
 

HEVA-HANKKEEN UUTISKIRJE 2020 
 

Tervehdys HeVa-hankkeesta! 
 

Tässä ensimmäisessä uutiskirjeessämme 

kerromme tiivistetysti hankkeen etenemisestä 

ja pienen esittelyn itsestämme. Ensin 

kuitenkin muutamalla sanalla kiteytetysti 

hankkeen kokonaisuudesta. Olemme yksi 

yhdeksästä alueellisesta hankkeesta, osa isoa 

vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen 

budjetoinnin kehittämiskokonaisuutta.  

Toimintaamme ohjaa Sosiaali- ja 

terveysministeriö ja Terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitos. Päätavoitteena on luoda 

henkilökohtaisesta budjetoinnista Suomeen 

yhtenäinen malli ja hallituksen esityksen 

muotoon rakennettu ehdotus lainsäädännöstä. 

Heva-hankkeen päätavoitteena on löytää 

asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisten 

toimintojen ja palvelujen järjestämiseen 

liittyviä edesauttavia tekijöitä sekä niihin 

liittyviä esteitä. Lisäksi haluamme kehittää 

asiakkaiden osallisuutta. Toiminnallamme 

pyrimme myös siihen, että henkilöstön ja 

asiakkaiden osaaminen lisääntyy yhteisen 

kehittämisen edetessä. 

Hankkeessa on työskennellyt lokakuusta 

alkaen kolme työntekijää, projektipäällikkö 

Päivi Kaukovuo-Nykänen, hankesuunnittelijat 

Riitta Silventoinen sekä Anna-Maria Sipponen. 

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson 

hankesihteerin Mervi Hietarannan osuus 

hankkeessa on 20%. Teemme tiiviisti 

yhteistyötä Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän vammaispalvelujen 

kanssa.  

 

Hankkeen toiminta koostuu kolmesta 

työpaketista:  

1. Asiakkaiden kanssa tehtävästä 

työstä 

2. Alueellisesta verkostotyöstä sekä 

3. Valtakunnallisesta verkostotyöstä 

 

Kehittämistyöryhmillä kohti 

tavoitetta 
 

Verkostotyö 
 

Alueellinen verkosto kutsuttiin kokoon 

marraskuussa. Verkoston tarkoituksena on olla 

tuomassa alueelliseen kehittämistyöhön 

moniäänistä ja monipuolista näkökulmaa ja 

tuottaa myös tietoa valtakunnalliseen 

kehittämiseen. Mukaan saimme ison joukon 

edustajia eri vammaisjärjestöistä -ja 

yhdistyksistä, vammaisneuvostoista ja Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymästä. Lisäksi mukana 

oli palveluntuottajia, LAB-

ammattikorkeakoulu, Jaatinen ry, Sosiaalialan 

osaamiskeskus Verso, Kehitysvammaisten 

palvelusäätiö, Palvelusantra, Lahden LINK jne. 

Ensimmäinen verkostotapaaminen koostui 

valtakunnallisesta henkilökohtaisen 

budjetoinnin kokeiluhanke-esittelystä, HeVan 

esittelystä ja näiden lisäksi verkosto työsti 

pienryhmissä ajatuksiaan henkilökohtaisesta 

budjetoinnista ja siitä, minkälaisiin asioihin 

ajatellaan toivottavan muutosta.  

Verkostotyö jatkuu keväällä, seuraavia 

kokoontumisia on suunniteltu toteutettavaksi 

helmikuulle, huhtikuulle ja toukokuulle 2021. 

Tarkempi tieto näistä varmistuu ensi vuoden 

puolella ja kutsu tuohon helmikuun 

kokoukseen lähtee tammikuussa 2021. 

 

 

 

 

 



Asiakkaiden ja henkilöstön 

kehittäjäryhmät 
 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

vammaispalvelujen asiakkaita ja henkilöstöä 

on saatu kiitettävästi nimettyä mukaan 

yhteiseen kehittämistyöhön! Nämä kehittäjät 

ovat erityisen tärkeässä asemassa, kun 

rakennetaan meidän omaa, päijäthämäläistä 

mallia ja ehdotusta henkilökohtaisesta 

budjetoinnista. Kevät tulee olemaan 

mielenkiintoinen, tiivis ja työntäyteinenkin 

kehittäjäryhmille. Yhteisenä päämääränä on 

edistää vammaisten ihmisten yksilöllisten 

palvelujen ja tuen innovatiivisia ratkaisuja. 

 

 

Kaiken lähtökohtana on yksilön 

itsemääräämisoikeus, osallisuus ja 

valinnanvapaus. 

