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1 JOHDANTO 

 

Kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukeminen on keskeinen osa asumisvalmen-

nusprosessissa. Tähän liittyy niin päivittäistoimintojen, kuin henkisen ja sosiaalisen puo-

len huomioiminen. Itsenäistymiseen liittyvä irtaantuminen vanhemmista on iso prosessi 

ja työssäni asumisvalmennuksessa olen havainnut, että tukea itsenäistymisvaiheessa 

tarvitsevat opiskelijan lisäksi myös vanhemmat. Asumisvalmennus toteutuu opetus-

suunnitelman mukaisesti ja syksyllä 2010 käyttöön otetussa uudistetussa opetussuunni-

telmassa kuntouttavan ja valmentavan sekä työhön ja itsenäiseen elämään opettavan ja 

ohjaavan koulutuksessa on korostettu asumisvalmennuksen tavoitteita, itsenäistymistä 

sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.  

 

 On ihanteellista, jos asumisvalmennuksen tavoitteet ovat alusta alkaen kaikkien osa-

puolten kanssa selvät. Työssäni olen havainnut, että opintojen alkaessa vanhemmilla ei 

useinkaan ole selkeää ajatusta nuorensa tulevaisuudesta. Mikäli päätöksiä jatkosta ei 

tehdä ajoissa, kuluu kallisarvoista asumisvalmennus aikaa hukkaan. Jos esimerkiksi 

asumista opiskelun jälkeen on suunniteltu ajoissa sidosryhmien ja oppilaitoksen kanssa 

voimme, toteuttaa yksilöllistä ja tavoitteellista asumisvalmennusta koko koulutuksen 

ajan. Kehitysvammaisia ohjatessa tarvitaan paljon aikaa toimivien toimintamallien löy-

tämiseen ja uuden opetteluun ja harjoitteluun. On siis tärkeää, että kaikilla osapuolilla 

on koulutuksen alkaessa ajantasaista tietoa asumisvalmennuksesta, jotta suunnitelmalli-

nen asumisvalmennus voidaan heti käynnistää. 

 

Opiskelijan suunnitellessa opintoja on tavallista järjestää tutustuminen tulevaan opiske-

lupaikkaan. Asuntolan toimintaan ei juurikaan tutustuta ja tähän toivoisin muutosta.  

 

Kehitysvammaisten asumisvalmennus on minulle läheinen aihe ja olen kiinnostunut ke-

hittämään työtäni. Opinnäytetyöni myötä haluan kehittää asuntolan toimintaa enemmän 

nuoren itsenäistymistä tukevaksi ja kartoittaa keinoja siirtymävaiheiden tuetumpaan 

ohjaukseen. Mielestäni tämä opinnäytetyö on tarpeellinen, jotta onnistuneita muuttoja 

syntyy. Onnistunut asumisvalmennus on pieni yksittäinen linkki erityiskoulutuksessam-

me, mutta yksilön elämänlaadun kannalta merkitys todella suuri. Tämän eteen kannat-

taa tehdä töitä. 
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2 LÄHTÖKOHDAT JA KÄSITTEET 

 

 Työskentelen ohjaajana Ammattiopisto Luovin erityisammattioppilaitoksen asuntolassa 

Lappeenrannassa. Oppilaitoksessa opiskelevat ovat pääsääntöisesti peruskoulutuksensa 

päättäneitä kehitysvammaisia nuoria, joita ohjaamme ja tuemme kohti mahdollisimman 

itsenäistä elämää, aikuisuutta, mahdollista jatkokoulutusta, työtä ja asumista. Oppilai-

toksessamme järjestettävä koulutus on valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta ja oleel-

linen osa työtäni on asumisvalmennuksen ohjaamista. 

 

Onnistuneessa asumisvalmennus prosessissa on kantava tavoitteellisuus ennen ja jäl-

keen muuton kaikkien yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on moniammatillinen yh-

teistyö vanhempien kanssa mahdollisemman varhaisessa vaiheessa opiskelijan tullessa 

koulutukseen. Toimipisteessämme Lappeenrannassa on kaksi valmentavaa koulutuslin-

jaa; ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavat opinnot ja työhön ja itsenäiseen elä-

mään valmentavat opinnot. Suurin osa opiskelijoistamme on työhön ja itsenäiseen elä-

mään valmentavalla linjalla, joten tässä tutkimuksessa keskityn siihen näkökulmaan. 

 

Asumisvalmennuksen tavoitteita on Ammattiopisto Luovissakin laadittu ja tarkasteltu 

monelta kantilta. Aiheesta on jonkin verran tutkimuksia samoin kehitysvammaisten 

itsenäistymisestä ja työelämään siirtymisestä, mutta ei asumisvalmennuksen näkökul-

masta. Tarja Mänty (2000, 42) on väitöskirjassaan tutkinut erityisammattikoulua käyvi-

en nuorten sijoittumista koulun jälkeen. Väitöskirjassa sivutaan myös nuorten itsenäis-

tymistä ja siirtymävaiheen merkitystä. Siirtymävaiheella tarkoitetaan elämänvaiheesta 

toiseen siirtymistä. Yhteenvedossaan aiheesta Tarja Mänty toteaa, että siirtymävaiheen 

suunnittelu tulee aloittaa opintojen varhaisessa vaiheessa ja suunnitelmaa tehdessä on 

kehitysvammainen aikuistuva nuori ja hänen perheensä otettava suunnitteluun mukaan. 

Asian tärkeys on havaittu, mutta toteutumiseen on vielä matkaa. Siirtymävaihetta tutki-

essa on keskitytty lopputulokseen, mutta siirtymävaiheen toteuttamistapaa ole juuri-

kaan tutkittu.  

 

3 VALMENTAVA KOULUTUS JA ASUMISVALMENNUS  

 

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on ammatillisen 

peruskoulutuksen yhteydessä järjestettävää koulutusta, joka ei johda tutkintoon. Kou-
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lutuksen tarkoitus on mahdollistaa opiskelu vammaisuuden, sairauden, kehityksen vii-

västymisen, tunne-elämän häiriön tai jonkin muun haitan takia erityistä tukea tarvitse-

valle opiskelijalle, sekä antaa lisävalmiuksia ja mahdollisuuksia ammatilliseen peruskou-

lutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään. (Opetushallitus 2010.) 

 

Ammattiopisto Luovi antaa tasavertaisia oppimismahdollisuuksia sekä yksilöllisiä rat-

kaisuja työelämään ja hyvään elämisen laatuun. Oppilaitos toteuttaa ja uudistaa yksilöl-

listä ja joustavaa koulutusta ja kehittää sitä tukevia toimintoja sekä oppimisympäristöjä. 

Toiminnallaan oppilaitos haluaa edistää myönteisiä asenteita ja erityistä tukea tarvitse-

vien asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Mukautetun opetuksen tarkoitus on 

antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus suoriutua opinnoista omien edellytystensä 

mukaisesti ja antaa nuorelle mahdollisuus valmistua ammattiin, työllistyä ja elää yhteis-

kunnassa sen tasavertaisena jäsenenä. (Opetussuunnitelma 2009.) 

 

3.1 Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

 

Tämän luvun opintokuvaukset perustuvat työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja 

kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelmaan (2010). Itsenäiseen elä-

mään, työhön tai ammatilliseen koulutukseen johtaa opintopolku (KUVA1) Valmenta-

va I tai Valmentava II koulutuksen kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KUVA1 Vaihtoehtoiset opintopolut vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja 

kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. 
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Valmentava I on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja 

ohjaus, jossa opiskelija suuntautuu koulutuksen jälkeen kiinnostustaan ja edellytyksiään 

vastaaviin ammatillisiin opintoihin ja työelämään. Opintojen laajuus on vähintään 20 

opintoviikkoa ja enintään 40 opintoviikkoa. Erityisestä syystä voidaan myöntää 80 

opintoviikon opinto-oikeus. 

 

Valmentava II on työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja 

ohjaus, jossa opiskelijan keskeisenä tavoitteena on itsenäistyä elämän eri osa-alueilla ja 

valmentautua työelämään sekä saada elinikäisen oppimisen valmiudet. Opintojen laa-

juus on vähintään 40 opintoviikkoa ja enintään 120 opintoviikkoa. 

 

Koulutusta toteutetaan erityispedagogisia lähestymistapoja, monipuolisia ja joustavia 

opetusmenetelmiä ja toimintatapoja, sekä erilaisia oppimisympäristöjä käyttäen. Kodin 

ja oppilaitoksen välisen yhteistyön lisäksi on tärkeää, että verkostoyhteistyö ja tiedon-

siirto koulutuksen nivelvaiheissa toimivat ja moniammatillista osaamista hyödynnetään 

opiskelijan tukitoimien jatkuvuuden, oikeellisuuden ja riittävyyden turvaamiseksi. (Ope-

tushallitus 2010.) 

 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan opetuksen ja ohjauksen koulutuksen koh-

deryhmänä ovat vaikeimmin vammaiset tai muut opiskelijat, joiden oppimisedellytykset 

tai elämäntilanne eivät mahdollista ammatillisen tutkinnon suorittamista. Valmentava ja 

kuntouttava opetus ja ohjaus ovat osa opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Kokonaiskun-

toutukseen kuuluu erityisopetukseen integroituva fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

kuntoutus, joita toteutetaan kasvatuksellisen kuntoutuksen menetelmillä. Kasvatukselli-

sen kuntoutuksen menetelmiä ovat opiskelijan yksilöllinen kohtaaminen, ohjaaminen ja 

tukeminen ja sen tavoitteena on tukea osallisuutta yhteiskunnan eri toimintoihin. Opis-

kelijan kuntoutukselliset tavoitteet laaditaan yhteistyössä opiskelijan, hänen vanhempi-

ensa ja muiden tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa.  

