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Osallisuuden olohuoneissa

T ervetuloa kotiini! Täällä minä päätän omasta elämästäni ja asumises-
tani. Löhöilen sohvalla, kuuntelen musiikkia, otan kuuman suihkun, 
itken, nauran, äksyilen ja rakastan. Koska olen aikuinen nainen, ke-

nenkään muun ei tarvitse päättää puolestani esimerkiksi siitä, mihin aikaan 
menen nukkumaan, mitä ostan ruokakaupasta, miten vietän vapaa-aikaani 
tai milloin kutsun luokseni vieraita.

Tiedän, että aikuisuuteen kuuluu vastuuta itsestä, muista ihmisistä ja 
ympäris töstä. Tiedän, että naapurini saattavat ärsyyntyä, jos kaiuttimet 
pauhaavat läpi yön. Tiedän myös, että kynttilöitä ei saa jättää yksin palamaan 
ja roskat pitää heittää roska laatikkoon. Bileistä kannattaa ilmoittaa etukäteen 
seinänaapureille ja nikkarointihommat toteuttaa päiväaikaan. Haluan nou-
dattaa taloyhtiömme järjestys sääntöjä! Ne takaavat sekä minulle että muille 
asukkaille turvallisen asuin ympäristön ja kotirauhan.

Vaikuttaa voin monella tavalla. Voin kierrättää ja tehdä kulutusvalintoja. Voin 
liittyä johonkin järjestöön, tehdä vapaaehtoistyötä ja kertoa omat mielipi-
teeni. Voin äänestää vaaleissa tai kirjoittaa jutun lehteen. Halutessani voin 
osallistua taloyhtiön asukkaiden kokouksiin, ideoida tapahtumia tai asettua 
vaikka ehdolle asukastoimikuntaan. Jokainen voi vaikuttaa!

Vammaisuuteni vuoksi tarvitsen joka päivä toisen ihmisen apua. Asumisen 
palvelut ja henkilökohtainen apu mahdollistavat minulle itsenäisen elämän 
ja omien valintojen toteuttamisen. Asumisyhteisö tarjoaa tilaisuuden myös 
yhteisten päätösten tekemiseen, vertaisten tapaamiseen ja palveluiden kehit-
tämiseen. Tartun tilaisuuteen, jos haluan ja katson tarpeelliseksi! Omassa 
kodissa ei aina jaksa olla asiakas tai kehittäjä. Riittää, kun palvelut pelaavat 
ja arki sujuu.
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Tämä opas on tehty asumispalveluiden käyttäjille ja työntekijöille. Opasta voi 
lukea yksin tai isommallakin porukalla. Suurennuslasin alla on asukkaiden ja 
työntekijöiden toiminta: tavat puhua ja kuunnella, kannustaa, tiedottaa, sopia 
asioista ja tehdä päätöksiä. Opas tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja arjen tilan-
teisiin, joissa asiat eivät välttämättä sujukaan asukkaiden tai työntekijöiden 
toivomalla tavalla. Opas saattaa tarjota uuden näkökulman työntekijälle, joka 
kannustaa asukasta osallistumaan. Asukas ei ole ehkä vielä oivaltanut, että 
juuri hänellä on vapaus valita ja tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. 
Asukas voi löytää oppaasta keinoja esimerkiksi yhteisen keskustelun virittä-
miseen asumisyksikössään. Joitain sääntöjä tai toiminta tapoja on voitu pitää 
vuosien ajan itsestäänselvyyksinä, vaikka ne rajoittai sivat asukkaan oikeuk-
sia ja vaatisivat pikaista muutosta. Opas saattaa kirvoittaa uusia ideoita ja 
ajatuksia myös silloin kun arki asumisyksikössä sujuu mainiosti! 

Oppaaseen on koottu hyviä käytäntöjä palautteen antamisesta ja asukas-
demokratiasta. Käytännöt perustuvat Aspa-säätiön toteuttamista VERTAIS-
arvioinneista saatuun tietoon. VERTAISarviointi™ on asiakaslähtöinen 
menetelmä asumisen palveluiden laadun arviointiin. Siinä asumispalveluja 
käyttävät ihmiset haastattelevat toisia palvelun käyttäjiä ja koostavat saa-
dusta palautteesta raportin asumisyhteisön asukkaiden ja työntekijöiden 
käyttöön.  VERTAISarvioinnin kautta asukkaat pääsevät osalliseksi palvelui-
den suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä. (Menetelmästä kerrotaan 
tarkemmin sivuilla 52–59).

Vertaisarvioitsijat ovat vierailleet monenlaisissa olkkareissa – meluisissa ja 
rauhallisissa, erillisissä ja yhteisissä, kontrolloiduissa ja pullantuoksuisissa. 
Vaikka yhdessä olemisen tavat vaihtelevat, jokaisessa olohuoneessa on ollut 
paikka osallisuudelle.

Sanotaan, että osallisuus voimauttaa. Tätä en menisi vannomaan. Osallisuus 
on oma valinta ja yhteisön mahdollisuus! Minulle osallisuudesta on tullut 
elämäntapa – keino tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Tampereella tammikuussa 2014

Milla Ilonen
VERTAISarviointitoiminnan suunnittelija
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Reittejä osallisuuteen

Osallisuudella on monta merkitystä ja tulkintaa.  
Ei ole yhtä tai oikeaa tapaa ymmärtää, mitä  
osallisuudella tarkoitetaan. Aika ja paikka jossa  
elämme vaikuttavat tulkintoihimme.

A lkuasukasheimolle osallisuus voi tarkoittaa sadetanssia, jolla  
vaikutetaan jumalten mielenliikkeisiin. Taiteilijalle osallisuus  
voi olla punainen viiva keskellä harmaata maisemaa. Koululuokka  

voi vaikuttaa retkipäivän kohteisiin tai diskossa soitettavaan musiikkiin. 
Oletko koskaan ajatellut, mitä osallisuus sinulle tarkoittaa, entä presidentille, 
maahanmuuttajalle, kuuluisalle näyttelijälle tai asunnottomalle? Mikä tekee 
sinusta vaikuttajan?

Jotta voimme keskustella oppaan herättämistä ajatuksista, on tärkeää  
ymmärtää, mitä tietyillä sanoilla tarkoitetaan. Jo omilla kieli- ja käsite-
valinnoillamme voimme vaikuttaa. Voimme suosia sellaisia sanoja, jotka  
kunnioittavat erilaisuutta eivätkä leimaa ketään. Voimme vältellä sivistys-
sanoja ja vierasperäisiä termejä, ellei niiden käyttö ole jostain erityisestä 
syystä aivan pakollista. Ymmärrettävä ja selkeä kieli kertoo avoimuudesta  
ja hyödyttää kaikkia!

Seuraavan sivun reittikarttaan on koottu tässä oppaassa  
käytettyjä tärkeimpiä käsitteitä. Käsitteiden selitykset  
perustuvat sivuilla 61–62 mainittuihin lähteisiin.
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OSALLISUUS 

Ihmisen kokemus yhteisöön 
kuulumisesta ja siitä, että hän voi 
vaikuttaa itseään, lähiyhteisöään  
ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin.

Onnellinen elämä toteutuu 
silloin kun ihminen saa käyttää 
kykyjä ja taitojaan sen yhteisön 
hyväksi, johon hän kuuluu. 
Kukaan kansalainen ei kuulu 
pelkästään itselleen. 
            – Aristoteles

OSALLISTUMINEN

Mukaan lähtemistä, aktiivisuutta, 
liittymistä muihin ihmisiin ja 
toimintaan. Kun asukkaat laittavat 
ruokaa ja kattavat pöydän tai 
harjoittelevat alkusammutusta, 
voidaan puhua osallistumisesta. 
Osallisuus toteutuu vasta silloin, kun 
asukkaat suunnittelevat ruokalistat 
ja -ajat. Tai jos heidän näkemyk siään 
kuullaan jo pelastus suunnitelmaa 
laadittaessa.

Osallisuus  
lähtee arvoista.  

Mitkä ovat sinun arvosi, 
entä palveluntuottajan  

arvot? Miten arvot  
toteutuvat arjessa? 

Tarvitaan  
toimintakulttuuri,  
jossa osallistujilla  

on mahdollisuus olla 
mukana palvelujen 

suunnittelussa,  
toteuttamisessa  
ja arvioinnissa!

Osallistumisen  
tulee perustua  

vapaaehtoisuuteen  
ja olla jokaisen  

oma valinta!
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ITSENÄINEN ELÄMÄ

Jokaisella on vapaus valita ja päättää omasta puolestaan. Kaikkia asioita 
ei tarvitse tehdä itse tai yksin. Avun tai tuen tarve ei ole este itsenäiselle 
elämälle. Joskus apua tarvitaan myös päätösten tekemiseen, jolloin on 
tärkeä saada selville ihmisen oma tahto ja mielipide. 

ASUMINEN

Omassa kodissa viihtymistä, turvallisuutta, mahdollisuutta yksityi-
syyteen ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Mahdollisuus 
vaikuttaa omiin ja yhteisön asioihin on osa laadukasta asumista! 

ASUKAS 

kerrostalossa asuva, Kalliosta kotoisin 
oleva, Allahiin uskova, suurperheen äiti 
tai isä, saamelainen, sopivan ikäinen, 
sinkku tai parisuhteessa elävä ihminen… 
Asumispalveluiden käyttäjät ovat 
moninainen joukko ihmisiä, jotka 
tarvitsevat arjessaan apua ja tukea.

TYÖNTEKIJÄ (AVUSTAJA/
OHJAAJA/HOITAJA/
PALVELUVASTAAVA/
JOHTAJA/SOSIAALI-
TYÖNTEKIJÄ…)

Henkilö, jolta asumispalvelujen käyttäjä saa 
apua, tukea tai palveluohjausta.

OSALLISTAMINEN

Toimintatavat, jotka vahvistavat ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa omiin 
ja yhteisönsä asioihin. Ihmistä voidaan tukea ja kannustaa edistämään 
oman hyvänsä lisäksi yhteistä hyvää.

Voiko opas  
joutua vääriin käsiin?   

Kyllä voi, ja sehän vasta  
hyvä juttu onkin! Vaikka  

et ole asukas tai työntekijä, 
saatat silti saada oppaasta 

oivalluksia. Viritä korvat  
ja silmät vastaanotto-

taajuudelle ja jatka  
lukemista!
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JAETTU ASIANTUNTIJUUS

Työntekijöiden ammatillisen osaamisen sekä palvelun käyttäjien 
kokemustiedon ja asiantuntijuuden hyödyntämistä. Kun osallisuus 
toteutuu, palvelun käyttäjän kanssa vaihdetaan tietoa tasavertaisesti  
ja hänen mielipidettään arvostetaan.

Ihmiset, olivatpa he kuinka vaikea
vammaisia tahansa, pystyvät 
tekemään päätöksiä. 
              – Judy Heuman

VUOROVAIKUTUS 

Kohtaamista, toisilta oppimista ja 
molemminpuolista kuuntelemista. 
Tasavertainen vuorovaikutus on 
tärkeä rakennusaine osallisuuden 
toteutumiseksi.

AKTIIVINEN KANSALAISUUS

Yhteisöön kuulumista ja toimimista. Harva kutsuu naapureitaan 
tai kavereitaan kansalaisiksi, mutta juuri toisten ihmisten kanssa 
elämisestä kansalaisuudessa on kyse. Kansalainen on ikään kuin 
jäsen ”yhteiskunnan joukkueessa”, joka ottaa osaa tavalla tai toisella 
yhteisönsä asioihin.

DEMOKRATIA

Kansalaisilla on kykyä päättää monista yhteiskunnan asioista itsenäi-
sesti. He valitsevat päätöksentekijät keskuudestaan. Demokratia on 
diktatuurin vastakohta. Diktatuurissa ei oteta kansan mielipidettä 
huomioon ja kansalaisten oikeudet ovat niukat. Asukasdemokratia 
tarkoittaa yhteistä päätöksentekoa samassa talossa, taloyhtiössä, 
asumispalveluyksikössä tai -yhteisössä asuvien ihmisten kesken.

Palvelun käyttäjät  
toivovat, että heidät 

kohdataan ikänsä  
mukaisesti, aikuisina 
naisina ja miehinä!
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Mitä Suomen vammaispoliittinen ohjelma  
sanoo osallisuudesta?

Suomen hallitus on tehnyt vammaispoliittisen ohjelman, josta 
käytetään lyhennettä VAMPO. Ohjelmassa esitetään toimen-
piteitä vammaisten ihmisten elinolojen parantamiseksi. Ohjelma 
koskee vuosia 2010–2015. Ohjelman mukaan kaikilla on oltava 
yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa. Tavoit-
teena on yhteiskunta, jossa toteutuvat vammaisten ihmisten 
yhden vertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys. Osallisuus toteu-
tuu, kun ihminen voi tehdä työtä, harrastaa ja ottaa osaa yhteis-
kunnan toimintaan tasa-arvoisesti muiden kanssa.

