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S21216, Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat 

Hankkeen nimi, S-numero ja 

toteutusaika 

S21216, Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat, 1.1.2018 – 

30.4.2020 (hanke RR-tietopalvelussa) 

Rahoittaja ja toteutunut 

julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 527 196 € 

Toteuttajat 

Päätoteuttajana Lab-ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Saimaan 

ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perhe- ja 

sosiaalipalvelujen vammaispalvelut 

Varsinaiset kohderyhmät 
Kehitysvammaiset itsenäisesti asuvat tai itsenäiseen asumiseen siirtyvät aikuiset sekä 

heidän kanssa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset 

Hankkeen tausta  

Tavoitteet  

Vahvistaa kohderyhmän sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia sekä 

toimintaedellytyksiä; laajentaa sosiaalisen isännöinnin toimintatapoja ja osallistavaa 

naapuriyhteisötoimintaa 

Toimintatapa 

Nelivaiheinen prosessi: analyysit kehitysvammaisten asumisen nykytilasta sekä 

nykyisistä sosiaalisen isännöinnin toimintamalleista, naapuriyhteisötoiminnan 

suunnittelu ja pilotointi, toimijaverkoston ja henkilöstön osaamisen lisääminen 

(koulutukset ja työpajat) sekä kustannusvaikutusten ja rahoitusmallien selvitykset, 

pilottien arvioinnit ja mallinnukset ja hyvien käytäntöjen jakaminen); yhteiskehittäminen 

koko prosessin ajan 

Tuotokset 

Julkaisut: Kiiski & Vehviläinen (LAB-AMK, 2020), Tolonen & Vartiainen (LAB-AMK, 

2020), Väänänen ym. (LAMK, 2019), Karhu (Saimaan AMK, 2019), Liukka (Saimaan 

AMK, 2019), Virinsalo & Lehtinen (LAMK, 2018), Somera & Kuula (LAMK, 2018), Hyvä 

naapuri -selkokielinen esite (lab.fi) (pdf 1,2 Mt), Eksoten hyvä naapuri –selkokielinen 

esite (lab.fi) (pdf 1,1 Mt), Kuinka tulet minun kotiini -selkokielinen esite (lab.fi) (pdf 132 

kt), Kuvapuhelu -selkokielinen esite (lab.fi) (pdf 683 kt), Lähinaapuri -selkokielinen esite 

(lab.fi) (pdf 132 kt), Olkkari -selkokielinen esite (lab.fi) (pdf 1,1 Mt), Tuettu asuminen -

selkokielinen esite (lab.fi) (pdf 893 kt), Wompatti – selkokielinen kysely voimavaroistani 

(lab.fi) (pdf 1,1 Mt); Videot (Youtube): Naapurit -hanke / Lähinaapurit apuna 

kehitysvammaisten arjessa (26.11.2019)  

Lupaavat osallisuuden Naapuriyhteisötoiminta tukee kehitysvammaisten itsenäistä asumista (innokyla.fi)  

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21216
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003163513
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003163513
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-321-2
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201901301749
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112021629
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112021629
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112418055
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-292-5
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/hyv%C3%A4%20naapuri.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/hyv%C3%A4%20naapuri.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/hyv%C3%A4%20naapuri_eksote.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/hyv%C3%A4%20naapuri_eksote.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/kuinka%20tulet%20minun%20kotiini.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/kuinka%20tulet%20minun%20kotiini.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/kuvapuhelu.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/l%C3%A4hinaapuri.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/l%C3%A4hinaapuri.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/olkkari.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/tuettu%20asuminen.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/tuettu%20asuminen.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/Wompatti%20voimavarani%20selkokielinen.pdf
https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-08/Wompatti%20voimavarani%20selkokielinen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xZCGxXbMdN0
https://www.youtube.com/watch?v=xZCGxXbMdN0
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/naapuriyhteisotoiminta-tukee-kehitysvammaisten-itsenaista-asumista


   

 

 

 

käytännöt ja palaset 

Muut tulokset ja vaikutukset 

Lähinaapuri-toimintamalli; vapaa-ajan säännöllisen kerhotoiminnan luominen (Ilta-

Pumppu ja Ilta-Olkkari); Hyvä naapuri -toimintamalli; Wompatti - voimavaralähtöinen 

arviointityökalu avun tarpeen havaitsemiseen; kohderyhmän osallisuus on vahvistunut 

monipuolisempien vapaa-ajan viettämismahdollisuuksien myötä; ammattilaisten 

osaaminen on lisääntynyt  

Levittäminen ja juurrutus Lähinaapuritoiminta on käynnissä. 

Erityishuomioita, kehittä-

mistyön ongelmia 

 

 


