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Päivään virittäytyminen

• Mene osoitteeseen www.menti.com, täytä koodi XX XX XX ja 
vastaa kysymyksiin.



KVPS ja henkilökohtainen budjetointi

• Tiedän mitä tahdon –hanke yhdessä 
Kehitysvammaliiton kanssa, RAY 2010-2013. 
Kumppaneina Eksote ja Vantaan kaupunki

• Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen osana 
kohdennettua toiminta-avustusta (Osallisuuden 
vahvistamiseen ja palvelujärjestelmän 
kehittämiseen), RAY/STEA ja ostopalvelut 2015-
• Kehittämisalueet ja -kumppanit tähän 

mennessä/tulossa: Kainuu, Tuki- ja 
osaamiskeskus Eskoo & Pohjanmaan 
maakunnat, Jyväskylän ja Suonenjoen 
kaupungit, Helsingin kaupunki, Mikkelin alue 
(Essote)

• Improving Skills & Competencies in Self-Directed
Support (SKILLS) –projekti, Erasmus+ v. 2017-2019

• SKILLS II – Improving skills, changing lives -
projekti, Erasmus+ v. 2019-2022

• Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen 
palveluiden kehittäjä ja tuottaja. 

• Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja 
ja luoda laadukkaita palvelumalleja erityisiä 
tarpeita omaavien ihmisten ja heidän 
läheistensä tueksi.

• Visiona on kehitysvammaisen tai muuten 
erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, 
hyvä elämä ja läheisten luottamus.

• Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
keskeisimmät toiminnat ovat 

vaikuttamistoiminta lyhytaikaishoito

asuntojen hankinta 
ja rakennuttaminen kehittämistoiminta



Beyond

Kansainväliset hankkeet



SKILLS
• Taitojen ja osaamisen lisääminen 

tuen henkilökohtaistamisessa 
(SKILLS) on kaksivuotinen projekti, 
joka on Euroopan komission 
Erasmus+ ohjelman rahoittama

• Kesto: 1.10.2017 – 30.09.2019

• Projektin tarkoituksena on edistää 
erityistä tukea tarvitsevien ihmisten 
täyden kansalaisuuden 
toteutumista lisäämällä taitoja ja 
osaamista eri sidosryhmille avun ja 
tuen henkilökohtaistamisesta. 



Projektikumppanit

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
(KVPS) - suomalainen 
palveluntuottaja ja kehittäjä, 
jonka juuret ovat 
omaisjärjestössä.

EASPD – Vammaisten 
palveluntarjoajien 
eurooppalainen yhdistys - on 
laaja eurooppalainen verkosto, 
johon kuuluu 130 jäsentä, jotka 
edustavat noin 15 000 
palveluntuottajaa Euroopassa.

Anffas Onlus on yli 50-vuotias 
merkittävä Italialainen 
vanhempien ja sukulaisten 
yhdistys Italiassa.

The Centre for Welfare Reform 
on itsenäinen yhteisö, jossa on 
mukana ajattelijoita, 
innovaattoreita ja johtajia, jotka 
ovat sitoutuneet edistämään 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

In Control Scotland (ICS) on 
voittoa tavoittelematon yritys, 
joka pyrkii edistämään 
palveluiden 
henkilökohtaistamisen 
periaatteita ja arvoja.





Suomalaiset kumppanit

Pictures: Flickr, Wikipedia

• Taustalla aiempi vammaispalveluiden kanssa 
tehty yhteistyö v. 2016-2017

• 23 000 opilaan koulutuskuntayhtymä Keski-
Suomessa, johon kuuluu useita ammatillisia 
oppilaitoksia, lukioita ja palveluita.



Tavoitteet

• Kasvattaa erityistä tukea 
tarvitsevien ihmisten, läheisten 
sekä työntekijöiden taitoja ja 
osaamista avun ja tuen 
henkilökohtaistamisesta.

• Lisätä tietoa tuen 
henkilökohtaistamisen 
mahdollisuuksista 
aikuiskoulutuksen sisällöissä

• Vaikuttava monialainen yhteistyö 
palveluntuottajien, viranomaisten, 
erityistä tukea tarvitsevien ihmisten 
ja heidän läheisten välillä.



