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KAINUUN ERITYISLASTEN OMAISHOIDON HB-KOKEILUN
TOTEUTUSSUUNNITELMA 9/2017 – 12/2018
Henkilökohtainen budjetointi (HB) tulee 1.1.2019 – oletko valmis?
Hallituksen esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa (HE 47/2017) tulee antamaan pitkäaikaisen ja moninaisen avun tarpeessa
oleville vammaisille ja ikääntyneille henkilöille subjektiivisen oikeuden valita, haluavatko he palvelut palveluina vai henkilökohtaisena budjettina (HB). Lain on
tarkoitus tulla voimaan varsin pian, reilun puolentoista vuoden päästä.
Henkilökohtainen budjetointi (HB) on seuraava askel palvelusetelistä. Kun palvelusetelillä asiakas voi valita miltä palveluntuottajalta jonkun hänelle myönnetyn
palvelun hankkii, tarjoaa HB asiakkaalle suuremman valinnanvapauden itse
määrittää, mitä hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuuluvia palveluja hankkii, milloin,
sekä miltä yritykseltä tai järjestöltä. HB:n on tarkoitus tukea asiakkaan oman
elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista.
Metropolia AMK:n hallinnoiman Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi –hankkeen (HB-hanke) turvin Kainuussa päästään jo tänä vuonna testaamaan, mitä henkilökohtainen budjetointi (HB) tarkoittaa käytännössä. Henkilökohtaista budjettia pilotoidaan omaishoidonsopimuksen piirissä olevien alle 18vuotiaiden kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Pilotissa käytetään termejä ’erityislapsi’ ja ’erityislapsiperhe’.
Eri puolilla Suomea selvitetään HB:n eri ulottuvuuksia. Kainuussa selvitetään,
miten asiakas voi hyödyntää Hyvinvoinnin palvelutarjotinta palvelun löytämisessä, vertaamisessa ja arvioimisessa – sekä asiakasohjauksen työkaluna. Voisiko
Omasote olla digialusta, jossa asiakas hallitsee budjettiaan? Valtakunnallisen
hankkeen tavoite on luoda toimiva HB-malli. Kainuun tavoitteisiin kuuluu testata
Hollannin mallia, joka tuo taloudellisia säästöjä palvelujen järjestäjälle samalla,
kun asiakkaiden valinnanvapaus sekä tyytyväisyys palveluihin kasvaa.
Pilotointi tapahtuu käytännön asiakastyössä. Asiakastyötä tekeville järjestetään
perehdytys HB:iin. Kainuun osahankkeessa toimii 50 % työpanoksella suunnittelija, joka vastaa mm. digialustan kehittämisestä. Asiakastyön ja kehittäjäasiakastoiminnan tukena toimii Kainuun soten ErinOmainen -hanke, joka on osa hallituksen Omaishoito-kärkihanketta. Lisäksi Diakonia AMK tarjoaa Kainuun HB-pilotille
fasilointi-, esittely- ja ohjausapua sekä selvitystyötä sosionomiopiskelijatyönä.
HB-kokeilu on suppea kohderyhmänsä ja HB-mallinsa osalta. Laajempaan ja
paremmin resursoidun pilotin toteutukseen päästään, jos Kainuun sote päättää
hakea ja tulee hyväksytyksi STM:n Valinnanvapauspilottiin, deadline 30.9.2017.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Email: palvelutarjotin@kainuu.fi, Lync: Join Lync-meeting
Puh: +358 44 797 4342, Kainuun sote: http://sote.kainuu.fi
Palvelutarjotin: http://palvelutarjotin.kainuu.fi

Kainuun erityislasten omaishoidon
KUNTALIITON
HB-kokeilu
LÄHIPALVELUKILPAILUN 2015

VOITTAJA !

Hyvinvoinnin
palvelutarjotin

Hankkeen virallinen nimi

Avain kansalaisuuteen - Osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea
henkilökohtaisen budjetointimallin avulla

Käytössä oleva nimi

Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi (HB-hanke)

Hankeaika

1.6.2016 - 31.5.2019

Kainuun osahankkeen toteutus
(palkattua projektihenkilökuntaa)

1.12.2016 – 31.5.2019

Kainuun erityislasten omaishoidon
HB-kokeilun toteutus asiakastyössä 1.9.2017 – 31.12.2018
Hankkeen hallinnoija

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Koko hankkeen budjetti

1 061 877 €

Kainuun osahankkeen budjetti

93 336 €
 Kainuun osahankkeen budjetti sisältää vain
50 %:n henkilöstökulun + 17 % flat raten
hallintoa yms. pakollisia kuluja varten
 Metropolia AMK on ilmoittanut, että tarvittaessa Kainuun osahankkeen budjetin osuutta
kokonaisbudjetista voidaan nostaa syksyllä
2017 (jolloin myös 20 % omavastuu nousee)

Rahoitus

ESR / STM 80 %, Kainuun sote 20 %

Kainuun henkilöresurssi

12/2016 – 4/2017 (5 kk) 100 % ja
5/2017 – 5/2019 (25 kk) 50 %

Kainuun pilotin suunnittelu

1-6/2017 + jatkotyö 8/2017

Kainuun pilotin toteutus

9/2017 – 12/2018

Työntekijöiden perehdytys

Työntekijöiden perehdytys tapahtuu sekä valtakunnallisten seminaarien (Lync-mahdollisuus)
että Kainuussa yhteistyössä Diakonia AMK:n
(Diak) kanssa järjestettävien työpajojen muodossa
 Työpajat pe 11.8. 8.30 – 12 ja ke 30.8. klo
8.30 – 12 (kahvi + suolainen) + tarpeen mukaan kolmas perehdytys
o Yhteyshenkilö Elina Pekonen, yhteystiedot alla
 Ti 26.9. kellonaika sopimatta. Palvelut ja
asiakasprosessit -tiedonkeruu lähtötilanteesta piloteissa
o Tilaisuus Kajaanissa
o Lisätietoja projektipäällikkö Sirkka
Rousu, Metropolia AMK, yhteystiedot
alla
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Valtakunnalliset seminaarit 21.9., 17.11. ja
11.12.2017 myös Lync- tai AC-yhteydellä
ks. alla s. 11

Sosionomiopiskelijoiden selvitys
Diakonia AMK:n (Diak) sosionomidiakonia-opiskelijat
Karita Nevala ja Sanna Niikkonen työstävät opinnäytetyönä selvityksen
 Aiheena kehittäjäasiakkaiden kokemuksia ja
kehittämisnäkökulmia sähköisessä asioinnissa, erityisesti Hyvinvoinnin palvelutarjottimeen liittyen
Yhteyshenkilöt

