä saavuteta. Tren-

dinä on valitettavasti se, että kunnat tai kuntayhtymät tuottavat erilaisia asunto- ja palve-

lukeskittymiä vastoin asumisohjelman tavoitteita. Toimenpide-ehdotuksena ovat kaik-

kien kuntien laatimat suunnitelmat asunto- ja palvelutarpeeseen vastaamisesta sekä eri 

tahojen rahoitusmuotojen yhdistäminen palveluiden kehittämistyön tueksi. 

 

Laitosasumisen lakkauttamiseen liittyy monien kuntien suunnitelmia lähivuosina toteu-

tettavista tai suunnitteilla olevista kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluyksi-

köiden rakennushankkeista. Kunnissa on myös tarvetta monipuolistaa asumisratkaisuja 

esim. tukiasumisella. Kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen lakkauttamisen 

aikataulutusta on tehty ja laitosasumista ei enää vuonna 2015 tuoteta Keski-Suomessa 

eikä Etelä-Suomessa Eteva-kuntayhtymän alueella. Monet kuntayhtymät (esim. Pir-

kanmaa, Kymenlaakso ja Lappi) asettavat tavoitteekseen vasta vuoden 2020. (Huhta 

2013) 

Erilliset asunnot, yksiöt,  

kaksiot, kolmiot 

Asuntoryhmä 

Ryh-

mäkoti 

Etsitään ensisijai-

sesti normaalista 

asuntokannasta 

Oma asunto ja sii-

hen liittyvät yhteisti-

lat 

Kytkeytyy laitosasu-

misen purkamiseen 
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4 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISEN SUUNNITTELU 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen suunnittelun perustana on asumistarpeen tar-

peen tunnistaminen. Jos henkilön asumistarve on tukiasuminen vuokra-asunnossa, on 

prosessi erilainen kuin jos tarvetta olisi asuntoryhmässä asumiseen. Tukiasunnon han-

kinta ja yksilöllisen tuen järjestäminen asumiseen ovat nopeammat ja helpommin järjes-

tettävät kuin asuntoryhmän perustaminen. 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja sen rahoituksen keskeisenä lähtökohtana 

ovat Kehas-ohjelmassa asetetut laadulliset sekä määrälliset tavoitteet. Ohjelmassa on 

tavoitteena 600 asunnon hankinta vuosittain ohjelmakauden aikana, asuntojen osoitta-

misen sekä laitoksesta että myös lapsuuden kodista muuttaville henkilöille sekä erilai-

siin tarpeisiin vastaavien moninaisten asumisratkaisujen tarjoaminen ja kehittäminen. 

(Mietola ym. 2013, 82) 

 

 

 Asumistarpeen tunnistaminen vammaispalvelussa  

 

Kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllistä asumistarvetta mietittäessä keskeisinä toi-

mijoina ovat vammaispalvelun palveluohjaajat, jotka työskentelevät kehitysvammaisten 

henkilöiden perheiden ja heidän perheensä tai läheistensä kanssa. Kehitysvammaisen 

nuoren tai aikuisen asumistarve kirjataan palveluohjaaja Ulla Lahden mukaan asiakkai-

den palvelusuunnitelmiin. Kehitysvammaisen nuoren asumista voidaan pohtia perheen 

kanssa jo ala-asteikäisenä, jos nuorella on tarvetta hoitoapujaksoihin kodin ulkopuolella, 

mutta asia konkretisoituu selkeästi peruskoulun jälkeen erityisammattikoulussa. Nuoret 

asuvat erityisammattikoulujen asuntoloissa tai soluasunnoissa ja tästä asumisesta saa-

daankin asumisen tuen tarpeen arviointia sekä konkreettista kokemusta aikuisuuden 

asumisen suunnitteluun. Ulla Lahden mukaan perheet haluavat nuorille asumiseen va-

linnan vapautta; palveluita tulee olla ja niistä halutaan valita mitä tarvitaan ja milloin. 

Nuoren kanssa työskennellään miettien konkreettisella tasolla asumista ja tekemällä 

asumisen haavekarttaa. Vanhempia usein mietityttää asumisen turvallisuus sekä asumi-

sen tuen mahdollisuudet. (Lahti 2014) 
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Vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtisen mukaan palvelusuunnitelmat toimivat tärkeä-

nä tiedon tuottajana kehitysvammaisten henkilöiden asumistarpeesta vammaispalvelul-

le. Tietoa asumistarpeesta saa myös tilastoista, esim. kehitysvammaisten henkilöiden 

lukumäärä kunnassa, ikäjakauma, nykyinen asumismuoto tai peruskoulun päättävien 

nuorten määrä. Nykyisten asumisyksiköiden rakennusten kunto, kuten remonttitarpeet, 

sisäilmaongelmat, paloviranomaisten sprinklausvaatimukset, voivat myös tuoda vaati-

muksia uuden rakennuksen rakentamista. Lehtinen pitää myös tärkeänä saada nykyai-

kaisia kehitysvammaisten asumisen laatusuositusten mukaisia asuntoja kuntaan. (Lehti-

nen 2014) 

 

 

 Asumispalvelutyöryhmä 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa kunnassa on ollut valtuuston toimeksiannosta erityis-

ryhmien asumistarpeen arviointiin ja tilajärjestelyitä varten perustettu asumispalvelutyö-

ryhmä (2009–2010), joka on laatinut loppuraportissaan esityksen erityisryhmien asumi-

sen järjestämiseksi. Jäseniä työryhmässä on ollut sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta, 

vanhus- ja vammaispalveluista, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluista, las-

tensuojelu- ja sijaishuollosta, taloushallinnosta sekä teknisen toimen kiinteistötoimesta. 

Ko. työryhmä on käsitellyt eri palveluiden lähtökohdat, yleiset periaatteet ja linjaukset 

palveluiden järjestämisessä, kuvannut palveluiden tilaa ja kustannuksia. Lopuksi työ-

ryhmä on esittänyt jokaiselle toimialalle toimenpiteitä ja tavoitteita. Vammaispalveluis-

sa kehitysvammahuollon tavoitteeksi on esitetty, että kehitysvammaisille kuntalaisille 

tulee olla tarjolla riittävästi erilaisiin asumisen tarpeisiin esteettömiä ja toimivia asunto-

ja sekä asumista tukevia palveluita. Esityksessä ehdotettiin kahden uuden asuinraken-

nuksen rakentamista ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) investointiavus-

tuksella ja korkotukilainalla. (Lehtinen 2014) 

 

Asuinrakennuksen konkreettinen suunnitteluryhmä muodostetaan sen jälkeen, kun kun-

nassa on tehty päätös asuinrakennuksen suunnittelemisen aloittamisesta, rahoituksen 

hakemisesta ja rakennuksen rakennuttajasta. Asuinrakennuksen suunnitteluryhmään 

kuuluu edustajat vammaispalveluista, tulevista käyttäjistä sekä teknisestä toimesta, ra-

kennuksen rakennuttaja, pääsuunnittelija (arkkitehti) ja myöhemmin myös erikoissuun-

nittelijat. 
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Suunnitteluryhmän työnjaossa kunnan vammaispalvelu on asuinrakennuksen tilaaja ja 

tulevat asukkaat asuinrakennuksen käyttäjinä. Tilaajan ja käyttäjien toiveet ja tarpeet 

asunnolle ohjaavat arkkitehdin suunnittelua ja siten eteenpäin erikoissuunnittelijoiden 

työtä. Lisävaatimuksena saattaa olla jonkin erityisen vammaisryhmän huomiointi, esi-

merkiksi aistiyliherkät henkilöt (kuvio 2). (Nyström-Järvinen 2013) 

 

 

 

 

• RAKENNUSSUUNNITTELU SÄHKÖ-/ AUTOMAATIOSUUNNITELMAT 
• => RAKENNEDETALJIT - KV ym. laitteisto, korkeudet  ja sijainnit 

LVI-SUUNNITELMAT 

- säätölaitteisto 

 

 KUVIO 2. Suunnitteluryhmän työnjako (Nyström-Järvinen 2013) 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden asuinrakennuksen sijaintia mietittäessä ollaan ensim-

mäisenä yhteydessä kaupungin kaavatoimeen, jonka kanssa katsotaan vapaana olevia 

sopivia tonttivaihtoehtoja ja tehdään mahdollisesti tarvittavia kaavamuutoksia. Joskus 

voi olla niin, että vaikka asemakaavan mukaan rakentaminen onnistuisi hyvin, sen aloit-

taminen voi olla hankalaa naapuruston vastustuksen vuoksi. Paikalliset kiistat, joissa 

asukkaat puolustavat omaa lähialuettaan haitalliseksi koetulta ympäristön muutokselta, 

tunnetaan yleisesti NIMBY (not in my back yard)-kiistoina. Perustana tälle ilmiölle on 

huoli oman ympäristön hallinnan, omaksi koetun tilan menetyksestä, joka uhkaa yksilön 

perusturvallisuutta sekä kotirauhaa. Ympäristön muutoksena voi olla asemakaavoituk-

sen muutos, sosiaalinen asuntotuotanto tai lähiseudun teollisuushanke. (Kopomaa & 

Peltonen 2008, 9-10) NIMBY-ilmiö on saanut paljonkin huomiota mediassa ja sitä vas-

TILAAJA/KÄYTTÄJÄ 

ERIKOISSUUNNITTELIJAT 
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tustamaan on syntynyt WIMBY (welcome in my back yard)-liike nimenomaan sosiaali-

sessa mediassa. 

 

Onnistuneiden sijoitusratkaisujen edellytyksenä voidaan pitää sopivaa paikkaa, paikalli-

sen vuoropuheen välttämättömyyttä, hyvän rakennussuunnittelun merkitystä sekä 

myönteisen imagon tavoittelua ja mediamyönteisyyttä hankkeelle. Lisäksi tärkeää on 

myös valvonnan ja tuen rooli uuden asiakas- tai asukaskunnan kanssa työskenneltäessä 

sekä kuunteleva ja paikalliset tarpeet huomioiva yhteydenpito. (Kopomaa 2008, 158–

159) 

 

 

 Asumisen laatusuositukset 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK) on kehitysvamma-alan järjes-

töjen sekä julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunnan tehtävänä on edis-

tää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa 

Suomessa ja työskennellä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden 

laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan 

mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille. (Mikä on KVANK. 2014) 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan vuosiksi 2010–2017 laatimien laa-

tusuositusten perustana on suomalaisen asuntopolitiikan yleiset tavoitteet ja  strategiat 

sekä kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja linjaukset, jotka liittyvät vammaisten 

ihmisten asumisolosuhteisiin sekä yksilöllisen asumisen kehittämiseen. (Laatusuosituk-

set 2010, 2010) 

Laatusuositusten ongelmaksi voi muodostua se, että minimisuosituksesta tuleekin ajan 

myötä standardi. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta onkin nyt uudistamassa 

laatusuosituksiaan niin, että ne entistä enemmän tukisivat monimuotoisempien ja yksi-

löllisten asumisen ratkaisujen kehittymistä. (Väänänen 2014, 19) 

 

4.3.1   Laatusuositukset asuntojen rakentamiselle 

 

Yleiset laatutavoitteet täyttävän asunnon tunnuspiirteitä on se, että asuintilat ovat 

enemmän kuin huone. Asuintilat sisältävät oman eteisen, keittiö/keittonurkkauksen, 



20 

 

makuutilan (eristetty oleskelutilasta esim. makuualkovilla), henkilökohtaiset säilytysti-

lat, lisäsäilytystiloja esim. apuvälineille, parvekkeen tai piha-alueen ja riittävät viestin-

täyhteydet, jotka mahdollistavat sosiaali- ja turvatekniikan. Muita yksilöllisen asumisen 

tunnuspiirteitä ovat mm. oma postilaatikko/luukku, ovikello ovessa sekä oma nimi 

ovessa. Henkilökohtaisten tilojen neliömäärä erillisissä asuinnoissa on yksiössä vähin-

tään 35 m2 ja kaksioissa vähintään 45 m2. Henkilökohtaisten tilojen suositeltu neliö-

määrä ryhmämuotoisessa asumisessa on 25 m2. (Laatusuositukset asuntojen rakentami-

selle 2010–2017 2010, 3-5) 

Asuntojen rakentamisen lähtökohtana ovat kehitysvammaisten henkilöiden yksilölliset 

asumisen tarpeet. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää sitä, että tulevat asukkaat 

tiedetään jossain määrin ennen kuin aloitetaan varsinaisen rakennuksen suunnittelu. 

