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Palvelut asiakaslähtöisemmiksi ja yhdessä kehittäminen kunniaan - 

Savon alueen vammaispalvelujen Kaste-hankkeen tuloksia 
 

Elokuussa päättyneessä hankkeessa pääpainopisteenä on ollut asiakkaiden äänen kuuleminen ja mukaan 

ottaminen kehittämiseen, esimerkkeinä mm. Palvelujen tarvitsijana ja käyttäjänä Suomessa -kirjanen, 

jossa vammaiset ihmiset ja heidän omaisensa kertovat kokemuksistaan sekä Omaan kotiin ja toimivaan 

arkeen -opas muuton suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Valtakunnallisen hankkeen Kohti osallisuutta ja 

yhdenvertaisuutta -kirja puolestaan tuo esille hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja yhteisen kehittä-

misen tarinoita. (Katso http://www.vaalijala.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=173&#). 

 

Asiakkaiden kokonaistilanteen entistäkin paremmin huomioon ottamiseksi on järjestetty koulutuksia palve-

lusuunnittelusta sekä laadittu Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kanssa palvelusuunnitelmaloma-

ke. Valtakunnallisen hankkeen voimin on koottu Palveluohjauksen diasarja työntekijöille sekä esite palvelu-

jen käyttäjille. Kevään 2013 aikana on kokeiltu avopalveluissa uudenlaista ryhmätoiminnan mallia, joka 

tähtää jokapäiväisessä elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien parantumiseen. Mallissa kuvataan sel-

laisia toimintaterapeuttisia kuntouttavia keinoja, joita palvelukotien ohjaajat voivat soveltaa ryhmätoimin-

nan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Mikkelin seudulla hanke on osallistunut työryhmään, joka kehitti 

asiakkaan tarpeet huomioonottavat SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet. Periaatteita sovelletaan 

mm. parhaillaan valmisteilla olevaan kehitysvammaisten autetun asumisen hankintaan. 

 

Osahankkeen toiminta-aikana on kehitetty välineitä muuton suunnitteluun vammaisten ihmisten kanssa 

työskenteleville ja vammaisille ihmisille. Savon alueen vammaispalveluissa työskentelevät ovat laatineet 

yhteistyössä erityisesti työntekijöiden käyttöön tarkoitetun muuttoprosessikuvauksen ja laatukriteerit sekä 

arviointiaineiston vammaisen henkilön muuton suunnitteluun. Aineistot on otettu käyttöön kehitysvam-

maisten ihmisten muuttaessa laitoksesta palvelukotiin kotiseudulleen. 

 

Osahanke on saattanut yhteen lukuisia tahoja ja lisännyt Etelä- ja Pohjois-Savon vammaisalan toimijoiden 

säännöllistä vuoropuhelua. Savon osahanke kutsui heti hankkeen alkumetreillä kokoon määräaikaisen neu-

vottelukunnan. Hyvin käyntiin lähteneen ja vaikuttavaksi havaitun toimintatavan pohjalta valmisteltiin koko 

Savon alueen yhteistä vaikuttamiskanavaa ISO:n Etelä-Savon vammaisfoorumin sekä pohjoissavolaisten 

vammaisneuvostojen kanssa.  Savon vammaisfoorumi kokoontuu ensimmäisen kerran ilman hankkeen 

tukea 2.10.2013 Varkauden Kuntorannassa. Foorumista vastuun ottanut Itä-Suomen sosiaalialan osaamis-

keskus kutsuu kaikkia vammaisia ihmisiä ja vammaisten aseman parantamisesta kiinnostuneita tilaisuuteen. 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta http://www.isonetti.net/tapahtumat.html. 

 

Osahankkeen ja lukuisten yhteistyökumppanien voimin on järjestetty useita tilaisuuksia ja työpajoja, mm. 

Osallisuusseminaari ja Pikku Parlamentti Mikkelissä 13.5.2013. Tilaisuuden materiaaleihin ja osahankkeen 

tuotoksiin voi tutustua osoitteessa http://osallisuusparlamentti.wordpress.com. Osahankkeen tuotoksia ja 

hankkeessa luotuja toimintamalleja löytyy lisäksi osoitteista www.innokyla.fi sekä www.vaalijala.fi. 

_______________________________________________________________________________________ 

Savon osahanke on toiminut Etelä- ja Pohjois-Savossa osana valtakunnallista vammaispalveluhanketta. 

Vuosina 2010–2013 on valtakunnallisessa hankkeessa ollut mukana yhteensä yhdeksän alueellista osahan-

ketta, jotka ovat ulottuneet Savon lisäksi Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Poh-

jois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntiin sekä ruotsinkielisille alueille. 

Hanke kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Kaste-kehittämisohjelmaan. 