Yksilöllisen tuen laatukriteerit

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) yksi-
löllisen tuen laatukriteerien yhtenä osa-alueena on osallisuus. 
Kun osallisuus toteutuu, ihminen on mukana lähiyhteisössään 
ja yhteiskunnassa. Yksilöllisiä palveluja ja avustajia on tarjolla 
riittävä määrä, jolloin jokaisella ihmisellä on yksilölliset mahdolli-
suudet osallistua. Yhteiskunnallisen osallistumisen ja sosiaalisen 
liittymisen tukeminen on määritelty osaksi työntekijöiden työn-
kuvaa.

Mielenterveys- ja päihde kuntoutujien  
asumisen palvelujen laatusuositus

Palveluntuottaja turvaa asukkaan oikeuden osallistua tasa-
veroisena kumppanina omien yksilöllisten palvelujensa suunnit-
teluun, toteutukseen ja arviointiin. Palveluntuottaja mahdollistaa 
asukkaiden osallistumisen myös palvelutoimintansa suunnitte-
luun, seurantaan, arviointiin ja päätöksentekoon.



Kuka päättää?

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeutta 
päättää itse omista asioistaan. Oletko sinä saanut valita,  
missä asut ja kenen kanssa? Saatko itse päättää, kuka tulee 
kotiisi? Voitko valita, mitä syöt tai koska menet nukkumaan?

V ERTAISarviointiin osallistuneista 500 vammaisesta ihmisestä ja 
mielenterveyskuntoutujasta valtaosa, noin 70 prosenttia, kertoo, 
ettei ole saanut itse päättää, missä asuu ja kenen kanssa (julkaise-

maton tilasto Aspa-säätiön toteuttamista VERTAISarvioinneista vuosilta 
2008–2013). Tilojen puutteen vuoksi jotkut asukkaat joutuvat jakamaan 
huoneen toisen asukkaan kanssa. Elämäntavat ja tottumukset eivät aina osu 
yksiin, joten neuvottelutaitoja tarvitaan. Parisuhteen tai perheen perustami-
nen saattaa olla vaikeaa, jos yksityisyys ei toteudu tai asuminen on yhteisön 
määrittelemää.

Monia asumispalvelujen käyttäjiä 
yhdistää myös kokemus siitä, 
että joku muu kuten avustaja, 
asumis palveluyksikön työntekijä 

tai johtaja päättää heidän elämäs-
tään. ”Joku Muu” kertoo, että uunin 
käyttö on tästä lähtien kielletty 
ilta-aikaan. Vieraita saa kutsua 
vain viikonloppuisin ja kello 20 
jälkeen pitää pysytellä sisätiloissa. 
Aamukokouk siin tulee jokaisen 
osallistua ja sovituista suihkupäi-
vistä on pidettävä kiinni, jos mielii 
päästä suihkuun.

!
Joskus unohdamme,  

että laitkin perustuvat 
ihmisten välisiin sopimuk-
siin. Myös niitä on mahdol-

lista muuttaa aktiivisella 
kansalais toiminnalla!
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Pitääkö sisätiloissa pysytellä 
myös tulipalon sat tuessa? 

Pitääkö vieraille tarjota 
mikroaterioita? Pitääkö 
ihastuminen ajoittaa 
viikonlopulle? Ja pitääkö 
työpaikkahaastatte-
lusta kieltäytyä, jos se 
sattuu osumaan aamu-
kokouksen aikaan?  
…Missähän ihmiset  

yleensä paistavat pullansa, 
ja käyvät köhän he suih-

kuissa joka viikko samaan 
aikaan?

Asumispalvelujen käyttä-
jille säännöt saattavat tulla 

yllätyksenä. Säännöt voivat 
tuntua myös mieli valtaisilta, ellei niiden tarvetta ole perusteltu ja elleivät 
asukkaat ole olleet itse mukana laatimassa sääntöjä.

Perustele  
sääntöjen tarve!  

Kutsu asukkaat mukaan  
sääntöjä sorvaamaan. Kootkaa  
kaikki säännöt esimerkiksi kan-

sioon, joka on kaikkien nähtävillä 
(samalla tavoin kuin talo yhtiön 

järjestys säännöt). Tällöin sääntö-
jä ei tarvitse kirjoittaa ilmoitus-

taululle, eiväthän ne talon  
ulkopuolisille ihmisille  

kuulukaan.

Mitä YK:n Vammaisoikeussopimus  
sanoo itsemääräämisoikeudesta?

YK:n Vammaisoikeussopimuksen 3. artiklassa sanotaan, että 
jokaisella ihmisellä on yksilöllinen itsemääräämisoikeus. Kaikilla 
vammaisilla henkilöillä on oikeus tehdä omat valintansa, vaikka 
ne eivät aina olisikaan hänen etunsa mukaisia. Jokaisen ihmisen 
riippumattomuutta ja vapautta tulee kunnioittaa.

YK-sopimuksen 4. artikla velvoittaa edistämään vammaisten henki-
l   öiden parissa työskentelevän ammattihenkilöstön koulutusta, jotta 
yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet toteutuisivat palve luissa ja 
avun antamisessa.
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Toteutuuko itsemääräämisoikeus sinun elämässäsi?

Käytä hetki arjen asioiden pohtimiseen. Yhdistä sitten vasemalla olevat 
asiat henkilöihin, jotka päättävät yleensä näistä asioista.

Missä asun

Kenen kanssa asun

Mitä syön ja milloin

Miten vietän vapaa-aikaani

Siivoaminen

Mitä kerron itsestäni

Miten sisustan kotini

Parisuhteen tai  
perheen perustaminen

Miten pukeudun  
ja miltä näytän

Kaupassakäynti

Milloin menen nukkumaan  
ja milloin nousen

Kuka tulee minun kotiini

Peseytyminen ja saunominen

Uskonnon harjoittaminen  
tai ei-uskominen

Kodista ulos lähteminen

Seksin harrastaminen 

Miten minua avustetaan

Milloin käyn wc:ssä

Alkoholijuomien nauttiminen

Tietokoneen käyttäminen

ASUMIS YKSIKÖN 
ASUKKAAT TAI  

YHTEISÖ

ASUMIS YKSIKÖN 
TYÖNTEKIJÄT TAI 

JOHTAJA

SOSIAALI TYÖN-
TEKIJÄ

VANHEMMAT  
TAI SUKULAISET

MINÄ 
ITSE! 

ELÄMÄN-
KUMPPANI 

?
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Laske seuraavaksi kuinka monta 
asiaa yhdistit kohtaan ”MINÄ ITSE!”

• 17–20 osumaa: Loistava tulos! Saat päättää elämässäsi monista 
asioista itse. Me kaikki olemme jollain tavalla riippuvaisia toisista 
ihmisistä ja heidän tuottamista palveluista sekä yhteiskunnan 
normeista. Sen vuoksi emme välttämättä koskaan pääse tilanteeseen, 
jossa voisimme päättää aivan kaikesta aivan itse. Esimerkiksi 
ostoksilla käynti on mahdotonta niinä aikoina, kun kauppa on kiinni. 
Matkustaminen ulkomaille vaatii paljon rahaa.  
Ja perheen perustaminen ei voi olla vain yhden ihmisen valinta.

• 6–16 osumaa: Keskinkertainen tulos. Saat päättää joistain omista 
asioistasi itse. Monista asioistasi päättää kuitenkin joku muu. Oletko 
tyytyväinen tilanteeseen? Onko päätösvallan antaminen muille 
ihmisille ollut oma valintasi?

• 0–5 osumaa: Huolestuttava tulos. Et saa päättää juuri lainkaan 
omassa elämässäsi tapahtuvista asioista. Joku muu päättää, mikä on 
terveellistä, turvallista, kannatettavaa tai sinun omaksi parhaaksesi. 
Tiesitkö, että itsemääräämisoikeus on jokaisen ihmisen perusoikeus, 
joka on turvattu Suomen perustuslaissa (731/1999)?

Mikäli tuloksesi oli keskinkertainen tai huolestuttava, tee testi  
uudestaan. Valitse nyt erivärinen kynä kuin aiemmin. Pohdi,  
mistä asioista haluaisit päättää itse ja tee suunnitelma siitä,  
miten haluamisesta tulee mahdollista!

!
Työntekijä, tämä testi on  

myös sinulle! Asetu hetkeksi  
palvelunkäyttäjän asemaan ja  
pohdi omia toiveitasi. Jos sinä  

olisit asumisen palveluja  
käyttävä henkilö, mistä  

asioista haluaisit  
päättää itse?



Tasavertainen vuorovaikutus on tärkeä keino osallisuuden 
edistämisessä. Välillä on hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, miten 
puhumme ja kuuntelemme toisiamme asumispalveluiden 
arjessa.

Miten puhumme?

Tasavertainen vuorovaikutus

Listatkaa tähän mahdollisimman monta asiaa, jotka tekevät puhumisesta 
tasavertaista. Pohtikaa myös kehonkieltä ja katsekontaktia! Valitkaa tär-
keimmät tasavertaista vuorovaikutusta kuvaavat toimintatavat ja tehkää 
niistä huoneentaulu asumisyksikkönne seinälle.

Nothing about us – without us!  
Ei mitään meistä ilman meitä!
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Ohi- tai ylipuhuminen

Ammattilaiskeskeinen puhuminen

”Millaisia hartiakipuja Yrjöllä 
on ollut viime aikoina?”

”Yrjön post-traumaattiseen 
stressireaktioon liittyvä addiktio 
ei ole hellittänyt kollektiivisesta 
hypoteesistamme huolimatta.”

Puolesta puhuminen

Selän takana puhuminen, supiseminen, juoruilu

”Oletko huomannut, kuinka pitkiä 
aikoja Ykä on tietokoneella? Tuo ei voi 
olla enää normaalia. Ei tarvitse yhtään 
ihmetellä, mistä päänsärky ja muut 
terveysongelmat johtuvat. Mitähän se 
siellä niin pitkään edes tekee? Katselee 
varmaan naisten kuvia! (naurua)”

”Me ollaan Ykän kanssa 
päätetty, että tuota 
tietokoneen käyttöä  
pitää kyllä ruveta 
rajoittamaan.”

17



Älkää vain puhuko meille,  
vaan puhukaa meidän kanssa!

Suoraan puhuminen

Sinulle sopivin tapa puhua

”Ykä, kannattaa pitää 
välillä taukoa surffailusta. 
Siitä voi olla haittaa sinun 

terveydellesi.”

Puheeksi ottaminen

Määräilevä puhuminen, komentaminen

”Nyt se tietokone kiinni,  
niin kuin olis jo!!!”

”Olen huomannut, että vietät 
melko paljon aikaa tietokoneella, 
ja olen miettinyt, mahtaako  
se olla jonkin verran ongelma. 
Mitä itse ajattelet omasta  
netin käytöstäsi?”

18



Kuinka kuuntelemme?

V ERTAISarvioinnissa kysymme, kuinka työntekijöiden ja asiakkaiden 
välinen vuorovaikutus toimii. ”Ihan hyvin” -vastaus ei aina kerro 
koko totuutta. Kysymme kohtelevatko työntekijät asukasta aikui-

sena ihmisenä. Kuuntelevatko työntekijät asukasta? Ymmärtävätkö he, mitä 
asukas puhuu? Ja uskovatko, mitä asukas kertoo? Kuuntelemisen suhteen 
päästään yleensä kiitettäviin tuloksiin. Erityisesti omalle ohjaajalle (tai avus-
tajalle) monen asukkaan on ollut helppo puhua ja kertoa myös huolia  
ja murheita. Jos työntekijällä ei ole ollut heti aikaa asukkaan kuuntelemiseen, 
yhteinen keskusteluaika on voitu sopia myöhemmälle ajankohdalle. Tällöin 
asukas tietää, että hänen asiaansa pidetään tärkeänä ja hänellä on mahdolli-
suus tulla kuulluksi.

Asukkaan puheen ymmärtäminen ja uskominen toteutuvat VERTAISarvioin-
nin tulosten mukaan heikommin. Erityisesti kommunikaatiovammaiset 
ihmiset kokevat ärsyttäväksi sen, että kiireen keskellä heidän puhettaan ei 
jakseta kuunnella loppuun, vaan aletaan tulkita ja arvailla. Tällöin väärin-
ymmärryksen vaara kasvaa. Monissa VERTAISarvioinnin palautetilaisuuk-
sissa olemme pohtineet yhdessä, mistä johtuu, että asukasta ei uskota.  
Ja pitääkö asukkaan kuitenkin uskoa aina työntekijää?

