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1. HANKKEEN PERUSTIEDOT

Hankkeen nimi:

Vammaistyön vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Hankkeen toiminta-aika:

04/2020-02/2020

Hankkeen hallinnoija:

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Osahankkeen toteuttaja:

Savas-Säätiö
Vuorikatu 26 a II krs. 70100 Kuopio
Puh. (017) 266 3200
www.savas.fi
Savas toteuttaa sosiaalihuollon palveluita
kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille sekä
mielenterveyskuntoutujille julkiselle sektorille myytävinä
palveluina.

Hankkeen rahoittaja:

ESR 100 %

Avustusmäärä:

203 296
Vammaistyön vetovoiman vahvistaminen ja brändin
kirkastaminen. Vammaistyön koulutuksen kehittäminen.
Muuttuviin osaamistarpeisiin vastaaminen
hyvinvointiteknologian keinoin.

Hankkeen toiminta-alue:

Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna

Hankkeen henkilöstö:

Katja Kirjalainen, projektikoordinaattori
Puh. 041-7303434
katja.kirjalainen@savas.fi

Hankkeen muut toimijat:

Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy,
Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto, Itä-Savon
Koulutuskuntayhtymä
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2. HANKKEEN TARVE

Sote-alan työvoimapula on ollut Etelä-Savossa arkipäivää jo muutaman vuoden ajan, mutta
erityisen vaikea tilanne on kehitysvamma-alan yksiköissä, jossa osaaja- ja työvoimapula on jo
kriittisellä tasolla. Myös valtakunnallisesti alalla on työvoimapulaa eikä vammaistyö kiinnosta sotealan opiskelijoitakaan ainakaan sen perusteella, että vammaistyöhön suuntaavia opintoja ei valita
kovin halukkaasti toisella asteella eikä ammattikorkeakouluissa.
Vammaisalan työorganisaatiot haluavat yhdessä vahvistaa vammaisalan brändiä ja vetovoimaa
alueella sekä vastata alan muuttuviin osaamistarpeisiin vahvistamalla hyvinvointiteknologista
osaamista. Sotealan uudistus ja rakennemuutokset sekä toimintaympäristöön kohdistuvat
yhteiskunnan muutokset, esim. lainsäädännön muuttuminen, haastavat vammaisalan osaamista.
Työn murrokseen vaikuttavat tällä hetkellä vahvat globaalit trendit, mm. digitalisaatio, tekoäly ja
robotisaatio, jotka yhdessä muuttavat työn luonnetta myös sote-alalla. Uhkana nähdään
suomalaisen osaamispohjan mureneminen em. kehityskulun seurauksena mikäli osaamisesta ei
huolehdita. Myös vammaisalan työn luonne on muuttumassa ja ala tarvitsee uutta osaamista esim.
digitalisaation tuomiin haasteisiin.
OKM:n tulevaisuuden visioissa tarkastelun keskiöön on nostettu mm. tutkiminen, innovointi ja
oppiminen, joiden tulee olla tulevaisuudessa yhdessä tekemiseen perustuvaa ja avointa.
Osaaminen ja tutkimus/kehittäminen tulee myös olla verkostoitunutta, jolloin voidaan
tehokkaammin vastata yhteisiin, myös globaaleihin haasteisiin. Osaamisen näkökulmasta tämä
tarkoittaa mm. sitä, että eri kouluasteiden välistä yhteistyötä tulee vahvistaa ja luoda jatkoopiskeluväyliä esimerkiksi toiselta asteelta korkeakouluihin. Tulevaisuudessa kilpailu parhaista
osaajista kovenee ja siksi työssä on kyettävä laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantamiseen.
Vammaisalan selvityksissä on työvoimapulan lisäksi tullut esille mm. työn kuormittavuus ja
vuorotyö, uudet osaamistarpeet laitosasumista purettaessa ja soten rakenteiden muutoksissa sekä
mm. eri hallinnonalojen välisen yhteistyön tarve.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin on kehitetty viime vuosina erilaisia digitaalisia järjestelmiä, joiden
avulla on pyritty parantamaan palveluiden saatavuutta ja laatua. Digitaalisten palvelujen
käyttöönotto ei ole vielä täysin onnistunut odotetulla tavalla. Haasteena digitaalisten palvelujen
laajemmassa käyttöönotossa on mm. henkilöstön osaamisvaje (Steffansson & Kettunen 2018,
66.).
Uudet ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseen, yksilöiden
hyvinvoinnin tukemiseen ja seuraamiseen tai palveluntuottajien ja asiakkaiden rajapintaan.
