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1 Johdanto 

Oma koti ja mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan muiden kansalaisten tavoin ovat hyvän 

elämän kulmakiviä. Vammaisten ihmisten asumisen muotoihin ja palveluihin vaikuttavat kan-

sallisen lainsäädännön sekä erilaisten poliittisten ohjelmien ja suositusten lisäksi ennen 

kaikkea kunnallinen päätöksenteko ja alueelliset käytännön toimenpiteet. Tämä Asumisen 

ohjelma on tarkoitettu suuntaviivaksi ja toimenpideohjelmaksi, joka edistää espoolaisten 

vammaisten kuntalaisten oikeutta asuntoon ja asumisen tueksi tarvittaviin yksilöllisiin palve-

luihin.  

 

Vammaiset kuntalaiset eivät ole ainoastaan vammaispalvelun asiakkaita. He ovat ennen 

kaikkea kunnan asukkaita, joilla on oikeus yleisiin, kaikille kuntalaisille tarkoitettuihin palve-

luihin ja toimintaympäristöihin. Vammaisten kuntalaisten yhdenvertaisten asumisten mahdol-

lisuuksien toteutuminen edellyttää heidän tarpeidensa huomioimista esimerkiksi kaavoituk-

sessa, rakentamisessa ja joukkoliikenteessä − kaikessa kunnan toiminnassa. Erityispalvelut 

kuten vammaispalvelut täydentävät yleisiä palveluita ja mahdollistavat erityisten, yksilöllisten 

ratkaisujen tekemisen tilanteissa, joissa yleiset palvelut eivät ole riittäviä vastaamaan vam-

masta johtuviin tarpeisiin.  

 

Asumisen ohjelmassa tuodaan esiin asumiseen liittyviä esteitä, jotka vaikeuttavat vammais-

ten ihmisten yhdenvertaista asumista Espoossa. Ohjelman tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet 

pyrkivät purkamaan näitä esteitä ja rakentamaan Espoosta kuntaa, jossa ihmisten moninai-

suus ja erilaiset asumisen tarpeet otetaan YK:n vammaissopimuksen1 linjausten mukaisesti 

huomioon. Vammaisten ihmisten osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja palveluraken-

teiden kehittämiseen varmistaa palveluiden vastaamisen heidän tarpeisiinsa. Tarpeisiin vas-

taavat, tarkoituksenmukaiset palvelut ovat myös kustannustehokkaita.  

 

Ohjelma on jatkoa aiemmalle ”Asunto ja palvelut. Tavoitteita ja toimenpiteitä vammaisten 

kuntalaisten asumispalveluihin vuosille 2011–2015” -ohjelmalle. Ohjelman valmistelussa on 

huomioitu mm. Espoo-tarina, valtuustokauden poikkihallinnolliset kehitysohjelmat, Espoon 

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma TATU sekä kansalliset vammaisten asumisen 

laatusuositukset ja vammaispoliittiset linjaukset2.  

 

Ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet Espoon tekninen ja ympäristötoimi, sosiaali- ja 

terveystoimi, vammaisten henkilöiden omaiset sekä Espoon vammaisneuvosto. Suunniteltu 

vammaisille henkilöille suunnattu työpaja jouduttiin kahdesti perumaan osallistujien puuttu-

essa.  

  

                                                
1
 YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista astui Suomessa voimaan 10.6.2016. Sopi-

muksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhden-
vertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon 
kunnioittamista. 
2
 Esteettömyydellä on keskeinen merkitys vammaisten ihmisten yhdenvertaisen asumisen edistämi-

sessä. Asumisen esteettömyys sisältyy valmisteilla olevaan Espoon esteettömyysohjelmaan. 



 

2 Espoon Asunto-ohjelma 

Espoossa on laadittu Asunto-ohjelma vuosille 2014–2016 Espoo-tarinan asumiseen liittyvien 

tavoitteiden toteuttamiseksi ja toiminnan tarkemmaksi suuntaamiseksi. Asunto-ohjelman 

tavoitteena on tuoda esille niitä asumiseen liittyviä tekijöitä, joiden avulla voidaan mm. torjua 

eri alueiden välille syntyviä eroja ja vastata espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin sekä tar-

jota edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.  

 

Ohjelman toimenpiteillä Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten 

verkostokaupunkina. Asunto-ohjelman tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten lähtökohtana 

on mm. mahdollistaa monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotuotanto, tukea erilaisten väes-

töryhmien asumista sekä myötävaikuttaa aluekeskusten ja olemassa olevien asuntoalueiden 

tasapainoiseen kehitykseen.  

 

Vammaisten asumisen ohjelma täydentää Espoon Asunto-ohjelmaa erityisesti vammaisten 

ihmisten näkökulmasta. 

3 Vammaisten asumisen ohjelma vastaa kasvavaan tarpeeseen  

Vammaisia henkilöitä tukevien asumisen palvelujen tarpeen ennustetaan kasvavan. Vam-

maisten asumisen kyselyn (Alppivuori 2014) yli sadasta 15–35-vuotiaasta vastaajasta suurin 

osa (63 %) halusi muuttaa lapsuudenkodistaan omaan kotiin viimeistään viiden vuoden ku-

luessa. Kahden vuoden sisällä muuttoa toivoi 38 % vastaajista.  

 

Espoossa asuu tällä hetkellä lapsuudenkodissaan yli 200 täysi-ikäistä kehitysvammapalvelu-

jen piirissä olevaa henkilöä. Heidän määränsä kasvaa 20–30 henkilöllä vuosittain. 25 vuotta 

täyttäneiden lapsuudenkodissaan asuvien määrä oli 9,9 % kehitysvammapalvelujen piirissä 

olevista asiakkaista (87 asiakasta).3  

 

Noin 60 espoolaisella henkilöllä on kahden seuraavan vuoden aikana vakituisen asumisen 

palvelun tarve eli tarve muuttaa lapsuudenkodista, laitoshoidosta tai nykyisestä epätarkoi-

tuksenmukaisesta asumisen muodosta lähivuosina (vuosina 2016–2018).  

 

Tällä hetkellä kaikille espoolaisille vammaisille henkilöille ei ole voitu järjestää asumisen pal-

veluita kotikunnan alueella. Runsas neljännes espoolaista vammaispalveluiden asiakasta 

asuu Espoon kuntarajojen ulkopuolella. Osa asiakkaista asuu Espoon ulkopuolella omasta 

toiveestaan, mutta määrä osoittaa myös tarvetta lisätä asumisen erilaisia vaihtoehtoja Es-

poossa. 

  

                                                
3
 Kehitysvammahuollon Kuusikko-vertailu 2015. Tilanne 31.12.2015. 



 

4 Miten vammaiset ihmiset haluaisivat asua?  

Vammaisten ihmisten asumisen ratkaisuissa perustana on oikeus osallisuuteen ja tavan-

omaiseen elämään. Tavoitteena on, että vammaisillakin ihmisillä on mahdollisuus asua 

asunnossa, joka sijaitsee tavallisella asuinalueella olevassa rakennuksessa, on helposti 

saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä ja jonka ympäriltä saa tarvitsemansa lähipalvelut. 

