
Omannäköistä elämää
Vaasa-Laihia -yhteistoiminta-alueen vammaisten HEBU-hanke



Tavoitteet

1. Etsiä tietoa Suomen HB-mallin kehittämisen tueksi, joka vahvistaa vammaisten henkilöiden 
itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa. 
Samalla arvioidaan lainsäädännön muutostarpeita.

Asiakkaiden tarpeiden kartoitus alueella

Kartoittaa HB:n mahdollisuuksia ja haasteita muihin järjestämistapoihin verraten

2. Mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin palveluprosessi alueelle

3. Kehittää ja käyttöönottaa virtuaalinen kuvapuhelinpalvelu vammaispalveluissa

Samalla kartoitetaan digitaalisten palveluiden käyttömahdollisuuksia

*Huomioida mahdollisuudet kartoittaa jo olemassa olevia palveluja ja niiden prosesseja



Kohderyhmä

• Hankkeessa tarkasteltiin henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintakyvyn
rajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita diagnoosista riippumatta. Kohderyhmänä olivat eri vammaryhmiin kuuluvat
ja eri ikäiset vammaiset, eri kulttuuri- ja kielitaustaiset vammaiset henkilöt, vammaisten henkilöiden omaiset sekä
henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.

• Hankkeen kehittämistoimintaan osallistui kaikkiaan 58 vammaista henkilöä ja heidän omaista. Eri kulttuuri- ja 
kielitaustaisia vammaisia ei saatu hankkeeseen toivotulla tavalla mukaan.

• Verkosto: Pohjanmaan yhdistykset ry. (POHY), Invalidiliitto ry. ja Lihastautiliitto ry., sosiaalihuollon 
ammattihenkilöstö, palveluntuottajat, Vaasan ja Laihian vammaisneuvostot sekä Kela ja Verohallinto. Yhteistyö 
tehtiin myös VAMKin ja Vamian kanssa



Toteutus

1. Henkilökohtaiset haastattelut

-Tavoitteena oli kerätä tietoa ja selvittää HB:n soveltuvuutta asiakkaille

-Tehtyjen haastattelujen kokonaismäärä 45kpl

-Toteutus Teamsin välityksellä, puhelimitse tai asiakkaan kotona

2. Työpajat

-Asiakkaat, ammattilaiset ja muut sidosryhmät suunnittelivat HB:n soveltuvuutta vammaispalveluihin

-Työpajoja toteutettiin hankkeen aikana yhteensä 20

-Toteutus etäyhteyksin Teamsia ja Howspace-alustaa hyödyntäen

3. Kuvapuhelinpalvelun kehittäminen ja käyttöönotto vammaispalveluissa

-Arvioitiin digitaalisten palveluiden hyödyntämistä viestintävälineenä asiakkaiden ja työntekijöiden välillä

-Palvelu otettu käyttöön päiväaikaisessa toiminnassa ja psykososiaalisessa kotiohjauksessa

-Pilottiasiakkaat mukana toteuttamassa ja arvioimassa palvelua

*Palvelukokonaisuuksia hallintopäätöksineen ei tehty tässä hankkeessa, vaan hankkeessa kerättiin asiakastilanteisiin pohjautuvaa tietoa.



Hankkeen tulokset
Näkökulmia nykyisiin ja tulevaisuuden vammaispalveluihin



Vammaiset henkilöt kuvasivat omaa rooliaan asiakkaana nykyisissä palveluissa esimerkiksi seuraavasti:

-Tiedonantaja ja -hakija -Asiantuntija

-Passiivinen käyttäjä -Vaatija

-Oikeuksien puolustaja -Palveluiden selvittäjä

-Päätökseen osallistuja -Ei-kumppani

Vammaisten henkilöiden näkemyksiä siihen, mitä HB vaatii asiakkaalta:

-Oman palvelutarpeen tuntemusta ja kartoitusta

-Osaamista valintojen tekemiseen

-Uskallusta sanoa, mitä tarvitsee       -Aktiivisuutta

-Tieto omasta päätösvallasta              -Vastuullisuutta

-Mielikuvitusta -Uskallusta



Vammaiset henkilöt kuvasivat työntekijän roolia nykyisissä palveluissa seuraavasti:

