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1. Johdanto 

Ennen kehitysvammaisen huolto oli omaisten vastuulla ja jos perhe ei pystynyt huoleh-

timaan kehitysvammaisesta henkilöstä, laitettiin hänet vaivaistaloon (Verneri  2016). 

Tänä päivänä kehitysvammaiset otetaan huomioon yhä paremmin ja heidän asumis-

mahdollisuuksista on tullut yhä monipuolisempia ja asiakkaan tarpeita palvelevia. Kehi-

tysvammaiset pystyvät yhä itsenäisempään elämään. Nuori kehitysvammainen haluaa 

itsenäistyä ja muuttaa omaan kotiin siinä missä ei-kehitysvammainenkin. Valitettavasti 

kuitenkin itsenäiseen elämiseen muuttaminen on usein paljon haasteellisempaa kehi-

tysvammaiselle, kuin kehitysvammattomalle. Tähän vaikuttavia asioita ovat yhteiskun-

nan asenteet sekä kehitysvammaisen nuoren ja hänen vanhempien välille muodostu-

nut vahva side, jota on vaikea katkaista. Myös tietämättömyys kehitysvammaisten 

nuorten mahdollisuuksista voi olla itsenäistymisen esteenä. Kehitysvammaisten parissa 

työskentelevillä on suuri rooli kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisprosessissa. 18-

vuotta täyttäneistä kehitysvammaisista 12 000 asuu asumispalveluissa. Noin 9000 asuu 

omaisten luona ja sama määrä asuu itsenäisesti. Yhteensä täysi-ikäisiä kehitysvammai-

sia on noin 31 000. Kehitysvammaisten asuminen on jaoteltu autettuun, ohjattuun ja 

tuettuun asumiseen. Asumispalveluiden järjestämisvastuu kehitysvammaisille on kun-

nalla. (Kehitysvammaliitto 2016.) 

Opinnäytetyön prosessi lähti liikkeelle, kun ammattiopisto Luovi Etelä-Pohjanmaalla 

kaipasi tietoa itsenäistymässä oleville kehitysvammaisille nuorille sopivista asumisyksi-

köistä Etelä-Pohjanmaan alueella. Lisäksi oli kiinnostavaa tietää kehitysvammaisten 

nuorten parissa työskentelevien ajatuksia ja kokemuksia itsenäistymässä olevasta kehi-

tysvammaisesta nuoresta, sekä kuinka kehitysvammaisten nuorten parissa työskente-

levät kokevat kehitysvammaisen nuoren mahdollisuudet itsenäiseen elämään Etelä-

Pohjanmaan alueella. 

Työn tarkoituksena oli tukea kehitysvammaisen nuoren tulevaisuuden suunnittele-

mista ja omaan kotiin muuttoa. Opinnäytetyössä kartoitettiin Etelä-Pohjanmaalla sijait-

sevia kehitysvammaisille nuorille sopivia asumisyksikköjä, sekä kyselytutkimuksen 
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avulla selvittää, kuinka kehitysvammaisten nuorten parissa työskentelevät kokevat ke-

hitysvammaisen nuoren mahdollisuuden itsenäiseen elämään ja kuinka voisimme tu-

kea sitä. 

2. Kehitysvammaisuus 

1800-luvulla ei kehitysvammaisuutta tunnistettu Suomessa. Ensimmäiset viralliset mai-

ninnat kehitysvammaisista oli 1880-luvulta, jolloin puhuttiin tylsämielisistä. (Ver-

neri.net N.d.) 

 

Tänä päivänä Kehitysvammaliitto määrittelee kehitysvammaisuuden vaikeutena oppia 

ja ymmärtää uusia asioita. Kehitysvammaisen muistiongelmien takia kyky oppia lu-

kemaan, kirjoittamaan tai laskemaan voi hankaloitua. Haasteet motoriikassa, 

keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa vaikuttavat myös  oppimiseen. Haasteita 

kehitysvammaiselle saattaa tuoda myös  kielell inen ja ei -kielel linen kommuni-

kointi, sekä tunteiden i lmaisu ja sosiaalisten ti lanteiden opettelu .  Ajan ja ti lan 

hahmottamisen vaikeudet voivat olla myös  oppimisen esteenä. (Kehitysvamma-

li itto 2016.) 

 

 Kehitysvammaisuuden syitä ovat synnytyksen aikaiset haitat, lapsuuden aikaiset infek-

tiot, kallovammat ja myrkytykset. Muita syitä ovat muut psykiatriset sairaudet, kuten 

autisminkirjo ja erilaisista ympäristötekijöistä, kuten äärimmäisen vaikeista lapsuuden 

olosuhteista.  Osassa, 30-40 prosentissa, kehitysvammaisuuden syytä ei tiedetä. (Hut-

tunen 2017.) 

 

Kehitysvamman vaikutus yksilön elämään vaihtelee paljon. Kehitysvamman syitä 

on paljon. Se voi johtua perintötekijöistä, ongelmista odotusaikana, sairaudesta lap-

suusaikana tai lapsuudessa tapahtuneesta onnettomuudesta. Myös äidin raskauden ai-

kainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa lapselle kehitysvammaisuutta tai oppimisvaikeuk-

sia. (Kehitysvammaliitto 2016.)  
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3. Kehitysvammaisten asumispalvelut 

3.1 Historia 

Kehitysvammahuolto on toiminut Suomessa vain sata vuotta, vaikka kehitysvammaisia 

on aina ollut. Jos omaiset tai muut läheiset ihmiset eivät pystyneet pitämään huolta 

kehitysvammaisesta, laitettiin hänet vaivaistaloon. Ensimmäisiä hoitolaitoksia ja hoito-

osastoja perustettiin 1900-luvulla. Ne olivat hyvin sairaalamaisia ja perustuivat kristilli-

seen arvomaailmaan. Vuonna 1958 Suomessa tuli voimaan vajaamielislaki, joka jakoi 

maan vajaamielispiireihin, joihin kuhunkin tuli rakentaa oma keskuslaitos.  Vuonna 

1978 tuli voimaan kehitysvammalaki, joka korosti avohuoltoa ensisijaisena huoltomuo-

tona. 1980- luvulla kritisoitiin laitoshoitoa. Normaalisaatio ja integraatio olivat tuohon 

aikaan yleistä, asiat pyrittiin saamaan mahdollisimman normaaliksi ja kehitysvammai-

set integroitumaan yhteiskuntaan.  1980-luvulla alettiin rakentaa ohjatun asumisen 

palveluita. Niissä ei ollut yövalvontaa. 2000-luvulta alkaen alettiin rakentamaan yöval-

vottuja autetun asumisen yksiköitä. Tuetun asumisen muodot ovat kehittyneet hitaam-

min. (Verneri.net Nd.) 

3.2 Lainsäädäntö 

Suomen perustuslain 6§ mukaan kaikki ihmiset ovat yhden vertaisia lain edessä, eikä 

ketään saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan vammaisuuden perusteella. 

Perustuslaissa 19§ sanotaan, että julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oi-

keutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä (11.6.1999/731.) 

 Sosiaalihuollon palveluihin vaikuttaa useat eri lait. Asumisen kannalta tärkeimmät lait 

ovat kehitysvammalaki, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 

tukitoimista sekä sosiaalihuoltolaki ja laki kehitysvammaisten erityshuollosta , joiden 

mukaan asumispalvelut, laitoshuolto ja kehitysvammaisten erityishuolto kunnan on 

järjestettävä. Näillä asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- tai tukiasumisen järjestä-

mistä henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumi-

sen järjestämisessä. (Niemelä & Brandt 2008, 20.)  

 

Tuetussa asumisessa asuva henkilö tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan it-

senäisesti kotonaan tai tukiasunnossa. Henkilö asuu lähtökohtaisesti omassa kodis-

saan. Asunto voi olla vuokra-, omistus- tai muu vastaava asunto. Jos asiakkaalla ei ole 
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käytössään asuntoa, joka vastaa hänen tarpeitaan, häntä avustetaan sen hankinnassa. 

Tarvittaessa hänelle järjestetään tukiasunto, josta siirrytään itsenäisenpään asumiseen 

sitten kun se on mahdollista. (THL 2018.) 

 

Muita asumisen vaihtoehtoja ovat asuminen täysin itsenäisesti omassa asunnossa. 

Asunto voi olla vuokra- tai omistusasunto. Asuminen omassa asunnossa henkilökohtai-

sen avun tai muun tukimuodon turvin. Asumispalveluyksikössä ryhmäasuminen, jossa 

henkilökunta on paikalla osan päivästä (palveluasuminen) sekä tehostettu palveluasu-

minen, jossa asuminen on ryhmäasumista asumispalveluyksikössä henkilökunnan ol-

lessa paikalla ympäri vuorokauden. (Verneri.net 2018.) 

 

Yksi asumisen muoto on myös perhehoito. Siinä tavoitteena on mahdollisimman kodin-

omainen asuminen ja avun tarjoaminen. Perhehoitoa järjestetään tavallisessa per-

heessä tai ammatillisena perhehoitona. Perhehoitoa voidaan myös järjestää myös hoi-

dettavan kotona. Perhehoidossa voi olla samanaikaisesti neljä henkilöä. Tähän luetaan 

hoitajan omat alle kouluikäiset lapset sekä muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaati-

vat henkilöt. (Verneri.net 2018.) Perhehoidosta säädetään perhehoitolaissa 

20.3.2015/263. 

4. Kehitysvammaisten asuminen Pohjanmaalla 

Pohjanmaalla on kehitysvammaisten tuetun, ohjatun ja autetun asumispalvelun saajia 

saman verran kuin Suomessa keskimäärin. Etelä-Pohjanmaalla noin 250 henkilöä 

100 000 asukasta kohden.  Kehitysvammaisten laitosasumista oli vuonna 2016 Pohjan-

maalla keskimäärin 9,1 henkilöä 100 000 asukasta kohden. Koko Suomessa luku oli 

16,7 henkilöä 100 000 asukasta kohden.  Vaikeavammaisille suunnattua palveluasu-

mista oli tarjolla Etelä-Pohjanmaalla noin 180 kappaletta 100 000 asukasta kohden. 

Henkilökohtaista apua sai kolmanneksi vähiten koko maassa. Verrattuna koko maahan, 

vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kustannukset 

olivat matalammat. Vammaispalvelujen asukaskohtaiset kustannukset olivat kolme 

prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärinmaan. Ympärivuorokautisen hoivan 

asumispalvelujen kustannukset olivat 136 euroa asukas kohden.  Koko maassa määrä 
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oli 127,8 euroa.  Laitoshoidon kustannukset olivat 23 euroa asukasta kohden. (THL, 

2018, 28.) 

5. Nuoren identiteetti ja itsenäistyminen 

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen ja Ruopila (2014, 160) kuvaavat identi-

teettiä Eriksonin teorian mukaan, jossa Erikson on määritellyt tulevan elämän suuntaa 

etsivä ja eri ratkaisuihin päätyvä nuori päätyy erilais iin aikuisen asemiin ja rooleihin. 

Näitä erilaisia rooleja ja asemia ovat esimerkiksi tietyt ammatit, ihmissuhteet ja maail-

mankatsomus. Tällaiset roolit ja asemat vaikuttavat siihen, millaisen identiteetin nuori 

rakentaa itselleen.  

 

 Erikson myös kirjoittaa kuinka identiteetti voi hukkua nuorelta, kun heillä on ongelmia 

vakiintua johonkin ammatti-identiteettiin. Sen sijaan he samaistuvat idoleihinsa niin 

paljon, että saattavat menettää identiteettinsä kokonaan. (Erikson, 1982, 250.)   

