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Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
läheistensä oma järjestö.

Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja 
kansalaisjärjestö, jonka jäseniä ovat 
paikalliset, alueelliset ja 
valtakunnalliset yhdistykset.

Perusti Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön vuonna 1992.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Yleishyödyllinen toimija, joka 
mahdollistaa täyden kansalaisuuden ja 
osallisuuden toteutumista.

Keskeisimmät toiminnot ovat 
vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, 
asuntojen hankinta ja rakennuttaminen 
sekä kehittämistoiminta.

KVPS Tukena Oy

Valtakunnallinen kehitysvamma-
alan toimintojen ja palveluiden 
tuottaja ja kehittäjä.

Tukena tuottaa mm. asumisen, 
lyhytaikaishoidon, henkilökohtaisen 
avun, työhönvalmennuksen ja 
päivätoiminnan palveluita

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
perusti Tukenan vuonna 2007.

www.tukiliitto.fi www.kvps.fi www.tukena.fi

http://www.tukiliitto.fi/
http://www.kvps.fi/
http://www.tukena.fi/


Elämänmuutostoiminta tukee kehitysvammaisia ja erityistä tukea 
tarvitsevia ihmisiä sekä heidän läheisiään elämän eri muutosvaiheissa. 

•Yhdessä perheiden ja kumppaneiden kanssa luomme mahdollisuuksia yksilölliseen 
elämänsuunnitteluun ja vertaistukeen 
•Tarjoamme perheille tietoa erilaisista palveluista ja tukimuodoista 
•Kehitämme alueellista tukea ja palveluita yhdessä kumppaneidemme kanssa 

•Tulevaisuuden Taitajat: Pienten erityislasten 
vanhemmille
•Aikuisuuden kynnyksellä: Tukea tarvitseville 
nuorille ja aikuisille, joille itsenäistyminen on 
ajankohtaista
•Muuttovalmennus: Omaan kotiin muuttaville 
henkilölle ja heidän läheisilleen
•Ikäperhetoiminta: Täysi-ikäisille erityistä tukea 
tarvitseville aikuisille, jotka asuvat 
lapsuudenkodissa
•Edelläkävijät: Erityistä tukea tarvitseville 
henkilöillä ja lähiverkostolle, joilla on haastava 
elämäntilanne tai vaikeuksia löytää perheille 
sopivaa tukea ja palveluita.

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/tulevaisuuden-taitajat/
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/aikuisuuden-kynnyksella/
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/muuttovalmennus/
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/ikaperhetoiminta/
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/edellakavijat/
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/


Nuoren oma toive ja tahto

Nuoren palvelupolut, 16-18 -vuotiaat

Niken asumisentarina

Oma koti toiveissa, miten edetä?

Johannan asumisentarina

Itsenäistymisen tukena 

Valmistautumista muuttoon ja yhteistyötä

Mitä vanhemman hyvä ottaa huomioon ja tietää nuoren asumisen 
suunnittelussa?



https://kvps.fi/wp-
content/uploads/2020
/04/Nuoren-
palvelupolut.pdf

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nuoren-palvelupolut.pdf


Niken 
asumisentarina



• Sinä voit päättää itse, missä asut. Päätös ei ole aina helppo, mutta sen pitää 
perustua sinun omiin toiveisiisi.

• On tärkeää, että saat päätöksen tueksi tietoa erilaisista mahdollisuuksista asua.

• Kun suunnittelet asumista, voit tarvita aikaa ja toisen ihmisen tukea. Pyydä 
silloin avuksesi sinulle tärkeitä ihmisiä.

YK:n vammaissopimukseen pohjautuva työväline, 
jonka avulla voi suunnitella tulevaa asumistaan:

https://kvps.fi/wp-
content/uploads/2020/04/Nain_haluan_asua_2020.pdf

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nain_haluan_asua_2020.pdf


Muuttoaikeiden herätessä, on hyvä olla yhteydessä oman 
paikkakunnan vammaispalveluihin ja pyytää 
palvelusuunnitelman päivitystä. 

Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin toiveet tulevasta 
asumisesta.

Työntekijä osaa neuvoa ja ohjata miten juuri teidän kunnassa 
muuttoon voi alkaa valmistautua.

Vammaispalvelut ja 
palvelusuunnitelma

Hyvää tietoa palvelusuunnitelmaan 
löydät mm. täältä:

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-
jarjestaminen/palvelusuunnitelma/

https://verneri.net/yleis/palvelusuunnitelma

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/palvelusuunnitelma/
https://verneri.net/yleis/palvelusuunnitelma


Tutustuminen erilaisiin
asumisen vaihtoehtoihin

• Asuminen omassa asunnossa, joko
vuokra- tai omistusasunnossa, täysin
itsenäisesti

• Asuminen omassa asunnossa
henkilökohtaisen avun tai muun
tukimuodon turvin

• Asuminen omassa asunnossa ryhmäkodin
läheisyydessä siten, että ko. yksikön
henkilökunnalta saa apua (tuettu
asuminen, asuntoryhmät)

• Ryhmäasuminen asumispalveluyksikössä
(ryhmäkoti), jossa on henkilökuntaa
paikalla osan päivästä (palveluasuminen)

