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Etevan henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen alkuvuoden kuulumisia
Terveiset hanketoimistolta!
Silta omannäköiseen elämään -hanke on edennyt käytännön toimiin. Hanketiimiksi on
vakiintunut Aino Jussila, Jenny Starck ja Miia Koski.
Hanke järjesti aloitustilaisuuden 13.1.2021, johon osallistui yli 70 henkilöä. Aloitustilaisuuden
puheenvuorojen esitykset ovat luettavissa hankkeen internet-sivujen ”Tutustu hankkeessa
tehtyihin materiaaleihin” -osiossa.
Lisätietoa hankkeesta saat internetsivuilta Silta omannäköiseen elämään -hanke - Eteva.
Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla etunimi.sukunimi(a)eteva.fi tai puhelimella Miia
puh. 040 304 7404, Aino puh. 040 304 8390 ja Jenny puh. 040 304 8225. Hankejohtaja Kirsi
Manssila puh. 040 304 7010.

Asiakastyö on alkanut
Silta-hankkeessa kerätään aitoihin asiakastilanteiseen pohjautuvaa tietoa kansallisen
henkilökohtaisen budjetoinnin mallin perustaksi. Kehittämisen kohteena asiakastyössä ovat
riippumattoman tuen, tukirinki- ja tuetun päätöksenteon mallit, jotta hankkeen
kohderyhmän ihmiset voisivat hyödyntää tulevaa kansallista mallia.
Riippumattoman tukihenkilön mallin asiakaspilotteihin on löytynyt paljon kiinnostusta sekä
Etevan sisältä, että hankeyhteistyöhön halukkaiden kuntien taholta. Mallin muotoilua on
tehty yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa tiedonhaun ja palvelumuotoilun
keinoin. Joidenkin asiakaskehittäjien kanssa on sovittu jo tapaamisia käytännön
elämänsuunnittelun työskentelyn aloittamiseksi.
Tukirinki-mallin kokeiluun on löytynyt asiakkaita ja tapaamiset alkavat maaliskuussa.
Tukirinki muodostuu tuettavan henkilön lisäksi joukosta ihmisiä (tukijoista), jotka
kokoontuvat auttamaan ja tukemaan vammaisen henkilön elämän suunnittelua.
Hanketyöntekijä toimii tukiringin fasilitaattorina.

Asiakasosallisuus
Asiakkaiden ääntä henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvistä teemoista nostetaan esiin
ohjattujen ryhmätapaamisten kautta.
Etevassa toimii asiakasraati, minkä lisäksi perustetaan neljä alueellista
asiakaskehittäjäryhmää Hämeenlinnaan, Mäntsälään, Nurmijärvelle ja Lohjalle. Ryhmien
ensimmäiset tapaamiset toteutetaan maaliskuussa. Asiakaskehittäjäryhmät sekä asiakasraati
kokoontuvat kerran kuukaudessa eri aihealueiden ympärille. Asiakaskehittäjäryhmissä
pohditaan aihetta ja asiakasraati vetää yhteen asiakaskehittäjäryhmien pohdintojen sisällön.
Hanketyöntekijä toteuttaa ohjattuja ryhmätapaamisia yhteistyössä yksiköiden henkilöstön
kanssa. Ryhmätapaamisten keskiössä ovat erilaiset toiminnalliset ja osallistavat menetelmät
sekä selkomateriaali keskustelun tukena.
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Koonti tuettuun päätöksentekoon liittyvästä kyselystä
Hanke toteutti vuodenvaihteessa pienimuotoisen webropol-kyselyn liittyen tuettuun
päätöksentekoon. Kysely suunnattiin Etevan jäsenkuntien vammaispalvelujen
sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille. Vastauksia saatiin 36. 32 vastaajista totesi, että hyötyisivät
syvemmästä tuetun päätöksenteon osaamisesta työssään. Lisää tietoa haluttiin erityisesti
seuraavista aiheista: mitä on onnistunut tuettu päätöksenteko, miten voin tukea vammaista
henkilöä tekemään päätöksiä ja valintoja eri menetelmien avulla, ei-puheella
kommunikoivien päätöksenteon tukemisesta, mitä tuettu päätöksenteko tarkoittaa ja tuetun
päätöksenteon taustalla olevasta lainsäädännöstä

Kevään tapahtumia
Tuettuun päätöksentekoon liittyvän kyselyn perusteella toteutetaan kolmen webinaarin sarja
”Ihminen edellä - henkilökohtainen budjetointi ja tuettu päätöksenteko
itsemääräämisoikeutta vahvistamassa”. Kumppaneina webinaarisarjan toteuttamisessa ovat
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaisten Tukiliitto.
10.3.2021 Henkilökohtaisella budjetoinnilla omannäköistä elämää
31.3.2021 Tuettu päätöksenteko – mistä on kysymys?
14.4.2021 Tuettu päätöksenteko lainsäädännön näkökulmasta
Lisätietoa webinaarisarjasta ja ilmoittautumislinkit: Ihminen edellä - webinaarisarja
käynnistyy - Eteva
Alueelliset hankkeet tekevät hyvää yhteistyötä, mistä on osoituksena 4.5.2021 järjestettävä
Päijät-Hämeen HeVa- ja Silta-hankkeiden yhteinen webinaari Ihmislähtöisyyttä vaikuttavalla
vuorovaikutuksella. Tilaisuuden pääpuhujana on projektitutkija Juhana Salonen Jyväskylän
yliopistosta. Hän on kirjoittanut omaelämänkerrallisen kirjan Viiton – Olen olemassa. Aidosta
vammaisosallisuudesta keskustelemassa Vammaisfoorumin vaikuttajaverkoston jäsenet.
Lisäksi webinaarista saa hyviä vinkkejä onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Lisätietoa
webinaarista tulee maaliskuun aikana.

Tule vaikuttamaan, mitä Etevan hankkeesta raportoidaan valtakunnalliseen valmistelutyöhön!

Yhteistyöterveisin,
Aino, Jenny, Miia ja Kirsi

Etevan Silta omannäköiseen elämään -hanke on osa valtakunnallista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin
kokeiluhanketta. Hanke toteutetaan 1.9.2020–31.12.2021 välisenä aikana. Lisätietoa valtakunnallisesta hankkeesta.
Silta-hankkeen tavoitteena ovat:



yhteistyömallien kehittäminen henkilön kokonaistilanteen huomioimiseksi osana palvelutarpeen arviointia ja
elämänsuunnittelua
tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistaminen ja riippumattoman tuen kehittäminen osana kansallista järjestämismallia.