Myös vertaiset voivat olla toinen toisilleen korvana. Joidenkin asioiden kerto-
minen voi olla helpompaa ihmiselle, jolla on samanlaisia elämänkokemuksia.
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Sivukorvalla kuunteleminen

Kun toinen ei kuuntele (...on vaikea puhua)

Aktiivinen kuunteleminen
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Sinulle sopivin tapa kuunnella

Passiivinen kuunteleminen

!
Työntekijä,  

kuvittele hetki tilannetta, jossa 
sinä olisit asumis palveluiden 
käyttäjä. Miten toi voisit työn-
tekijöiden kuuntelevan sinua  

tai puhuvan sinulle?
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Kuka päättää  
asumisyhteisössä?

Onko yksilöllisten valintojen tekeminen mahdollista 
yhteisössä? Mistä kaikesta asukkaat voivat päättää?  
Kenellä on valta ja vastuu huonon päätöksen seuraamuksista?

”Haluaisin vaikuttaa ihan oikeisiin asioihin”, sanoo asumispalveluita käyt-
tävä keski-ikäinen Raimo. Hän on kyllästynyt siihen, että asukaskokouksissa 
päätetään pelkästään retkipäivistä ja siivousvuoroista. ”Minua kun ne retket 
ei kauheasti kiinnosta. Voin retkeillä omien tuttavieni kanssa minne huvit-
taa.” Myös siivousvuoroista sopiminen on Raimon mielestä turhanaikaista, 
sillä työntekijät ovat jo etukäteen tehneet listan ja määritelleet sen, milloin 
kunkin asukkaan pitää siivota. Muutosten tekeminen listaan koetaan hanka-
laksi. Siivouspäivän vuoksi Raimo on jättänyt osallistumatta moniin tärkei-
siin tapahtumiin.

Raimon tunne viestii näennäisosallisuudesta, josta monet asumispal-
veluiden käyttäjät ovat kertoneet VERTAISarvioinnissa. ”Se on oikeastaan 
pahempaa kuin se, etten olisi osallisena ollenkaan. Silloin ainakin tietäisin, 
että tämä asia ei kuulu minulle ja nyt pitää olla hiljaa. Osaisin olla erossa 
koko jutusta”, kertoo tukiasunnossa asuva parikymppinen Emma. Hänen 
mielestään näennäisosallisuudessa asukkaalle annetaan kyllä lupa kertoa 
mielipiteensä, mutta asiat toteutetaan kuitenkin ennalta päätetyllä tavalla.
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Samanlainen tilanne syntyy Emman mielestä silloin, kun asukkaille ei ole 
kerrottu kaikkia vaihtoehtoja. ”Viime asukaskokouksessa päätimme, lähti-
simmekö retkelle Särkänniemeen vai Linnanmäelle. Kukaan ei uskaltanut 
sanoa, ettei huvipuistoon meno ollut kovin hyvä idea. Kokouksen jälkeen 
alkoi hirveä jupina. Monet asukkaat olivat oivaltaneet, että samalla rahalla 
olisimme päässeet vaikka suklaatehtaalle tai päiväksi Tallinnaan.”

Seuraavaksi käsittelemme asumisyksikössä tapahtuvaa neuvottelua ja pää-
töksentekoa – niitä toimintatapoja, joilla päästään toivottuun lopputulokseen. 
Pohtikaa asioita porukalla ja käykää kiivasta keskustelua! Aloittakaa ajatus-
työ tekemällä testi seuraavalla aukeamalla.
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Laske, kuinka monta asiaa yhdistit kohtaan Asukkaat?  
Kuinka monesta asiasta päättää asumispalveluyksikön johtaja  
tai työntekijät? Ja monestako asiasta päättää joku muu?

Miten testin tuloksia voi tulkita? – Tähän kysymykseen ei taida 
olla yksiselitteistä vastausta! Seuraavilla sivuilla pohdimme 
päätöksentekoa kahdesta näkökulmasta: osallisuuden kulttuu-
reina ja etenemisvaiheina. Näitä näkökulmia voi käyttää yhteisen 
keskustelun pohjana.

Toteutuuko oikeudenmukainen päätöksenteko  
teidän asumisyhteisössä?

Itsemääräämisoikeutta koskevassa testissä saatoit todeta, että kaikki 
asiat eivät ole yhteisiä, vaan jokaisen itsensä päätettävissä. Tässä 
testissä keskitymme puolestaan juuri niihin asioihin, joista olisi hyvä 
päättää yhdessä. Mitä yhdessä päättäminen sitten tarkoittaa? Ja ketkä 
päättävät yhdessä?

Etene seuraavasti:

1 Tee testi ensin itseksesi. Yhdistä vasemmalla olevat asiat päättä-
jiin, tai niihin henkilöihin, joiden mielipide vaikuttaa eniten. Vastaa 
rehellisesti, niin kuin sinusta tällä hetkellä tuntuu. Huomaa, että 
yhdestä keskellä olevasta asiasta voi yhdistyä viiva useampaankin 
päättäjään.

2 Lyöttäydy sitten yhteen muiden palvelun käyttäjien kanssa. 
Vertailkaa näkemyksiänne. Myös työntekijät voivat tehdä testin 
ensin itse, ja vaihtaa sitten ajatuksia muiden työntekijöiden kanssa.

3 Kokoontukaa lopuksi yhteen ja käykää läpi palvelun käyttä jien 
ja työntekijöiden näkemyksiä päätöksenteosta asumispalvelu-
yksikössänne. Keskustelulle on hyvä varata reilusti aikaa. Asiaa 
saattaa riittää useampaankin tapaamiseen!
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Yhteisten kokousten ajankohta 
ja käsiteltävät asiat

Yhteissaunan (ja uima-altaan) 
käyttövuorot

Siivouspäivät tai -vuorot

Retket ja retkikohteet

Yhteinen vapaa-ajan toiminta

Miten yhdessä kerätyt  
rahat käytetään

Kuinka monta työntekijää  
on töissä eri aikoina

Uusien työntekijöiden 
valitseminen

Työntekijän tai opiskelijan 
perehdyttäminen

Yhteisten tilojen käyttö  
ja sisustaminen

Turvallisuus- ja hygieniaohjeet

Organisaation arvot

Säännöt

Piha-alueiden esteettömyys

Uusien laitteiden hankinta 
(esim. televisio, kahvinkeitin)

Yhteisten lemmikki- 
eläinten hankinta

ASUMISYKSIKÖN 
JOHTAJA

SOSIAALI TYÖN-
TEKIJÄ

TALOYHTIÖN 
HALLITUS

VANHEMPIEN 
TOIMIKUNTA

ASUKKAAT

ASUMISYKSIKÖN 
TYÖNTEKIJÄT

?



Päätöksenteko  
kotona ja työpaikalla

Asumispalveluyksikön yhteistä päätöksentekoa voidaan 
kuvata kolmena ”kulttuurina”: Asukkaan kotielämä, työn-
tekijän työelämä sekä asukkaiden ja työntekijöiden kumppa-
nuus. Jokainen kulttuuri rakentuu ihmisten erilaisista toiminta-
tavoista ja tottumuksista. Koska kulttuurit (yleensäkin) ovat 
ihmisten luomia, niitä on myös mahdollista muuttaa!

(Lähde: soveltaen Hyväri, Susanna 2013)

Asukkaan kotielämä

”Me asutaan täällä.” 
”Tämä on meidän koti.”

A sumisyksikkö Deessä asukkaat ovat pääroolissa. He luovat peli-
säännöt yhteisölle ja saavat tähän tarvittaessa työntekijöiden tukea. 
Asukkaat suunnittelevat asumista yhdessä Dee-yksiköiden johtajien 

ja työntekijöiden kanssa säännöllisesti pidettävissä kehittämisiltapäivissä. 
Näihin iltapäiviin voi osallistua kaikki ketkä haluavat. Jokainen asukas voi 
tulla mukaan myös itselleen tärkeän henkilön kanssa, kaikille kyllä riittää 
kahvia! Eräs Deen pitkäaikainen työntekijä jää pian eläkkeelle. Asukkaat 
ovat päättäneet järjestää hänelle juhlat ja yllätysohjelmaa. Muut työntekijät 
auttavat asukkaita valmisteluissa, eivätkä paljasta hiiskaustakaan päivän 
sankarille. Juhlien jälkeen pitääkin valmistautua uuden työntekijän valin-
taan.  Asukkaat valitsevat asumisyksikkö Deehen työntekijät ja perehdyttävät 
heidät tehtäviinsä.
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Listatkaa plussat ja miinukset edellä kuvatuista toimintatavoista:

Työntekijän työelämä

”Me ollaan täällä töissä.” 
”Tämä on meidän työpaikka.”

A sumispalveluyksikkö Äksässä on vahvaa ammattitaitoa ja osaamista. 
Työntekijöillä on tiivis porukkahenki ja asiakkaiden hommat hoide-
taan sujuvasti töitä jakamalla. Ketään työntekijää ei jätetä pulaan 

hankalan asiakkaan kanssa. Yhteisistä pelisäännöistä on pidettävä kiinni, 
joten poikkeuksille ei ole paljon tilaa. Asiakkaat voivat jättää kehitysehdotuk-
sensa palautelaatikkoon. Kerran kuukaudessa työntekijät tyhjentävät palaute-
laatikon ja arvioivat, ovatko ehdotukset toteuttamiskelpoisia. Joitain  
ehdotuksista käsitellään myös yhteisökokouksessa. Työntekijöille pitää 
ilmoittaa, koska asiakas lähtee pois asumisyksiköstä ja koska palaa takaisin. 
Yhteisten kokousten aikana jokaisen asiakkaan pitää olla läsnä. 
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Listatkaa plussat ja miinukset edellä kuvatuista toimintatavoista.

Asukkaiden ja työntekijöiden kumppanuus

 Työntekijät ja tulevat asukkaat osallistuvat asumispalvelujen  
suunnitteluvaiheeseen.

 Työntekijät selvittävät asukkaiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita.

 Asukkaat ja työntekijät luovat yhdessä yhteisön pelisääntöjä.

 Asukkaat osallistuvat toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.

 Asukkaiden ja työntekijöiden yhteistyön muotoja kehitetään.

Millainen kulttuuri teidän asumisyhteisössänne vallitsee  
tällä hetkellä? Oletteko tyytyväisiä yhteisiin toimintatapoihin,  
vai pitäisikö joitain juttuja tehdä toisella tavalla?
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Tulevaisuuden suunnittelua

Kuvitelkaa tilanne, jossa pääsette muuttamaan vuoden päästä valmistuvaan 
asumispalveluyksikkö Deeäksään. Mitä otatte huomioon asuinpaikan suun-
nitteluvaiheessa? Ja minkälaisia toimintamalleja kehitätte asukkaiden ja 
työntekijöiden kumppanuuden vahvistamiseksi?

Yhteisen suunnittelun voi aloittaa esimerkiksi jatkamalla seuraavia lauseita:

• Ihan ensimmäisenä varmistamme

• Kysymme asukkailta 

• Asukkaat saavat päättää 

• Pelisääntöjä

• Palveluja kehitetään 

• Palveluja arvioidaan

• Asukkaat ja työntekijät voisivat tehdä yhdessä

• Parasta on se, että

Voisiko näitä suunnitelmia hyödyntää asumisyksikkönne  
nykyisen toiminnan kehittämisessä?
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Osalliseksi vaihe vaiheelta

O sallisuutta voidaan tarkastella etenemis- tai kehitysvaiheina samalla 
tavoin kuin ryhmien muodostumista, ihastumista, ammattitaidon 
hankkimista tai itsenäistymistä.

Osallisuuden kohdalla on olennaista kysyä, minkälaisten etappien kautta 
ihminen astuu passiivisesta toiminnan kohteesta (objektista) aktiiviseksi 
toimijaksi (subjektiksi). Millaista apua tai tukea hän tarvitsee eri vaiheissa? 
Ja sisältyykö matkaan takapakkeja?

Osallisuus voi lisääntyä ja kasvaa myös yhteisössä. Seuraavan aukeaman  
(s. 32–33) taulukossa on kuvattu VERTAISarviointiin osallistuneiden  
asukkaiden elämää määrittäviä asioita, joihin he haluaisivat itse aktiivisesti 
vaikuttaa.

Tutustukaa taulukkoon osallisuuden vaiheista ja pohtikaa, missä 
vaiheessa teidän asumisyhteisönne on tällä hetkellä asukkaiden 
osallisuuden suhteen. 

Mikäli tavoittelette seuraavaa 
vaihetta, listatkaa mah dolli 
simman monta keinoa, joilla 
tavoite saavutetaan. Hei, teillä työn- 

tekijöillä on merkittävä  
rooli osallisuuden mahdollis-

tajina! Jokaisella asumispalve-
luiden työntekijällä tulisi olla 

halua, taitoa ja keinoja  
vahvistaa asukkaan  

osallisuutta.