Henkilöstön näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollossa korostuu se, miten digiteknologian
käyttö vaikuttaa työn tavoitteiden mukaisesti asiakkaiden hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen.
Esimerkiksi sosiaalipalveluissa teknologian käyttö ei ole aina sidoksissa työn tavoitteisiin,
toimintakäytäntöihin ja prosesseihin vaan se on painottunut työn hallintaan. Sotepalvelujen
digitalisaatiota voidaan edistää siten mm. henkilöstön digiosaamisen ja digivalmiuksien
vahvistamisella. Digi-sote hankkeessa havaittiin, että keskeistä on se, että työntekijät tarkastelevat
ja kehittävät työtään ja toimintajärjestelmiään kokonaisuutena (Steffansson & Kettunen 2018, 66.).
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3. SAVAKSEN OSAHANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen päätavoite: Osaavan työvoiman saatavuus, sekä vammaisalan vetovoiman ja
osaamisen vahvistaminen.
1. Vammaisalan vetovoimaisuuden kehittäminen
Savaksen osahankkeessa kehitetään toimintatapoja, joiden avulla vammaisalan vetovoimaisuus ja
houkuttelevuus lisääntyy potentiaalisten opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa. Hankkeessa
mallinnetaan uusia tapoja, kuinka henkilöt ohjautuvat vammaisalan opintoihin ja alan työpaikkoihin.
Tämä edellyttää vammaisalan brändin kirkastamista sekä positiivisen tiedon lisäämistä
vammaistyöstä. Hankkeessa tehdään vaikuttamis- ja tiedottamistyötä ja kokeillaan uusia yhteistyön
muotoja oppilaitosten, koulujen, TE-toimistojen ja vammaisalan työpaikkojen välillä. Hankkeessa
mallinnetaan vammaisalalle työmahdollisuuksia myös muille kuin sote-tutkinnon suorittaneille
työntekijöille. Tässä tarvitaan yhteistyötä oppilaitosten, valvovien viranomaisten sekä lainsäätäjien
kanssa.
2. Uudet toimintamallit palvelutoimintaan
Savaksen osahankkeessa kehitetään vammaisalan toimintaympäristöihin uusia toimintamalleja,
jotka vastaavat alan uusia osaamistarpeita. Erityisesti kehitetään modernia teknologiaa
hyödyntävää työkulttuuria vammaisalalle. Osahankkeessa pilotoidaan erilaisia teknologisia
ratkaisuja vammaisten henkilöiden palveluihin. Uusien toimintamallien avulla tuetaan vammaisten
henkilöiden itsenäistä asumista, sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja esimerkiksi tuen saamista
kriisitilanteissa. Teknologisten ratkaisujen avulla voidaan tukea myös perheiden selviytymistä.
Hankkeen aikana juurrutetaan parhaat toimintamallit osaksi vammaisalan työkäytäntöjä ja
työntekijöiden osaamista. Kehitettävien ohjaus- ja hoitotyön teknologisen työmenetelmien avulla
vaikutetaan myös työpaikkojen vetovoimaan ja asiakkaiden hyvinvointiin uusin keinoin.
3. Vammaisalan osaamisen vahvistaminen
Savaksen osahankkeen avulla vahvistetaan vammaisalalla työskentelevän henkilöstön
ammatillista ja digitaalista osaamista. Henkilöstön kouluttamiseen haetaan uusia teknologisia
toimintatapoja ja menetelmiä. Oppilaitosten kanssa luodaan yhteistyössä urapolkuja vammaisalan
työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen lisäämiseen. Asumispalveluissa ja
kuntouksessa on havaittu pysyvä lisäosaamistarve lähihoitajataustaisilla työntekijöillä liittyen mm.
lääkehoitoon, terveydenhoitoon ja sairaanhoidollisiin kysymyksiin.
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4. HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

vammaisalalla työskentelevä henkilöstö (Savas ja Vaalija)
vammaisalasta kiinnostuneet maahanmuuttajat
muut vammaisalasta kiinnostuneet, esim. rakennemuutosalojen ja muut alanvaihtajat
peruskoululaiset, jotka miettivät suuntautumista toisen asteen opintoihin, peruskoulujen
opinto-ohjaajat
lähihoitajakoulutukseen/hoiva-avustajakoulutukseen hakeutuvat
toiselta asteelta ammattikorkeakoulutukseen hakeutuvat
toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa olevat opiskelijat
työvoimakoulutuksessa olevat (VOS-rahoitteinen koulutus)