Tulevien asukkaiden tuen ja avun tarve kartoitetaan mahdollisimman luotettavalla ja 

vertailukelpoisella tavalla. Avun ja tuen kartoituksen jälkeen on tulevilla muuttajilla ja 

heidän perheillään mahdollisuus muuttovalmennukseen. (Laatusuositukset asuntojen 

rakentamiselle 2010–2017 2010, 3) 

Fyysisten tilojen on oltava esteettömät ja niissä tulee olla turvallista liikkua. Tiloissa ei 

ole liian suuria tasoeroja tai kynnyksiä, ovet ovat tarpeeksi leveät ja helposti avattavat ja 

tiloihin on lisätty tukikaiteita. Keittiökalusteiden sijoittelu muunneltavissa yksilöllisesti 

ja keittiölaitteissa on ajastimet. Pesutilat riittävän kokoiset, että niissä mahtuu myös 

avustavat työntekijät toimimaan. Piha-alueen tulee olla turvallinen ja esteetön. Valaistus 

sekä sisätiloissa että myös ulkona tulee olla riittävää. (Laatusuositukset asuntojen raken-

tamiselle 2010–2017 2010, 3) 

Asuntojen keskeinen sijainti on tärkeä laatutavoite. Palveluiden, harrastuksien ja 

työ/paivätoimintapaikan saavutettavuuden on oltava hyvä. Sijainnin lisäksi tulee huo-

mioida laatutekijöihin myös hyvät liikenneyhteydet julkisilla ja yksityisillä kulkuväli-

neillä sekä esteetön että turvallinen lähiympäristö. Rakentamisen lähtökohtana on asun-

tojen muunneltavuus sekä ns. moduuliajatus, joka mahdollistaa asuntojen joustavan 

muokkaamisen uusiin käyttötarkoituksiin, mm. yksiöiden yhdistäminen tarvittaessa 

kaksioksi. Rakentamisohjelmissa tulee huomioida myös vaativaa sairaanhoitoa tarvitse-

vien kehitysvammaisten henkilöiden yksilölliset avun ja tuen tarpeet asumisessaan. 

(Laatusuositukset asuntojen rakentamiselle 2010–2017 2010, 3-4) 
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Ryhmämuotoisessa asumisessa (asuntoryhmät ja ryhmäkodit) asuntoryhmän kokoon 

vaikuttaa asuntotyyppi (kerros-, rivi- tai omakotiasuminen) ja onko kyseessä kaupunki 

vai haja-asutusalue. Omakoti- ja rivitaloratkaisuissa maksimi asuntojen määrä samalla 

tontilla on 15 asuntoa, tätä pidetään ehdottomana enimmäismääränä. Kerrostaloratkai-

suissa suosituksena on, että asuntomäärä on maksimissaan 15–20 asuntoa samassa ta-

lossa. Laatutavoitteena on, että ryhmäkoko säilyy pienenä sekä ryhmäkoti- että asunto-

ryhmämalleissa. (Laatusuositukset asuntojen rakentamiselle 2010–2017 2010, 5-6)  

 

4.3.2   Yksilölisen tuen laatukriteerit 

 

Yksilöllisen tuen laatukriteerit on määritellyt Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelu-

kunta (KVANK) vuonna 2011. Kriteeristön osa-alueet ovat yksilöllinen palvelu, tuettu 

päätöksen teko, kunnioittava kohtelu, lainmukaiset palvelut, ihmisoikeuksien turvaami-

nen ja osallisuus lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. Laatukriteerit määritellään valtakun-

nallisen, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen sekä yksilön näkökulmasta. (Yksilölli-

sen tuen laatukriteerit 2011) 

 

Valtakunnallisesti kriteereissä on asuntojen ja palveluiden erottaminen toisistaan, jolloin 

asukas tekee huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen asunnostaan ja palvelui-

den sekä tuen tarve määritellään asukkaan tarpeen mukaan. Valtion budjettiin varataan 

riittävät määrärahat laadukkaiden asumispalveluiden rahoittamiseen ja lainsäädännöllä 

turvataan ihmisen oikeus valita asuinpaikkansa ja lähiyhteisönsä. Tilojen ja palveluiden 

rahoituksen ehtona ovat niiden esteettömyys ja saavutettavuus eri näkökulmista (design 

for all). (Yksilöllisen tuen laatukriteerit 2011) 

 

Palveluiden tuottamisen ja järjestämisen tasolla on oltava laatukriteerinä kuntalaisten 

yhdenvertaisuus ja palvelut, jotka turvaavat kaikkien yhdenvertaisen osallisuuden. 

Yleisten tilojen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia sekä erillisten asuntojen ja asunto-

ryhmien sijaita lähellä palveluita. Henkilöllä on oltava myös riittävä määrä yksilöllisiä 

palveluita ja avustajia, jotka turvaavat yksilölliset mahdollisuudet osallistua. (Yksilölli-

sen tuen laatukriteerit 2011) 

 

Yksilön tasolla laatukriteeriksi on mm. määritelty oikeus valita asuinpaikka ja liikku-

mista kotona sekä lähiympäristössä ei rajoiteta turhaan. Palveluiden tulee ehkäistä ja 
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poistaa vammaisuudesta aiheutuvia haittoja ja esteitä. Laatukriteerinä on myös yksilön 

osallistuminen ja toimiminen yhteisössä ja mahdollisuus käyttää muiden kuntalaisten 

tavoin yleisiä palveluita sekä vapaa-aika- ja harrastuspalveluita. (Yksilöllisen tuen laa-

tukriteerit 2011) 

 

Yksilöllisen tuen tarpeen määrittelyyn on kehitetty erilaisia kartta- ja polkumenetelmiä, 

esim. haavekarttoja, joissa päämiehenä on aina henkilö itse. Yksilölliset kartat ja polut 

ovat tuen suunnittelun ja käytännön toteutuksen pohjana ja niiden ympärille rakenne-

taan tarvittavat palvelut. Henkilökohtainen budjetointi-toimintamalli on vasta kehittely- 

ja kokeiluasteella Suomessa. Henkilökohtaista budjetointia ja sen suomia mahdollisuuk-

sia tukimuodoista on esitellyt kehitysvammaisten oikeuksien kehittäjä ja asiantuntija 

John O`Brien mm. Valta virtaa-konferenssissa vuonna 2013.  

 

 

  Rahoitus 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen ja hankintaan voi saada avus-

tusta ja tukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta sekä Raha-

automaattiyhdistys RAYlta. ARAn rahoitusta voidaan hakea asuntoryhmille sekä ryh-

mäkodeille, uudis- tai peruskorjattaville rakennuksille. Hakuprosessi kestää vähintään 

2,5 vuotta hakemuksen aloittamisesta rakennuksen valmistumiseen, koska jo hakemuk-

sen laadinnassa tulee olla suunnitteluryhmä sekä lausuntoja kunnan eri toimialoilta, 

alustavia piirustuksia rakennuksesta ja tontista. Tukiasumisen järjestäminen RAYn tuel-

la on nopeampaa, koska kyseessä ovat yksittäiset tukiasunnot tavallisella asuinalueella.  

 

 

4.4.1   Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, ARAn, myöntämien investointiavustuksen 

tarkoituksena on lisätä erityisryhmiin kuuluville henkilöille (mm. kehitysvammaiset 

henkilöt, mielenterveyskuntoutujat, pakolaiset, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhuk-

set, sekä opiskelijat) heidän asumistarpeisiinsa soveltuvia ja asumiskustannuksiltaan 

kohtuullisia vuokra-asuntoja sekä parantaa heidän asumisolosuhteitaan.  Myönnettävien 

investointiavustusten kokonaismäärästä päätetään vuosittain valtion talousarviossa, 
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vuonna 2013 kokonaisinvestointiavustuksen määräksi päätettiin 120 miljoonaa eu-

roa/vuosi. (Palveluasumisen opas 2013, 9) 

 

Tavoitteena on rakentaa vuosittain 470 uutta asuntoa sekä tukea 60 asunnon peruskor-

jausta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Tukea voi saada kunta tai muu jul-

kisyhteisö. Hakuprosessin vaiheet ovat varauspäätös (tukivarauspäätöksen hakeminen, 

hankekäsittely ja hankevalinta sekä luonnossuunnittelu), osapäätösvaihe (rakennus-

suunnitelmien ja kustannusten hyväksyttäminen) sekä avustuspäätös ja korkotukilaina-

päätösvaihe (rahoituksen hyväksyminen ja tukien maksaminen). (Mietola ym. 2013, 83) 

 

ARAn investointiavustusten arviointiprosessiin osallistuvat arkkitehti, erityisasiantunti-

ja, insinööri ja rahoitusesittelijä. Hankkeiden arviointiprosessissa tarkastellaan hankkei-

den toteutuskelpoisuutta, rakentamiskelpoisuutta sekä tarpeellisuutta. Tärkein arviointi-

kohde on tarvearvio. Hankkeiden kokonaiskustannusten lisäksi arvioidaan asuntojen 

vuokran taso ja tämän kohtuullisuus, sillä erityisryhmien kohteissa vuokran tulisi pysyä 

Kelan vuosittain vahvistaman eläkkeensaajien asumistuen hyväksyttyjen asumismeno-

jen enimmäismäärän alla, jotta asukas selviytyisi vuokran maksusta. Eri erityisryhmiin 

kuuluvia henkilöitä (kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, muistisairaat) ei saa 

sijoittaa samaan rakennuskokonaisuuteen. (Mietola ym. 2013, 84) 

 

ARA edellyttää, että sekä kunnan asuntotoimi että sosiaali- ja terveystoimi osallistuvat 

erityisryhmien asuntojen tarpeen arviointiin ja käytön suunnitteluun. Hakemukseen tu-

lee sisältyä kunnan lausunto sille jätetystä investointiavustus- ja korkotukihakemukses-

ta, jossa otetaan kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntomarkkinatilanteeseen ja 

asuntokantaan. Hanke ei voi saada ehdollista varausta ilman kunnan puoltavaa lausun-

toa. Hakemukseen tulee myös sisältyä sosiaali- ja terveystoimen lausunto (SOTE-

lausunto). SOTE-lausunto on käsittelyprosessissa keskeinen arvioitaessa hankkeen pit-

käkestoisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta kunnan väestörakenteen sekä – kehityksen 

sekä palvelurakenteen kannalta kunnassa. SOTE-lausunnossa pyydetään tiedot kyseisen 

erityisryhmän asumisen nykytarpeista, pitkän aikavälin tarpeista eri asumismuodoissa, 

vireillä olevista hankkeista sekä haettavan kohteen vaikutuksista laitospaikkojen pur-

kamiseen. (Mietola ym. 2013, 84)  

 

Hankkeen laatutekijät ovat erittäin keskeisessä asemassa arviointiprosessissa. Palvelu-

asumisen oppaassa on määritelty laatukriteerit, joissa asumisyksiköiden ja asuntojen 
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tulee sijaita tavallisella asuinalueella muun asutuksen ja palveluiden joukossa. Asumis-

ratkaisujen tulee olla monenlaisia, jotta asukkaiden avun ja tuen tarve huomioiden voi-

daan järjestää yksilöllistä asumista. Laitosten tilalle rakennetaan asuntoja ja asumisyk-

siköitä, jotka suunnitellaan erityisryhmäkohtaiset laatusuositukset huomioiden. Raken-

netaan pieniä yksiköitä ja vain vanhusten asumisratkaisuissa voi olla suurempia koko-

naisuuksia. Asumisyksiköt ja asunnot ovat osa normaalia lähiyhteisöä, josta asukas saa 

tarvitsemansa lähipalvelut. Asuntojen tulee olla riittävän kokoiset (sekä henkilökohtai-

set että yleistilat). Asunnon fyysiset ratkaisut toteutetaan niin, että asukas voi tehdä 

asunnosta kodin. Asunnot ovat esteettömiä, turvallisia, viihtyisiä sekä tiloiltaan toimi-

via. ARAn avustuksen ulkopuolelle jäävät sellaiset hankkeet, joissa asumisyksiköihin 

yhdistetään työ- ja päivätoiminta. (Mietola ym. 2013. 85). Avustuksen piiriin voi palve-

lutaloissa ja/tai ryhmämuotoisissa asuntokohteissa kuulua vähäinen määrä (enintään 5 

% asuntojen kokonaismäärästä) intervalliasuntoja, joiden kustannukset eivät kuitenkaan 

saa rasittaa taloissa pysyvästi asuvien asukkaiden vuokria. (Palveluasumisen opas 2013, 

16) 

 

Vammaisten henkilöiden asuntojen enimmäismäärä arvioidaan aina kohteittain. Arvi-

oinnin pohjana ovat kuntakohtaiset asukkaiden yksilölliset tarveselvitykset, jotka ARA 

edellyttää hankehakemuksen liitteenä. Tavoitteena on pienentää ryhmäkotien asukas-

määriä ja samalla tontilla tai kiinteistössä olevien asuntojen määriä. Ryhmäasumismuo-

toisten asuntokohteiden koko vaihtelee, asuntoryhmien koko voi olla esimerkiksi 4-8 

asuntoa. Erillisen asunnon koko on 35–40 m2 ja ryhmäkodissa 25 m2. Suositeltavaa on, 

että asuntoratkaisut suunnitellaan aina tulevien asukkaiden kanssa. (Suunnitteluopas 

2013, 16) 

 

Palveluasumisen oppaassa esitetään ARAn tuettavien erityisryhmien kohdekohtaiset 

avustukset, tukiluokka ja –prosentti ja tuen suuruus kohderyhmittäin (taulukko 1). Kehi-

tysvammaisten henkilöiden kohderyhmän tukiluokka on IV/b ja tukiprosentti on mak-

simissaan 50 %. Asumismuotona tällöin on itsenäinen asuminen tai ryhmäasunto. 

