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Näin minä haluan asua

• Linkki videoon https://youtu.be/eQKI_yy0kds

• Paraisten #kotimatkalla-hankkeen työpajan nuoret ovat 
sanoittaneet laulun



Yksilöllisiä asumisratkaisuja erityistä tukea 
tarvitseville –kehittämishankkeet  

• Arjen keskiössä –hanke 2012-2015

• Eksote-pilotti 2016-2017

• #kotimatkalla-hanke 2017-2019



Miksi kehittämishankkeita on käynnistetty?

• Kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoitteet
 asukkaiden tarpeiden mukaisia asuntoja tavallisilla asuinalueilla

 ARAN tulee kehittää uusia asumisratkaisuja yhdessä toimijoiden kanssa

 riittävät palvelut asumisen tukena

• Valtioneuvoston periaatepäätösten (2010 ja 2012) 
linjaamat toimenpiteet
 osallistuminen ja ihmisoikeudet

 vammaisten lasten asuminen

 lähipalvelujen ja –yhteisöjen kehittäminen

 laitosasumisen asteittainen lakkauttaminen

 hallinnon alojen välinen yhteistyö

• Lähtökohtana YK:n vammaissopimus, artikla 19



Arjen keskiössä –hanke vuosina 2012-2015
- lähiyhteisöllisten asumisratkaisujen kehittäminen
- ARA ja Kehitysvammaliitto sekä Kotka, Lahti, Seinäjoki ja Turku + 3 kuntayhtymää  

Lähiyhteisöjen, kortteleiden ja 
asuntoverkostojen suunnittelu

Suunnitteluprosessin 
mallinnus

Uudet asuntoratkaisut

Yhteiskehittelyllä uusia arjen ja 
asumisen ratkaisuja

Yhteistoiminnallisen suunnittelun 
käynnistäminen kunnissa ja tämän 
prosessin mallinnus

Minkälaisia uusia ratkaisuja 
syntyy ja miten uudet 
innovaatiot viedään käytäntöön



Uusien asuntoratkaisujen suunnitteluprosessi
- lähtökohta asuntoverkostoajattelulle ja toteutukselle



Työpajatyöskentelyä pilottikunnissa



Asumisen toiveita ja unelmia



Asuinaluetarkastelua Seinäjoella ja Lahdessa



Uusien ratkaisujen ideointia Turussa





Turun Luolavuoren asuntoverkosto



Minkälaisia asumisen toiveita?

1. Esteetön, mutta tavallinen koti

2. Asunnon tulee täyttää asunnon tunnuspiirteet, jossa on tilaa 
erilaisille arjen toiminnoille

3. Asunto antaa mahdollisuuden oman elämäntyylin mukaiseen 
asumiseen ja kodissa saa tehdä itselle tärkeitä asioita

4. Asunto on osa naapurustoa

5. Asunto sijaitsee korttelissa ja siellä on mahdollisuus toimia ja 
kokoontua sekä harrastaa



Eksote-pilotti vuosina 2016-2017
- kehitysvammaisten ihmisten asumisen tarpeita ja ratkaisuja 
- ympäristöministeriö, Kehitysvammaliitto+Lappeenranta, Rautjärvi ja Ruokolahti      

• Lähtökohta: kehitysvammaisten ihmisten muuttaminen 
ryhmäkodista tavalliseen asuntoon

• Asunnot etsittiin olemassa olevasta asuntokannasta 

• Asuntojen läheisyydessä toimi Arttu-tukikeskus, josta asukkaat 
saivat tukea ja apua myös iltaisin ja viikonloppuisin

• Lähinaapuritoimintaa kehitettiin vapaa-ajalle

Opiskelija sitoutui toimimaan tunnin/päivä viitenä päivänä/vko

• Pilotti rohkaisi myös paljon tukea tarvitsevien muuttamisen omaan 
asuntoon



Pitää uskaltaa päästää irti

• Lappeenrantalaisen Joonaksen muuttotarina omaan kotiin

• Linkki videoon https://youtu.be/7xEr1WU-mrM



#kotimatkalla –hanke vuosina 2017-2019

• ARAn rahoittama hanke, jota toteutetaan yhdessä 
Kehitysvammaliiton ja FDUV:n kanssa

• kehitetään monipuolisia asumis- ja palveluratkaisuja erityistä 
tukea tarvitseville nuorille

• toteutetaan pilottikuntatyönä: Kouvola, Mikkeli Parainen

• 2. vaiheessa mukaan Raasepori sekä viides kunta

• luodaan asuntoverkostoja, jossa nuoret asuvat tavallisissa 
asunnoissa

• peruslähtökohtana YK:n vammaissopimus: voin valita kenen 
kanssa asun, missä asun ja minkälaisessa asunnossa asun



Yhteistyössä mukana 



Mistä asunto- ja naapurustoverkostoissa on kyse?

• asukas on keskiössä ja päättää 
mihin hän haluaa kuulua

• tavallinen asunto

• yksilöllisesti suunniteltu ja 
räätälöity apu ja tuki

• naapuriavun käyttö 

• muut avun ja tuen lähteet 
alueella/saatavissa olevat

• yhteyksien rakentaminen 
verkostossa olevien välille





Asunto- ja naapurustoverkoston toteuttaminen

• Kuullaan aidosti ihmistä

• Ajattelutapa lähtee vahvuuksista, ei 
puutteista

• Kehitellään uudenlaisia naapuriavun 
muotoja 

• Hyödynnetään vertaistoimintaa ja 
luodaan erilaisia toimintamadollisuuksia

• Kehitetään asumisratkaisuja 
yhteistoiminnan periaatteella, jossa on 
mukana eri hallinnon alat (kaavoitus, 
asuntotoimi, sote),  läheiset, 
palvelutuottajat jne.



#kotimatkalla-hankkeessa olevien nuorten 
toiveita ja tarpeita

• suurin osa halusi asua omalla paikkakunnalla, mutta 
muuttaminen toiselle paikkakunnallekin mahdollista

• kaupungin keskustat kiinnostavat asuinpaikkana, koska siellä 
on menoa ja meininkiä

• nuoret kaipaa seuraa, porukoita, eivät halua olla yksin

• työpajoissa oli nuoria, joilla ei ollut yhtään ystävää

• nuoret osaavat hyvin kertoa minkälaista tukea he tarvitsevat ja 
haluavat

• vanhempien tuki tärkeää

• kaverit tärkeitä ja säännöllisiä tapaamisia kavereiden kanssa 
arvostettiin



Uusien asumisratkaisujen toteuttaminen edellyttää 
ajattelutavan muutosta 

• Asunto ensin –periaate                tuki ja palvelu

suunnitellaan yhdessä ja huolehditaan niiden toteutuminen

• asenteiden muutos             miten nähdään vammainen ihminen, 
entä hänen osallisuutensa 

• tarvelähtöinen ajattelu          tarvitaan monenlaisia asumisen ja 
palveluiden ratkaisuja, yksi malli ei sovi kaikille

• turvallisuuden varmistaminen

• käytetään resursseja monipuolisesti/kumppanuudet

• naapureiden välinen yhteistyö

• otetaan käyttöön kaikkien voimavarat, kyvyt ja taidot



Asuntoverkosto on mahdollinen

• Oheisesta linkistä avautuu video

• https://youtu.be/pcZqvg0Lr5w



Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen


