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”Haluan avustajan,
joka vie mut sinne
sun tänne.”
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Lasten ja
nuorten
henkilö
kohtainen apu
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Lasten ja nuorten henkilökohtainen apu
Mitä henkilökohtainen apu on?
Henkilökohtainen apu helpottaa tavallista elämää.
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on,
että voit avustajan avulla toteuttaa
omia valintoja omassa elämässäsi.

”Hyvä
avustaja on
positiivinen, reilu
ja kannustava.”

Kuka saa henkilökohtaista apua?
Voit saada henkilökohtaista apua,
jos tarvitset vaikean vamman tai sairauden takia
toisen ihmisen apua arjen toimissa.
Vammaispalvelulaki määrittelee avunsaajat.
Mihin henkilökohtaista apua voi saada?
Voit saada henkilökohtaista apua
tavallisen elämän toimintoihin:
• päivittäisiin toimiin
(pukeutuminen, liikkuminen, kotityöt)
• opiskeluun ja työhön

• ystävien ja sukulaisten tapaamiseen

• harrastuksiin.

• Voit saada henkilökohtaista apua myös,
kun haluat mennä elokuviin tai johonkin tapahtumaan.
Mistä henkilökohtaista apua haetaan?
Henkilökohtaisen avun järjestää oma kotikunta.
Sitä haetaan kunnan sosiaalitoimesta.

Suositukset
Suositukset vammaisten lasten ja nuorten
oikeuksien edistämiseksi:
• Vammaisille lapsille kuuluvat yhdenvertaisesti kaikki oikeudet,
jotka on mainittu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa
ja vammaisten oikeuksien sopimuksessa.
• Kun vammaispalvelulakia ja muita Suomen lakeja sovelletaan
lapseen, pitää aina ottaa huomioon lapsen erityisasema.
• Lapsille ja nuorille pitää turvata henkilökohtainen apu
yhdenvertaisesti. Siihen ei saa vaikuttaa se,
missä kunnassa lapsi asuu.
• Lapsille ja nuorille pitää turvata oikeus elää yhdenvertaisesti
muiden kanssa koulussa, harrastuksissa ja vapaa-ajalla.
• Kun henkilökohtaista apua arvioidaan ja suunnitellaan,
lapsen ja nuoren oma mielipide täytyy ottaa huomioon.

Suositukset on laatinut työryhmä:
Larissa Franz-Koivisto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Sanna Ahola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto
Anu Lönnqvist, Jaatinen ry
Mirella Huttunen, Suomen UNICEF ry
Jenni Kuusela, Nuorisoyhteistyö Seitti ry
Pictokuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera.
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• Lapsilla ja nuorilla pitää olla edellytykset kasvaa
itsenäiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Henkilökohtainen apu tekee sen mahdolliseksi.

”Haluan soittaa
rumpuja,
fillaroida, uida ja
käydä kahvilassa
katsomassa
elämää.”
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