
 

    

Tiedote 7/2021 

Terveisiä HEBU-hankkeesta! 

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

kohtaisen budjetoinnin hanke on käynnistynyt syksyllä 2020. Hankkeen tavoitteena on kerätä 

asiakkailta, heidän omaisilta, vammaispalveluiden työntekijöiltä ja muilta sidosryhmiltä tietoa 

henkilökohtaisen budjetoinnin mallin kehittämiseksi sekä nykyisten palveluiden arvioimiseksi.  

Mitä hankkeelle kuuluu ja missä mennään? 

Kulunut syksy on ollut työntäyteinen. Olemme työstäneet henkilökohtaisen budjetoinnin 

palveluprosessia sekä loppuraporttia, mitkä molemmat on nyt saatu valmiiksi. Hankkeen tuloksia on 

myös esitelty eri foorumeissa. Kuvapuhelinpalvelu on saatu käynnistettyä kolmessa päiväaikaisen 

toiminnan yksikössä sekä psykososiaalisessa kotikuntoutuksessa. Tulevien viikkojen aikana tulemme 

muun muassa valmistelemaan kuun lopussa olevaa hankkeen päätösseminaaria, raportoimaan 

kehittämistyön tuloksista sekä haastattelemaan asiakkaita ja työntekijöitä heidän kokemuksistaan 

liittyen kuvapuhelinpalveluun.  

Tulevia tapahtumia:  

Valtakunnallisessa henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa mukana olleet hankealueet 

järjestävät päätöstilaisuudet, joihin kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan.  

Tilaisuudet ovat suomeksi lukuun ottamatta Omannäköistä elämää -hanketta. Tillfällen är på finska förutom 

om projektet Ett liv på egna villkor. 

- Keski-Uudenmaan HB-hankkeen päätösseminaari 10.11. klo 12–16. Seminaarissa 

lähestytään henkilökohtaista budjetointia asiakkaan, järjestäjän ja lainsäädännön 

näkökulmista sekä esitellään hankkeessa kehitetty Keusoten HB-toimintamalli. Ilmoittaudu 

osoitteessa 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zMQa0zMklUOHWD8aR-

fN1ufsXJdYgqpNgCBSolboOt1UQzdWOE5NWUxUSDFYNUdZVlNCRVVXQjc4OC4u 

 

- Sopiva-hankkeen päätösseminaari 16.11. klo 12–15.30. Webinaarissa kuullaan ja 

keskustellaan Sopiva-hankkeen tuotoksista sekä valtakunnallisen hankkeen näkymistä. 

Panelisteina mukana keskustelemassa vammaispalvelujen järjestöedustajia ja ammattilaisia. 

Puhuja ja artisti Marko ”Signmark” Vuoriheimo esiintyy iltapäivän osuudessa. Tarkempi 

aikataulu julkaistaan mm. Sopivan verkkosivuilla, lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu osoitteessa  https://www.lyyti.in/Sopiva_webinaari_16_11_2021 
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- Omannäköistä elämää -hankkeen päätösseminaari 24.11. klo 13–15. Tilaisuudessa 

esitellään alueellisen hankkeen tuotokset. Keskeisinä tavoitteina on ollut näkökulmien 

saaminen nykyisiin ja tulevaisuuden vammaispalveluihin eri kohderyhmiltä, alueellisen HB-

palveluprosessin mallintaminen sekä kuvapuhelinpalvelun kehittäminen ja käyttöönotto 

vammaispalveluissa. Tilaisuudessa kuullaan myös mielenkiintoisia puheenvuoroja THL:lta ja 

Vaasan kaupungilta. Ilmoittaudu osoitteessa www.vaasa.fi/omannakoistaelamaa 

- Pirkanmaan, Eksoten ja Päijät-Hämeen hankkeiden yhteinen päätösseminaari 2.12. klo 13–

15. Tilaisuudessa esitetään alueellisten hankkeiden tuloksia liittyen mm. malleihin ja 

käytäntöihin, jotka tukevat asiakasta ja ammattilaista henkilökohtaisen budjetin 

suunnittelussa sekä palveluiden järjestämiseen liittyen edesauttavien tekijöiden ja esteiden 

paikantamiseen. Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa tilaisuudesta ja ilmoittautumaan, 

ole yhteydessä joko sirpa.vallittu-corell@tampere.fi, terhi.maatta@eksote.fi tai  

paivi.kaukovuo-nykanen@phhyky.fi 

 

- Silta omannäköiseen elämään -hankkeen päätösseminaari 15.12. klo 13–15.30. 

Tilaisuudessa esitellään hankkeen tuotokset. Mm. julkaistaan riippumattoman tuen malli ja 

elämänsuunnittelun korttipakka sekä esitellään tukirinki-toimintamalli ja asiakkaan 

kokonaistilanteeseen huomioivaan ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvä selvitys ja tutkimus. 

Ilmoittaudu osoitteessa https://www.lyyti.in/siltawebinaari_151221 

 

- Vantaan hankkeen päätösseminaari 16.12. klo 14–16. Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa 

https://osallistuvavantaa.fi/p/2bs9vbd8h6jx 

 

Yhteistyöterveisin, 

Jessica, Susanne, Anne ja Pasi 
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