Myöskin asunto-oloihin liittyvät tukipalvelut ja asuntojen tila- ja varusteratkaisut vai-

kuttavat kohdekohtaiseen avustukseen. (Palveluasumisen opas 2013, 10) 
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TAULUKKO 1.  Erityisryhmien kohdekohtaiset avustukset (Palveluasumisen opas 

2013, 10) 

 

ERITYISRYHMIEN 

KOHDEKOHTAISET 

AVUSTUKSET  

Tuettava erityisryhmä  

Tu-

ki-  

luok

-ka  

Tu-

ki-  

pro-

sent

ti  

Kohderyhmät  Asumismuo-

to  

asunto-olot ovat huonot ja 

tulot poikkeuksellisen pie-

net  

I  max 

10 

%  

opiskelijat, nuoret, maa-

hanmuuttajat jne.  

opiskelija-

asunto  

vuokra-

asunto  

asuminen edellyttää tavan-

omaista enemmän tukipal-

veluita  

II  max 

25 

%  

mielenterveyskuntoutujat, 

erityistä tukea tarvitsevat 

nuoret, vanhukset, vam-

maiset henkilöt, päihde-

huoltopalveluiden käyttä-

jät, pitkäaikaisasunnotto-

mat  

vuokra-

asunto, tuki-

asunto, pal-

velu-asunto  

asunto-olojen järjestämi-

nen edellyttää tukipalve-

luiden lisäksi merkittävästi 

erityisiä tila- ja varusterat-

kaisuja asuinrakennukseen 

tai asuntoon  

III  max 

40 

%  

muistisairaat ja huonokun-

toiset vanhukset, vammai-

set henkilöt, pitkäaikais-

asunnottomat  

tehostettu 

palveluasun-

to, palvelu-

asunto  

asunto-olojen järjestämi-

nen edellyttää merkittäväs-

ti erityisiä tila- ja varuste-

ratkaisuja ja lisäksi mie-

lenterveys, päihde tai 

muista vastaavista ongel-

mista aiheutunutta pitkään 

jatkunutta asunnottomuut-

ta  

IV/a  max 

50 

%  

pitkäaikaisasunnottomat  tehostettu 

palveluasunto  

asunto-olojen järjestämi-

nen edellyttää tavanomais-

ta enemmän tukipalveluja 

sekä poikkeuksellisen vaa-

tivia taikka kalliita tila- tai 

varusteratkaisuja asuinra-

kennukseen tai asuntoon 

asukkaiden kehitysvam-

man takia  

IV/

b  

max 

50 

%  

kehitysvammaiset,  

1) jotka muuttavat laitok-

sesta  

2) joiden vamman tai sai-

rauden takia asuinraken-

nukseen tai asuntoon on 

tehtävä poikkeuksellisen 

kalliita varusteratkaisuja  

3) joille ei paikkakunnan 

rakennus- tai tonttikustan-

nusten kalleuden takia 

muuten olisi mahdollisuut-

ta saada heidän tarpeitaan 

vastaavia, riittävän edulli-

sia asuntoja  

yksilöllisesti 

suunniteltu 

itsenäinen 

asunto sekä 

ryhmäasunto  
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Asukasvalintojen valvominen viranomaistehtävänä kuuluu kunnalle. Kunnan on päätet-

tävä valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja miten sekä missä laajuudessaan se hoitaa 

lakisääteistä tehtäväänsä vuosittain. Asunnot voidaan ilmoittaa haettaviksi julkisella ja 

yleisellä hakumenettelyllä tai rajatulla hakumenettelyllä.  Asuinhuoneiston vuokrasopimus 

myös valtion tukemassa asuntokannassa voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määrä-

aikainen. Pääsääntöisesti vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. ARA 

ohjaa ja valvoo omistajayhteisöjä omakustannusvuokrien määrittämisessä. (Asukasva-

lintaopas 2014, 7-10) 

 

Avustettavia asuntoja on käytettävä avustuspäätöksessä nimetyn erityisryhmän vuokra-

asuntoina 20 vuotta avustuksen ensimmäisen erän maksamisesta lukien. Avustuskohteil-

le hyväksytään aina myös vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotues-

ta annetun lain (korkotukilaki) mukainen korkotukilaina, johon liittyy lisäksi 40 vuoden 

käyttö- ja luovutusrajoitukset. (Palveluasumisen opas 2013, 11) 

 

Asumisen kehittämisen ARAlla on ollut vuodesta 2010 alkaen käytettävissään määrära-

ha, jonka vuotuinen budjetti on 700 000 euroa. ARA on laatinut rahalle käyttösuunni-

telman, jonka ympäristöministeriö hyväksyy. Määrärahalla tuetaan hankkeita, jotka 

kohdentuvat muun muassa erityisryhmien asumisen kehittämiseen, esimerkkeinä vam-

maisten asumiseen Koti kaikille- ja Arjen keskiössä-hankkeet. (Palveluasumisen opas 

2013, 16) 

 

 

4.4.2    Raha-automaattiyhdistys RAY  

 

Osa kehitysvammaisten asumisohjelman rahoituksesta kohdistuu tukiasuntojen hankin-

taan. Raha-automaattiyhdistys, RAY, myöntää rahoitusta tukiasuntojen hankintaan jo 

olemassa olevasta asuntokannasta tai rakenteilla olevasta uudisrakennuskannasta 4,9 

milj. euroa vuosittain. Tavoitteena on 130 asunnon vuosittainen hankinta. Asuntohan-

kintojen avustusprosentti on 50 % hankintakustannuksista. Avustuksen suuruuteen vai-

kuttavat hankkeen luonne, järjestön varallisuus ja hankkeen muut rahoitusmahdollisuu-

det. Avustuksen avulla tukiasuntojen vuokrataso voidaan pitää normaalia alempana. 

Kehitysvammaisten tukiasuntojen hankintaa tekevien määrä on vielä suhteellisen pieni, 

vuonna 2010 tukea myönnettiin neljälle eri järjestölle, jotka olivat ASPA, Kehitysvam-
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maisten Palvelusäätiö, Savon vammaisasuntosäätiö sekä Uudenmaan vammaispalve-

lusäätiö. (Mietola ym. 2013, 107–108) 

 

Tukiasuntojen hankinta tehdään pääosin olemassa olevasta asuntokannasta, yksittäisinä 

asuntohankintoina. Hankintaprosessi on asiakaslähtöinen, jolloin asuntoa etsitään asiak-

kaan kanssa ja hänen tarpeistaan lähtien. Tärkeää hankinnassa on asuntojen kohtuuhin-

taisuus sekä asuntojen kohtuullinen koko. Näillä kriteereillä pyritään pitämään asunto-

jen hankintahinta ja tästä seuraava vuokrataso KELAn asumistuen enimmäismäärien 

sisällä. Asuntojen hankinnassa tulee kiinnittää myös erityistä huomiota asunnon esteet-

tömyyteen asukasryhmän tätä edellyttäessä (vammaisuudesta johtuvia muutostöitä teh-

dään järjestöjen mukaan harvoin). (Mietola ym. 2013, 108–109)  

 

Hankintaprosessin kannalta ratkaiseva kysymys on asumisen tuen järjestämisestä sopi-

minen, sillä ilman selvyyttä asuntoon saatavasta tukipalveluista järjestöt eivät jatka han-

kintaprosessia. Tukipalveluiden järjestämistä pidetään keskeisenä kehittämiskohteena 

kunnissa ja erityisesti tarjolla olevan tuen laatu on keskeinen kysymys.  Yleensä tuki, 

jota itsenäisesti asuvat kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat arjessaan, on sosiaalista 

tukea, tukea päätöksentekoon, asiointiin ja lähiyhteisössä toimimiseen. (Mietola ym. 

2013, 110–111) 

 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ostaa RAY:n tuella asuntoja tavallisilta asuinalueilta 

ja vuokraa niitä kehitysvammaisille henkilöille. Hankintapäällikkö Pasi Hakalan (2014) 

mukaan asunnon hankinnan lähtökohtana ovat aina asukkaan yksilölliset asumistarpeet.  

Kunta huolehtii asukkaan tarvitsemien asumisen tukipalveluiden järjestämisestä, josta 

on sovittu asukkaan palvelusuunnitelmassa. Asunnonhakija tai kunnan vammaispalve-

lun palveluohjaaja/sosiaalityöntekijä voivat yhdessä täyttää asunnonhakijan kanssa 

asuntohakemuksen (löytyy www-sivuilta), jonka asunnon hakija allekirjoittaa (hän an-

taa tällöin myös suostumuksen tiedonvaihtoon hakemuksessa mainittujen henkilöiden ja 

tahojen kanssa) ja liittää hakemukseen kopion palvelusuunnitelmasta. Hankintapäälli-

költä saa tarvittaessa lisätietoja. Hakuprosessi kestää keskimäärin 2-3 kk, nopeimmil-

laan se voi kestää vain muutaman viikon. Palvelusäätiöllä on noin 250 asuntoa ympäri 

Suomea. 
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4.4.3   Muu rahoitus 

 

Kunnat voivat tällä hetkellä rakentaa kehitysvammaisille henkilöille asuntoja myös 

omalla rahoituksella, jolloin ko. hankkeeseen ei haeta ulkopuolista rahoitusta tai inves-

tointiavustusta ARAlta. Tällöin ei ole ulkopuolista valvontaa asumisen laatusuosituksis-

ta (asunnon sijainti, koko tai varustetaso) vaan kunta määrittelee itse laatuvaatimukset. 

Ko. tapauksissa voi samalla tontilla/rakennuksessa olla myös muita erityisryhmiä (van-

hukset, mielenterveyskuntoutujat) tai työ-ja päiväkeskustoimintaa.  

 

Laatusuositusten tulisi tulevaisuudessa kattaa kaikki kehitysvammaisten henkilöiden 

asuminen, jotta voitaisiin taata kaikille jokaisessa kunnassa tasavertainen asuminen 

riippumatta asunnon rahoittamisvaihtoehdoista. 
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5 ESTEETTÖMYYS, SAAVUTETTAVUUS JA DESIGN FOR ALL 

 

Esteettömyydellä tarkoitetaan yhdenvertaisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan it-

senäisenä ja omana itsenään. Esteettömyys on sekä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, 

kulttuurisen että taloudellisen ympäristön toteutumista siten, että jokainen meistä voi 

toimintakyvystään riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Liikkumisen 

esteettömyys on hyvä peruslähtökohta, mutta myös näkemisen ja kuulemisen esteettö-

myys ovat keskeinen osa fyysisen ympäristön toimivuutta. Tällöin kynnyskysymys ei 

ole se, miten tilaan voidaan päästä vaan se, miten siellä voidaan toimia. (Ruskovaara 

2009, 7) 

 

Esteettömyyttä ei tule nähdä erityisratkaisuna vaan toimivan yhteiskunnan mittarina. 

Kun esteettömyys on mukana suunnittelussa kaavoituksesta alkaen, kun ei tuoteta erik-

seen vammaisille suunniteltuja ratkaisuja vaan olemassa olevaan rakennettuun ympäris-

töön sulautuvaa, saadaan lopputuloksena kaikille toimiva elinympäristö. (Ruskovaara 

2009, 11) 

 

Esteettömyyden rinnalla käytetään yleisesti käsitteitä saavutettavuus ja universaali 

suunnittelu ja suunnittele kaikille-periaatetta (Design for All, DfA). Saavutettavuus tar-

koittaa erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioimista sekä tuotteen tai palvelun helppoa 

lähestyttävyyttä. Saavutettavuutta käytetään etenkin erilaisten palveluiden yhteydessä 

sekä tieto- ja viestintäteknologiassa. Universaali suunnittelu ja Design for All ovat kä-

sitteitä, joiden tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä toteuttamaan 

ratkaisuja, joita kaikki ihmiset voivat käyttää mahdollisimman laajasti ilman mukautuk-

sia tai erikoissuunnittelua. (Nevala 2014, 143) 

 

 

 Esteettömyyttä koskevat lait, asetukset ja muut määräykset 

Rakennetun ympäristön esteettömyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä 

asetetuille tavoitteille. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koske-

vat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenette-

ly ja viranomaisvalvonta. Asetus esteettömästä rakennuksesta (Suomen rakentamismää-

räyskokoelma F1 Esteetön rakennus 2005) koskee hallinto- ja palvelurakennuksia sekä 

muissa rakennuksissa sijaitsevia liike- ja palvelutiloja. Määräykset koskevat myös työti-
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loja sisältäviä muita rakennuksia työn luonteen mukaan. Asuinrakennuksia ja asumiseen 

liittyviä tiloja määräykset koskevat siltä osin kuin asuntosuunnittelua koskevassa ase-

tuksessa (Suomen rakentamismääräyskokoelma G1 Asuntosuunnittelu 

2005) edellytetään niiden soveltumisesta liikkumisesteisille. (Rakennuksen esteettö-

myys 2013) 

Rakennus piha- ja oleskelualueineen tulee suunnitella sekä rakentaa maankäyttö- ja ra-

kennuslain mukaan siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti 

lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. Esteettömyysvaatimuksiin vai-

kuttavat myös rakennuksen käyttötarkoitus, käyttäjämäärä ja kerrosluku (MRL 117 e §).  