 

Muita keskeisesti vaikuttavia asioita nuoren minäkuvaan ovat muiden ihmisten pa-

laute, ikätoverien hyväksyntä sekä koulu- ja urheilumenestys. Lisäksi erilaisten siirty-

mien, kuten alakoulusta yläkouluun siirtyminen sekä stressaavien tapahtumien on huo-

mattu vaikuttavan nuoren minäkäsitykseen. Minäkuva puolestaan vaikuttaa merkittä-

västi siihen, mikä toimintastrategia nuorella on haastavassa ja vaikeassa tilanteessa. 

(Nurmi ym, 2014, 160.)  

 

 Erikson jakoi ihmisen psykososiaalinen kehityksen kahdeksaan vaiheeseen, joita ovat 

1. Luottamus vs. epäluottamus 2. Itsenäisyys vs. häpeä ja epäily 3. Aloitteellisuus vs. 

syyllisyys 4. Ahkeruus vs. alemmuus 5. Identiteetti vs. roolien hajaantuminen 6. Lähei-

syys vs.  eristäytyminen 7. Tuottavuus vs.  lamautuminen 8. Minän eheys vs. epätoivo.   

 Identiteetti vs. roolien hajaantuminen sekä läheisyys vs. eristäytyminen liittyvät ihmi-

sen nuoruuteen.  Eriksonin viidennessä kehitysvaiheessa, eli identiteetti vs. roolien ha-

jaantuminen alkaa nuoruus, jolloin asetetaan kyseenalaiseksi kaikki mihin ollaan aikai-

semmin luotettu. Tämän kehitysvaiheen tehtävä on nuorella oman identiteetin raken-



7 
 

 

taminen. Epäonnistuessaan siinä, nuorelta puuttuu taito tehdä päätöksiä omasta elä-

mästä. Tässä kehitysvaiheessa nuori etsii omaa paikkaansa yhteiskunnassa. (Erikson, 

1982, 249-250.)   

 

Eriksonin kuudennessa kehitysvaiheessa puhutaan läheisyydestä, kiintymyksestä, rak-

kauden osoittamisesta ja parisuhteen luomisesta. Tässä kehitysvaiheessa tulee ajan-

kohtaiseksi myös nuoren seksuaalisuus. Nuori pyrkii muodostamaan pys yvän parisuh-

teen unohtamatta omaa itsenäisyyttään. On tärkeää, että nuori pääsee toteuttamaan 

tätä vaihetta, sillä muuten se voi johtaa eristäytymisen ja yksinäisyyden tunteeseen. 

(Erikson, 1982, 250-251.)  

 

Itsenäistyminen kuuluu nuoruuteen.  Nurmen ym. 2012 mukaan Robert Havighurst on 

1940-luvun lopulla kuvannut ikään liittyviä muutoksia ihmisen kasvuympäristös-

sään hyvinkin yksityiskohtaisesti. Havighurstin mukaan eri ikäisiin ihmisiin kohdis-

tuu normatiivisia odotuksia. Näitä hän kutsuu kehitystehtäviksi. Nuoruuden keskeiset 

kehitystehtävät ovat sukupuoli-identiteetin omaksuminen ja suhteiden luominen toi-

seen sukupuoleen, koulutuksen hankkiminen sekä työelämään opettelu. Muita kehitys-

tehtäviä ovat valmistautuminen perhe-elämään ja ideologian omaksuminen. Myöhäis-

nuoruuden tai varhaisaikuisuuden kehitystehtäviä ovat puolison tai elinkumppanin va-

linta, perheen perustaminen ja siirtyminen työelämään.  

 

 Nuorilla on elämässä monia mahdollisuuksia, haasteita ja rajoituksia. Näitä säätelevät   

erilaiset instituutiot, yhteiskunnalliset arvot ja alakulttuurin uskomukset. Koulutus, am-

matinvalinta, kaveripiiri ja laajemmat ihmissuhteet aiheuttavat nuorelle sekä mahdolli-

suuksia että haasteita. (Nurmi ym., 2014, 151.) 

 

  Jeffery Jensen Arnett on tutkinut nuoruuden ja aikuisuuden välistä aikaa. Arnett 

(2004, 5) kirjoittaa kuinka aikuisuuteen siirtyminen on hyvin häilyvää aikaa nuorten 

mielestä, eikä edes tietyt tapahtumat, jotka kuuluvat aikuisuuteen, kuten naimisiin 

meno tai kokoaika työ ole nuorille merkkejä aikuisuudesta. Nuoruusaika on pidentynyt 

vuosien varrella. Kun vielä 1970-luvulla 21-vuotiaana oli tavallista, että oltiin jo naimi-

sissa ja perhettä perustamassa, koulutus hankittu ja oltiin valmiina aloittamaan pitkä 
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työura. Tämän päivän 21-vuotiaan elämä on hyvin toisenlainen. Perheen perustami-

nen, ja pitkä työura ovat vielä vuosien päässä. Tämän päivän nuori muuttaa kotoaan 

18-19 vuotiaana, mutta menevät naimisiin, hankkivat lasia ja jäävät pitkäaikaiseen työ-

hön vasta myöhään kaksikymppisenä. (Arnett, 2004, 3.)  

6. Kehitysvammaisen identiteetti ja itsenäistyminen 

Notkon mukaan (2016, 23) Reeve (2002) määrittelee ihmisen rakentavan useita identi-

teettejä sen mukaan, minkälaisia rooleja hänellä yhteisössä on. Vammainen ihminen 

rakentaa itselleen vammaisen ihmisen identiteetin muiden identiteettien lisäksi. Myös 

yhteiskunnan määrittelemät normit vaikuttavat ihmisen identiteetin muodostumiseen.   

Syntymästään tai lapsuudestaan asti vammainen ihminen voi rakentaa aikuistuessaan   

aikuisen identiteetin.  Tämän lisäksi hän voi saada usein muitakin rooleja. Hän voi olla 

esimerkiksi ”naapuri” tai ”äiti”.  Kun aikuinen ihminen sairastuu vaikeasti tai vammau-

tuu, hän voi menettää itsellään jo olleita identiteettejä, kuten ”juoksija” tai ”opettaja”  

 Ympäristön asenteet voivat vaikuttaa roolien säilymiseen. (Notko, 2016, 22-23.) 

 

Monelle kehitysvammaiselle on vaikea hyväksyä erilaisuuttaan ja joskus nuoren on vai-

kea tunnistaa omaa kehitysvammaisuuttaan. Nuori toivoisi kuuluvansa ns. ”vammatto-

mien” porukkaan. Nuoren on vaikea käsittää kehitysvammaisuuttaan. Jos nuori kieltää 

täysin oman erilaisuutensa, siitä seuraa monenlaisia ongelmia. Hän saattaa kieltäytyä 

myös avusta ja palveluista, joita hänelle tarjotaan. (Mielenterveystalo.fi   Nd.) 

 

Lain mukaan ihminen on aikuinen, kun hän on täyttänyt 18-vuotta. Eri kulttuureissa on 

erilaiset aikuisuuden tunnusmerkit. Suomessa näitä ovat esimerkiksi itsenäinen asumi-

nen, perheen perustaminen ja riippumattomuus vanhemmista. Nämä voivat olla haas-

teellisia asioita itsenäistymässä olevalle vaikea vammaiselle nuorelle. Se miten van-

hemmat ja perhe vaikuttaa nuoren itsenäistymiseen, on suuri vaikutus. Tutkimusten 

mukaan osa vaikea vammaisten nuorten vanhemmista on sitä mieltä, nuoren tulisi ko-

kea murrosikä ja varhaisaikuisuus samaan aikaan kuin kehitysvammaton. Tämä voi ai-

heuttaa kehitysvammaiselle nuorelle paineita ja vaikuttaa aikuistumiseen. Vanhemmat, 
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jotka ovat tottuneet hoitamaan lapsensa asioita, ovat sitä mieltä, että he osaavat par-

haiten avustaa lapsiaan. Tämäkään ei ole hyväksi itsenäistymässä olevalle nuorelle. 

(Lampinen, 2007, 148-149.) 

 

Helena Ahponen (2008) on väitöskirjassaan ”Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen: 

Yksilöllinen ja erilainen elämän kulku” tutkinut vaikeavammaisten nuorten aikuistumi-

nen osana heidän elämänkulkuaan. Ahponen kirjoittaa (2008, 19) kuinka syntymäs-

tään saakka vammaisella henkilöllä lapsuus- ja nuoruusaika kestää usein pidempään 

kuin muilla, eikä uusien asioiden kokeileminen onnistu samassa tahdissa kuin ikätove-

reillaan. Vanhempien tai avustajien suhtautuminen nuoren itsenäistymiseen, esimer-

kiksi ylihuolehtivuus voi olla esteenä asioiden kokeilemiselle.  Muita esteitä voivat olla 

vamman laatu tai tarvittavan apuvälineen puuttuminen.  Moni nuori odottaa elämäl-

tään paljon ja ovat innokkaita yrittämään. Kuitenkin aikuistumisvaihe on monelle nuo-

relle vaikea asia, koska he ovat epävarmoja ja jännittävät tulevaisuutta. Omaan kotiin 

muutto on monen nuoren päämäärä, myös vammaisen. Virheellisesti ajatellaan, että 

itsenäistyvän vammaisen nuoren paikka on ryhmämuotoisessa asuntolassa. Näin ei 

kuitenkaan aina ole. Kun nuori muuttaa pois lapsuuden kodista, täytyy hänen hoitaa 

kaikki arkiset asiat itse tai avustajan kanssa. Näitä arkisia asioita ovat esimerkiksi raha- 

ja ruoka-asioita huolehtiminen. Näiden asioiden osamainen vaatii paljon harjoittelua. 

Nuori ei tarvitse enää niin paljon ulkopuolista apua, kun hän tulee itsenäiseksi. Toi-

saalta avun vastaan ottaminen edesauttaa hänen osallistumista tehtäviin ja tapahtu-

miin. Moni asia voi onnistua helpommin avustajan kanssa. (Ahponen 2008, 20.) 

 

Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asu-

misen ja siihen liittyvän palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010-2015.  Tarkoituk-

sena oli saada kehitysvammaisille ihmisille enemmän mahdollisuuksia yksilölliseen asu-

miseen laitoksen ja lapsuuskodin sijaan. Ohjelmaa kutsutaan ns. Kehas-ohjel-

maksi, joka sisälsi kymmenen eri toimenpide kokonaisuutta. Niihin liittyi asuntotar-

jonta, asumiskustannusten hallinta, laitoshoidon vähentäminen, sekä asumispalvelui-

den kehittäminen. Kehitysvammaisten yksilölliseen asumiseen ja palveluiden turvaami-

seen liittyen tavoitteena on laitosasumisen asteittainen lakkauttaminen ja asumisen 

tulemiseksi tarvittavien palveluiden kehittäminen. Päämääränä on, että kukaan ei asu 
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enää laitoksessa vuoden 2020 jälkeen. Tämä edellyttää, että laitoshoitoa korvaavia pal-

veluita on olemassa kunnissa. Muita tärkeitä ja keskeisiä asioita ovat myös tietoisuu-

den lisääminen vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista sekä yhteistyö eri toi-

mijoiden kesken. (Karinen, Laitinen, Noro, Ekholm & Tuokkola, 2016, 3.) 

 

 Vammaispoliittisen ohjelman mukaan jokaisella on oikeus elämään ja henkilökohtai-

seen vapauteen.  Jokainen Suomen kansalainen saa valita asuinpaikkansa ja liikkua va-

paasti. Käytännössä kaikilla ihmisillä ei vielä kuitenkaan ole oikeutta valita, kenen 

kanssa he asuvat, haluavatko he perustaa perheen tai mikä on heidän koti- ja asuin-

paikkansa.  Vammattomilla ihmisillä määrääminen omasta elämästä on monesti hel-

pompaa kuin vammaisilla ihmisillä. (Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuu-

delle, 2010, 32.)  