Kainuun osahankkeen yhteyshenkilö:
suunnittelija Esko Pääskylä, 044 7974342,
esko.paaskyla@kainuu.fi
Kainuun soten perhepalvelut / Vammaispalvelujen
yhteyshenkilö:
vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen,
anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi
(Varalla johtava sosiaalityöntekijä Eija Suorsa,
eija.suorsa@kainuu.fi)
Kainuun soten perhepalvelut / Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhteyshenkilö:
vastuualuepäällikkö Tarja Juppi, tarja.juppi@kainuu.fi
Kainuun soten taloushallinto / HB:n toteutus kirjanpidossa ja asiakaskohtaisen tiedon keruu:
laskentapäällikkö Armi Pikkarainen,
armi.pikkarainen@kainuu.fi
Kainuun soten taloushallinto / oman tuotannon kustannusten laskenta:
taloussuunnittelija Taneli Pikkarainen,
taneli.pikkarainen@kainuu.fi
Diakonia AMK:n (Diak) yhteyshenkilö:
lehtori, projektikoordinaattori Elina Pekonen,
elina.pekonen@diak.fi
Valtakunnallinen HB-hanke / Metropolia AMK:
Yliopettaja, projektipäällikkö Sirkka Rousu,
sirkka.rousu@metropolia.fi

Palvelujen järjestäjän valmisteluryhmä
Palvelujen järjestäjän valmisteluryhmään kuuluu suunnitteluvaiheessa Kainuun soten perhepalvelujen edustajia, mm. vastuualuepäälliköt + asiakastyössä Kainuun
pilotin toteutukseen osallistujat
 kokoontumiset 12.5. ja 19.5. perhepalvelujohtaja
Matti Heikkisen johdolla
 muuttuu kokeilun ajaksi mm. Kainuun soten kehittämisjohtajalla ja kehittäjäasiakkaiden edustajalla
täydennettynä Kainuun HB-kokeilun johtoryhmäksi
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Kainuun erityislasten omaishoidon HB-kokeilun projektiryhmä
Perustetaan palvelujen järjestäjän valmisteluryhmän
pohjalta
 alustava luonnos kokoonpanoksi:
o Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen
o Vammaispalvelujen vastuualuepäällikkö
Anna-Liisa Kainulainen
o Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkö Tarja Juppi
o Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen
o Kehittäjäasiakasryhmän edustaja
 sihteerinä toimii Kainuun osahankkeen suunnittelija
 perustamiskokous 30.8.2017 klo 10.15 – 11.45
Uusi palvelujen järjestämisen tapa Suomessa
Henkilökohtainen budjetointi (HB) on varsinkin LänsiEuroopassa laajasti käytetty palvelujen järjestämisen
tapa, mutta Suomen lainsäädäntöön se on tulossa vasta vuonna 2019 Asiakkaan valinnanvapauslain myötä.
Henkilökohtainen budjetointi (HB)
HB on seuraava askel palvelusetelistä. Kun palvelusetelillä asiakas voi valita miltä palveluntuottajalta jonkun hänelle myönnetyn palvelun hankkii, tarjoaa HB
asiakkaalle suuremman valinnanvapauden itse määrittää, mitä hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuuluvia palveluja hankkii, milloin, sekä miltä yritykseltä tai järjestöltä.
HB:n on tarkoitus tukea asiakkaan oman elämänpolun,
osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista.
Suhde hallituksen esitykseen asiakkaan valinnanvapauslaista
Valtakunnallisen HB-hankkeen suunnittelu aloitettiin
vuonna 2012 ja rahoitushakemus jätettiin vuonna 2015,
jolloin HB:a ei oltu kirjoitettu hallituksen esitykseen asiakkaan valinnanvapauslaista. HB-hankkeen kuva
HB:sta perustuu kansainvälisiin kokemuksiin ja on joiltain osin laajempi ja pidemmälle menevä, kuin lakiesityksessä. Kukin valtakunnallisen HB-hankkeen kuudesta kokeilualueesta määrittää juuri kyseiselle alueelle
soveltuvan kokeilun - projektisuunnitelman puitteissa.
Valtakunnallinen HB-hanke pyrkii tekemään yhteistyötä
maakuntien sote-muutosjohtajien kanssa. HB-hankkeen kokemuksia voidaan hyödyntää STM:n valinnanvapauspilotin valmistelussa sekä uuden lain edellyttämän HB:n valmistelussa.
Juridinen perusta

Asiakkaan valinnanvapauslaki astuu voimaan vasta
vuonna 2019, joten Kainuun erityislasten omaishoidon
HB-kokeilu ei voi perustua siihen.
 Useat HB:n elementit on mahdollista toteuttaa nykylainsäädännön puitteissa
 HB:a ei makseta asiakkaan tilille rahana, vaan
maksusitoumuksena. Alan kirjallisuudessa on ris4



kiksi nähty mm., että asiakkaan saama HB voidaan
tulkita hänelle tuloveron alaiseksi etuudeksi.
HB hahmotetaan palvelusetelilain (PS-lain) viitekehyksessä. Tämä poistaa yllä mainitun riskin ja
mahdollistaa sujuvan pilotoinnin, joskin tuo mukanaan myös velvoitteita:
o PS-laki edellyttää järjestämään palveluntuottajan hyväksymismenettelyn
o Hyväksymiskriteerien vahvistaminen edellyttää Kainuun soten hallituksen päätöksen,
jollei aiemman päätöksen katsota riittävän
o Huom. Suomen eri kunnissa ja kuntayhtymissä käytössä oleva nk. palvelusetelin
sääntökirja ei ole lain edellyttämä, mutta
käytännön työtä helpottava dokumentti.
Kainuun sotessa sääntökirjan sisältö usein
sisältyy yksityiskohtaiseen hallituksen päätökseen palvelusetelistä
o Velvoite julkaista palveluntuottajat ja heidän
tarjoamansa palvelut sekä hinnat netissä
(= Hyvinvoinnin palvelutarjottimella)

Kantava periaate / talous

Henkilökohtaiseen budjetointiin ei varata erillistä
resurssia, vaan kyse on palvelutarpeen arviointiin perustuvien, asiakassuunnitelmaan kirjattujen palvelutarpeiden tyydyttämisestä siten, että olemassa olevia resursseja kohdennetaan aiempaa järkevämmin