(Rakennuksen esteettömyys 2013) 

Rakennetun ympäristön esteettömyys tulee erityisryhmien asumisessa ymmärtää liik-

kumisen esteettömyyttä laajemmin, käsittäen myös näkemisen, kuulemisen, hahmotta-

misen ja ymmärtämisen esteettömyyden sekä viihtyisyyden ja turvallisuuden. Lähiym-

päristön suunnittelussa on kiinnitettävä erityisesti huomiota turvallisuuteen, viihtyisyy-

teen ja helppokulkuisuuteen. (Mietola ym. 2013, 85) 

 

 

 Rakennetun ympäristön esteettömyyden arviointi 

 

Esteettömyyden arviointiin on kehitetty erilaisia kartoitusmenetelmiä, joilla sitä voidaan 

arvioida, mitata sekä kehittää. Invalidiliitto on kehittänyt esteettömyyskartoitusmene-

telmän ”Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus”, jolla voidaan selvittää fyysisen 

ympäristön esteettömyyttä ja antaa toimenpide-ehdotuksia havaittujen ongelmien kor-

jaamiseksi. (Ruskovaara. 2009. 7).  Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Kokko-

lan yliopistokeskus ovat kehittäneet It-Arvi-työkalun esteettömyyden arviointiin. Työ-

kalu on tietokoneelle ladattava sovellus, jolla asuntokohteen esteettömyyttä arvioidaan 

ulko-ovelta asunnon huonetiloihin asti. Sovellus antaa kysymysvalikon, johon vastaa-

malla saa raportin asunnon esteettömyydestä, normien ylityksistä tai alituksista se-

kä mahdollisista parannusehdotuksista. (It-Arvi-työkalu 2014) 

 

RT-esteettömyystieto on palvelu, joka tarjoaa esteettömään asuntosuunnitteluun ohjeis-

tusta sekä tarkistuslistajärjestelmän, jonka avulla suunnittelija tai asunnon käyttäjä voi 

arvioida kohteensa esteettömyyttä. Palvelussa on vaatimukset-osio, jossa on määritelty 

yleiset, asuin-, ulko- ja yhteistilojen sekä ryhmäkotien vaatimukset. Ryhmäkotien vaa-
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timukset on jaoteltu yleisiin, sisä- ja ulkotiloihin sekä parvekkeeseen sekä henkilökun-

nan tiloihin. Ko. palvelussa voi myös luoda omia tarkistuslistoja. (RT-esteettömyystieto 

2014) 

ASPA-säätiö on kehittänyt Esteetön asunto- mallin, jonka tarkoituksena on havainnol-

listaa miten pienillä ratkaisuilla asunnosta saadaan toimiva kaikille asukkaille. Mallin 

asunto on oikea koti 2012 valmistuneessa asuntoryhmässä, jonka kaikki asunnot ovat 

perusesteettömiä ja rakennettu kahden oven – mallia noudattaen. Mallin avulla voi 

konkreettisesti nähdä miten eri tavoin asunto hahmottuu, kun sen kalustus, valaistus ja 

väritys vaihtuvat. Asuntoa voi tarkastella kahden eri käyttäjän näkökulmasta joko käve-

levän aikuisen tai pyörätuolilla liikkuvan henkilön perspektiivistä. (Esteetön asunto 

2014) Tällaiset mallit ja suunnittelijoiden 3D-kuvat ovat erittäin havainnollisia ja konk-

reettisia, kun kehitysvammaisten henkilöiden kanssa suunnitellaan heidän asumistaan.. 
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6 TEKNOLOGIA ASUMISEN TUKENA 

 

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä sekä teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpi-

detään tai parannetaan ihmisen toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia, elämänlaatua tai 

itsenäistä suoriutumista. Sen osa-alueita ovat apuvälineteknologia, kommunikaatio- ja 

informaatioteknologia, sosiaaliset teknologiat sekä turvallisuus (mm. turvahälytinjärjes-

telmät). Hyvinvointiteknologiaan kuuluvat myös terveysteknologia, asiakas- ja potilas-

tietojärjestelmät, geroteknologia sekä design for all -ajattelu. (Melkas & Pekkarinen 

2014, 209) 

 

Neljä viidestä suomalaisesta pitää turvallisuutta tärkeimpänä asumiseen liittyvänä tun-

teena, lähes 60 % suomalaisista kertoo olevansa valmis maksamaan kodin turvallisuu-

teen liittyvistä ratkaisuista (Karppinen & Paloheimo-Koskipää 2013, 19). Teknologialla 

pystytään parantamaan asunnon sekä itse asukkaan turvallisuutta monin tavoin. Turval-

lisuutta parantavaa teknologiaa tulee olla käytössä kaikissa asunnoissa jo lakisääteisesti 

(esimerkiksi palovaroitin), osa teknologiasta mietitään yksilöllisesti asukaskohtaisina 

ratkaisuina. Teknologiatarvetta tulee miettiä jo sähkösuunnitteluvaiheessa, jotta tarvitta-

vat varaukset voidaan ennakoida, kuten sähköiset ovien lukitukset. 

 

 

 Nykyinen teknologian käyttö kehitysvammaisen henkilön arjessa 

 

Oman puhelimen käyttö on useimmille kehitysvammaisille henkilöille arkipäiväistä 

rutiinia. Tällä hetkellä yhteydenpito ystäviin ja läheisiin toimii helposti puhelimitse, 

joko soittoina tai tekstiviesteinä.  Puhelimien muotoilussa ja teknologiassa on kiinnitetty 

erittäin paljonkin huomiota laitteen käytettävyyteen ja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin, 

joten yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia on runsaasti. 

 

Erityisen tärkeää on asumisen arjessa tietotekniikkayhteyksien toimivuus. Asukkaan 

mahdolliset aisti- ja kommunikointia tukevat laitteet tarvitsevat nopeat ja toimivat yh-

teydet, samoin kuin asukkaiden omat tietokoneet ja tabletit.  Asukkaat pitävät yhteyttä 

läheisiinsä ja myös toisiinsa tietokoneen Skype-yhteydellä tai sähköpostin ja Faceboo-

kin kautta, tietokonepelejä pelataan runsaasti. Tietotekniikan hyödyntäminen yhteyden-

pidossa on vielä hyvinkin paljon riippuvainen asukkaiden sekä myös läheisten iästä ja 
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tietotekniikkataidoista. Yksilölliset avunpyyntöjärjestelmät sekä sähköiset kirjaamisoh-

jelmat tarvitsevat myös nopeita ja toimivia yhteyksiä. 

 

Asukkaille erilaisten automaattien, kuten pankki- tai lipunostoautomaattien käyttö voi 

olla joskus haastavaa ja vaatii ohjausta sekä apua. Automaattien käyttö vaatii yleisim-

min lukutaitoa, joten niiden käyttö ei ole käytännössä kaikille mahdollista. Erityisesti 

pankkiautomaattien käytössä vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta tunnuslukujen käy-

tössä ja niiden säilytyksessä. Pyörätuolissa istuvan henkilön on mahdotonta käyttää 

pankkiautomaattia, koska hän ei pysty näkemään automaatin ruutua eikä näppäilemään 

tunnuslukuja. Myöskin sirukortilla maksamisessa voi olla vaikeuksia; monenlaiset kor-

tinlukijat, kortinlukijan kirjallisessa ohjeistuksesta ei ole selkoversioita, pienet näppäi-

met ja kortin oma tunnusluvun muistaminen loogisena toimintaketjuna. 

 

 

 Ovien lukitus 

 

Ovien lukitus voi olla mekaanista tai sähköistä. Mekaaninen lukko aukeaa perinteisellä 

avaimella, sähköinen lukko avautuu joko numerosarjalla, kaukosäätimellä, sähköisellä 

tunnisteella tai sormenjäljellä. Sähköisen lukitusjärjestelmän hyötyinä ovat turvallisuus 

(kadonneet avaimet saadaan nopeasti kytkettyä pois käytöstä), laajat sarjoitusmahdolli-

suudet sekä kulunvalvonta. Kulunvalvontajärjestelmään voi liittää yksittäisen asunnon, 

kiinteistön tai laajemmankin alueen. Oviautomatiikkaa voidaan käyttää mm. ulko-ovissa 

helpottamaan kulkemista rollaattorilla sekä pyörätuolilla. (Örn 2012, 12–27, 32) 

 

Ovipuhelin tai porttipuhelin mahdollistaa ääni- tai kuva – ja ääniyhteyden ulko-ovelta 

tai portilta asunnolle. Jos valitaan kuva- ja ääniyhteydellä oleva ovipuhelin, on ulkoko-

jeeksi valittava sellainen laite, joka on varustettu valaistuksella (tulija tunnistettavissa 

myös pimeällä). Ovipuhelimeen voi kytkeä myös yömykistyskytkimen, joka estää ovi-

puhelimen soimisen haluttuna aikana. (Örn 2012, 30–31)  

 

 

 Paikantaminen 

 

Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen vapau-

teen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Lain mukaan henkilön täytyy itse antaa 



34 

 

lupa siihen, että hänet saa paikantaa, alle 15-vuotiaan lapsen kohdalla huoltajat voivat 

päättää lapsen puolesta. Ilman suostumusta voidaan matkapuhelinverkoston avulla pai-

kantaa henkilö vain hätätapauksissa pelastusviranomaisten määräyksestä. Paikannus- ja 

seurantalaitteiden käytössä on erittäin tärkeää miettiä, missä tilanteessa paikannusta 

käytetään ja kenellä on oikeus paikantamiseen. (Forsberg 2012, 8) 

 

Ihmisen paikannus voidaan tehdä GSM-verkkopaikannuksena tai tarkempana GPS-

paikannuslaitteella tai matkapuhelimella, jossa on GPS-ominaisuus ja seurantaa varten 

asennettu ohjelma. Sisätiloissa ja rajatuilla ulkoalueilla voidaan käyttää radiotaajuuksil-

la toimivia kiinteästi asennettuja paikannuslähettimiä. Esineiden paikantamiseen koti-

oloissa on saatavana pieniä, avaimenperän tyyppisiä ja kokoisia laitteita, jotka ilmaise-

vat äänimerkillä sijaintinsa. Laitteen voi kiinnittää avainten lisäksi esimerkiksi matka-

puhelimeen, kaukosäätimeen, käsilaukkuun tai kävelykeppiin. Ko. paikantimet toimivat 

lähinnä sisätiloissa. (Forsberg 2012, 9-34) 

 

 

 Avunpyyntöjärjestelmät 

 

Avunpyyntöjärjestelmällä tarkoitetaan laitekokonaisuutta, jolla henkilö voi kutsua apua 

taholta, jonka kanssa avun antamisesta on ennalta sovittu. Järjestelmään voidaan liittää 

turvalaitteita, jotka tekevät hälytyksen automaattisesti eivätkä vaadi käyttäjän tietoista 

toimintaa. Järjestelmän tarkoituksena on turvata avun saanti ja myös helpottaa henkilö-

kunnan työtä. Avunpyyntöjärjestelmä koostuu hälyttimestä, huonekojeesta tai asiakas-

päätteestä, keskuslaitteesta ja hallintaohjelmistosta sekä hälytysten vastaanottamisesta. 

Hälytyspainikkeet ovat yleensä hälytysrannekkeita tai riipuspainikkeita, sänkyjen luona 

johtopainikkeita, seinille asennettavia kutsupainikkeita tai wc-tilojen vetonaruhälytti-

miä.  Painikkeet voivat olla myös kosketus- tai äänihälyttimiä ja käyttökytkimet voivat 

olla myös tarvittaessa suurempia. Avunpyyntöjärjestelmiin voi myös kytkeä ovipuheli-

men. (Forsberg & Lamponen 2014, 7-10, 13) 

 

Hätäpainike on henkilökunnan käyttöön tarkoitettu painike, jolla voi tehdä henkilötur-

vahälytyksen. Lisäapupainike on tarkoitettu kiireettömiin avunpyyntöihin. Ovi- ja ikku-

nahälytin tunnistaa oven tai ikkunan avaamisen ja sulkemisen ja tekee tarvittaessa siitä 

hälytyksen. Poistumisvalvontatunniste (dementiaranneke) on kulunvalvontaan tarkoitet-

tu tunniste. Epilepsiahälytin asennetaan epilepsiaa sairastavan henkilön sänkyyn petaus-
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patjan alle ja se tunnistaa alkavan kohtauksen rekisteröimällä tärinän patjan läpi. vuo-

teeseen voidaan asentaa myös inkontinenssi- sekä vuodehälyttimiä. Hälytinmatto hälyt-

tää, kun sen päälle astutaan, samoin älylattia havaitsee liikkumisen ja tekee tarvittaessa 

hälytyksen. Lisäksi ovat kaatumishälytin, vuodehälytin, liikeilmaisin ja – tunniste, 

muistuttava lääkeannostelija, liesivahti, lämpötilahälytin, häkävaroitin, palovaroitin ja 

vesivuotohälytin. (Forsberg & Lamponen 2014, 11–14) 

 

 

 Teknologian käytettävyys ja eettisyys kehitysvammaisille henkilöillä 

 

Tuija Virtanen-Ylinen on kirjoittanut Satakunnan Ammattikorkeakoulussa opinnäyte-

työn ”Kehitysvammaisten Palvelusäätiö – tekniikka tulevaisuuden palveluasumisessa” 

hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa. Hänen työnsä tarkoituksena oli selvittää 

alalla toimivien yritysten ajankohtainen myynnissä oleva teknologia, joka helpottaa it-

senäisesti asuvien kehitysvammaisten henkilöiden elämää. Tutkimuksessa alkukysely 

tehtiin kuudelle eri yrityksille heidän teknologiatuotteistaan. Heidän antamiensa tietojen 

perusteella tehtiin jatkokysely, johon vastasivat kolmen asumisyksikön vastaavat ohjaa-

jille sekä heidän esimiehensä. Itse teknologian loppukäyttäjiä kehitysvammaisia henki-

löitä ei tutkimukseen otettu mukaan lainkaan. (Virtanen-Ylinen 2014, 7-8, 16–18) 

 

Tutkimuksen lähdeaineiston kerääminen muodostui Virtanen-Ylisen mukaan haastavak-

si, sillä kehitysvammaisten hyvinvointiteknologiasta ei löytynyt merkittävästi aiempaa 

tutkittua tietoa. Usein kehitysvammaisille on tarjolla samoja laitteita kuin vanhuksille, 

vaikka erityisesti nuoret kehitysvammaiset saattavat olla hyvinkin asiantuntevia ja eri-

laisia tekniikan käyttäjiä kuin vanhukset. Tuloksista kävi ilmi, että tutkimuksessa mu-

kana olevat laitteet (GPS-kello, sähköinen oven avausjärjestelmä, terveyden omaseuran-

ta, turvakello ja – puhelin sekä hoivajärjestelmä) mahdollistaisivat useamman kehitys-

vammaisen itsenäisen elämän alkuun. Laitteiden arvottaminen oli kuitenkin vaikeaa, 

sillä kehitysvammaisten tarpeet ovat erilaisia ja kenttä on hyvinkin heterogeeninen. 