 

3.2 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoitteet 

 

Valmentava II koulutuksen tavoitteena on nuoren itsenäistyminen elämän eri osa-

alueilla ja työhön valmentautuminen. Opinnoilla on tarkoitus tukea opiskelijan arkielä-

män taitojen, omatoimisuuden ja toimintakyvyn kehitystä. Opintojen alussa kartoitetaan 
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nuoren vahvuuksia ja tuen tarvetta sekä vahvistetaan itsetuntoa. Tavoite on, että opis-

kelija alkaa luottaa omiin kykyihinsä, selviytyy arkielämän tilanteista ja kehittää val-

miuksia selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Opiskelun tavoitteena on, että nuori 

osallistuu omaan elämäänsä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii toteuttamaan suunnitel-

miaan ja kasvaa yritteliääseen elämänasenteeseen. Koulutuksen tavoitteena on myös 

tutustua työelämään mahdollisemman monipuolisesti ja realistisesti, jotta opiskelijalle 

selkiytyy käsitys omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeestaan, jotta hän voi löytää itsel-

leen soveltavan tehdä työtä. Yksilölliset opintokokonaisuudet ja niiden laajuus määritel-

lään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa, 

HOJKS:ssa. (Opetussuunnitelma 2009.)  

 

3.3 Asumisvalmennuksen tavoitteet 

 

Oppilaitoksessa asumisvalmennusta toteutetaan arkielämäntaidot ja itsenäisen asumisen 

valmiudet - opintokokonaisuudessa, jonka tavoitteet yksilöllisesti laaditaan ja toteute-

taan. Asumisen taitojen, ruoanvalmistustaitojen ja henkilökohtaisen hygienian ja puh-

tauden hoitamisen lisäksi opintojen sisältöjä ovat vuorokausirytmin hahmottaminen, 

terveellinen ruokavalio, erilaiset asumismuodot, kotitapaturmien välttäminen ja asuin-

ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtiminen. Tavoitteena on opiskelijan 

mahdollisimman itsenäinen selviytyminen arkielämään liittyvissä toimissa ja vastuunot-

taminen omasta elämästään omien edellytyksiensä mukaan sekä valintojen tekeminen 

omaan arkielämään liittyen. (Opetussuunnitelma 2010.) 

 

Savon alueella toteutettiin 2007 - 2009 Minä muutan - asumisvalmennusprojektia. Pro-

jektin tuloksena syntyi asumisvalmennus käsikirja ”Muutossa tukena”(Hämäläinen ym. 

2008, 5) työvälineeksi asumisvalmennusta tekeville työntekijöille, jonka mukaan esitel-

lään asumisvalmennuksen tarkoitus ja tavoitteet seuraavasti; 

 

Asumisvalmennuksen tarkoitus  

 asiakkaan itsenäistymisen, aikuistumisen ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen 

 asiakkaan ja hänen läheistensä osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen 

 asiakkaan ja hänen läheistensä valmistautuminen elämän muutokseen 

 asiakkaan asumisen yksilöllisyyden edistäminen 
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Asumisvalmennuksen tavoite 

 toivotun ja tarpeenmukaisen asumisratkaisun eteen työskennellään tietoisesti 

kaikilla asiakkaan verkostotahoilla 

 läheiset ovat mukana tukemassa kehitysvammaisen perheenjäsenensä itsenäis-

tymiskehitystä ja luottavat selviytymiseen 

  

3.4 Asumisvalmennuksen toteuttaminen 

 

Asumisvalmennuksen muotoja on useita erilaisia. Tavallisemmin asumisvalmennus ta-

pahtuu lyhyesti silloin, kun muuttokohde on tiedossa. Oppilaitoksessamme tästä poike-

ten harjoittelemme muualla kuin muuttokohteessa ja toiminta on pitkäkestoista. Asu-

misvalmennuksen alkaessa ei ole vielä tietoa asunnosta, vaan kartoitamme sopivaa 

asumismuotoa. Ihanteellista olisi, että muuttokohde löytyisi ennen koulutuksen päätty-

mistä ja tuettu siirtovaihe toteutuisi. Kuntouttavan ja valmentavan työhön ja itsenäiseen 

elämään suuntautuvat opinnot kestävät yhdestä kolmeen vuotta. Koko tämän ajan to-

teutamme asumisvalmennusta jossain muodossa. 

 

Ohjattu asumisen harjoittelu voi tapahtua asumisvalmennusyksikössä tai kuntoutustut-

kimus- ja valmennusjakson aikana laitoksessa. Asumisvalmennuksen aikana selvitetään 

perusteellisesti nuoren tarpeet ja toimintakyky. Tarvittavien tukipalveluiden määrä voi 

olla niin suuri, että nykyaikaisin toimintaperiaattein toimiva laitos on paras vaihtoehto. 

Avohuollon eri asumismuodot on luokiteltu tuettuun asumiseen, ohjattuun asumisen ja 

autettuun asumiseen, tarvittavan tuen mukaan. (Kaski ym. 152–153.) 

 

Asumisvalmennusta toteutetaan toimintakyvyn ylläpitämisen opintokokonaisuudessa.  

Harjoiteltavia toimintoja käydään läpi vaiheittain ja opetusmenetelminä voi olla teke-

mällä oppiminen, koriopetus, ryhmätyöskentely tai kalenterin täyttäminen. Tarvittaviin 

välineisiin tutustutaan ennakolta ja taitoja harjaannutetaan aidoissa tilanteissa tapahtu-

valla harjoittelulla oikeilla työvälineillä. Oppimisympäristönä voi toimia asuntola, luok-

ka, koti tai verkkoympäristö. Toteuttamistavat ovat yksilöllisiä ja oppimateriaalina voi-

daan mm käyttää kirjojen ja verkkomateriaalin lisäksi kuvallisia ohjeita, aikatauluja tai 

strukturoitua opetusmateriaalia. Tavoitteena on toimia aidoissa ympäristöissä mahdolli-

semman paljon esimerkiksi omien hankintojen suunnitelmallinen tekeminen ja oman 

rahan käyttäminen asioimisessa. Toivotun ja tarpeenmukaisen asumisratkaisun löytämi-
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sen eteen työskennellään tietoisesti yhdessä kaikkien opiskelijan verkostotahoilla. (Ope-

tussuunnitelma 2010.) 

 

Ammattiopisto Luovin oppimisnäkemyksen mukaan oppimista tapahtuu kaikkialla ja 

vain osa fyysisesti kouluympäristössä. Paljon tukea tarvitseville opiskelijoille oppiminen 

merkitsee toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistumista. Opiskelijan oppimista tuetaan 

toistuvilla mahdollisuuksilla aiemman tiedon yhdistämiseen uuteen opittavaan asiaan 

sekä tiedon omaksumiseen. Tekemällä oppiminen on useimmalle paras tapa oppia, kos-

ka siihen liittyy omakohtainen kokemus, kokemusten havainnointi, pohtiminen ja ym-

märtäminen. (Opetussuunnitelma 2009. ) 

 

Opiskelijan arvioinnilla ja itse arvioinnilla on ohjaava, kannustava ja motivoiva merkitys 

asumisvalmennuksessa. Kehittymistä verrataan opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-

suunnitelmaan ja arviointi on tavoiteperusteista. Arviointi voi olla kirjallinen, suullinen 

tai kuvallisessa muodossa. Palautteen avulla opiskelijalla on mahdollisuus muuttaa toi-

mintatapaansa saavuttaakseen toivotun tavoitteen. (Opetussuunnitelma 2010.) 

 

3.5 Nivelvaiheen tukeminen 

 

Siirtymävaihetta voidaan helpottaa erilaisilla keinoilla, jotka tukevat perhettä ja nuorta 

tilanteesta selviytymiseen. Näitä keinoja ovat mm. yksilöllinen suunnittelu, ajankäytön 

tarkoituksen mukaisuus, riittävien vaihtoehtojen esittäminen, asian mukaisen tiedon 

jakaminen ja ”saattaen vaihdettava”- periaate. Moniammatillisuutta hyödynnetään saat-

taen vaihdossa, jossa vanhempien lisäksi on mukana työntekijöitä sekä lähettävältä, että 

vastaanottavalta taholta. Tällöin turvataan selkeä vastuunjako ja tiedonkulku kaikkien 

osapuolten kesken. Jotta nivelvaiheen toteutus onnistuu edellyttää se asian tarkastelua 

usealta eri kannalta. (Pietiläinen, 1998, 336–337.) 

 

Opetushallituksen (2010) määräyksessä todetaan; ”Vammaisten opiskelijoiden valmen-

tavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen tehtävänä on toimia nivelvaiheen koulu-

tuksena perusasteen ja ammatillisen toisen asteen tai työelämän välillä. Nivelvaiheen 

koulutukselle on ominaista laaja yhteistyö eri tahojen kanssa hakeuduttaessa koulutuk-

seen tai jatkosuunnitelmia laadittaessa.” Samassa määräyksessä todetaan myös, että 

oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä tehdessä tulee oppilaitoksen olla aloitteellinen 
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sen käynnistämisessä ja ylläpitämisessä. Opiskelijan ohjausta tulee tehdä yhteistyössä 

vanhempien kanssa koulutuksen aikana ja sen päättyessä. Ohjauksen tulee tukea opis-

kelijan työelämään tai ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymistä sekä vahvistaa opis-

kelijan arjen hallinnan valmiuksia.  