 

Nykyaikana vammainen henkilö pystyy aiempaa paremmin hallitsemaan omaa elä-

määnsä ja elämään itsenäisesti. Esteetön asuminen, turvallisuus ja toimivat palvelut 

ovat osa perus edellytyksistä, jotta itsenäinen asuminen onnistuu. (Vahva pohja osalli-

suudelle ja yhdenvertaisuudelle, 2010, 33.)  

 

 Kun vaikeasti vammainen nuori muuttaa pois lapsuudenkodista ja alkaa raken-

taa omaa elämää, on se suuri haaste nuorelle itselleen ja hänen perheelleen.  Onnistu-

akseen muutoksessa elämässään, vaatii se nuorelta ja hänen läheisiltään sekä palve-

lun tuottajilta suunnittelua ja hyvää yhteistyötä. Merja Paavola (2006, 117) on tehnyt 

Pro gradu tutkielman aiheesta kehitysvammaisen nuoren itsenäistyminen ja sen tuke-

minen Itsenäisen elämän tukena. Siinä kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen 

edellytyksistä vanhempien valmiudet osoittautuvat tärkeiksi tekijöiksi. 

 

Kehitysvammaisten palvelusäätiö on järjestänyt muuttovalmennusta 1990-luvulta asti. 

Muuttovalmennus on erityistä tukea tarvitsevan ihmisen tukemista, joka on muutta-

massa omaan kotiin. Lisäksi tuetaan hänen perheenjäseniään ja lähi-ihmisiään tuke-

mista elämänmuutoksessa ja muuttoon valmistautumisessa. Toiminnan tavoitteet ovat 
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tukeminen elämänmuutoksessa ja muuttoon valmistautumisessa, muuttajan voimava-

rojen ja itsetuntemuksen parantaminen, läheisten tukeminen ja onnistunut muutto ja 

kotiutuminen uuteen kotiin. (Kehitysvammapalvelusäätiö Nd.) 

Itsemääräämisoikeuden tukeminen on tärkeä asia itsenäistyvän kehitysvammaisen 

nuoren elämässä. Se on myös tärkeää koska yhä enemmän asiakkaat, jotka asuvat lai-

toksissa ja kärsivät erilaisista ongelmista siirtyvät itsenäiseen palveluasumiseen.  Kehi-

tysvammaisten parissa työskentelevien tulee olla tietoisia mitä käytännössä merkitsee 

itsemääräämisoikeus.  On tärkeää, että asukas saa omannäköisensä elämän ja että hän 

voi elää omannäköistä elämää ilman pakkoa tai rajoitteita. (Husso, 2013, 15.) 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa ihmisen oikeutta määrätä ja päättä omasta elämästä 

ja siihen kuuluvista asioista joko itse tai tuettuna. Kehitysvammaisen ihmisen kohdalla 

itsemääräämisoikeuden toteutuminen on usein riippuvainen henkilöistä ja organisaa-

tioista, jotka työskentelevät kehitysvammaisten parissa.  Kun ihminen voi itse vaikut-

taa ja määrätä omasta elämästä, motivoi se paljon.  Jos ihminen kokee, että ei voi vai-

kuttaa asioihin, jotka vaikuttavat hänen omaan elämäänsä, ei hän voi hyvin. Ihmisen 

kyvyttömyys ilmaista itseään tai muiden ihmisten kyvyttömyys ymmärtää häntä voi 

olla myös ongelma. Ihminen voi myös oppia avuttomaksi, kun hän tottuu siihen, että 

hänen omilla näkemyksillään ei ole mitään merkitystä. Ihmistä ei joko kuulla tai oteta 

vakavasti. Kun ihmisellä on tällaisia kokemuksia, hän voi ajatella, että hänellä ei ole 

mahdollisuuksia vaikuttaa siihen mitä tapahtuu. (Verneri.net 2017.) 

7. Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Työn tarkoituksena oli tukea kehitysvammaisen nuoren tulevaisuuden suunnittele-

mista ja omaan kotiin muuttoa itsenäistymisen kynnyksellä. Työssä haluttiin nuoren li-

säksi huomioida myös hänen lähi-ihmisensä. 

Työn tavoitteena oli selvittää kehitysvammaisten nuorten parissa työskentelevien aja-

tuksia ja kokemuksia kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisestä, sekä mahdollisuu-

desta tasavertaiseen itsenäiseen asumiseen Etelä-Pohjanmaan alueella. Etelä-pohjan-

maan alueella olevista kehitysvammaisille nuorille sopivista asumisyksiköistä laadittiin 

kansio, joka luovutetaan Luovin opiskelijoiden ja oppilaiden käyttöön. (Liite 2) 
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 Opinnäytetyössä vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Mikä on kehitysvammaisten nuorten mahdollisuus itsenäiseen asumiseen 

Etelä-Pohjanmaan alueella 

2. Mitkä ovat tärkeitä tekijöitä kehitysvammaisen itsenäistymisprosessissa?  

3. Miten kehitysvammaisen nuoren itsenäistä asumista voitaisiin tukea.  

 

8. Opinnäytetyön menetelmä 

Opinnäytetyö suoritettiin kvalitatiivisella tutkimuksella. Kysymykset olivat avoimia ky-

symyksiä, jotka analysoitiin laadullisesti. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Avoimilla 

kysymyksillä vastaajat pystyvät tuomaan esille oman näkökulman ja mielipiteensä asi-

aan paremmin kuin kyllä/ei kysymyksillä. Avoimet kysymykset suoritettiin kyselylo-

makkeella.   

 

Tyypillisiä piirteitä kvalitatiiviselle, eli laadulliselle tutkimukselle ovat tiedon hankinnan 

kokonaisvaltaisuus ja aineistoa kerätään luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Laadul-

lisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina. Tutkittaessa 

kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksella, kuten myös tässä 

työssä. Ennen tutkimuksen suorittamista valittiin kolme kehitysvammaisille nuorille 

sopivaa asumisyksikköä Etelä-Pohjanmaalla, jonka työntekijöille kysymykset lähete-

tiin. Tällä haluttiin varmistaa, että kyselytutkimukseen osallistuvilla on kokemusta 

työskentelystä kehitysvammaisten nuorten parista. Kysymykset esitettiin lomakeky-

selyllä (liite 1), joka laadittiin tutkitun aineiston perusteella.  Kyselylomakkeita lähetet-

tiin postitse yhteensä 12 kappaletta kolmeen eri yksikköön, jokaiseen yksikköön neljä 

lomaketta.  Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Jokaiseen kyselylomakkeen mu-

kana laitettiin yhtä monta vastauskuorta. Kyselylomake testattiin eräällä kehitysvam-

maisten parissa työskentelevällä työntekijällä.  
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9. Aineiston keruu ja analyysi 

Opinnäytetyön teoriapohjaa varten etsittiin kirjallisuutta erilaisilla hakusanoilla aihee-

seen liittyen. Näitä olivat mm. kehitysvammainen, kehitysvammaisuus, erityisnuori, it-

senäistyminen, oma koti, nuoruus, identiteetti, kehitysvammaisen identiteetti, asumis-

palvelut, independent youth, disabled youth. Näiden hakusanojen myötä etsittiin kir-

jallisuutta työhön liittyen. Käsitekartan avulla rajattiin työtä. Opinnäytetyöhön sopivaa 

aineistoa haettiin netin ja kirjallisuuden eri tietolähteistä, kuten Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun kirjaston, Jyväskylän kaupungin kirjaston, Seinäjoen kaupungin kirjaston, 

sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjaston tietolähteestä. Hakukoneena käytettiin 

myös google ja google scholar tietokantoja. Aineistoa etsiessä rajattiin koskemaan pää-

asiassa viimeisen 10 vuoden aikana ilmestynyt aineisto.  

Tiedot kehitysvammaisille nuorille sopivista asumisyksiköistä kerättiin netistä. Ensin 

laadittiin aakkosellisen listan Etelä-Pohjanmaan kunnista, jonka jälkeen haettiin tietoa 

jokaisen kunnan tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Usean kunnan ja asumisyk-

sikön sivuilla tiedot olivat kattavia ja sieltä saatiin kaikki tarvitsema tieto. Joidenkin 

asumisyksiköiden kohdalla jouduttiin laittamaan tarkentavia kysymyksiä asiasta vastaa-

ville ihmisille, jotta listasta saatiin kattavampi. Luettelo ei sisällä kaikkia kuntia tai mah-

dollisesti sopivia asumisyksikköjä. Tähän syynä tiedon puute lähetetyistä tarkennus ky-

symyksistä huolimatta. Koska kohderyhmäni oli nuoret kehitysvammaiset, jotka ovat 

päättämässä opintona ammattiopisto Luovissa, karsittiin listalta pois sellaiset paikat, 

joissa mainittiin paikan olevan iäkkäille kehitysvammaisille. Myös sellaiset paikat, jotka  

oli tarkoitettu paljon hoitoa vaativille asukkaille, suljettiin pois luettelosta. 

Kyselyn tutkimusjoukko oli 12 kehitysvammaisten parissa työskentelevää hoitajaa/oh-

jaajaa, joista kyselyyn vastasi 4 henkilöä. Vastausprosentti oli siis 33%.  Kyselytutkimuk-

sen kohderyhmä oli sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet kolmesta eri yksiköstä 

Etelä-Pohjanmaan alueella.  

Tutkimuksen aineistoanalyysiksi valikoitui aineistolähtöinen sisältönanalyysi. Siinä tut-

kimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Aikaisemmat tiedot, teo-

riat tai havainnot eivät liity millään tavalla tutkimustulokseen, koska analyysi on aineis-

tolähtöistä (Tuomi, Sarajärvi, 2009, 95.) Aineiston analyysi ei lähtenyt teoriasta, vaan 

kyselytutkimuksesta, johon osallistui kehitysvammaisten parissa työskentelevät.  
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10. Tulokset 

10.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Tutkimukseen osallistui neljä kehitysvammaisen nuoren parissa työskentelevää ohjaa-

jaa/hoitajaa. Työnimikkeinä heillä oli asumisesta vastaava ohjaaja, asumispalvelutyön-

tekijä/varavastaava, palveluvastaava sekä kehitysvammahoitaja/palvelukotiohjaaja. 

Työkokemusta heillä on 4-20 vuotta. Kyselytutkimuksella haluttiin vastata seuraaviin 

kolmeen tutkimuskysymyksiin: 

 

Kehitysvammaisten nuorten mahdollisuus itsenäiseen asumiseen Etelä-Pohjanmaan 

alueella. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, kehitysvammaisen nuoren mahdollisuuksista 

itsenäiseen asumiseen Etelä-Pohjanmaan alueella, nousi haastattelukyselyssä esille  

asumisyksikköjen määrä. Kyselyn  mukaan, kaikki oli, yhtä lukuunottamatta sitä mieltä, 

että asumisyksikköjä ei ole tarpeeksi, mutta oli kuitenkin käsitys, että sellaisia 

suunnitellaan lisää. Lisäksi koettiin, että erityisesti aikuisten ja nuorten tilapäishoidosta 

on suuri puute.  

Tärkeitä tekijöitä kehitysvammaisen itsenäistymisprosessissa. 

Kyselytutkimuksen mukaan nuoren omien kykyjen ja taitojen huomioon ottaminen, 

sekä niiden opettaminen on tärkeitä asioita kehitysvammaisen nuoren 

itsenäistymisprosessissa. Erityisesti käytännön elämän taitojen opettelua pidettiin 

tärkeänä. Tärkeänä asiana pidettiin myös nuoren kuuntelua ja kannustamista. 

Vaihtoehtoisten kommunikaatiotaitojen osaaminen katsottiin kyselytutkimuksen 

mukaan myös tärkeäksi nuoren itsenäistymisprosessissa. Lisäksi oma koti, nuoren 

näköinen arki, päätöksen teko mahdollisuus, sekä nuoren omien kykyjen huomioon 

ottaminen ovat kyselytutkimuksen perusteella asioita jotka mielletään tärkeiksi 

tekijöiksi kehitysvamamisen nuoren itsenäistymisessä 

Keinoja kehitysvammaisen nuoren itsenäisen asumisen tukemiseen. 

Kyselytutkimuksen mukaan vanhemmilla on suuri rooli kehitysvammaisen nuoren itse-

näisen asumisen tukemisessa. Kyselytutkimuksessa mainittiin vaiheittainen 

itsenäistyminen, joka tukisi vanhempien irtaantumista itsenäistymässä olevista 

lapsestaan. Tälläinen vaiheittainen itsenäistyminen voisi olla kyselytutkimuksen 
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mukaan tilapäishoitoa, jonka avulla vanhemmat ja nuori pääsisivät prosessoimaan 

vähitellen nuoren itsenäistymistä. Muuttovalmennus tukee myös nuoren 

itsenäistymistä ja omaan kotiin muuttoa, joka mainittiin vastauksissa. Käytännön 

elämän asioiden opettamista nuorelle pidettiin tärkeänä. Tärkeää on myös nuoren toi-

veiden kuunteleminen. Lisäksi kyselytutkimuksessa mainittiin tukitoimien lisäämisen, 

joka mahdollistaisi nuoren itsenäisen asumisen.  

10.2 Tietoa asumisyksiköistä 

Luetteloon oli kerätty Etelä-Pohjanmaan kunnat ja niissä sijaitsevat kehitysvammaisille 

nuorille sopivat asumisyksiköt. Nuorille sopivia asumisyksikköjä sijaits i lähes jokaisessa 

kunnassa. Palvelun tarjoajina toimivat yksityiset, kunnat, kaupungit sekä liikelaitokset. 

Eniten asumispalveluita tarjosi liikelaitokset, joilta kunnat oli ostaneet palveluita ja vä-

hiten yksityiset. Tutkittuja asioita asumisyksiköistä olivat yhteystietojen ja ylläpitäjän 

lisäksi esteettömyys, ympärivuorokautinen valvonta ja kuinka asumisyksikköön hakeu-

dutaan asukkaaksi. Esteettömyys oli hyvin huomioitu eri yksiköissä, lähes kaikista löytyi 

erillismaininta paikan esteettömyydestä. Joistakin paikoista ei erillistä mainintaa pai-

kan esteettömyydestä kuitenkaan löytynyt. Ympärivuorokautista valvontaa ei ollut tar-

jolla jokaisessa yksikössä. Haku yksiköihin oli ohjeistettu selkeäasti jokaisen palvelun-

tarjoajan nettisivuilla tai kerrottu mistä apua saa tarpeen vaatiessa. Kaikissa asumisyk-

siköissä oli huomioitu asumisen lisäksi nuoren itsenäinen elämä tai sen harjoittelu tar-

joamalla mm. erilaista harrastus- ja työtoimintaa. Yksilöllisyys on myös huomioitu asu-

misyksiköissä, sekä joissakin paikoissa oli mahdollisuus väliaikaiseen asumiseen. 

11. Pohdinta  

Opinnäytetyöllä haettiin tietoa siitä, kuinka kehitysvammaisten nuorten parissa työs-

kentelevät kokevat kehitysvammaisen nuoren mahdollisuudet itsenäiseen elämään ja 

omaan kotiin. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita sekä nuoren itsenäistymisestä, että 

omaan kotiin muutosta. Tutkimuksessa haluttiin myös tietää, kuinka vastaajat kokevat 

kehitysvammaisen nuoren mahdollisuuden itsenäiseen asumiseen Etelä-Pohjanmaalla, 

sekä kuinka kehitysvammaisen nuoren itsenäistä elämä voitaisiin tukea. Tutkimuksen 

perusteella voidaan sanoa, että kehitysvammaisen nuoren itsenäistyminen on hyvin 

moninainen asia, johon vaikuttavia asioita ovat mm.  nuoren kuunteleinen, käytännön 
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elämän taitojen opettaminen, sekä vanhempien halu ja osaaminen tukea itsenäistyvää 

nuorta. 

Tutkimus antoi hyviä ja monipuolisia näkökantoja siihen, kuinka tukea nuoren kehitys-

vammaisen itsenäistymistä ja omaan kotiin muuttoa. Vastaajilla oli monella usean 

vuoden kokemus kehitysvammatyöstä, joten kehitysvammaisten itsenäistymisen 

haasteet olivat heille tuttuja. Tärkeäksi asiaksi oli noussut myös tietoisuus kehitysvam-

maisen itsemääräämisoikeudesta.  Itsemääräämisoikeus määritellään yksilön oikeu-

tena määrätä omasta elämästään, sekä oikeutena päättää itseään koskevista asioista. 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yhdenvertaisuutta, henkilökohtaista vapautta ja kos-

kemattomuutta. Itsemääräämisoikeus perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin. (THL, 2019.) 

 

 Itsemääräämisoikeuteen kuuluu asiakkaan toiveiden kuunteleminen ja asiakkaan 

omien kykyjen huomioon ottaminen.  Kehitysvammaisten parissa työskentelevien 

asenteilla kehitysvammaisia kohtaan, sekä ammattieettisyydellä onkin suuri vaikutus 

siihen, kuinka tärkeänä kehitysvammainen pitää omia tarpeitaan ja oikeuksiaan. Itse-

määräämisoikeuden toteutumista voidaan käyttää myös väärin. Asiakkaalle ei saa an-

taa tarpeetonta vastuuta omasta hyvinvoinnin toteutumisesta, vaan on ymmärret-

tävä, milloin asiakasta on ohjattava päätöksen teossa. Myöskään työntekijä ei saa 

paeta itsemääräämisoikeuden taakse, jos asukas jää hoitamatta haasteellisuuden ta-

kia. 

 

Jari Helminen on tutkinut väitöskirjassaan Lapin yliopistossa (2013, 5) sosiaalialan 

opiskelijoiden ja jo alalla olevien näkemyksiä sosiaalialan työstä ja sen ammatillisuu-

desta. Helminen kirjoittaa, kuinka sosiaaliohjaajien näkemysten mukaan, alan amma-

tillisuus edellyttää ihmisyyteen, työn keinoihin ja eettisiin lähtökohtiin perehtymistä, 

sekä eriarvoisuuden vastustamista. Kehitysvammaisen itsenäistyminen on paljon 

kiinni hänen ympärillään olevista aikuisista ja kuinka he kuuntelevat nuoren toiveita, 

sekä tukevat nuorta tässä prosessissa. 

   

Työskennellessäni itse kehitysvammaisten parissa, olen kohdannut työntekijöitä, jotka 

ovat olleet kehitysvammaisen nuoren elämässä jo vauvaiästä ja lapsuudesta saakka. 

Työntekijä, joka on ollut, kehitysvammaisen elämässä tämä syntymästään asti, on iso 
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voimavara itsenäistymisen myllerryksessä olevalle kehitysvammaiselle nuorelle. Aikui-

nen voi toimia sekä järjen äänenä, että rakastavana aikuisena.  

Ammatillisuus näkyy myös siinä, että tänä päivänä kehitysvammaista pidetään yksilönä 

ja heidän omaa identiteettiään pyritään pitämään yllä. Ei ajatella enää, että 

kehitysvammaisuus on henkilön ainoa identiteetti. Tämä näkyy mm.  

asumisyksikköiden  monipuolisuudessa, kuten mahdollisuutena työ- ja 

päivätoimintaan, sekä opiskeluun. Asumisyksiköitä rakennetaan koko ajan lisää, koska 

laitosasuminen halutaan ajaa alas. Tavoite on,  että vuonna 2020 kukaan 

kehitysvammainen ei asu enää laitoksessa.  Laitosasumisen alas ajaminen tarkoittaa 

itsenäisen asumisen lisääntymistä, joka puolestaan tarkoittaa uusien asumisyksikköjen 

rakentamista. 

Yksi tutkimuskysymys oli, kuinka kehitysvammaisten parissa työskentelevät kokevat 

kehitysvammaisennuoren mahdollisuudet itsenäiseen elämään Etelä-Pohjanmaalla. 

Tutkimus jäi tältä osin vajaaksi. Kysymyksestä olisi pitänyt tehdä laajempi. Nyt tähän 

tutkimuskysymykseen liittyyviä vastauksia oli, kun kysyttiin onko kuntaasi rakennettu 

tarpeeksi kehitysvammaisille nuorille sopivia asumisen yksikköjä. Tarkentava kysymys 

olisi voinut olla esimerkiksi “Huomioiko kotikuntasi mielestäsi tarpeeksi hyvin 

kehitysvammaisia nuoria?”  

 Kyselytutkimuksen kysymykseen onko kuntaasi rakennettu tarpeeksi 

kehitysvammaisille nuorillle sopivia asumisen yksikköjä, vastattiin yhtä lukuun 

ottamatta, että asumisyksikköjä ei ole tarpeeksi.  Sosiaali- ja terveysministeriön 

asiantuntija arvioissa vuodelta 2018 “Tiedoista arviointiin tavoitteena paremmat 

palvelut tuetun sosiaali ja terveyspalvelut Pohjanmaa” sanotaan, että Pohjanmaalla on 

keskimäärin saman verran tuetun, ohjatun ja autetun asumisen palvelun saajia kuin 

Suomessa keskimäärin, eli 250 asukasta 100 000 asukasta kohden. Koska arvioissa on 

mainittu  sekä tuetun, ohjatun ja autetun asumisen tuen saajat, ei määrästä voida 

erottaa itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia nuoria, jotka kuuluvat pääasiassa tuetun 

tai ohjatun asumisen piiriin. Niinpä kyseisen arvion perusteella on mahdotonta sanoa, 

mikä on nimenomaan kehitysvammaisten nuorten asumisen tilanne Pohjanmaan ja 

Etelä-Pohjanmaan alueella. 
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 Kehitysvammaisille nuorille sopivien asumisyksiköiden määrä on tutkijan mielestä 

runsas ja niiden tarjonta asukkaan itsenäistymistä tukeva. Joissakin asumisyksiköissä 

oli myös tarjolla väliaikaista asumispalvelua, jota kaivattiin lisää kyselytutkimuksen 

perusteella. Yksiköiden esteettömyys tuotti tutkijalle aikaajoin haasteita.  Joissakin 

yksiköissä ei ollut erillistä mainintaa esteettömyydestä, joka sai miettimään pidetäänkö 

esteettömyyttä  itsestään selvänä asiana, kun kyse on kehitysvammaisten 

asumisyksiköistä, vai eikö sitä oltu paikassa huomioitu. 

Esteettömyys on muutakin kuin liikkumisen esteettömyys. Siihen kuuluu myös mm. 

näkemisen, kuulemisen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Esteettömyys mahdollistaa 

ihmisen monipuolisen asumisen, opiskelun ja työnteon. Esteettömyydellä tarkoitetaan 

myös palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, asioiden 

ymmärrettävyyttä, sekä mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksen 

tekoon. (Invaliidiliitto, N.d.) 

Koska esteettömyyteen kuuluu muutakin kuin liikkuminen, voi sen järjestäminen olla 

haastavaa, koska siinä täytyy otta huomioon jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet, 

kuten kyky kommunikoda ja taito käyttää tietokonelaitteita. Luottelossa, jossa oli 

koottu kehitysvammaisille nuorille sopivia asumisyksiköitä, oli tutkija huomioinut 

esteettömyyden liikkumisen näkökulmasta. 

