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Arvioin asumisen riskejä

Asuntotoiveeseeni voi liittyä joskus riskejä. 
Riskeillä tarkoitetaan asioita, 
jotka voivat tuottaa harmia tai vaaraa 
minulle tai muille ihmisille. 

Tämän vihkon avulla  
voin arvioida eli selvittää ja ratkaista  
asuntotoiveeseeni liittyviä riskejä. 
Voin tehdä arvioinnin  
yhdessä läheisteni ja ammattilaisten kanssa.

Kerron ensin omasta asuntotoiveestani 
eli miten haluaisin asua. 
Asuntotoiveeni voi olla esimerkiksi se, 
että haluaisin muuttaa yksin 
kaupungin keskustassa olevaan tukiasuntoon. 

Sen jälkeen pohdimme yhdessä niitä riskejä, 
joita asuntotoiveeseeni voi liittyä.  
Etsimme keinoja,  
joilla voisimme vähentää tai poistaa riskejä.  
Lopuksi teemme yhteisen sopimuksen siitä, 
miten voisin toteuttaa esittämäni asuntotoiveen.

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. 



1. Arvioinnin tekijät ja ajankohta

1. Nimeni 

2. Henkilötunnukseni

3. Päivämäärä, jolloin tämä arviointi on tehty.

4. Henkilöt, jotka ovat auttaneet minua 
    tämän arvioinnin tekemisessä.
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2. Asuntotoiveeni

• Mikä on minun oma asuntotoiveeni? 

• Miksi sen toteutuminen olisi minulle tärkeää?

3. Asuntotoiveeseen liittyvät riskit

• Olisiko asuminen turvallista? 

• Mikä asumisessa voisi aiheuttaa harmia tai 
 vaaraa minulle itselleni tai jollekin toiselle?
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4. Keinot riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi

• Mitä asioita voisin tehdä itse, 
 jotta asuntotoiveeni voisi toteutua turvallisesti?
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• Miten muut voisivat tukea minua, 
 jotta asuntotoiveeni voisi toteutua turvallisesti?
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5. Sopimus asuntotoiveeni toteuttamiseksi

1. Yhteinen päätöksemme on:

     Voin toteuttaa asuntotoiveeni.

     Minulla on mahdollisuus 
           toteuttaa asuntotoiveeni tulevaisuudessa.

     En voi toteuttaa asuntotoivettani.

2. Toimintasuunnitelma  
    eli päätökset asuntoiveeni toteuttamiseksi  
 
• Mitä asioita teen itse,  
 jotta toiveeni toteutuu turvallisesti? 

• Miten ja milloin teen nämä asiat? 

• Ketkä auttavat minua? 

• Miten ja milloin he auttavat minua?
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3. Toimintasuunnitelma 
    asuntotoiveeni toteuttamiseksi tulevaisuudessa

4. Selvitys siitä,
    miksi toiveeni ei voi toteutua

5. Allekirjoitukset

    oma allekirjoitukseni

    nimi

    nimi

    nimi

    päivämäärä

    nimi

    nimi

    nimi

6. Sopimuksen tarkistamisen ajankohta

7. Yhteyshenkilö, 
    joka huolehtii sopimuksen tarkistamisesta 

. .
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Tietoa, jota on käytetty tämän vihkon teossa

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

Yksilökeskeinen työote.  
Positiivisen riskiarvioinnin eteneminen. 
www.papunet.net

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



11

Muistiinpanojani:



Minun elämäni suunnitelman eli
Messin ohjevihko

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

Arvioin asumisen riskejä -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).

Arvioin asumisen riskejä ©
Savon Vammaisasuntosäätiö 2014

Oppaan 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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