Kantava periaate / asiakas

Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on lisätä
asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta sekä valinnanvapautta antamalla asiakkaalle taloudellista arkipäivän päätäntävaltaa asiakassuunnitelman mukaisten
palvelujen hankinnassa

Tavoitteet, liite 1

Koko valtakunnallista hanketta sekä Kainuun osahanketta koskevat tavoitteet on esitelty Kainuun HBkokeilun toteutussuunnitelmassa 17.1.2017, josta ote
(Liite 1)

Kotipalvelun tukipalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelut
Kainuun erityislasten omaishoidon HB-kokeilussa laajennetaan omaishoidon vapaan järjestämistapaa siten,
että myös henkilökohtaista budjettia voidaan käyttää.
Henkilökohtaiselle budjetilla asiakas voi hankkia kotipalvelun tukipalveluja sekä lapsiperheiden kotipalveluja. Kotipalvelun tukipalveluja asiakas voi hankkia tukipalveluja tuottavilta yrityksiltä, jotka on merkitty Kainuun soten ylläpitämään rekisteriin.
Kainuun erityislasten omaishoidon HB-kokeilun kohderyhmä sisäisen viestinnän termein
Kainuun sotessa henkilökohtaista budjettia pilotoidaan
omaishoidonsopimuksen piirissä olevien alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden
henkilöiden omaishoidon vapaiden järjestämisessä
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Kainuun erityislasten omaishoidon HB-kokeilun kohderyhmä ulkoisen viestinnän termein
Erityislasten omaishoitajat, joita on projektisuunnitelman mukaan 10-15 henkilöä
 Valtakunnallinen HB-hanke toivoo Kainuuseen suurempaa kohderyhmää
Erityislapsi

Termillä ’erityislapsi’ tarkoitetaan lasta, joka on
tuen tarpeessa tai erityisen tuen tarpeessa. Erityislapsi
voi olla pitkäaikaissairas, vammainen, kehitysvammainen tai hänellä voi olla mielenterveys- tai käytöshäiriöitä. Termi kattaa lääketieteellisesti diagnosoidut erityisen tuen tarpeessa olevat lapset sekä lapset, joiden
vanhemmat kokevat, että lapsi on erityisen tuen tarpeessa ja tämä vaikuttaa perheen arkipäivän elämään.
(Tämä on kuvailu, ei määritelmä)

Lisätietoja, s. 18:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104825/
Leinonen_Minna_Rasanen_Merja.pdf
Erityislapsiperhe

Erityislapsiperheessä molemmat tai toinen vanhemmista toimii erityislapsen omaishoitajana tai omaishoitajan
tehtävää vastaavassa roolissa. Erityislapsiperheiksi
luetaan lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä olevat
perheet sekä perheet, jotka eivät tukea saa, vaikka kokevat lapsen tarvitsevan erityistä tukea ja se vaikuttaa
perheen arkipäivän elämään. (Tämä on kuvailu, ei määritelmä)

Kehittäjäasiakasryhmä

Yhteinen ryhmä ErinOmainen-hankkeen eli hallituksen
Omaishoidon kärkihankkeen Kainuun osahankkeen
kanssa päällekkäisen työn välttämiseksi
 Kehittäjäasiakkaat edustavat Kainuun erityislasten
omaishoidon HB-kokeilun kohderyhmää, mutta he
eivät itse välttämättä osallistu HB-kokeiluun. Toisaalta toimiminen kehittäjäasiakkaana ei myöskään
ole este HB-kokeiluun osallistumiselle normaalin
hakumenettelyn kautta
 12 kehittäjäasiakasta (max 15 hlö siten, että valtaosa Kainuun soten toimialueen kunnista tulee katetuksi)
 Perustettu 2/2017
 Käsittelee Kainuun erityislasten omaishoidon HBkokeilun eri puolia noin kerran kuukaudessa
o 2-4/2017 konkreettiset toiveet HB:lle
o 5/2017 palvelutarjottimen uudet, HB:n edellyttämät palvelut
o 6-7/2017 kesäloma
o 8/2017 Kainuun HB-kokeilun toteutussuunnitelma
o 9/2017 alkaen HB-kokeilun seuranta + dialogi palveluntuottajatyöryhmän kanssa
o 9/2017 alkaen teemakokoukset; kuhunkin
tapaamiseen erillinen teema liittyen mm.
HB:n digialustaan sekä muihin Kainuun
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osahankkeen selvitettäväksi annettuihin kysymyksiin
Kehittäjäasiakkaiden pelisäännöt
Valmisteltu yhdessä ErinOmainen-hankkeen kanssa.
Otetaan käyttöön kesäloman jälkeen. Tavoitteena lausua julki yhteiset pelisäännöt mm. kehittäjäasiakkaiden
yksityisyyden suojan (esim. valokuvauslupien, henkilöiden nimien dokumentoinnin, muistioiden julkisuuden,
muiden kehittäjäasiakkaiden tietojen salassapitovelvollisuuden) sekä matka- yms. korvausten ym. käytännön
asioiden osalta.
Konkreettiset esitykset HB:ksi, liite 2
Kehittäjäasiakkaat ovat koonneet 5-sivuisen listauksen
konkreettisista toimista palvelujen kehittämiseksi HB:n
avulla (Liite 2)
Palveluntuottajatyöryhmä

Noin 10 palveluntuottajaa
 Perustetaan 8/2017 alkaen
 Valinta sen mukaan, mitä palveluja HB:iin on tulossa
 Yritys- ja järjestömuotoisia palveluntuottajia täydennettynä Kainuun soten omalla palveluntuottajaosaamisella
 Mahdollisuus myös email-työskentelyyn (kokemuksen mukaan yrittäjillä on usein vaikea irrota työstään kokouksiin)
 Valtakunnallisen HB-hankkeen yritysyhteistyöhön
osallistuvia organisaatioita voidaan kutsua emailtyöskentelyyn (esim. Sulat ry, joka edustaa lastensuojelun avohuollon palveluntuottajia, ja joka on jo
ottanut yhteyttä ja ilmaissut olevansa käytettävissä)

Digialusta

HB:n tarvitsema digialusta osin rakennetaan ja pilotoidaan käytännössä sekä osin määritetään, mitä toiminnallisuuksia HB-digialusta edellyttää