 Yhtenä tärkeänä asiana kehitysvammaisen itsenäistymisessä pidettiin omaan kotiin 

muuttoa. Omasta kodista voidaan ajatella sen olevan itsenäisen elämisen päämäärä, 

tai omasta kodista vasta alkaa itsenäinen eläminen ja asuminen. Kehitysvammaisen it-

senäistyminen ja omaan kotiin muuttaminen ei ole ennen ollut niin ajankohtainen asia, 

kuin se nykyään on. Tähän yhtenä syynä tietoisuus kehitysvammaisen itsenäistymi-

sestä ja oman identiteetin lisääntymisestä. Tulevaisuudessa kehitysvammaisen it-

senäistymisestä ja omaan kotiin muutosta tulee toivottavasti yhtä luonnollinen asia, 

kuin kehitysvammattoman. Miesten ja naisten muuttuvat roolit voivat myös vaikuttaa 

kehitysvammaisen nuoren itsenäistymiseen ja omaan kotiin muuttoon. Naiset toimivat 

yhä vähemmän kotiäiteinä, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta hoitaa kotonaan kehitys-

vammaista lastaan. Lisäksi vammainen lapsi ei ole enää häpeä, niin kuin se on ennen 

voinut ollut, jolloin lasta on mahdollisesti piiloteltu kotona ja jota on koettu velvollisuu-

deksi hoitaa. 
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 Vanhemmuus on kuitenkin asia, joka koskettaa niin kehitysvammattoman kuin kehi-

tysvammaisen lapsen vanhempia tänäkin päivänä. On huoli kuinka pärjätä ja toimia oi-

kein. Vanhemmuuden roolikartta määrittelee, kuinka vanhemmuuteen kuuluu viis i 

keskeistä osa-aluetta, joita ovat elämän opettaja, ihmissuhde osaaja, rajojen asettaja, 

huoltaja, sekä rakkauden antaja. (Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä, 2013). 

Kehitysvammattoman lapsen vanhempanakin vanhemmuus voi olla haastavaa, pyrkies-

sään täyttämään nämä vanhemmuuden osa-alueet. Kehitysvammaisen lapsen van-

hempana haasteet voivat olla moninkertaiset. Tämä voi tehdä itsenäistyvästä lapses-

taan irrottautumisen hyvinkin vaikeaksi. Toisaalta vanhempi voi myös kokea helpotusta 

tietäessään vastuunsa keventyvän lapsen muuttaessa omilleen. Tämä helposti kuiten-

kin edellyttää, että vanhempien ja nuoren asioita hoitavien yhteistyö on sujuvaa ja että 

nuoren itsenäinen asuminen on alkanu hyvin. 

Kuinka kehitysvammaisen itsenäistä asumista ja itsenäistymistä voitaisiin tukea? Asi-

assa ollaan menossa koko ajan parempaan suuntaan yhteiskunnan muuttuvien asen-

teiden takia, mutta taustalla on yhä ihmisten vierastaminen erilaisuutta kohtaan. Mei-

dän voi olla vaikea hyväksyä erilaisia ihmisiä asumaan keskuudessamme. Yleisesti voi-

daan olla kehitysvammaisten itsenäisen asumisen kannalla, mutta naapuriksi ei kui-

tenkaan kehitysvammaista ihmistä haluta.  Itsenäinen kehitysvammainen on harvoin 

täysin itsenäinen, palveluista riippumaton, mutta toisaalta kuka meistä ei -kehitysvam-

maisista olisi myöskään täysin riippumaton yhteiskunnan tuista ja palveluista? Toisi-

naan itsenäisesti elävä kehitysvammaton tarvitsee enemmän yhteiskunnan apuja ja 

tukia, kuin vastaavassa elämän tilanteessa oleva kehitysvammainen. Tuen muodot 

ovat vaan erilaisia, eikä meidän kehitysvammattomien tarvitse todistaa muille kyky-

ämme osata elää itsenäisesti, toisin kuin kehitysvammaisten. 

 

Opinnäytetyön tekijällä tämä oli ensimmäinen ammattikorkeakoulussa tehty opinnäy-

tetyö.  Tekijä ei ole myöskään aiemmin ollut tekemisissä tutkimusmenetelmien kanssa. 

Tämä on varmasti vaikuttanut tutkimuskyselyn tulosten analysointiin, sekä tutkimuk-

sen luotettavuuteen.  Opinnäytetyön lähteinä on käytetty luotettavaa, tutkimuksiin 

pohjautuvaa aineistoa. Tutkimukseen vastanneiden prosentti oli 33%. Luku on melko 
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pieni, joka tekee tutkimuksesta suppean.  Vastaajilla kaikilla oli kuitenkin useam-

man vuoden kokemus kehitysvammatyöstä, joten siinä suhteessa tutkimus on onnistu-

nut.  

 

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävä, uskottava ja luotettava jos tutki-

mus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla.  Tärkeitä asioita 

hyvän tieteellisen käytännön omaavassa tutkimuksessa on rehellisyyden, huolellisuu-

den ja tarkkuuden noudattaminen.  Tiedonhankinta-, tutkimus-, ja arviointimenetel-

mien on oltava eettisesti kestäviä. Tehdessä tieteellistä tutkimusta on muiden tutkijoi-

den työt otettava huomioon. Aineisto kuuluu tallentaa oikealla tavalla, sekä tutkimus-

lupa hankkia. Ennen kuin tutkimus aloitetaan, sovitaan vastuut, velvollisuudet ja oikeu-

det kaikkien hyväksymällä tavalla. Lisäksi tulee ottaa huomioon tekijyyttä koskevat 

asiat ja käyttöoikeusasiat myös kaikkien hyväksymällä tavalla. Kun tutkimus julkaistaan, 

sen mahdolliset rahoituslähteet ja muut sidonnaiset, jotka ovat merkityksellisiä tutki-

muksen kannalta ilmoitetaan asianomaisille. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2012, 6.)  

 

Tässä opinnäytetyössä eettisyys tulee esille kyselyyn osallistuvien tiedottamisessa ky-

selyyn liittyen.  Sähköpostilla haluttiin varmistaa erikseen hyväksyminen kyselyn suorit-

tamiseen. Myös virallinen tutkimuslupa pyydettiin.  Kyselyn mukana toimitet-

tiin yhtä monta vastauskuorta, jotta vastaajat pystyivät lähettämään vastauk-

sensa niin, ettei heidän vastauksensa näy muille kyselyyn osallistuville.  Kyselyyn vas-

tattiin anonyymisti, eikä opinnäytetyön tekijä ollut tietoinen mistä yksiköstä vastauk-

set saapuivat. Kyselystä saadut vastaukset on esitetty niitä vääristämättä, mitään nii-

hin lisäämällä, tai niistä pois ottamalla. Kyselystä saadut vastaukset on säilytetty huo-

lellisesti, eikä niitä ole annettu muiden tutkittavaksi.  

Jatkotutkimus ehdotuksena tutkija ehdottaa kehitysvammaisten nuorten itsenäisen 

elämisen ja asumisen tutkimista vuoden 2020 jälkeen, jolloin laitosasuminen asuminen  

on ajettu alas. Onko tämän seurauksena kehitysvammaisten nuorten itsenäinen 

asuminen merkittävästi lisääntynyt? Mitkä asiat ovat käytännössä muuttuneet 

verrattuna tähän päivään. Toinen jatkotutkimusehdotus liittyy vanhemmuuteen. 

Yleinen käsitys on, että irtaantuminen itsenäistyvästä kehitysvammaisesta lapsestaan 

tuottaa haasteita vanhemille, mutta se voi olla myös suuri helpotus. Jatkotutkimus 
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ehdotuksessani vanhemmuutta voisi tutkia siittä näkökulmasta kun kehitysvammaisen 

nuoren omaan kotiin muutto on ollut odotettu asia myös vanhemmille, jolloin 

vanhempien tukeminen ei ole tutkimuksen keskeinen asia, vaan mahdollisen 

vertaistuen antaminen niille vanhemmille, joille lapsen itsenäistyminen on yhä 

haastava asia. 
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https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/asuminen
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Liite 1 

 
Hei! 
 
 Olen kuntoutuksen suunnittelun ja ohjauksen opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakou-

lusta. Teen opinnäytetyötä aiheesta nuorten kehitysvammaisten asumispalvelut Etelä-

Pohjanmaalla. Olen työssäni kiinnostunut siittä, mikä on kehitysvammaisten itsenäi-

sen asumisen tilanne täällä Etelä-Pohjanmaalla. Erityisesti minua kiinnostaa tei-

dän, jotka työskentelette kehitysvammaisten nuorten parissa näkemykset ja kokemuk-

set asiasta. Käsittelen vastaukset niin, että vastaajat pysyvät anonyymeinä, eikä työs-

täni tule ilmi mistä yksiköstä vastaukset tulee.   

 

 

1. Työnimike? 

 
2. Kauanko olet ollut vammaistyössä? 

 
 

3. Mitä sinulle tulee mieleen käsitteestä kehitysvammaisen nuoren itsenäistymi-
nen? 

 
 

 
 

 

 
4. Pystyykö kehitysvammainen nuori mielestäsi tarpeeksi vaikuttamaan itsenäisen 

elämänsä syntyyn? 
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5.  Onko kuntaasi rakennettu mielestäsi tarpeeksi kehitysvammaisille suunnattuja 
asuntoja? 

 
 

 
 
 

 
 

 
6.   Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, jotka auttavat kehitysvammaisen 

nuoren itsenäistymiseen? Mikä niistä on mielestäsi tärkein asia? 
 

 
 

 
 

 
7. Miten mielestäsi voisimme konkreettisesti tukea kehitysvammaisen nuoren itse-

näistä asumista? 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Kiitos kun autoitte minua työssäni!  

 
Terveisin Katja Jukarainen, kuntoutuksen suunnittelun ja ohjauksen opiskeija.  
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Liite 2.  KUNTA 

 

ALAJÄRVI  

AS.YKSIKÖN NIMI YHTEYSTIEDOT YLLÄPITÄJÄ 24/H 

VALVONTA 

ESTEETTÖMYYS MITEN HAETAAN? 

 Alarinteen asun-

tola 

 

“Alarinteen asunto-

lassa on 8 asukas-

paikkaa kehitysvam-

maisille, jotka tarvit-

sevat tuettua ja oh-

jattua asumista, 

mutta selviävät i l-

man yövalvontaa 

(yhteys hoitokotiin. 

Asukkaat voivat osal-

l istua vieressä si-

jaitsevan toimin-

takeskuksen 

päivätoimintaan” 

Myllyvainiontie 4 

62900 Alajärvi 

puh. 06 2412 2352 

Linkki sivustolle: 

https://jarvi-

pohjanmaanperustu

rva.fi/node/19 

Järvi-

Pohjanmaan 

perusturva. 

Ei ole, yh-

teys on kui-

tenkin hoito-

kotiin 

Ei eril l istä main-

intaa 

Ottamalla yhteyttä so-

siaalityön palveluvas-

taavaan tai sosiaalioh-

jaajaan. Sosiaalityön 

neuvonta ja ajanvaraus 

p. 06 2412 2525, ma-

pe klo 9-11 ja 12-14 

 

ALAVUS       

 Tervashovi 

“Palvelukeskus Ter-

vashovi on Alavuden 

kaupungin sosiaali-

toimen alainen yk-

sikkö, joka tarjoaa 

aikuisille päivä- ja 

työtoimintaa sekä 

kehitysvammaisille 

ympärivuorokautista 

asumispalvelua” 

 

Kellokorventie10 

63300 ALAVUS Puh. 

06 – 25251 221 

0400-975188 

 

Linkki sivustolle: 

https://www.ala-

vus.fi/media/palve-

lut/perhe-ja-sosiaali-

palvelut/vammais-

ten-palve-

lut/esite2.pdf 

Kuusiolinna 

terveys 

 

- Kyllä  Haetaan eril l isellä lo-

makkeella. Hakemus 

löytyy osoitteesta  

http://www.kuus-

sote.fi/lomakkeet/vam-

maispalvelut.html.  Pal-

velujen saaminen edel-

lyttää palvelutarpeen 

arviointia ja palvelu-

suunnitelman laadin-

taa. Apua saa myös ot-

tamalla yhteyttä vam-

maispalvelujen työnte-

kijöihin. 