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:
•
•
•
•

kaikki eri asiantuntijuusalueilla vammaisalalla toimivat
vammaisalan kouluttajat, asiantuntijat, hallinto ja päättäjät, vammaisalan sidosryhmät
vammaiset henkilöt itse
koulutushenkilöstö sote-alalla
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5. HANKKEEN TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1.Vammaisalan osaamiskartoitus. Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä työelämän kanssa.
Toteutetaan kartoittava vaihe hankkeen alussa hankkeen toimenpiteiden suuntaamisen ja
kohdentamisen varmistamiseksi. Kartoituksessa hyödynnetään jo olemassa olevaa tutkimus- ja
kehittämistietoa vammaistyöstä. Kartoitus selvittää, millaista paikallista ja alueellista osaamista
vammaistyössä tarvitaan paikallisten ammattitaitovaatimusten mukaisen tutkinnonosan luomiseen
ammatillisella toisella asteella. Lisäksi selvitetään millaista osaamista avoin amk voisi tarjota
opiskelijoille tai vammaisalan työntekijöille perustuen työelämän tarpeisiin. Kartoitus suunnataan
vammaisalan kehittäjille ja työorganisaatioille Etelä-Savossa.
Osaamiskartoituksen pohjalta luodaan hankkeessa testattava pilotit, josta syntyy mm. paikallisten
ammattitaitovaatimusten mukainen tutkinnonosa, osaamiskokonaisuus vammaistyöhön sekä
osaamiskokonaisuus avoimeen ammattikorkeakouluun. Kartoitus tukee myös työelämän uusien
toimintamallien kehittämistä.

2. Erilaiset oppimispolut ja ohjauskumppanuus vammaisalalla. Toisen asteen ammatilliset
koulutusorganisaatiot yhdessä työelämän kanssa. Toteutus tapahtuu osittain tavallisen opetuksen
yhteydessä, osin erikseen.
Tässä hankkeen osassa rakennetaan hoiva-avustajan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon
yhdistävä koulutuspolku, johon ohjataan niitä opiskelijoita, jotka eivät normaalisti esim.
puutteellisesta kielitaidosta johtuen pääse koulutukseen jatkuvan haun opiskelijavalinnan kautta.
Mallissa hyödynnetään mm. oppisopimuksen mahdollisuuksia. Koulutuspolku rakentaa ja
vahvistaa yhteistyötä alan työnantajien ja opettajien kanssa, esim. työpaikkojen ja työtehtävien
esittely ”livenä” yksiköissä.
Lähihoitajan koulutus on haluttu esim. maahanmuuttajien keskuudessa, mutta koulutuksen
vaativuus ja vammaistyön huono imago karsivat maahanmuuttajaopiskelijoita ja muita alalle
soveltuvia hakijoita, esimerkiksi alanvaihtajia.

