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Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, 
itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -kehittämishanke 

Ohjausryhmän kokous nro 2.              

Aika     ma 27.3.2017 klo 14.45 -16.30  
Paikka     Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki: Auditorio 332, 3. krs. 

etäyhteys: https://connect.funet.fi/diak_pmkhanke 

Osallistujat  Ohjausryhmän jäsenet, hankkeen päärahoittajan edustajat ja mahdollisuuksien mukaan 
projektiryhmän jäsenet 

 
Paikalla  Cantell-Forsbm, Anna, Vantaa 

Harju Riikka, Metropolia 
 Kaisla Susanna, Apotti 
 Kirmanen Tiina, Eksote 
 Kukkaniemi Petteri, Kehitysvammaisten palvelusäätiö (etäyhteys) 
 Laine Terhi, DIAK 
 Lehtinen Pauliina, Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 
 Leppänen Leena, Helsingin Diakonissalaitos HDL 

Levonen Mari, Pori (etäyhteys) 
Liukko Eeva, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

 Paasikoski Marika, Hämeenlinna (etäyhteys) 
Perälä Johanna, Sitra 

 Pösö Hanna, Vantaa 
 Pikkarainen Marita, Kainuu (online) 
 Riihelä Päivi, Metropolia AMK (tekninen siht.) 
 Rousu Sirkka, Metropolia AMK (esittelijä, siht.) 
 Taimi Kaisa, Tampere 
  
Poissa Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry 

Herranen-Haapaniemi Kati, STM 
 Laasonen Kaisu, Saimaa AMK 
 Nord Ulla, Me säätiö  

Parsons Annika, STM 
 Sinisalo Petri, Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat Sulat ry 
 
Projektihenkilöstön edustajat: paikalla 
 Arola Anu, Diak 
 Ihamäki Katja, Metropolia 
 Kylliäinen Katja, Saimaan AMK 
 Pehkonen-Elmi Tuula, Diak 
 Pääskylä Esko, Kainuun sote 
   
   

1. Kokouksen avaus, todettiin läsnäolevat ja asialista  

Etäyhteys oli katkonainen, ja yhteys katkesi kokonaan ennen kuin kokous päättyi - tästä 

pahoittelut etäyhteydellä kokouksessa mukana olleille (häiriö Diak:n talon yhteyksissä). 

 

https://connect.funet.fi/diak_pmkhanke
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2. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin 

23.11.2016: lähetetty aiemmin ja löytyy myös nettisivuiltamme 

http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/hanke/ohjausryhma/ sekä työtilan kansiosta 

 

3. Hankkeen pilottien toimintasuunnitelmat  

Toimintasuunnitelma-luonnokset löytyvät google driven kansiosta 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0SkPu8WvNhKalVnWVZuVFdjNVU  

Kuultiin pilottien esittelyt, Hämeenlinnan esittely estyi etäyhteyden äänen ongelmien 

johdosta.  

Päätettiin, että toimintasuunnitelmat julkaistaan hankkeen nettisivuilla. Suunnitelmat 

päivittyvät hankkeen edetessä. Kukin pilotti muokkaa suunnitelmatekstinsä 

julkaisukuntoon 30.4. mennessä.  

 

4. Henkilökohtaista budjetointia koskevat säännösehdotukset ja lakityöryhmä 

Keskusteltiin Rousun laatimasta luonnostekstistä, muutama ohjausryhmän jäsen oli 

toimittanut ennalta kommentteja.  

Päätettiin vastata valinnanvapauslaki-ehdotuksen lausuntopyyntöön hb:a koskien. 

Sirkka vastaa sähköiseen kyselylausuntoon, ja taltio vastaus-asiakirjan ohjausryhmän 

google driven-työtilan kokouskansioon. Otetaan kantaa sekä hb-säännöksiin että tuetun 

päätöksenteon säännöksiin (asiakas- ja potilaslakiin ehdotetut muutokset). 