Ohjausryhmä 
 

 

HeVan ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen 

kerran jo heti hankkeen alkumetreillä. 

Ohjausryhmä tukee ja seuraa hankkeen 

etenemistä sekä auttaa tavoitteiden 

saavuttamisessa ja ohjaa hankkeen 

sisällöllistä toteuttamista. Toive on, että 

ohjausryhmän jäsenet vievät hankkeesta ja 

henkilökohtaisen budjetoinnin asioista tietoa 

omiin verkostoihinsa. Tapaamisia on tarkoitus 

järjestää yhteensä neljä kertaa 

hanketoiminnan aikana. 

 

 

 

Hanketyöntekijät esittäytyvät 
 

Olen Anna-Maria Sipponen ja koulutukseltani 

sosionomi (amk). Aloitin HeVa-hankkeessa 

lokakuun lopussa. Minulla on kolme lasta, 

joista kaksi vanhinta poikaa asuvat jo pois 

kotoa. Asun lukioikäisen tyttäreni ja kahden 

kissamme kanssa Lahdessa. Olen tehnyt urani 

tähän mennessä lähinnä lapsiperheiden 

parissa. Vammaisuus ja siihen liittyvät asiat 

ovat kuitenkin tuttuja, erityisesti vammaisten 

lasten perheiden asiat ovat lähellä sydäntäni.  

Lisäksi verkostotyö on työskentelytapana 

itselleni luontevaa. HeVa -hankkeessa 

työskentely on tuntunut mielenkiintoiselta ja 

aihealue on tärkeä. Hanke on tiivis ja 

aikataulultaan nopea, mutta ehkäpä se sopii 

nopeatempoiseen luonteeseeni. 

Henkilökohtainen budjetointi on monenlaisia 

ajatuksia ja kysymyksiä herättävä asia. 

Lähtökohdiltaan HB:n ajatus vammaisen 

ihmisen itsemääräämisoikeuden, 

valinnanvapauden ja vastuun lisäämisenä on 

hieno ja erittäin kannatettava. Jokaisella 

ihmisellä tulee olla oikeus elää hyvää elämää 

vammasta huolimatta. Mutta vammaisella 

henkilöllä tulee myös olla oikeus päättää, 

onko henkilökohtainen budjetointi hänelle 

sopiva palveluiden järjestämisen tapa. 

 

 

 

 

 

  



  

Olen Riitta Silventoinen HeVa-hankkeen projektisuunnittelija. 

Tällä hetkellä olen virkavapaalla vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan virasta. 

Työurallani olen työskennellyt sairaalassa, päiväkodissa, koulussa ja 

vanhainkodissa. Sosiaalitoimessa olen työskennellyt vuodesta 2002 alkaen 

työikäisten palveluissa sosiaalityöntekijän sijaisena ja vammaispalvelun 

sosiaalityössä vuodesta 2004 alkaen. Vammaispalvelun sosiaalityö on monipuolista, 

mielenkiintoista ja haasteita antavaa työtä, jonka vuoksi työ on vienyt mukanaan. 

Hanketyön toivon antavan uusia työvälineitä vammaispalvelujen vaativaan tehtävään. 

Koulutukseltani olen sosionomi, AMK (-04) ja KM, ammatillinen opettaja (-12). 

Vapaa-ajalla viihdyn perheeni parissa ja lastenlasten kanssa. Harrastan taito- ja taideaineita, 

patikointia, opiskelua ja puolison kanssa erilaisten remonttien tekemistä. Elämää pohdin Lasse 

Mårtensonin sävelin Kaikki paitsi purjehdus on turhaa.

  

 

 

 

 

 

Heippa! Olen HeVan projektipäällikkö Päivi 

Kaukovuo-Nykänen. Koulutukseltani olen 

sosionomi (YAMK). Olen tehnyt työurani 

pitkälti vammaisten henkilöiden parissa, niin 

asumispalveluissa kuin päiväaikaisessa 

toiminnassakin. Neljänä viimeisimpänä 

vuosina olen vetänyt Verson projekteja, ensin 

Pähee OTE-hanketta ja sen jälkeen Pähee 2.0 

-hanketta. Lokakuussa pääsin ilokseni mukaan 

tähän vammaisten henkilöiden 

henkilökohtaisen budjetoinnin alueelliseen 

hankkeeseen. Olen ylpeä, että saan olla 

mukana kehittämässä vammaisille henkilöille 

uudenlaista avun ja tuen järjestämisen tapaa. 