 

 Tusanhovi 

“Mielenterveyskun-

toutujien ryhmäkoti, 

kehitysvammaisten 

ryhmäkoti, tukiasun-

toja; yksittäisasun-

toja ja 2-hengen so-

luja 13-16 asujalle, 

tukiasumispalveluja 

omaan kotiin, ryh-

mätoimintaa, työtoi-

mintaa” 

 

 Haverintie 22 A, 

63300 Alavus 

Linkki sivustolle: 

https://www.ala-

vus.fi/media/palve-

lut/perhe-ja-sosiaali-

palvelut/asumispal-

velut/esite-jaetta-

vaksi.pdf 

Kuusiolinna 

terveys 

 

Hen-

kilökunta 

paikalla 

7.30-21.00 

 

 - 

 

Haetaan eril l isellä lo-

makkeella. Hakemus 

löytyy osoitteesta  

http://www.kuus-

sote.fi/lomak-

keet/vammaispalve-

lut.html.  Palvelujen 

saaminen edellyttää 

palvelutarpeen arvi-

ointia ja palvelusuun-

nitelman laadintaa. 

Apua saa myös otta-

https://jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/19
https://jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/19
https://jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/19
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaisten-palvelut/esite2.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaisten-palvelut/esite2.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaisten-palvelut/esite2.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaisten-palvelut/esite2.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaisten-palvelut/esite2.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/vammaisten-palvelut/esite2.pdf
http://www.kuussote.fi/lomakkeet/vammaispalvelut.html
http://www.kuussote.fi/lomakkeet/vammaispalvelut.html
http://www.kuussote.fi/lomakkeet/vammaispalvelut.html
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/asumispalvelut/esite-jaettavaksi.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/asumispalvelut/esite-jaettavaksi.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/asumispalvelut/esite-jaettavaksi.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/asumispalvelut/esite-jaettavaksi.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/asumispalvelut/esite-jaettavaksi.pdf
https://www.alavus.fi/media/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/asumispalvelut/esite-jaettavaksi.pdf
http://www.kuussote.fi/lomakkeet/vammaispalvelut.html
http://www.kuussote.fi/lomakkeet/vammaispalvelut.html
http://www.kuussote.fi/lomakkeet/vammaispalvelut.html
http://www.kuussote.fi/lomakkeet/vammaispalvelut.html
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 malla yhteyttä vam-

maispalvelujen työn-

tekijöihin.  

 

ILMAJOKI       

 Puistokoti ja Puis-

torivi 

“Puistokoti on kun-

nan ylläpitämä kehi-

tysvammaisten asu-

misyksikkö, joka tar-

joaa ohjattua kodin-

omaista asumista ai-

kuisille kehitysvam-

maisille” 

“Puistorivi sijaitsee 

Puistokodin kanssa 

samassa pihapiirissä. 

Puistorivissä asumi-

nen on itsenäisem-

pää ja omatoimi-

sempaa kuin Puisto-

kodissa” 

 

Kivenhakkaajantie 8-

10, 60800 Ilmajoki  

puh. 044 4191 248 

Linkki sivustolle: 

http://www.ilma-

joki.fi/?id=1113 

 

 Ilmajoen 

kunta 

Hen-

kilökunta 

paikalla 7.00 

-20.15 

 

Melko es-

teettömiä, 

muutostöitä 

tehdään tarvit-

taessa 

 

Vammaispalvelun so-

siaalityöntekijä yh-

dessä muiden sosi-

aali- ja terveyden-

huollon asiantuntijoi-

den kanssa arvioi                       

henkilön palvelutar-

peen.  

 

KAUHAJOKI       

 Kujakoto 

“Kujakoto on ohja-

tun asumisen yk-

sikkö, joka tarjoaa 

kodin viidelle eri-

tyistä tukea tarvitse-

valle aikuiselle kehi-

tysvammaiselle. Asu-

misyksikkö sisältää 

asunnon ja jokapäi-

väisessä elämässä 

tarvittavan avun, 

tuen ja ohjauksen” 

 

 Uusikuja 1, 61800 

KAUHAJOKI 

 Puh. 040 533 5360 

Linkki sivustolle:  

http://www.llky.fi/si

te?node_id=925 

 

LLKY Hen-

kilökunta on 

paikalla 

pääsääntöis

esti 10 – 20 

väli l lä 

 

Kyllä Eril l isellä lomakkeella 

tai vapaamuotoisella 

hakemuksella. Uuden 

hakijan kyseessä ol-

lessa hakemuksen 

li itteeksi tarvitaan 

aina lääkärinlausunto 

tai muu riittävä selvi-

tys hakijan tervey-

dentilasta. 

Linkki hakemukseen: 

http://www.llky.fi/lo-

makkeet/sosiaalipal-

velut/Vammaispalve-

lut/VAMMAISPALVEL

UHAKEMUS.doc.1.pd

f 

 

 Luppokoto 

“Luppokodossa asuu 

13 erityistä tukea 

tarvitsevaa asukasta. 

Naavakuja 4, 61800 

KAUHAJOKI 

Puh. 040 154 4112 

(Nuokkari)  

LLKY Kyllä -  Eril l isellä lomak-

keella tai vapaamuo-

toisella hakemuk-

sella. Uuden hakijan 

http://www.ilmajoki.fi/?id=1113
http://www.ilmajoki.fi/?id=1113
http://www.llky.fi/site?node_id=925
http://www.llky.fi/site?node_id=925
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
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Luppokodossa asuk-

kaat ovat nuoria, ak-

tiivisia aikuisia. Asuk-

kaat saavat elää ko-

dissa normaalia nuo-

ren ihmisen elämää, 

i loineen ja surui-

neen. Vapaa-ajan 

toimintaan ja harras-

tuksiin panostetaan 

paljon.  Luppokoto 

jakaantuu kahteen 

osaan, joista toinen 

puoli on tarkoitettu 

autismin kirjon hen-

kilöille ja henkilöille, 

jotka hyötyvät autis-

min kirjon henkilöille 

tarkoitetusta kun-

toutuksesta. 

 

Puh. 040 669 4416 

(Tikankolo) 

 

Linkki sivustolle: 

http://www.llky.fi/si

te?node_id=1136 

kyseessä ollessa ha-

kemuksen li itteeksi 

tarvitaan aina lääkä-

rinlausunto tai muu 

riittävä selvitys haki-

jan terveydentilasta. 

Linkki hakemukseen: 

http://www.llky.fi/lo-

makkeet/sosiaalipal-

velut/Vammaispalve-

lut/VAMMAISPALVEL

UHAKEMUS.doc.1.pd

f 

 

 

KAUHAVA       

 Kaitoranta 

“Kaitoranta  on koti 

aikuisille kehitys-

vammaisil le, sekä 

ohjatun asumisen 

yksikkö. Asukaspaik-

koja on kahdeksan. 

Kaitorannassa ele-

tään mahdollisim-

man normaalia 

perhe- ja kotielämää 

iloineen ja surui-

neen” 

 

Kauppatie 129, 

62200 Kauhava 

Puh. (06) 434 

0237, 050 3674924 

Linkki sivustolle: 

https://www.kaksi-

neuvoinen.fi/fi/pal-

velut/perhe-ja-sosi-

aalipalvelut-2/vam-

maispalvelut/vam-

maisten-asumispal-

velut/ 

 

Kuntayhtym

ä Kaksineu-

voinen 

 

Hen-

kilökunta 

paikalla 8-21 

Kyllä Hakijalle tehdään pal-

velutarpeen arviointi. 

Palvelutarpeen arvi-

ointi tehdään yh-

dessä hakijan kanssa. 

Mukana voi olla 

myös hänen huolta-

jansa tai läheisensä ja 

muita palvelun järjes-

täjiä.Palvelun hake-

mista varten tarvi-

taan aina kirjallinen 

hakemus. Vammais-

palvelujen työntekijät 

auttavat tarvittaessa 

hakemusten täyttä-

misessä. 

Ensimmäiseen hake-

mukseen tulee li ittää 

lääkärin tai muun asi-

antuntijan lausunto 

tai suositus haetta-

vasta palvelusta tai 

tukitoimesta.  

https://www.kaksine

uvoinen.fi/wp-con-

tent/up-

loads/2018/11/Vam

maispalveluhakemus-

2018.pdf 

http://www.llky.fi/site?node_id=1136
http://www.llky.fi/site?node_id=1136
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
tel:(06)%20434%200237
tel:(06)%20434%200237
tel:050%203674924
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
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 Fransunpuisto 

“Tehostetu asumis-

palvelun yksikkö, 

jossa asukkaat osal-

l istuvat omien voi-

mavarojensa mu-

kaan päivittäiseen 

toimintaan. Toiminta 

sisältää arjen aska-

reita, työ- ja päivä-

toimintaa, asioiden 

hoitoa ja yhdessä-

oloa. Fransunpuis-

tossa tuetaan 

jokaista asukasta 

yksilölliset tarpeet 

huomioon ottaen” 

 

 Paavonkuja 2, 

62200 Kauhava puh. 

050 345 9885 

 

Linkki sivustolle 

https://www.kaksi-

neuvoinen.fi/fi/pal-

velut/perhe-ja-sosi-

aalipalvelut-2/vam-

maispalvelut/vam-

maisten-asumispal-

velut/ 

Kuntayhtym

ä Kaksineu-

voinen 

 

Kyllä Kyllä Hakijalle tehdään pal-

velutarpeen arviointi. 

Palvelutarpeen arvi-

ointi tehdään yh-

dessä hakijan kanssa. 

Mukana voi olla 

myös hänen huolta-

jansa tai läheisensä ja 

muita palvelun järjes-

täjiä. Palvelun hake-

mista varten tarvi-

taan aina kirjallinen 

hakemus. Vammais-

palvelujen työntekijät 

auttavat tarvittaessa 

hakemusten täyttä-

misessä. 

Ensimmäiseen hake-

mukseen tulee li ittää 

lääkärin tai muun asi-

antuntijan lausunto 

tai suositus haetta-

vasta palvelusta tai 

tukitoimesta.  

https://www.kaksine

uvoinen.fi/wp-con-

tent/up-

loads/2018/11/Vam

maispalveluhakemus-

2018.pdf 

 

 Pikkutulppaanin 

palvelukoti 

“Tukena Pikkutulp-

paani on erikoistu-

nut autisminkirjon 

asiakkaiden palvelui-

den tarjoamiseen. 

