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HeVa-hanke 
Päijät-Häme



Tavoitteemme:
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Alueellisen hankkeen päätavoitteena on 
- asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen
- palvelujen järjestämiseen liittyvien edesauttavien 
tekijöiden ja
- esteiden paikantaminen ja tarvittaessa ratkaisujen 
löytäminen
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Lisäksi

• Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen omassa asiassaan sekä laajemmin 
kehittämistyössä

• Henkilöstön osaamisen lisääntyminen

• Tiedon tuottaminen alueen asiakkaiden tarpeista, valinnanmahdollisuuksista ja 
esteistä
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Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen 
budjetoinnin alueellinen kokeiluhanke  

Päijät-Hämeessä

HeVa

HeVa

Projektipäällikkö 
kaksi 

projektisuunnit-
telijaa

Verson sihteeri 
20%

Verson johtaja

Vammaispalvelut

Tulosaluejohtaja

Asiakasohjauk-
sen työntekijät,

Palvelutuotanto

Asiakas

Työryhmät

Ohjausryhmä

Alueellinen 
verkosto

Valtakunnallinen kehittämistyö



Kohderyhmä
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Vammaispalvelun asiakkaat

• Eri ikäiset

• Eri vammaryhmät

• Eri Kulttuuri- ja kielitaustaiset

• Omaiset ja lähiverkosto

Erityisesti kotona asuvat 
henkilöt



Toteutus
1. Asiakas 
yhteistyö

• Tiedon tuottaminen yhdessä asiakkaan, omatyöntekijän ja 
projektisuunnittelijan kanssa yhteistyössä

• Palvelun järjestämisen tapojen mahdollisuuksien arviointi

• Palvelupolku vammaispalveluissa

2. Alueellinen 
verkostotyö

• Tiedon kerääminen kehittämiskohteista

• Esteiden havainnointi yksilöllisten ratkaisujen järjestämiseen 
(laki, muut puutteet)

• Yksilöllisten ratkaisujen mahdollisuudet

3. Valtakunnallinen 
yhteistyö

• Alueellisten hankkeiden kanssa

• Vertaiskehittäminen

• Henkilöstön osallistuminen THL:n järjestämiin työkokouksiin

• Tiedon tuottaminen alueelta ja alueelle
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• Kokemus palvelujen 
järjestämisestä

• ratkaisut

• Asiakas, omaiset

• henkilöstö

• Järjestöt

• Kuntatoimijat

• Palveluntuottajat

•Asiakas/palvelupro
sessi

•Joustavat ratkaisut

Olemassa olevat 
palvelut

Yksilölliset ratkaisut 
tällä hetkellä

Palveluiden 
järjestämisen tapojen 
tarkastelua

Asiakas
Palvelupolku

nykytila

Henkilöstö
Alueellinen 
verkostot

Päätavoitteet:

• esteiden paikantaminen 

• edesauttavien tekijöiden paikantaminen 
palveluita järjestettäessä

• joustavat ja yksilölliset palveluratkaisut

Osatavoitteet:

• Asiakkaan osallisuuden lisääminen

• Henkilöstön osaamisen lisääminen

• Tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista

Asiakasnäkökulma:

Tuetaan hyvän elämän edellytyksiä ja 
itsemääräämisoikeutta.
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Käytännön toteutusta

• Työryhmän kokoaminen vammaispalvelujen työntekijöistä. 
Tapaamiset noin kerran kuukaudessa.

• Asiakasohjauksen työntekijöiden tapaamiset hankkeen 
alussa ja alkusyksystä 2021. Kysely.

• Kehittäjäasiakkaiden tapaamiset yhteistyössä 
omatyöntekijän kanssa.

• Verkostotyön aloittaminen

• Koulutusprosessi, mahdollisesti henkilöstön ja 
asiakkaiden yhteinen osallistuminen
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