Päätettiin perustaa Laki-työryhmä hankkeen tueksi: jäseninä Marita Pikkarainen, 

Kainuun sote, Eeva Liukko, THL, projektipäällikkö Sirkka Rousu sekä pyydetään STM:n 

edustajaa mukaan ryhmään (Sirkka pyytää). Hanke tulee tuottamaan raportin 

lainsäädännön kehittämisen tueksi ja lakityöryhmän tuki tässä on tärkeää.  

 

5. Hankkeen 1. seuranraportti (1.6.-31.12.2016) ja budjettitilanne 

Seurantaraportti ja budjettitoteutuma -asiakirjat löytyvät google drive kansiosta 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0SkPu8WvNhKME5LbWtUSWVabHM  

Todettiin hankkeen käynnistyneen ja edenneen suunnitellusti. Jatkossa hankkeen 

edistymisen arvioinnin tueksi tehdään itsearviointikysely (projektiryhmä 17.3.2017). 

  

http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/hanke/ohjausryhma/
https://drive.google.com/drive/folders/0B0SkPu8WvNhKalVnWVZuVFdjNVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B0SkPu8WvNhKME5LbWtUSWVabHM
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6. Hankkeen muu ajankohtaiskuva 

Sirkka Rousu esitteli, käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi. 

 hankkeen arviointisuunnitelma: on valmisteilla, ja tutkimusluvat haetaan kaikilta 

piloteilta. Tiedonkeruu sekä laadullista että määrällista, ja kolmesta eri 

näkökulmasta: asiakkaan, henkilöstön/asiakastyön/palvelujen ja kustannusten. 

Kyse muutoksen ja vaikutusten arvioinnista. 

 

 viestintä: nettisivut avattu, ensimmäinen uutiskirje lähetetty, hankkeella on myös 

oma sähköposti-osoite henkilokohtainenbudjetointi@metropolia.fi, blogien vuorot 

ollaan jakamassa, ja kirjoittajina toivotaan olevan vuorollaan myös ohjausryhmän 

jäsenten (vuorolista on työtilan Viestintä-kansiossa, tässä suoralinkki) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qw3FYymtVQ41oghNfe427aEwIYe5W

B2Yxu_yCnVJC9A/edit#gid=0 - muistion lopussa 3.4.tilanne vuorolistalla, voitte 

vaihtaa nyt merkittyjä ajankohtia ja merkitä uusia. 

 

 toimintakalenteria loppukeväälle ja syksylle rakennetaan toukokuussa kahden 

päivän hankkeen työkokouksessa Helsingissä (11-12.5., jossa 12.5. klo 10-12 on 

sovitusti yritys ja järjestökumppaneiden kanssa tapaaminen).  

o yhteisiä seminaaritarpeita joko valtakunnallisina tai pilottikohtaisina on 

esimerkiksi: Palveluohjaus, Henkilökohtaisen budjetoinnin avustaja-

toiminta (huomioiden lakiehdotuksessa oleva tuetun päätöksenteon 

ehdotus), Kykyviisari, Asiakastyön kokemukset.  

 

 Todettiin, että on tärkeää käydä keskustelua ja löytää yhteistä ymmärrystä eri 

teemoista, kuten esimerkiksi tänään käsitellystä kustannus-vaikuttavuus-

teemasta, ja myös oltava mahdollisuuksia jakaa kokemuksia, osaamista ja 

ideoida asioita.   

 

7. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset 

 seuraava kokous on elokuussa ti 22.8. klo 10-12 Helsingissä. Samaan 

yhteyteen voidaan sovittaa myös muuta teematyöskentelyä tai pienseminaari, 

esimerkiksi lakityöryhmän kokous tmv. ennalta tiedottaen. 

 tuolloin sovitaan seuraavista kokouksista (mahdollisesti joulukuu/tammikuu) 

Muistion vakuudeksi 12.4.2017 

 

