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Hei! 
 
Pohditaanko teillä tukea tarvitsevan nuoren itsenäistymistä ja lapsuudenkodista muuttoa? 
 
Jokaisen nuoren itsenäistymisen polku on erilainen ja näin eri asiat tukevat aikuistumista ja omaan kotiin 
muuttoon valmistautumista.  
 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on toteuttanut muutoksentukea yhdessä perheiden ja yhteistyötahojen 
kanssa jo -90 luvun alusta alkaen. Erityisesti itsenäistymisen tukeen ja muuttovalmennukseen olemme 
kehittäneet erilaisia toimintamalleja ja työvälineitä. https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/ 
 
Tässä kootusti vinkkilista asioista. Voit poimia sieltä ne asiat, jotka voisivat tukea sinua ja läheistäsi.  

Onnea uuden edessä       
 

Mitä se itsenäistyminen on ja miten siihen voi valmistautua? Minä itsenäistyn! -podcastiin kuuluu viisi 
jaksoa, jossa näitä asioita käsitellään keskustellen. https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/mina-
itsenaistyn-podcastsarja/ 

Usein muutostilanteissa meitä auttaa toisten ihmisten tarinat ja kokemukset 
Itsenäistymisen kevät -videosarjassa tukea tarvitsevat ihmiset ja heidän läheisensä kertovat ajatuksistaan. 
Sarja pitää sisällään kahdeksan jaksoa sekä kysymyksiä ajatusten ja keskustelun tueksi.  
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/itsenaistymisen-kevat/ 
 
Sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija. Sinä pystyt vaikuttamaan omaan elämääsi ja elämäsi 
suunnitteluun. Sinulla on oikeus tehdä asioita, joista nautit ja joita haluat tehdä. Sinulla on oikeus tehdä 
omaa elämääsi koskevia päätöksiä. Minun suunnitelmani -vihkon tarkoitus on auttaa sinua 
suunnittelemaan omaa elämääsi. https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Minun-suunnitelmani-
2011.pdf 

 
Nuoren itsenäistymisessä on monia vaiheita. Erityistä tukea tarvitsevan nuoren kohdalla 
itsenäistymisprosessiin tulee mukaan vielä enemmän asioita, joiden selvittäminen ja pohtiminen on tärkeää 
aloittaa hyvissä ajoin. Omille poluille -työkirja läheisille sisältää tärkeää tietoa ja pistää pohtimaan asioita 
oman läheisen kohdalla. https://kvps.fi/omille-poluille-tyokirja-itsenaistymisen-tueksi/  
 
Millainen on elämänpolkusi? Elämänpolku-kartan avulla voit tuoda tärkeitä asioita esille kirjoittaen tai 
piirtäen. https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Minun-ela%CC%88ma%CC%88n-polkuni.pdf 
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On tärkeää jo hyvissä ajoin suunnitella asumista. Näin haluan asua -lomake auttaa sinua kertomaan, miten 
haluat asua nyt tai tulevaisuudessa. Lomakkeelle kirjoitetut tärkeät asiat voivat toimia apunasi esimerkiksi 
palvelusuunnitelmapalaverissa. https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nain_haluan_asua_2020.pdf 
 
Millaisia vahvuuksia sinulla on ja millaisella tuella pärjäät? 
Näin minä pärjään! on selkokielinen julkaisu avun ja tuen itsearviointiin. Opas sanoittaa ihmisille tärkeitä 
asioita, vahvuuksia, tarpeita, toiveita ja omaa käsitystä hyvästä elämästä. Kirja auttaa varmasti myös tulevia 
työntekijöitä tutustumaan sinuun. https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nain-mina-parjaan.pdf 
 
 
Muutto omaan kotiin, mitä se koti ja muutto tarkoittaakaan? Omaan kotiin -oppaan avulla voit tutkia 
muuttamiseen liittyviä asioita ja kirjata tai piirtää niitä. https://kvps.fi/wp-
content/uploads/2020/04/Omaan-kotiin.pdf 
 
Mistä asioista hyvä keskustella ja sopia ennen muuttoa? 
Muuttajan arki kuntoon kartta auttaa tässä (kartta löytyy myös täytettävänä versiona) 
https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/muuttajan-arki-kuntoon/ 
 
 
Mikä on sinulle arvokasta ja tärkeää?  
Arvopyramidin kautta voit pohtia niitä asioita, jotka ovat sinun hyvässä arjessasi tärkeitä: 
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Arvopyramidi.pdf 
 
 
Mitä itsenäistyminen ja muutto tarkoittaa läheisillesi, miten he voivat olla tukenasi? 
Perheenjäsenen muutto on iso muutos myös läheisille.  
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Muuttovalmennus.pdf 

Entä mitä muutto tarkoittaa läheisesi omassa elämässä? 
Omille siiville -työkirjan avulla läheisesi voi käydä läpi omia ajatuksiaan. 
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Omille-siiville.pdf  
 
 
Oman elämän ohjaksissa -kirja pitää sisällään tietoa ja tehtäviä itsemääräämisoikeudesta 
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Oman-el%C3%A4m%C3%A4n-ohjaksissa.pdf 
 
 
Lisäksi täältä löydät vinkkejä muuttoon valmistautumiseen: 
https://verneri.net/yleis/vinkkeja-muuttovalmennukseen 
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