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Taustalla samankaltaisia tarpeita
- rinnalla kulkijuus vahva pohja
Kelan erityispalvelut

Silta-hanke

Elämässä mukana – muutoksissa tukena

Silta omannäköiseen elämään

• Palvelujen (toimeentulo, etuudet) kehittäminen
asiakkaille, joiden elämä on haastavassa
tilanteessa

• Riippumattoman tuen mallin (tukihenkilökäytäntöjen)
kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

• Asiakkaiden elämäntilanteet vaihtelevat, samoin
heidän asiointitarpeensa ja -kykynsä.

• Eniten henkilökohtaista neuvontaa tarvitseville
asiakkaille mahdollisuus palveluun, jossa heidän
tilanteensa käsiteltäisiin kokonaisuutena asiakasta
osallistavalla työotteella. Asiakkaan koko
elämäntilanne.
• Asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö
• Asiakasta tuetaan haastavan tilanteen
ylittämisessä

• Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ihmiset tarvitsevat
paljon tukea kulkeakseen henkilökohtaisen budjetoinnin
vaiheita läpi
• Tukihenkilökäytäntöjä kehittämällä varmistetaan, että
asiakas saa tarvitsemansa tuen itsemääräämisoikeuden ja
valinnanvapauden käyttämiseksi toteutuu  vrt. Sirkka
Sivula 17.3. ”Ihminen saisi omat voimavaransa
mahdollisimman laajasti käyttöön”. Asiakkaan
elämänsuunnittelu.

• Asiakkaalla on HB:n käytön tuki
• Asiakasta tuetaan henkilökohtaisen budjetoinnin
suunnittelussa ja käyttöönotossa. (HUOM. Yksi keino järjestää asiakkaan yksilöllisen
tarpeen mukainen palvelu)

Silta-hankkeessa: Miten riippumaton tuki (tukihenkilö) linkittyy
henkilökohtaisen budjetoinnin eri vaiheisiin?

Asiakkaan ohjautuminen
erityisempään palveluun
Kela

Peruspalveluiden puolella
huomataan, että asiakkaan
toimintakyky ja toimeentulo
ovat heikot, Kelan asiantuntija
arvioi, hyötyisikö asiakas
pidempiaikaisesta tuesta.

asiakas saa oman Kelan
yhteyshenkilön

Monen asiakkaan
prosessi kulkee
sujuvasti ns.
perusprosessin
mukaisesti

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen
vastuutyöntekijä arvioi
asiakkaan tilanteen ja
palvelutarpeen

Vammaisella henkilöllä on oikeus käyttää
hänelle soveltuvaa kommunikointikeinoa ja
häntä on tarvittaessa tuettava tiedon
saannissa sekä oman mielipiteen
muodostamisessa ja ilmaisemisessa.
Asiakkaan oikeudesta saada valmennus- ja
tukipalveluun kuuluvaa päätöksenteon
tukea säädetään tämän lain x §:ssä.

Esimerkiksi asiakas tarvitsee
paljon tukea oman avun ja tuen (Osallisuustyöryhmän raportti 2020)
suunnitteluun esim. hyvin
Valas- ja HByksilöllinen viestintä, tukirinki
Asiakas tarvitsee vahvasti
toisen ihmisen tukea
hyödyntääkseen hb:a

valmistelu:
Valmennus ja
tuki palvelun
merkitys
suhteessa
HB:n

Tunnistettu haaste
Monet vammaiset henkilöt kokevat, että he eivät
ole aidosti osallisia palvelujen järjestämistä ja
toteuttamista koskevassa suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessissa.
Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaaminen vammaispalveluissa. Osallisuustyöryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:37.
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