 

3.6 Palvelusuunnitelma 

 

Vammaispalvelulain uudistuksen myötä 1.9.2009 palvelusuunnitelmasta on tullut laki-

sääteinen. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen ohessa monia erilaisia suunnitelmia, mut-

ta mikään niistä ei korvaa palvelusuunnitelmaa. Palvelusuunnitelma on kokonaissuunni-

telma, joka kattaa kaikki elämänalueet. Se laaditaan yhdessä kunnan sosiaaliviranomais-

ten kanssa ja siihen kirjataan kaikki asiakkaan avun, tuen ja kuntoutuksen tarpeet arki-

elämän selviytymisen mahdollistamiseksi. Asiakas määrittelee itse tarpeensa, voimava-

ransa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa. (Seppälä, 2009.) Palvelusuunnitel-

man laatiminen on tärkeää, jotta kunnassa voidaan ennakoida tulevia palvelutarpeita. 

Nuoren itsenäistymisen esteenä on usein sopivan asunnon puuttuminen. Työntekijänä 

tulisi muistuttaa vanhempia, että he laatisivat palvelusuunnitelman yhdessä viranomais-

ten kanssa ja esimerkiksi tuleva asunnon tarve tulisi näin aikaisemmin kunnan palvelu-

jen järjestäjien tietoisuuteen. 

 

 

4 KEHITYSVAMMAISEN NUOREN ITSENÄISTYMINEN JA SEN 

VAHVISTAMINEN 

 

Aikuisuudella tarkoitetaan yleisesti itsenäistä ja riippumatonta elämää ja sen tukemisen 

lähtökohtana on ikätasonmukainen elämän malli. Itsenäisyydellä tarkoitetaan mahdolli-

semman omatoimista suoriutumista arkielämästä sekä sisäistä itsenäisyyttä. Itsenäisty-

misen toteutumiseen vaikuttavat vaikuttaa valinnan ja päätöksenteon mahdollisuus, 

ihmissuhteidensolmiminen, omaan ympäristöön vaikuttaminen, kokemusmaailman laa-

jentaminen ja oman aikuisidentiteetin rakentaminen. On pyrittävä löytämään tasapaino 

välttämättömän riippuvuuden ja mahdollisimman suuren itsenäisyyden välillä. Jatkuva 

kasvu ja muutos kuuluvat itsenäiseen aikuisuuteen. (Kaski ym. 189.) 
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4.1 Aikuistuminen 

 

Nuoruusvaihe alkaa noin 12-vuotiaana ja kestää jopa 23- ikävuoteen. Nuoruusikä eri 

vaiheineen on ihmisen elinkaarta ajatellen huomattavan pitkä jakso. Nuoruus asettaa 

muita ikävaiheita suurempia vaatimuksia ihmisen kyvylle sietää muutoksia ja siihen 

liittyviä ristiriitoja, jännitteitä ja paineita. Nuori elää muutosprosessissa, jossa hän jou-

tuu sietämään epävarmuutta ja ahdistusta. Prosessin lopputulos, millainen aikuinen 

nuoresta kasvaa, on tuntematon. Nuoruusiän keskeisimmät kasvutehtävät ovat irtaan-

tuminen vanhemmista, oman sukupuolisuuden löytäminen ja henkilökohtaisen tulevai-

suuden luominen. (Impiö, 2005, 44–45.) 

 

Normaalisti lapset itsenäistyvät ja lähtevät vanhempiensa kodista omaan elämään noin 

kahdenkymmenen vuoden iässä. Vammattomankin nuoren kohdalla muutos aiheuttaa 

epävarmuutta niin aikuisissa kuin nuorissa, vammaisella nuorella epävarmuus tekijöiden 

määrä on moninkertainen. Huolen aihe on, löytyykö nuoren tueksi niitä ihmisiä, joita 

hän tarvitsee selviytyäkseen arkielämän vaatimuksista. Sekä nuoren, että hänen van-

hempiensa on hyvä opetella elämää ilman riippuvuutta toisistaan. Kehitysvammaisen 

nuoren tulisi irtaantua vanhempiensa huolenpidosta samassa ikävaiheessa kuin nuoret 

normaalistikin erkaantuvat vanhemmistaan. Symbioosimainen toisiinsa kietoutuminen 

niin, että kumpikin tukahduttaa toistensa kehittymistä, ei ole kummankaan edun mu-

kaista. (Kerola ym. 2009, 193–194.) 

 

Kehitysvammaisen nuoren aikuistumisprosessi on tavallista nuorta hitaampi. Vammai-

sen nuoren kanssa työskentelevä voi auttaa ja edistää itsenäistymisprosessia tukemalla 

pienissäkin päivittäisissä toiminnoissa ja osoittamalla kiinnostusta nuoren persoonaa 

kohtaa. Muita vammaista nuorta voi tukevia toimintoja itsenäistymisprosessissa ovat 

auttaminen vähitellen irtaantumaan vanhemmista, nuoren aikuistumisen ja seksuaali-

suuden hyväksyminen, nuoren yksityisyyden ja intimiteetin kunnioittaminen ja nuoren 

itsetunnon vahvistaminen myönteisellä palautteella. Itsenäistymistä tukee myös kannus-

taminen omiin valintoihin, tasavertainen kohtelu sekä vastuun antaminen omasta elä-

mästä. Jatkuva tuen tarve ei ole este itsenäistymiselle. Nuorelle tulee sallia epärealis-

tisektin haaveet, sillä ne kuuluvat ikäkauteen. (Malm ym. 200, 399–400.) 
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4.2 Itsenäistyminen 

 

Mitä itsenäisyys on? Simo Vehmas (2005, 167–169) pohtii kehitysvammaisen itsenäi-

syyttä ja riippumattomuutta ja niihin liittyviä arvoperusteita. Hän toteaa, että kehitys-

vammaisten suorituskyky arvioidaan usein yksipuolisesti kliinisien testien avulla esi-

merkiksi lääketieteelliseen tai psykologiseen testaukseen perustuen. Henkilö, jonka 

kykyprofiili leimautuu näissä testeissä kyvyttömäksi elämän eri osa–alueilla, voi tutuissa 

tilanteissa ja toiminnoissa olla useinkin paljon taitavampi. Pelkkä diagnoosi ei siis saa 

olla este itsenäistymispyrkimyksille. Riippumattomuus muista ihmisistä on epäolennais-

ta kehitysvammaisen itsenäistymisen kannalta, koska kaikkien, myös normaalien ihmis-

ten elämään kuuluu väistämättä jonkin asteinen riippuvuus toisista ihmisistä. 

 

4.3 Kodista irtaantuminen 

 

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan työllistymistä, itsenäistymis-

tä ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä. Vaikka koulutuksen merkitys ja vaikutus 

opiskelijan elämänkulkuun on rajallinen, oppilaitosten aikuistumisen siirtymää tukevat 

toimenpiteet vaikuttavat erityisesti vammaisten henkilöiden koulutusajan jälkeiseen 

elämään. Aikuistuminen on siirtymistä työelämään ja itsenäiseen elämään.  

 

Siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen on yksi elämänkaaren tärkeimmistä siirtymävaiheis-

ta. Silloin siirrytään mm koulutuksesta työelämään ja vanhempien kodista itsenäisem-

pään elämään. Oleellisesti vammaisen nuoren elämänlaatuun vaikuttaa työ tai sen puut-

tuminen ja asumismuoto. (Mänty, 2000, 172.) 

 

Helana Ahponen (2008, 202) tutki väitöskirjassaan vaikeavammaisen nuoren aikuistu-

mista. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää vaikeasti kehitysvammaista nuorta kah-

deksan vuoden aikajaksolla. Tulokset osoittivat, että vammaisen elämänkulkuun vai-

kuttaa yhteiskunnassa vallitseva lääketieteellinen ja sosiaalinen vammaiskäsitys. Vam-

maiset tarvitsevat mahdollisuuden omien ratkaisujen tekoon ja tähän heidän tulisi saada 

tukea. Tämä ei onnistu yhteiskunnassa, jossa taloudellisuus ja tuottavuus painavat rat-

kaisuissa. Mikäli palvelujen hankinnassa säästetään laadun kustannuksella tulee se nä-

kymään vammaisen nuoren elämänlaadussa.  
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Ympäristö voi auttaa nuorta saavuttamaan tavoitteitaan tai toimia jäykästi ja estävästi. 

Vammaiset lapset ja nuoret ovat vaarassa syrjäytyä jo koulussa ja omaksua sivullisen 

aseman myöhemmässä elämässään, jos heidän tarpeitaan ei huomata. Vammaisiin 

henkilöihin sovelletaan usein yhtenäisiä periaatteita. Tämä näkyy esimerkiksi työn 

tai asumispalvelujen joustamattomuudessa. Ratkaisuissa tulisi pyrkiä normaaliuteen 

ja nuorten pääsemiseen mahdollisimman hyvin kiinni yhteiskuntaan. (Ahponen, 2008, 

203–205) 

 

5 ASUMISVALMENNUS NUOREN ITSENÄISTYMISEN TUKENA 

 

Ammattiopisto Luovin arvot ovat luovuus, uudistajuus, osaaminen, välittäminen ja ilo. 

Luovuudella tarkoitetaan ongelmien ratkaisua arjessa, tilannekohtaisia ja yhteistyössä 

tuotettuja oivalluksia. Uudistajuus on rohkeutta tehdä asioita eri tavoilla kuin ennen on 

tehty, tulevaisuutta ennakoivia hyviä käytäntöjä luoden. Osaaminen on hyvää työtaitoa 

ja toisen työn arvostamista. Välittäminen on itsestä ja kaverista huolehtimista. Ilo syn-

tyy onnistumisista. Näillä arvoilla teemme työtä myös asumisvalmennuksessa ja tuem-

me nuorta matkalla kohti mahdollisemman itsenäistä elämää. 

