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Keväiset terveiset hanketoimistolta!
Silta-hanke on järjestänyt webinaareja ja esitellyt henkilökohtaisen budjetoinnin käytön
tukeen liittyviä kokeiluja muutamissa tilaisuuksissa. Hankkeen internet-sivujen ”Tutustu
hankkeessa tehtyihin materiaaleihin” -osiossa alkaakin olla jo mukavasti materiaalia.

Ihmislähtöisyyttä vaikuttavalla vuorovaikutuksella -webinaari
Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) Heva ja Silta omannäköiseen elämään -hankkeet
järjestävät yhdessä Ihmislähtöisyyttä vaikuttavalla vuorovaikutuksella -webinaariin 4.5.2021
klo 12.30-15:30. Voit ilmoittautua mukaan 2.5.2021 asti: Ilmoittautumislinkki
Webinaari on maksuton ja tarkoitettu kaikille vammaisosallisuudesta ja vuorovaikutuksen
moninaisuudesta kiinnostuneille. Luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja yksilöllisen
kohtaamisen taidoista ja kokemuksista, joilla luodaan edellytyksiä ihmislähtöisille palveluille.
Tilaisuuden pääpuhujana on Juhana Salonen, projektitutkija Jyväskylän yliopistosta. Hän on
kirjoittanut omaelämänkerrallisen kirjan Viiton - olen olemassa. Juhana Salonen puhuu
kielestä, kulttuurista ja identiteetistä saavutettavuuden näkökulmasta omilla kokemuksilla
höystettynä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru osallistuu tilaisuuteen
videotervehdyksellä.

Kela toteuttaa hankkeelle tutkimuksen
Vammaispalvelujen asiantuntijoita kutsuttiin mukaan Kelan hankkeelle toteuttamaan
haastattelututkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia henkilökohtaiselle
budjetoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumista, sen mahdollisuuksia ja haasteita sekä
erilaisten toimintaympäristöjen huomioimista HB:n käyttöönotossa ja valmistelussa.
Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat Kansaneläkelaitoksen erikoistutkija Kati Sarnola ja
tutkija Tuija Heiskanen.
Tutkimus toteutetaan touko-kesäkuussa neljänä ryhmähaastatteluna, joihin kuhunkin
osallistuu 3-6 henkilöä. Vammaispalvelujen asiantuntijoita tutkimuksessa ovat vammaisten
henkilöiden lähiomaiset sekä kuntien, palvelutuottajien ja muiden viranomaistahojen
edustajat. Tutkimukseen valikoituivat nämä kohderyhmät, jotta saadaan erilaisia näkökulmia
henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyöhön. Vammaisen ihmisen ääni kuuluu
hankkeessa asiakastyön ja -haastattelujen, työpajatyöskentelyjen sekä alueellisten
asiakaskehittäjäryhmien ja asiakasraadin kautta.

Riippumattoman tuen malli ja elämänsuunnittelun korttipakka HB:n käytön tukena
Riippumattoman tuen muotoilun työpajat saadaan käyntiin toukokuussa. Odotamme innolla,
millaisia näkökulmia saamme mallin muotoiluun, kun viemme asian asiantuntijoiden,
lähityön osaajien ja kokemustoimijoiden käsiin. Riippumattomasta tuesta voit lukea lisää
blogikirjoituksesta: Riippumaton tuki päätöksentekoon
Elämänsuunnittelun korttipakan työpajasarja on päässyt hyvää vauhtiin viime viikkoisen
asiantuntijoiden työpajan aloituksella. Erinomaiset nostot, huomiot ja esiin nousseet
puutteet etenivät suoraan jatkotyöstöön ja toteutukseen. Kortit jatkavat matkaansa
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seuraaviin työpajoihin, joissa ne muovautuvat edelleen. Seuraava työpaja on Selkeästi meille
-hankkeen saavutettavuustestaajien työpaja, josta saamme hyvää näkökulmaa korttien
kognitiivisesta saavutettavuudesta. Kortit pääsevät myös konkreettiseen tarkasteluun
asiakascase tapaamisten tiimoilta alkukesän aikana.

Tukirinkikokeilut osana tuettua päätöksentekoa
Tukirinkimenetelmän mallintaminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Tukirinkiä kokeillaan
Etevassa kahden vaikeasti vammaisen asiakkaan kanssa. Ensimmäiset tapaamiset pidettiin
maaliskuussa. Asiakkaiden kanssa tehtiin verkostokartat, joiden pohjalta muodostettiin
tukiringit. Ensimmäinen tukiringin tapaaminen pidettiin osittain hybridi-muotoisesti ja se
onnistui oikein hyvin. Seuraavan kerran tukirinki tapaa huhtikuussa koronarajoitukset
huomioon ottaen.

Vammaisen ihmisen ääni kehittämistyössä
Etevan alueelliset asiakaskehittäjäryhmät (Mäntsälä, Hämeenlinna, Nurmijärvi ja Lohja) ja
asiakasraati kokoontuivat maaliskuussa ensimmäisen kerran pohtimaan
itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Ryhmissä oli hyvää keskustelua ja ryhmistä
nousi esiin paljon kommentteja aiheeseen liittyen. Ryhmissä käytettiin selkokieltä, kuvatukea
sekä keskustelumattoa kommunikoinnin tukena. Asiakasraadin aiheena oli vetää yhteen
asiakaskehittäjäryhmien pohdintoja itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asioista. Seuraavan
kerran asiakaskehittäjäryhmät ja -raati kokoontuvat huhtikuussa.
Lisäksi yksittäisiä asiakkaita haastatellaan heidän kokemuksistaan palvelujen suunnittelusta,
toteutumisesta ja muutostoiveista. Haastattelujen tuloksista tulette kuulemaan blogitekstin
muodossa.

Yhteistyöterveisin,
Aino, Jenny, Miia ja Kirsi

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.
Lisätietoa hankkeesta saat internetsivuilta Silta omannäköiseen elämään -hanke - Eteva.
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.