3. Uusien toimintamallien kehittäminen vammaistyön toimintaympäristöihin
laitoshoidossa/asumispalveluissa tukemaan alan vetovoiman vahvistamista. Savas ja Vaalijala
yhdessä.
Kehitysvammatyö on asiakaslähtöistä, kokonaisvaltaista ja tavoitteellista työtä, jossa uusia työ- ja
toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Työ on monipuolista ja sitä tehdään hyvin erilaisissa
toimintaympäristöissä. Ala kärsii kuitenkin imagon heikkoudesta. Uusilla toimintamalleilla pyritään
vahvistamaan alan imagoa. Sen lisäksi uusien toimintamallien tulee tukea asiakkaiden ja
työntekijöiden osallisuutta, hyvinvointia ja arjen valinnanmahdollisuuksia. Kehittämistyön perustana
on yhteistyössä toteutettavat osaamiskartoitukset (Vaalijala, Savas, Diak), jotka tuottavat tietoa
tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta vammaistyössä sekä nykyisestä osaamisvajeesta.
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Modernin teknologian työmenetelmien kehittämisen ja pilotoinnin avulla lisätään vammaisalan
työpaikkojen kiinnostavuutta. Uuden hyvinvointiteknologian käyttöönoton avulla laajennetaan
työtehtävien sisältöjä ja osaamisalueita, tämä kasvattaa alan kiinnostavuutta.
Uusien vammaistyön toimintamallien tulee tukea myös asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja
arjen valinnanmahdollisuuksia, jotta niillä olisi merkitystä arjen työssä. Diak tuo osaamistaan
erityisesti hankkeen vaikutusten arviointiin. Uusien toimintamallien arvioinnissa voidaan hyödyntää
esim. Digi-sote-hankkeen kehittämää digiteknologian käyttöönoton mallia, jossa nostetaan esille
digiteknologian valmisteluvaiheen, käyttöönottovaiheen sekä juurtumisvaiheen tarpeet, tavoitteet ja
mahdollistamisen näkökulmat. Koulutuksen toteutumista arvioidaan mm. koulutuksen omilla
laadullisilla ja määrällisillä arviointimenetelmillä. Määrällisinä mittareina on mm. toteutuneet
opintopistemäärät, opintoihin hakeutuvat opiskelijamäärät sekä uusien toimintamallien määrät.

6. HANKKEEN ETENEMINEN
Hankkeen aikana toteutetaan neljä kehittämisfoorumia, joissa edistetään hankkeen tavoitteiden
toteutumista yhteistoiminnallisesti. Viimeinen kehittämisfoorumi on hankkeen päätöstapahtuma.
Hankkeen projektikokoukset toteutetaan vähintään kaksi kertaa lukukaudessa ja niissä käsitellään
hankkeen ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan yhdessä tuleva toiminta. Hankeprosessin aikana
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan alueellisiin ja kansallisiin vammaisalan /sote-alan
tapahtumiin, joissa hanke on esillä. Hankkeessa pyritään vertaisoppimaan muiden vastaavien
hankkeiden hyviä käytäntöjä.
Hankkeen Kick off /hankkeen alussa:
Kick off toteutetaan hankkeen alussa ja sen tarkoituksena on koota osahankkeiden toimijat yhteen
muodostamaan yhteinen näkemys hankkeen tavoitteista ja kunkin osapuolen toiminnoista
hankkeessa sekä sopimaan yhteistyöstä hankkeen aikana. Vammaisalan organisaatiot
suunnittelevat kehittämistoiminnot (mm. vetovoiman kehittäminen, rekrytointi, teknologiaosaamisen
kehittäminen) ja yhteistyön muodot ja työnjaon sekä sopivat toteutustavoista hankkeessa.
1. VAVE-foorumi I:
Osaamiskartoituksen ja hankkeen koulutusosioiden työstäminen. Ennen foorumia toteutetaan
vammaistyön osaamiskartoitus (Diak), jonka tulokset ovat käytettävissä foorumin työskentelyn
pohjana. Osaamiskartoituksella saadaan tietoa Etelä-Savon työnantajilta vammaistyön paikallisten
vaatimusten mukaisen tutkinnon osan tarpeesta ja sisällöistä sekä siitä, millaista osaamista avoin
amk voisi tarjota alan opiskelijoille ja työntekijöille. Osaamiskartoituksen menetelmä valitaan
hankkeen alussa. Osaamiskartoituksen tuloksia työstetään ensimmäisessä kehittämisfoorumissa
eteenpäin esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin. Osaamiskartoitus toimii perustana ja lähtökohtana
paikallisten vaatimusten mukaisen tutkinnon osan ja avoimen amk-tarjonnan kehittämiselle, joita
työstetään yhdessä tapaamisessa.
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2 VAVE-foorumi II:
Hankkeen yhteisten prosessien, toimintamallien sekä osaamisen yhteiskehittäminen. Hanke
toteuttaa työpajat, joissa arvioidaan yhdessä hankkeessa luotuja toimintoja
koulutusorganisaatioissa ja alan vammaistyössä sekä ideoidaan jatkokehittämistä. Kiinnitetään
huomiota hankkeen tavoitteiden kannalta keskeisiin yhteisiin teemoihin kuten rekrytointiin,
koulutuksesta työelämään siirtymistä tukevien menetelmien ja palveluiden kehittämiseen,
koulutuksen ja työelämän vuorovaikutukseen, opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistamiseen,
digitaaliseen osaamiseen sekä vammaisalan yhteisiin innovatiivisiin taitoihin ja kehittämiseen.

