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Muutosten vuosi

- Päivätoiminnoissa tapahtunut paljon muutoksia kevään jälkeen. 
Kotipihan ja Rukkimetsikön yksiköt lakkautettu, ja esimerkiksi
Savirannan toiminta muuttunut työ- ja päivätoiminnaksi. 

- Asiakkaille on järjestetty päivä- ja työtoimintaa heidän tarpeidensa
mukaan uusiin paikkoihin.

- Jalkautuvaa päivätoimintaa laajennettu maakuntiin, eli
päivätoiminta tulee asiakkaiden luo. 

- Asumisessa ei suuria muutoksia.
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Vammaispalvelujen digiloikka
-Koronakriisi sulki keväällä päivätoimintojen tilat, ja piti nopeasti keksiä
uusia toimintamuotoja, etteivät asiakkaat jäisi uudessa tilanteessa täysin
ilman päivätoimintaa. Tässä työntekijät olivat suuressa roolissa, ja 
kehittivät muutamassa päivässä esimiestensä kanssa huikean konseptin, 
jolla asiakkaita saatiin palveltua turvallisemmin.

-Aloitettiin etäpäivätoiminta. Asiakkailla oli mahdollisuus osallistua
päivätoimintaan asumisyksiköstä tai omasta kodistaan käsin.
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Toiminnan kehittäminen

• Päivä- ja työtoimintaa on kehitetty 1-2 työntekijän johdolla vuoden 
2019 alusta. 

• Kehittämään on lähdetty KVANK:in laatukriteerien pohjalta 
asiakkaita kuunnellen ja osallistaen.

• Selvisi, että asiakkaat haluavat opetella uusia taitoja, ja 
kurssimuotoinen toiminta olisi mieluista, joten toimintaa lähdettiin 
toteuttamaan siihen suuntaan. 
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Etäpäivätoiminta
• Etäpäivätoiminta on ollut erittäin suosittua, ja on toivottu, että sitä 

jatkettaisiin. Esimerkiksi herkästi kuormittuvat asiakkaat voivat osallistua 
päivätoimintaan helpommin vaikka kotoaan.

• Syksyllä etäpäivätoimintaa jatketaan avoimissa ryhmissä. Syksyn aikana 
asiakasraadin kanssa kartoitetaan kurssitoiveet ensi keväälle.

• Kursseja saa valita kurssitarjottimelta 

• Useimmat kurssit ovat lyhyitä ja tapahtuu 1-2 x viikossa etänä.

• Kurssit ovat monesti toiminnallisia ja aivan uudenlaisia verrattuna 
aikaisempaan toimintaan.

• Touhulan kurssitarjotin
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Asumisen kehittäminen
• Asumisen kehittämiseen saadaan tukea 
• Asiakkaille laitettu jo kyselyt, joita asumisyksiköt toteuttavat.

Juuassa aloitettu jo aikaisemmin etäohjaus tuetussa asumisessa (video), ja käytäntö laajenee koko Siun soten
alueelle.

Tässä tilanteessa tuli esille se, että asiakkaat tarvitsevat toimivat laitteet, internetin ja opastusta niiden
käyttöön.

Digiasiat on nyt paljon pinnalla, ja tarvitaan tukea ja koulutusta niin asiakkaille kuin työntekijöille ja 
kotijoukoillekin. Ihan diginä-hanke on kouluttanut vertaisohjaajia tukemaan asiakkaiden digiosaamista. (Video)

• Työ- ja päivätoiminnan ohjaaja Leena Koljonen-Sorsa kertoo omia kokemuksia etäpäivätoiminnan 
järjestämisestä-


