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Asumista, päivätoimintaa ja
palvelujen kehittämistä Savossa



Savas-Säätiö sr (SAVAS) 
on tukea tarvitsevien henkilöiden, lähinnä 
kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden 
sekä mielenterveyskuntoutujien asumisen ja 
päiväaikaisen toiminnan osaaja, tuottaja ja 
palvelujen kehittäjä. Vuonna 1989 perustettu 
Savas on yksi suurimpia tukea tarvitsevien 
henkilöiden palvelujen tuottajia Savon alueella.

Toimintamme
Tuotamme asiakkaillemme asumista ja 
muuta elämänhallintaa tukevia palveluja. 
Kehitämme aktiivisesti tukea tarvitsevien 
henkilöiden hyvinvointia edistäviä palveluja, 
tukimuotoja ja toimintamalleja. 
Toimintamme peruspilareita ovat palvelujen 
hyvä laatu ja jatkuva kehittäminen sekä 
henkilöstön korkea ammattitaito.

Osallisuutta erityisille ihmisille

Toimintamme arvot ovat:

Toimintamme lähtökohtana on ihminen  
omine yksilöllisine ominaisuuksineen ja  
tarpeineen.

Toimimme niin, että jokainen asiakkaamme 
saa kasvaa omassa osallisuudessaan 
omaan mittaansa. 

Toimintamme on läpinäkyvää ja 
kommunikaatio avointa ja vuorovaikutteista. 

Ihminen edellä

Avoimuus

Osallisuus

Laadukasta toimintaa
Savaksessa pitkäjänteinen laatutyö on osa organisaation 
ajattelu- ja toimintatapaa. Laatutyön lähtökohta on vahvasti 
yhdessä määritellyissä arvoissa. Laadun kehittäminen tukee 
osallistavaa asiakastyötä. Laadukasta toimintaa todentaa 
Labquality Oy:n Savaksen laatujärjestelmälle myöntämä  
SHQS-laaduntunnustus (nro 74/2020), joka kattaa asumis- 
palvelut, työ- ja päivätoiminnan sekä kehittämistoiminnan.

Savas-Säätiöllä on ollut Yhteiskunnallinen yritys -merkki 
vuodesta 2018. Merkki kertoo, että yritys on perustettu  
yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa  
kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään.



Joustavia yksilöllisen 
elämän vaihtoehtoja

Asuminen ja tilapäisasuminen palvelukodeissa 
Savas-Säätiön palvelukodit ovat turvallisia ja kodikkaita yhteisöjä, joissa jokaisella 
asukkaalla on oma yksityinen asunto. Asukkaalla on oikeus ja mahdollisuus  
vaikuttaa yhteisön asioihin ja toimintaan. Pääosassa säätiön palvelukodeista  
asukkaalla on mahdollisuus saada ympärivuorokautista tukea.  
 

Osa palvelukodeista tarjoaa myös tilapäisasumispaikkoja kehitysvammaisille
ja autistisille henkilöille. Tilapäisasumisen palveluiden avulla mahdollistetaan 
itsenäisen elämän harjoittelu kotona asuville kehitysvammaisille ja autistisille 
henkilöille sekä tuetaan perheiden ja omaishoitajien jaksamista. 

Asuminen tukiasunnossa
Savas hankkii ja vuokraa erityisryhmille tarkoitettuja tukiasuntoja. 
Säätiön tukiasunnot on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat asua itsenäisesti 
mutta tarvitsevat ohjausta ja muuta tukea asumiseen ja arjessa selviytymiseen. 
Henkilön asumisessa tarvitsemat tukipalvelut järjestää kotikunta.

Lue lisää: savas.fi

Kotiin annettavat TUPA-palvelut
Savas tuottaa asumisen tuki- ja ohjauspalveluja
(TUPA-palvelut) omissa asunnoissaan asuville 
lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisille henkilöille. 
Tukea tarjotaan asiakkaan omaan kotiin hänen 
yksilöllisten tarpeidensa mukaan elämän eri osa-alueilla.

Päivätoiminta toimintakeskuksissa
Säätiön päivätoiminnan tavoitteena on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä 
sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta yhteiskunnassa. 
Luovassa ja virikkeellisessä päivätoiminnassa otetaan huomioon asiakkaan 
yksilölliset tarpeet ja toiveet. Asiakkaan yksilöllinen tuki ja ohjaus perustuvat 
toimintakyvyn arviointiin ja yksilölliseen elämänsuunnitteluun.

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Savas-kehittämistoiminta organisoidaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeina ja 
se tähtää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden, 
tukimuotojen ja toimintamallien käyttöönottamiseen. Kehittämishankkeiden avulla 
vastataan uusiin ja muuttuviin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin. 

Koulutus- ja ohjauspalvelut
Koulutamme, ohjaamme ja konsultoimme erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja 
heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia. Tutustu koulutuksiimme ja ilmoittaudu 
mukaan. Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia työyhteisöjen tarpeisiin.