(Virtanen-Ylinen 2014, 33–35) 

 

Eniten hyötyä koettiin saavan sähköisen ovenavausjärjestelmästä, jonka hyödyt tulevat 

esiin henkilökunnan avainten vähenemisenä sekä pyörätuolilla liikkuvan kanssa. Ter-

veyden omaseurantajärjestelmästä kysyttäessä nousi esiin verensokerin, verenpaineen ja 

painon mittauksien luotettavuus ja tasainen valvominen, jos asiakas itse ei kykene mit-
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taamaan arvojaan oikein. Kehitysvammaisten asukkaiden toisilleen antama vertaistuki 

teknologian käytössä voisi auttaa paljonkin laitteiden käyttöön otossa ja varsinaisessa 

käytössä. Jatkokyselyn vastauksissa nousi esiin huoli kehitysvammaisten yksityisyyden-

suojasta usean laitteen kohdalla. (Virtanen-Ylinen 2014, 32–34). 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden teknologian osaamista vertaistukena kannattasi käyttää 

nykyistä enemmän. Vertaistuen kehittäminen olisi tukimuoto, joka auttaisi todella pal-

jon uuden teknologian käyttöön otossa tai varsinaisessa teknisessä ongelmassa, mutta 

lisäksi se lisäisi ja vahvistaisi sosiaalisia suhteita.  
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7 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISEN KEHITTÄMINEN  

 

Uudessa asumiskulttuurissa kehitysvammainen henkilö on kotinsa päämies. Yksilölli-

seen asumiskulttuuriin siirtyminen edellyttää uudenlaista asunto- ja tilasuunnittelua.  

Erityisen haavoittuvia elämänlaadun ulottuvuuksia ovat yksityisyys asumisessa, kanssa-

käyminen muiden ihmisten kanssa, vaikuttamismahdollisuudet ja mahdollisuudet osal-

listua itseä kiinnostavaan toimintaan ja tekemiseen. (Hintsala, Seppälä & Teittinen 

2008, 229–230) 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen muuttuu mittakaavaltaan yhä pienimuotoi-

semmaksi, mutta samalla ratkaisujen tulee olla monimuotoisia ja olla yhä yksilöllisem-

piä. Rahoituksessa tulevaisuudessa voisi olla käytäntö, jossa kehitysvammaisille henki-

löille korvamerkitään asuntoja uudisrakennettavasta sosiaalisesta asuntokannasta ja näi-

den asuntojen hankintaan/rakennuttamiseen käytetään jo olemassa olevia rahoitusmuo-

toja, esim. investointiavustus. Erittäin tärkeää olisi saada asumisen laatusuositukset 

kaikkeen erityisryhmien asuntorakentamiseen, ei ainoastaan ARAn rahoittamaan, jotta 

kuntalaisten tasa-arvoisuus toteutuisi koko maassa. (Mietola ym. 2013, 119–121) 

 

Rahoituksessa ARAn avustukset ovat olleet keskeisiä. Ympäristöministeriö on teettänyt 

keväällä 2014 selvityksen ARAn investointiavustusjärjestelmän toimivuudesta. Järjes-

telmän vaikuttavuus on ollut hyvä; kohteiden asumiskustannukset ovat olleet kohtuulli-

sia ja asunnot ovat olleet laadukkaita. Vaikuttavuutta voidaan kohottaa yhä edelleen 

parantamalla asumistarpeiden arviointia ja kokonaissuunnittelua kunnissa sekä tiivistä-

mällä yhteistyötä. Kunnat ovat kehittäneet erityisryhmäasumisen suunnittelua entistä 

kokonaisvaltaisemmaksi, parannettavaa löytyy kuitenkin asumisen, tonttipolitiikan ja 

palvelutuotannon yhdistämisessä. Selvityksessä on esitetty avustusten käsittelyprosessin 

aikaistamista ja se on jo toteutettu (haluaika päättyy nyt 7.10.2014 ja varauspäätökset 

tulevat jo tammikuussa 2015). (Hynynen & Koponen 2014) 

 

ARA on ollut mukana rahoittamassa Koti kaikille-hanketta vuosina 2011–2014, joka 

toteutettiin Uudenmaan asumisen osaamiskeskusohjelmassa. Hankkeessa on koottu 

opas vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnit-

telussa huomioitavia asioita. Oppaassa todetaan, että kehitysvammaisten henkilöiden 

asumiseen liittyvät vaatimukset ovat hyvinkin yksilöllisiä. Asukkaiden yksilöllisyyttä ja 

itsenäisyyttä tulee vahvistaa hyvällä asuntosuunnittelulla sekä ratkaisuilla ja tuotteilla, 
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jotka helpottavat arkielämää. Asuntojen ja asuinympäristön esteettömyys, muunnelta-

vuus ja joustavuus ovat avainasioita asuntosuunnittelussa. Oppaassa käsitellään asumis-

ratkaisuja, itse asunnon tiloja, ryhmäkodin yleisiä tiloja, erityis- ja ulkotiloja, henkilö-

kunnan tiloja, aistikokemuksiin vaikuttavia asioita sekä turvallisuutta ja tekniikkaa. 

(Sievänen & Sievänen 2014, 7-50) 

 

ARAn koordinoima ja rahoittama Arjen keskiössä-hanke käynnistettiin toukokuussa 

2012 Kehitysvammaliiton toimiessa siinä asiantuntijana. Hankkeessa etsittiin uudenlai-

sia tapoja järjestää kehitysvammaisten henkilöiden, asumista ja elämää lähiyhteisöissä. 

Hankkeessa sovellettiin yhteistoiminnallisen kehittelyn ja innovoinnin menetelmiä ja 

saatiin tuloksia näiden menetelmien soveltamisesta kehitysvammaisten henkilöiden 

asumisen suunnitteluun.  Hankkeen tavoitteena oli mallintaa suunnittelukäytäntöä että 

tuottaa uusia asumisen ratkaisuja korttelisuunnittelun lähtökohdista. (Hintsala & Mieto-

la 2013, 11–30) 

 

Yhteiskehittelytyöpajat Arjen keskiössä-hankkeessa käynnistyivät eri toimijoiden ver-

koston kokoamisella kuntakohtaisesti tai kuntien yhteistyönä, niissä oli osallistujia pal-

veluntuottajista, kaupungin eri hallintoaloista, vammaispalvelun työntekijöitä, palvelui-

den käyttäjiä ja muiden kaupunkien työpajojen edustajia. Osallistujamäärä oli 41–56 

henkilöä kussakin työpajassa. Yhteiskehittelyn työpajoissa kerätiin tietoa kehitysvam-

maisten henkilöiden arjen toiveista, tarpeista ja unelmista. Työpajojen lisäksi haastatel-

tiin työpajojen toiminnassa olleita kehitysvammaisia henkilöitä ja täten saatiin asumi-

seen ja elämiseen liittyviä käyttäjäkokemuksia. (Hintsala & Mietola, 2013. 6-21) 

 

Hankkeen tuloksena oli, että kehitysvammaisten henkilöiden toiveena on mahdollisim-

man tavallinen asuminen tavallisilla asuinalueilla. Asunnon tulisi olla esteetön ja täyttää 

asunnon tunnuspiirteet. Asunto mahdollistaa oman elämäntyylin asumisen ja itselle tär-

keän tekemisen kotona. Asunto on myös osa naapurustoa ja se on korttelissa tai lähiym-

päristössä, jossa on mahdollisuus kokoontua ja toimia. Asuntoverkostomallissa hyödyn-

netään asukkaiden resursseja ja taitoja sekä edellytetään henkilökunnan työajan ja re-

surssien uudelleen organisointia. (Hintsala & Mietola 2013, 50) 

 

Arjen keskiössä-hankeen yhteiskehittelyn työskentelytavan kehittelyn lopputuloksena 

muodostettiin kuusivaiheinen innovointimalli uusien asuntoratkaisujen kehittämiselle 

yhteistoiminnallisena prosessina. Prosessin vaiheet ja työtavat on esitetty taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2. Innovointityöskentelyn vaiheet ja työtavat (Hintsala & Mietola. 2013, 

22) 

 

Vaihe Työtavat 

1. Asiakkaiden tarpeiden 

ja toiveiden selvittäminen 

 

Palvelujen käyttäjiltä kysytään, missä ja miten he viet-

tävät arkeaan, millaista tekijöistä mielekäs arki kotona, 

työssä ja vapaa-aikana muodostuu ja millaisia asioita he 

haluavat tulevalta kodiltaan ja asuinalueeltaan. 

Työskentelytapa: yhteistoiminnallinen paja, ymmärtä-

mistä ja kommunikaatiota helpottavat apuvälineet kuten 

kuvat, tutustumiskävelyt alueilla ja asiakkaiden haastat-

telut 

2. Asuinalueen tarjonnan 

selvittäminen 

 

Tutkitaan asuinalueita ja millaisia asioita asuinalueet 

tarjoavat tällä hetkellä asumisen, vapaa-ajan ja työllis-

tymisen suhteen ja millaisia uusia lähiyhteisöllisiä asun-

toratkaisuja ne voisivat tarjota tulevaisuudessa. 

Työskentelytapa: yhteistoiminnallinen paja, alueita 

konkretisoiva kuvamateriaali, tutustuminen alueeseen 

3. Innovointi, ideointi 

Luodaan uusia ratkaisuja 

olemassa olevien mahdol-

lisuuksien ja tunnistettu-

jen tarpeiden pohjalta 

Lähtökohtana asukkaiden toiveet ja tarpeet (vaihe 1) ja 

tunnistetut mahdollisuudet (vaihe 2). 

 

4. Innovaation kuvaus 

Tutkitaan vaiheessa 3 

syntyneitä ratkaisuja 

Määritellään uuden ratkaisun ja/tai idean innovaatio-

tyyppi ja muutoksen laajuus. Käytetään apuna innovaa-

tioiden kuvaamisen työkalua. (ks. raportin luku 4) 

Nimetään uudet ratkaisut ja ideat. 

5. Lupaavimpien 

innovaatioiden valinta 

 

Valitaan lupaavimmat uudet innovaatiot (asumisratkai-

sut) jatkoon. Kuvataan asumisratkaisun keskeiset ele-

mentit ja laaditaan kuvauksesta ns. innovaatiokortti (ks. 

raportin luku 4.3) 

6. Kehittämispilotin 

käynnistäminen 

Laaditaan toteutussuunnitelma. Käynnistetään kehittä-

mispilotti/kehittämispilotit. 

 

 

Arjen keskiössä-hankkeen toiseen vaiheeseen kuului myös Tampereen teknillisen yli-

opiston arkkitehtiopiskelijoille toteutettu suunnittelukurssi syksyllä 2013. Sen tarkoituk-

sena oli ideoida konkreettisesti kehitysvammaisten asumiselle valtakunnallisesti asetet-

tuja tavoitteita suunnittelemalla asuinkortteli, joka tarjoaisi erilaisia asuntoja erilaisten 

ihmisten tarpeisiin. Suunnitelmissa oli ajatus asuntoverkostosta, joka antaisi tarvittavan 

yksilöllisen tuen sitä tarvitsevalla asukkaalle. Erityisasumisen ja muun asumisen raja-

aitoja hälvennettiin tietoisesti sijoittamalla erityisasumisen ratkaisut osaksi kortteliko-

konaisuutta ilman, että ne leimallisesti erottuvat muusta asumisesta. Asuntotasolla yksi-

löllisyyttä lisättiin tarjoamalla vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja saman asuntotyypin sisällä 

sekä muuntelun mahdollistavia ratkaisuja kuten siirtoseiniä. Liikuntaesteisille henkilöil-

le sopivat porrashuoneisiin asuntojen lähelle sijoitetut varastotilat ovat erittäin käyttö-
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kelpoisia myös muille asukkaille. Suunnitelmat tehtiin neljään eri kuntaan, Lahteen, 

Seinäjoelle, Tampereelle ja Turkuun. Opiskelijoiden laatimat suunnitelmat ovat osa 

TTY:n arkkitehtuurin laitoksen KEHASU/KEHUTUT (Kehitysvammaisten asumisen 

tutkimus)-hanketta. (Helamaa 2014) Ida Väänänen teki suunnittelukurssin rinnalla 

opinnäytetyönä selvityksen, jossa hahmotellaan työkalua asukaslähtöiseen asuntosuun-

nitteluun.  Arkkitehtisuunnittelun pohjaksi muodostettiin muuttujien joukko, joita olivat 

asuntokunta, liikkumisapuvälineet, tuen tarve, tavoiteltu asumisen yhteisöllisyysaste, 

asuntojen muunneltavuus ja joustavuus, talotyyppi ja kaupunkirakenne. Väänänen on 

myös kehittänyt asumiskonsepteja asuntoverkostossa. (Väänänen 2014, 49–71) 
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8 YHTEISKEHITTELYN TYÖPAJAT 

 

 Yhteiskehittelykohde 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa kunnassa on kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen 

suunnitellusta asuinrakennuksesta jo arkkitehdin piirtämä havainnekuva (3D-mallinnus) 

sekä pohjapiirustukset. Työpajojen työskentelyssä asuntojen suunnittelun perustana on 

ollut asuinrakennuksen konkreettinen ja selkeä havainnekuva (kuva 1) ja asunnoista 

kaksio (2 h + kk), kooltaan 36-37 m2 (kuva 2). 