Elämäntilanteiden ja tarpeiden muuttuessa voi myös olla tarpeen vaihtaa asuntoa ja jopa 

asuinpaikkakuntaa. Käytännössä asuntojen sopimattomuus, ympäristön esteet, palveluiden 

järjestämisongelmat sekä taloudelliset syyt vaikuttavat siihen, että asunnon hankkiminen voi 

olla vammaisille ihmisille ongelmallista.  

 

Vuonna 2014 tehty kysely espoolaisille kotona asuville 15 – 35-vuotiaille vammaisille henki-

löille antoi arvokasta tietoa heidän asumisen toiveista ja tarpeistaan (Alppivuori 2014). Nuo-

ret mainitsivat asumisen huonoina puolina asunnon ahtauden, muutosten tarpeen ja varuste-

tason puutteellisuuden, hissien puutteen, ympäristön esteellisyyden sekä avun saannin vai-

keudet tai lähipalvelujen puuttumisen.  

 

Lähtökohtana vammaisten ihmisten asumisen ratkaisuissa tulisi olla asuminen ihmisen it-

sensä valitsemassa asunnossa, esimerkiksi tavallisessa vuokra- tai omistusasunnossa. 

Asumisen kyselyn nuorten mielestä suosituin tai mahdollisin asumisvaihtoehto oli vuokra-

asunto. Omistus- ja/tai asumisoikeusasunnon hankinnan näki mahdolliseksi noin neljäsosa 

vastaajista. Nuoret kertoivat toiveasumismuodoikseen erilaiset yhteisölliset ja valvotut asu-

mismuodot, joissa asukkailla on oma huone tai oma asunto, yhteistilat, kavereita seurana, 

mielekästä tekemistä, hoitajat, tuki ja turva. Moni haluaa asua yhdessä kavereiden, saman-

ikäisten tai samantyyppisten ihmisten kanssa.  

 

Ihmisen elämänpolkuun kuuluu tavallisesti muuttaminen pois vanhempien luota sekä mah-

dollisesti parisuhde ja perhe. Asumisessa tulisi olla mahdollista toteuttaa yksilöllistä elämän-

tyyliä. Asumisen kyselyn nuoret vastaajat arvostivat asumisessaan mm. perhettä ja omaa 

kotia eli läheisten antamaa huolenpitoa, apua, tukea, seuraa ja rakkautta. Heille tärkeää oli 

oma kiva huone, mahdollisuus yksityisyyteen ja omaan rauhaan, erilaiset tekemisen mahdol-

lisuudet, harrastukset ja lemmikit. Nuoret kokivat hyväksi myös kodin ja lähiympäristön tut-

tuuden, turvallisuuden, rauhallisuuden, jäsentyneisyyden ja esteettömyyden. 

 

Nuorten huomiot tuovat esiin, että yhdenvertaisten asumisen mahdollisuuksien kehittämi-

sessä tulee huomioida myös asuinympäristö ja lähipalvelut. Vammaisille henkilöille liikkumi-

nen kodin ulkopuolella on monesti riippuvaista ympäristön esteettömyydestä ja joukkoliiken-

teen palveluista. Esimerkiksi HSL:n lähibussit (palvelulinjat) edistävät vammaisten ihmisten 

toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkolii-

kenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltu-

va liikkuminen. 

  



 

5 Vammaisten asumisen strategiset periaatteet Espoossa 

 
Yksilöllisyys – Asumisratkaisujen sekä palveluiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtia 
ovat yksilöllisyys ja joustavuus.  
 
Yhteisöllisyys – Asuntojen, asumisympäristön ja palveluiden tulee mahdollistaa ja tukea 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.  
 
Turvallisuus ja toimivuus – Asuntojen, ympäristön ja palveluiden toteutuksen tulee olla 
turvallisia ja kaikille ihmisille toimivia.  
 
Taloudellisuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus – Asumispalveluratkaisujen tulee olla laa-
dukkaita, kustannustehokkaita ja sosiaalisesti kestäviä.  
 

6 Asumisen ohjelman tavoitteet  

Asumisen ohjelman tarkoituksena on kehittää vammaisten asumisen palvelujen ja prosessi-

en laatua ja kustannustehokkuutta. Tämä tarkoittaa laadukasta palvelutarpeen arviointia, 

tarkoituksenmukaisia palveluja ja monipuolista palveluvalikoimaa. Asumisen palvelujen tuot-

tamisen painopiste siirtyy vähitellen asumisyksiköissä toteutettavasta ympärivuorokautisesta 

asumisen tuesta erilaisiin tavalliseen asuntoon tuotaviin asumisen tuen tapoihin. Monipuoli-

set palveluratkaisut antavat vammaisille kuntalaisille enemmän vaihtoehtoja ja lisäävät asu-

misen palveluratkaisujen yksilöllisyyttä.  

 

Palvelujen ja prosessien laadun ja kustannustehokkuuden edistämiseksi asumisen ohjelmal-

la on neljä tavoitetta:  

1. Vammaisten henkilöiden asumisen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti kotiin tuo-

tavien palveluiden avulla. 

2. Asumisen palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja sosiaalisesti kestäviä. 

3. Laitosasuminen on purettu vuoteen 2020 mennessä. 

4. Asumisen asiakkaat ovat tyytyväisiä asumisen palveluihinsa. 

 

Palveluiden järjestäminen yksilöllisesti − oikea-aikaisesti ja kunkin tarpeisiin vastaavina − 

ehkäisee epätarkoituksenmukaisia palveluratkaisuja ja on kustannustehokas tapa järjestää 

lakisääteiset palvelut. Palvelujen järjestämisen painopisteen siirtäminen aiempaa vahvem-

min tavalliseen asuntoon tuotaviin palveluihin arvioidaan vähentävän keskimääräisiä asia-

kaskohtaisia vuosikustannuksia 12 000 euroa vuoteen 2025 mennessä.  

 

Ilman palvelurakennemuutokseen liittyviä toimenpiteitä vammaisten asumispalvelujen vuo-

den 2016 tasoisten palvelujen järjestäminen edellyttäisi 10,6 miljoonan euron kustannuslisä-

ystä vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman toimenpiteiden johdosta kustannuslisäystarpeen 

arvioidaan jäävän noin 2,1 miljoonaan euroon. Palvelurakenneuudistuksen kustannusvaiku-

tuksen arvioidaan siten olevan noin 8,5 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä. 

 

Palvelurakenneuudistuksen ja laitoshoidon purun vaikutus pitkäaikaisen asumisen asiakas-

määriin ja kokonaiskustannuksiin on kuvattu tilastoliitteessä (Liite 8, kuvio 1). 

 



 

 

Tavoite 1: Vammaisten henkilöiden asumisen tuen tarpeisiin vastataan ensisi-
jaisesti kotiin tuotavien palveluiden avulla.  

 Tukiasumisen asiakkaiden määrä kasvaa 40 %:iin kaikista vammaisten asumispalvelu-
jen asiakkaista (osuus 16 % vuonna 2015).  

 Ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaiden osuus on korkeintaan 60 % kaikista 
vammaisten asumispalvelujen asiakkaista (osuus 77 % vuonna 2015). 

 Ympärivuorokautisen, asumisyksikössä toteutettavan lyhytaikaisen hoidon asiakkaiden 
määrä vähenee.  
 

 

 

Tavoite 2: Asumisen palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja sosiaa-
lisesti kestäviä4. 

 Oman toiminnan osuus on 40 % asumisen palveluista (osuus 25,5 % vuonna 2015).  

 Ostopalveluiden osuus on 60 % asumisen palveluista (osuus 74,5 % vuonna 2015).  

 Asumisen palvelujen kustannukset ovat kuusikkokuntien keskiarvoa (kuusikkokuntien 
vuoden 2015 luvut on kuvattu liitteessä 8: kuvioissa 8, 9 ja 10). 

 Perhehoidossa olevien osuus kodin ulkopuolisessa lyhytaikaisessa hoidosta olevista 
alle 18-vuotiaista vammaispalvelun asiakkaista kasvaa (24 % vuonna 2015). 

 

 

 

Tavoite 3: Laitosasuminen on purettu vuoteen 2020 mennessä. 

 Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sijoitettujen asiakkaiden osuus on 0 % vakinaisen asumi-
sen asiakkaista (osuus 7 % vuonna 2015). 

 0-17-vuotiaita ei ole kehitysvammaislaitoksissa hoidossa (vuonna 2014 laitoksissa oli 13 
lasta, joista pitkäaikaisasiakkaita 7).  
 

 

 

Tavoite 4: Asumisen asiakkaat ovat tyytyväisiä asumisen palveluihinsa. 

 Alkutilannemittaus syksyllä 2016. 

 Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään joka toinen vuosi asumisen palvelujen asiakkaille. 
 

 

                                                
4
 Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteena on vähentää ihmisten välistä eriarvoisuutta sekä var-

mistaa jokaiselle mm. riittävä toimeentulo ja turvata perusoikeuksien toteutuminen (Suomen YK-liitto 
2015). 



 

7 Toimenpiteet 

Ohjelmassa on määritelty tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet, jotka toimivat pohjana tulevien 

vuosien projekteille ja kehittämistyölle.  

 

1. Perustetaan asumisen tiimi, joka vastaa yhdenmukaisesta ja laadukkaasta palvelu-

tarpeen arvioinnista sekä asumisen palveluihin ohjautumisesta vammaispalve-

luissa. 

 

Vammaispalveluiden vakituisen asumisen palveluihin luodaan palvelutarpeen arviointimalli, 

jonka kautta palveluihin ohjaudutaan. Toimintamallin kehittää perustettava asumisen tiimi.  

 

2. Asumisvalmennus kohdennetaan omaan kotiin muuttoa suunnitteleville nuorille ja  

henkilöille, jotka tarvitsevat harjoittelua tai arviointia asumisensa järjestämisen tu-

eksi. Kehitetään omaisille suunnattua muuttovalmennusta. 

 

Asumisvalmennus kohdentuu nuorille tai aikuisille espoolaisille vammaisille henkilöille, joi-

den avun ja tuen tarpeesta ja toimintakyvystä ei saada lyhyen palvelutarpeenarvioinnin avul-

la selkeää kuvaa soveltuvan asumismuodon määrittelemiseksi tai asiakas tarvitsee asumi-

sen taitojensa harjoittelua itsenäisemmän asumisen tai lapsuudenkodista muuton mahdollis-

tumiseksi. Asumisvalmennuksen tarkoituksena on arvioinnin ja harjoittelun kautta muodos-

taa asiakkaalle hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa nähden sopiva asumisen ratkaisu. Asumis-

valmennusta toteutetaan vammaispalveluissa sekä lähiohjauksena omaan kotiin että yksik-

kömuotoisena (oma toiminta ja ostopalvelu). Laaditaan asumisvalmennuksen toimintaohje. 

Asumisvalmennus toteutetaan pääasiassa kaupungin omana toimintana. Vammaisen henki-

lön valmennuksen lisäksi myös omaisille suunnattu muuttovalmennus voi tukea suunnitel-

mallista ja sujuvaa muuttoa pois lapsuudenkodista. 

 

3. Tukiasumista lisätään vammaispalveluiden omaan toimintaan perustettavien tu-

kiasumisen tiimien avulla. 

 

Espoon kaupunki järjestää asumisen tukea espoolaisille henkilöille, jotka vammansa tai sai-

rautensa takia tarvitsevat erityistä tukea selviytyäkseen päivittäisistä toimistaan omassa ko-

dissaan sekä sen lähiympäristössä. Tukiasumisen asiakkailla on eritasoisia vaikeuksia hah-

mottaa tilaa, jäsentää aikaa ja ohjata omaa toimintaansa esim. aivovamman, kehitysvam-

man tai neuropsykiatristen vaikeuksien takia. Heidän kognitiivinen, fyysinen, psyykkinen tai 

sosiaalinen toimintakykynsä on alentunut. He tarvitsevat näistä johtuen sekä ohjauksellista 

tukea että konkreettista apua. Asiakkailla voi olla puutteita toiminnan säätelyssä, muistissa, 

kognitiivisissa toiminnoissa sekä sosiaalisissa taidoissa. Tukiasuminen järjestetään pääasi-

assa kaupungin omana toimintana. Tukiasumisessa hyödynnetään erilaisia hyvinvointitekno-

logisia ratkaisuja sekä yöaikaista kutsuperustaista palvelua (esim. yöpartio).  

 

  



 

4. Asumisyksikössä toteutettava ympärivuorokautinen asumisen tuki kohdennetaan 

niille vammaisille henkilöille, joille kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä, eikä 

palvelun järjestäminen yksittäiseen asuntoon ole tarkoituksenmukaista.  

 

Lähtökohtana on, että vammainen henkilö voi asua tavallisessa asuntokannassa sijaitsevas-

sa asunnossa kotiin tuotavien palveluiden kuten henkilökohtaisen avun, kotihoidon tai mui-

den ohjelman aikana laajentuvien tukiasumisen palveluiden avulla. Espoon kaupunki koh-

dentaa asumisyksiköissä järjestettävää ympärivuorokautista asumisen tukea henkilöille, jot-

ka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toimin-

noista suoriutumiseen jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen run-

saasti. Ympärivuorokautinen asumisen tuki voidaan järjestää asumisyksikössä, jos asiakas 

tarvitsee erittäin runsaasti palvelua eikä palvelun järjestäminen yksittäiseen asuntoon ole 

tarkoituksenmukaista. Myös runsas valvonnan tai hoidon tarve on peruste ympärivuorokauti-

sen palvelun järjestämiselle. Asumisen tuen käsitteiden tarkemmat määritelmät ovat liittees-

sä 7. 

 

5. Vammaispalvelut laatii Espoon Asunnot Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tu-

kiasumiseen soveltuvista  vuokra-asunnoista.  