-Luottamuksen rakentaja -Budjetin vartija
-Yhteydenpitäjä -Osaaja
-Asiakkaan etujen ajaja -Asiantuntija
-Tiedottaja -Kehittäjä

Vammaisten henkilöiden näkökulmia, mitä HB vaatii työntekijältä:

-Kuuntelee ja toimeenpanee asiakkaan toiveet

-Sitoutumista ja kumppanuutta

-Asiakkaan arvostusta ja sen näyttämistä

-Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemista

-Asiakkaan tuntemista -Tiedottamista 

-Asiantuntemusta -Asiakaslähtöistä asennetta

-Joustavuutta -Ei holhoa

-Mahdollistajana toimimista -Realistisuutta



Kehittäjäryhmien näkemyksiä henkilökohtaiseen 
budjetointiin

• Vahvuudet: yksilöllisemmät ja joustavammat palvelut, valinnanvapauden vahvistuminen, asiakkaan oman 
äänen ja vaikutusvallan vahvistuminen, tasavertaisuus, antaa sosiaalityöntekijöille vapaammat kädet 
myöntää palveluja sekä omannäköinen elämä.

• Mahdollisuudet: palveluiden kehittyminen, itsemääräämisoikeuden vahvistuminen, nopeampi reagointi 
tuentarpeen muutoksiin, kustannussäästöt, byrokratian ja hakemusten määrän vähentyminen sekä 
palvelujen valinta perinteisten sosiaalipalveluiden ulkopuolelta.

• Heikkoudet: vanhemman sukupolven heikompi kyky tuoda esille mielipiteitään, puutteellinen tieto saatavilla 
olevista palveluvaihtoehdoista, budjetin yhdenvertainen määrittely sekä teknisten apuvälineiden puute HB:n 
toteutukseen.

• Uhkat: omaisten vaikutus asiakkaan päätökseen, asiakkaan saaman tuen puute vastuun lisääntyessä, 
budjetin väärinkäyttö, rahan riittävyys, palveluntuottajien ja resurssien puute, johdon tuen puute 
työntekijöille sekä työntekijöiden muutosvastarinta.



Henkilökohtaisen budjetoinnin hyödynnettävyys 
palveluittain

• Pääsääntöisesti vammaiset henkilöt ja heidän omaiset olivat tyytyväisiä nykyisiin palveluihin ja ratkaisuihin.

• Palveluihin kaivattaisiin kuitenkin lisää joustavuutta, mikä korostui erityisesti henkilökohtaisessa avussa ja 
kuljetuspalveluissa.

• Asunnon muutostöihin liittyen ei noussut mitään tarpeita, mitä voisi HB:lla toteuttaa. Palvelu toimii jo nyt.



Henkilökohtainen apu

Asiakkaille on tärkeintä, että avustajat ovat luotettavia ja sopivia, ja että palvelu toimii. Esiin tuotiin:

• Avustajapula (hankaluuksia löytää avustajia etenkin haja-asutusalueella, omalla äidinkielellä sekä sijaisia)

• Toiveena palveluiden joustavuus (mahdollisuus säästää ja siirtää avustajatunteja oman tarpeen mukaan)

• Mahdollisuus vaihtaa avustajatunteja muuhun palveluun (esim. kodinhoito-, piha- tai lumityöt)

• Työnantajina toimiville toivottiin tukea (rekrytointi, sijaisten hankinta, vertaistuki itselle ja työntekijöille)

• Myös henkilöt, joilla on erilaisia vaikeuksia toimia sosiaalisissa tilanteissa ja kommunikoinnissa tarvitsevat 
tukea ja ohjausta pärjätäkseen yhteiskunnassa.



Päiväaikainen toiminta

Palvelussa asiakkaille tärkeintä ovat sosiaalinen vuorovaikutus, mielekäs tekeminen, osallisuus. 
Kehitysehdotuksia:

• Mahdollisuus tutustua muihin vaihtoehtoihin ja halutessaan valita yksilöllinen, itselle mieleinen toiminta 
(toivottiin esimerkiksi perinteisiä miesten töitä)

• Vaihtelua perinteisen päivätoiminnan sisältöön (taide, musiikki, kulttuuri, liikunta)

• Kehitysvammaisten asiakkaiden vanhemmat toivoivat, että päivätoimintaan sisältyisi jo opittujen arjen 
taitojen vahvistamista ja kehittämistä.

• Toivottiin myös työelämätaitojen vahvistamista, työkokeiluja sekä enemmän työhönvalmennusta ja tukea 
avo- ja palkkatyöhön. Myös lisäkoulutusta toivottiin.



Liikkumisen tuki

• Kuljetuspalveluja tulisi voida myöntää joustavammin esim. puoleksi vuodeksi eikä vain kuukaudeksi, koska 
matkojen tarve vaihtelee kuukaudesta toiseen.

• Vaihtoehtoisesti asiakkaalle annettaisiin tietty summa, joka hänellä olisi käytettävissä tietyn ajanjakson 
aikana.

• Toive käyttää osa myönnetyistä matkoista muualle ja muualla Suomessa, eikä vain omassa kunnassa ja 
lähikuntiin.

• Kunta voi nykyään harkinnanvaraisesti myöntää avustusta esim. auton muutostöihin ja hankintaan. Olisiko 
HB:lla mahdollista korvata asiakkaalle myös muita menoja auton käyttöön liittyen, kuten talvirenkaiden 
hankinta?



Asumisen tukeminen

Fyysisesti vammaiset olivat tyytyväisiä asumisratkaisuihin. Kehittämiskohteet koskevat lähinnä asiakkaita, joilla 
on kognitiivinen vamma.

• Lisää kevyempiä asumismuotoja perinteisten asumisyksiköiden yhteyteen (seura, turvallisuus).

• Yksilöllisempiä ratkaisuja perinteisiin asumisyksikköihin sekä enemmän yhteisöllisyyttä tukiasukkaiden 
ja ryhmäasukkaiden välille.

• Enemmän asumisvalmennusta ja -harjoittelua, jonka avulla selvitetään asiakkaiden todellisia yksilöllisiä 
avuntarpeita.



Omaisten tukeminen

Haastatteluihin osallistui yhteensä 17 virallista omaishoitajaa, joista ainoastaan 7 käytti oikeutensa 
lakisääteisiin vapaapäiviin jossain muodossa. Moni koki, ettei hyödy tarjolla olevista palvelumuodoista tai 
tilapäishoidosta. Asiakkaiden omaisten kehittämisehdotuksia:

• Tilapäishoidon tilalla tulisi olla enemmän mahdollisuuksia saada kotiin suunnattua tukea. Tai 
vaihtoehtoisesti hoidettavalle myönnettäisiin henkilökohtaista apua.

• Lapsiperheet Laihialta olivat huomattavasi tyytyväisempiä tarjottuihin ratkaisuihin Vaasaan verrattuna, 
Onko pienessä kunnassa on enemmän joustavuutta, kun asiakkaita tunnetaan paremmin?

• Omaishoitajalle tulisi olla mahdollisuus vaihtoehtoisiin palveluihin kuten hierontaan, terapiaan, 
kulttuuritoimintaan tai virkistystoimintaan.



Yhteenveto

• Henkilökohtaisen budjetoinnin käsite oli vaikea käsite ymmärtää. Tämä heijastui siihen, että kohderyhmän oli
vaikea ideoida HB:lla toteutettavia palveluja. Esimerkiksi ne, jotka kaipasivat vaihtelua päivätoimintaan, eivät
osanneet ilmaista mitä he haluaisivat, sillä heidän oli vaikea kuvitella mitä se voisi olla. 

• Moni kaipaisi esimerkkejä siitä, mitä HB voisi heidän tapauksessaan tarkoittaa sekä millaisia vaihtoehtoja on 
ylipäätänsä tarjolla. Ratkaisuksi ehdotettu esim. virtuaalista palvelutarjotinta, jossa olisi kategorisoidusti 
tarjolla olevat palvelut ja palveluntuottajat.

• HB nähtiin tervetulleena toimintamallina vammaispalveluihin. Asiakkaat näkivät hyvänä asiana, että heillä olisi
enemmän päätäntävaltaa palveluista. Tärkeimpänä vahvuutena nätiin yksilöllisten palvelujen mahdollisuudet.

• Työntekijät osittain kokivat, että HB:n ideologiaa ollaan jo osittain toteuttu: yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja
ollaan pyritty jo nyt tekemään. Ratkaisut ovat usein kuitenkin keskittyneet vain pakko-tilanteisiin.

• Yhteenvetona voidaan todeta, että HB olisi varmasti sopiva ratkaisu osalle asiakkaista. Samalla voidaan 
kuitenkin todeta, että nykyiset palvelut ovat monelle riittävät, mutta ne kaipaisivat hieman päivittämistä. 



Henkilökohtaisen budjetoinnin palveluprosessi





1. Palvelutarpeen arviointi: Asiakas on oikeutettu vammaispalvelun mukaisiin palveluihin ja hänen tarpeisiinsa voisi 
vastata henkilökohtaisella budjetoinnilla. Kaikilla asiakkailla on oikeus henkilökohtaiseen budjetointiin. 

2. Asiakas saa tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista: Viranomainen antaa asiakkaalle tarvittavat tiedot 
henkilökohtaisesta budjetoinnista sekä sen prosessista. Henkilökohtainen budjetointi perustuu vapaaehtoisuuteen

3. Tukiverkon määrittäminen: Asiakas määrittää tarvittaessa tukiverkon, jonka tehtävänä on tukea asiakasta 
henkilökohtaisen budjetoinnin prosessin eri vaiheissa. Tukiverkko voi koostua yhdestä tai useammasta henkilöstä, 
jotka tuntevat asiakkaan ja hänen tilanteensa.

4. Budjetin alustava määritys: Työntekijä antaa asiakkaalle ja tarvittaessa tukiverkolle tiedon asiakkaalle 
myönnettävien palveluiden keskimääräisistä kustannuksista suunnittelua varten.

5. Palvelusuunnitelma ja tukisuunnitelma: Asiakas laatii palvelusuunnitelman liitteeksi tukisuunnitelman, jossa 
kuvataan asiakkaan tuen tarpeet ja palvelut, joilla niihin voidaan vastata. Tukiverkko tukee tarvittaessa 
tukisuunnitelman laadinnassa.

6. Viranomaispäätös: Sosiaalityöntekijä määrittää lopullisen budjetin ja tekee siitä viranomaispäätöksen. Päätöksestä 
ilmenee budjetin laajuus, myönnetyt palvelut sekä voimassaoloaika.

7. Budjetin käyttö ja hallinnointi: Budjettia hallinnoi asiakas, omainen tai muu tukisuunnitelmassa määritelty 
henkilö. Tuki- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa.



Kuvapuhelinpalvelun kehittäminen ja käyttöönotto 
vammaispalveluissa



• Kuvapuhelinta käytetään ohjaajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon.

• Asiakkaalla on käytössään tablet-laite, jota voi käyttää ainoastaan kuvapuhelinpalveluun.

• Kuvapuhelinta on käytetty aikaisemmin eri hoidollisten toimenpiteiden korvaamiseen ja virikkeelliseen 
toimintaan ikäihmisten palveluissa.

• Palveluntarjoajana kuvapuhelinpalvelussa toimii VideoVisit.

• Hankkeen aikana palvelu käynnistettiin ja sen toteutusmahdollisuuksia kartoitettiin vammaispalveluissa.

• Pilottiasiakkaat olivat mukana palvelun kehittämisessä. Heiltä kerättiin palautetta haastatteluilla.

• Pilotoinnisssa oli käytettävissä 20 asiakaslaitetta.

Palvelun kehittäminen jatkuu ensi vuonna



Käytännön toteutus

Kotikuntoutus

• Toiminnan tavoitteena tukea asiakkaan itsenäistä kotona pärjäämistä.

• Toiminta mahdollistaa puhelut molempiin suuntiin eli myös asiakas voi soittaa työntekijälle.

• Toimintaa kokeiltu muutaman asiakkaan kanssa.

Päiväaikainen toiminta

• Toiminnan tavoitteena tarjota asiakkaalle joustavammin ja monipuolisemmin päiväaikaista toimintaa.

• Tavoitteena toteuttaa toimintaa hybridisti. Toteutettu musiikkia, lukupiiri, hartaus, jumppaa ja muuta 
aktiviteettia.