Palveluyksikkö tar-

joaa oman kodin 14 

paljon erityistä tu-

kea tarvitsevalle ai-

kuiselle. Lisäksi ala-

ikäisten tilapäisjak-

sojen toteuttami-

seen on varattu 

kaksi asuntoa” 

 

Hanneksentie 3 A, 

62200 Kauhava, puh. 

0207 713 694 

Linkki sivustolle: 

http://www.tu-

kena.fi/palveluyk-

sikot/pikkutulppaa-

nin-palvelukoti  

 

KVPS 

 

Kyllä Kyllä - 

       

https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut-2/vammaispalvelut/vammaisten-asumispalvelut/
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
https://www.kaksineuvoinen.fi/wp-content/uploads/2018/11/Vammaispalveluhakemus-2018.pdf
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/pikkutulppaanin-palvelukoti
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/pikkutulppaanin-palvelukoti
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/pikkutulppaanin-palvelukoti
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/pikkutulppaanin-palvelukoti
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KURIKKA Harjunpuiston 

asumisyksikkö 

“Harjupuiston asu-

misyksikkö on tue-

tun ja ohjatun asu-

misen yksikkö. Har-

jupuisto on tällä het-

kellä 12 asukkaan 

koti ja l isäksi on 1 ti-

lapäisasumiseen tar-

koitettu paikka” 

 

Huhdantie 2, 61300 

Kurikka, p. 040 018 

5329 

Linkki sivustolle: 

https://www.jikky.fi/

palvelut/sosiaalipal-

velut/erityisryh-

mat/asumisyk-

sikot_ja_asuntolat 

 

JIK perus-

palveluliike-

lai-

toskuntayhty

mä 

 

Kyllä Soveltuu pyörä-

tuolin käyttä-

jälle. Rampin tai 

porrasliuskan 

takia voidaan 

tarvita avusta-

jaa. 

 

Tämän linkin takaa 

löytyy lomake, jolla 

voi hakea mm. palve-

luasumista  

https://www.jikky.fi/

palvelut/sosiaalipal-

velut/erityisryh-

mat/vammaispalve-

lulain_mukaiset_pal-

velut_ja_tukitoimet 

 Lomakkeen palau-

tus: 

Kurikka: JIK/ Sosiaali-

palvelut/vammaispal-

velut, Asematie 5, 

61300 KURIKKA 

Jalasjärvi: JIK/ Sosiaa-

lipalvelut/Vammais-

palvelut, Puskantie 2, 

61600 JALASJÄRVI 

 

 Asumisyksikkö 

Perhonen 

“Asumisyksikkö Per-

honen tarjoaa asu-

mispalvelua kehitys-

vammaisil le aikui-

sil le. Asukkaita on 

asuntolassa yhdek-

sän ja Palvelukodissa 

seitsemän. Lisäksi on 

yksi huone tilapäis-

asumista varten” 

 

Sivupellontie 5, 

61600 Jalasjärvi puh. 

040 093 5406 

 

 Linkki sivustolle 

 

https://www.jikky.fi/

palvelut/sosiaalipal-

velut/erityisryh-

mat/asumisyk-

sikot_ja_asuntolat 

 

JIK perus-

palveluliike-

lai-

toskuntayhty

mä 

 

Kyllä - Tämän linkin takaa 

löytyy lomake, jolla 

voi hakea mm. palve-

luasumista  

https://www.jikky.fi/

palvelut/sosiaalipal-

velut/erityisryh-

mat/vammaispalve-

lulain_mukaiset_pal-

velut_ja_tukitoimet 

 Lomakkeen palau-

tus: 

Kurikka: JIK/ Sosiaali-

palvelut/vammais-

palvelut, Asematie 

5, 61300 KURIKKA 

Jalasjärvi: JIK/ Sosiaa-

lipalvelut/Vammais-

palvelut, Puskantie 2, 

61600 JALASJÄRVI 

 

 Liisantupa 

“Liisantupa  on seit-

semän aikuisen kehi-

tysvammaisen hen-

kilön koti. Liisantu-

valla jokaisella asuk-

kaalla on oma huone 

ja wc, yhteisiä ti loja 

ovat keittiö, olo-

huone ja pesutilat” 

Sairaalatie 1 B, 

66300 Jurva, puh. 

046 851 1990 

Linkki sivustolle: 

https://www.jikky.fi/

palvelut/sosiaalipal-

velut/erityisryh-

mat/asumisyk-

sikot_ja_asuntolat 

 

JIK perus-

palveluliike-

lai-

toskuntayhty

mä 

Henkilö-

kunta on 

paikalla klo 

7-21. Yöval-

vonta toteu-

tetaan naa-

puriyksi-

köstä. 

 

- Tämän linkin takaa 

löytyy lomake, jolla 

voi hakea mm. palve-

luasumista  

https://www.jikky.fi/

palvelut/sosiaalipal-

velut/erityisryh-

mat/vammaispalve-

lulain_mukaiset_pal-

velut_ja_tukitoimet 

https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/asumisyksikot_ja_asuntolat
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
https://www.jikky.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/erityisryhmat/vammaispalvelulain_mukaiset_palvelut_ja_tukitoimet
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  Lomakkeen palau-

tus: 

Kurikka: JIK/ Sosiaali-

palvelut/vammaispal-

velut, Asematie 5, 

61300 KURIKKA 

Jalasjärvi: JIK/ Sosiaa-

lipalvelut/Vammais-

palvelut, Puskantie 2, 

61600 JALASJÄRVI 

 Tukena Hirvi-

nummi 

“Tukena Hirvinummi 

tarjoaa oman kodin 

21 kehitysvammai-

selle tai erityistä tu-

kea tarvitsevalle 

henkilölle. Lisäksi 

palveluyksikössä on 

yksi ti lapäisasunto” 

Muurimäentie 4, 

61300 Kurikka, puh. 

0207 713 605 

 

http://www.tu-

kena.fi/palveluyk-

sikot/hirvinummen-

palvelukoti  

KVPS Kyllä Kyllä - 

 HoitokotiWanha 

Värttinä 

“HoitokotiWanha  

Värttinä on kaunis ja 

viihtyisä koti vam-

maisille, joka sijait-

see Etelä-Pohjan-

maalla, keskellä Kuri-

kan kaupunkia. Toi-

mintaperiaattei-

siimme kuuluu asuk-

kaiden tukeminen 

täysivaltaistumaan 

yhteiskunnan jäse-

niksi. Suunnitte-

lemme jokaiselle 

asukkaalle kaikki hä-

nen tarvitsemansa 

palvelut yksilöllisen 

suunnitelman mu-

kaan” 

“Kotimme asukkaat 

voivat olla eri tavoin 

vammaisia, esimer-

kiksi kehitysvammai-

sia tai onnettomuuk-

sissa vammautu-

neita, jotka tarvitse-

vat palveluja ympäri 

vuorokauden” 

Kankaantie 23, 

61300 Kurikka p.  06 

450 1998 / 050 435 

5704 

 

Linkki sivustolle: 

https://kurikanvart-

tina.fi/ 

Kurikan Värt-

tinä Ry 

 

Kyllä Kyllä Asukkaat tulevat 

Wanhaan Värttinään 

pääasiassa kuntien 

maksusitoumuksilla 

ja maksavat itse 

vuokransa, ruokansa 

ja muut tarvitse-

mansa tukipalvelut 

sekä henkilökohtaiset 

menonsa. 

 

http://www.tukena.fi/palveluyksikot/hirvinummen-palvelukoti
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/hirvinummen-palvelukoti
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/hirvinummen-palvelukoti
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/hirvinummen-palvelukoti
https://kurikanvarttina.fi/
https://kurikanvarttina.fi/
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LAPUA       

 Niittypuiston asun-

tola 

“Niittypuiston asun-

tola on koti kahdek-

salle aikuiselle kehi-

tysvammaiselle 

asukkaalle, l isäksi 

yksi paikka on va-

rattu intervalliasuk-

kaalle. Asuntola 

tarjoaa ohjattua ja 

tuettua palve-

luasumista” 

 

Niskalankatu 6 A 1, 

62100 Lapua, Puh. 

(06) 438 4137 

 

Linkki sivustolle: 

https://www.la-

pua.fi/?lang=fi&id=4

827 

 Lapuan kau-

punki 

 

Henkilö-

kunta työs-

kentelee 

kahdessa 

vuorossa, 

yövalvontaa 

ei ole. 

 

-  Hakijalle tehdään 

palvelusuunnitelma. 

Linkki palvelusuunni-

telmaan:  

https://www.la-

pua.fi/fi les/Tiedos-

tot/Palvelusuunnitel-

malomake.pdf 

Palvelusuunnitelma 

on asiakkaan ja/tai 

hänen edustajansa 

kanssa yhteistyössä 

tehty yhteenveto hä-

nen elämänsä tämän-

hetkisestä ti lanteesta 

ja mahdollisesta uu-

sien palveluiden tar-

peesta.  Palvelusuun-

nitelmassa ei päätetä 

asiakkaalle annetta-

vista palveluista.  

Hakemus toimitetaan 

osoitteeseen Lapuan 

Sosiaalikeskus, Liuh-

tarintie 2, 62100 La-

pua.  

 

 Aarlanmarkki 

“Tukena Aarlan-

markki tarjoaa asu-

miseen li ittyvän 

avun, ohjauksen ja 

tuen jokaisen asiak-

kaan omassa ko-

dissa. Asiakkaamme 

ovat erityistä tukea 

tarvitsevia aikuisia” 

 

 Kauppakatu 17, 

62100 Lapua, puh. 

0207 713 710 

 

Linkki sivustolle: 

http://www.tu-

kena.fi/palveluyk-

sikot/aarlanmarkin-

asumispalvelut 

 

KVPS Kyllä Kyllä  Asiakkalle tehdään 

palvelusuunnitelma 

Lapuan kaupungin 

vammaispalvelussa, 

jossa selvitetään pal-

veluntarve, kuten oli-

siko Aarlanmarkki 

asiakkaan tarpeita 

vastaava paikka.  

Asiakas voi tulla 

myös palvelusetelillä, 

jolloin hän asioi suo-

raan Aarlanmarkin 

kanssa. 

 

 Esperi 

“Esperi Koti Helmi 

tarjoaa ympärivuo-

rokautista autettua 

asumista sekä tuki-

asumista kehitys-

vammaisil le henki-

Myllykyläntie 2, 

62100 Lapua. 

Puh.0469202791 

 

Linkki sivustolle:  

https://www.es-

peri.fi/hoitokodit-ke-

Esperi Care Kyllä Kyllä Kotikunnan sosiaali- 

ja terveyspalveluiden 

neuvonnasta pyyde-

tään palvelutarpeen 

kartoitusta. He selvi-

tettävät, onko asumi-

seen ja hoivaan mah-

https://www.lapua.fi/?lang=fi&id=4827
https://www.lapua.fi/?lang=fi&id=4827
https://www.lapua.fi/?lang=fi&id=4827
https://www.lapua.fi/files/Tiedostot/Palvelusuunnitelmalomake.pdf
https://www.lapua.fi/files/Tiedostot/Palvelusuunnitelmalomake.pdf
https://www.lapua.fi/files/Tiedostot/Palvelusuunnitelmalomake.pdf
https://www.lapua.fi/files/Tiedostot/Palvelusuunnitelmalomake.pdf
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/aarlanmarkin-asumispalvelut
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/aarlanmarkin-asumispalvelut
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/aarlanmarkin-asumispalvelut
http://www.tukena.fi/palveluyksikot/aarlanmarkin-asumispalvelut
https://www.esperi.fi/hoitokodit-kehitysvammaisille/esperi-hoitokoti-helmi-lapua
https://www.esperi.fi/hoitokodit-kehitysvammaisille/esperi-hoitokoti-helmi-lapua
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löil le. Lisäksi Hel-

messä on mahdolli-

suus ti lapäisasumi-

seen. Helmi tarjoaa 

viihtyisän kodin 20 

kehitysvammaiselle” 

 

hitysvammaisille/es-

peri-hoitokoti-helmi-

lapua 

dollisuus saada mak-

susitoumus tai palve-

luseteli. Esperiin voi 

myös tulla itse mak-

savana asiakkaana, 

jolloin palvelutar-

peen kartoitus teh-

dään suoraan Espe-

rissähoiva- ja hoito-

henkilöstön kanssa. 