 

 

 

KUVA 1. Havainnekuva yhteiskehittelyn kohteena olevasta asuinrakennuksesta ja sen 

sijainnista tontilla. 
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KUVA 2. Asuntoryhmän 2h+kk-asunto, jonka pohjapiirustusta käytettiin asukkaiden 

piirustuksien pohjana. 

 

 

 Kohderyhmän määrittely 

 

Kohderyhmänä on uuteen asuntoryhmään muuttamista suunnittelevat kehitysvammaiset 

henkilöt. He asuvat jo nyt ohjatussa asuntolassa, jonka koko toiminta siirtyy uuteen ra-

kennukseen, alustava muuttoajankohta on kevät-kesä 2016. Tällöin koko asumisryhmän 

toiminta muuttuu, osa asukkaista muuttaa silloin pienryhmään ja osa asukkaista muuttaa 

saman rakennukseen asuntoryhmän asuntoihin. Asukkaiden edustajat ovat olleet muka-

na suunnitteluryhmän toiminnassa. Nyt kohderyhmän kaikilla asukkailla on mahdolli-

suus miettiä ja suunnitella omaa asumistaan, asumisen tukea sekä myös laajempaa 

asuinympäristöään. 

 

 

 Työpajoissa käsiteltäviä teemat 

 

Työpajoissa käsiteltäviä teemat valitsi opinnäytetyön tekijä taustakirjallisuuden perus-

teella. Teemoiksi valikoitui Arjen keskiössä-hankkeen (Hintsala & Mietola, 2013) ide-

ointimallin mukaisesti kohdat 1-3, tulevien asukkaiden toiveet ja tarpeet sekä konkreet-
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tinen tutustuminen tulevaan asuinrakennuksen tonttiin sekä sen lähiympäristöön ja pal-

veluihin. Työpajoissa haluttiin saada selville myös ”käyttäjien ääni” asumisen suunnit-

telussa sekä tulevan rakennuksen lähiympäristön esteettömyys ja palveluiden saavutet-

tavuus. Lisäksi teemoiksi valikoitui asumisen tuki ja apuvälineet/teknologia, jotka ovat 

olennainen osa asumisen arjen käytäntöjä. 

 

Työpajojen teemat ovat:  

1. missä haluaisin asua? 

2. millainen oman asunnon pitäisi olla? 

 mitä siellä pitäisi olla? 

 haluanko asua yksin vai yhdessä jonkun muun kanssa? 

3. kuka auttaa asumisessa? 

 missä tarvitsen tukea? 

4. mitä apuvälineitä/teknologiaa tarvitsen? 

5. mitä asunnon lähiympäristössä pitäisi olla? 

 virastot, kaupat, liikkuminen, työpaikat, vapaa-ajan toiminta? 

6. tutustuminen uuden asuntoryhmän sijaintipaikkaan sekä sen lähiympäristöön ja 

selvitetään mitä siellä nyt on  

7. mitä haluaisin sinne vielä lisää/mitä tarvitsisin lähiympäristössä? 

8. mitä voisin tehdä yhdessä naapureiden kanssa? 

 millainen on hyvä naapuri? 

 

 

 Työpajojen toteutus  

 

Opinnäytetyöhön tutkimuslupaa haettiin tutkimuksen kohteena olevan kunnan sosiaali- 

ja terveystoimen johtoryhmältä ja se myönnettiin 2.9.2014. Luvan allekirjoittajana oli 

sosiaali- ja terveysjohtaja ja yhteyshenkilöksi oli määritelty vammaispalvelupäällikkö. 

Vammaispalvelupäällikön kanssa allekirjoitettiin sopimus opinnäytetyön tekimisestä 

6.10.2014.  

 

Ohjatun asuntolan asukkaille käytiin lokakuun alussa 2014 asukaspalaverissa esittele-

mässä työpajatyöskentelyä, sen tarkoitusta ja käytännön järjestelyitä. Asukkaita ja tuki-

asukkaita on asuntolassa kaikkiaan 14, joista kaikki voivat halutessaan osallistua ko. 

ryhmätoimintaan. Työpajoihin osallistumisen oli vapaaehtoista ja niihin osallistumisen 
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saattoi perua halutessaan, osallistujat allekirjoittavat suostumuksensa työpajatyöskente-

lyyn (Liite 1). Samalla käynnillä selvitettiin myös henkilökunnalle työn tarkoitusta ja 

käytännön järjestelyitä, jotta he olivat tietoisia käytännön järjestelyistä. 

 

Yhteensä 12 asukasta halusi osallistua työpajatoimintaan, joten muodostettiin kolme eri 

ryhmää, jokaisessa 4 osallistujaa.  Ryhmien vetäjänä toimi opinnäytetyön tekijä. Työpa-

jatoimintaan osallistujat jaettiin ryhmiin sen mukaan miten he parhaiten pääsisivät osal-

listumaan toimintaan, esimerkiksi kotipäivät sekä harrastustoimintoihin ja kerhoihin 

osallistuminen (ko. asioita kysytty jo työpajojen esittelyssä).  

 

Työpajaryhmät kokoontuivat lokakuussa 2014 yhteensä 11 kertaa (3-4 kertaa/ryhmä), 

yksi ryhmän kokoontuminen peruttiin samana päivänä tapahtuneen retken vuoksi. 

Ryhmät kokoontuivat iltapäivisin tai iltaisin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ko-

koustiloissa, yhdellä kertaa käytiin tutustumassa tulevan yksikön tonttiin ja lähiympäris-

tön palveluihin. Työpajojen vetäjän tehtävänä oli mahdollistaa ryhmien toiminta, hän 

huolehti käytännön järjestelyistä, materiaalien hankinnasta, ryhmien aikataulutuksesta 

sekä kirjasi ylös ryhmien kommentit. Ohjauksessaan käytettiin selkokieltä sekä tarvitta-

essa kuvakommunikaatiota.  

 

Työpajojen teemoja jaettiin jokaiselle kokoontumiskerralle 2-3 teemaa. Jokaisella sisäti-

loissa olevilla kokoontumiskerroilla piirrettiin tulevaa asuntoa (yhteensä 3 kertaa) mui-

den teemojen lisäksi. Oman asunnon suunnittelu vaatii paljon aikaa ajatteluun ja yhtei-

seen pohtimiseen, joten siihen kannattaa varata aikaa. 

 

Työpajoissa käytettiin piirtämistä, kirjoittamista, leikattuja kuvia ja Kehitysvammaliiton 

Papunet-kuvapankin kuvia asukkaiden toiveiden ja tarpeiden ilmaisussa. Erilaisilla 

työskentelytavoilla löydettiin sopiva ilmaisumuoto kaikille osallistujille, työpajoihin 

osallistuneiden asukkaiden itse tuottamia piirustuksia ja tekstejä esitetään raportin ku-

vissa 3-14. 
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KUVA 3. Työpajaan osallistuneen asukkaan toiveet esitettynä Papunet-kuvien avulla. 

 

Kuvassa asukas on käyttänyt oman asuntonsa suunnitteluun kuvia, jotka hän on itse 

valinnut (kuva 3). Kuvien avulla hän pystyy esittämään parhaiten oman toiveensa asun-

non varustelusta sekä sisustuksesta ja pihalla tapahtuvista toiminnoista, esimerkiksi gril-

laus, pelien pelaaminen sekä ystävien kanssa yhdessä istuminen. 

 

 

 

KUVA 4. Työpajaan osallistujan toiveet leikattujen kuvien avulla koostettuna. 
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Kuvassa 4 on työpajaan osallistuja käyttänyt erivärisiä leikattuja kuvioita hahmottamaan 

konkreettisesti mittasuhteita, mitä kaikkea huoneistoon mahtuu. Kuvioita on helppo 

liikuttaa paikasta toiseen ja siten miettiä yleisesti huoneen sisustusta ja sinne tarvittavia 

huonekaluja. Värilliset kuviot auttavat asukasta hahmottamisessa. Tarvittaessa voisi eri 

huoneiden huonekalujakin koodata omille väreille niin asunto sisustus olisi tällöin hel-

pompi hahmottaa tai käyttää työskentelyssä apuna  3D-kuvia asunnosta. 

 

 

 Työpajatyöskentelyn tulokset 

 

Opinnäytetyöntekijä kirjasi yhteiskehittelyn työpajoista vapaata keskustelua ”sihteerin” 

ominaisuudessa. Tarkoituksena oli saada ryhmä keskustelemaan keskenään ja pohti-

maan eri vaihtoehtoja eikä suinkaan keskustelemaan ryhmän vetäjän kautta. Ryhmädy-

namiikassa huolehdittiin kuitenkin niin, että jokainen ryhmän jäsen sai kertoa oman 

mielipiteensä rauhassa eikä ollut oikeita tai vääriä mielipiteitä. Varsinaista sisällön ana-

lyysiä ei tehty keskustelusta vaan osallistujien kommentit ovat kirjattu ylös ko. tapah-

tumassa osallistujien kanssa keskustellen. Kommenteissa on huolehdittu osallistujien 

anonymiteetistä. Yhteiskehittelyn tulokset esitetään teemoittain. 

 

 

8.5.1   Missä haluaisin asua? 

 

Missä haluaisin asua?-teemaa käsiteltiin lähinnä asumisympäristön tasolla kuten maa-

seutu tai kaupunki ja kerros-, rivi- ja omakotitalo-tasolla. Asuinympäristössä kannatusta 

saivat sekä kaupunki- että maaseutuympäristö tasapuolisesti. Asuinrakennuksen vaihto-

ehdoissa kerrostalo ja rivitalo asumismuotoina saivat enemmän kannatusta kuin omako-

titalo. Useat työpajaan osallistujat ovat asuneet jossain elämän vaiheessa omakotitalos-

sa, joten se on asumismuotona tuttu, mutta omakotitaloasuminen koetaan ehkä työlääm-

pänä ja vaikeampana kuin muut asumismuodot. 
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KUVA 5. Työpajaan osallistuneen henkilön oma koti selkeästi esitettynä. 

 

Kuvassa 5 piirtäjä on kuvannut omaa kotiaan selkeästi piirtämällä ja kirjoittamalla. Hän 

haluaa keittiön, jossa pystyy valmistamaan ja lämmittämään ruokaa. Hän on huomioinut 

myös pistorasioiden määrän, niitä pitää olla paljon. Luumupuu, grilli, tuolit ja pöydät 

ovat toiveena uuden asunnon pihapiiriin. 

 

 

8.5.2   Millainen oman asunnon tulisi olla? 

 

Millainen oman asunnon pitäisi olla?-teemaa käsiteltiin oman asunnon konkreettisen 

tekemisen kautta.  Ryhmien piirsivät, kirjoittivat tai ilmaisivat itseään kuvilla mietties-

sään millainen oma asunto olisi, mitä siellä pitäisi olla ja mitä siellä voisi tehdä. Tässä 

teemassa pieni ryhmä oli oikein hyvä, yhteisöllisyyttä tuli keskusteluissa ja kuitenkin 

jokainen pystyi keskittymään omaan työhönsä. Yleisimmin mietittiin asunnon yksityis-

kohtia ja materiaaleja, mutta jotkut miettivät jo itse asumista siellä ja siihen liittyviä 

asioita (esim. sähkön kilpailuttaminen), tällöin asunto on jo muuttunut ajatuksissa ko-

diksi. 
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KUVA 6. Työpajaosallistujan toiveet kirjattuna ja piirrettynä. 

 

Kuvan 6 asukkaalla on ajatus erityisesti asunnon kodikkuudesta. Hän halusi keinutuolin, 

räsymattoja, seinävaatteen ja tauluja. Tiskikone ei ole aivan välttämätön, hän voi tiskata 

käsinkin. Kodin ikkunalla kukkii perinteiset kukat. Saunakin tulisi olla asunnon yhtey-

dessä. Pihalle hän toivoo keinua, huvimajaa, grilliä sekä mahdollisuutta pelata pelejä. 

 

 

 

KUVA 7. Asukkaan piirtämä oma toiveasunto. 
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Kuvan piirtäjä on hyvin käytännöllinen ihminen ja arvostaa asumisessaan lämpöä ja 

yksityisyyttä. Hän on halunnut asuntoonsa tiiviit ikkunat ja säleverhot näkösuojaksi. 

Asunnossa tulee olla myös isoja vaatekaappeja ja riittävästi pistorasioita erilaisille ko-

neille. Kalustuksen miettiminen on vielä hieman kesken (kuva 7). 

 

Haluanko asua yksin vai yhdessä jonkun muun kanssa?-kysymykseen tuli pääsääntöi-

sesti vastaukseksi yksinasuminen. Yksinasumisen hyvänä puolena pidettiin omaa rauhaa 

tehdä asioita omalla tavalla.  Muutama henkilö mietti aiemman kokemuksen perusteella 

asumista toisen henkilön kanssa, kuitenkaan kyseessä ei silloin olisi parisuhde vaan ta-

savertainen ystävyys.  