 

5.1 Elinikäinen oppiminen 

 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat määritelty osaamiseksi, jota tarvitaan jatkuvassa 

oppimisessa ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä selviytymiseen työelämän muuttu-

vissa olosuhteissa. Niiden tarkoitus on lisätä opiskelijan tarvitsemia ammattivalmiuksia 

ja kansalaisvalmiuksia. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat mm. oppiminen ja on-

gelmaratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä 

viestintä ja mediaosaaminen. (Opetushallitus 2010) 

 

5.2 Opiskelijan tukeminen muutosprosessissa 

 

Kehitysvammainen nuori on riippuvainen muiden avusta. Tottumus siitä, että joku per-

heenjänistä huolehtii hänen asioinnistaan voi tulla itsenäistymisen esteeksi. Yhteiskun-

nan tulisi avustaa kehitysvammaista perhettä etsimään henkilökohtainen avustaja tai 

tukihenkilö ohjaamaan ja avustamaan nuorta päivittäisissä toimissa. Riippuvuussuhde 
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vähenisi ja nuori pääsisi osallistumaan ohjatusti tavallista nuorta koskeviin asioihin il-

man vanhempiensa jatkuvaa läsnäoloa. (Malm, 2004, 397.) 

 

Ihmisten suhtautuminen kehitysvammaisiin kuten lapsiin, saattaa vahvistaa lap-

senomaista käytöstä ja siten taannuttaa kehitysvammaisen kehitystä. (Kaski ym. 1997, 

110) Avuttomuuden tunnetta ja passivoitumista aiheuttaa myös liiallinen auttaminen ja 

puolesta tekeminen. Kehitysvammainen nuori tukeutuu helposti apuun, vaikka kykenisi 

suoriutumaan itsenäisesti. Sopivalla vaatimustasolla, kokeilemalla ja epäonnistumiset 

sallimalla saadaan aikaan edistystä ja vastuunottamista omata elämästä. Vahva itsetunto 

auttaa nuorta selviytymään elämän haasteista. Elämän hallintaa tukevat itsearvostus, 

luottamus omaan selviytymiseen ja sosiaalisen selviytymisen keinot, joita ovat myöntei-

nen elämän asenne, pärjäämisen halu ja huumori. Nuorta tulee auttaa vaikeuksien koh-

taamisessa, keskustella vammaan liittyvistä seikoista ja ihmisten asenteista. (Malm, 

2004, 399.) 

 

5.3 Vanhempien tukeminen irtaantumisprosessissa 

 

Asumisvalmennuksen ”Minä muutan” – käsikirjassa (2009, 42–44) työntekijää ohjataan 

läheisten tukemiseen, mutta korostetaan, ettei asumisvalmennusta tekevä työntekijä ole 

terapeutti, vaan tasavertainen keskustelukumppani. Ohessa toimia, joilla läheisten osal-

lisuutta ja sopeutumista tulevaan elämän tilanteeseen voidaan tukea; 

 henkilökohtaisilla keskusteluilla ja palveluohjauksellisella työotteella 

 oikea-aikaisella tiedottamisella palveluista ja etuuksista 

 käytännön auttamisella esim. lomakkeiden täyttö 

 vertaistuen ja toiminnan avulla 

 

 Jos itsenäisemmän asumisen suunnittelu aloitetaan heti koulutusvaiheen alussa, on 

todennäköisempää, että myös kotona ehditään tottua oman lapsen muuttoon omaan 

asuntoon (Mänty, 2000, 181). 

 

Peruskoulun päättäviä kehitysvammaisia nuoria ja heidän perheitään haastatellut Merja 

Paavola (2006, 103–121) toteaa tutkimustuloksissaan, että itsenäistyminen koetaan 

sekä nuoren, että vanhempien elämänlaatua parantavana tekijänä. Vanhempien jaksa-

mista edesauttavat nuoren kontaktit kodin ulkopuolelle. Vanhemmat odottivat ammat-
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tihenkilöstön tukea, jotta heidän nuorelleen saataisiin pitkäaikainen tukiystävä, joka 

kulkisi nuoren rinnalla ja hoitaisi arkipäivän asioita. Perheelle jäisi silloin enemmän ai-

kaa vapaa-ajan yhdessäoloon ja toisaalta, vanhemmat saivat aikaa itselleen ja parisuh-

teen hoitoon. Paavolan tutkimuksen tuloksista selviää myös, että kehitysvammaisen 

nuoren itsenäistymisen keskeisimpinä edellytyksinä ovat vanhempien valmiudet it-

senäistymisprosessiin. Esimerkiksi, jos ylihuolehtivainen äiti kohtelee nuorta kuin lasta, 

ei nuori kykene omaksumaan aikuisen roolia.   

 

Perheen voimavaroja tutkittaessa (Itälinna, 1994, 306–308) kohosi puolisoiden välinen 

parisuhde merkittäväksi tekijäksi. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että puolisoi-

den välisen suhteen kehittäminen voi olla tehokas keino lisätä perheen voimavaroja. 

Vanhempien ongelmaratkaisutaitojen ja keskinäisen viestinnän kehittäminen on mah-

dollisuus perheiden tukemiseen. Samassa tutkimuksessa ilmeni, että kehitysvammaisen 

lapsen vanhempien kokemaan stressiin vähentävästi vaikutti vanhempien saama epävi-

rallinen tuki ja erityisesti tunne välittämisestä, ihmisten tasa-arvoinen suhtautuminen 

vammaiseen lapseen ja sosiaalinen hyväksyntä..  

 

5.4 Vapaa-ajantaidot itsenäistymisen tukena 

 

Aikuisuuteen valmentautumisessa yksi tärkeimpiä kuntoutuksellisia tavoitteita on oppia 

käyttämään vapaa-aikaa. Oman toiminnan aloittamisen ja ohjaamisen pulma vaikeuttaa 

erityisesti vapaa-aikaa. Kun nuori ei tiedä, mitä tehdä, missä, miten ja kuinka kauan hän 

saattaa käyttää aikaansa itsestimulatiiviseen tai muuhun haastavaan käyttäytymiseen. 

Valmiudet erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin kuten liikuntaharrastuksiin, kirjastossa 

käymiseen tai seurapeleihin tulee opettaa strukturoidusti. (Kerola ym. 2009, 195.) 

 

Vammaisjärjestöjen paikallisosastot järjestävät usein monenlaista nuoriso- ja vapaa-

ajanviettotoimintaa. Järjestötoiminnan kautta tarjoutuu mahdollisuus toimia muiden 

vertaistensa kanssa ja tutustua vammaiskulttuuriin. Tämä tuo myönteistä erilaisuuden 

tajua ja usein vahvistaa identiteettiä. (Malm ym. 2004, 399). 

 

Vapaa-ajan merkitys on huomioitu myös opetussuunnitelmassa. Opiskelijan on tärkeä 

ymmärtää vapaa-ajan merkitys työn ja opiskelun vastapainona. Opiskelijaa ohjataan ja 

rohkaistaan lepäämään, rentoutumaan ja hänen kanssaan tutustutaan erilaisiin vapaa-
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ajanviettomahdollisuuksiin. Opetussuunnitelmassa tavoitteena on, että opiskelija tutus-

tuu erilaisiin harrastus mahdollisuuksiin, osaa hyödyntää tilanteita sosiaalisten suhteiden 

luomiseksi ja viettää vapaa-aikaansa omaa hyvinvointiaan edistävällä tavalla.  (Opetus-

suunnitelma 2010). 

 

6 OPINNÄYTETYÖN TEHTÄVÄ 

 

Opinnäytetyöni on tutkimustehtävä, jonka tarkoitus on tarkastella ja kehittää asumis-

valmennuksen tukitoimia erityisesti siirtymävaiheen osalta. Tavoitteena on vanhempien 

sitouttaminen asumisvalmennukseen ja asumisvalmennuksen toteuttamismuotojen ke-

hittäminen siirtymävaiheiden tueksi. Tutkimusosuus muodostuu vanhemmille tehtävästä 

kyselystä ja sen analysoinnista. Tulosten ja uuden opetussuunnitelman perusteella laa-

din kehittämissuunnitelman toimintamallista uusien opiskelijoiden ja heidän vanhempi-

ensa perehdyttämisestä asumisvalmennuksen sisältöön. Kaiken toiminnan tavoitteena 

on tukea kehitysvammaista nuorta mahdollisemman itsenäiseen elämään. 

 

Tarkastellessa kehitysvammaisen nuoren aikuistumista olen rajannut tutkimukseni kos-

kettamaan itsenäistymisen tukemista ja siirtymävaiheiden ohjausta ja tukemista asumis-

valmennuksessa. Tarkastelunäkökulmassa lähestyn vanhempia ja kartoitan heidän tuen 

tarvettaan, jotta nuoren irtaantumisprosessi vanhemmista toteutuisi onnistuneesti. 

Opinnäytetyön tutkimusasetelma on seuraava; 

 

1) Kuinka asumisvalmennuksessa voidaan tukea kehitysvammaisen nuo-

ren itsenäistymistä? 

2) Millaista tukea itsenäistyvän kehitysvammaisen nuoren vanhemmat 

tarvitsevat? 

 3) Siirtymävaiheiden mahdolliset ongelmat? 