Tavoitteet HB-digialustalle, liite 3
Ote Kainuun HB-kokeilun työsuunnitelmasta 17.1.2017
(Liite 3)
Hyvinvoinnin palvelutarjotin
Hyvinvoinnin palvelutarjotin toimii HB-kokeilussa
(http://palvelutarjotin.kainuu.fi) HB:n digialustana
 Palvelujen löytäminen, vertaaminen ja arviointi
 Asiakasohjauksen työkalu
 Palvelutarjottimelle kootaan Kainuun HB-osahankkeen toimesta HB-kokeilussa käytettävät palvelut
 Pilotoinnista saatavien digialustaa koskevien kokemusten takia HB-palvelujen tuottajilta edellytetään
palvelun markkinointia palvelutarjottimella
 Kainuun kokeilun juridisena viitekehyksenä toimii
palvelusetelilaki, joka edellyttää, että palvelujen järjestäjä julkistaa palvelusetelituottajien palvelut ja
hinnat Internetissä (= palvelutarjottimella)
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Omasote

Omasoten rooli HB:n digialustana:
 Asiakkaan ja omatyöntekijän välisen luottamuksellisen viestinnän alusta (vahva salaus)
 Budjetin hallinta ja asiakkaan ja omatyöntekijän välinen dialogi tapahtuu Omasotessa:
1. Asiakas tekee ehdotuksen HB:n käytöstä keskustelukentässä ja budjettilaskurissa
2. Omatyöntekijä tarvittaessa kysyy lisätietoja keskustelukentässä ja päättää, kuuluuko palvelu hoitoja palvelusuunnitelmaan; jos ok, hyväksyy budjettilaskurissa, ilmoittaa asiakkaalle keskustelukentässä
ja antaa maksusitoumuksen (tai palvelusetelin)
3. Asiakas hankkii palvelun
4. Asiakas merkitsee palvelun saaduksi + merkitsee
hinnan budjettilaskuriin
5. Taloushallinto merkitsee saapuneen laskun budjettilaskuriin
6. Omatyöntekijä kuittaa budjettilaskurissa asian
olevan ok ->
7. maksu palveluntuottajalle
 Kainuun osahankkeelle ei ole varattu resurssia tekniseen kehittämiseen, mutta syksyllä 2017 on mahdollisuus tarkentaa valtakunnallista budjettia. Metropolia AMK on ilmaissut voivansa luopua osasta
budjettiaan, jolloin siirtyy myös 20 % omarahoitusosuus
 HB-laskurin teknisestä valmistuksesta osaksi
Omasotea on saatu 8 000 € tarjous. Uusi kevennetty määrittely on valmisteilla
 Hanke myös selvittää mahdollisuuden hyödyntää
jotain ulkopuolista maksutonta nettilaskuria, jonka
raportit käsiteltäisiin yllä mainitussa Omasotessa
tapahtuvassa asiakkaan ja omatyöntekijän välisessä dialogissa
 Dialogi tallentuu ja on asiakkaan luvalla arvioinnin
käytettävissä (luvan antaminen taas on edellytys
HB-kokeiluun mukaan pääsemiseksi). Asiakkaasta
ei tule tiedoksi arvioijalle nimi, vaan pelkkä asiakaskoodi

Maksusitoumus / palveluseteli / HB:n maksuliikenne
Maksusitoumusmenettely on käytössä Kainuun erityislasten omaishoidon HB-kokeilussa valtakunnallisen linjauksen mukaisesti
 Rahaa ei siirretä asiakkaan käyttöön, vaan budjetti
toteutetaan maksamalla palveluntuottajalle tämän
asiakkaalle tuottamasta palveluista. Palveluntuottaja voi laskuttaa Kainuun sotea enintään asiakkaalle
myönnetyn omaishoidonvapaan palvelusetelin arvon verran
 Yksityiskohtainen maksusitoumus/palveluseteliprosessin suunnittelu tapahtuu elokuussa 2017
 Maksukortti otetaan käyttöön, jos valtakunnallinen
hanke tarjoaa siihen mahdollisuuden pilotoinnin aikana. Myös Kainuun sotessa jo käytössä olevien
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järjestelmien, kuten ladattavan matkakortin, hyödynnettävyys selvitetään
HB:n määrittäminen

Henkilökohtainen budjetti määritetään kustannusneutraalisuus-periaatteen mukaisesti vastaamaan kustannuksia, jotka syntyisivät jos Kainuun sote itse tuottaisi
ko. palvelut. Kainuun soten vammaispalvelut on määrittänyt keskeisten palveluidensa omatuotantohinnan ja
lisäksi Kainuun soten talouspalvelut on määrittänyt laajemmin Kainuun soten palvelujen omatuotantohintoja

Asiakasprosessi, liitteet 4 & 5

Valtakunnallisella hankkeella on oma kaavio HB:n
asiakasprosessista (Liite 4). Kainuun pilotissa se muokataan vastaamaan tarvetta
Asiakasprosessikaavion käytäntöön viemistä tukee dokumentti nimeltä ’HB- toimintamallin kulku ja dokumentointi asiakirjoihin’ (Liite 5), joka myös muokataan sopimaan Kainuuseen.

Asiakasohje, liite 6

Valtakunnallinen HB-hanke on laatinut oman asiakasohjeen (Liite 6), joka muokataan ja hyödynnetään Kainuun erityislasten omaishoidon HB-kokeilussa.

Asiakasvalinta

Tietystä päivästä alkaen käytännön asiakastyössä
aletaan tarjota HB-mahdollisuutta kohderyhmään kuuluville ilman, että asiaa julkistetaan etukäteen

HB:n myöntäminen

Palvelun myöntäminen perustuu julkisen sosiaali- ja
terveystoimen tekemään asiakkaan palvelutarpeen arviointiin, sen pohjalta tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kirjalliseen päätökseen palvelun järjestämisestä

HB-avustaja

Hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti yksi valtakunnallisen hankkeen tuotoksista on ”HB-avustajan
toiminnan kuvaus, valmentajan valmennusmalli ja
osaamisvaatimusten määrittäminen (vapaaehtoinen,
opiskelija, kokemusasiantuntija)”
 valtakunnallisessa HB-hankkeen projektiryhmässä
on suunniteltu, että eri kokeiluissa pilotoitaisiin erilaisia HB-avustajamalleja
 Kainuussa on muuta maata parempi valmius järjestää HB-avustajatoiminta sosiaaliseen mediaan järjestöjen toimesta, sillä Kainuun HB-pilotin kohderyhmällä on jo aiempaa kokemusta järjestömuotoisesta somen vertaistukitoiminnasta.
 Kainuun sote on aloittamassa eräiden järjestöjen
kanssa uutta hanketta, jossa kehitetään digitaalista
tukihenkilötoimintaa. Tästä voidaan saada taustatukea mahdolliselle Kainuun erityislasten omaishoidon HB-kokeilun sosiaalisen median HB-avustajamallin kehittämiselle.
 Mikäli HB-avustajatoimintaa halutaan pilotoida somessa, on toiminnan mahdollisesti edellyttämä lisäbudjetti oltava selvillä valtakunnallisen hankkeen
ohjausryhmään 22.8.2017 mennessä
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Arviointi