Suurin ilonaiheeni on se, että tätä 

kehittämistyötä tehdään yhdessä niin 

asiakkaiden kuin työntekijöidenkin kanssa. Ja 

tämän lisäksi saamme olla mukana tiiviisti 

myös valtakunnallisessa kehittämisessä, ihan 

mahtavaa! Minulle henkilökohtainen 

budjetointi näyttäytyy asiakaslähtöisenä, 

valinnanvapautta lisäävänä ja yksilöllisempien 

ratkaisujen keinona nykyisten palvelujen 

rinnalla.  

 

 

Olen Mervi Hietaranta tradenomi (YAMK) ja teen HeVa-hankkeelle 20% sihteerin 

työpanosta. Olen työporukastamme se aikainen lintu, jonka löytää toimistolta 

erilaisista talouden ja hallinnon tehtävistä jo aamuvarhaisella. Jokainen päiväni on 

erilainen, vaikka numerot itsessään pysyvätkin samoina: meillä on Versossa 

perustoiminnan lisäksi sosiaaliasiamiestoimintaa, ehkäisevää työtä ja erilaisia 

hankkeita rahoittajineen. Erilaisia aikatauluja yhteensovittamalla työt tulevat 

hoidetuksi hyvin ja ajallaan. 

 

 

 

 



 

 

Tulossa keväällä 2021 
 

 

12.1.2021 klo 9-12 Suuntaamo 
Suuntaamot toimivat yhteiskehittämisen foorumina henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäjille ja 

kokeilijoille. Tule mukaan! Puheenvuoron pitävät Markku Niemelä ja Simon Duffy. 

Markku Niemelä on pitkän linjan sosiaali- ja   vammaispolitiikan sekä 

kehitysvammatyön   asiantuntija ja ammattilainen. Hän toiminut muun muassa Honkalammen ja 

Eteva- kuntayhtymien sekä Rinnekoti-säätiön johtajana. 

Simon Duffy on englantilainen filosofi ja uudistaja. Hän toimii riippumattoman Centre for Welfare 

Reform – ajatushautomon johtajana ja on Citizen Network –verkoston perustaja 

26.1. 2021 klo 9-11 Suuntaamo 
jälkimmäisessä tapaamisissa jatketaan HB-hankkeiden esittelyitä Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja 

Vaasa-Laihian osalta. Tapaaminen tarjoaa alueellisten hankkeiden tietoiskujen lisäksi 

mahdollisuuden kehittää yhdessä. Otamme käsittelyyn jonkin hankkeisiin liittyvän 

erityiskysymyksen, teeman tai pähkinän purtavaksi 

ilmoittautumiset: https://suunta.fi/suuntaamo-tammikuu-2021/ 

28.1.2021 klo 8:30-11:30 työpaja 1. 
Yhteinen työskentelypaja Eksoten, Pirkanmaan sekä HeVa -hankkeen kanssa. Päivän vetää 

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Suunnan henkilöstö. Päivässä syvennytään henkilökohtaisen 

budjetoinnin arvopohjaan ja lähtökohtiin. Työpaja on suunnattu HeVa-hankkeen kehittäjätiimeille 

ja sosiaalityöntutkimukseen osallistuville sosiaalityöntekijöille.  

17.2.2021 klo 8:30-11:30 työpaja 2. 

Yhteinen työskentely jatkuu.  

20.-22.1.2021 klo 9:30-16:00 THL:n työskentelypäivät 
Teemat: HB:iin liittyvät toimijat, valta ja vastuu sekä digitalisaatio ja asiakasprosessit 

THL:n työskentelypäiviin voi osallistua alueelliseen hankkeeseen osallistuvat henkilöt, asiakkaat, 

henkilöstö, alueellisen verkoston jäsenet, kehittäjätiimiin kuuluvat jne. Päivät ovat maksuttomia 

ja sisältävät paljon hyvää tietoa henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseen liittyvistä 

sisällöllisistä teemoista. Työskentelypäiviin ilmoittaudutaan THL:n ylläpitämästä Yhteistyötila- 

sivuston kautta, johon tulee kirjautua. Ole yhteydessä projektipäällikkö Päiviin, niin hänen 

kauttaan saat ohjeet ilmoittautumiseen ja sivustolle kirjautumiseen.  