 

Tutkimuksessa kartoitetaan Lappeenrannassa Valmentavan I ja Valmentavan II opiske-

levien kehitysvammaisten nuorten vanhempien toiveita asumisvalmennuksen suhteen. 

Tarkastelen siirtymävaiheen ongelmia ja kuinka asumisvalmennuksessa voimme yhdes-

sä vanhempien kanssa entistä paremmin tukea kehitysvammaisen nuoren itsenäistymistä 

ja aikuistumista siirtymävaiheessa. Saadun palautteen perusteella laadin kehittämis-
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suunnitelman toimintamallista, jonka mukaan toteutamme asumisvalmennuksen pereh-

dytystä ja siirtymävaiheen ohjausta työyhteisössämme Lappeenrannassa. 

 

Tässä tutkimuksessa ei käsitellä kehitysvammaisen opiskelijan näkemystä aiheeseen. 

Tämä ei tarkoita, ettei mielipiteellä olisi merkitystä, vaan tarkoitus on keskittyä nimen-

omaan vanhempien tuen tarpeeseen ja kuinka vanhemmat huomioiden tuetaan opiskeli-

jaa. Työssäni olen havainnut, että nuorella itsellä on useasti resurssit itsenäistyä, mutta 

irtaantuminen vanhempien liiallisen sitoutuneisuuden vuoksi ei ole mahdollista.  

 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

Tutkimuskohteeksi valikoituivat vanhemmat ja ryhdyin selvittämään, mitä kehitysvam-

maisen nuoren itsenäistymisprosessissa tulisi huomioida ja kuinka heidän vanhempia 

voisi tukea nuoren siirtymävaiheissa, jotta kotoa poismuuttaminen onnistuisi. Tutki-

musmenetelmää miettiessä, päädyin toteuttamaan laadullisentutkimuksen. 

 

 7.1 Laadullinen tutkimus 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että kohdejoukko on valittu tarkoituksen-

mukaisesti, tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti 

(Hirsjärvi ym. 2008, 160). Asuntolamme on pieni, 14 opiskelijan yksikkö, joten tulok-

set eivät ole yleistettävissä. 

 

Vanhemmille tehtävän kyselyn toteutin kyselylomakkeella (LIITE1), jossa oli 12 avoin-

ta kysymystä. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa vanhempien mietteitä asumisvalmennuk-

sesta, itsenäistymisestä ja aikuisuuteen liittyvistä haasteista. Kysymyslomakkeet esites-

tasin toimipisteemme ohjaajilla ja esimiehellä, minkä jälkeen tein muutaman tarkennuk-

sen kysymyksiin, sekä luokittelin ne kysymyksiä kuvaavien otsikoiden alle selventääk-

seni kyselylomaketta. Otsikoita olivat; nuorten itsenäistyminen, asuntola ja asumisval-

mennus, tuen tarve siirtymävaiheessa ja yhteistyö. Lomakkeen loppuun olin varannut 

tilaa kommentoinnille asumisvalmennukseen, itsenäistymiseen tai tehtyyn kyselyyn liit-

tyen. 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta. Aineistosta 

ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen, kuitenkin ajatuksena on, että tutkimalla 

yksityistä tapausta kyllin tarkasti havaitaan mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä tois-

tuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisellä tasolla. Tutkimuksen aineisto määräytyy ryh-

mään kuuluvien jäsenten lukumäärän mukaan. (Hirsjärvi ym. 2008, 176–177.) 

 

 Kyselyn toteutin toukokuussa 2010. Ajankohta oli sopivasti lukuvuoden päätteeksi, 

joten se oli oikeanaikainen palautekyselyn kannalta. Vastaajiksi valikoitui kymmenen 

perhettä, joiden opiskelija päätti keväällä 2010 ensimmäisen tai toisen opiskeluvuotensa 

tai lopetti koulutuksen kolmivuotisen opiskelun jälkeen. Opiskelijan mukana kotiin 

menneessä kuoressa oli kyselylomakkeen lisäksi saatekirje (LIITE2) sekä postimerkillä 

varustettu kirjekuori palautusta varten. Saatekirje oli tuttavallinen, koska vanhemmilla 

oli etukäteen tietoa alkaneista opinnoistani. Saatekirjeessä kerroin kyselyni tarkoituk-

sesta ja ilmoitin yhteystietoni mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Vanhemmilla oli kuu-

kausi aikaa vastata ja vastausajan loppupuolella tapasin heidät kevätjuhlassa. Yhteisesti 

kiitin jo osallistuneita palautuneista vastauksista ja muistutin vielä yleisesti vastaamisen 

tärkeydestä tutkimukseni kannalta. Yksi yhteydenotto kyselyn tiimoilta tuli puhelimitse 

ja siinä tarkennettiin kysymyksiä ja saadun materiaalin käyttöä. 

 

7.2 Aineiston keruu 

 

Tutkimusaineiston kokosin kyselynä, jonka tein kymmenelle perheelle, joiden 17–21- 

vuotias nuori asui kotona viikonloppuisin, opiskeli Ammattiopisto Luovissa Lappeen-

rannassa ja asui viikolla ammattiopiston asuntolassa. Nuoret olivat Valmentava I tai 

Valmentava II opiskelijoita. 

 

Nuorten itsenäistymistä kartoitin kysymällä, millaisia ajatuksia aikuistuminen herättää 

vanhemmissa, miten nuori osallistuu häntä koskevien päätöksien tekoon ja millaisia 

haasteita vanhemmat ovat kohdanneet nuoren aikuistuessa. Asuntolaa koskevilla kysy-

myksillä halusin kartoittaa vanhempien tietämystä asuntolan toiminnasta ja asumisval-

mennuksen vaikutuksesta nuoren aikuistumiseen. Pyysin vanhempia kertomaan mieli-

kuvansa asuntolan toiminnasta ja asumisvalmennuksesta ja kokivatko he tietonsa riittä-

väksi. Kysyin myös, millaisissa aikuisuuden muutoksissa he ovat kokeneet nuorensa 

saaneen apua asumisvalmennuksesta. Tuen tarvetta siirtymävaiheessa kysyin sekä nuo-
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ren, että vanhempien näkökulmasta. Kartoitin toiminnallisia, sosiaalisia ja henkisiä tilan-

teita, joissa nuori tarvitsee ohjausta ja millaista tukea vanhemmat kaipaavat irtaantu-

misprosessissa. Pyysin vanhempia kertomaan, millaisia esteitä he ovat havainneet nuo-

rensa itsenäistymiselle olevan. Asuntolan ja kodin välistä yhteistyötä tarkastellessa ky-

syin vanhemmilta toiveita tai kehittämisehdotuksia toiminnan ja yhteistyön suhteen. 

Kartoitin myös tilannetta ennen asuntolaan tuloa kysymällä, olisiko tarvetta tutustua 

asuntolan toimintaan ennen koulutuksen alkamista. 

 

7.3 Aineiston analysointi 

 

Analyysiprosessin aloitin tutustumalla palautuneisiin lomakkeisiin. Luin vastaukset läpi 

useaan kertaan muodostaakseni yleiskäsityksen aineiston sisällöstä. Analysoidessani 

tuloksia käytän induktiivista sisällönanalyysiä.  

 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä luokitellaan sanoja niiden teoreettisen merkityksen 

perusteella, joka perustuu lähinnä induktiiviseen päättelyyn. Eri kategoriat johdetaan 

aineistosta tutkimusongelmien ohjaamana. Raportointi on aineistolähtöistä, aineistoyk-

sikkö vai olla yksittäinen sana tai lause. Aineiston analyysi etenee pelkistämisen, ryh-

mittelyn ja abstrahoinnin mukaan vaiheittain. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 

2009, 135.) 

 

Sisällön analyysillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumentin sisältöä sanallisesti. 

Laadullisen aineiston sisällön analyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti 

tai teorialähtöisesti. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selke-

ään muotoon kadottamatta sen sisältämää tietoa. Aineiston laadullinen käsittely perus-

tuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto ensin hajotetaan osiin ja käsitteel-

listetään ja sitten kootaan uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi uudella tavalla. Induk-

tiivisen aineiston analyysia voidaan karkeasti kuvata kolmella prosessivaiheella. Ensin 

aineiston redusointi eli pelkistäminen, sitten aineiston klusterointi eli ryhmittely ja vii-

meiseksi abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Käsitteitä yhdistelemällä 

saadaan vastaus tutkimustehtävään. Sisällön analyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, 110–115.)  
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Aloittaessani analyysin pohdin tutkimustehtävääni ja päädyin valitsemaan analyysiyksi-

köksi esteet ja haasteet. Poimin tekstistä alleviivaamalla esteitä ja haasteita kuvaavat 

termit ja siirsin pelkistetyt ilmaisut analyysikaavioon (KUVA2) omaan sarakkeeseen 

ryhmittelyä varten. Muodostin luokituksen kysymyslomakkeen teemojen mukaan, esi-

merkiksi nuorten itsenäistyminen, joten yhteen luokkaan tuli siis kolmen saman aihepii-

rin kysymysten pelkistetyt ilmaisut. Pelkistetyt ilmaisut ryhmittelin ja nimesin samankal-

taisuuksien mukaan käsitteeksi. Seuraavaksi muodostin käsitteistä yhdistävän luokan 

omien tulkintojeni kautta. Tällä tavalla analysoin kaikki neljä teemaa.  