Hyvä johtaja,  
sinä toimit  

osallisuuden  
ammattilaisten  

esikuvana!
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Asukkaat arjen asiantuntijoina

VERTAISarvioinnin palautetilaisuuksissa pohditaan usein työntekijöi-
den määrää ja tarvetta. Asukkailla saattaa olla tunne, etteivät he saa 
apua tai tukea itselleen sopivalla tavalla, eivätkä he aina tiedä, miten 
tilanteeseen voisi vaikuttaa. Asukkaille on esimerkiksi tiedotettu, että 
kaikki asiointireissut (kuten kaupassakäynti) tulisi ajoittaa kello 13–15 
välille arki-iltapäivinä. Tähän aikaan paikalla on eniten työntekijöitä. 
Tilanne harmittaa erityisesti työssäkäyviä ja opiskelevia palvelun käyt-
täjiä. He saattavat joutua perustelemaan sitä, että tarvitsevat apua 
asioidensa hoitamiseen ilta-aikaan tai viikonloppuisin.

Asukkailta saatu kokemustieto on arvokasta jokapäiväistä toimintaa 
suunniteltaessa. Asukkailla ei ehkä ole ammattitaitoa työvuorolistojen 
laatimiseen, mutta heidän kanssaan voidaan keskustella monista työ-
vuorosuunnitteluun liittyvistä asioista, kuten:

• Mihin aikaan vuorokaudesta asukkaat tarvitsevat eniten apua?

• Onko työntekijöiden määrä riittävä iltaisin ja öisin?

• Pitäisikö työntekijöitä olla enemmän töissä esimerkiksi  
festareiden tai muiden tapahtumien aikaan?

• Minkälaista erityisosaamista asukkaat odottavat työntekijöiltä?

Asukkaiden näkemyksiä kannattaa kysyä myös poikkeustilanteissa, 
esimerkiksi silloin kun monta työntekijää on samanaikaisesti sairaana 
ja poissa töistä.

• Miten työt tulisi asukkaiden mielestä jakaa?

• Kenellä on kiire ja kuka ehtii odottaa?

• Voisivatko asukkaiden henkilökohtaiset avustajat olla  
osa ratkaisua?

Kiirettä on helpompi ymmärtää, kun sen syistä puhutaan avoimesti. 
Asiantuntijuutta jakamalla asukkaat tulevat tietoisiksi käytettävissä  
olevista resursseista. Vaikka työntekijöiden määrää ei ehkä voida  
 lisätä, erilaisten ratkaisujen määrä kasvaa. Jaettu asiantuntijuus  
tekee arjesta sujuvampaa!

!



KOHTEENA  
OLEMINEN

OSALLISTUJANA 
OLEMINEN

OSALLISTUJA JA 
VAIKUTTAJA

VOIMAANTUNUT 
OSALLISTUJA

OSALLINEN JA 
AKTIIVISESTI TOIMIVA 

YHTEISÖ
PALVELUN  

KÄYTTÄJÄN  
ROOLI

MITEN TOIMITAAN? Asukkaita tiedotetaan. Asukkailta kysytään  
mieli pidettä, mutta 
työntekijät tekevät 

päätökset.

Asukkaat tuottavat  
tietoa. Työntekijät  
määrittelevät rajat, 

joiden sisällä asukkaat 
voivat vaikuttaa.

Asukkaat päättävät: 
osallistumisestaan, mää-
rittävät itse tarpeensa ja 
etsivät ratkaisuja työn-
tekijöiden tuella. Asuk-

kaat päättävät myös 
resurssien käytöstä.

Asukkaat ja asumis-
yhteisö toteuttavat 
toimintaa: esittävät 

suunnitelman, toteut-
tavat sen ja vastaavat 

itse tuloksista.

Esimerkki 1

SÄÄNNÖT

Työntekijät tiedottavat 
asukkaita säännöistä.

Asukkailta kysytään  
pitäisikö sääntöjä  

muuttaa, mutta niitä  
ei asukkaiden toiveista 
huolimatta olla valmiita 

muuttamaan.

Perustetaan asukkai-
den toimikunta, jotta 
saadaan tietoa, miten 
asukkaat suhtautuvat 

sääntöihin.

Asukkaat määrittelevät 
sääntöjä, jotta elämä 

sujuisi kaikkien  
kannalta mahdolli-

simman hyvin.

Asukkaat luovat  
sääntöjä, jos katsovat 

tarpeelliseksi. Asukkaat 
hallitsevat sääntöjen  
laatimista, noudatta-
mista ja kehittämistä.

Esimerkki 2

TYÖNTEKIJÄ-
RESURSSIEN  
JAKAUTUMISEEN  
VAIKUTTAMINEN

Johtoportaalta tulee 
kirje asukkaan posti-
laatikkoon, että työn-
tekijöitä on jouduttu  
vähentämään ilta-

vuorosta.

Asukkailta kysytään,  
pärjäisivätkö he, jos  

iltavuorossa olisi vain  
yksi työntekijä. Vastaus  

ei vaikuta lopulliseen  
päätökseen.

Asukkaiden toimi - 
kuntaa pyydetään 

laatimaan kannanotto 
asiasta.

Asukkaat pohtivat  
tilannetta yhdessä  

johtajan kanssa ja etsivät 
ratkaisuja. Päätös  

tehdään yhteisesti.

Asukkaat vastaavat 
työntekijäresurssien 

käytöstä ja huolehtivat 
taloudellisten resurssien 
riittävyydestä. Tilanteita 
ja riskejä ennakoidaan.

Esimerkki 3

PALVELUIDEN  
LAADUN 
KEHITTÄMINEN

Asukkaille kerrotaan, 
että on perustettu 

laatutyöryhmä, johon 
kuuluu johtaja ja 

työntekijöitä.

Asukkaita pyydetään  
antamaan palautetta  
palveluista laatutyö-

ryhmälle.

Toteutetaan asiakas-
tyytyväisyyskysely,  

jonka tuloksia  
hyödyn netään 

markkinoin nissa.

Laatutyöryhmän  
jäsenistä puolet on 

ammattilaisia ja puolet 
asukkaita. Asukkaat  

valitsevat asukasjäsenet. 
Alussa sovitaan yhtei-

sistä toiminta tavoista ja 
määritellään työryhmän 

tehtävät.

Kaikki asukkaat ovat 
osallisina palveluiden 
laatua kehitettäessä. 
Jokaisen mielipidettä 

arvostetaan ja se  
otetaan huomioon  
asumisen arjessa.

OSALLISUUDEN VAIHEET
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KOHTEENA  
OLEMINEN

OSALLISTUJANA 
OLEMINEN

OSALLISTUJA JA 
VAIKUTTAJA

VOIMAANTUNUT 
OSALLISTUJA

OSALLINEN JA 
AKTIIVISESTI TOIMIVA 

YHTEISÖ
PALVELUN  

KÄYTTÄJÄN  
ROOLI

MITEN TOIMITAAN? Asukkaita tiedotetaan. Asukkailta kysytään  
mieli pidettä, mutta 
työntekijät tekevät 

päätökset.

Asukkaat tuottavat  
tietoa. Työntekijät  
määrittelevät rajat, 

joiden sisällä asukkaat 
voivat vaikuttaa.

Asukkaat päättävät: 
osallistumisestaan, mää-
rittävät itse tarpeensa ja 
etsivät ratkaisuja työn-
tekijöiden tuella. Asuk-

kaat päättävät myös 
resurssien käytöstä.

Asukkaat ja asumis-
yhteisö toteuttavat 
toimintaa: esittävät 

suunnitelman, toteut-
tavat sen ja vastaavat 

itse tuloksista.

Esimerkki 1

SÄÄNNÖT

Työntekijät tiedottavat 
asukkaita säännöistä.

Asukkailta kysytään  
pitäisikö sääntöjä  

muuttaa, mutta niitä  
ei asukkaiden toiveista 
huolimatta olla valmiita 

muuttamaan.

Perustetaan asukkai-
den toimikunta, jotta 
saadaan tietoa, miten 
asukkaat suhtautuvat 

sääntöihin.

Asukkaat määrittelevät 
sääntöjä, jotta elämä 

sujuisi kaikkien  
kannalta mahdolli-

simman hyvin.

Asukkaat luovat  
sääntöjä, jos katsovat 

tarpeelliseksi. Asukkaat 
hallitsevat sääntöjen  
laatimista, noudatta-
mista ja kehittämistä.

Esimerkki 2

TYÖNTEKIJÄ-
RESURSSIEN  
JAKAUTUMISEEN  
VAIKUTTAMINEN

Johtoportaalta tulee 
kirje asukkaan posti-
laatikkoon, että työn-
tekijöitä on jouduttu  
vähentämään ilta-

vuorosta.

Asukkailta kysytään,  
pärjäisivätkö he, jos  

iltavuorossa olisi vain  
yksi työntekijä. Vastaus  

ei vaikuta lopulliseen  
päätökseen.

Asukkaiden toimi - 
kuntaa pyydetään 

laatimaan kannanotto 
asiasta.

Asukkaat pohtivat  
tilannetta yhdessä  

johtajan kanssa ja etsivät 
ratkaisuja. Päätös  

tehdään yhteisesti.

Asukkaat vastaavat 
työntekijäresurssien 

käytöstä ja huolehtivat 
taloudellisten resurssien 
riittävyydestä. Tilanteita 
ja riskejä ennakoidaan.

Esimerkki 3

PALVELUIDEN  
LAADUN 
KEHITTÄMINEN

Asukkaille kerrotaan, 
että on perustettu 

laatutyöryhmä, johon 
kuuluu johtaja ja 

työntekijöitä.

Asukkaita pyydetään  
antamaan palautetta  
palveluista laatutyö-

ryhmälle.

Toteutetaan asiakas-
tyytyväisyyskysely,  

jonka tuloksia  
hyödyn netään 

markkinoin nissa.

Laatutyöryhmän  
jäsenistä puolet on 

ammattilaisia ja puolet 
asukkaita. Asukkaat  

valitsevat asukasjäsenet. 
Alussa sovitaan yhtei-

sistä toiminta tavoista ja 
määritellään työryhmän 

tehtävät.

Kaikki asukkaat ovat 
osallisina palveluiden 
laatua kehitettäessä. 
Jokaisen mielipidettä 

arvostetaan ja se  
otetaan huomioon  
asumisen arjessa.

Lähde: soveltaen Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. (toim.) 2011
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Erimielisyyksiä ja ratkaisuja

Kaikissa hyvinvoivissa yhteisöissä on 
erimielisyyttä. Erimielisyys on oiva 
mahdollisuus tarkastella asioita  
monesta eri näkökulmasta.

J os asumispalveluiden käyttäjä on jostain 
asiasta eri mieltä, hänen käytöksensä 
saatetaan tulkita helposti ”niskoitteluksi” 

tai epäsosiaalisuudeksi. Tästä ei ole välttämättä 
laisinkaan kysymys, vaan esimerkiksi asukkaan 
yrityksestä muuttaa totuttuja toiminta tapoja. 
Muutoksia ei tapahdu, jos asukkaat vain istu-
vat hiljaa ja tyytyvät muiden ihmis ten tekemiin 
päätöksiin. Ajatustenlukijoita on harvassa! Siksi onkin tär-
keää, että kerromme omat mielipiteemme avoimesti ja ääneen.

Joissain VERTAISarviointi-kohteissa olemme kohdanneet valittamisen ilma-
piiriä. Asukkaat eivät ole oikeastaan mihinkään asioihin tyytyväisiä. Tärkeä 
kysymys on, mitä he ovat itse tehneet asioiden muuttamiseksi. Miten SINÄ 
olet vaikuttanut asioihin asuinpaikassasi? Vasta sen jälkeen valittaminen on 
aiheellista, jos muutos ehdotukset on ääneen sanottu ja palautetta on annettu, 
asukaskokouksessa puhuttu ja toiveet kirjattu – eikä asukkaiden mielipiteitä 
siitä huolimatta kuulla tai oteta vakavasti.
 
Toisinaan sohvalle istuu ”Ihan Sama”, joka mutisee, ettei millään ole mitään 
väliä. Kun sitten Joku Muu ja Ihan Sama kohtaavat, ovat ainekset puolesta 
päättämiseen valmiina! Kun Joku Muu päättää, saattaa elämä tuntua hetken 
aikaa helpolta. Joku Muu ottaa nimittäin myös vastuun kaikesta. Siihen saak-
ka homma saattaa toimia, kun päätökset ovat omien päätöstesi suuntaisia, 
mutta miten käy ensimmäisen erimielisyyden tullen? Kuka lopulta päättää?