 

 

8.5.3   Kuka auttaa asumisessa? 

 

Työpajaryhmät olivat hyvinkin yksimielisiä siitä, että asumisen apu tulisi perinteisesti 

ohjaajilta, heidän toivottiin olevan paikalla aamusta klo 07 iltaan klo 20-22 asti.  Avus-

tajien käytöstä ei ollut juuri kenelläkään aiempaa kokemusta eikä asumiseen haluttu 

konkreettista tukea sukulaisiltakaan. Ystävät ja kaverit voisivat antaa myös apua asumi-

sessa ja samalla he voisivat torjua yksinäisyyden tunnetta. 

 

Ryhmäläiset kokivat tarvitsevansa apua pukeutumiseen (säänmukainen pukeutuminen), 

henkilökohtaiseen hygieniaan, vaatehuoltoon, ruuanlaittoon, ajanvarauksiin (esimerkik-

si lääkäri ja parturi) sekä talonmiespalveluihin. Apua ja tukea tarvitaan myös rahan käy-

tössä (ostoksilla, pankkiautomaatin ja pankkikortin käytössä, laskujen maksamisessa). 

Terveydenhoitoon tarvitaan myös apua, suurimpana lääkehuolto (reseptit, lääkkeiden 

jako dosettiin). Myöskin koetiin, että tarvitaan apua yhteydenpitoon (mm. edunvalvoja) 

ja aikatauluttamiseen (kellon tuntemisen vaikeus). 

 

 

8.5.4   Mitä teknologiaa tarvitsen? 

 

Teknologian miettiminen oli ryhmään osallistujille vaikeaa. Apuvälineistä tiedetyimmät 

olivat pyörätuoli ja rollaattori, jotka ovat hyvin yleisiä liikkumisen apuvälineitä.  Tekno-

logia-käsitettä ryhmän vetäjä avasi kertomalla esimerkkejä ovien lukkovaihtoehdoista 

(sähköinen / manuaali) ja näyttämällä konkreettisesti miten sähkölukkoa käytetään. 
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Eniten keskustelua syntyi turvallisuudesta, teknologia koettiin synonyyminä turvalli-

suudelle. Myöskin oman asunnon yksityisyyttä halutaan suojata ulkopuolisilta henkilöil-

tä. Ulko-ovet toivottiin olevan aina lukittuna, jotta kaupustelijat ja ei-toivotut vieraat 

pysyisivät pois. Oviin toivottiin lisäksi vielä ovisilmää tai turvaketjua, jotta nähdään 

kuka haluaa tulla asuntoon eikä tuntemattomille ja kaupustelijoille avata ovea. Posti-

luukkua oveen toivottiin myös, tällöin kukaan muu ei pysty katsomaan mitä postia ke-

nellekin tulee. Ulkosummeriin toivottiin myös näköyhteyttä, jolloin myös nähtäisiin, 

kuka soittaa summeria. 

 

Asukkaat olivat tottuneet käyttämään ovissa manuaalista lukkoa, joten sähköinen lukko 

tuntui osalla heistä vaikealta käyttää. Sähköisen lukon käytön hyvänä puolena on se, 

että hienomotoriikkaa ja voimaa ei tarvita käsissä niin paljoa kuin manuaalisen lukon 

käytössä, joten monivammaisemmatkin henkilöt pystyvät itsenäisesti avaaman ovia. 

Avaimen mahdollisesti unohtuessa tai kadotessa toivottiin henkilökunnalta apua oven 

aukaisuun.  

 

 

 

KUVA 8. Työpajaan osallistuneen asukkaan näkemys omasta asunnostaan.  

 

Kuvassa 8 työpajaosallistuja on halunnut asuntoonsa varusteisiin astianpesu- ja pyykki-

koneen sekä kaakelit vessan lattiaan ja seiniin. Asunnon kalustus on jo tarkkaan mietitty 

seinäkelloa myöten. Hänen mielestään turvallisuus on tärkeää, hän haluaa oveen turva-

lukon. Pihaan on hänellä toiveena aurinkovarjo, mattoteline ja isot roskikset. 
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KUVA 9.  ”Oma koti kullan kallis”. 

 

Kuvan piirtäneellä asukkaalla on kokemusta asumisesta monissa erilaisissa paikoissa. 

Hänellä on tarvetta asumisen esteettömyyteen ”ei kynnyksiä” ja  turvallisuuteen ” WC 

lattia ei saa olla liukas”. Tietotekniikan toimivuus on hänelle erittäin tärkeää, yhteydet 

pitää toimia. Turvallisuusseikoista hän pohtii myös sähkön saatavuutta sähkökatkojen 

aikaan (varageneraattori?).  Asukas kiinnittää myös huomiota asunnon äänieristykseen, 

asunnosta toiseen ei saisi puhe kuulua. Tähän kotiin odotetaan kauempaa vieraita, suun-

nitelmissa on varavuode tai levitettävä sohva (kuva 9). 

 

Avunpyyntöjärjestelmistä ainoastaan turvapuhelin on käytössä nykyisessä asumismuo-

dossa yöaikaan. Asukkaiden yhteydenpitoa ohjaajiin mietitytti työpajoihin osallistujia. 

Kaikilla asukkailla ei ole kännykkää tai sitä ei osata/voida käyttää niin miten yhteyden-

pito toimii? Olisiko silloin turvaranneke käytössä näillä asukkailla? Paloturvallisuudesta 

puhuttiin myös paljon ja mietittiin talon yleisen tupakointipaikan sijaintia. Paloturvalli-

suudesta oli konkreettisia kokemuksia poistumisharjoituksista, joita on pidetty yhdessä 

palokunnan kanssa. 
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KUVA 10.  Työpajassa piirretty tuleva oma koti. 

 

Kuvassa 10 piirtäjä haluaa asuntonsa keittiöön käytännön töitä helpottavaa koneita ja 

laitteita, hän on siis jo tottunut käyttämään niitä.  Olohuoneessa on tärkeää televisio, 

radio, sohva pöytä ja lasikaappi tavaroille.  Asukas ei ole piirtänyt kotiinsa tietokonetta, 

sen käyttö ei ole kotona nähtävästi tärkeää. Asunnon seiniin on toiveena saada vaaleat 

tapetit ja vessaan kaakelit.  

 

 

8.5.5   Mitä asunnon lähiympäristössä pitäisi olla? 

 

Pienehköllä paikkakunnalla keskusta on suhteellisen tiivis alue ja palveluiden välimat-

kat lyhyitä. Asunnon lähiympäristössä tulisi olla pankki, elintarvikekauppoja sekä eri-

koisliikkeitä, mm. vaatekauppoja. Apteekissa käydään lähes viikoittain ja parturit sekä 

jalkahoitaja ovat kävelymatkan päässä. Työtoiminta tulisi olla suhteellisen lähellä, käve-

ly- tai pyörämatkan päässä tai sinne olisi autokuljetus. Vapaa-ajan toiminnoissa kirjasto, 

liikuntapaikat sekä yhteinen kokoontumis- ja karaoke-paikka toivottiin myös kävely-

etäisyydelle. 
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8.5.6   Tutustuminen tulevan asuinrakennuksen tonttiin 

 

Tulevan asuinrakennuksen tontilla on nyt tyhjillään oleva omakotitalo, joten ryhmäläi-

set pystyivät käydä katsomassa tulevaa asuinrakennuksen tonttia. Lähes kaikki ryhmiin 

osallistujat kävivät tutustumassa uuden asuinrakennuksen tonttiin sekä sen lähiympäris-

töön, joten tontti kiinnosti tulevia asukkaita. 

 

Tontilla naapureina olevat kerrostalot olivat hyviä vertailukohtia, kun pohdittiin uutta 

rakennusta ja sen ulkonäköä, erityisesti lasitetut parvekkeet olivat kiinnostavia. Myös-

kin ulkovarasto ja roskakatos kiinnostivat. Tontin laidalla olevat isot puut toivottiin jää-

vän, sillä ne antavat erittäin hyvää näkösuojaa ja vaimentavat liikenteen ääniä. Myöskin 

marjapensaat todettiin olevan tervetulleita myös uuteen pihaan. Liikenteen ryhmäläiset 

totesivat olevan hiljaista, ”ei mene paljon autoja”.  

 

 

 

KUVA 11. Työpajaosallistujan yksityiskohtainen kuvaus asunnostaan, ”Tulevaisuuden 

suunnitelma” 

 



54 

 

Kuvassa piirtäjä on kuvannut erittäin tarkasti asuntonsa koneistuksen ja sisustusta huo-

nekaluineen. Hän on ollut todella paneutunut työhönsä miettimällä yksityiskohtia. Asu-

kas on piirtänyt parivuoteen, joten asunnossa voisi asua kaksikin henkilöä. Pihaan hän 

haluaa pyörävaraston polkupyörälleen ja ison roskakatoksen monine lajitteluvaihtoeh-

toineen (kuva 11). 

 

 

 

KUVA 12.  Osallistujan kirjaamia toiveita tulevan kotinsa varustuksesta. 

 

Kuvassa 12 asukkaalla on paljon toiveita oman kotinsa varustukseksi sekä huonekaluik-

si. Hän on innostunut muiden osallistujien piirustuksista niin, että haluaa melkein kaik-

kea mitä muutkin haluavat. Seuraavana vaiheena asumisen suunnittelussa voisi olla 

asunnon koon konkretisoiminen, mitä kaikkea asuntoon mahtuu ja mistä joutuu luopu-

maan, koska asunnossa on tilaa vain 36 m2. Tärkeintä siinä vaiheessa on hänen itse 

miettiä, mitä hän oikeasti tarvitsee ja mitä hän kotonaan tekee ja sen jälkeen tekee valin-

tansa. 

 

 

8.5.7   Mitä haluaisin sinne vielä lisää/mitä tarvitsen lähiympäristössä? 

 

Ryhmät totesivat, että uuden asuntorakennuksen lähiympäristö on esteetön ja siinä on 

palveluvalikoimaa. Työtoimintaan kävellen kulkeville uusi asuinpaikka on jopa lähem-

pänä kuin nykyinen, kävelyreitti on selkeä kävelyteitä pitkin. Seniori-puisto (liikunta-
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paikka, joka on suunniteltu aikuisille liikuntakyvyn ja tasapainon parantamiseksi sekä 

lihasvoiman säilyttämiseksi) on lähes vieressä. Kirkko ja terveydenhuollon palvelut 

(lääkärin vastaanotto, laboratorio, erityistyöntekijöiden vastaanotot, hoitotarvikejakelu) 

ovat uudessa asuinpaikassa kauempana kuin nyt, joten niihin kulkemisessa tarvitaan 

nykyistä enemmän ohjausta ja apua. Myöskin uimahallia kaivattiin lähiympäristöön. 

 

 

8.5.8   Mitä voisin tehdä naapureiden kanssa? Millainen on hyvä naapuri? 

 

Eniten ryhmäläiset painottivat naapureiden kanssa tekemisessä tervehtimistä; naapuria 

tulee tervehtiä ja tervehtiessä pitää katsoa silmiin. Naapurin kanssa jutellaan, käydä ky-

lässä ja kahvilla. Yhdessä naapurin kanssa voi lenkkeillä, katsoa telkkaria, ulkoiluttaa 

eläimiä ja järjestää tapahtumia tai talkoita. Naapurilta saadaan apua ja häntä mielellään 

autettaisiin, joten naapuri olisi asumisen vertaistukena todella tärkeä. 

 

Hyvänä naapurin pidetään henkilöä, joka on auttavainen ja ystävällinen, ei kuitenkaan 

tuppaudu väkisin seuraan eikä riitele tai huuda. Naapurin tulee noudattaa järjestyssään-

töjä, ”ei huudata radiota” ja osallistuu yhteisiin puuhiin ja töihin. Naapurin tulisi olla 

myös rehellinen, luotettava ja siisti,”hänen pitää siivota omat jälkensä”. 

 

 

 

KUVA 13. Työpajassa piirretty asunto, jossa on sydänkuviolliset tapetit. 
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Tämä asunto on ”sydämellinen”, tapeteissa on sydämiä ja päiväpeitossa lukee ”love” 

(kuva 13). Koti on selkeästi piirretty vain yhdelle asukkaalle, sohvakin on ajateltu vain 

yhden istuttavaksi. Seurana asunnossa asuisi lemmikkinä kissa. Asunnon toiminnot on 

ajateltu tarkkaan mahtumaan kaksioon. 

 

 

 Ohjeet ja kysymykset suunnitteluryhmälle 

 

Ryhmät esittelivät työnsä tuloksia marraskuussa 2014 asumisen suunnitteluryhmälle 

sekä muille sidosryhmille. Esittelyssä kehitysvammaiset henkilöt esittelivät itse omia 

suunnitelmiaan ja olivat oman asumisensa asiantuntijoita. Ryhmän vetäjä oli ”sihteeri-

nä” ja esitti pääpiirteittäin teemat sekä niiden toteuttamisen käytännössä. Ryhmällä oli 

vielä tarkentavia kysymyksiä suunnitteluryhmälle asuinrakennuksen teknisistä tiedoista 

sekä varustelutasosta. Piirustukset jäivät vielä ryhmään osallistujien suostumuksella 

jatkoesittelyjä varten vammaispalvelun arkistoon, josta ne myöhemmin palautetaan 

ryhmäläisille. 