 

 

 

 

 

 

KUVA 2 analyysikaavio 

                                             Nuoren itsenäistyminen 

 

Pelkistetty ilmaisu 

 

 

Käsitteellistetty ilmaisu 

 

Yhdistävä luokka 

 

pelko selviytymisestä 

ei ole sopivaa asuntoa 

 

huoli ettei tule kuulluksi 

pärjääminen ilman äitiä 

 

haaste saada läheiset 

ymmärtämään aikuistu-

minen 

 

on täysin johdateltavissa 

 

 

ympäristön uhka 

 

 

turvattomuus 

 

 

ihmisten asenne 

 

 

hyväksikäyttö 

 

Yhteisöllinen 

ja 

sosiaalinen 

hyväksyminen 
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7.4 Luotettavuus 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on haastavaa arvioida. Cuba ja Lincoln ovat 

esittäneet yleisiä kriteereitä arvioinnille 1980-luvulla ja näitä käytetään edelleen. Laa-

dullisia tutkimusraportteja arvioidessa kriteereinä ovat uskottavuus, siirrettävyys, riip-

puvuus ja vahvistettavuus.(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2009, 160.) Hoitotie-

teellisessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnissa voidaan korostaa 

mm tutkimuksen tarkoitusta, otoksen valintaa, analyysiä, tulkintaa, eettisiä näkökulmia 

ja tutkimuksen relevanssia. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2009, 166.) 

 

Aloittelevaksi tutkijaksi onnistuin mielestäni kohtuudella tulosten selkeässä kuvaami-

sessa. Käyttämäni lähdeaineiston alkuperän olen asianmukaisesti ilmoittanut lähdeviit-

teissä. Tutkimuksen tulokset saivat vahvistusta aiemmista tutkimuksista ja teoriasta. 

Oman työni ja työyhteisön kannalta tutkimus on hyödyllinen. Huomioon ottaen pieni 

otoskoko, eivät tulokset ole siirrettävissä. Koska tässä tutkimuksessa ei ole kysytty 

taustatekijöitä, esimerkiksi vanhempien ikää, siviilisäätyä eikä nuoren vammaisuusastet-

ta, ovat tulokset vain suuntaa antavia. Mainituilla tekijöillä on todennäköisesti vaiku-

tusta siihen, kuinka vanhemmat kokevat nuorensa itsenäistymisen, kotoa muuttamisen 

ja oman tuen tarpeensa. 

 

Eettisiltä periaatteiltaan tutkimus on ammatillisuutta edistävä, eivätkä tulokset loukkaa 

ketään. Tutkimukselle on lupa ja kysymyksiin vastaaminen perustui vapaaehtoisuuteen. 

Tulosten raportoinnissa en käytä suoria lainauksia otoskoon pienuuden vuoksi, näin 

pyrin varmistamaan henkilöiden tunnistamattomuuden. Analysoinnin jälkeen hävitän 

kyselylomakkeet asianmukaisesti.  

 

8 KYSELYN TULOKSIA 

 

Opiskelijoiden kotiin toimittamista kymmenestä kyselylomakkeesta palautui viisi kap-

paletta. Kysymyksiin oli vastattu perusteellisesti, joten informoivaa materiaalia ana-

lysoitavaksi oli mielestäni riittävästi. 
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8.1 Vanhempien näkemyksiä nuoren itsenäistymisestä 

 

Vastauksista kävi ilmi, että nuorille annettiin tilaa itsenäistyä ja aikuistua, mutta turva-

ton ympäristö, ympäristön asenteet ja alentunut päätöksenteko kyky asetti esteitä sen 

toteuttamiselle. Vanhempien vastauksissa esiintyi samankaltaisia ajatuksia kuin normaa-

li nuorten vanhemmilla, hämmennystä lapsen kasvaessa, epävarmuutta tulevaisuudesta, 

huolta asunnosta ja työstä. Vanhemmat kokivat, että ajatukset ovat sekavia ja välillä 

pelottavia tulevaisuuden suhteen. Vastauksissa todettiin, että nuorella on taitoja selviy-

tyä, mutta nuori tarvitsee ihmisen toimimaan kanssaan tarvittaessa. Irtaantumisprosessi 

koettiin vaikeaksi. 

 

Itseään koskevaan päätöksenteko tilanteeseen nuoret osallistuivat lähes aina fyysisesti. 

Vastauksista kuitenkin ilmeni, että nuorelta kysytään mielipide, varsinaisen päätöksen 

tekevät vanhemmat. Vanhempien mielestä nuori on johdateltavissa, ei ymmärrä tilan-

netta tai haluaa osallistua vain mieluisien asioiden päättämiseen. Nuorella itsellään on 

todellinen vaikuttamismahdollisuus lähinnä arkipäiväisissä mielipide asioissa kuten vaat-

teiden valinta, ruokailu ja vapaa-ajan toiminnat. 

 

Aikuistumisen haasteena vanhemmat kokivat turvallisen asunnon, ystävien ja mielek-

kään tekemisen puutteen sekä ympäristön asettamat esteet. Haasteellista on saada vie-

raat kohtelemaan kehitysvammaista aikuisena, myös nuoren ymmärretyksi tulemista 

kommunikaatio vaikeuksien vuoksi epäiltiin. Yhteenvetona kyselystä voi todeta, että 

vanhemmat kokivat, ettei nuori ole yhteisöllisesti ja sosiaalisesti hyväksytty. 

 

8.2 Vanhempien näkemyksiä asumisvalmennuksesta 

 

Yksilöllinen ja edistävä toiminta yhdisti vanhempien käsitystä asumisvalmennuksesta. 

Asuntolatoiminnasta ei noussut esiin mitään itsenäistymistä haittaavaa tekijää. Asumis-

valmennuksesta vanhemmat kokivat tietävänsä riittävästi, vaikka kysyttäessä eivät pys-

tyneet yksityiskohtaisesti kertomaan sen toiminnasta. Vanhemmat ilmaisivat nuorensa 

viihtyvän ja osallistuvan asumisvalmennukseen mielellään. He olivat havainneet nuoren-

sa taitojen edistymistä päivittäistoiminnoissa ja totesivat, että osallistuminen kotiaska-

reisiin on lisääntynyt. Myös nuorten tunteiden hallinta oli parantunut. Vanhemmat ko-
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kivat asuntolan henkilökunnan helposti lähestyttäväksi ja asuntolan toiminnan opiskeli-

jan itsenäistymisprosessia edistäväksi. 

 

8.3 Perheen kokema tuen tarve siirtymävaiheessa 

 

Kartoitin nuoren tarvitsemaa tukea itsenäistymisvaiheessa, jossa tärkeimmäksi nousi 

ymmärretyksi tuleminen. Kyselyä koskevat nuoret tarvitsevat ohjausta monessa toimin-

nallisessa ja sosiaalisessa päivittäistoiminnossa esimerkiksi asioiden hoidossa, terveelli-

sessä ruokavaliossa, turvallisessa ruuan valmistuksessa, päiväohjelman suunnittelussa ja 

harrastuksiin kulkemisessa. Ohjatun, mielekkään päivästruktuurin vanhemmat kokivat 

erittäin tärkeäksi. Itsenäistymisen suurimpana haasteena ja esteenä on jokainen mainin-

nut oikeanlaisen asumismuodon löytymisen. Vanhemmat kokivat haasteena nuoren 

itsenäistymiselle mielekkään työn, ystävien ja turvallisen ympäristön löytämisen. Per-

heen kokema tuen tarve kohdistui yhteiskunnallisiin tukitoimiin. 

 

Omaa tuen tarvettaan vanhemmat eivät osanneet kovin tarkasti eritellä. Tukea käytän-

nön asioiden järjestelyyn ja byrokratiasta selviämiseen kaivattiin samoin henkistä tukea 

ja varmuutta nuorta koskevaan päätöksentekoon, esimerkiksi asumismuodon valinnoil-

le. Osa vanhemmista oli suunnitellut nuoren tulevaisuutta jo pitkään ja heidän tuen tar-

peensa muita vähäisempi.  

 

8.4 Vanhempien toiveita yhteistyöstä asuntolan kanssa 

 

Asuntolan ja kodin välistä yhteistyötä kuvatessa vanhemmat korostivat vuorovaikutus-

taitoja ja ammatillista koulutusta. Asuntolan ja kodin väliseen yhteistyöhön oltiin pää-

osin tyytyväisiä. Vanhemmat kokivat, että keskustelu on avointa ja yhteydenotto kyn-

nys on molemmin puolin matala. Yleisesti todettiin, että oppilaitokseen ja sen toimin-

taan oli tutustuttu etukäteen, mutta asuntolan toiminta ja sen henkilökunta olivat opis-

kelijalle vierasta opintojen alkaessa. Asuntolan henkilökuntaan tutustumisen etukäteen 

vanhemmat kokivat erittäin tärkeäksi. Virallisia tapaamisia on useimpien vanhempien 

mielestä riittävästi, mutta teemapäiviä, iltavierailuja tai muuta epävirallista toimintaa 

vanhemmat toivoivat enemmän. Ehkä osittain viimeaikaisten tapahtumienkin johdosta, 

useassa vastauksessa tuotiin esille henkilökunnan ammattitaito tai pelko ammattitaidon 

puutteesta. 
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8.5 Johtopäätökset tutkimuksen tuloksista 

 

Tutkimus tuloksista voi päätellä, että vanhempia askarruttivat samat asiat kuin normaali 

nuorten vanhempia. Vanhemmat kokivat nuorensa itsenäistymisen pääsääntöisesti 

myönteisenä, mutta epäilivät ympäristön asennetta ja suhtautumista nuoreensa. He ko-

kivat, että asumisvalmennus edisti nuoren itsenäistymistä ja selviytymistä, mutta koska 

heillä ei ollut tarkkaa tietoa asuntolan toiminnasta, he eivät osanneet siirtää kaikkea 

taitoa ja toimintaa kotiin. Yhteistyöhön asuntolan kanssa oltiin tyytyväisiä, mutta vas-

tauksista ilmeni, että tarvitaan aikaa toimivan vuorovaikutussuhteen syntymiselle. Van-

hemmat kokivat toimintaan tai tiloihin tutustumista tärkeämpänä henkilökunnan tapaa-

misen ennen nuoren opintojen alkamista.  