• Ryhmäasuminen asumispalveluyksikössä, 
jossa on henkilökuntaa paikalla
ympärivuorokautisesti (tehostettu
palveluasuminen)

• Perhehoito on lyhyt- tai pitkäkestoista
hoitoa perhehoitajan kodissa

https://kvps.fi/wp-
content/uploads/2020/09/
Omille-poluille.pdf

https://verneri.net/yleis/asuminen

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-
palvelut/asuminen

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/09/Omille-poluille.pdf
https://verneri.net/yleis/asuminen
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen


Asumisen laatukriteerit
https://verneri.net/asumisen-tekoja/hyva-asuminen/

https://verneri.net/asumisen-tekoja/hyva-asuminen/


Johannan 
asumisentarina



Itsenäistyminen voi tapahtua hyvin eri ikäisenä. Tärkeitä hetkiä 
itsenäistymisen taipaleella ovat muun muassa yökyläilyt ja leirit ja muut 
hetket, jolloin pääsee kokeilemaan omia siipiään turvallisesti ilman 
vanhempia.

Tärkeää on harjoitella itsenäistymistä jo lapsuudenkodissa. Millaisia 
taitoja voin opetella jo nyt kotona?

Itsenäistymisen tukena ja valmistautuminen 
muuttoon / nuori

Hyödyllisiä työkaluja itsenäistymisen tueksi 
löydät täältä:

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Omaan-
kotiin.pdf

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/mina-
itsenaistyn-podcastsarja/

http:// https:/kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Omaan-kotiin.pdf
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/mina-itsenaistyn-podcastsarja/


• Harjoittelija saa valmennukseen osallistumisesta mm. 
tiedollisia ja taidollisia asumisvalmiuksia, jotka vahvistavat 
hänen itseluottamusta ja valmiutta itsenäiseen asumiseen. 

• Läheiset saavat tietoa lapsensa asumisen valmiuksista, joka 
voi lisätä luottamusta nuoren itsenäistymisen onnistumiseen.

• Vammaispalveluiden ja erityisammattiopistojen työntekijöille 
harjoittelusta saatava tieto voi puolestaan auttaa arvioimaan 
tulevaa asumistarvetta ja sitä kautta myös antaa ideoita 
asumisen palvelurakenteen kehittämiselle.

Asumisharjoittelu
https://kvps.fi/asumisharjoittelusta-valmiuksia-
itsenaiseen-elamaan/

https://kvps.fi/wp-
content/uploads/2020/04/Nain-
mina-parjaan.pdf

https://kvps.fi/asumisharjoittelusta-valmiuksia-itsenaiseen-elamaan/
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nain-mina-parjaan.pdf


Muuttovalmennus tukee
muuttajaa ja hänen
läheisiään
elämänmuutoksessa

• Muuttaminen omaan kotiin on suuri 
elämänmuutos. 

• Usein tukea tarvitsee muuttajan lisäksi myös 
muu perhe. 

• Muuttajan elämäntarinan, voimavarojen ja 
tuen tarpeiden tunnistaminen on tärkeää.

• Läheisten usko tulevaisuuteen auttaa 
muutoksessa ja omaan kotiin kotiutumisessa.

• Muuttovalmennus antaa perheille taitoja, 
tietoa ja tukea elämänmuutokseen. 
Tavoitteena on onnistunut muutto ja 
kotiutuminen uuteen kotiin.

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/muuttovalmennus

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/muuttovalmennus


Valmistautuminen
muuttoon / läheinen

• Miten voin tukea lapseni itsenäistymistä?

• Miten voin olla lapseni tukena muuttoon
valmistautumisessa?

• Miten lapseni muutto vaikuttaa minuun
(elämään ja arkeen) 

• Miten vanhemmuus muuttuu? 

Uudet roolit

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Omille-siiville.pdf

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Omille-siiville.pdf


Itsenäistymisen kevät
videosarja

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/itsenaistymisen-kevat/

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/itsenaistymisen-kevat/


Hyödyllisiä työkaluja muuton kynnyksellä:

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/08/Muuttajan-arki.pdf

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/08/Muuttajan-arki_pohja.pdf

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/09/Omaan-kotiin-netti.pdf

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/08/Muuttajan-arki.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/08/Muuttajan-arki_pohja.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/09/Omaan-kotiin-netti.pdf


Avain tukea tarvitsevan ihmisen hyvään elämään on läheisten ja työntekijöiden hyvä vuorovaikutus ja yhteistyö. 
Läheisillä ja työntekijöillä tulee olla yhteinen ymmärrys siitä, miten he mahdollistavat tukea tarvitsevalle ihmiselle 
omannäköisen elämän. 

”On hyvä, että vanhempien tietämystä ja kokemusta kunnioitetaan”

”On tärkeää, että henkilökunta ja läheiset pystyvät yhteistyössä ratkomaan arkielämään liittyviä ongelmia.”

”Henkilökunnan ja läheisten yhteistyö sujuu parhaiten, kun molemmat lähestyvät asioita kehitysvammaisen ihmisen 
näkökulmasta hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellen.”

Yhteistyöstä



www.kvps.fi