Pohtikaa yhdessä, millaisista asioista jokaisella asukkaalla  
ja työntekijällä voi olla oma mielipide. Minkälaisten asioiden  
kohdalla pitäisi löytää yhteinen kompromissi tai ratkaisu?

Saako työntekijä  
olla eri mieltä kuin  
muut työntekijät?  

Miten erimielisyyteen 
suhtaudutaan teidän  

työyhteisössä?
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Leif pyytää apua lihapullien valmistamiseen.  
Hän käyttää ruuanlaitossa isoäitinsä reseptiä, johon ei 
kuulu lainkaan sipulia. Työntekijää ihmetyttää, miksi 
Leif ei laita taikinaan sipulia, vaikka pöydällä olevat 
sipulit suorastaan odottavat pääsyä pannulle. ”Eiväthän 
lihapullat maistu miltään ilman sipulia. Sinulla on kyllä 
kummallinen maku”, tokaisee työn tekijä. Samassa 
huoneessa olevia kavereita tilanne kummastuttaa.

Monta tapaa ratkaista

”MINULLA SAATTAA 
OLLA SINUN MAKUUSI 

NÄHDEN KUMMALLINEN 
MAKU, MUTTA 

MAKUASIOISTA EI 
KANNATA KIISTELLÄ”, 
SANOO LEIF JA PYSYY 

KANNASSAAN.

”LAITETAAN SITTEN 
SIPULIA”, SANOO LEIF JA 
TAIPUU EHDOTUKSEEN. 

EHKÄ TYÖNTEKIJÄLLÄ ON 
ENEMMÄN KOKEMUSTA 

RUUANLAITOSTA JA 
PAREMPI MAKUAISTI. 
LIHAPULLAT JÄÄVÄT 
KUITENKIN LEIFILTÄ 

SYÖMÄTTÄ.

MITEN SINÄ RATKAISET  
TILANTEEN?
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Asumisyksikkö Jii on saanut kutsun toisen asumis-
yksikön puutarhajuhlaan. Samana päivänä olisi myös 
kaupunki festivaali, joihin monet asukkaat haluaisivat osal-
listua. Jokainen asukas tarvitsee apua, mutta jokaiselle ei 
riitä mukaan omaa työntekijää.

”TULEEHAN NOITA 
FESTAREITA 

MUULLOINKIN”, 
SANOO JIIN JOHTAJA, 

JA PÄÄTTÄÄ, ETTÄ 
KAIKKI ASUKKAAT 

OSALLISTUVAT 
PUUTARHAJUHLAAN.

VOISIKO ASIAN  
RATKAISTA TOISELLA  

TAVALLA?

ASUKKAAT JA 
TYÖNTEKIJÄT PI-
TÄVÄT HUUTO-
ÄÄNESTYKSEN

ASIASTA JÄRJES-
TETÄÄN KÄTTEN-
NOSTOÄÄNESTYS 

ASIASTA JÄRJESTETÄÄN 
SULJETTU 

LIPPUÄÄNESTYS 
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ASUKKAAT HAKEVAT KOTIKUNTANSA SOSIAALITOIMESTA  
HENKILÖKOHTAISTA APUA. OMAN AVUSTAJANSA MAHDOL-
LISTAMANA HE VOIVAT TEHDÄ YKSILÖLLISIÄ JA ITSENÄISIÄ 
VALINTOJA. TÄLLÖIN OSALLISTUMINEN EI OLE KIINNI AVUN-

TARPEESTA TAI MUIDEN ASUKKAIDEN MIELIHALUISTA. 

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vaikeavammaiselle ihmiselle 
itsenäisen elämän. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa 

vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa kotona 
ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, 
harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Apua myönnetään vammaispalvelulain perusteella. 
Avun tarpeen arvioinnin lähtökohtana on henkilön toimintakyky. 

Ketään ei voi rajata henkilökohtaisen avun ulkopuolelle tietyn vamman, 
sairauden, diagnoosin tai iän perusteella.

Lisää tietoa henkilökohtaisesta avusta saat Assistentti-infosta,  
www.assistentti.info.

Avoimessa äänestyksessä tiedetään, mitä vaihtoehtoa kukin 
henkilö äänestää. Jos lähes kaikki asukkaat nostaisivat peukun 
pystyyn festareille, saattaisi yhden puutarhajuhlista pitävän 
asukkaan olla vaikeaa ilmaista erimielinen kantansa.

Suljettu lippuäänestys on sen sijaan salainen: äänestäjät eivät 
näytä kenellekään äänestyslipun sisältöä, eikä lipusta voida  
jälki käteen tunnistaa äänestäjää. Suljettua lippuäänestystä 
käytetään erityisesti henkilövalinnoissa, esimerkiksi silloin, jos 
Jiin asukastoimikuntaan valitaan uusi puheenjohtaja tai uudet 
jäsenet.
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Susan ja Sami kiistelevät tiskivuoroista. Kummallakin on 
ollut tällä viikolla jo kaksi tiskivuoroa. Yllättävän vierailun 
vuoksi tiskialtaassa lojuvat ylimääräiset kahvi tiskit. Kumpi 
tiskaa?

VEDETÄÄN  
PITKÄÄ  

TIKKUA TAI 
ANNETAAN 

ARVAN  
RATKAISTA 

ARPA RATKAISEE 
MYÖS SILLOIN, JOS 

KOKOUKSESSA 
PIDETYSSÄ 

ÄÄNESTYKSESSÄ ÄÄNET 
MENEVÄT TASAN.

KUTSUTAAN 
KIISTASTA 

ULKOPUOLINEN 
ASUKAS 

SELVITTÄMÄÄN 
TILANNETTA.

KUTSUTAAN 
TYÖNTEKIJÄ 

PAIKALLE 
SELVITTÄMÄÄN 

KIISTAA.

JAETAAN TYÖT 
TASAN (MIKÄ VOI 
OLLA HANKALAA, 

MIKÄLI ASTIOITA ON 
PARITON MÄÄRÄ 
TAI JOS NE OVAT 

ERIKOKOISIA).

SOVITAAN, ETTÄ 
NYT TISKAAMISELTA 

VÄLTTYVÄ 
HENKILÖ TISKAA 
SEURAAVALLA 

KERRALLA.

Ottakaa käsittelyyn joku asia, josta asumisyhteisössänne on ollut 
erimielisyyttä tai kiistaa. Jakautukaa pieniin ryhmiin, ja keksikää 
tilanteeseen mahdollisimman monta ratkaisuvaihtoehtoa!
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Eeli haluaisi tehdä jotain, koska kotona on tylsää.  
Yksin olo tuntuu kurjalta. Eeli ei kuitenkaan tiedä mitä 
tekisi. Antero-avustaja ehdottaa Eelille elokuviin menoa, 
kokkail ua kotosalla, ulkoilemista, vierailua naapurin luona, 
kirjastossa käyntiä, vaikuttajaryhmään osallistumista ja 
lukuisia muita asioita, joista Eeli on kertonut pitävänsä. 
Eeli ei tee elettäkään, että osallistuisi yhtään mihinkään. 
Anteroa tilanne tuskastuttaa. Tuntuu, ettei Eeli ymmärrä 
omaa parastaan. Avustaja olisi käytettävissä koko päivän.

Anna vinkkejä Anterolle, 
miten hänen kannattaisi 
toimia tässä tilanteessa.

Voisiko Eeli suhtautua Ante ron 
ehdotuksiin toisella tavalla? 
Kirjoita puhe kupliin erilaisia 
vaihto ehtoja, miten tilanne 

voisi edetä.



Yhteiset kokoukset

K okoukset ovat yksi tapa keskustella, sopia ja päättää asioista. 
Kokous väki kutsutaan koolle ja tilaisuus etenee yhdessä sovittujen 
menettely tapojen mukaan. Asumispalveluyksikössä työntekijöillä on 

usein kokouksia, mutta voisivatko asukkaatkin kokoontua keskenään? Mihin 
tarvitaan asukkaiden ja työntekijöiden yhteisiä kokouksia? Ja kuuluuko jokai-
sen osallistujan ääni kokouksissa?

VERTAISarvioinneissa kysymme asukkailta, onko asukkailla ja työntekijöil-
lä yhteisiä kokouksia. Ja kuinka mielekkääksi asukkaat kokevat kokouksiin 
osallistumisen. Kuulemme usein hyviä käytäntöjä siitä, kuinka jokainen 
asukas voi kertoa mielipiteensä, ja jokaista kuunnellaan kokouksessa. Avoin 
kokousilmapiiri, jossa johtajat ja työntekijät ovat tasavertaisina osallistujina 
ja keskustelevat asukkaiden kanssa asioista, edistää myös kehitysehdotusten 
välitöntä kuulemista ja huomiointia.

Tärkeää on, että jokainen asukas tietää, milloin ja missä kokoukset pidetään. 
Yhtä tärkeää on se, että asukkaat tietävät, miksi kokouksia pidetään. Voiko 
kuka tahansa asukas tai työntekijä ehdottaa kokouksen käsiteltäväksi asioita? 
Millä tavoilla asioita käsitellään kokouksessa? Ja onko asukkailla todellisia 
mahdollisuuksia vaikuttaa?

Kaikkien kokousten merkityk-
sestä ja tarpeellisuudesta olisi 
hyvä käydä aika ajoin avointa 
keskustelua. Asukkaille ei ole 
välttämättä selvää, miksi työnte-
kijöiden täytyy pitää myös omia 
kokouksia. Minkälaisista asioista 
työntekijöiden kokouksissa kes-
kustellaan? Ja miten asukkaan 
avunsaanti toteutuu työntekijä-
kokouksen aikana?

Aktivoidu asukas!  
Vaikuttaminen vaatii osallistu-
mista ja aloitteellisuutta. Jos 
et ole paikalla kokouksessa, 

tai jos et tuo esille omaa mieli-
pidettäsi, et voi valittaa mui-
den tekemistä päätöksistä.
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Toimivaksi todettuja kokouskäytäntöjä

Tähän tarkistuslistaan on koottu hyviä kokouskäytäntöjä niistä paikoista, 
joissa olemme toteuttaneet VERTAISarviointia:

Ennen kokousta

 Varmista, että jokainen asukas pääsee halutessaan 
osallistumaan kokoukseen. Tilan tulee olla esteetön  
ja kaikkien saavutettavissa.

 Asukkaat päättävät kokouksen ajankohdasta ja paikasta. 
Kokousta ei voida järjestää päiväaikaan, jos asukkaat 
käyvät töissä tai opiskelevat.

 Tiedota kaikkia asukkaita ja työntekijöitä kokouksen 
ajankohdasta ja paikasta.

 Asialista toimitetaan asukkaille ja työntekijöille 
etukäteen, viimeistään viikkoa ennen kokousta.

 Asukkaat voivat ehdottaa asioita, joita tulisi käsitellä 
kokouksessa. Ehdotuksen voi jättää nimettömästi 
palautelaatikkoon, kirjoittaa ilmoitustaululla olevalle 
avoimelle asialistalle tai kertoa asiasta työntekijälle. 

TA
R
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Kokouksen aikana

 Istukaa välillä rennosti sohvalla! Istumajärjestyksen 
muuttaminen tai kokouspaikan vaihtaminen voi 
vapauttaa tunnelmaa, etenkin jos kokouksessa on 
tarkoitus ideoida tai kehittää jotain uutta.

 Kirjoittakaa ideoita seinillä oleville fläppipapereille, tai 
pohtikaa pienemmissä ryhmissä ratkaisuja. Kuunnelkaa 
musiikkia ja liikkukaa kokoushuoneessa. ”Turha jäykis-
tely ja muodollisuuksien noudattaminen tappaa helposti 
luovuuden.”

 Puheenjohtaja valitaan vuorotellen asukkaiden ja 
vuoro tellen työntekijöiden keskuudesta. Tällöin kaikki 
halukkaat pääsevät kokeilemaan puheenjohtajan roolia.

 Puheenjohtajalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta 
kokouksen johtamisesta.

 Valitkaa joku työntekijöistä tai asukkaista sihteeriksi. 
Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa muistio käsitellyistä 
asioista niin, että ne on helppo palauttaa myöhemmin 
mieleen.

 Sopikaa etukäteen, kauanko kokous kestää, ja pitäkää 
kiinni sovitusta aikataulusta.

 Sopikaa, jakaako puheenjohtaja puheenvuoroja,  
vai onko keskustelu vapaamuotoista.

 Varmistakaa, että myös hiljaiset ja arat saavat halutes-
saan puhua. Puheenjohtaja voi kysyä mielipidettä 
pitkään hiljaa olleilta ja rohkaista heitä puhumaan.

 Muistattehan kuitenkin, että kenenkään ei ole pakko 
puhua.