 

 

9 POHDINTA  

 

9.1 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyöni aihe valikoitui omassa työssä kokemani turhautumisen kautta. Työs-

kentelen opiskelijan itsenäistymisen ja omatoimisuuden puolesta hyvin tuloksin, mutta 

opiskelijan valmistuttua hän palaa takaisin kotiin, eikä hän voi toteuttaa oppimiaan tai-

toja. Usein tämä johtui siitä, etteivät vanhemmat olleet valmiita irtaantumaan lapses-

taan. Asumisvalmennuksen näkökulmasta ryhdyin selvittämään, mitä kehitysvammaisen 

nuoren itsenäistymisprosessissa tulisi huomioida ja kuinka opiskelijoiden vanhempia 

voidaan tukea nuoren siirtymävaiheessa, jotta kotoa irtaantuminen onnistuisi. Ajatuk-

sena oli tutkimuksen jälkeen tehdä kehittämissuunnitelma toimintamallista, jolla pereh-

dytetään koulutukseen tulevat perheet asumisvalmennuksen sisältöön. 

 

Minun oli vaikea omaksua tutkijan roolia itselleni. Ajattelin kuitenkin, että työssäni on 

ongelma, jonka taustat halusin selvittää ja sitä kautta lähdin etenemään tutkimustehtä-

vässäni. 

 

Työskennellessäni kehitysvammaisten nuorten kanssa olen havainnut, että he ovat mää-

rätietoisia itsenäistymispyrkimyksissään. Mahdottomaltakin tuntuvan asian eteen teh-

dään töitä ja harjoitellaan kunnes tavoite saavutetaan. Onnistumisen ilo tulee suoraan 
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opiskelijan sydämestä. Ja se menee suoraan ohjaajan sydämeen. Tästä johtuen oma 

ennakkokäsitykseni oli, että itsenäistymisen esteenä ovat vanhemmat. Tutkimuksen 

kohteeksi valikoituivat näin vanhemmat, joille tein nuorten itsenäistymistä ja asumis-

valmennusta koskevan kyselyn. Kyselylläni pyrin selvittämään, kuinka vanhemmat ko-

kivat nuoren itsenäistymisprosessin. 

 

Kysymysten laadinta oli haastavaa. Asioiden selvittäminen muutamalla kysymyksellä oli 

haasteellista, mutta en halunnut tehdä kyselystä liian pitkää, jotta siihen jaksettaisiin 

vastata. Esitestauksesta huolimatta, perheiltä saamani palautteen perusteella, kysely oli 

osittain vaikea ymmärtää. Kyselylomakkeen ulkoasusta halusin selkeän, niinpä suuri 

fonttikoko kasvatti sivumäärää, mikä saattoi kauhistuttaa vastaajia. Koska kohderyh-

mäni on lähes kaksikymmentä vuotta täyttänyt erilaisia lomakkeita, hakemuksia ja sel-

vityksiä eri viranomaisille, en ollut yllättynyt, että vastauksia palautui vain viisi. Teema-

haastattelu olisi ollut parempi tapa selvittää asioita, mutta jo edellä mainitusta syystä, 

en halunnut rasittaa vanhempia. 

 

Tutkimukseni kokonaisuudessaan jää vaatimattomaksi ja jälkikäteen ajatellen asioita 

olisi voinut tehdä toisin. Tutkimuskysymysten asettelu, asioiden käsittelytapa, aineiston 

keruu, termistön oikeat sanamuodot ja niin moni muu seikka, ovat auenneet vasta työtä 

tehdessä. Oman kehityksen myötä, minun on ollut vaikea hyväksyä aiemmin kirjoitettua 

tekstiä ja olen päätymässä loputtoman korjaamisen tielle, mutta työlle on joskus laitet-

tava piste. Opinnäytteen yksi tavoite oli tieteellisen kirjoittamisen ja tiedon haun har-

jaannuttaminen. Harjoittelua se on vaatinutkin, nyt osaan jo paremmin kuin vuosi sit-

ten. Opinnot työn ohessa asettavat oman haasteensa ja ajankäyttöä on täytynyt suunni-

tella monen eri jakajan kesken. Tämä opinnäytetyö on kuitenkin antanut minulle henki-

lökohtaisesti paljon, joten pidän sitä onnistuneena, vaikkakin rankkana kokemuksena.  

 

9.2 Kehittämissuunnitelma 

 

Tuloksista esiin nousevat seikat yllättivät minut, tavallaan. En tiedä, mitä odotin, mutta 

en sitä, että voisin omalla työlläni ja asenteellani vaikuttaa niin suuresti vanhempien 

sitouttamiseen asumisvalmennukseen. Toteuttamastamme asumisvalmennuksesta ei 

noussut esiin kehittämistarpeita, vaan kritiikki kohdistui toimintaamme ennen koulutuk-

sen alkua, yhteisölliseen asenteellisuuteen sekä yhteiskunnallisiin tuen tarpeisiin. Esiin 
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nousseet toimintaamme koskevat kehittämiskohteet olivat konkreettisia ja selkeitä asi-

oita, joihin voimme työyhteisössä työskentelyotetta ja toimintaamme tarkentamalla 

vaikuttaa. 

 

Ikääntyvien äitien ajatuksia nuoren itsenäistymisestä tutki Sanna Strömberg (2007, 48–

49) kasvatustieteen tutkielmassaan. Strömberg jakoi äitien kokemat tunteet yleisorien-

taation perusteella kannustaviin, ristiriitaisiin ja vältteleviin. Samoja tuntemuksia oli 

löydettävissä omissa tuloksissani. Asumisvalmennusprosessin lähtökohta voi siis tunne-

tiloiltaan olla hyvinkin erilainen ja asettaa jo sinällään haasteita vuorovaikutussuhteen 

luomiselle. 

 

Oheisessa kehittämissuunnitelmassa on huomioitu kyselyssä esiin tulleet seikat ja toi-

mintamallia on kehitetty tukemaan siirtymävaihetta kehitysvammaisen nuoren ja van-

hempien tuen tarve huomioiden. Oppilaitoksemme hakuaika on pian käsillä ja voimme 

alkaa toteuttaa uudenlaista toimintamallia jo kevättalvella 2011.  

 

Opiskelijaryhmien tutustumiskäynnit sijoittuvat pääasiallisesti alkutalveen, jolloin tule-

vissa esittelyajankohdissa tulee huomioida asuntolatyöntekijöiden työvuorot siten, että 

myös heillä on mahdollisuus osallistua esittelyyn. Tulevilla tutustumiskäynneillä on tär-

keää, että asuntolan henkilökunta on itse kertomassa toiminnastaan ja asumisvalmen-

nuksen tavoitteista. Tulevien opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa ei ole syytä tutus-

tua vai tiloihin, vaan pyritään luomaan vuorovaikutussuhdetta henkilökuntaan varhai-

sessa vaiheessa. Tätä tukee myös Merja Paavolan (2006) tutkimus, jossa vanhemmat 

pitivät muita seikkoja tärkeimpänä henkilökunnan motivaation, määrän ja laadun.  

 

Oppilasvalintojen tulisi tapahtua mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Valintojen 

ilmoittamisen jälkeen järjestetään uusien opiskelijoiden yhteinen info-tilaisuus jo kevääl-

lä. Vanhemmilla ja tulevalla opiskelijalla olisi kesän aikana mahdollisuus tottua ajatuk-

seen, mitä opiskelu ja asuntolaelämä tuovat tullessaan. Kuten Männyn (2000, 181) tut-

kimuksessa mainittiin, varhainen suunnittelu antaa vanhemmille aikaa tottua muuttoaja-

tukseen ja muuton onnistuminen on todennäköisempää. Tapaamisessa olisi mahdolli-

suus tutustua tuleviin opiskelijatovereihin, jolloin syksyllä opintojen alkaessa he osaisi-

vat jo odottaa uusien kaverien tapaamista.  
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Erilaisissa tutkimuksissa on korostettu vertaistuen merkitystä ja kyselyssä ilmeni myös 

tarve sellaiselle. Toukokuussa ennen koulujen päättymistä järjestetään tulevien ja jo 

opiskelevien nuorien yhteinen vapaamuotoinen illanvietto, jossa jo oppilaitoksessa 

opiskelevat kertovat kokemuksistaan. Vähättelemättä lainkaan vanhempainillan merki-

tystä, olisi syytä muuttaa käytäntöä vapaamuotoisemmaksi toiminnaksi. Kyselyn tulok-

sista ilmeni, että virallisia tapaamisia lukuvuoden aikana on riittämiin. Nuorten van-

hemmat ovat käyneet vanhempainilloissa jo koko peruskoulutuksen ajan, opiskelujen 

tiimoilla viralliset palaverit jatkuvat vielä mm HOJKS neuvottelujen myötä, joten uusia 

tuulia kaivataan. Toiveissa oli epävirallista tutustumista ja asuntolan arkeen tutustumis-

ta kyläilyn merkeissä. Syksyllä opintojen alkaessa vanhemmat kutsutaan asuntolailtaan, 

jolloin he tapaavat toisiaan ja epävirallisemmassa tilaisuudessa myös henkilökuntaan 

tutustuminen on helpompaa. Opiskelijat esittelevät itse asuntolan ja valmistavat van-

hemmille iltapalan. Vanhemmat voivat seurata nuoren toimintaa ja havaita kuinka nuori 

käyttää taitojaan asuntolassa. Asuntolamme on aina avoin vieraille, mutta käytännössä 

harvoin vanhemmat tai ystävät käyvät opiskelijan luona. Opetussuunnitelmassa (2010) 

oppilaitos velvoitetaan aloitteelliseksi yhteydenpidossa vanhempiin, joten vierailukutsut 

silloin tällöin ovat paikallaan. Osallistuminen ja tekeminen tukevat itsetuntoa ja elämän-

hallinnan tunnetta. 

