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Satakunta
• 17 kuntaa

• kolme seutukuntaa

• n. 221 000 asukasta

• Väestökehitys negatiivinen

• Väestöllinen huoltosuhde maan keskiarvoa korkeampi (ikääntyneiden 
korkea määrä)

• Taloudellinen huoltosuhde kuitenkin keskitasoa

• VM:n laskelmat -> sote-rahoituksen tason laskeminen n. 72 euroa / asukas

• -> palvelujärjestelmän uudistamiselle merkittävä tarve!

• Väestön terveydentila maan keskitasoa

• Hoitotakuu toteutuu kohtalaisesti



Avain kansalaisuuteen –ESR 

hanke/ Porin yta v. 2016-
• Perheelliset aikuiset, joilla jokin kuormittava tekijä elämässään 

(sosiaali- ja perhepalvelut, psykososiaaliset palvelut, 
äitiysneuvolatoiminta) -> vammaispalvelut, shl:n mukaiset 
perhepalvelut ja ls:n jälkihuolto

• Haasteena kustannustietoisuus ja –laskenta sekä yhteisten 
tietokantojen puuttuminen + asiakastietojärjestelmän 
taipumattomuus

• Pohdituttavia asioita ovat mm. asiakastyön käynnistymisen 
hitaus, ohjeistukset, juridiset kysymykset, vastuut, 
markkinointi 



Hebu-pilotin kohderyhmä

• Sos.- ja terveyspalveluja  vanhuspalvelulain, 
vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain perusteella saavat 
henkilöt

• Erityisesti paljon palveluita tarvitsevat ikääntyneet 
ja vammaispalvelujen asiakkaat

• 24/7 asumispalvelut

• Asuminen ja asumisen tukipalvelut



Toimenpiteet

1. Käyttöönoton tehtävät talous- ja hallintopalveluissa

2. Ict-palveluiden ja tiedon organisointi

3. Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunn. laadinta             

4. Palveluille asetettavien kriteerien määrittäminen

5. Asiakkaan palveluohjaus ja muu tuki

6. Case kehitysvammaiset – kokeilu pienellä ryhmällä

-> katsaus 5-6



Asiakkaan palveluohjaus ja muu 

tuki

• Ammattilaiset, läheiset, yhteistyöverkosto

• Palveluohjaus lähipalveluna

• Uudenlaiset palveluohjauskäytännöt –pois 
työntekijäkeskeisistä toimintamalleista

• Osallisuus, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus <-> 
asiakkaan kuuleminen, omat toiveet ja tavoitteet

• Selkokielisyys!



Case kehitysvammaiset
• 10-15 hengen pilottiryhmä (asumispalv.)

• Painopiste palveluissa ja tukimuodoissa, joihin henkilö haluaa muutosta

• Tuettu päätöksenteko

• Henkilökohtaiset tukiryhmät (ystävät, vht, lähityöntekijät)

• Asiakkaan arjen hallinnan taitojen vahvistaminen (rahan käyttö, atk-taidot, 
julkinen liikenne ym.)

• Täysin uudenlaisetkin ratkaisut valittavana (vrt. omannäköinen elämä vs. 
omaiset ja ammattihenkilöt)

• Toimintakykyä ja kokonaishyvinvointia aidosti tukevat palvelut

• Painopiste osatarpeista kokonaisvaltaiseen ajatteluun

• Koordinointi (kokonaisuuksien hallinta; osa palveluista hebulla)



Ellei pilotti hankkeena toteudu

… Satakunta jatkaa kokeilua 

vapaaehtoisuuteen perustuen!

KIITOS ja mukavaa syksyn  jatkoa!