 

SEINÄJOKI       

 Kytösavu 

“Kytösavu on ympä-

rivuorokautinen ke-

hitysvammaisten 

asumisyksikkö, jossa 

on 14 asumispaikkaa 

ja yksi ti lapäisen asu-

misen paikka. Tarjo-

amme kattavaa tu-

kea asumiseen hen-

kilölle, joil la on kehi-

tysvamma ja jotka 

tarvitsevat tukea ai-

kuistumiseen ja it-

senäistymiseen” 

 

Kytöpolku 1, 60320 

Seinäjoki  

p. 06 416 2977 

 

Linkki sivustolle: 

http://www.seinajok

i.fi/sosiaali-jater-

veyspalvelut/vam-

maispalvelut/asumi-

nenjaasumisentuki-

palvelut/omata-

sumisyksikot.html  

 

Seinäjoen 

kaupunki  

 

Kyllä Kyllä Asukkaaksi Ky-

tösavuun haetaan 

vammaispalvelujen 

sosiaalityöntekijän tai 

sosiaaliohjaajien 

kautta. 

 Eskoo 

“Helakodissa jokai-

sella asukkaalla on 

oma asunto, jonka 

he ovat kalustaneet 

omilla rakkailla tava-

roillaan. Asuntoja on 

yhteensä 22. Yksi 

asunto on varattu ly-

hytaikaiseen asumi-

seen.  Helakoti on ja-

ettu neljään viih-

tyisään tupaan, jotka 

ovat Myllytupa, Vä-

entupa, Välitupa ja 

Riihitupa” 

 

Päätie 57, 60280 Sei-

näjoki Puh.  06 4156 

809 

 

Linkki sivustolle: 

 

https://www.es-

koo.fi/palvelut/asu-

misen-tuen-palve-

lut/asumisyk-

sikot/helakoti-

seinajoki.html 

Eskoo tuki- 

ja osaamisk-

eskus 

Ei, apua kui-

tenkin tarvit-

taessa saata-

vil la 

Kyllä Eskoon asiakkaaksi 

pääset kotikuntasi 

sosiaalitoimen, eri-

koissairaanhoidon, 

terveyskeskuksen tai 

muun viranomaisen 

lähetteellä. Voit 

myös itse ottaa 

yhteyttä joko sähkö-

postil la tai puhelim-

itse. 

 

 Eskoo 

Kärjenkortteeri 

“Kärjen kortteeri tar-

joaa tehostettua pal-

Tupatie 38, 60280 

SEINÄJOKI   Puh. 050 

474 6803 

 

Linkki sivustolle: 

Eskoo tuki- 

ja osaamisk-

eskus 

 

Kyllä Kyllä  Eskoon asiakkaaksi 

pääset kotikuntasi 

sosiaalitoimen, eri-

koissairaanhoidon, 

terveyskeskuksen tai 

https://www.esperi.fi/hoitokodit-kehitysvammaisille/esperi-hoitokoti-helmi-lapua
https://www.esperi.fi/hoitokodit-kehitysvammaisille/esperi-hoitokoti-helmi-lapua
https://www.esperi.fi/hoitokodit-kehitysvammaisille/esperi-hoitokoti-helmi-lapua
http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/asuminenjaasumisentukipalvelut/omatasumisyksikot.html
http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/asuminenjaasumisentukipalvelut/omatasumisyksikot.html
http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/asuminenjaasumisentukipalvelut/omatasumisyksikot.html
http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/asuminenjaasumisentukipalvelut/omatasumisyksikot.html
http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/asuminenjaasumisentukipalvelut/omatasumisyksikot.html
http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/asuminenjaasumisentukipalvelut/omatasumisyksikot.html
http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/vammaispalvelut/asuminenjaasumisentukipalvelut/omatasumisyksikot.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/helakoti-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/helakoti-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/helakoti-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/helakoti-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/helakoti-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/helakoti-seinajoki.html
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veluasumista ja psy-

kososiaalista asu-

mista erityistä tukea 

tarvitsevil le henki-

löil le. Lisäksi yksi-

kössä on mahdolli-

suus lyhytaikaisiin 

asumisvalmennus-

jaksoihin sekä asu-

miskokeiluihin, joi-

den tavoitteena on 

henkilön itsenäisty-

misen tukeminen. 

Yksikössä on 19 

asuntoa” 

 

https://www.es-

koo.fi/palvelut/asu-

misen-tuen-palve-

lut/asumisyk-

sikot/karjen-kort-

teeri-seinajoki  

muun viranomaisen 

lähetteellä. Voit 

myös itse ottaa 

yhteyttä joko sähkö-

postil la tai puhelim-

itse. 

 

 Pääkujan palvelu-

yksikkö  

“Pääkujan palveluyk-

sikkö tarjoaa tehos-

tettua palveluasu-

mista l i ikuntarajoit-

teisil le erityistä tu-

kea tarvitsevil le hen-

kilöille. Yksikkö on 

täysin esteetön, 

mikä mahdollistaa 

helpon li ikkumisen 

yksikön sisä- ja ulko-

tiloissa. Talossa on 

hissi” 

 

Pääkuja 4, 60280 

Seinäjoki Puh. 050 

474 6792 

 

Linkki sivustolle: 

 

https://www.es-

koo.fi/palvelut/asu-

misen-tuen-palve-

lut/asumisyk-

sikot/paakujan-pal-

veluyksikko-

seinajoki.html 

Eskoo tuki- 

ja osaamisk-

eskus 

 

Kyllä Kyllä Eskoon asiakkaaksi 

pääset kotikuntasi 

sosiaalitoimen, eri-

koissairaanhoidon, 

terveyskeskuksen tai 

muun viranomaisen 

lähetteellä. Voit 

myös itse ottaa 

yhteyttä joko sähkö-

postil la tai puhelim-

itse. 

 

 Risuviidan palve-

luyksikkö 

“Risuviidan palvelu-

yksikkö on 7+2 paik-

kainen autismin kir-

jon henkilöil le suun-

niteltu yksikkö, joka 

sijaitsee Seinäjoella 

Kasperin kaupungin-

osassa. Yksikkö toi-

mii Sevaksen vuokra-

kerrostalon ensim-

mäisessä kerrok-

sessa. Risuviidan pal-

veluyksikkö tarjoaa 

tehostettua palvelu-

asumista autismin 

kirjon henkilöille” 

 Risuviita 6, 60150 

Seinäjoki. Puh 050 

474 6788 

 

Linkki sivustolle: 

https://www.es-

koo.fi/palvelut/asu-

misen-tuen-palve-

lut/asumisyksikot/ri-

suviidan-palveluyk-

sikko-seinajoki.html 

 

Eskoo tuki ja 

osaamisk-

eskus 

 

Osassa 

yksikköä 

kyllä 

 

Kyllä Eskoon asiakkaaksi 

pääset kotikuntasi 

sosiaalitoimen, eri-

koissairaanhoidon, 

terveyskeskuksen tai 

muun viranomaisen 

lähetteellä. Voit 

myös itse ottaa 

yhteyttä joko sähkö-

postil la tai puhelim-

itse. 

 

https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/karjen-kortteeri-seinajoki
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/karjen-kortteeri-seinajoki
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https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/karjen-kortteeri-seinajoki
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/karjen-kortteeri-seinajoki
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/paakujan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/paakujan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/paakujan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/paakujan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/paakujan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/paakujan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/paakujan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/risuviidan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/risuviidan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/risuviidan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/risuviidan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/risuviidan-palveluyksikko-seinajoki.html
https://www.eskoo.fi/palvelut/asumisen-tuen-palvelut/asumisyksikot/risuviidan-palveluyksikko-seinajoki.html
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 Louhenkadun pal-

veluyksikkö 

"Sevas kodit on ra-

kennuttanut vuonna 

2016 lähelle Seinä-

joen keskustaa Poh-

jan kaupunginosaan 

kerrostalon. Palvelut 

ovat lähellä ja asuk-

kaat käyttävät sa-

moja palveluja kuin 

kaikki muutkin sei-

näjokiset. Yksikkö si-

jaitsee lähellä kirja-

stoa, kansal-

aisopistoa ja 

kauppoja” 

 Louhenkatu 2 

 

Linkki sivustolle: 

https://www.es-

koo.fi/yhteystie-

dot/asumisen-tuen-

palvelut.html 

 

Eskoo tuki ja 

osaamisk-

eskus  

 

Osassa 

yksikköä on 

24h valvonta 

 

Kyllä Eskoon asiakkaaksi 

pääset kotikuntasi 

sosiaalitoimen, eri-

koissairaanhoidon, 

terveyskeskuksen tai 

muun viranomaisen 

lähetteellä. Voit 

myös itse ottaa 

yhteyttä joko sähkö-

postil la tai puhelim-

itse. 

 

 

       

TEUVA Kaislakoti 

“Kaislakoti on seitse-

män eri ikäisten ke-

hitysvammaisten 

koti, missä tuetaan 

ja ohjataan kehitys-

vammaista hänen jo-

kapäiväisessä elä-

mässään. Kaislako-

din tekemisen mein-

inki on 

ohjauksellinen 

työote” 

Porvarintie 20 B 5, 

64700 Teuva. Puh 

040 830 4462 

Linkki sivustolle: 

http://www.llky.fi/si

te?node_id=923 

 

LLKY 

 

 Henkilökunta 

pääsääntöisesti 

paikalla 10-20 joka 

päivä 

 

Ei täysin 

es-

teetön 

 

Eril l isellä lomakkeella 

tai vapaamuotoisella 

hakemuksella. Uuden 

hakijan kyseessä ol-

lessa hakemuksen 

li itteeksi tarvitaan 

aina lääkärinlausunto 

tai muu riittävä selvi-

tys hakijan tervey-

dentilasta. 

Linkki hakemukseen: 

http://www.llky.fi/lo-

makkeet/sosiaalipal-

velut/Vammaispalve-

lut/VAMMAISPALVEL

UHAKEMUS.doc.1.pd 

       

VIMPELI Puronmutka Ryh-

mäkoti / Toimin-

takeskus 

“Vimpelin Palveluyh-

distys tuottaa Järvi -

Pohjanmaan perus-

turvalle kehitysvam-

maisten ryhmäkoti - 

ja päivätoimintaa. 

Puronmutka ryhmä-

koti/ toimintakeskus 

Jäykäntie 1, 62800 

Vimpeli  

Puh. 06 565 1913 

Linkki sivustolle: 

https://jarvipohjan-

maanperus-

turva.fi/node/19 

 

Järvi-

Pohjanmaan 

perusturva 

 

- - Ottamalla yhteyttä 

sosiaalityön palvelu-

vastaavaan tai sosi-

aaliohjaajaan.  

 

https://www.eskoo.fi/yhteystiedot/asumisen-tuen-palvelut.html
https://www.eskoo.fi/yhteystiedot/asumisen-tuen-palvelut.html
https://www.eskoo.fi/yhteystiedot/asumisen-tuen-palvelut.html
https://www.eskoo.fi/yhteystiedot/asumisen-tuen-palvelut.html
http://www.llky.fi/site?node_id=923
http://www.llky.fi/site?node_id=923
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
http://www.llky.fi/lomakkeet/sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut/VAMMAISPALVELUHAKEMUS.doc.1.pdf
https://jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/19
https://jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/19
https://jarvipohjanmaanperusturva.fi/node/19
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Puronmutkan ryh-

mäkoti ja toiminta-

keskus luovat kehi-

tysvammaiselle mie-

lekkään elinympäris-

tön, jossa yhdistyvät 

luontevasti arjen 

kaksi elementtiä, 

asuminen ja työtoi-

minta” 
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