Tuotoksia ja tuloksia

• Minun vapaus valita - Saavutettava koulutus ja 
työkalupakki tuen henkilökohtaistamisesta 
palveluiden käyttäjille ja heidän läheisille

• Kansalaisuuden tukeminen - Koulutus ja 
työkalupakki alan työntekijöille

• Elinikäisten oppimismahdollisuuksien tukeminen -
Koulutus ja työkalupakki (virallisen tai 
epävirallisen) aikuiskoulutuksen alalla 
työskenteleville henkilöille

• Suunnannäyttäjä - Strategisen suunnittelun ja 
vaikuttamistyön työkalupakki 

• Raportti – Avun ja tuen henkilökohtaistaminen 
Euroopassa



selfdirectedsupport.eu
Oppimisympäristö verkossa



Oppimisympäristö verkossa

Sisältöä tällä hetkellä

• Selkeäkielistä tietoa henkilökohtaisesta 
budjetoinnista

• Videoita

• Koulutusmateriaalia E-kirjan muodossa

• Materiaalia opetuksen tueksi: esimerkkitarinoita, 
pohdintatehtäviä ja yksilöllisen tuen suunnittelua

• Vaikuttamistyötä koskeva raportti ja kirjoituksia

• Tilannekatsaus Euroopan maista HB:n osalta

Materiaalit pääosin englanniksi. Tiettyjä osia tullaan 
julkaisemaan suomeksi.



Koulutusmateriaalin osiot

• Tarkoitus

• Arvolähtökohdat

• Toteuttaminen käytännössä

• Lähityöntekijän rooli



Vaikuttamistyön ja kartoituksen 
materiaaleja



Kehittämistyötä Jyväskylässä

Syksy 2018

3 suunnittelu- ja ohjauspalaveria

1 työpaja opettajille

1 työpaja opiskelijoille

1 webinaari työntekijöille

1 koulutuksellinen työpaja työntekijöille

3 työpajaa kokeiluun osallistuville palveluiden käyttäjille



Työpajojen teemat
1. työpaja 5.11.2018 

Minun elämäni nyt

• Miten elämäni sujuu nyt? 

• Millaista tukea tarvitsen ja 
haluan?

2. työpaja 19.11.2108

Tulevaisuuden toiveet

• Mitä tulevaisuuden toiveita ja 
unelmia sinulla on?

• Mitä asioita haluaisit muuttaa?

3. työpaja 4.12.2018

Askeleet muutokseen

• Miten edetä kohti tulevaisuuden 
toiveita?

Työpajat ovat osa henkilökohtaisen budjetoinnin mallin kehittämistyötä. Niihin 
osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden suunnitella oman elämän kannalta tarpeellisia, 
mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia palveluita. Tavoitteena on löytää uusia toiveille, 
tarpeille ja tavoitteille perustuvia yksilöllisiä ratkaisuja. 



Ville Markkanen työskentelee 
kolmena päivänä viikossa  
Taidekeskus Järvilinnassa omalla 
työhuoneellaan, yhtenä 
taiteilijayhteisön jäsenenä ja on 
tyytyväinen. Viikosta noin yksi 
päivä työtoimintakeskuksessa 
kuluu paljolti käytännön 
asioiden hoitamiseen. 
Henkilökohtainen budjetti on 
mahdollistanut koulutusta 
vastaavan työn.



Näin minä pärjään! –
tehtävien vastauksia



Päämäärä = hyvä elämä Hyvinvoinnin eri osat
• ihmiset & ihmissuhteet
• yhteisö & ympäristön 

saavutettavuus 
• lahjat ja taidot = vahvuudet
• käytettävissä olevat resurssit

Näistä syntyvä yhdistelmä 
asennetta, sisua ja resilienssiä.

Resilienssi tarkoittaa 
selviytymis- ja sopeutumiskykyä 
ennakoimattomissa, yllättävissä 
muutostilanteissa 

Lähde: Pippa Murray & Simon Duffy 2011

Henkilökohtainen budjetti
+ muut resurssit