TOIMINTAYKSIKÖT

IISALMI 
 

Haipakka-asunnot
Pappilantie 8, 74120 IISALMI
puh. 044 430 6369 
kirkonsalmiaut@savas.fi 

Kirkonsalmen palvelukoti
Pappilantie 6, 74120 IISALMI
puh. 044 430 6365 
kirkonsalmi@savas.fi

Marjahaan palvelukoti
Marjahaankierto 69, 74130 IISALMI
puh. 044 430 6373 
marjahaka@savas.fi

Osallisuustalo AITO
Teollisuuskuja 7, 74120 IISALMI 
puh. 044 430 6371
kirkonsalmitk@savas.fi

Sorsapuiston palvelukoti
Tiirankatu 8, 74120 IISALMI
puh. 044 430 6376 
sorsapuisto@savas.fi

TUPA-palvelut Iisalmi
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut)
Sorsapuiston palvelukoti
Tiirankatu 8, 74120 IISALMI
puh. 044 430 639
tuula.krogerus@savas.fi

KIURUVESI
Kallion palvelukoti
Kallionkuja 2, 74700 KIURUVESI
puh. 044 430 6322
kallio@savas.fi

KUOPIO
Louhumäen kodit
Kuoppamäentie 1, 70820 KUOPIO
puh. 044 430 6322
louhumakipk@savas.fi

Louhumäen toimintakeskus
Kuoppamäentie 1, 70820 KUOPIO
puh. 044 430 6328
louhumakitk@savas.fi

Puijonsarven palvelukoti
Puijonsarventie 34, 70260 KUOPIO
puh. 044 430 6311
puijonsarvi@savas.fi

Savolanniemen palvelukoti
Auringonkierto 6, 70820 KUOPIO
puh. 044 430 6331
savolanniemi@savas.fi

Särkiniemen palvelukoti
Sammallahdentie 24, 70700 KUOPIO
puh. 044 430 6318
sarkiniemipk@savas.fi

 
 
Särkiniemen toimintakeskus
Sammallahdentie 24, 70700 KUOPIO
puh. 044 430 6320
sarkiniemitk@savas.fi

TUPA-palvelut Kuopio 
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut)
Puijonsarventie 34, 70260 KUOPIO
puh. 044 430 6310
minna.tuomi@savas.fi 

MIKKELI
Katajamäen toimintakeskus
Linnankatu 5, 50100 MIKKELI
puh. 044 430 6382
katajamaki@savas.fi

Maahisentaipaleen asunnot
Maahisentaival 7–9, 50970 MIKKELI
puh. 044 430 6392
maahisentaival@savas.fi

Oksakujan palvelukoti
Oksakuja 1, 50120 MIKKELI
puh. 044 430 6334
oksakuja@savas.fi

Pihkapuiston palvelukoti
Oksakuja 2, 50120 MIKKELI
puh. 044 430 6387
pihkapuistopk@savas.fi

Pihkapuiston toimintakeskus
Oksakuja 2, 50120 MIKKELI
puh. 044 430 6389
pihkapuistotk@savas.fi

TUPA-palvelut Mikkeli
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut)
Maahisentaipaleen asunnot 
Maahisentaival 7, 50970 MIKKELI
puh. 044 430 6380
tupa.mikkeli@savas.fi

MÄNTYHARJU
Lehtolan palvelukoti
Sahalahdentie 18-20, 52700 MÄNTYHARJU
puh. 044 430 6355 
lehtola@savas.fi

PIEKSÄMÄKI
Rahkapuiston asunnot
Sivukatu 2, 76120 PIEKSÄMÄKI
puh. 044 430 6341
rahkapuisto@savas.fI

Osallisuustalo Rahkapuisto
Kaakinmäenkatu 14, 76100 PIEKSÄMÄKI
puh. 044 430 6344
rahkapuistotk@savas.fi

TUPA-palvelut Pieksämäki
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut)
Rahkapuiston palvelukoti
Sivukatu 2, 76120 PIEKSÄMÄKI
puh. 044 430 6340 
saila.rummukainen@savas.fi
 

SAVONLINNA
Lemmenmäen palvelukoti
Lemmenmäentie 5 A, 58200 KERIMÄKI
puh. 044 430 6346
lemmenmaki@savas.fi

TUPA-palvelut Savonlinna
(Asumisen tuki- ja ohjauspalvelut)
Vipusenkatu 12, 57200 SAVONLINNA
puh. 044 430 6345
niina.jarvenpaa@savas.fi
 

VARKAUS
Kuparisepän palvelukoti
Kuparisepänkatu 2, 78870 VARKAUS
puh. 044 430 6349
kupariseppa@savas.fi

Tapionkoti
(Mielenterveyskuntoutujien palvelukoti)
Tapionkatu 3, 78850 VARKAUS
puh. 044 430 6352
tapionkoti@savas.fi
 

HALLINTO
Savas-Säätiö sr

Yhteystiedot: savas.fi
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