Etevan henkilökohtaisen
budjetoinnin alueellinen hanke
Aloitustilaisuus 13.1.2021
Miia Koski, hankepäällikkö

Silta-hankkeen tavoitteet
Varmistaa, että suuremman tuen tarpeen omaavat vammaiset henkilöt hyötyvät
Suomessa kehitettävästä henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämismallista.
Osatavoite 1

Osatavoite 2

Yhteistyömallien kehittäminen ja sujuvoittaminen
asiakkaan kokonaistilanteen huomioimiseksi
palvelutarpeen arvioinnissa ja elämänsuunnittelussa

Tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistaminen ja
riippumattoman tuen toimintamallien kehittäminen

1) Viranomaisyhteistyö
2) Yhteisölliset palvelut ja järjestöt

1) Viranomaisasioita hoidettaessa
2) Yhteisöllisten voimavarojen hyödyntämiseksi

Osatavoite 3
Alueellinen asiakas- ja verkostotyö toimii voimavarana kansalliselle valmistelutyölle ja tukee hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista
1) Laaja-alaisen palvelutarpeen omaavat vammaiset henkilöt hyötyvät kansallisesta järjestämismallista
2) Suomen järjestämismalli saadaan laadittua sille asetetussa määräajassa
3) Tiivis yhteistyö muiden kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa yhteisen tavoitteen edistämiseksi

Hankkeen tekijät
• Hankepäällikkö Miia Koski, hanketyöntekijät Jenny Starck ja Aino
Jussila (18.1. alk.), hankesuunnittelija Katariina Kontu (17.1. saakka),
hankejohtaja Kirsi Manssila 25%
• Etevan, Kelan ja KVPS:n asiantuntijatiedon hyödyntäminen
• Projektiryhmä: Marjukka Turunen, Katriina Santanen ja Seija
Peltomäki (Kela), Petteri Kukkaniemi (KVPS) ja hanketyöntekijät.
• Ohjausryhmä
• Kokoonpanossa hankekumppanien lisäksi kaksi vapaaehtoistoimijaa sekä
tukiyhdistysten, Autismiliiton, Kehitysvammaliiton ja jäsenkuntien edustajia.

• Erityistä tukea tarvitsevat ihmiset, jotka tuovat mukanaan oman
verkostonsa

Valtakunnallinen hanke
”Hankkeella on vahva tutkimus- ja selvitysote, eli varsinaisia
asiakkaiden tosiasiallisia palvelukokonaisuuksia
hallintopäätöksineen ei näissä kokeiluissa tehdä puuttuvan
lainsäädännön vuoksi.
Sen sijaan tosiasiallisiin asiakastilanteisiin pohjautuvaa
tietoa hyödynnetään anonyymisti tutkimus- ja selvittämistyössä.
Lisäksi arviointi ja kehittämistyötä toteutetaan erilaisissa
alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.”

Hankkeen toteuttaminen 1/4
Käynnistyminen,
rekrytointi

Toimintasuunnitelman
tarkentaminen
Alkuvaiheen arviointi
Toimintamalleihin liittyvät
hyvät käytännöt

Asiakkaiden kanssa
toteutettava
palvelusuunnittelun
kehittämistyö
Raportointi,

Verkostotyö
Toimintamallien
yhteiskehittäminen mm.
palvelumuotoilu
Asiakasesimerkkejä

jatkokehittäminen

Hankkeen toteuttaminen 2/4
• Tosiasiallisia asiakastilanteita
• Miten tukea tarvitsevalle henkilölle suunnitellaan yksilölliset palvelut yhdessä hänen,
läheistensä ja verkostojensa kanssa?

• Kuka on sellainen henkilö, joka voi antaa puolueetonta tukea henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöön ja
suunnitteluun?
• Millä keinoin asiakasta voidaan tukea?
• Miten rakennetaan sujuvat yhteistyöverkostot ja saumaton viranomaisten välinen yhteistyö?