• Toimintaa kokeiltu 3 kehitysvammaisten yksikössä.



Digitaaliset palvelut vammaispalveluissa

• Digitaalisuus tulisi nähdä perinteisten palveluiden rinnalla kulkevana palveluna, eikä niiden korvaajana.

• Vahvistavat ja avaavat uusia mahdollisuuksia asiakastyöhön

• Vammaisten henkilöiden valmiudet käyttää digitaalisia palveluita vaihtelee suuresti ikä tai diagnoosi ei ole 
aina määrittävä tekijä! Merkittävämpiä tekijöitä ovat asiakkaan oma halu, kiinnostus, tottumus ja osaamisen
taso teknologiaa kohtaan.

• Sekä asiakkaat, omaiset että työntekijät suhtautuivat myönteisesti kuvapuhelinpalveluun. Päiväaikaisessa
toiminnassa vaadittaisiin kuitenkin enemmän resursseja laadukkaan toiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen.

• Kuvapuhelinpalvelun kaltaiset etäratkaisut ovat uusi toimintaympäristö sekä asiakkaille että työntekijöille. 
Niiden käyttöönotto vaatii sopeutumista ja uuden oppimista.



Pohdintaa

• Tuloksia analysoitaessa hyvä ottaa huomioon, oliko asiakasedustus oikeanlainen? Osasiko hankehenkilöstö
kertoa HB:sta ymmärrettävällä tavalla? Lisäksi asiakkaat ovat tottuneet siihen, että heille tarjotaan valmiit
vaihtoehdot – näkökulman vaihtaminen saattoi tuottaa haastetta.

• Asiakkailta löytyi paljon kiinnostusta palveluiden kehittämiseen. Oli tärkeä huomata, että myös etänä on 
helppo osallistaa ihmisiä kehittämiseen.

• Asiakkaat suhtautuivat HB:n myönteisesti ja toiveikkaasti. Heillä samalla huoli siitä, että eihän heiltä oteta
mitään pois. Asiakkaiden toiveena, että HB on vapaaehtoinen.

• Työntekijöiden ja johdon asenteilla merkittävä vaikutus HB:n toteutumiseen ja yleisesti asiakaslähtöiseen
työotteeseen.

• Kehittämistyön aikana havaittu vahva järjestelmälähtöinen ajattelu vammaispalveluissa.

• Toiveena on, että HB kirjataan lakiin, jotta järjestämistavalle saadaan selkeät raamit valtakunnallisesti. 

• Hanke opetti, että olemassa olevia palveluja uudistamalla ja kehittämällä voidaan saada hyviä tuloksia aikaan. 
Aina ei välttämättä tarvitse kehittää jotain uutta ja hienoa.



Jatkokehittämisideat

• Alueellisen HB-palveluprosessin sisältöjen konkretisointi: Tukisuunnitelma, hyvinvointilaueen
sosiaalipalveluiden tuotteistaminen ja järjestelmän kehittäminen budjetin seurantaan

• Hyvinvointialueen omien päiväaikaisten toimintayksiköiden toiminnan sisällön kehittäminen Toiminnan
monipuolistaminen, yksilöllistäminen ja joustavoittaminen. Päivätoimintayksiköiden tiloja voisi hyödyntää
myös ilta-aikaan. Päivätoimintaa tulisi laajentaa koskemaan myös muita asiakasryhmiä kuin kehitysvammaisia
(nepsyt).

• Vammaisille suunnattujen asumismuotojen kehittäminenNykyisten perinteisten asumisvaihtoehtojen
rinnalle lisää kevyempiä asumismuotoja

• Kuvapuhelinpalvelun jatkokehittäminen.

• Tukihenkilö ja HB-koordinaattori vammaispalveluihin.

• Avustajakeskus jossain muodossa takaisin vammaispalveluihin.

• HB-mallin laajentaminen myös muihin asiakasryhmiin, kuten mielenterveyspuolelle.



Kiitos!

Loppuraportti saatavilla joulukuussa hankkeen verkkosivuilla osoitteessa 
www.vaasa.fi/omannakoistaelamaa ja Innokylässä.

http://www.vaasa.fi/omannakoistaelamaa