Valtakunnallinen hanke on valmistellut arviointisuunnitelman, joka tarvitaan myös tutkimuslupien
hakuun eri pilottien toteuttajilta:
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/wpcontent/uploads/2017/01/TUTKIMUSLUPAHAKEMUSArviointisuunnitelma-Avain-kansalaisuuteenhenkilökohtainen-budjetointi-huhtikuu-2017.pdf

Arviointi / asiakkaat

Kunkin pilotointiin osallistuvan asiakkaan edellytetään
osallistuvan valtakunnallisen hankkeen järjestämään
arviointiin
 Omatyöntekijä antaa asiakkaalle oman numerokoodin, jolla asiakasta koskevat tiedot kohdennetaan arvioinnissa – arvioijille ei paljasteta asiakkaiden nimiä

Arviointi / vertailuryhmä

Arviointiin haetaan vertailuryhmä muista vastaavassa
tilanteessa olevista asiakkaista.
 Vastuu arvioinnista kuuluu valtakunnallisen hankkeen vastuulle, joten vertailuryhmän kokoamisessa
huomioidaan asiasta mahdollisesti saatava ohjeistus. Päätös asiasta tehdään osana Kainuun pilotin
tarkempaa suunnittelua.
 Omatyöntekijä antaa vertailuryhmän asiakkaalle
oman numerokoodin, jolla asiakasta koskevat tiedot
kohdennetaan arvioinnissa – arvioijille ei paljasteta
asiakkaiden nimiä

Arvioinnin työkalut / ESR

ESR:n asiakaslomake
 HB-asiakkuuden alussa ja HB-kokeilun arvioinnin
loppuvaiheessa 10/2018 (Huom. HB-asiakkuus voi
vielä jatkua senkin jälkeen)

Arvioinnin työkalut / Kykyviisari
Työterveyslaitoksen Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn
itsearviointimenetelmä, jota rahoittaja edellyttää käytettävän kaikissa HB-hankkeen kuudessa kokeilussa
 Kykyviisari toimii myös digitaalisesti
 Asiakastyötä tekevät koulutetaan sen käyttöön
 Lisätietoa:
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/kykyviisari-arvioityo-toimintakykysi/
Arvioinnin työkalut / muut

Myös muita arvioinnin työkaluja kuin Kykyviisari
voidaan ottaa käyttöön. Päätöksen arvioinnin työkaluista tekee valtakunnallinen HB-hanke

Arvioinnin kohteet / vastuutukset
Arvioinnin kohteet on yksilöity arviointisuunnitelmassa
(linkki yllä). Pääsääntöisesti vastuujako on seuraava:
 Vaikutustieto eli asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutos: Saimaa AMK ja Diak
 Palvelujen ja HB-toimintamallin kehittyminen ja
toteutettavuus: Metropolia AMK
 Kustannus-vaikuttavuus: Diak
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Tutkimuslupa

Valtakunnallinen HB-hanke on kokeilualueita kuultuaan
laatinut kaikki kuusi kokeilua sisältävän tutkimuslupahakemuksen. Kainuussa tutkimusluvan antoi Kainuun
sote. Kaikki tarvittavat tutkimusluvat on jo saatu.

Valmisteluprosessi
Tammikuu 2017: Kainuun soten perhepalveluiden sisäisten kokousten sarjan aloitus
Helmi-huhtikuu 2017: kehittäjäasiakkaiden
konkreettiset esitykset HB:n sisällöstä
Huhtikuu 2017: Diakin Kainuun soten johdolle ja asiakastyöstä vastaaville järjestämä perehdytys HB:hen
Toukokuu 2017: Kainuun soten sisäiset palaverit pilotoinnin toteutuksesta asiakastyössä + juridiset yms. toteutettavuusselvittelyt + tutkimuslupa
31.5.2017 Kainuun pilotin toteutussuunnitelma lausunnolle
21.6.2017 Kainuun pilotin toteutussuunnitelman uuden
version julkistus hankkeen sisäisessä Google Drivessa
+ valtakunnallisen HB-hankkeen julkisilla nettisivuilla
Kesä-elokuu 2017:
 HB:n toteutuksen viilausta käytännön asiakastyön
näkökulmasta
 HB:n digialustan rakentamista (Omasote + palvelutarjotin)
 Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle uusien HB:n tarvitseminen palveluryhmien valmistelu, mm. vammaispalveluja
31.8.2017 Kainuun pilotin toteutussuunnitelma valmis
1.9.2017 – 31.10.2018 Kainuun HB-pilotointi
Viestintä

Kainuun HB-pilottiin roolissa tai toisessa osallistuvat
voivat hakea hankkeen keskeisten dokumenttien (myös
valmisteludokumenttien) viimeisimmät versiot voi hakea
hankkeen Google Drivesta:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2x11296W6xg
QlV4eEVzbExLN28
Kaikelle kansalle avoimilla HB-hankkeen nettisivuilla on
tarjolla rajatummin tietoa:
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi
Kehittäjäasiakkaiden muistiot tullaan julkistamaan
Google Drivessa ja HB-hankkeen netissä sen jälkeen,
kun kehittäjäasiakassopimus on saatu käyttöön, mahdollisesti elokuussa 2017.
Kainuun osahanke valmistelee asiantuntija-artikkeleita
pilotista, esim.
 Kainuun sote ja Diakonia-ammattikorkeakoulu tuovat asiakkaan valinnanvapauden juhlapuheista ar11



kipäivään. UAS Journal 2/2017.
https://uasjournal.fi/puheenvuoro/kainuun-sote/
Henkilökohtainen budjetti vai perhebudjetti? Henkilökohtainen budjetointi –verkkosivuston blogi.
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/henkilokohtaine
n-budjetti-vai-perhebudjetti/

Kainuun osahanke / Kainuun erityislasten omaishoidon
HB-kokeilu järjestää kolme mediatilaisuutta:
 syksyllä 2017, fokuksena HB
 keväällä 2018, fokuksena HB-asiakkaiden kokemukset
 syksyllä 2018, fokuksena HB:n tulo laajaan käyttöön uutena palvelujen välittämisen muotona
Valtakunnalliset seminaarit

Valtakunnalliset seminaarit järjestetään koko päivän
kestävinä, ja niissä on LYNC-yhteys:
 To 21.9.2017 koko päivän seminaari Tikkurilassa:
o aamupäivää suunnitellaan Uudenmaan sote:n valmistelijoiden kanssa: puh.vuorot
maakunnan HB-sote-valmistelusta, meidän
hankkeesta sekä mukana prof. Woolham
Lontoosta (Hanna Pösö kävi opintomatkalla:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Sk
Pu8WvNhKeGtOZllEOHNvWW8 )
o Iltapäivällä HB-asiakaskokemusten kuvauksia ja yhteiskehittämisestä asiakkaiden
kanssa.
 Pe 17.11.2017 koko päivän seminaari Helsinki,
Metropolia Bulevari 31, juhlasali
o yhteistyötahona ainakin Kehitysvammaisten
palvelusäätiö
o palveluohjaus ja HB-avustaja/tukihenkilö
o Marketta Rajavaaraa ja Britta Koskiahoa kysytty puhujiksi
 Ma 11.12.2017 Välituloksia ja jatkosuunnitelmia

Opintomatka

Asiakaslähtöinen HB-malli Skotlannissa
 Lähtö Helsingistä ke 4.10.2017 illalla työpäivän jälkeen paluu Helsinkiin pe 6.10.2017 illalla
 Kajaanista käsin joutuu aikataulullisista syistä lähtemään keskiviikkona viimeistään iltapäiväkoneella
ja lisäksi paluu Kajaaniin voi siirtyä lauantaille
 Kainuun osahankkeen budjettiin ei ole varattu kvmatkakuluja, mutta Metropolia AMK on varautunut
luopumaan osasta omaa budjettiaan, mikäli valtakunnallinen ohjausryhmä päättää budjettimuutosesityksestä rahoittajalle 22.8.2017

Lisätietoja

Suunnittelija Esko Pääskylä
Näkö- ja äänipuhelin: https://meet.kainuu.fi/esko.paaskyla/nk69916m
Pelkkä ääni: 044 797 4342, Email: esko.paaskyla@kainuu.fi
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LIITE 1. Kainuun pilotin toteutussuunnitelma 17.1.2017, ote, kpl Tavoitteet.

TAVOITTEET
Avain kansalaisuuteen -hankkeen tavoitteet on esitetty projektisuunnitelmassa. Tavoitteet on esitetty alla projektisuunnitelman tiivistelmästä poimittuna
kahdessa ryhmässä, koko hanketta koskevina valtakunnallisina yleistavoitteina sekä Kainuun osahaketta/pilottia koskevina tavoitteina.

Koko hanketta koskevat valtakunnalliset tavoitteet
Alla tuodaan esille, mitä selvitystehtäviä hankkeella on valtakunnallisella tasolla sekä tuodaan esille, mikä on Kainuun pilotin rooli näiden koko hanketta
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

Asiakaslähtöisen henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) toimintamallin kehittäminen
Soten valinnanvapauslain astuessa voimaan 1.1.2019 tulee olla suunniteltu
toimintamalli, miten laissa mainittu henkilökohtainen budjetointi toteutetaan.
Hanke on keskeisessä roolissa suunniteltaessa Suomeen asiakaslähtöinen
henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) toimintamalli.
”Hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa
henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia.”
”Malli vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria, jossa
asiakas on valtautettu asiantuntija myös palvelujen kehittämisessä. Malli tukee asiakkaan oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista. Toimintamalli uusi sekä Suomessa että kansainvälisesti.”

Selvitystehtävä: Asiakastarpeet
Asiakastarpeet on määritelty koko hanketta koskien seuraavasti.
”Mitä seuraa siitä, kun asiakas HB-toimintamallin mukaisesti itse valitsee miten ja mihin palveluihin hän käyttää asiakassuunnitelmaan budjetoidut resurssit?”


Kainuun osahanke on mukana valtakunnallisessa asiakastarpeiden selvityksessä ja kerää tietoa Kainuun pilotista, mutta Kainuulle ei tältä osin ole
sovittu erityistä selvitysvastuuta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Email: palvelutarjotin@kainuu.fi
Lync: Join Lync-meeting
Puh: +358 44 797 4342, Kainuun sote: http://sote.kainuu.fi
Palvelutarjotin: http://palvelutarjotin.kainuu.fi

Avain kansalaisuuteen henkilökohtainen budjetointi,
Kainuun osahanke ja pilotti

KUNTALIITON
LÄHIPALVELUKILPAILUN 2015
VOITTAJA !

Hyvinvoinnin
palvelutarjotin

Selvitystehtävä: HB:n vaikutukset asiakkaalle
”Millaisia vaikutuksia tällä on nähtävissä asiakkaan hyvinvointiin, toimintakykyyn ja osallisuuteen - - ?”


Kainuun osahanke on mukana valtakunnallisessa asiakastarpeiden selvityksessä ja kerää tietoa Kainuun pilotista, mutta Kainuulle ei tältä osin ole
sovittu erityistä selvitysvastuuta.

 Projektisuunnitelmassa asia kuvataan Kainuun pilotin osalta seuraavasti:
”HB:n asiakastyössä olennaisen palveluohjauksellisen ulottuvuuden osalta
hyödynnetään muiden osahankkeiden sekä jo toteutettujen HB-pilottien kokemuksia.”
Kainuun pilotin asiakasprosessi suunnitellaan keväällä 2017 yhdessä Kainuun soten useiden eri yksikköjen, kehittäjäasiakkaiden ja palveluntuottajien
kesken ottaen lähtökohdaksi valtakunnallisen ydinprosessikuvauksen, joskin
muokaten sen Kainuuseen soveltuvaksi.

Selvitystehtävä: HB:n vaikutukset palvelujen järjestämiseen
”Millaisia vaikutuksia tällä on - - palveluihin, työkäytäntöihin ja - - verrattuna
tavanomaiseen toimintamalliin?”


Kainuun pilotin erityisvastuu tältä osin koskee selvitystä digitaalisen alustan hyödyntämistä HB:n toteutuksessa ja siihen liittyen vaikutusta asiakasohjauksen työkäytäntöihin.

Selvitystehtävä: HB:n vaikutukset kustannuksiin
”Millaisia vaikutuksia tällä on - - kustannuksiin verrattuna tavanomaiseen toimintamalliin?”


Kainuun pilotille on tältä osin määritelty erityisvastuu, joka käsitellään alla
yksityiskohtaisesti tarkasteltaessa Kainuun pilotin tavoitteita.

