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Oikeus hyvään palveluun

Yksilöllisillä tukimuodoilla

tarkoitetaan 

erilaisia vammaispalveluja.

Tällaisia palveluja ovat

esimerkiksi henkilökohtainen apu,

tuki asumiseen, tuki työelämään

tai kuljetuspalvelut.

On väärin, että

paljon tukea tarvitsevat

kehitysvammaiset henkilöt

eivät aina saa henkilökohtaista 

apua. 

Juuri he tarvitsevat eniten apua,

jotta he voivat osallistua kuten 

muutkin.

Samilla ja Pialla on 
henkilökohtainen avustaja. 
Avustajan avulla pääsemme omiin 
menoihin. 

Henkilökohtaista apua pitää saada 
jokaisen sitä tarvitsevan ja 
haluavan. Ja niin paljon kuin omiin 
harrastuksiin tarvitsee. 



Oikeus hyvään palveluun

Kaikilla vammaisilla henkilöillä

on oikeus saada palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan ne palvelut,

joita henkilö kertoo tarvitsevansa.

Palvelusuunnitelma on pidettävä ajan 

tasalla.

Palvelusuunnitelma on tärkeä ja 
se on tärkeä saada itse nähdä. 
Me olemme nähneet omamme, 
kaikki eivät ole.



Miten palvelut on suunniteltava?

Palvelu ja tuki ovat silloin hyviä,

kun ne vastaavat henkilön

yksilöllisiin tuen tarpeisiin.

Hyvä palvelu on mahdollista vain,

jos henkilö itse on mukana

suunnittelemassa sitä.

Vammainen henkilö voi kutsua mukaan

läheisiä tai hyviä ystäviä tueksi.

Totta. Henkilön oma ääni pitää 
kuulua. On tärkeää, että henkilö voi 
itse valita myös muut palaveriin 
osallistuvat henkilöt. 



Miten palvelut on suunniteltava?

Tietoa on annettava selkokielellä,

jota on helppo ymmärtää.

Meille on kerrottava ymmärrettävästi

niistä vaihtoehdoista,

jotka vastaavat parhaiten

tuen tarpeisiimme.

Silloin jokainen voi tehdä

yksilöllisiä valintoja.

Kun palveluja ja tukea järjestetään,

tärkeimmät kysymykset ovat:

Millaista tukea sinä tarvitset?

Millaisia toiveita ja suunnitelmia sinulla on?

Tarvitsemme etukäteen tiedot ja 

palavereissa käsiteltävät asiat, jotta 

voimme pohtia niitä rauhassa. 

Kysymyksiä pitää voida käydä etukäteen 

läpi oman ohjaajan kanssa. 

Haluamme myös tietää etukäteen, keitä 

tilaisuuteen on osallistumassa. 



Oikeus turvallisiin palveluihin

Turvallinen asuminen on perusoikeus.

Me Itse ry tuomitsee ne vääryydet,

joiden kohteeksi kehitysvammaiset henkilöt

joutuvat toistuvasti asumisen kysymyksissä.

Onko sinusta oikeudenmukaista,

että muut valitsevat,

missä ja kenen kanssa sinun pitää asua?

Asuisitko sinä henkilön kanssa,

jonka viranomaiset ovat kilpailuttaneet

asuinkumppaniksesi?

Asuminen on järjestettävä yksilöllisesti.

Me emme ole myytävänä!

Omaan asuntoon pitää päästä, jos se on 

henkilön taitojen puolesta mahdollista. Olisi 

myös hyvä saada päättää, ketkä meidän 

kanssa työskentelevät. 

Asumispalvelujen kilpailuttaminen on väärin!



Terveiset päättäjille

Vammaisten ihmisten elämänlaadussa

on kysymys samoista asioista kuin kaikilla.

Päättäjät, pitäkää siis huoli siitä,

että voisitte itse käyttää palvelua,

josta olette päättämässä.

Valvokaa, että palvelun

hyvä laatu toteutuu. Hyvää laatua on 
• kunnioittava, ystävällinen ja tasa-

arvoisesti kohteleva henkilökunta
• asiakkaiden mielipiteen huomioon 

ottaminen ja sen noudattaminen
• lupausten ja sopimuksien pitäminen
• asiakkaan tietojen salassa 

pitäminen.



Terveiset päättäjille

Ja ennen kaikkea:

Älkää päättäkö meitä

koskevista palveluista 

yhtään mitään

kuulematta meitä!

OLEMME SAMAA MIELTÄ!Julkilausuma julkaistiin
Me Itse ry:n 
vuosikokouksessa 17.3.2019.

Me Itse Mäntsälän ryhmän lisäsi julkilausumaan 
omat mielipiteensä. 

Kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien teemaviikkoa 
vietetään 1. – 7.12.2019