 

Tukiasumisen lisääminen edellyttää, että vammaisten kuntalaisten käytössä on määrällisesti 

riittävä, esteetön ja muunneltava asuntokanta osana normaalia vuokra-asuntokantaa. Tu-

kiasumiseen tarkoitettujen asuntojen lisäykset toteutetaan pääsääntöisesti Espoon Asunnot 

Oy:n kanssa tehtävien vuokra-asuntoja koskevien sopimusten puitteissa. Näiden lisäksi käy-

dään ohjelmakauden aikana neuvotteluja muiden yleishyödyllisten vuokra-asuntoja omista-

vien tahojen kanssa.  

 

Kehittämällä asukasohjausta ja yhteistyötä Espoon Asunnot Oy:n ja vammaispalveluiden 

kesken saadaan esteettömät asunnot nykyistä tehokkaammin kohdennettua vammaisille 

henkilöille, jotka hyötyvät asuntojen esteettömyydestä tai jo tehdyistä asunnonmuutostöistä. 

Tämä vähentää tarvetta poistaa asuntoihin tehtyjä muutostöitä ja sitä kautta ennallistamises-

ta aiheutuvia kustannuksia. 

 

6. Vammaisten ihmisten asumisen mahdollisuuksia kehitetään kaikkien kaupunki-

keskusten sekä paikalliskeskusten alueilla.  

 

Alueellisen ulottuvuuden huomioiminen edistää mm. sitä, että vammainen henkilö voi valita 

asuinpaikkansa paitsi tuen tarpeensa myös arjen sujuvuuden (esim. työ- tai opiskelupaikan 

sijainti), ystävyys- ja perhesuhteiden sekä omien mieltymystensä mukaan. 

 

7. Kehitetään asumisen palveluiden rinnalle yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamisen 

paikkoja järjestöjen, seurakuntien ja yhdistysten kanssa. 

 

Turvallisuus ja turvallisuudentunne ovat tärkeitä tekijöitä asumisen palvelun järjestämisessä. 

Turvallisuuden tunne rakentuu paitsi palveluista myös sosiaalisesta verkostosta. Kehitys-

vammaliiton kansallisen tutkimuksen (2015) mukaan runsas viidennes (22,3 %) vammais-

palveluja tarvinneista oli kokenut itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi, kun muusta 

väestöstä yksinäiseksi kokeneita oli vain 9 %. Turvallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus eivät 

kuitenkaan edellytä ryhmämuotoista asumista. Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä muun muassa 



 

yhteisöllisellä toiminnalla sekä vapaaehtoisten tuella. Järjestöjen, seurakunnan ja yhdistys-

ten kanssa kehitetään mielekästä toimintaa ja kohtaamisen paikkoja. Osallisuutta lähiyhtei-

sössä sekä sosiaalisia verkostoja vahvistetaan myös palveluiden kautta (esim. lähiohjaus, 

asumisen tuki).  

 

8. Palvelujen järjestämistapana on monituottajamalli. Asumisen palvelut kilpailute-

taan ja ostopalveluiden hallinnointi organisoidaan uudelleen. Omaa palvelutuotan-

toa lisätään. 

 

Asumisen palveluja tuotetaan Espoossa niin kutsutulla monituottajamallilla, jossa kaupungin 

oman toiminnan rinnalla espoolaisille vammaisille henkilöille palveluja tuottavat yksityiset 

palveluntuottajat, säätiöt ja kuntayhtymät. Asumisen palvelujen kilpailutuksella haetaan yh-

teistyökumppaneita toteuttamaan ohjelman toimenpiteitä ja kehittämään espoolaisille vam-

maisille henkilöille ohjelman mukaisia asumisen palveluja. Omaa toimintaa kehitetään siten, 

että keskeisille asiakaskohderyhmille suunnattuja asumisen palveluja tuotetaan omana toi-

mintana. Ostopalveluja tuotetaan samoin periaattein kuin Espoon kaupungin omaa palvelua. 

 

9. Laaditaan vähimmäiskriteerit ja nimetään laatutekijät vammaisten asumisen palve-

luille.  

 

Asumisen palvelujen laatu syntyy muun muassa tiloista (asunto, sijainti), henkilöstön osaa-

misesta (koulutustaso, kokemus) sekä yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta oikea-aikaisesti. 

Laaditaan menettelytavat asumispalveluiden laadun seurantaan. Päivitetään valvontasuunni-

telma. 

 

10. Varmistetaan, että vammaisten asumisen ja palveluiden maksut ovat kohtuullisia.  

 

Asumisen ja arjen toimivuuteen vaikuttavat vahvasti myös asumisen kustannukset. Vam-

maisten asumisen palvelujen kilpailutuksessa on määritelty, että asumispalveluja tarjoavien 

palveluntuottajien on pitäydyttävä kohtuullisessa vuokratasossa. Vammaispalveluja tarvin-

neet kotitaloudet kokevat monesti taloudellisen tilanteensa huomattavasti muita heikommak-

si. Vammaispalveluja tarvinneista jopa 45 % kokee, että menojen kattaminen on vähintään-

kin melko hankalaa. Rahanpuute voi ajaa tinkimään ruoasta, lääkkeistä ja lääkärikäynneistä 

sekä pakottaa hakemaan toimeentulotukea. (Vesala ym. 2014.) Tämän vuoksi vammaisten 

ihmisten asumisen yhdenvertaisuutta edistettäessä kohtuuhintaisten asuntojen määrän li-

sääminen ja asumisen maksujen kohtuullisuus ovat tärkeitä tekijöitä.  

 

11. Vammaisten lasten hoito kodin ulkopuolella järjestetään ensisijaisesti perhehoito-

na tai tukiperheissä  

 

Laaditaan lyhytaikaisen hoidon sekä lasten omaishoidon tuen toiminta-ohjeet. Toimintaoh-

jeissa määritellään lyhytaikaisen hoidon ja omaishoidon tuen kriteerit ja järjestämistavat. 

Lapsen hoidon kodin ulkopuolella tulee olla lapsen edun mukaista. Lyhytaikaista hoitoa jär-

jestetään kodin ulkopuolella pääsääntöisesti vasta kouluikäisille lapsille. Vammaisten lasten 

hoito kodin ulkopuolella järjestetään ensisijaisesti perhehoitona tai tukiperheissä ellei hoidol-

le asumisyksikössä ole erityisiä perusteita. 

12. Määritellään vammaisten lasten perheiden palvelutarjotin. Vammaisten lasten per-

heitä tuetaan ensisijaisesti peruspalveluissa ja kotiin tuotavilla palveluilla. 



 

 

Lapsen oikeuksien sopimus sekä sopimusta valvova komitea korostavat lapsen omaa per-

heympäristöä parhaana kasvuympäristönä vammaiselle lapselle. Komitean mukaan tämän 

toteutumiseksi vammaisten lasten perheet tarvitsevat yhteiskunnalta riittävästi tukea ja apua. 