Selvitystehtävä: Lainsäädännön viitekehys
”Millä edellytyksillä HB-toimintamalli on Suomessa toteutettavissa ja otettavissa käyttöön osana sote-valinnanvapauslainsäädäntöä?”


Kainuun pilotille on tältä osin määritelty erityisvastuu, joka käsitellään alla
yksityiskohtaisesti tarkasteltaessa Kainuun pilotin tavoitteita.

Kainuun osahankkeen/pilotin tavoitteet
Koko hanketta koskevien valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi kullekin kuudelle pilottialueelle on sovittu erityisvastuita. Kainuun osalle on asetettu viisi tavoitetta ja vastaavasti viisi työpakettia, joilla tavoitteet on määrä saavuttaa.
Kainuu on Suomen muita maakuntia edellä kokonaisvaltaisen palvelunvälityksen digitalisoinnissa. Missään muussa maakunnassa ei ole koottu samaan
paikkaa sekä julkisia palveluja, että yritysten ja järjestöjen palveluja, kuten on
tehty Hyvinvoinnin palvelutarjottimella. Kainuun erityistehtävä STM:n rahoittamassa valtakunnallisessa hankkeessa onkin selvittää, millainen digialusta
henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) tarvitaan.
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Vuosina 2011-2014 Kainuun sote toteutti Tekes-rahoittisen Aktiiviasiakashankkeen, jossa kehitettiin Kainuun HB-malli, joka perustui palvelusetelilainsäädäntöön. Nyt tätä mallia päästään testaamaan käytännössä. Vuodesta
2019 alkaen uusi asiakkaan valinnanvapauslaki tulee mahdollistamaan henkilökohtaisen budjetoinnin uutena palvelujen järjestämisen muotona, mutta
vuosina 2017-2018 uusi laki ei ole käytettävissä, vaan pilotoinnin juridinen perusta on löydettävä muualta.

Palvelutarjotin HB:n työkaluksi – Kainuun tavoite 1/5
Kainuun osahankkeen ns. yleistavoite on:
”Tavoitteena on muokata rakenteilla, mutta osin jo tuotantokäytössä
oleva, julkiset, yritysten ja järjestöjen palvelut yhdistävä nettipalvelu
Hyvinvoinnin palvelutarjotin (http://palvelutarjotin.kainuu.fi) henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) työkaluksi.”
Projektisuunnitelmassa yleistavoitetta vastaava työpaketti 1/5 on:
”Kainuun soten ylläpitämälle Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle on koottu toistaiseksi kattavammin lapsiperheiden palvelut, nuorten palvelut,
työikäisten palvelut sekä erityisryhmistä omaishoitajien palvelut.
Kuormittuneessa elämäntilanteessa olevien vanhempien kohderyhmän osalta suuri osa palveluista on jo tarjolla. Vammaisten palveluja
ei palvelutarjottimelle ole koottu. Palvelutarjottimen nykyisistä yli 250
palvelusta osa soveltuu tulevan HB-pilotoinnin kohderyhmien käyttöön
ja palvelutarpeen kartoituksien yhteydessä paljastuu, miten jo luotuja
palvelukokonaisuuksia tulee täydentää, jotta palvelutarjonta vastaisi
asiakkaiden tarpeita.
Toimenpiteet ovat:
• valmistellaan palvelutarjottimelle vammaisille henkilöille suunnatut
palvelut
• täydennetään kohdetyhmän tarvitsemaa palvelutarjontaa jo koottujen
palvelukokonaisuuksien osalta (esim. kotiin tilattavat palvelut)
• varmistetaan palvelujen asiakaslähtöisyys ja käytännön toteutettavuus käsittelemällä uusien palvelujen palvelukuvaukset ja palvelulupauslistat kaksoisvalotusmetodia hyödyntäen kehittäjäasiakas- ja palveluntuottajatyöryhmissä
• luodaan palvelut järjestelmään
• ohjataan palveluntuottajat viemään tietonsa palvelutarjottimelle
• muokataan palvelutarjottimen ohjelmistopalvelun jo käytettävissä
olevaa palvelusetelitoimintoa henkilökohtaiseen budjetointiin soveltuvaksi

Valtakunnallinen yhteistyö digitaalisen HB-alustan rakentamisessa – Kainuun
tavoite 2/5
Projektisuunnitelma määrittää Kainuun osahankkeen toisen tavoitteen seuraavasti:
”Tavoitteena on selvittää, kuinka Hyvinvoinnin palvelutarjotin voisi
toimia digitaalisena ympäristönä HB-toiminnalle. Tässä hyödynnetään
muiden osahankkeiden tuloksia. Yhteensopivuus koskee tällöin mui3

den osahankkeiden valmistelemia toimintoja, kuten asiakkaan maksukortti ja asiakkaan mahdollisuus katsoa netistä reaaliaikainen tilanne,
missä määrin HB on käytetty hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuihin palveluihin.
Lisäksi tavoitteena on selvittää, millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotin voidaan integroida kansallisiin sähköisen asioinnin alustoihin, kuten
THL:n Palveluvaaka ja kansalaisen käyttöliittymä sekä toteuttaa integrointi.”
Kainuun työpaketti 2/5 on nimetty: HB:n pilotoinnin sähköisestä ympäristöstä
toimiva digitaalinen kokonaisuus:
Tässä työpaketissa seurataan ja hyödynnetään laajasti muiden osahankkeiden tuloksia.
Selvitetään, millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotin voidaan integroida kansallisiin sähköisen asioinnin alustoihin, kuten THL:n Palveluvaakaan ja kehitteillä olevaan kansalaisen käyttöliittymään ja toteutetaan integraatio mahdollisuuksien mukaisesti.
Tämän tavoitteen osalta hankkeen budjetissa ei ole varausta tekniseen kehittämiseen, joten pääpaino on selvitystyössä. Palvelutarjottimen ja THL:n Palveluvaa’an jo vuosia suunniteltu yhteistyö on kuitenkin kiitos THL:n toteuttaman palvelukohtaisen www-osoitenimeämisen mahdollista toteuttaa hyperlinkkien muodossa, joten se ei vaadi erillistä taloudellista resursointia, vaan
on mahdollista toteuttaa siinä määrin, kuin se on mahdollista Kainuun osahankkeeseen (1.5.2017 alkaen) varatun 50 % henkilöresurssin puitteissa.