 Sallikaa erilaiset näkemykset ja mielipiteet. Pohtikaa, 
tarvitseeko jokaiseen asiaan löytää yhteisymmärrystä.

 Muistakaa erilaiset tavat äänestää ja ratkaista ongelmia.

 Äänestäkää asiasta, jos yksikin sitä vaatii tai ehdottaa.

 Kahvikupin tai hedelmien äärellä kokous sujuu makoi-
sasti.

TA
R

K
IS

TU
SL

IS
TA



43

A
SI

A
LI

ST
A

M
A

LL
I

Kokouksen jälkeen

 Kirjoittakaa kokouksesta muistio. Yksityiskohtaisen 
muistion avulla henkilöt, jotka eivät päässeet kokouk-
seen, voivat saada tietoa kokouksessa käsitellyistä 
asioista.

 Kaikki edellisten kokousten muistiot kerätään kansioon, 
jota voi vapaasti selailla.

 Pitäkää kiinni kokouksessa sovituista asioista! 
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Yksi malli asialistasta

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
sekä tarvittaessa ääntenlaskijat

2. Hyväksytään asialista

3. Kokousasioita…

4. Kokousasioita…

5. Kokousasioita…

6. Muut esille tulevat asiat

7. Sovitaan seuraavan kokouksen aika ja paikka

8. Kokouksen päättäminen



Vaikuttamissudoku

K uinka monta osallistumisen tapaa on käytössä sinun asumisyksikös-
säsi? Millä tavalla sinä osallistut ja vaikutat? Vaikuttamissudokua 
täytetään seuraavasti: Aina kun olet(te) toteuttanut jonkun seuraa-

villa sivuilla (45–50) olevista numeroiduista vaikuttamistehtävistä, merkkaa 
kyseisen tehtävän numero samanväriseen ympyrään sudokussa. Esimerkiksi 
jos olet osallistunut omien palveluidesi suunnittelemiseen kuntoutus- tai 
palvelusuunnitelmakokouksessa, voit merkitä numeron 1 johonkin kirkkaan-
sinisistä ympyröistä.

Tyhjät ruudut ovat omia ideoitasi varten. Ehdota uusia juttuja kokeiltavaksi 
asumisyksikössäsi. Olet ratkaisevan tärkeässä roolissa!

Tässä Sudokussa et tarvitse matemaattista lahjakkuutta. 
Riittää, että haluat vaikuttaa!
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Aloita omasta elämästä!

1. SUUNNITTELE PALVELUITASI TAI KUNTOUTUMISTASI!

Sinulla on oikeus ja oma vastuusi osallistua palvelujesi tai kuntoutumi-
sesi suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelusuunnittelun tarkoituksena 
on suunnitella sinun asumistasi ja sopivan avun järjestämistä kaikilla 
elämän alueilla. Ole rohkeasti mukana!

2. HAE PALVELUJA!

Pelkästään palvelu- tai kuntoutussuunnitelman perusteella et saa pal-
velua. Sinun on myös haettava palvelua. Pohdi, olisiko sinulle hyötyä 
esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta tai kuljetuspalveluista?

3. LÄHDE ULOS!

Harva harrastus koputtaa kotioveasi… Päätä lähteä mukaan: 
kansalais opiston kurssille, ravintolaan, luontoretkelle, shoppailemaan, 
järjestö toimintaan, vertaisryhmään, joogaan tai puistojumppaan. 
Opettele haluamaan ja varustaudu tutkimusmatkailijan asenteella!

4. HAAVEILE JA UNELMOI!

Älä tyydy vain valmiiden palveluiden valikoimaan. Pohdi aika ajoin, 
missä ja miten sinun on hyvä olla ja elää. Mistä nautit? Kenen kanssa 
haluat asua? Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin tällä hetkellä? 
Omilla valinnoillasi – pienillä ja suurilla – osoitat, että arvostat itseäsi.

Antakaa palautetta!

5. HYMIÖ- TAI PEUKKUPALAUTE

Jos haluatte kerätä tai antaa nopeasti palautetta, käyttäkää hymy-
naamoja. Hymiöiden ilmeet voivat vaihdella surullisesta  iloiseen .  
Toinen tapa on nostaa peukku ylös tai kääntää alas. Kokeilkaa joskus 
asukaskokouksen jälkeen!

6. PALAUTELAATIKKO vaatii myös käyttöohjeen!

Rakentakaa yhdessä palautelaatikko, johon jokaisella on mahdolli - 
suus jättää nimettömästi palautetta, ideoita ja kehitysehdotuksia. 
Pohti kaa, missä palautelaatikko sijaitsee ja milloin se tyhjennetään,  
kuka palautteet lukee ja miten niitä käsitellään. Palautelaatikko  
voi olla myös sähköpostiosoite tai virtuaalinen keskusteluryhmä,  
johon tulleita viestejä käsitellään yhteisesti.
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7. ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Asukkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin voidaan mitata esi-
merkiksi lomakekyselyllä tai haastatteluilla. Kyselyn luotettavuuden 
kannalta on olennaista, että asukkaat tietävät mihin kyselyn vastauk-
set menevät ja kuka käsittelee vastauksia. Asukkaiden tulee saada 
myös tietoa siitä, miten kyselyyn on vastattu.

8. VERTAISARVIOINTI

Aspa-säätiön kehittämä VERTAISarviointi on luotettava keino asia-
kas  palautteen keräämiseen. Toimijoiden salassapitovelvollisuus ja 
vertaisuus takaavat sen, että asukkaan on helppo kertoa omia mieli-
piteitään haastattelussa. Palauteraporttiin koostetaan kiitettävät, 
kehitettävät ja huolestuttavat asiat, jonka jälkeen palaute tuodaan 
asukkaiden ja työntekijöiden yhteiseen käyttöön. Palvelun käyttäjät 
suosittelevat!

Pohtikaa ja keskustelkaa!

9. ARVOT KÄYTÄNTÖÖN

Muistatteko asumispalveluyksikkönne arvot? Pohtikaa yhdessä, miten 
arvot näkyvät asukkaiden arjessa ja työntekijöiden työssä. Tehkää 
lehtileikkeistä, valokuvista tai piirustuksista taulu, joka kertoo arvojen 
toteutumisesta käytännössä.

10. VÄITTELYKISA antaa uusia näkökulmia!

Väittely on keskustelun muoto, jossa esitetään perusteltuja mieli-
piteitä jonkin asian puolesta tai sitä vastaan. Antiikin Kreikan ajatte-
lijat, kuten Sokrates, Platon ja Aristoteles käyttivät väittelyä opetus-
menetelmänä. Porukka jaetaan puoliksi, väittämän vastustajiin ja 
kannattajiin. Väittelyä käydään 10–15 minuutin ajan jostain päivän 
polttavasta kysymyksestä.

11. OPINTOPIIRI

Opintopiirissä voidaan käsitellä mitä tahansa aihetta, josta osallistujat 
haluavat lisää tietoa (esimerkiksi asumisen turvallisuutta, ruuanlaittoa 
tai vuorovaikutustaitoja). Opintopiiriin voidaan kutsua ulkopuolisia 
vierailijoita, tai vetovastuut voidaan jakaa osallistujien kesken. Monet  
järjestöt ja kansalaisopistot järjestävät opintopiirejä, joihin kuka 
tahan sa voi osallistua.
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12. KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN ARVIOIMINEN

Arvioikaa asumispalveluyksikön kokousten tarpeellisuutta, vuoro-
vaikutusta, ilmapiiriä ja tehokkuutta. Saavatko kaikki äänensä kuulu-
viin kokouksissa? Hyödyntäkää vinkit sivuilla 40–43!

Suunnitelkaa yhdessä!

13. HUOMIOIKAA ASUKKAILTA KERÄTTY PALAUTE

Kun olette saaneet asukastyytyväisyyskyselyn tulokset tai VERTAIS-
arvioinnin palauteraportin, sopikaa asukkaiden ja työntekijöiden 
yhteinen tapaaminen.

Pohtikaa yhdessä:

• Miten voitte entisestään vahvistaa hyvin toimivia kiitettäviä  
asioita? Järjestäkää kahvihetki tai juhlat kiitettävien asioiden 
kunniaksi!

• Millä keinoilla kehitettävistä asioista tulisi kiitettäviä? Mitä  
kultakin toimijalta vaaditaan, jotta heikkoudet muuttuvat  
vahvuuksiksi?

• Miltä huolestuttavat asiat tuntuvat? Keskustelkaa yhdessä,  
ja pitäkää huolta, että jokainen saa käyttää puheenvuoron.  
Listatkaa mahdollisimman monta keinoa, joilla huolestuttavista 
asioista päästään eroon.

Laatikaa tavoitteet ja aikataulu kehitettävien ja huolestuttavien  
asioiden muuttamiseksi. Kokoontukaa yhteen säännöllisin väliajoin  
ja tarkastelkaa tavoitteiden toteutumista.

14. IDEOINTIPALAVERI

Ideointia tarvitaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Ideointia 
voidaan käyttää myös VERTAISarvioinnissa esiin nousseiden kehitet-
tävien asioiden työstämiseen. Palaveri voi edetä vaikka näin:

1. Aluksi jokainen miettii itsekseen (ja kirjaa muistiin) mahdollisim-
man monta ajatusta työstettävänä olevasta asiasta. Mitään ideaa 
ei kritisoida tai jätetä pois.

2. Seuraavaksi jakaudutaan pareiksi. Molemmat kertovat omat 
ideansa, joista valitsevat 2–4 parasta ideaa julkaistavaksi koko 
porukalle.
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3. Parhaat ideat kirjoitetaan paperille ja kiinnitetään seinälle.  
Jokainen pari esittelee parhaimmat ideansa koko ryhmälle.

4. Seuraavaksi järjestäydytään uusiin neljän hengen ryhmiin, jotka 
valitsevat seinällä olevista ideoista yhden jatkokäsittelyyn. Vali-
tusta ideasta keskustellaan ja kirjataan suunnitelma idean edistä-
miseksi.

5. Lopuksi jokainen ryhmä kertoo suunnitelmastaan kaikille.  
Tämän jälkeen jaetaan vastuut ja sovitaan jatkoaikataulusta.

15. RYHMÄMESSUT

Ryhmämessujen toteuttamiseen tarvitaan fläppipaperia, tusseja ja 
teippiä sekä reilusti aikaa (vähintään 60 minuuttia). Tämä menetelmä 
sopii hyvin toiminnan suunnitteluun tai vaikka yhdessä järjestetyn ta-
pahtuman jälkipuintiin. Ohjeita ryhmämessujen pitämiseen on monia. 
Tässä yksi tapa edetä:

1. Kirjoittakaa pohdittavat asiat fläppipapereille ja kiinnittäkää ne 
seinille tai pöydille eri puolille tilaa.

2. Jakautukaa 2–5 hengen ryhmiin. Ryhmiä tulee olla yhtä monta 
kuin pohdittavia asioita.

3. Jokainen ryhmä saa oman pohdintatehtävän ja menee sen fläppi-
paperin luo, johon tehtävä on kirjoitettu.

4. Pohdittavasta asiasta käydään keskustelua noin 10 minuutin ajan. 
Joku ryhmästä kirjaa ajatuksia fläppipaperille.

5. Tämän jälkeen ryhmät vaihtavat samanaikaisesti paikkaa seuraa-
van fläppipaperin luo. Nyt ryhmillä on mahdollisuus kommentoida 
ja lisätä uusia näkemyksiä aiemman ryhmän tuotoksiin, noin 10 
minuutin ajan.

6. Vaihe 5 toistetaan niin monta kertaa, että kaikki ryhmät ovat käy-
neet kaikkien pohdintatehtävien luona.

7. Lopuksi ryhmät palaavat sen kysymyksen luo, josta lähtivät liik-
keelle. Ryhmä tarkastelee syntyneitä ajatuksia, keskustelee niistä 
ja valitsee 1–2 tärkeintä pohdintaa.

8. Messut voidaan lopettaa yhteiseen keskusteluun tärkeimmis-
tä ajatuksista. Ryhmämessujen tarkoituksesta riippuen joskus 
saattaa riittää myös se, että kaikista fläppipapereille kertyneistä 
pohdinnoista kirjoitetaan muistio. Muistiota voidaan hyödyntää 
seuraavaa tapahtumaa suunniteltaessa.
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16. JUHLAT!

Järjestäkää yhdessä juhlat asioista, joissa olette onnistuneet. Juhli-
kaa hyvää yhteishenkeä, kannustavaa ilmapiiriä, ystävyyttä tai vaikka 
täyteen tullutta Vaikuttamissudokua!

Suunnitelkaa yhdessä:

• Milloin ja missä juhlat pidetään?

• Keitä juhliin kutsutaan?

• Mitä juhlissa tarjotaan?

• Onko juhlissa musiikkia tai ohjelmaa?