• Pilotit

• Mäntsälän asumisen uudiskohde vaativan tuen tarpeen omaaville henkilöille
• Järvenpään päiväaikaisen toiminnan 2/2021 avautuva Helmiina-yksikkö
• Paljon tukea tarvitsevan henkilön päätöksenteon tukeminen
• Circle of support, tukirinki, vastaa tuettavan ilmaisuun tunnistamalla, tulkitsemalla ja toimimalla tämän tarpeiden
ja toiveiden edistämiseksi

• Yksittäisiä asiakastilanteita

Pilottien runko
Pilotin keskiössä palvelu- ja
elämänsuunnittelu

Asiakkaan verkosto: laaditaan
verkostokartta.
Ketä mukaan?

”Asiakas tuo verkostonsa”

Tuetun päätöksenteon prosessi.
- Oikeanlainen tuki valintojen ja
päätöksien tekemiseen.
- Mitä sisältää kenenkin kanssa?
- Kuka toimii ”tukihenkilönä”?
Kokeillaan vaihtoehtoisia
linkkityöntekijämalleja

Asiakkaan oman tuen ratkaisujen
suunnitelma

Prosessissa kulkee mukana henkilöstön
osaamisen vahvistaminen
 Hankkeen kautta mahdollisuus
työpajoihin
 Sisältönä esim. ideologia,
työvälineet, verkostomainen
työskentely

Asiakas tekee itse valintoja ja päätöksiä,
jotka koskevat hänen omannäköistä
elämäänsä mm. vapaa-aikaansa,
asumispalvelua ja päiväaikaista
toimintaa
Työvälineet ja menetelmät

Oman tuen suunnitelman
toteuttamiskeinojen pohdinta

Hankkeen toteuttaminen 3/4
• Riippumattoman tuen toimintamallin kehittäminen
• Palvelumuotoilun keinoin
• Tukijan roolin tarkempi määrittäminen
• Aidosti käytäntöön ja arkeen vietävä toimintamalli, joka on kuvattu

Hankkeen toteuttaminen 4/4;
Osaamisen vahvistaminen
• Osaamisen vahvistamista rakennetaan mukaan pilotteihin
• Kysely tuetun päätöksenteon osaamisesta 11.12.2020 - 10.1.2021.
• Etevan jäsenkuntien vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöille ja –ohjaajille ja
Etevan sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille.
• Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa vastaajien lähtötilannetta ja toiveita liittyen
tuettuun päätöksentekoon ja sen osaamisen kehittämiseen
• Vastauksia 36
• Vastauksien perusteella hanke toteuttaa webinaarisarjan tuetusta
päätöksenteosta

• Yhteinen tilaisuus Päijät-Hämeen henkilökohtaisen budjetoinnin (HeVa) hankkeen
kanssa suunnitteilla loppukeväästä

Vammaisen henkilön ääni
• Suora asiakastyö
• Etevan palveluissa tapahtuu soveltuvien asiakkaiden tunnistaminen
asiakaskokemuksen hyödyntämiseksi
• Asiakas tuo kunnan, omaiset ja muut viranomaistahot  Osallisuus rakentuu
vapaaehtoisesti todellisten asiakastilanteiden ympärille.

• Alueellinen verkostotyö (Asiakasverkostot)
• Asiakasosallisuus  alueelliset asiakasraadit/kehittäjäasiakkaat
• Olemassa oleva asiantuntijaryhmä; yhteistyö KVPS:n asiantuntijaryhmän
kanssa

• Ohjausryhmä

Mitä haluamme edistää Siltahankkeessa?
Omat toiveet,
valinnat ja
päätökset

Omiin valintoihin
perustuva
palvelukokonaisuus

Yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa.
Henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa
ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palveluita
Itsemääräämisoikeus
Vaikuttaminen
Valinta
Valta

Oman tuen ratkaisut ja toteutuminen.
Monipuolisemmat palveluratkaisut ja
palvelutarjonta.

Tervetuloa mukaan
yhteiskehittämään!
Kiitos!
Miia Koski

Jenny Starck

Aino Jussila

Hankepäällikkö

Hanketyöntekijä

Hanketyöntekijä

p. 040 304 7404

p. 040 304 8225

www-sivut Silta omannäköiseen elämään -hanke - Eteva

sähköposti: etunimi.sukunimi@eteva.fi