Vammaisten lasten asumisen puitteet kohenevat silloin, kun kaikkien lapsiperheiden asumis-

ta parannetaan ja kun asumisen esteettömyys sekä muu laatu kehittyvät (Niemelä & Brandt 

2008). Espoolaisten lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuus ja palveluihin hakeutumi-

nen kuvataan osana perhe- ja sosiaalipalveluiden projektia. Ensisijainen tuki vammaisen 

lapsen perheelle ovat yleiset lapsiperheiden palvelut (päivähoito, koulunkäyntiavustajat, ilta-

päivähoito, neuvola, kotipalvelut), jotka täydentävät perheen oman tukiverkoston (esim. iso-

vanhemmat, ystävät, läheiset) antamaa apua. Lasten palveluista lisää tilastoliitteessä (liite 

8).  

 

13. Espoo ei sijoita vammaisia henkilöitä pitkäaikaisesti kehitysvammaisten laitoshoi-

toon. Laitoshoitoa järjestetään vain terveydenhuollollisin perustein. Laaditaan kai-

kille pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuville espoolaisille toimintakyvyn arviointi, 

palvelusuunnitelma sekä muuttosuunnitelma. 

 

Vammaispalvelut on sitoutunut purkamaan pitkäaikaisten laitospalveluiden käytön asumi-

sessa vuoteen 2020 mennessä. Espoossa tulee siten varautua noin 35 pitkäaikaisessa lai-

toshoidossa asuvan henkilön asumisen palvelujen ratkaisujen suunnitteluun ja rahoittami-

seen seuraavien viiden vuoden aikana. Laitosasumisen purkaminen edellyttää laitoksissa 

asuvien kehitysvammaisten henkilöiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointia, asukkai-

den suunniteltua muuttoa uudenlaisiin asumismuotoihin ja heidän palvelukokonaisuutensa 

uudelleen rakentamista. Kehitysvammalaitoksiin sijoitetuille lapsille tulee vammaispalvelui-

den ja lastensuojelun yhteistyönä kehittää vaihtoehtoisia hoitoratkaisuja. Laitoshoidossa 

olevien kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen järjestäminen avopalveluina lisää ras-

kaimman ympärivuorokautisen asumisen palvelujen asiakasmäärää, mutta myös muiden 

tukipalvelujen tarvetta (mm. päiväaikainen toiminta, lääkäri- ja terapiapalvelut, kuljetuspalve-

lut). Asiakaskohtaisten kustannusten arvioidaan nousevan laitoshoidosta muuttavien osalta 

noin 1,5 -kertaiseksi. 

 

14. Varmistetaan, että Espoon alueella on saatavilla tukea myös runsaasti hoitoa sekä 

psykiatrista hoitoa tarvitseville vammaisille henkilöille. Jalkautuvia palveluita kehi-

tetään psykiatrista hoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden asumisen 

tukemiseen. 

 

Avohuollon palveluissa vammaiset henkilöt saavat terveydenhuollon palvelut julkisesta ter-

veydenhuollosta. Laitoshoidon purku edellyttää tiivistä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteis-

työtä. 

 

  



 

15. Varmistetaan, että vammaispalveluilla on tarjota tilapäistä asumisen palvelua kii-

reellisissä kriisitilanteissa. 

 

Vammaispalvelun omiin yksiöihin varataan kriisimajoitukseen soveltuvia asuntoja. 

 

16. Uusien asuinalueiden kaavoituksessa varaudutaan muutamaan tonttiin vammais-

ten ihmisten erillisille asumisyksiköille. 

 

Kaavoituksessa huomioidaan tonttivaraukset vammaisten asumiseen vammaispalveluiden 

esittämän tarpeen mukaisesti. Runsaasti ympärivuorokautista tukea tarvitseville vammaisille 

henkilöille rakennettavien asumisyksiköiden tulee olla osa tavallista asuinympäristöä moni-

puolisten palveluiden lähellä. Rakennuspaikan valinnassa tulee huomioida liikkumisen tur-

vallisuus, esteettömyys ja palveluiden saavutettavuus. Lyhyet ja esteettömät reitit julkisten 

liikennevälineiden ja yleisten palveluiden käyttöön sekä palvelujen saavutettavuus lisäävät 

asumisen laatua ja vähentävät erityispalveluiden kuten kuljetuspalvelun tarvetta. (Sievänen 

& Sievänen 2014.) 

 

17. Espoo seuraa vammaisten henkilöiden asumistoiveita ja ottaa ne asumista koske-

van suunnittelun ja päätöksenteon keskeiseksi lähtökohdaksi. 

 

Vuosittain järjestetään kuntalaisille tilaisuus vammaisten asumisen palveluista. Vanhempien 

ja nuorten tiedot mahdollisista asumisvaihtoehdoista ovat puutteelliset. Vain neljäsosa arvioi 

tietävänsä tarpeeksi. Asumisen kyselyyn vastanneista vanhemmat kokivat tarvitsevansa 

lisätietoa asumisvaihtoehdoista ja palveluista (Alppivuori 2014). 

 

18. Asumisen palveluiden asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin arvioidaan joka toi-

nen vuosi.  

 

Suurin osa asumisen kyselyn (Alppivuori 2014) vastaajista oli joko erittäin tai melko tyytyväi-

nen nykyiseen asumiseensa. Vain noin 10 % on joko melko tai erittäin tyytymätön. Moni ar-

vioi, että asumisessa ei ole ongelmia tai haittoja. Asumisen palveluiden asiakkaille laaditaan 

uusi, erityyppinen kysely loppuvuonna 2016. 

 

19. Espoossa laaditaan uusi esteettömyysohjelma. 

  

Kaupungin esteettömyysohjelmassa määritellään tavoitteet esteettömyyden ja saavutetta-

vuuden pitkän tähtäimen kehittämiseksi Espoossa. Edellinen esteettömyysohjelma on val-

mistunut vuonna 2004 ja viimeisin esteettömyyssuunnitelma laadittu vuosille 2008 - 2012. 

Uusi esteettömyysohjelma ”Esteetön Espoo 2020” on valmisteilla. Esteettömyysohjelman 

valmistelusta vastaa Rakennusvalvontakeskus. 
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YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. 

 

LIITE 1 Espoon visio ja Espoo-tarina 

Espoon visio 
 

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen 
ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, 
oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikut-
taa. 

Yhteys Espoo-
tarinaan: 

Kestävä ja luonnonläheinen Espoo 
 
Espoota kehitetään aidoksi viiden kaupunkikeskuksen ja paikallis-
keskusten verkostokaupungiksi. Kaikista kaupunkikeskuksista muo-
dostuu viihtyisiä asuin-, asiointi- ja työpaikkakeskuksia, joissa hyvät 
palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto ovat 
helposti ja esteettömästi saavutettavissa. 
 
Kaikkien Espoo 
 
Hyvät palvelut lisäävät alueen elinvoimaa, kuntalaisten toimeliai-
suutta ja arjen sujuvuutta. Kaupungin palvelut vastaavat asiakkai-
den tarpeita, ovat kaikkien saatavilla ja ne ovat laadukkaasti ja te-
hokkaasti järjestettyjä.  
 
Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus kehittyvät ennen kaikkea lähei-
sistä ihmissuhteista. Siksi toteutamme palvelut yhteistyössä asiak-
kaiden ja heidän läheistensä kanssa. Vaikeammat haasteet rat-
komme yhdessä. Perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä terveys-, mielen-
terveys- ja vanhuspalvelujen toiminnan painopiste on ennaltaeh-
käisyssä.  
 
Espoolaiset huolehtivat aktiivisesti ja omatoimisesti itsestään, lä-
heisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, 
mikäli omat voimat eivät riitä. Yhä useammat osallistuvat itselleen ja 
elämäntilanteeseen soveltuvaan vertaistoimintaan.  
 
Kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa 
kotikaupunkinsa kehittämiseen. Kuntalaisten tarpeet ja toiveet pal-
veluiden suhteen muuttuvat aiempaa moninaisemmiksi. Espoo toi-
mii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen kehittämisessä. Palveluil-
ta odotettua yksilöllisyyttä lisäämme yhdistämällä sähköisiä palvelu-
ja uudella tavalla perinteisiin palveluihin.  

  



 

LIITE 2 Asumisen palveluita ohjaava lainsäädäntö 

Vammaisten henkilöiden asumisen palvelut perustuvat kunnan vammaispalvelulain 

(380/1987), kehitysvammalain (519/1977) ja sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiseen asu-

misen järjestämisvelvollisuuteen. 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka eri-

tyisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin 

annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja 

sisältävät sekä asumisen että palvelut.  

 

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai 

itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista 

sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.  

 

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja 

huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpi-

don tarve on ympärivuorokautista. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjes-

tettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja 

huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja 

siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.  

 

Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympä-

rivuorokautisesti. Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityi-

syyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja 

terveydenhuollon palvelut. 

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain  

(vammaispalvelulaki 380/1987) mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilöl-

le palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee 

palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluasetuksen 10 

§:n mukaan palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat 

välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.  

 

Kehitysvammalain (519/1977) mukaan asumisen järjestäminen on erityishuoltoon  

kuuluva palvelu. Lain mukaan yksilöllistä erityishuolto-ohjelmaa toteutettaessa on  

pyrittävä siihen, että sellaisen henkilön asuminen, joka ei voi asua omassa kodissaan,  

mutta ei ole laitoshuollon tarpeessa, järjestetään muulla tavoin. Erityishuoltoa annetaan hen-

kilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitys-

iässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvit-

semiaan palveluksia. 

  



 

LIITE 3 Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus  

Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Kuntaliitto 2003. Yksilölliset palvelut, toimivat asun-

not ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus. Helsinki. 

Suositus koostuu viidestä osasta: 

 Vammaisten ihmisten asumisen tarpeet mukaan kuntasuunnitelmaan 

 Rakennettu ympäristö esteettömäksi ja toimivaksi 

 Riittävästi esteettömiä ja toimivia asuntoja 

 Yleiset palvelut kaikkien saavutettaviksi 

 Yksilöllisillä palveluilla yhdenvertaisuuteen 

 

LIITE 4 Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 

Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 2006.  

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja : 2006:9. 

 

Suomalainen vammaispolitiikka perustuu kolmeen keskeiseen periaatteeseen: 

1) Vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen. Suomi on sitoutunut YK:n ja 

Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään yhteiskuntaa, joka on avoin kaikille. Suo-

messa vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu perustuslakiin. 

2) Vammaisten henkilöiden oikeus osallisuuteen. Vammaiset henkilöt osallisuuden to-

teutumisen edellytyksenä on myönteinen suhtautuminen, vammaisten ihmisten tarpeiden 

huomioon ottaminen, rajoittavien esteiden tunnistaminen, esteiden poistaminen sekä es-

teiden ennakointi. 

3) Vammaisten henkilöiden oikeus tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Palvelut ja 

tukitoimet ovat positiivista erityiskohtelua, joilla turvataan yhdenvertaisuuden toteutumi-

nen. 

 

Vammaispolitiikan kehittämistoimenpiteet (otos asumiseen liittyvistä toimista) 

1) Vammaispolitiikalla taataan ihmisoikeudet ja syrjimättömyys. Tämä on vammaispo-

litiikan peruslähtökohta. Suomalainen yhteiskunta on tarkoitettu kaikille.  

2) Kohtuullinen toimeentulo turvataan. Toimeentulon varmistaminen on erityisen tärkeä 

niiden vammaisten henkilöiden kohdalla, joilla minimieläke on elämän mittaisena toi-

meentulon lähteenä. 

3) Mahdollisuutta itsenäiseen asumiseen tuetaan. Vammaisten henkilöiden asumista 

kehitetään yleisen asuntopolitiikan osana edistämällä esteetöntä rakentamistapaa ja toi-

mivaa asuinympäristöä. 

4) Parannetaan oman elämän hallintaa vammaispalveluilla. Vammaislainsäädännön 

uudistamisella vahvistetaan perusoikeuksien toteutumista, selkiytetään vammaispalvelu-

jen soveltamiskäytäntöjä ja lisätään vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän mahdol-

lisuuksia. 

5) Tietoteknologisin ratkaisuin lisätään osallisuutta ja saavutettavuutta. Lisätään tek-

nologian luomia mahdollisuuksia vammaisten henkilöiden opiskelun, työn tekemisen, 

asioinnin, harrastamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi. 

 



 

LIITE 5 Pitkäaikaisesta laitosasumisesta kohti yksilöllisempiä asumisrat-

kaisuja 

Niemelä, Markku & Brandt, Krista (toim.) 2008. Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen. 

Pitkäaikaisesta laitosasumisesta kohti yksilöllisempiä asumisratkaisuja. Helsinki: Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115, 2007:73. 

 

Raportissa selvityshenkilö ehdottaa, että: 

 Kehitysvammaisten henkilöiden asumiskäsitteessä erotetaan asumisratkaisu, asunto, ja 

asumiseen tarvittavat palvelut. 

 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen järjestäminen suunnitellaan huolellisesti ja 

asumisen ja tuen tarpeet selvitetään pitkäjännitteisesti. Eri suunnitelmat kokoava palve-

lusuunnittelu on pohja kuntien tekemille tarvearvioinneille. 

 Laitosjärjestelmästä luovutaan. Laitosvaltaisesta palvelujärjestelmästä siirrytään avopal-

veluihin seuraavien 10 vuoden aikana. Muutamat toimintaan jäävät, erityiskysymyksiin 

keskittyvät ja kapasiteetiltaan rajatut laitokset siirretään lopulta osaksi terveydenhuoltoa. 

 Laitoshoidon korvaamiseksi ja muihin asumistarpeisiin vastaamiseksi Suomessa hanki-

taan 600 asuntoa vuosittain. 

 Asumiseen tarvittavat palvelut tuotetaan henkilökohtaisen avun ja tuen -näkökulmasta. 

 Avustajajärjestelmiä kehitetään ja niitä aletaan ottaa käyttöön vähin erin. 

