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Tukiringin taustaa:

• Tukirinki (circle of support) on tarkoitettu vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee apua oman
elämän suunnitteluun, päätösten tekemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen

• Tukirinki on tuetun päätöksenteon yksi väline

• Tukirinki ajattelu perustuu ymmärrykseen ihmissuhteiden tärkeydestä ja jokaisen ihmisen
tarpeesta verkostoon sekä ihmissuhdeverkostojen apuun henkilön pohtiessa omaa elämää

• Erityisesti vammaisten henkilöiden elämässä ei ole selviö, että ihmissuhdeverkostoja on
automaattisesti

• Tukiringin jäsenet voivat koostua palkkatyöntekijöistä sekä muista henkilöistä

• Tukiringit voivat olla hyvin erilaisia



Tukiringin perusajatus:

Nykyhetken ja 
tulevaisuuden 

suunnittelu
Yhteisöllisyys 

Kannustetaan 
hyvään ja 

parannetaan 
elämänlaatua

Rento 
tapaaminen

Vastuun 
jakaminen

Voi muuttua ja 
mukautua



Tukiringin muodostus:

Tuettava 
henkilö

1-10 Tukijaa 

Joukko ihmisiä 
(tukijoita) vanhempi, 
sisarus, sukulainen, 

ohjaaja, luokkakaveri, 
terapeutti, ystävä..

Sekoitus kavereita, 
perheenjäseniä ja 
ammattilaisia olisi 

hyvä tukirinki

Osallistuminen 
perustuu 

vapaaehtoisuuteen



Tukiringin tapaamiset:

-Määrästä, kestosta, virallisuudesta tai aiheista ei säädöstä

-Tapaamiset säännöllisiä, jotta yhteys säilyy

-Tapaamisissa rento ilmapiiri, ei ”kokousmainen”

-Tuettava henkilö yleensä mukana

-Tukirinkiä voi muuttaa milloin tahansa

Mitä tuettava 
henkilö haluaa tai 

tarvitsee 
elämäänsä?

Mitä muutoksia pitää 
tehdä jotta tavoitteet ja 

toiveet toteutuu?

Miten tukijat 
auttavat?



Erilaista tukirinkejä:

• Perheen kautta järjestäytyvä tukirinki

• Ammattilaisten kautta järjestäytyvä tukirinki

Tutkimuksissa on nimetty kolme eritasoista tukirinkiä:

- Foundation circle: suurin osa ympäröivistä ihmisistä on palkattuja henkilöitä

- Building circle: ympärillä on joitain perheenjäseniä tai ystäviä, mutta sitoutuminen henkilön elämään 
hieman ontuvaa

- Thrive circle: Vahvat suhteet perheenjäsenien kanssa, jotka ovat sitoutuneita tukemaan ja auttamaan 



Tukiringin fasilitaattori:

- Tukirinkiä vetää fasilitaattori

- Fasilitaattori voi olla vammainen henkilö itse tai joku tukiringin jäsenistä

- Fasilitaattorilla osaamista palvelujärjestelmästä sekä asiakaskeskeinen työote

- Kerää yhteen tukiringin jäsenet ja vastaa tapaamisen strukturoinnista, 

aikatauluista sekä muistiinpanoista

- Fasilitaattorin rooli vaihtelee tukiringin mukaan 



Toimivan tukiringin elementtejä: 

-Tuettavan henkilön hyvä tunteminen ja 
kunnioitus
-Kommunikaation osaaminen
-Sitoutuminen ja luottamus
-Innostunut suhtautuminen
-Ei aina nopeita vastauksia
-Rehellisyyttä ja avoimuutta
-Tukijoiden vahvuuksien ja viisauden 
hyödyntäminen

Tukiringin hyödyt:

-Päämiehen hyvinvoinnin lisääntyminen
-Tulevaisuuden suunnittelun 
mahdollistuminen ja helpottuminen
-Päätöksenteon onnistuminen
-Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
-Sosiaalisen eristäytymisen väheneminen 



Tukiringin kokeilu Etevassa:

• Tukirinki menetelmää kokeillaan kahden vaikeasti vammaisen henkilön kanssa

• Tukirinki kokoontuu yhteensä neljä kertaa kevään 2021 aikana

• Ensimmäinen tukiringin tapaaminen maaliskuussa

• Yhteistyötä: Etevan erikoisohjaaja Sanna Rantala, Kehitysvammaliitto sekä 

Sopiva-hanke



Tukirinki tapaamisten sapluuna:

1. 

Verkostokartta

2. 

Voimavarat

3. 

Unelmat ja 
tilanne päivä-

toiminnassa

4. 

Arviointi



Kiitos!



Lähteet:
• Circles of Support (ric.org.au)

• Supported Decision-Making Gives People with Disabilities a Voice (supporteddecisions.org)

• Circles of Support for People with Disability: (asid.asn.au) Circles of support (futurelearn.com)

• Circle of support: How it can help | Disability Advice | Scope (scopeaust.org.au)

• a-guide-to-circles-of-support.pdf (mentalhealth.org.uk)

• circlesofsupportandpersonalisation.pdf (includ-ed.eu)

• Supported Decision Making (Final).pdf (kvalitavpraxi.cz)

• Services-and-Families-Working-Together-to-Support-Adults-with-Intellectual-Disability-6th-round-table-Nov-2011.pdf

• https://www.scopeaust.org.au/blog/disability-advice/creating-a-circle-of-support/

• https://www.asid.asn.au/Portals/0/Conferences/NZ2010/Circles%20of%20Support%20for%20People%20with%20Disabilit
y%20-%20Ainslie%20Gee.pdf

• Bigby, C.,& Araten-Bergman, T. (2018). Models for forming and supporting circles of support for people with intellectual
disabilities. Living with Disability Research Centre, La Trobe University.

https://www.ric.org.au/assets/Uploads/circles-of-support/fc67c032b4/Circles-of-Support-Manual-2019.pdf
https://supporteddecisions.org/
https://www.asid.asn.au/Portals/0/Conferences/NZ2010/Circles%20of%20Support%20for%20People%20with%20Disability%20-%20Ainslie%20Gee.pdf
https://www.futurelearn.com/info/courses/health-assessment/0/steps/42765
https://www.scopeaust.org.au/blog/disability-advice/creating-a-circle-of-support/
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/a-guide-to-circles-of-support.pdf
http://includ-ed.eu/sites/default/files/documents/circlesofsupportandpersonalisation.pdf
https://www.kvalitavpraxi.cz/res/archive/021/002443.pdf?seek=1366106971
file://///verkko/Omat/starcje1/Desktop/YleistÃ¤/Services-and-Families-Working-Together-to-Support-Adults-with-Intellectual-Disability-6th-round-table-Nov-2011.pdf
https://www.scopeaust.org.au/blog/disability-advice/creating-a-circle-of-support/
https://www.asid.asn.au/Portals/0/Conferences/NZ2010/Circles%20of%20Support%20for%20People%20with%20Disability%20-%20Ainslie%20Gee.pdf

