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Asuntotoiveeni

Omaan kotiin muuttaminen kuuluu itsenäistymiseen. 
Ennen muuttoa minun on mietittävä 
• milloin haluan muuttaa omaan kotiin
• ja millaisessa kodissa haluan asua.

Tähän vihkoon on koottu asuntoasioita, 
jotka helpottavat omien toiveideni kertomista. 
Voin kertoa omat toiveeni seuraavasti:

Laitan rastin tämän merkin kohdalle, 
• jos asia on minulle tärkeä
• ja olen asiasta samaa mieltä. 

Laitan rastin tämän merkin kohdalle,
• jos asia ei ole minulle tärkeä
• ja olen asiasta eri mieltä. 

 
Voin täyttää tätä vihkoa esimerkiksi 
yhdessä tukihenkilöni tai läheisteni kanssa. 
Tämän jälkeen meidän on helpompi  
suunnitella sitä apua ja tukea, 
jota tarvitsen omassa kodissani.

Tämä vihko on kirjoitettu selkokielellä.  
Selkokieli on helposti ymmärrettävää kieltä.   
Selkokielessä on lyhyitä lauseita ja tuttuja sanoja. 

(kuvan lähde: Inclusion Europe)

Vihkossa on asumiseen liittyviä kuvia. 
Kuvat helpottavat asioiden ymmärtämistä.  
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1. Kuka minä olen?

1. Nimeni 

2. Henkilötunnukseni

3. Nykyisen kotini osoite

4. Puhelinnumeroni

5. Sähköpostiosoitteeni

5. Milloin olen kertonut nämä asuntotoiveeni?

6. Kuka auttoi minua näiden toiveiden kertomisessa 
    ja kirjoittamisessa?



2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon?

(lapsuudenkodistani 
tai nykyisestä omasta kodistani toiseen?)

1. Pian, 
    esimerkiksi tämän vuoden aikana

2. Myöhemmin, 
    esimerkiksi kahden 
    tai kolmen vuoden päästä

3. Paljon myöhemmin, 
    esimerkiksi viiden vuoden päästä.

3. Mihin haluan muuttaa?

1. Haluan muuttaa omaan kotiin, 
    joka sijaitsee kotikaupungissani.

2. Haluan muuttaa toiseen kaupunkiin. 
    Mihin kaupunkiin?
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4. Millaisessa asunnossa haluan asua?

1. Haluan asua omakotitalossa.

2. Haluan asua rivitalossa.

3. Haluan asua kerrostalossa. 

5. Millaisella asuinalueella haluan asua?

1. Haluan asua keskellä kaupunkia. 
    Haluan, että ympärilläni 
    on paljon ihmisiä ja palvelut ovat lähellä.

2. Haluan asua lähiössä.
    Haluan asua asuinalueella 
    lähellä kaupunkia.
    Haluan, että tärkeimmät palvelut
    ovat lähellä. 

3. Haluan asua maaseudulla.
    Haluan asua rauhallisella alueella.
    Haluan, että ympärilläni on metsää. 
    Minua ei haittaa, 
    vaikka palvelut voivat olla kaukana. 
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6. Miten ja kenen kanssa haluan asua?

1. Haluan asua yksin 
    vuokra- tai omistusasunnossa 
    täysin itsenäisesti.

2. Haluan asua yksin 
    vuokra- tai omistusasunnossa
    henkilökohtaisen tuen avulla. 
    Oma asuntoni on esimerkiksi tukiasunto, 
    jonka vuokraan itselleni 
    tavalliselta asuinalueelta. 

3. Haluan asua ystäväni kanssa 
    vuokra- tai omistusasunnossa.
    Asuntomme on esimerkiksi tukiasunto, 
    jonka vuokraamme itsellemme. 
    Saan tukea asumiseen esimerkiksi 
    henkilökohtaiselta avustajaltani.

4. Haluan asua yksin asuntoryhmässä.
    Minulla on oma erillinen asunto, 
    kuten yksiö. 
    Aivan kotini lähellä on ryhmäkoti.
    Saan apua ryhmäkodin työntekijöiltä. 
    Ryhmäkodissa voin käydä 
    esimerkiksi syömässä.

5. Haluan asua ryhmässä ryhmäkodissa.
    Ryhmäkodissa minulla on oma asuintila, 
    kuten oma huone, wc ja kylpyhuone.
    Asukkaiden ja työntekijöiden yhteiskäytössä  
    olevat tilat ovat samassa rakennuksessa. 

6. Haluan asua muulla tavalla. 
    Miten?
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7. Mitä muita asumisen asioita pidän tärkeinä?

1. Haluan asua lähellä perhettäni.

2. Haluan asua lähellä tyttöystävääni 
    tai poikaystävääni.

3. Haluan asua lähellä ystäviäni.

4. Haluan asua
    lähellä opiskelu- tai työpaikkaani.

5. Haluan asua
    lähellä harrastuksiani.

6. Haluan asua lähellä palveluja.
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7. Mitä muita asumisen asioita pidän tärkeinä?

7. Haluan asua 
    minulle tutussa ympäristössä.

8. Haluan asua 
    muiden samanikäisten kanssa.

9. Haluan asua eri-ikäisten kanssa.

10. Haluan asua 
      esteettömässä asunnossa. 
      Asunnossa ei ole 
      esimerkiksi rappusia tai kynnyksiä. 

11. Haluan asua asunnossa, 
      jossa voin pitää kotieläimiä.

12. Haluan, 
      että asunnossani on oma keittiö.
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7. Mitä muita asumisen asioita pidän tärkeinä?

13. Haluan,
      että asunnossani on sauna.

14. Haluan, 
      että asunnossani 
      on hyvät säilytystilat.

15. Haluan, 
      että asunnossani 
      on oma ulko-ovi ja ovikello.

16. Haluan, 
      että minulla on oma postilaatikko.

17. Muu minulle tärkeä asia?

18. Muu minulle tärkeä asia?
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Tietoa, jota on käytetty tämän vihkon teossa

Asumisen vaihtoehtoja. 
www.verneri.net

Papunetin kuvapankki, Sclera-kuvastot. 
www.papunet.net

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti –  
eurooppalainen selkokielistandardi.  
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 2010. 
www.selko-e.fi

Yksilöllisen tuen laatukriteerit.  
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta. 2011. 
www.verneri.net



Minun elämäni suunnitelman eli
Messin ohjevihko

Tämä vihko on tehty Savon Vammaisasuntosäätiön 
Map – Minun asumisen polkuni -projektissa.

Asuntotoiveeni-vihko 
on yksi Map-projektin lopputuote.

Map-projektissa (2010–2014) on kehitetty
erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yksilöllistä asumista.
Kehittämistyötä on tehty Savon alueella yhdessä 
päämiesten, heidän läheistensä ja ammattilaisten kanssa.  
Projektin rahoittajana on ollut Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Asuntotoiveeni ©
Savon Vammaisasuntosäätiö 2013
Vihkon tekstin on kirjoittanut Ritva Hämäläinen.

Kuvat: Papunetin kuvapankki, Sclera-kuvastot. 
www.papunet.net 
(kuvien muokkaus Map-projekti Ritva Hämäläinen 
ja Mainostoimisto Ad Kiivi Oy)  

Savon 
Vammaisasuntosäätiö
Vuorikatu 26 A, 2. krs
70100 Kuopio
puh. 017 266 3200
www.savas.fi
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