Tiina Kirmanen   Sirkka Rousu 

ohjausryhmän puheenjohtaja  sihteeri, projektipäällikkö 

mailto:henkilokohtainenbudjetointi@metropolia.fi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qw3FYymtVQ41oghNfe427aEwIYe5WB2Yxu_yCnVJC9A/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qw3FYymtVQ41oghNfe427aEwIYe5WB2Yxu_yCnVJC9A/edit#gid=0
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Blogilistan tilanne 12.4.2017 (lista elää työtilan kansiossa) 

Julkaisupvm Kirjoittaja Aihe 

   

10.4. Tuula Pehkonen-Elmi Martin Knapp -seminaari 

18.4. Katja Kylliäinen Lpr:n seminaari 

26.4. 
Esko Pääskylä ja 
Minna Leinonen 

Entä jos luotaisiinkin perhebudjetti? - innovointia 
kehittäjäasiakkaiden kanssa suunniteltaessa Kainuun pilottia 

3.5. Tiina Kirmanen  

17.5. Marita Pikkarainen  

22.5. Sirkka Rousu HB-hankkeen tuleva toiminta 

1.6. 
Hanne-Maria 
Leppäranta Pilotin kokemuksia/ajatuksia 

15.6. Vantaa  

14.8. Pori  

25.8. Sirkka Rousu tms. Ohjausryhmän kuulumiset 

1.9. Hämeenlinna  

15.9.   

29.9.   

13.10.   
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Ohjausryhmän jäsenet 2016-2019 

 

Hankkeen osatoteuttajien ammattikorkeakoulujen edustajien nimeäminen 

 Metropolia Ammattikorkeakoulu: sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisaluepäällikkö 
Riikka Harju 

 Saimaa Ammattikorkeakoulu: tutkimuspäällikkö Kaisu Laasonen 

 Diakonia Ammattikorkeakoulu: osaamisalueen johtaja Terhi Laine 

Pilottialueet: Kunta- ja kuntayhtymäkumppanien edustajien nimeäminen 

 Hämeenlinna: Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen palvelut, palvelupäällikkö 
Marika Paasikoski 

 Pori: sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mari Levonen 

 Tampere: asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi  

 Vantaa: psykososiaalisten palvelujen päällikkö Hanna Pösö 

 Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymä: yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut ja 
työelämäpalvelut - johtaja, Tiina Kirmanen - ohjausryhmän puheenjohtaja 

 Kainuun sote-kuntayhtymä: kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen  -ohjausryhmän 
varapuheenjohtaja 

Hankkeessa mukana olevien yritysten ja järjestöjen edustajien nimeäminen 

 Helsingin Diakonissalaitos HDL: lapsi- ja perhepalveluiden johtaja Leena Leppänen 

 Suomen avohuollon toimijat Sulat ry: hallituksen puh.johtaja, johtaja Petri Sinisalo 

 Perhehoitoliitto: toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen 

 Kasvatus- ja perheneuvontaliitto: toiminnanjohtaja Pauliina Lehtinen 

 

Yhteistyöverkostojen edustajat  
- THL: erityisasiantuntija Eeva Liukko  
- Sitra: asiantuntija Johanna Perälä  
- Me-säätiön edustaja: toimitusjohtaja Ulla Nord 
- Kehitysvammaisten Palvelusäätiön edustaja: projektipäällikkö Petteri Kukkaniemi 
- Apotti-hankkeen edustaja: kehittämispäällikkö Susanna Kaisla 

Kohderyhmän kokemusasiantuntija-asiakas 

 nimetään myöhemmin  

Hankkeen edustajat - kokoukseen voivat osallistua myös muiden osatoteuttajien edustajia 

 koordinoiva organisaatio Metropolia Ammattikorkeakoulu: projektipäällikkö Sirkka 
Rousu -hankkeen esittelijä ja sisältösihteeri  

 projektisuunnittelija Päivi Riihelä - kokouksen tekninen sihteeri 

Ohjausryhmään osallistuvat myös päärahoittajan edustajat 

 Parsons Annika, neuvotteleva virkamies, STM, hankkeen valvoja 

 Herranen-Haapaniemi Kati, STM, ohjelmakoordinaattori   

 

 