 

Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren kanssa virallisia lääkäri-, tutkimus- ja viranomais-

käyntejä on ollut lukuisia ennen oppilaitokseemme tuloa. Toivoisin, etteivät järjestä-

mämme tilaisuudet ole pakkopullaa vaan antoisia, niin vanhemmille, opiskelijoille kuin 

henkilökunnallekin. Mukaan tapaamisiin pyydetään ajankohtaisia järjestöjen edustajia, 

näin voimme tutustua vammaisjärjestöihin tai muihin yhteistyö kumppaneihin. Yhteis-

työ eri järjestöjen ja muiden ryhmien kanssa edistää asenne muutosta yhteiskunnassa. 

 

Työyhteisössämme on myös määräaikaisia työsuhteita, jolloin työsuhde katkaistaan 

kesäksi. Uusien työntekijöiden rekrytointi on riippuvainen opiskelija tilanteesta. Koska 

palkanmaksu keskeytyy kesäksi, ei varmuudella tiedä tuleeko entinen työntekijä takai-

sin vai työllistyykö hän kesän aikana jossain muulla. Tästä seurauksena emme aina ke-

väällä tiedä, kuka syksyllä on opiskelijoita vastaanottamassa. Toivoisi, että työnantaja 

tekisi toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, jolloin henkilökunta vaihtuvuutta 

pystyisi vähentämään ja työvoima olisi sitoutuneempi työyhteisöön. Mikäli vaihtuvuutta 
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on, tulee rekrytointi hoitaa jo keväällä ja perehdyttää uusi työntekijä yhtä aikaa tulevien 

opiskelijoiden kanssa.  

 

Kehitysvammaisen lapsen perheen voimavaroja ja selviytymistä tutkittiin kultakutri 

karhujen talossa – tutkimuksessa (Itälinna ym. 1994, 312.) Tutkimuksen tulokset osoit-

tivat, että vanhemmat kokivat usein viranomaisyhteydet hyödyttömäksi. Tällaisista al-

kuasetelmista on hankala lähteä rakentamaan toimivaa suhdetta. Työyhteisössämme 

huomioimme jokaisen yksilönä, niin opiskelijat kuin vanhemmat. Tilanteissa olemme 

aidosti läsnä ja toimimme laaja-alaisesti kokonaisuus huomioiden.  Kaikessa toiminnas-

samme toimimme ammatillisesti ja luottamusta herättävästi. Aito välittäminen näkyy 

työskentelyotteessa. 

 

Kevät lukukausi on kohta jo alkamaisillaan ja voimme toteuttaa uusien opiskelijoiden 

vastaanottamisessa ja perheiden perehdyttämisessä suunniteltua toimintamallia. Joulu-

kuussa 2011 olisi mielenkiintoista tehdä kyselytutkimus, onko uusi toimintamalli edis-

tänyt vanhempien ja henkilökunnan vuorovaikutussuhteiden toimivuutta. Jatkotutkimus 

aiheena voi tarkastella kahden vuoden päästä, syntyykö onnistuneita muuttoja enem-

män kuin nyt. 

 

9.3 Ammatillisuus 

 

Sosiaalialalla työskennellessä kohtaa monenlaisia ihmiskohtaloita. Työtä tehdään ihmis-

ten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseksi. Kyselyyn vastanneet 

vanhemmat kaipasivat nuorelleen ympäristön hyväksyntää. Havahduin siihen, että olen 

itse sokeutunut yhteiskunnan suvaitsemattomuudelle. Kehitysvammaisen nuoren elä-

mässä suvaitsemattomuus ja ulkopuolisuus ovat kuitenkin arkipäivää. Viimeistään tä-

män kehittämistehtävän myötä minulle on selvinnyt, että omalla työpanoksellani on 

suuri merkitys kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisprosessissa. Luomalla toimivan 

vuorovaikutussuhteen vanhempiin, edistän nuoren elämänhallintaan vaikuttavia tekijöi-

tä.  

 

Arvostamalla omaa työtäni ja tuomalla työn näkyväksi, voin edistää myös asenteellista 

muutosta.  Koenkin entistä tärkeämmäksi työn, jota ammattihenkilöstö voi tehdä yh-

teiskunnan asenteiden muuttamiseksi. Sosionomilla on ammatillinen velvollisuus osallis-
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tua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, arvokeskusteluun ja sitä kautta kunnalliseen 

päätöksentekoon. On surullista huomata, että vaikeimpia yhdenvertaisuuden esteitä 

ovat ihmisten ja yhteiskunnan asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan.  

 

Erään kyselylomakkeen kommentointi osiossa oli vanhemman toive, jonka ajatuksen 

toivoisi työssämme elävän; 

 

”Olkaa nuorelle mahdollistajia, 

me vanhemmat emme aina osaa, ymmärrä tai uskalla” 
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     LIITE 1 

Kysymyksiin voitte vastata täysin vapaamuotoisesti, mielellään mahdol-

lisimman monisanaisesti, tarvittaessa voitte jatkaa kääntöpuolelle tai 

erilliselle paperille.  

 

NUOREN ITSENÄISTYMINEN 

1. Millaisia ajatuksia nuorenne aikuistuminen herättää? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Miten nuorenne osallistuu häntä koskevien päätösten tekoon? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Millaisia haasteita olette kohdanneet nuorenne aikuistuessa? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

ASUNTOLA JA ASUMISVALMENNUS 

4. Kerro mielikuvasi asuntolan toiminnasta ja kuinka asumisvalmennusta 

toteutetaan? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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5. Kaipaatteko lisätietoa asuntolan toiminnasta tai asumisvalmennuksesta?  

Jos kyllä, niin millaista? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Onko asumisvalmennuksesta ollut apua nuorellenne aikuisuuden muutok-

siin sopeutumisessa? Millaisissa asioissa? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

TUEN TARVE SIIRTYMÄVAIHEESSA 

 

7. Millaisissa toiminnallisissa, sosiaalisissa tai henkisissä asioissa nuorenne 

tarvitsee ohjausta? Esimerkiksi päivittäistoiminnoissa, harrasteissa tai 

aikuistumisessa 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. Onko nuorenne itsenäistymiselle esteitä? Millaisia? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. Millaista tukea vanhempana kaipaatte irtaantumisprosessissa? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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YHTEISTYÖ 

10. Mitä toiveita tai ehdotuksia teillä on asumisvalmennuksen toteutuksen 

suhteen? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

11. Olisitteko kokeneet tarpeelliseksi tutustua asuntolan toimintaan ja 

henkilökuntaan ennen nuorenne opintojen alkamista? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

12. Miten haluaisitte kehittää yhteistyötä asuntolan henkilökunnan kans-

sa? 

Toivotteko yhteisiä tapahtumia esim. teemapäiviä tai retkiä? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

13. Haluatteko sanoa vielä jotain asumisvalmennukseen, itsenäistymiseen 

tai tähän kyselyyn liittyvää? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

   KIITOS VASTAUKSESTANNE  
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               LIITE 2 

 

 
     

    20.5.2010 

 

Tervehdys opiskelijamme vanhempi / huoltaja! 

 

Syksyllä alkaneet sosionomi opintoni Mikkelin Ammattikorkeakoulussa ovat siinä vai-

heessa, että on opinnäytetyön aika. Teen työyhteisööni kehittämistehtävää, jossa tar-

kastelen kehitysvammaisen nuoren itsenäistymistä asumisvalmennuksen näkökulmasta. 

Tarkoitus on kartoittaa keinoja, joilla asumisvalmennuksessa voimme yhteistyössä van-

hempien kanssa tukea nuoren itsenäistymistä ja karsia siirtymävaiheen mahdollisia on-

gelmia.  

Kehittämistehtävääni liittyen ohessa on kyselylomake Teille vanhemmille.  Lomakkees-

sa on muutama avoin kysymys nuorenne itsenäistymiseen liittyen sekä tilaa vapaalle 

kommentoinnille aiheesta. Kyselyyn voi vastata nimettömästi ja mukana on kirjemerkil-

lä varustettu vastauskuori postitusta varten. Palautettua materiaalia ei käytetä muuhun 

tarkoitukseen ja se hävitetään vastausten analysoinnin jälkeen. Opinnäytetyöni tarkiste-

taan joulukuussa 2010. 

 

Toivoisin, että vastaatte mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään  5.6.2010.  Kiitän 

vastauksestanne jo etukäteen, mielipiteenne on todella arvokas.  

 

Tarvittaessa lisätietoja saa allekirjoittaneelta sekä toimipistevastaava Marja Tuomelalta, 

040- 319****  tai ohjaavalta opettajalta Leena Kokkoselta, leena.kokkonen@mamk.fi  

Mikkelin Ammattikorkeakoulusta. 

  

Aurinkoista kesää toivotellen  

 

 

Mia Himanen,  040 703**** 

mia.himanen@mail.mamk.fi 
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