• Kuka ottaa valokuvia, kuka pitää puheen, kuka kattaa pöydän, 
kuka koristelee tilan, kuka kaataa kahvia, kuka jututtaa vieraita, 
kuka vetää karaokea, kuka lausuu runoja, kuka paistaa popcornit, 
kuka siivoaa jäljet ja kuka sammuttaa valot?

Jakakaa tehtävät tasapuolisesti, ja muistakaa hyödyntää jokaisen 
osaaminen! Pitäkää hauskaa!

Ottakaa kantaa ja kantakaa vastuuta!

17. LAATIKAA MIELIPIDEKIRJOITUS

Mielipidekirjoitus on yksityisen henkilön tai ryhmän tapa ilmaista oma 
ajatuksensa julkisesti esimerkiksi paikallisessa lehdessä tai blogissa. 
Hyvä mielipideteksti on perusteltu, selkeä ja asiallinen, eikä osoita 
sormella yksityishenkilöitä.

18. TREFFATKAA PÄÄTTÄJÄ TAI TOIMITTAJA

Ottakaa rohkeasti yhteyttä kunnan päättäjään, kansanedustajaan tai 
europarlamentaarikkoon. Toimittajia voi kutsua tekemään juttua, tai 
heille voi lähettää juttuideoita. Toimittajat, kuten päättäjätkin ovat  
tavallisia ihmisiä. Heitä on siis suotavaa lähestyä, kuten lähestyisit 
ketä tahansa vierasta. Ota selville heidän yhteystietonsa ja ota  
yhteyttä. Esittele itsesi ja asiasi kohteliaasti.
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19. JÄRJESTÄKÄÄ MIELENOSOITUS

Mielenosoitus on näkyvä tapa saada mielipide esille. Mielenosoitus on 
useamman kuin yhden ihmisen julkinen kokous, jossa halutaan esittää 
mielipide päättäjille. Useimmissa maissa, kuten Suomessakin, mie-
lenosoituksen järjestäminen on sallittua, koska kansalaisilla on sanan-
vapaus ja kokoontumisvapaus. Mielenosoituksen virallinen nimike on 
yleinen kokous ja siitä tulee ilmoittaa etukäteen poliisille. Ilmoituksen 
ei tarvitse olla minkään sortin virallinen kaavake, vaan ilmoituksen voi 
jättää vaikka ruutupaperilla tai suullisesti. Mielenosoituksen voi järjes-
tää 15 vuotta täyttänyt henkilö. Hänen on itse vastattava kokouksen 
mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja haitoista.

20.  TEHKÄÄ KANSALAISALOITE

Kansalaisaloite on Suomen kansalaisten suora vaikuttamiskeino 
lainsäädäntöön. Jokaisella kansalaisella on perustuslaissa turvattu 
oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Vaikuttamiskeinon 
käyttäminen edellyttää, että aloitetta kannattaa vähintään viisikym-
mentätuhatta (50 000) äänioikeutettua Suomen kansalaista kuuden 
kuukauden kuluessa. Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä 
kansalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloit-
teita.

Yhden miehen tai naisen 
mielenosoituksesta ei  

tarvitse jättää ilmoitusta  
kenellekään. Osoita  

mieltäsi vapaasti, kunhan 
et aiheuta häiriötä  
muille ihmisille tai  

yrityksille.
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Saitko sudokun valmiiksi? Onnittele itseäsi. Olet todellinen 
VAIKUTTAJA!

Muistathan, että vaikuttamisen tapoja on lukuisia! Tässä oppaassa 
ja Sudokussa on esitelty vain joitain keinoja, joilla pääset kiinni 
osallisuudesta. Esimerkiksi vaaleissa äänestäminen tai osallistuminen 
poliittisten järjestöjen toimintaan on jokaisen ihmisen etuoikeus.

Ei kilpailutukselle, kyllä ihmisoikeuksille!

Suosioon nousseen Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeen 
laulaja Kari Aalto ja basisti Sami Helle eivät ole ainoastaan 
punktähtiä, vaan myös aktiivisia kansalaisia. Syksyllä 2013 
he julkaisivat kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan, että kaikki 
kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan 
valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle.

”Kilpailuttamisessa raha ratkaisee, kehitys-
vammaisten sekä meidän omaistemme ja 
ystäviemme ääntä ei kuulla...
Kehitysvammaisten ihmisten pitää saada itse 
osallistua, vaikuttaa ja tehdä päätöksiä asumiseen, 
työ- ja päivätoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvissä 
asioissa. Jokaisella on oikeus asua, työskennellä ja 
elää rauhassa. Asumiseen, työntekoon ja vapaa-
aikaan kuuluvia asioita ei pidä jatkuvasti kilpailu-
tuksen myötä muuttaa. Rakentaminen vie aikaa, 
rikkominen käy nopeasti...
Tavaroita voi kilpailuttaa, mutta ei koskaan ihmisiä. 
Kahvikupilla on hinta, mutta ei ihmisellä. Ihmisille ja 
ihmiselämälle ei tule laittaa hintalappuja. Ihminen ei ole 
kauppatavaraa.”

Lue kansalaisaloite kokonaisuudessaan osoitteesta: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/592



VERTAISarviointi™  
vahvistaa asukkaan  
osallisuutta

• on menetelmä asumisen palvelujen laadun arviointiin.
• on asumispalveluita käyttävien ihmisten kehittämä.
• toteutetaan haastattelemalla asumispalveluiden käyttäjiä heidän  

kodissaan.
• on edullinen ja luotettava tapa kerätä asukkailta palautetta.
• toteuttaa YK:n Vammaissopimuksen sekä Suomen Vammais- 

poliittisen ohjelman tavoitteita vammaisten ihmisten yhden- 
vertaisesta osallisuudesta yhteiskunnassa ja itsemääräämisestä.

Vertaisarvioitsija
• on asumisen asiantuntija ja aktiivinen vapaaehtoistoimija.
• on vammainen ihminen, mielenterveyskuntoutuja  

tai päihdekuntoutuja.
• käyttää tällä hetkellä tai on joskus  

käyttänyt asumisen palveluita.
• on käynyt Aspa-säätiön vertais-

arvioitsijoiden koulutuksen.
• haluaa vaikuttaa ja kehittää  

asumisen palveluita paremmiksi.
• oppii uutta tekemällä ja kokemalla.
• kartuttaa tietoja ja taitoja, joista voi olla 

hyötyä työssä ja työelämään pyrkiessä.
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Tiesitkö, että VERTAISarviointi ja sen  
haastattelu kysymykset ovat lähtöisin  
palvelun käyttäjien kokemuksista? 

V ERTAISarviointi sai alkunsa vuonna 2008, kun Aspa-säätiö kutsui 
koolle 50 asumispalvelujen käyttäjää eri puolelta Suomea. Nämä 
uranuurtajat loivat mallin VERTAISarvioinnille. Haastattelukysy-

mysten hiomista jatkettiin yhdeksässä asiakastyöryhmässä. Samana vuonna 
järjestettiin ensimmäinen vertaisarvioitsijoiden koulutus, johon osallistui 
seitsemän asumispalvelujen käyttäjää. Ensimmäiset arvioinnit tehtiin Helsin-
gissä, Alahärmässä ja Lahdessa. Aluksi asukkaat osallistuivat haastatteluun 
ryhmässä. Pian ryhmähaastatteluista luovuttiin ja asukkaita alettiin haasta-
tella yksi kerrallaan. Kaverin mielipide ei enää vaikuttanut vastauksiin, vaan 
jokaisella asukkaalla oli paremmat mahdollisuudet kertoa oma mielipiteensä.

Vuosien varrella vertaisarvioitsijoita on koulutettu lisää ja menetelmää on 
kehitetty kuuntelemalla asukkailta ja palveluntuottajilta saatua palautet-
ta. Vertaisarvioitsijat ovat kokoontuneet kerran vuodessa koulutuspäiville 
päivittämään omia arviointitaitojaan. Vertaisarvioitsijat ovat myös arvioi-
neet VERTAISarvioinnin toimivuutta ja kehittämistarpeita. Esimerkiksi 
VERTAIS arvioinnin kysymyksiä on muokattu selkeämmin ymmärrettäviksi 
yhteistyössä Selkokielikeskuksen kanssa.

Jo useat sadat asukkaat ovat päättäneet osallistua VERTAISarviointiin. 
Arviointeja on toteutettu kymmenien eri palveluntuottajien asumisyksiköi-
hin. Toisinaan arvioinnin tilaajana on ollut myös kunta tai kaupunki, joka on 
tilannut VERTAISarvioinnin useisiin asumisyksiköihin. Koulutettuja vertais-
arvioitsijoita on ympäri maata, joten pystymme reagoimaan arviointipyyntöi-
hin nopeasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin!
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KIINNOSTUS HERÄÄ

VERTAISarvioinnin tilaaja ottaa yhteyttä suunnittelijaan. 
Sovitaan arvioinnin ajankohdasta ja käytännön asioista. 
Vertaisarvioitsijat esittelevät menetelmää asukkaille 
ja työntekijöille joko erillisessä esittelytilaisuudessa tai 
haastattelupäivän aluksi.

VERTAISarviointitoiminnan suunnittelija sekä arvioinnin tilaaja 
allekirjoittavat sopimuksen kustannustenjakamisesta. Arvioinnin 
tilaaja vastaa vertaisarvioitsijoiden palkkioista ja matkakuluista 
(alkaen 200 €). Haastateltavien asukkaiden määrä vaikuttaa 
kustannuksiin.

VERTAISarvioinnin kysymykset jaetaan asukkaille 
tutustuttavaksi viikkoa ennen haastatteluja. Kysymme 
asukkaiden mielipidettä:

• Asumisesta

• Työntekijän ja asukkaan kohtaamisesta

• Työntekijöiden ja asukkaiden yhteistyöstä

• Vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista

VERTAISarviointi-HAASTATTELUT

Haastattelut toteutetaan asukkaalle sopivaan aikaan 
hänen omassa kodissa. Haastattelutilanteessa läsnä oleva 
vertaisarvioitsija ja kirjuri ovat salassapitovelvollisia, 
joten asukas voi kertoa mielipiteitään luottamuksellisesti. 
Asumisyksikön työntekijät tai opiskelijat eivät osal listu 
haastatteluihin. Haastattelutilanne kestää noin 20–40 minuuttia.

VERTAISarviointiin osallistuminen on vapaaehtoista.

VERTAISarvioinnin eteneminen
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PALAUTE

Vertaisarvioitsijat koostavat asukkaiden vastauksista yhteen-
vedon. Yhteenvedosta ei käy ilmi asukkaiden nimiä tai mitään 
tietoja, joista heidät voitaisiin tunnistaa. Palautetilaisuus 
pidetään noin kuukauden kuluttua haastatteluista. Asukkaat 
ja työntekijät keskustelevat palaut teesta yhdessä, jonka 
jälkeen sovitaan tarvittavista jatko toimista. Toivottavaa on, 
että asumisen palveluista vastaava työntekijä osallistuu 
palautetilaisuuteen.

SEURANTA

VERTAISarvioinnin tilannut asumisyksikkö on vastuussa 
jatkotoimien ja asukkaiden toivomien muutosten toteutta-
misesta. Uusi VERTAISarviointi voidaan toteuttaa vuoden 
kuluttua edellisestä arvioinnista. Seuranta-arvioinnin 
toteuttaminen on suotavaa erityisesti silloin, jos tuloksissa on 
ilmennyt huolestuttavia tai runsaasti kehitettäviä asioita. 

Seuranta-arvioinnissa verrataan tuloksia aiempaan arviointiin  
ja toivottujen muutosten etenemistä.
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OSALLISENA JOKA VAIHEESSA!

KIINNOSTUS 
HERÄÄ

VERTAISarviointi- 
HAASTATTELUT

Vertaisarvioitsijat 
esittelevät mene te-
mää omalla alueel-
laan, mes suilla ja 
seminaareissa ja 
pitävät kokemus-
puheenvuoroja.

Asukas vaikuttaa 
vastaamalla. Ja 
vertais arvioit sija 
kysy mällä.

VERTAIS arviointi menetelmä on syntynyt palvelun käyttäjien 
kokemusten ja yhteisen kehittämis työn tuloksena.

Kokeneet vertais arvioitsijat kouluttavat ja opastavat uusia 
arvioitsijoita.

Vertais arvioitsijat vaikuttavat viran omaisiin ja päättä jiin 
esimerkiksi koti kunnissaan ja yhteistyö verkostoissa.
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PALAUTTEESTA 
KESKUSTELLAAN 

YHTEISESTI!

PALAUTE  
HUOMIOIDAAN 

ARJEN  
ASUMISESSA!