 Kehitysvammaisten lasten kysymykset otetaan erityistarkasteluun. Lasten asumisessa 

keskeisintä on perheiden tukeminen.  

 

LIITE 6 Kehitysvammaisten asumisen ohjelma 

Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen 

ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Kehitysvammaisten asumisohjelmalla linjattu 

vuosille 2010─2015 muun muassa vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja 

hallitusti, mahdollistaa aikuisten kehitysvammaisten muuttaminen lapsuudenkodeistaan tar-

joamalla siihen tarvittavia asumisratkaisuja, yksilöllisiä palveluja ja tukea sekä lisätä asunto-

tarjontaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille sekä lapsuudenkodis-

ta muuttaville aikuisille kehitysvammaisille. 

 

Hallitus on päättänyt, että periaatepäätöksen linjaukset pidetään edelleen voimassa ja halli-

tus sitoutuu jatkamaan meneillään olevaa kehitysvammahuollon rakennemuutosta ja kehit-

tämään palveluja, jotka mahdollistavat myös vaikeimmin vammaisten henkilöiden asumisen 

lähiyhteisössä. Päämääränä on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan ei asu laitoksessa. Lai-

toshoitoon ei ole pääsääntöisesti sijoitettu uusia asiakkaita.  

 

  



 

LIITE 7 Asumisen palvelujen määritelmät 

Laitoshoito (lähde: Kuusikko-työryhmä) 

Laitoshoito on kehitysvammalain tarkoittamaa ympärivuorokautista asumista, hoitoa ja huo-

lenpitoa, johon sisältyvät kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut eli esimerkiksi lääkehoito, 

terapia ja päivätoiminta. 

 

Autettu asuminen (lähde: Kuusikko-työryhmä) 

Autettu asuminen sisältää henkilökunnan tuen ja ohjauksen kaikkina vuorokauden aikoina. 

Asiakkaalta peritään vuokra tai vuokraa korvaava asumismaksu, ateriamaksu ja ylläpitomak-

su. Asiakas maksaa itse terveydenhuoltokustannukset ja jokapäiväiseen elämään kuuluvat 

kustannukset. 

 

Ohjattu asuminen (lähde: Kuusikko-työryhmä) 

Ohjattu asuminen sisältää päivittäisen tuen, mutta ei yövalvontaa. Henkilökuntaa on asuk-

kaiden apuna ja tukena yleensä aamulla, illalla ja viikonloppuisin. Asiakkaalta peritään vuok-

ra tai vuokraa korvaava asumismaksu, ateriamaksu ja ylläpitomaksu. Asiakas maksaa itse 

terveydenhuoltokustannukset ja jokapäiväiseen elämään kuuluvat kustannukset. 

 

Tuettu asuminen (lähde: Kuusikko-työryhmä) 

Tuettuun asumiseen sisältyy yksilöllisen tarpeen mukainen tuki. Tuki voi olla jopa päivittäis-

tä, mutta myös selvästi harvemmin eli esimerkiksi vain kerran viikossa annettavaa. Asumis-

muoto on tarkoitettu omatoimista suoriutumista tukevaksi. Palvelusta tehdään aina päätös. 

Yleensä tuetun asumisen asiakkaan tarvitseman tuen tuottaa autetun tai ohjatun asumisen 

yksikön henkilökunta, ohjauspalvelut tai muu kehitysvammahuollon henkilökunta. Se voi-

daan myös hankkia ostopalveluna. Asumismuodot tuetussa asumisessa ovat yksin, kaksin 

tai pienessä ryhmäasunnossa asuminen. 

 

Ympärivuorokautinen tuki (lähde: Asumisen palveluiden kilpailutuksen palvelukuvaus) 

Ympärivuorokautisella tuella tarkoitetaan luvanvaraista palvelua, josta on aiemmin käytetty 

autetun asumisen, vaikeavammaisten palveluasumisen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen 

palveluasumisen käsitteitä. Ympärivuorokautinen tuki järjestetään palveluntuottajan tarjoa-

massa, asiakkaalle soveltuvassa, esteettömässä asunnossa, joka sijaitsee asumisyksikössä. 

Ympärivuorokautinen tuki sisältää asiakkaan tarvitseman kokonaisvaltaisen yksilöllisen 

avun, tuen, ohjauksen sekä tarvittaessa hoidon ja valvonnan. Palveluntuottajan henkilöstöä 

on fyysisesti läsnä asumisyksikössä ympärivuorokautisesti. 

 

Tukiasuminen, asumisen tuki (lähde: Asumisen palveluiden kilpailutuksen palvelukuvaus) 

Asumisen tuella tarkoitetaan palvelua, josta on aiemmin käytetty tuetun asumisen, ohjatun 

asumisen, tukiasumisen ja palveluasuminen yksittäiseen asuntoon käsitteitä. Asumisen tuki 

järjestetään käyntiperusteisesti asiakkaan omaan kotiin, joka sijaitsee Espoossa (esim. ta-

vallinen vuokra-asunto, omistusasunto, asumisoikeusasunto). Lähtökohtana asumisen tues-

sa on tukea, auttaa ja ohjata asiakasta toimimaan arjessa mahdollisimman itsenäisesti − ei 

tarjota hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Asiakas saa tarvitsemansa yksilöllisen tuen, avun ja oh-

jauksen niin kotiympäristössä kuin kodin ulkopuolella. Tuen sisältö perustuu asiakkaan yksi-

lölliseen asumisen tuen suunnitelmaan. Tuki voi olla päivittäistä tai esimerkiksi vain kerran 

viikossa annettavaa. Asiakkaan yöaikana tarvitsema apu tai hoito järjestetään asiakkaan 



 

kanssa sovitulla tavalla. Asiakas voi tarvittaessa pyytää apua kutsujärjestelmän tai muun 

teknisen ratkaisun avulla. 

 

Perhehoito (lähde: Perhehoitolaki) 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä per-

hehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä tekee toimeksian-

tosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen 

perhehoidon tuottajan kanssa. 

 

Vaikeavammaisten palveluasuminen (lähde: Kuusikko-työryhmä) 

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vam-

mansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisis-

ta elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen 

järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuol-

lon toimenpitein. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka 

ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluja voivat olla avusta-

minen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökoh-

taisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvi-

taan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. 

 

Palveluasuminen yksittäiseen asuntoon (lähde: Kuusikko-työryhmä) 

Kuten yllä, mutta palvelu toteutetaan asiakkaan omaan kotiin eli yksittäiseen asuntoon, joka 

ei sijaitse palvelutalossa. 

