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Elämänmuutostoiminta
• 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 toiminta: 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/


Mikä fiilis, kun pohdit nuoresi muuttoa?

Keskustelukenttään: 
-oma nimi
-mistä päin Suomea osallistut
-valitse kuva/kirjaa numero



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Nuoren itsenäistymisen prosessissa on monia vaiheita. 

Jokainen nuori sekä läheiset kulkevat näitä itsenäistymisen polkuja omaa tahtia.

Askeleita kohti itsenäisyyttä:

• Kodin rooli arkiaskareiden harjoittelussa

• Pieniä, onnistumisen kokemuksia tuovia askareita arjen keskellä

• Innolla vai pakolla?

• Mallioppiminen sisaruksilta ja kavereilta

• Kuuntele nuorta, anna mahdollisuus kokeilla ja

tehdä itse

•Harjoittelua ja toistoja

Itsenäistyminen



Kohti omaa elämää askel 
kerrallaan

-Mistä onnistumisen ja pärjäämisen 
kokemuksia?

-Ketkä tukemassa?

-Mitkä asiat tukemassa?

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmu
utos/mina-itsenaistyn-podcastsarja/

https://kvps.fi/palvelut/teemaleirit/

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

Asumisharjoittelu

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/mina-itsenaistyn-podcastsarja/
https://kvps.fi/palvelut/teemaleirit/
https://kvps.fi/asumisharjoittelusta-valmiuksia-itsenaiseen-elamaan/


Joonaksen ja isän pohdintoja

https://www.youtube.com/
watch?v=7xEr1WU-mrM

https://www.youtube.com/watch?v=7xEr1WU-mrM


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



Muuttovalmennus on…

”Olen oppinut kertomaan omista asioistani. Muutto ei ole jännittänyt niin kovasti,
kun siihen liittyvistä asioista on juteltu ja olen tutustunut uusiin naapureihin. ”
-muuttaja-

”Lisännyt luottamusta muuton onnistumiseen ja lapsen itsenäistymiseen.
turvallisuutta ja rohkeutta kohdata uusi huominen ja uskaltautua päästää irti”
-vanhempi-

”On pystynyt itse ajattelemaan asioista uudella tavalla mm. avannut silmiä
siihen, kuinka monia ihmisiä koskevasta asiasta muutossa on kysymys
-näkökulmien yhteen sovittaminen”
-työntekijä-



Elämäntilanteen 
kuvaus ja 

tulevaisuuden 
suunnittelu

Valmistautuminen

* Voimaantuminen

* Vertaistuki

Yksilöllinen 
muuttovalmennus

*muuttosuunnitelma

Kotiutuminen

*Omannäköinen 
elämä

Muuttopäätös Muutto



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

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

Näin minä pärjään, oma arvioni avun ja tuen 
tarpeistani:

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

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


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

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

Vernerin sivuilta: https://verneri.net/yleis/yksilollinen-muuttovalmennus

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/09/Omaan-kotiin-netti.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/09/Omaan-kotiin-netti.pdf
https://verneri.net/yleis/yksilollinen-muuttovalmennus


Elämänmuutosta edesauttavat/
muuttajan näkökulma

• Tutustuminen

• Arkipäivän tunteminen

• Valmistautuminen

• Oma rooli

• Yksilöllinen päivätoiminta

• Mielekäs vapaa-aika

• Elämässä selviytymisenkokemus

• Läheiset mukana

• Aika kotiutumiselle

Toivanen, K. 2002. Passaa asua



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


https://kvps.fi/wp-
content/uploads/2020/03/Minun-
ela%CC%88ma%CC%88n-polkuni.pdf

https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Minun-ela%CC%88ma%CC%88n-polkuni.pdf




















Läheiset

https://kvps.fi/kehittamine
n/elamanmuutos/itsenaist
ymisen-kevat/

• Miten voin olla lapseni tukena muuttoon 
valmistautumisessa?

• Miten lapseni muutto vaikuttaa minuun (elämääni 
ja arkeeni)? 

• Miten vanhemmuus muuttuu? -> Uudet roolit

• Parisuhde

• Mitkä asiat tukevat minua vanhempana matkalla 
kohti tulevaisuutta?

• Mistä saan vanhempana voimavaroja elämän 
reppuun?

• Yhteistyö työntekijöiden kanssa, luottamuksen 
rakentuminen

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

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

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/itsenaistymisen-kevat/
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/03/Omille-siiville.pdf
https://kvps.fi/wp-content/uploads/2020/04/Keskustelupohja-vanhemmille.pdf


https://kvps.fi/tapahtuma/muuttovalmennuksen-verkkokurssi-
kevat-2022/

Tervetuloa mukaan 
muuttovalmennuksen kevään 
neljään verkkotapaamiseen 
saamaan tietoa, tukea ja näin 
valmistautumaan tulevaan 
muutokseen. 

Mitkä asiat auttavat sinua 
muuttaja valmistautumaan 
muuttoon ja kotiutumaan uuteen 
kotiin? 

Mitkä asiat auttavat sinua 
läheinen olemaan tukena ja 
valmistautumaan kenties omaan 
elämänmuutokseen, jonka 
läheisesi muutto tuo?

https://kvps.fi/tapahtuma/muuttovalmennuksen-verkkokurssi-kevat-2022/


Välähdyksiä asumisen 
mahdollisuuksista

Asumisen videot
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmu
utos/asumisenvaihtoehtoja-videosarja/

Tukiasumisesta 
https://www.youtube.com/watch?v=5f
9PDq40xhw

https://www.youtube.com/watch?v=B
OMBPY9KJq8

Monipuolista asumista kehittämässä
https://www.youtube.com/watch?v=7x
Er1WU-mrM

Mitä ajatuksia herätti? 

https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/asumisenvaihtoehtoja-videosarja/
https://www.youtube.com/watch?v=5f9PDq40xhw
https://www.youtube.com/watch?v=BOMBPY9KJq8
https://www.youtube.com/watch?v=7xEr1WU-mrM


Ota kortti, joka kertoo millaisesta
ikkunasta tai ovesta katsot nuoresi

itsenäistymistä tämän
verkkoluennon jälkeen?

Mitä se kertoo ? Ja mikä tunne
sinulle tulee tästä kuvasta?

Haluatko jakaa jotain muuta, mikä
on merkityksellistä tässä hetkessä?





www.kvps.fi

Kiitos illasta ja 
hyvää kevään 
jatkoa



www.kvps.fi


