
 

    

Tiedote 1/2021 

Terveisiä HEBU-hankkeesta! 

Omannäköistä elämää – Vaasa-Laihia –yhteistoiminta-alueen vammaisten henkilöiden 

henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on käynnistynyt syksyllä 2020. Säännöllisesti julkaistavissa 

tiedotteissa kerromme tarkemmin hankkeen kuulumisista ja etenemisestä. 

Mitä hankkeelle kuuluu ja missä mennään? 

Alkuvuoden aikana on tapahtunut suuria harppauksia hankkeen etenemisen osalta ja käytännön 

toteutus on vihdoin konkretisoitunut. Hankkeen käynnistystilaisuus järjestettiin 26.1.2021 ja siihen 

osallistui parhaimmillaan yli 100 henkilöä. Tilaisuus oli kaikin puolin erittäin onnistunut! Tilaisuuden 

jälkeen olemme saaneet koottua kolme asiakaskehittäjäryhmää, joiden kanssa olemme 

helmikuussa aloittaneet työpajatyöskentelyn. Työpajoihin olemme kutsuneet eri vammaryhmien 

edustajia sekä heidän omaisiaan saadaksemme monipuolisesti erilaisia näkökulmia käsiteltävistä 

teemoista. Asiakaskehittäjäryhmien työpajat koostuvat kolmesta teemakokonaisuudesta: 

1. Odotuksia ja toiveita tulevaisuudelta, ja ajatuksia henkilökohtaisesta 

budjetoinnista 

2. Asiakkaan tukeminen henkilökohtaisen budjetoinnin mallissa 

3. Digitaaliset palvelut osana vammaispalvelujen palveluvalikoimaa 

Työpajoja toteutetaan myös vammaispalveluiden työntekijöille. Heidän kanssaan keskitymme 

alkuvuodesta työskentelemään erityisesti henkilökohtaisen budjetoinnin prosessikuvauksen 

määrittämisen sekä osaamisen tukemisen kanssa. Työpajoja tullaan järjestämään myös järjestöjen 

edustajille sekä palveluntuottajille. Työskentelemme nyt alkuun erikseen eri kohderyhmien kanssa, 

jonka jälkeen ryhmät on tarkoitus yhdistää. Näin saamme luotua aitoja yhteiskehittämisen 

työpajoja.  

Osallistu haastatteluun ja vaikuta tulevaisuuden vammaispalveluihin 

Työpajojen lisäksi hankkeessa tehdään haastatteluja vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. 

Haastatteluissa on tarkoitus keskustella asiakkaan yksilöllisestä elämäntilanteesta, hänen nykyisistä 

palveluistaan sekä arvioida voisiko hän hyötyä henkilökohtaisesta budjetoinnista. Haastatteluihin 

voi osallistua vammaispalveluiden asiakkaita ja henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä 

(ADHD, autismi yms.) sekä heidän läheisiään. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun 

tai haluat saada siitä lisätietoa, ota yhteys Susanneen, Anneen tai Pasiin. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Jessica, Susanne, Anne ja Pasi 

 

 



 

 

Meddelande 1/2021 

Hälsningar från projektet för personlig budget! 

Ett liv på egna villkor – Samarbetsområdet Vasa-Laihelas projekt för personlig budget för personer 

med funktionsnedsättning har inletts under hösten 2020. I de regelbundets publicerade 

meddelandena berättar vi mer specifikt om senaste aktuellt om projektet samt hur projektet 

framskrider. 

Vad händer i projektet och var är vi nu? 

Under början av året har projektet framskridit med stora steg och det praktiska förverkligandet har 

äntligen blivit konkret. Kick-off evenemanget för projektet ordnades 26.1.2021 och i detta deltog 

som bäst över 100 personer. Evenemanget var på alla sätt och vis väldigt lyckat! Efter evenemanget 

har vi sammanställt tre klientutvecklargrupper, men vilka vi under februari har inlett 

workshoparbete. Till workshoparna har vi kallat in representanter från olika grupper av personer 

med funktionsnedsättningar och deras anhöriga, för att mångsidigt få olika perspektiv om de teman 

som behandlas. Klientutvecklargruppernas workshopar består av tre temahelheter: 

1. Förväntningar och önskemål i fråga om framtiden samt tankar om personlig 

budgetering 

2. Stödande av klienten inom modellen för personlig budgetering 

3. Digitala tjänster som en del av serviceutbudet inom handikappservicen 

Workshopar förverkligas även för de anställda inom funktionshinderservice. Med dessa fokuserar vi 

under inledningen av året att i synnerhet arbeta med att fastställa processbeskrivningarna för 

personliga budgeteringen samt stödande av kompetensen. Workshopar kommer även att ordnas 

för organisationsrepresentanter och serviceproducenter. Vi arbetar nu till en början med olika 

målgrupper, efter vilket det är meningen att grupperna ska slås ihop. På detta sätt kan vi skapa äkta 

workshopar för samutveckling.  

Delta i intervjun och påverka framtidens service för personer med funktionsnedsättningar 

I tillägg till workshoparna intervjuas personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. 

Syftet med intervjuerna är att diskutera klientens individuella livssituation, den nuvarande servicen 

hen får och bedöma huruvida hen kunde ha nytta av personlig budgetering. I intervjuerna kan 

klienter inom funktionshinderservice och personer med neuropsykiatriska störningar (ADHD, autism 

osv) samt deras anhöriga delta. Ifall du är intresserad av att delta i en intervju eller få mer 

information om dessa, ta kontakt med Susanne, Anne eller Pasi. 

 

Med samarbetshälsningar, 

Jessica, Susanne, Anne och Pasi 

 