 

Henkilökohtainen apu (lähde: Vammaispalvelulaki) 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista 

kotona ja kodin ulkopuolella: 1) päivittäisissä toimissa; 2) työssä ja opiskelussa; 3) harras-

tuksissa; 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpi-

tämisessä. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka 

tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti 

toisen henkilön apua suoriutuakseen yllä mainituista toiminnoista eikä avun tarve johdu pää-

asiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 



 

LIITE 8 Tilastot  

(Espoon kaupunki 2015) 

 

Vammaispalvelujen asiakasmäärä oli 4 317, josta kehitysvammapalvelujen asiakkaita oli 

906. Asumispalvelujen asiakkaita oli yhteensä 5185. Vammaisten asumispalvelujen6 menot 

olivat 30,2 miljoonaa euroa. Tästä asumisen palvelujen ostoa oli 23,9 miljoonaa euroa, josta 

yksityisten palveluntuottajien palveluostoa oli 17,5 miljoonaa euroa. Asiakaskohtaiset kus-

tannukset on esitelty kuviossa 4 ja palvelujen nettokustannukset kuviossa 6. 

 

 Pitkäaikaisen asumisen palvelujen piiriin tulee vuosittain noin 15–30 uutta henkilöä. Netto-

lisäys pitkäaikaisen asumisen palveluissa on noin 20 asiakasta vuosittain. Pitkäaikaisia lai-

toshoidon asiakkaita oli vuoden lopussa 34. Laitoshoidossa asuvien kehitysvammaisten 

henkilöiden määrä on hitaasti, mutta tasaisesti vähentynyt. Asiakasmääriä on kuvattu kuvi-

ossa 5. 

 

Espoolla on kahdeksan omaa asumisyksikköä, joista kuusi on suunnattu kehitysvammaisille 

asiakkaille ja kaksi vaikeavammaisille asiakkaille. Omana toimintana tuotetaan asumisval-

mennusta neljässä yksikössä. Omaa toimintaa täydentävät sekä yksityisiltä palvelutuottajilta 

että Eteva kuntayhtymältä ja Kårkulla Samkommunilta ostetut palvelut. Vammaisten asumis-

palveluja ostettiin 26 eri palveluntuottajalta. Asiakkaalle voidaan järjestää palvelut myös 

omien ja ostopalvelujen muodostamana kokonaisuutena.  

 

Lapsiperheiden palveluiden kotipalvelussa vuonna 2015 asiakkaan tulosyynä oli 15 asiak-

kaan kohdalla lapsen pitkäaikaissairaus tai vammaisuus ja 55 asiakkaan kohdalla huoltajan 

sairaus tai vammaisuus. Vammaispalvelujen lähettämänä lapsiperheiden kotipalveluun tuli 

10 asiakasta. Tämän lisäksi vammaispalveluista on järjestetty tuntiperusteista hoitoa kotiin. 

Palvelu muutettiin sosiaalihuoltolain mukaiseksi lapsiperheiden kotipalveluksi loppuvuodesta 

2015. Palvelua käytti 85 vammaispalvelun asiakasta. Vammaispalvelut järjesti kodin ulko-

puolella, asumisyksikössä toteutettavaa lyhytaikaishoitoa 75 lapselle ja tilapäistä perhehoi-

toa 24 lapselle.  

 

Kehitysvammaisten asumisen palvelut painottuvat Espoossa selkeästi enemmän ympärivuo-

rokautiseen asumispalveluun kuin Helsingissä ja Vantaalla. Espoossa on rakentunut ympäri-

vuorokautisen asumisen rinnalle vähemmän muita asumisen tuen muotoja kuin muissa kuu-

sikkokunnissa. Yksittäiseen asuntoon vietävää asumisen tukea oli Espoossa vain kolmannes 

(5,8 %) kuusikkokuntien keskimääräisestä määrästä (15,2 %) (kuvio 3 ja kuvio 7). Palvelura-

kenneuudistuksen ja laitoshoidon purun vaikutuksia pitkäaikaisen asumisen asiakasmääriin 

ja kustannuksiin on esitelty kuvioissa 1 ja 2. 

 

                                                
5
 Kehitysvammaisten asumispalvelujen pitkäaikaisia asiakkaita, kehitysvammaisten pitkäaikaisen 

perhehoidon asiakkaita, pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaita, vaikeavammaisten asumisyksiköiden 
pitkäaikaiset asukkaat. Lähde: Kuusikko 2015 
6
 Vaikeavammaisten palveluasumisen asumisyksiköiden nettokustannukset, kehitysvammaisten per-

hehoidon kokonaisnettokustannukset, Kehitysvammaisten asumispalvelujen kokonaisnettokustan-
nukset, laitoshoidon kokonaisnettokustannukset. Lähde: Kuusikko 2015   



 

Kuvio 1. Palvelurakenneuudistuksen ja laitoshoidon purun vaikutus pitkäaikaisen asumisen asiakas-

määriin ja kokonaiskustannuksiin. 

 
 

Kuvio 2. Palvelurakenneuudistuksen ja laitoshoidon purun vaikutus pitkäaikaisen asumisen asiakas-

määriin ja asiakaskohtaisiin kustannuksiin. 
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Kuvio 3. Eri asumispalvelumuotojen käyttöpäivien %-osuudet asumispalvelujen kaikista käyttöpäivistä 

2015. Lähde: Kehitysvammahuollon Kuusikko-vertailu 2015 

  

Kuvio 4. Asiakaskohtaiset kustannukset vaikeavammaisten palveluasumisessa, henkilökohtaisessa 

avussa, kehitysvammaisten asumispalvelussa sekä laitoshoidossa vuosina 2011–2015 (deflatoidut 

kustannukset).
7
 

 
 

 

  

                                                
7
 Asumisen palveluiden asiakaskohtaisiin kustannuksiin sisältävät sekä lyhytaikaisen asumisen kus-

tannukset (asumisvalmennus ja lyhytaikainen laitoshoito) että pitkäaikaisen asumisen kustannukset. 
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Kuvio 5. Asiakasmäärät vaikeavammaisten palveluasumisessa, henkilökohtaisessa avussa, kehitys-

vammaisten asumispalvelussa sekä laitoshoidossa vuosina 2011–2015. 

 
 

Kuvio 6. Vuosikustannukset vaikeavammaisten palveluasumisessa, henkilökohtaisessa avussa, kehi-

tysvammaisten asumispalvelussa sekä laitoshoidossa vuosina 2011–2015 
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Kuvio 7. Kehitysvammaisten henkilöiden asumismuoto kuutoskaupungeissa, %-osuus eri asumis-

muodoissa ikäryhmittäin, 31.12.2015. Lähde: Kehitysvammahuollon Kuusikko-vertailu 2015. 

 
 

Kuvio 8. Kehitysvammaisten asumispalvelujen deflatoidut nettokustannukset asumispalvelujen asu-

misvuorokautta kohden 2005–2015. Lähde: Kehitysvammahuollon Kuusikko-vertailu 2015. 
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Kuvio 9. Kehitysvammaisten asumispalvelujen deflatoidut nettokustannukset asumispalvelujen asia-

kasta kohden 2005–2015. Lähde: Kehitysvammahuollon Kuusikko-vertailu 2015.

 

 

Kuvio 10. VpL:n mukaisen palveluasumisen vuosikustannukset asiakasta kohti asumisyksiköissä 
vuosina 2010−2015 vuoden 2015 rahan arvossa kuutoskaupungeissa. Lähde: Vammaispalvelulain 
mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, Kuusikko-vertailu 2015. 
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