Kevään 2021 muut THL:n työskentelypäivät 

17.-18.3.2021 

21.-22.4.2021 

25.-26.5.2021 

3.2.2021 HeVan ohjausryhmä klo 14:00-16:00 
 

https://suunta.fi/suuntaamo-tammikuu-2021/


4.2.2021 Hyvän elämän palapeli -työpaja klo 17:30-19:30 
Työpaja toteutetaan yhdessä Minua kuullaan -hankkeen kanssa. Minua kuullaan -hankkeessa 

vammaiset lapset, nuoret ja heidän vanhempansa kehittävät lapsiperheiden palveluita yhdessä 

ammattilaisten kanssa. Hankkeessa on kehitetty mm. perheiden kuulemisen työvälinettä. 

Ajatuksenamme on, että HeVan hankeaikana voisimme vammaispalvelussa pilotoida ja ottaa 

käyttöön kehitettyä työvälinettä. Työpaja on suunnattu erityislasten perheille sekä HeVan asiakas- 

ja työntekijäkehittäjäryhmille.   

11.-12.2.2021 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät ovat vuonna 2021 maksuttomat ja virtuaaliset. 

Tilaisuuden tavoitteena on tarjota osallistujille ajankohtaista asiaa vammaisuuden laajalta 

kentältä. Molempina päivinä mukana on toimittaja Tiina Merikanto, joka haastattelee ja 

johdattelee erilaisia keskustelujamme.  

Ohjelma valmistuu tammikuussa, mutta jo nyt voidaan kertoa, että esiintyjiksi ovat lupautuneet 

mm: 

Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta. Hän pohtii esityksessään mm. hyvinvointivaltion 

kestävyyttä. Pasi Moisio THL:stä avaa sosiaaliturvauudistuksen sisältöjä. Pasi Moisio vastaa ns. 

Sotu- komiteatyöskentelystä. Asumiseen ja siihen liittyviin palveluihin paneudutaan kahden 

Susanna johdolla eli Susanna Hintsala avaa laatukysymyksiä ja Susanna Lehti kertoo 

innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksista. Ajankohtaisia lainsäädännön asioita avaa Sirkka 

Sivula. Anu Muuri on ollut mukana kaikilla vammaispalvelujen neuvottelupäivillä ja nyt myös 

jälleen täällä. Hän on luvannut kertoa ajankohtaisista asioista sosiaalipalveluihin liittyen.  

Suunnan (henkilökohtaisen budjetoinnin keskus) kehittämisprosessi yhdessä 

HeVan kanssa keväällä ja syksyllä 2021 
Laajempi koulutusprosessi toteutetaan 5 x ½ päivän osissa niin, että keväällä 2021 kolme päivää, 

syksyllä 2 päivää. Prosessi on suunnattu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vammaispalvelun 

asiakasohjausyksikön henkilöstölle sekä hankkeessa mukana oleville asiakkaille. Aikataulu 

tarkentuu tammikuussa 2021. Alustava sisältö: 

• Itsemääräämisoikeus, valinnanmahdollisuudet, osallisuus 

• Innovatiiviset ratkaisut –miten räätälöidään, yksilöllistetään, luovuuden lähteellä→ mitä 

muuta kuin nykyiset palvelut? 

• Asiakkaan kuuleminen 

• Asiakasprosessin kehittäminen, kumppanuus 

• Palvelutarpeen arviointi  

• Tuettu päätöksen teko (myös työvälineet) 

• Budjetin hallinta (talous, kirjaaminen, ohjelmat ym.) -näkökulmat ja roolit  

Alueellinen verkosto 
HeVan alueellinen verkosto kokoontuu keväällä kolme kertaa. Kutsu ja ohjelma vuoden 2021 

ensimmäiseen verkostoon lähetetään tammikuussa.  

Asiakkaiden ja henkilöstön kehittäjäryhmät 
LAB-ammattikorkeakoulun kanssa toteutetaan työpajoja, joissa palvelumuotoilu toimii 

työvälineenä henkilökohtaisen budjetoinnin tiedon tuottamiseen ja kuvaamiseen. Työpajoihin 

tuodaan asiakascaseja, joiden avulla alueellista mallinnusta henkilökohtaisesta budjetoinnista 

rakennetaan. Näihin työpajoihin osallistuvat mm. asiakas- ja henkilöstökehittäjäryhmät. 

Työpajojen sisältö ja aikataulutus tarkentuu tammikuussa 2021.  

 



HeVa-hankkeen puolesta toivotamme kaikille 

oikein ihanaa joulun aikaa ja antoisaa uutta 

vuotta 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveisin Päivi, Anna-Maria, Riitta ja Mervi 

 

 

Yhteystiedot: 

etunimi.sukunimi@phhyky.fi 

Päivi 044-7297991 

Anna-Maria 044-4823355 

Riitta 044-4823354 
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