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Tavoitteet

1) Luoda asiakaslähtöinen toimintamalli, jolla henkilökohtainen budjetti voidaan     
muodostaa suurissakin asiakasvolyymeissä räätälöidysti asiakkaan tarpeista 
lähtien. Laajennettavissa jatkossa vammaispalvelujen lisäksi myös ikäihmisten 
palveluihin. 

2)   suunnitella, määritellä ja rakentaa 

- hebun asiakaspalveluprosessi 

- toimintatapa ja -malli hebun euroistamiseksi sekä 

- hebun muodostamisen ja seurannan työkalut. Hebun
muodostamisessa ja sen vaikuttavuuden seurannassa kehitetään RAI:n 
hyödyntämistä 

3 )  lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa tarpeenmukaisen palvelu-
kokonaisuuden muodostamiseen 

Henkilökohtainen budjetti -pilotti
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• vaikeavammaiset aikuiset 

• vaikeavammaiset / kehitysvammaiset lapset

Kyseisellä kohderyhmällä on havaittu olevan tarve henkilökohtaisen ja räätälöidyn 
palvelukokonaisuuden muodostamiseen. 

Nykyiset palvelut ennemmin pirstaloituneet kuin kokonaisuutena muodostettu. 

Hebu-pilotin kohderyhmä
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• Pilottihankkeessa keskitytään erityisesti hyödyntämään RAI:ta asiakkaan 
toimintakyvyn arvioinnissa. 

Kehitysvammaiset lapset

- otetaan käyttöön lasten mielenterveys- ja kehitysvammatyöhön suunniteltu RAI 
ChyMhDD (Child and Youth Mental Healt and Develop-mental Disability) –
arviointiväline, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen arvioinnin lapsen tilanteesta

Aikuiset (vaikeavammaiset)  

- otetaan käyttöön RAI-CHA (Community Health Assessment) – arviointiväline

Toimintakyvyn arviointi 
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• Pilottihankkeen yhtenä tavoitteena on RAI:n hyödyntämiseen pohjautuvan 
tutkimustiedon tuottaminen

• Tiivis tutkimusyhteistyö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa 

• RAI –järjestelmä tarjoaa nykyisellään työvälineitä asiakasrakenteen / 
hoitoisuuden mittaamiseen (asiakasrakenneluokitus) -> saadaan tietoa esim. 
hoidon kalleustasosta. 

RAI:n pohjalta kehitettyjä asiakasrakenneluokituksia on käytössä mm. vanhusten 
hoidossa ja kuntoutuksessa sekä kehitysvammahuollossa

Lasten RAI-järjestelmän (ChyMhDD) pohjalta työvälineitä on tähän mennessä 
kehitetty lähinnä Kanadassa ja Yhdysvalloissa. 

Työvälineiden kehittäminen - TUTKIMUSOSIO 
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• Pilotissa on tavoitteena mittareita henkilökohtaisen budjetin laatimiseen 

• Mittareiden laatimisen lähtökohtana on asiakastasolla kustannustietojen ja RAI-
arvioinnista (RAI-ChyMhDD ja RAI-CHA) saatujen tietojen yhdistäminen 

-> lapsiasiakkaat luokitellaan tiettyjen mallien mukaisesti 

-> yhdistetään kustannus- ja luokitustiedot 

-> arvioidaan, miten kustannukset ja luokitusryhmät korreloivat keskenään.

Vaikka aineisto on suhteellisen pieni saadaan suuntaa siihen, mitä tietoa RAI voi 
antaa asiakkaiden palvelutarpeen määrittelyyn ja miten se voisi toimia 
henkilökohtaisen budjetin laadinnassa.

Selvityksen pohjalta luodaan malli, joka voidaan testata hebun laadinnassa ja 
pilotoinnissa. Tavoitteena on, että toimintamallit voidaan hyödyntää projektin 
jälkeen myös muilla sote-alueilla Suomessa.

Työvälineiden kehittäminen - TUTKIMUSOSIO
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KIITOS!
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