SEURANTA
JATKUVA  

KEHITTÄMINENPALAUTE

Vertaisarvioitsijat 
laativat palaute-
yhteenvedon ja 
tekevät asukkaille 
ja työntekijöille 
kehitysehdotuksia. 
Arvioitsijat joh-
dat  tavat puhetta 
arviointi  keskus-
telussa.

Asioiden edistä-
minen on sekä 
asukkai den että 
työntekijöiden 
vastuulla.

Vertaisarvioitsijat 
suunnittelevat,  
arvioi vat ja kehit-
tävät VERTAIS-
arviointia 
alueel li sissa ja 
valta kun nalli sissa 
tapaami sissa sekä 
yhteis työ ryhmissä.

SEURANTA-ARVIOINTI 
1–2 VUODEN KULUTTUA!



Kiva kun kuuntelitte  
ja tulitte käymään! Tämä oli 
kyllä miellyttävä juttu, kun 

teillä ei edes ollut kiire. Olisi 
hyvä, jos tällä olisi myös 

vaikutuksia. 
 

Kivitaskun asukas,  
Eedi Oy

VERTAISarviointi 
oli valtavan mukava 

kokemus. Ensin vähän 
jännitti, mutta kyllä nyt 
suosittelisin muillekin! 

 
Moreenin asukas, 

Sopimusvuori

PALVELUN KÄYTTÄJÄ /  
ASUKAS:

+ Asukkaat ovat kokeneet, 
että VERTAISarvioinnissa 
heitä kuunnellaan ja kaikkea 
asukkaan kertomaa pidetään 
tärkeänä.

+ Vertaiselle on helppo puhua 
vaikeistakin asioista.

+ Haastattelijalla ja haastatel-
tavalla on yhteinen kieli ja 
ymmärrys arjesta.

+ VERTAISarviointi antaa 
tilaisuuden kiireettömään ja 
rakentavaan keskustelemi-
seen työntekijöiden kanssa.

+ Parhaimmillaan VERTAIS-
arviointi on johtanut muu-
toksiin, jotka ovat merkittä-
viä ja myönteisiä asukkaan 
elämänlaadun kannalta.

VERTAISarvioinnin hyötyjä
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Yhtenä asumisen 
palveluiden laatukriteerinä 
on, että palvelunkäyttäjää 
kuunnellaan ja hänellä on 
vaikutusmahdollisuuksia! 

 
Virve Flinkkilä,  

aikuissosiaalityön 
palvelupäällikkö,  

Vantaan kaupunki

VERTAISarvioinnissa  
jokaista asiakasta oli kuunneltu 
tasavertaisesti. Arviointiraportin 

koostamiseen olin erityisen 
tyytyväinen: se on hyvin selkeä, 
kattava ja helppolukuinen. Sitä 

oli hienoa laittaa eteenpäin 
yhteistyökumppaneille. 

 
Katja Heikkinen,  

Kaukajärven  
Sininauhakodin  

johtaja

PALVELUNTUOTTAJA:

+ VERTAISarviointi vahvistaa 
asumisyksikön asiakaslähtöi-
syyttä ja on yksi keino kuun-
nella asukkaita. Asukkaan 
mielipide on palveluntuotta-
jalle tärkeä.

+ Työntekijät saavat tekemäs-
tään työstä rehellistä palau-
tetta, joka ohjaa ajatte-
le maan työkäytäntöjä 
asuk kaan kannalta. Palaute 
motivoi työntekijöitä ja  
auttaa työssä jaksamista.

+ Palveluntuottaja saattaa 
saada lisäpisteitä asumisen 
palveluja kilpailutettaessa.

KUNTA/KAUPUNKI:

+ VERTAISarviointi toimii asu-
misen palveluiden laadun- ja 
omavalvonnan välineenä.

+ VERTAISarviointi antaa arvo-
kasta tietoa palveluntuotta-
jista ja heidän tavoistaan 
toimia. Tiedon avulla voidaan 
vertailla kunnan palvelun-
tuottajien soveltuvuutta 
erilaisiin asiakastarpeisiin. 

+ Toteutettu VERTAISarviointi 
on joissain kunnissa otettu 
myös yhdeksi laatukriteeriksi 
asumisen palveluja kilpailu-
tettaessa.

+ VERTAISarviointi vastaa 
erinomaisesti aikuissosiaali-
työn tavoitteisiin, kuten vah-
vistaa asukkaan osallisuutta 
ja itsenäistä elämää.

VERTAISarviointi ohjasi 
meitä työntekijöitä 

ajattelemaan asumista 
asukkaiden kannalta.  

Tämä on heidän kotinsa!                                   
 

Tuula Niinikoski, 
asumisyksikkö Apollon 

vastaava, Pori
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Linkkivinkkejä

Eduskunta.fi-sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa Eduskunnasta, päätöksen-
teosta ja vaikuttamisesta.

Finlex.fi-palvelu sisältää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöjä, säädös käännöksiä 
ja Suomen säädöskokoelman sähköisenä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kansalaisaloitteita sekä kan-
nattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kansalaisfoorumi.fi on oppimisen ja kansalaistoiminnan asiantuntija. 
Sivuilta löydät paljon menetelmiä muun muassa kokouskäytäntöjen kehittä-
miseen, toimikuntatyöskentelyyn, yhteisölliseen taide kasvatuk seen ja vertais-
oppimiseen.

Kansanvalta.fi on oikeusministeriön julkaisema tietopalvelu, joka on suun-
nattu demokratia-asioista kiinnostuneille.

Otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja pää-
töksentekijöiden kohtaamispaikka. Otakantaa.fi-foorumissa voit osallistua jo 
tarjolla oleviin keskusteluihin ja päätöksentekoprosessien valmisteluihin tai 
käynnistää oman aiheesi.

Osallistu.fi on tarkoitettu osallistumisesta ja vaikuttamisesta kiinnostuneil-
le kansalaisille, yhdistystoimijoille, ryhmien vetäjille, kouluttajille sekä ohjaa-
jille. Sivusto innostaa ja antaa monipuolista tietoa paikallisen osallistumisen 
ja vaikuttamisen tavoista. Sivusto on tuotettu opintokeskusten yhteistyönä.

Valtikka.fi on opetusministeriön rahoittama verkkodemokratiahanke. Val-
tikka.fi-sivuilta löytyy tietoa, toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä nuorille, jotka 
haluavat olla mukana maailmanmenossa ja vaikuttaa siihen.

Yhdenvertaisuus.fi-sivusto on tieto- ja materiaalipankki yhdenvertaisuu-
desta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. 
Sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä ja tutkimuksista sekä eri vähemmis-
töistä. Sisäasiainministeriön ylläpitämälle sivustolle on kerätty myös kou-
lutusmateriaaleja sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja meneillään 
olevista kampanjoista.

NÄIDEN VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA MAKSUTONTA!
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Lähteitä

Huuskonen, Päivi; ”Siellä sitä kentällä oppii…” VERTAISarviointi™ arvioit-
sijoiden kokemana oppimisympäristönä. Aikuiskasvatustieteen pro seminaari, 
Jyväskylän yliopisto, 2012 
http://www.aspasaatio.fi/asiakkaanaanella

Hyväri, Susanna; Osallisuus ja yhteisöllisyys asumissosiaalisessa työssä ja 
sen tutkimuksessa. Alustus Soste ry:n Päihde- ja mielenterveyspäivillä työ-
ryhmässä Osallisuus ja yhteisöllisyys – Asiakkaat mukana mielenterveys- ja 
päihdetyön kehittämisessä, 2013 
http://www.soste.fi/media/susanna-hyv-e4ri.pdf, 9.10.2013

Ilonen, Milla; Ett’ vois olla siellä missä ne muutkin.” Nuorisotyötä tekevien 
järjestöjen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten käsityksiä ja kokemuk-
sia yhdenvertaisesta nuorisotyöstä. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, 
Järjestöjen monikulttuurisuus- ja vähemmistönuorisotyön arviointihanke, 
2009 
http://www.alli.fi/binary/file/-/id/670/fid/1174/

Invalidiliitto ry; Kuinka sinä haluat asua? Opas omia tarpeita vastaavaan 
palveluasumiseen. Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti. Invali-
diliiton julkaisuja O. 57., 2013 
http://www.invalidiliitto.fi/files/attachments/testi/rotia_materiaali/ 
rotia_asiakasprosessi_palveluasumiseen.pdf

Kehitysvammaalan asumisen neuvottelukunta; Yksilöllisen  
tuen laatukriteerit, 6/2011 
http://www.kvank.fi/wp-content/uploads/ 
Yksilollisen-tuen-laatukriteerit_kesakuu-2011.pdf 

Kynnys ry; Judy Heumanin itsenäistä elämää koskevia ajatuksia, luettu 
11/2013. http://www.kynnys.fi/

Könkkölä, Kalle ja Saraste, Heini; Huoneekseni tuli maailma, 2010
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Laatikanen, Tanja; Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA. Asumispalvelu-
säätiö ASPA, 2010 
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistoiminta-opas.pdf

Lahden nuorisopalvelut; Vaikuttamisopas, 2009.
http://www.nuorilahti.net/upload/File/Julkaisut/Vaikuttamisopas_2009.pdf

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900649

Mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumisen palvelujen  
laatusuositus
MPNet – Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto, 2013
http://www.aspasaatio.fi/sites/default/files/ 
Asumisen_palvelujen_laatusuositus_nettiin.pdf

RouvinenWilenius, Pirjo ja KoskinenOllonqvist, Pirjo (toim.);  
Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen. Järjestöt suunnan näyttäjinä.  
Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 9/2011 
http://issuu.com/soste/docs/tasa-arvo_ja_osallisuus_2012/1

Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosiksi 2010–2015.  
Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja tasa-arvoiseen osallistumiseen.  
Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:6, selkokieli 
http://www.stm.fi/c/document_library/ 
get_file?folderId=1087418&name=DLFE-14932.pdf
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Kirjoittaja Milla Ilonen

Oppaan kirjoittaja Milla Ilonen 
työskentelee suunnittelijana Aspa-säätiön 
VERTAISarviointi-toiminnassa. Kirjoittaja 
vaikuttaa monissa kansalaisjärjestöissä 

luottamushenkilönä, kouluttajana, 
innostajana ja yhdenvertaisen 

osallisuuden puolestapuhujana. Pieni 
opas osallisuuteen on kirjoittajan 

tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon 
liittyvä tuotekehitystyö. Opas on 

kirjoitettu yhteistyössä asumisen palveluita 
käyttävien ihmisten, asumispalveluiden 

työntekijöiden ja Aspa-säätiön 
vertaisarvioitsijoiden kanssa.

Aspa kehittää myös 
Facebookissa

www.facebook.com/ 
aspakehittaa



Aspa-julkaisuja 1/2014

ISBN 978-952-5680-93-5 (sid.) 

Aspa-säätiö

Viljatie 4 A, 2. krs, 00700 Helsinki 
Puh. 09 347 8430, fax 09 3478 4360 
aspa.toimisto@aspa.fi, www.aspasaatio.fi

”VERTAISarviointi  
kannattaa! Se tuo puhtaasti 

asukkaan oman mielipiteen esiin 
ja palvelun käyttäjät lähemmäs 

omalta tuntuvaa kotia. Tämä 
opas on puolestaan varsinainen 
taidonnäyte siitä, miten asumis-

palveluissa voisi hoitaa  
asiat hienosti!” 

 
Anni Mannelin,  

vertaisarvioitsija  
Oulusta

”Monissa paikoissa  
on alettu tehdä asioita toisella 

tavalla VERTAISarvioinnin 
jälkeen. Tästä meillä on monta 

konkreettista esimerkkiä!” 
 

Jarno Tanner,  
vertaisarvioitsija  

Tampereelta

Osallisuuden olotiloissa jutellaan, kuunnellaan, väitellään, ratkaistaan, 
ideoidaan ja pohditaan. Jokaisella saa olla oma mielipide. Ja jokainen 

mielipide on tärkeä! Päähenkilöinä toimivat asumispalveluita 
käyttävät asukkaat ja työntekijät. Opas johon juuri  

tartuit, kertoo myös palvelujen laatua kehittävästä  
VERTAIS arvioinnista™, josta saatuja hyviä 

käytäntöjä tarjoilemme yhä useampaan  
olkkariin ja olotilaan!

”Oppaassa tuodaan  
esiin arjen asioita turhia kauniste-

lematta, mutta asiallisesti. Lukijalle ei 
anneta suoria toiminta malleja vaan 

kannustetaan pohti maan ja löytämään 
itse ratkaisuja. Osallisuuden olotiloissa 
on hyvä työkalu kaikkiin asumis palvelu-

yksiköihin – kaikille, jotka haluavat 
tutkailla omia asenteitaan ja työ-

tapojaan!” 
 

Taru Åkerfelt,  
palveluvastaava 

Aspa-koti Laivalahti
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