 

 

 

KUVA 14. Asukkaan ajatukset ja toiveet uuteen kotiin. 

 

Kuvassa 14 asukas oli miettinyt punaista väriä oman asunnon seinälle. Käytännön asu-

misessa hänelle on tärkeää raikas ilma ja yksityisyys, ikkunoissa tulee olla säleverhot.  
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Oma parveke on mieluinen ja pihalla muiden kanssa oleskelu mukavaa. Limsakone olisi 

myös tärkeä uutuus uudessa asunnossa. 

 

Työpajojen osallistujat halusivat kiinnittää suunnitteluryhmän huomiota asuinrakennuk-

sen suunnitteluun ja toteutukseen asioihin, joista he halusivat tarkempaa tietoa. Nykyi-

sessä asuntolassa kuuluu äänet huoneesta toiseen, joten asukkaat edellyttävät parempaa 

äänieristystä uuteen rakennukseen. Mikä on tulevan asuinrakennuksen lämmitysmuoto? 

Ulko-ovien lukitusta mietittiin paljon ja osalle asukkaista koko ajan lukittuna olevat 

ovet tuovat selkeästi turvallisuuden tunnetta (kaupustelijat ja ei-toivotut ihmiset eivät 

pääse rakennukseen sisälle). Postiluukkuja toivotaan oviin, tällöin ei pääse kukaan nä-

kemään mitä postia asukkaalle tulee. Rakennuksessa on taloyhtiön sauna, joten pohdit-

tiin löylyhuoneen kokoa, montako ihmistä mahtuu kerralla lauteille? Yksityisyyttä tarvi-

taan asumisessa ja mietittiin tuleeko säleverhot automaattisesti kaikkiin ikkunoihin? 

Myös jätekatoksen tulee olla riittävän suuri, jätteiden lajittelu mahdollista sekä jäteastiat 

riittävän suuret ja helppokäyttöiset. Myöskin haluttiin tietää rakennuksen yleinen tupak-

kapaikka, missä se sijaitsee turvallisesti. 

 

Vammaispalvelulle esitettiin kysymys asukasvalinnoista, haluttiin tietää koska asukas-

valinnat tehdään ryhmäkotiin ja asuntoryhmään. Tämä on tärkeä tieto, koska silloin tu-

leva asukas voi konkreettisesti miettiä jo tiettyä asuntoa ja sen sisustamista omaksi ko-

diksi. Myöskin haluttiin tietää mitä tulevaan asunnon vuokraan kuuluu, onko saunamak-

sua ja kuuluuko pyykkihuoneen käyttö vuokraan. 

 

Vammaispalvelulle ja suunnitteluryhmälle toimitettiin ko. kysymykset tiedoksi suunnit-

telun ja toiminnan pohjaksi. Työpajaryhmän esittämät ohjeet ja kysymykset olivat esillä 

seuraavassa kokouksessa. 

 
 

 Palaute työpajatoiminnasta 

 

Palautetta työpajatoiminnasta ja sen toteutuksen yleisestä käytettävyydestä pyydettiin 

marraskuun kokoontumisen jälkeen. Palautteen antaminen oli vapaaehtoista ja sen saat-

toi antaa anonyymisti käytävällä kokoontumisesta pois lähtiessä lehtiötelineelle (fläppi-

taululle). Palautetta työpajojen käytettävyydestä pyydettiin hymynaama-asteikolla 

(kolme eri kasvovaihtoehtoa  ) piirtämällä ruksin valmiiden hymynaamojen koh-
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dalle tai itse piirtämällä sellaisen naaman kuin itsestä tuntui. Palautteen saattoi antaa 

joko itse pajatyöryhmään osallistuja tai suunnittelu/sidosryhmän jäsen. Palautteen antoi 

9 osallistujaa (kokonaisosallistujamäärä oli 20 henkilöä) eli 45 % osallistujista ja pa-

laute oli yksinomaan myönteistä -naamalla. 

 

Käytettävyys kuvaa sitä, miten tuotteella/palvelulla voidaan saavuttaa tavoitteet tulok-

sellisesti, tehokkaasti sekä miellyttävästi. Tehokkuus kuvaa ihmisen voimavarojen käyt-

tötarpeen suhdetta tavoitteiden saavuttamiseen. Miellyttävyyden kokemiselle on edelly-

tyksenä tyytyväisyys, mikä puolestaan tarkoittaa epämukavuuden puuttumista ja myön-

teistä suhtautumista tuotteen käyttöön. (Väyrynen, Nevala & Päivinen, 2004, 17.) 
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9 POHDINTA 

 

Kehitysvammaiset henkilöt tulee ottaa oman asumisensa suunnitteluun mukaan jo heti 

suunnittelun alusta lähtien. Ihannetapaus olisi, että yhteiskehittelyä tehtäisiin jo ennen 

kuin arkkitehti on piirtänyt asuntoa, tällöin saataisiin yksilöllisesti mietittyä esimerkiksi 

seinien paikka tai pesuhuoneen koko vastaamana asukkaan yksilöllistä tarvetta. Hanka-

luutena tällöin on pitkä prosessi suunnittelusta konkreettiseen toteutukseen, se voi viedä 

useamman vuoden. Kehitysvammaisilla henkilöillä voi olla haasteita aikakäsityksessä ja 

odottaminen on hankalaa vaikkakin suunnitteluprosessi olisikin jaettu osiin. Yhteiske-

hittely toimii kuitenkin myöhemminkin, joten sen yksilöllistä alkamista tai sisältöä pys-

tytään muokkaamaan, ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa ratkaisua.  

 

Yhteiskehittelyn työpajoissa kehitysvammaiset henkilöt pystyvät konkreettisesti miet-

timään asumistoiveitaan ja niiden toteuttamismahdollisuuksia ja siten osallistumaan 

aidosti suunnitteluprosessiin.  Pienryhmissä voi keskustella konkreettisista käytännön 

asioista esim. pyykinpesukoneen mallista (kumpi olisi parempi edestä vai päältä täytet-

tävä kone?) tai äänieristyksen tasosta muiden tasavertaisten osallistujien kanssa, mutta 

silti pienryhmien yhteisöllisyys antaa mahdollisuuden jokaisen yksilöllisille suunnitel-

mille ja pohdinnoille. Keskusteluteemat tulee olla riittävän konkreettisia ja selkeitä ky-

seiselle ryhmälle. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että kehitysvammaisten-

henkilöiden aktiivisuus ja innovatiivisuus saadaan esille työpajatyöskentelyssä, heidän 

omat ajatukset, toiveet ja tarpeet omalle asumiselleen. Työmuoto soveltuu myöskin yk-

silötyöskentelyksi tai työskentelyksi asukkaan perheen ja läheisten kanssa palveluoh-

jauksessa. 

  

Työpajojen tuotokset tulee olla asuntojen suunnittelun perusteena. Ryhmän jäsenet ovat 

asiantuntijoina omasta asumisestaan ja tieto heidän asumisen tarpeista ja toiveista tulee 

siirtyä suoraan asuntosuunnittelun perusteeksi. Tässä case-tapauksessa suunnitteluryh-

mä sekä vammaispalvelu olivat aktiivisesti mukana. Yhteiskehittely-toimintamalli on 

myös käyttökelpoinen eri hallintoalojen ja yhteistyötahojen hankkeissa tehostamaan 

suunnittelua ja yhteistä ymmärrystä kehitysvammaisten ihmisten asumisessa. 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisessa ei ole vielä optimaalisesti käytetty tietotek-

niikkaa arjen kommunikoinnin apuna. Nyt on jo huomattavissa kuinka tietotekniikkatai-

tojen kehittyessä yhteydenpito sekä omaisiin että ystäviin sujuu vaivattomasti vaikkapa 
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Skypellä. Tietokoneilla ja tableteilla ovat kuvakommunikaatio-ohjelmat tavallisten ma-

nuaalisten kuvakansioiden tilalla. Kehitysvammaisten henkilöiden toisilleen antama 

vertaistuen kehittäminen olisi tietotekniikassa ja teknologiassa tärkeää, on helpompi 

ottaa käyttöön ohjelmia tai välineitä kun tuki on arjessa lähellä ja näkee miten ne toimi-

vat käytännössä. 

 

Rakentamisessa teknologia huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa keräämällä tietoa tule-

vien asukkaiden yksilöllisistä tarpeista. Ovien lukitusjärjestelmät tulee suunnitella mah-

dollisimman helpoiksi ja turvallisiksi käyttäjille. Sähköinen lukitusjärjestelmän käytön 

hyötynä on turvallisuus, laajat sarjoitusmahdollisuudet sekä kulunvalvonta, jonka voi 

tarvittaessa liittää siihen. Avunpyyntöjärjestelmillä tarkoitetaan laitekokonaisuuksia, 

jolla henkilö voi kutsua apua. Järjestelmään voi liittää erilaisia painikkeita, tunnistimia 

ja hälyttimiä, esimerkiksi hätäpainike henkilökunnan käyttöön, asukkaalle epilepsia-, 

kaatumis- tai liiketunnistin ja huoneistoon liesivahti ja vesivuotohälytin. Avunpyyntö-

järjestelmien käyttö harkitaan yksilöllisesti avun ja tuen tarpeen mukaan, samoin pai-

kannuslaitteet. Paikannuslaitteiden käytöstä tulee olla ko. henkilön lupa, vain hätäta-

pauksissa voi paikantaa henkilön matkapuhelinverkoston avulla. Henkilökunnan tekno-

logian tuntemusta tulisi parantaa huomattavasti, jotta he pystyisivät hyödyntämään tek-

nologiaa paremmin työssään. Ohjaajien/avustajien ammatillisessa koulutukseen tai työ-

paikkojen perehdytyskoulutukseen tulee lisätä tietoisuutta teknologian hyödynnettävyy-

destä ja yksilöllisestä käytettävyydestä. 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden oman asumisensa suunnittelun rinnalla tulee miettiä 

asumisen tukea, sen kehittämistä vastaamaan yksilöllisiä tarpeita.  Mistä saadaan riittä-

vä tuki ja ohjaus ryhmäkoteihin, asuntoryhmiin ja erillisiin asuntoihin? Nykyiset työn-

tekijöiden työskentelytavat tulee muuttua vastaamaan paremmin asukkaiden yksilöllisiä 

tarpeita, enemmänkin asukkaan avustamiseksi hänen omassa kodissaan. Myöskin asu-

misen ja asumisen tuen muutoksien kustannukset ja henkilökunnan tarve olisivat kun-

nille erittäin tärkeitä tietoja asumisen suunnitteluun tulevaisuudessa. 

 

Jatkotutkimuksena esitetään kehitysvammaisten henkilöiden asumisen teknologian käy-

töstä sekä yhteiskehittämisen työpajojen toteutuksesta. Monet teknologiatuotteet ovat 

kehitetty selkeästi erityisryhmälle (esimerkiksi liikuntaesteiset henkilöt tai vanhukset), 

jolloin ne eivät aina suoraan sovellu kehitysvammaisten henkilöiden käyttöön. Esimer-

kiksi ohjeistus on kirjoitettu yleiskielelle eikä sitä voi muuttaa kuvasymboleiksi. Erityi-
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sesti kiinnostavaa olisi ottaa tutkimukseen jo nyt tällä hetkellä arjessa käytössä olevat 

laitteet ja tuotteet, jolloin niistä saataisiin konkreettista tietoa käytettävyydestä sekä 

muusta käyttöön olennaisesti liittyvistä seikoista kuten käyttäjätuen ja huollon toimi-

vuudesta. Myöskin kehitysvammaisen henkilön oma mielipide laitteen käytettävyydestä 

olisi mielenkiintoista ja tärkeää tietoa sekä laitteen hankkijalle että erityisesti sen val-

mistajalle. Yhteiskehittelyn käytännön toteutuksista kaivataan tietoa, lisätutkimusta ja 

käytännön hyviä kokemuksia, jotta toimintamallin käyttö vakiintuisi arkeen. 

 

Ajatukset ja haaveet kodista ovat kaikille ihmisille samanlaiset; koti tuo tunteen fyysi-

sestä ja psyykkisestä turvallisuudesta, omista valinnoista sekä omannäköisestä elämästä.  

Kaikkein tärkeintä on, että asunto tuntuu kodilta ja siellä on hyvä ja turvallista asua, olla 

ja toimia. Jokaisen kodin tulisi olla siellä asuvan henkilön näköinen ja oloinen, hän olisi 

se kodin päähenkilö. 

 

Näistä tunteista laulavat Resisposse ja Pertti Kurikan Nimipäivät seuraavasti: 

 

Erilaisuus, pidä siitä kiinni. 

 Erilaisuus, mä pidän siitä kiinni. 

 Erilaisuus, mä pidän siitä kiinni. 

 Erilaisuus, mä pidän siitä kiinni, kii ja kii ja kii ja kii. 

 Erilaisuus ei ole tauti,  

älä siitä välitä vaan elämästä nauti… 

- Resisposse 

 

Mä en haluu asuu asuntolassa. 

Mä en haluu asuu missään laitoksessa. 

Haluun asuu Kalliossa 

pommisuojassa rauhassa. 

Kalliossa on hyvä olla, 

Töölössä on tyhmä olla. 

Kalliossa on aina hauskempaa 

ja enemmän paikkoja harrastaa. 

Mä tarviin vähän kunnioitusta, tasa-arvoa elämään… 

- Pertti Kurikan Nimipäivät 
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LIITTEET 

Liite 1. Suostumus 

SUOSTUMUS OSALLISTUMISESTA 
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