3. VAVE-foorumi III:
Hankkeen yhteisten prosessien, toimintamallien sekä osaamisen yhteiskehittely, arviointi sekä
levittämisen ja juurruttamisen aloittaminen Osahankkeet esittelevät kehittämiään vammaistyön
koulutuspolkuja ja vammaistyön uusia, innovatiivisia toimintamalleja ja osaamista sekä vetovoiman
vahvistamiseen liittyviä toimia. Arvioidaan saatuja tuloksia, jaetaan osaamista ja uusia
kehittämisideoita. Sovitaan tulosten levittämisestä, juurruttamiskeinoista ja juurruttamisen
aloittamisesta sekä aikatauluista.

4. VAVE-foorumi IV:
Hankkeen päätöstapahtuma ja tulosten jakaminen ja julkistaminen. Osahankkeet esittelevät
päätöstapahtumassa hankkeessa kehitetyt uudet tuotteet kuten rekrytointimallit, työelämän uudet
toimintamallit, uuden paikallisiin tutkintovaatimuksiin perustuvan tutkinnonosan, koulutusosiot ja
muut hankkeessa syntyneet tuotokset. Tulokset julkistetaan viestimällä yhteistyötahoille ja suurelle
yleisölle tuloksista ja julkaisemalla hanketta käsittelevä raportti.

5. Hankkeen sulkeminen, raportoinnit ym. /Kevät 2022
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7. HANKKEEN ODOTETUT TULOKSET

Lyhyen aikavälin tuloksia:
• Yhteistyön ja verkostojen tiivistyminen ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen sekä
työelämän kesken
• Testattu ja mallinnettu paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva vammaistyön
tutkinnon osa ja siihen liittyvä ohjausmalli koulutuksen ja työelämän käyttöön
• Avoimen amk:n vammaisalan osaamiskokonaisuus sekä opintoihin kytkeytyvän
ohjausmalli alueelliseen käyttöön
• Uudet arvioidut työelämän toimintamallit, joissa korostuu mm. rekrytointiosaaminen,
hoivateknologinen osaaminen sekä uudet toimintamallit vammaistyöhön
Pitkän aikavälin tuloksia:
• Tunnistetaan yhä paremmin vammaisalan osaamistarpeita ja vastataan niihin
aikaisempaa tehokkaammin, osaamisen vahvistuminen
• Vammaisalan vetovoiman vahvistuminen ja vammaistyöstä kiinnostuneiden
opiskelijoiden ja vammaisalalle hakeutuvien työntekijöiden määrällinen kasvu
• Osaamisen ja verkostojen tiivistäminen vammaistyössä

8. TOIMINNAN JATKUMINEN JA TULOKSIEN SEKÄ KOKEMUKSIA HYÖDYNTÄMINEN
HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Hankkeessa kehitetyt mallinnetut toiminnot (oppimispolut, paikallisten ammattitaitovaatimusten
mukainen tutkinnon osa, avoimen amk:n opinnot, ohjausmallit) juurrutetaan alueen toisen asteen
sote-alan perustutkinnon koulutukseen, sote-alan koulutukseen ammattikorkeakouluun sekä
avoimeen ammattikorkeakouluun.
Avoimen amk:n kehitettyä ohjausmallia hyödynnetään lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -opintojen
ohjauksessa
Vammaistyön uudet, testatut toimintamallit juurrutetaan vammaisalan työorganisaatioiden
toimintaan.
Verkostoituneen osaamiskeskittymän kehittämistä sekä koulutuksen ja työelämän tiivistä
yhteistyötä jatketaan, myös mahdollisen uuden hankkeen välityksellä.
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8. HANKKEEN VIESTINNÄN TOTEUTUS

