
Onnistuimme!
Saavutuksemme vuonna 2021

Joustavia yksilöllisen 
elämän vaihtoehtoja

Savas-Säätiö sr (SAVAS)  
on tukea tarvitsevien henkilöiden,  

lähinnä kehitysvammaisten ja  
autististen henkilöiden sekä  
mielenterveyskuntoutujien  

asumisen ja päiväaikaisen toiminnan 
osaaja, tuottaja ja kehittäjä Savossa.

SAVAS kehittää palveluja asiakkaan 
tarpeet ja mahdollisuudet edellä.  

Kaikilla on oikeus oman näköiseen ja 
turvalliseen elämään tasa-arvoisena 

yksilönä toisten rinnalla.

www.savas.fi 

  SavasSaatio    savassaatio
  Savas-Säätiö, Vuorikatu 26 A 2. kerros, 70100 KUOPIO 

IHMINEN 
EDELLÄ

AVOIMUUS

OSALLISUUS

Osallisuutta erityisille ihmisilleIhminen edellä vuodesta 1989

 Kehitämme asiakkaiden työosallisuutta   
 Etsimme vertais- ja kokemustoimijoita 
 Kehitämme asiakkaiden osallisuuden mittaamisen   

    tapoja yhteistyössä Osalliseksi -hankkeen kanssa 

Asiakkaan osallisuuden tukeminen

Yhdessä kumppaneiden kanssa
 Käynnistämme tuotekehitykseen ja  

    palvelumuotoiluun liittyvää yhteistyötä

 Järjestämme koulutuksia ja webinaareja

Lähivuosina

Palvelumuotoilu Tuotekehitys

Osaava henkilöstö voimavarana
 Kehitämme henkilöstön veto- ja pitovoimaa
 Vahvistamme henkilöstön teknologiaosaamista

Arvomme



Missä onnistuimme
vuonna 2021

Asiakkaan osallisuuden tukeminen

Yhdessä kumppaneiden kanssa

 Toteutimme toimintakeskusten välillä  
”live-tuokioita” Teamsin välityksellä 

 Otimme TUPA-palveluissa testaukseen  
Jäpä-sovelluksen  
(Jäpä = jäsennelty päivä) 

 Järjestimme henkilöstölle ja yhteistyökumppa-
neille vammaisalan vetovoimaa lisääviä webinaareja 
yhteistyössä VAVE hankkeen kanssa;  
”Kehittämisen tuulia”, ”Innostava ja luova vammaisala” 
ja ”Vetoa ja pitoa vammaisalalle”

 Kehitimme tilaajien 
kanssa uusia palveluita; 
TUPA-palveluiden  
laajentuminen Savonlinnaan, 
organisaation ulkopuolelle 
myytävät koulutuspalvelut 
sekä tukihenkilötoiminta

 Käynnistimme valta- 
kunnallisen Stea-rahoitteisen  
Osalliseksi -hankkeen

 Koulutimme  
somevastaavat ja  
järjestimme erilaisia 
somekampanjoita

 Koulutimme Savakselle kuusi Moodmetric 
-valmentajaa ja aloitimme Moodmetric-mittaukset 
toimintakeskuksissamme

Savas-säätiö uudisti strategiansa vuonna 2018.
 Strategiassa linjattujen toimenpiteiden toteutus 

ajoittuu vuosille 2019-2025.

Osaava henkilöstö voimavarana

Osallisuutta erityisille ihmisilleIhminen edellä vuodesta 1989

 Saimme 19 uutta innovaa-
tiota innovaatiotyökalumme 
kautta 

 Kehitimme 
henkilöstön sisäisen 
koulutuksen rakennetta

 Avasimme henkilöstön oppimis- ja perehtymis-
alustan, Savas Akatemian

 Järjestimme Teamsissa asiakas- ja läheisraateja 
sekä asiakkaillemme erilaisia etäkahviloita 

 Toteutimme asiakkaiden 
aktiivisuusseurantapilotin 
osana VAVE hanketta

 Pilotoimme päivä- 
aikaisessa toiminnassamme 
VR-lasien käyttöä  

Onnistumisia kentältä

 Savaksessa pystytään toimimaan säätiön 
arvojen ja kulttuurin mukaisesti. Johtaminen 
on onnistunutta ja perustehtävää tukevaa. 
Työntekijöillä on hyvä osaaminen, ja sitä on 
mahdollista kehittää jatkuvasti. Olemme onnis-
tuneet pitämään korkean laadun asiakastyössä 
myös haasteellisissa ja poikkeavissa tilanteissa, 
esim. korona-aikana ja henkilöstön saatavuuden 
haasteissa. Yhä kiristyvässä sote-henkilöstön  
saatavuudessa olemme onnistuneet saamaan 
hyviä ja osaavia työntekijöitä yhteisöömme. 

 Kansallisessa vertailussa RAI-arvioinnin 
tulokset osoittavat, että asiakastyössä vahvuuk-
siamme on asiakkaiden osallisuuden tukeminen, 
kuntoutususko ja puhetta tukevien ja korvaavien 
menetelmien käyttö. 

 Meillä Savaksessa ollaan moniin asioihin  
tyytyväisiä. Työyhteisöissä on hyvä ilmapiiri  
tehdä työtä asiakas edellä. Savaksessa on  
vahva yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne 
niin työntekijöiden kuin asiakkaiden ja läheisten 
kokemana. 

”Minä tunnen  
 niin kuuluvani tänne. 
 Tämä on minun rakas perheeni.”  
  (asiakkaan palaute)

”Työyhteisö  
  on huippuhyvä.”  
  (työntekijän palaute)


