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Mihin henkilökohtaista apua voi saada?
Ja kuinka paljon? 1/2
Kotona ja kodin ulkopuolella välttämätön avustaminen
▪

Päivittäisiin toimiin

▪

Työhön ja opiskeluun

Kuva 1

Kuva 2

▪ Työsuhteinen työ sekä tutkintoon tai ammattiin
tähtäävä opiskelu.
▪ Opiskelua on myös valmentava
kuntouttava opetus.
Kuva 3

→ Tarvetta vastaava tuntimäärä henkilökohtaisen
avun tunteja
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Mihin henkilökohtaista apua voi saada?
Ja kuinka paljon? 2/2
Kotona ja kodin ulkopuolella välttämätön avustaminen:
▪ Harrastuksiin (nykyiset ja uudet)
▪

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen
▪
▪

▪

sukulaisten ja ystävien tapaaminen
yhteydenpito

Kuva 4

Yhteiskunnallinen osallistuminen
▪

erilaiset tilaisuudet, ryhmän tai yhdistyksen toimintaan osallistuminen
Kuva 5

→ vähintään 30 tuntia / kuukausi tai tarpeen mukaan
henkilökohtaisen avun tunteja
Kuva 6
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… esimerkkejä
▪

Avustamista ja opastamista eri asioissa kodissa (ruoanlaitto,
kodinhoito, siivous, vaatehuolto, hygieniasta huolehtiminen,
kauneudenhoito, pukeminen/riisuminen yms.)

▪

Toimimista kodin ulkopuolella (turvallinen liikkuminen, julkisten
liikennevälineiden käyttö, kaupassa, virastossa tai kirjastossa
käyminen, harrastuksissa tukeminen, yhteiskunnallinen
osallistuminen, lähiympäristön palveluihin tutustuminen,
sosiaalisen elämänpiirin laajentamisen tukeminen… yms.)

▪

Neuvomista eri asioissa (päätöksen teon tukeminen, laskujen
maksu, raha‐asiat, uudet tai yllättävät tilanteet, virallisten kirjeiden
luku yhdessä ja niiden selkokielistäminen, vanhemmuuden
tukeminen, kommunikaatioasioiden harjoittelu, keskusteluapu…
yms.)
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Lasten ja nuorten oikeus
henkilökohtaiseen apuun
▪

Lapsi tai nuori, joka ei pysty vammansa vuoksi
tekemään ilman apua asioita, joita vammattomat
ikätoverit tekevät yleensä jo itse/itsenäisesti
(normaalisuusperiaate)
▪ Huom! Avun saamiselle ei ole ikärajaa, joten jo alle
kouluikäinen lapsi voi saada apua tällaisiin toimiin; esim.
kaverisynttärit, vain lapsille tarkoitetut harrasteryhmät…
▪ Vrt. vanhemmuuteen normaalisti kuuluva hoiva ja
valvonta (esim. läksyjen teossa auttaminen)
▪ KHO: merkitystä lapsen/nuoren oikeudelle itsenäistyä

Kuvalähteet
▪
▪
▪
▪
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