2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tietoisuuden kasvattaminen (toimijat, tavoitteet, aikataulu, mukana olevat yksiköt
/koulutusohjelmat)
Näkyvyys sosiaalisessa mediassa
Hanketyöntekijöiden sitouttaminen ja yhteydet hankkeen toimijoiden kesken
Ensimmäiset konkreettiset suunnitelmat julki (tiedotteet, somekanavat, nettisivut)
Sidosryhmä- ja kohderyhmäverkostojen luominen ja vahvistaminen, markkinointi
kohderyhmälle
Ohjausryhmän (kautta) tiedottaminen (kokoontuu koko hankkeen ajan)
Ensimmäiset osaamiskokonaisuudet/toimintamallit/aihiot ja niiden arviointi
Raportointi rahoittajalle
Yhteinen kick off, projektikokoukset ja VAVE-foorumi I

2020 loppuvuodesta eteenpäin
•
•
•
•
•
•
•

Alustavat tulokset osaamiskokonaisuuksista/toimintamalleista pilotoinnin myötä
Tiedotus ja markkinointiviestintä hankkeen kohderyhmille
Tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden viestinnän vahvistaminen hankkeen teemassa
Osaamiskokonaisuuksien/toimintamallien pilotointi ja arviointi, alustavat tulokset
Mahdollinen mediaseuranta ja vaikuttaminen
VAVE-foorumit II ja III tulosten esittäminen ja jakaminen yhteisesti sekä arviointi, työpajat ja
projektikokoukset
Raportointi rahoittajalle

2021
•

•
•
•

Valmiiden osaamiskokonaisuuksien ja osaamispolkujen levittäminen, juurruttaminen ja
jalkauttaminen toisen asteen koulutukseen ja amk-opintojen juurruttaminen avoimeen
ammattikorkeakouluun
Valmiiden toimintamallien juurruttaminen vammaistyöhön ja vaikuttamis- ja brändityön
jatkaminen
Projektikokoukset sekä VAVE-foorumi IV -hankkeen päätöstapahtuma
Tulosten markkinointi eri tavoin toiselle asteelle/avoimeen ammattikorkeakouluun ja
vammaistyöhön sekä kaikille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille sekä medialle
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2022
•
•
•

Hankkeen sulkeminen, materiaalin kokoaminen ja julkaisun tuottaminen
Raportointi rahoittajalle
Viestinnän & markkinoinnin kanavat

Viestinnässä käytetään kanavina www-sivuja, sähköpostiviestintää, erilaisia mediaviestinnän
keinoja (kuten tiedotteet, lehtiartikkelit, videot), seminaareja. Hanke viestii myös julkaisuin,
esitteiden sekä sosiaalisen median kanavien välityksellä.

10. HANKKEEN ORGANISAATIO

VAVE-hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Savaksen osahanke kuulu Savaksen
kehittämisyksikön alaisuuteen. Projektin laadunhallinnassa noudatetaan säätiön laatujärjestelmää
(SHQS) ja siihen liittyvää säätiön hallituksen hyväksymää projektiohjeistusta. Ohjeistuksella
ohjataan säätiössä toteutettavaa projektitoimintaa ja tuetaan laadukasta projektin hallintaa.
Savaksen VAVE-hankkeen ohjausryhmään kuuluvat säätiön toimitusjohtaja,
ma.kehittämispäällikkö sekä hankkeen projektikoordinaattori, tarvittaessa myös säätiön
palvelujohtaja ja talouspäällikkö. Ohjausryhmä toimii projektin hallinnoinnin ja kehittämisen tukena,
seuraa ja arvioi projektin toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden ja budjetin toteutumista. Projektin
osahankkeen vuotuiset talousarviot ja raportit hyväksyy ja vahvistaa Savas-Säätiön hallitus.
Hankkeen henkilöstö muodostuu projektikoordinaattorista (2020-2022) 100% - työpanoksesta.
Koordinaattori on tulosvastuullinen. Hänen vastuullaan on mm. projektin toiminnan suunnittelu,
projektille asetettujen tavoitteiden toteuttaminen, budjetin seuranta, verkostotyö ja projektin
tunnetuksi tekeminen sekä säännöllinen raportointi.
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