Käytännön HB-pilotointi – Kainuun tavoite 3/5
Kainuun osahankkeen kolmas tavoite on kuvattu projektisuunnitelmassa seuraavasti:
”Tavoitteena on pilotoida käytännössä Kainuun HB:n malli Hyvinvoinnin palvelutarjottimella vammaispalvelujen ja erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden palvelujen alueella. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen
toiminnallisuuksiin kuuluu palvelusetelitoiminto, jota voidaan hyödyntää HB:n toteutuksessa.
Palvelutarjotin toimii sekä julkisiin palveluihin hakeutumisen välineenä
että markkinapaikkana, josta vammaispalvelujen tai kuormittuneessa
tilanteessa oleva lapsiperhe asiakas löytää julkisesti tuettujen palvelujen lisäksi myös asiakkaan kokonaan itse maksamat/maksuttomat yritysten ja järjestöjen palvelut. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa mahdolliset palveluaukot (asiakkaan palvelutarve jää tyydyttämättä).”
Projektisuunnitelma nimeää työpaketin 3 seuraavasti: ”pilotoidaan käytännössä Kainuun HB:n malli Hyvinvoinnin palvelutarjottimella vammaispalvelujen ja
erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden palvelujen alueella.”
Pilotointi toteutetaan yhteistyössä Kainuun soten perhepalvelujen sekä vammaispalvelujen kanssa.
Kehitetään asiakaslähtöistä Hyvinvoinnin palvelutarjotinta yhteiskehittämisen/ palvelumuotoilun avulla henkilökohtaisen budjetoinnin työka4

luksi vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille. Valmistelussa selvitetään kohderyhmien tarkemmat tarpeet sekä tarvittava tuki- ja neuvontapalvelun taso, riittävän budjetin taso sekä työntekijöiden koulutustarpeet tavoitteellisen palvelusuunnitelman laatimiseksi.
Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle kootaan vammaisille tarjottavia palveluja huomioiden asiakaslähtöiset toimintatavat sekä henkilökohtaisen
budjetoinnin tuomat erityisvaatimukset.
Pilotoidaan toimintaa 10-15 asiakkaan kanssa.
Toimintamalli henkilökohtaisen budjetoinnin myöntämiseksi: Suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa prosessi, jossa
selvitetään ja suunnitellaan asiakkaan palvelutarpeet sekä henkilökohtaisen budjetoinnin käytön mahdollisuus. Valinnanvapauden toteutumisessa on keskeistä asiakkaan ja ammattilaisen kohtaaminen. Prosessissa huomioidaan erilaisia toimintakyky- tai voimavaramittareiden
käyttö, yhteistyö omaisten ja läheisten, asiakkaan kuntoutuksen ym.
kanssa. Asiakassuunnitelmaa tukemaan määritellään henkilökohtainen budjetti (palvelujen ”tuotteistus”) ja sen käyttötavat.
Toimintamallia luodessa vaikutetaan myös henkilöstön asenteisiin.
Selvitetään HB toiminnan mallia: asiakkaalle järjestettävä oma työntekijä, HB-avustaja ja toiminnan koordinoija.

Taloudelliset vaikutukset palvelujen järjestäjälle – Kainuun tavoite 4/5
Projektisuunnitelma määrittää Kainuun osahankkeen neljännen tavoitteen
seuraavasti:
”Pilotoinnissa selvitetään, toimiiko palvelusetelilainsäädäntöön perustuva HB:n toimintamalli Hollannin mallin mukaisesti taloudellisia säästöjä palvelujen järjestäjälle tuovana samalla, kun asiakkaiden valinnanvapaus sekä tyytyväisyys palveluihin kasvaa.”
Neljäs työpaketti muotoillaan seuraavasti:
Työpaketti 4. Palvelusetelilainsäädäntöön perustuva HB:n toimintamalli taloudellisten säästöjen tuojana palvelujen järjestäjälle samalla,
kun asiakkaan tyytyväisyys palveluihin kasvaa
Pilotoinnissa selvitetään, voidaanko palvelusetelilainsäädäntöön perustuvan henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin avulla järjestää
Hollannin mallin mukaisesti
palveluja asiakaslähtöisesti ja laajentaen asiakkaan valinnanvapautta
ja palveluihin tyytyväisyyttä samaan aikaan, kuin palvelujen järjestäjä
saavuttaa HB:sta taloudellista säästöä. Hollannissa yksilötasolla saavutettu säästö on 20 %.
Jotta saavutettu säästö voidaan luotettavasti arvioida, määritetään
Kainuun osahankkeessa Kuntaliiton laskentaohjetta hyödyntäen oman
palvelutuotannon hinta niiden keskeisten palvelujen osalta, joita pilotissa asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan sovitaan.
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Hollannin kokemusten mukaan palvelujen järjestäjä saavuttaa noin 20 % rakenteellisen säästön palvelujen järjestämisen kuluissa asettamalla HB:n arvoksi oman tuotannon hinta miinus 20 %. Kainuun pilotissa ei tavoitella tätä
rakenteellista säästöä, vaan lähdetään kustannusneutraalisuus-periaatteesta,
jonka mukaan henkilökohtaisen budjetin arvo määritetään vaihtoehtoiskustannusperiaatteen mukaisesti.
Kainuun pilotin kustannusneutraalisuus- ja vaihtoehtoiskustannusperiaatteet
vastaavat sisällöltään asiakkaan valinnanvapauslakiluonnoksen 24 §:
Henkilökohtaisen budjetin suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon eri palvelujen käyttötarve ja se, mitä palvelujen tuottaminen maakunnan liikelaitoksessa maksaisi.
Hollannin kokemusten mukaan palvelujen järjestäjä säästää 15 % budjetin
vajaakäytön kautta. Kun asiakas itse päättää budjettinsa käyttämisestä arkipäivän päätösten kautta, jää keskimäärin 15 % myönnetyistä henkilökohtaisista budjeteista käyttämättä joko niin, että asiakas ei tarvitse palveluja avioitua määrää tai hän hankkii ne HB:n myötä kustannustehokkaammin.
Hollannissa HB:n ei katsota tuovan palvelujen järjestäjälle kokonaisuudessaan taloudellista säästöä, sillä vaikka kulut laskevat tarkasteltuna yksilötasolla, houkuttelee HB niin paljon uusia asiakkaita, että kokonaiskulut kasvavat. Suomessa, jossa ongelmaksi koetaan palvelujen vajaakäyttö, joka johtaa
mm. siihen, ettei ennaltaehkäiseviä palveluja saada oikea-aikaisesti, jolloin
pääsee syntymään tarve korjaaville, kustannuksiltaan raskaille palveluille.
Mahdollista budjetin vajaakäytöstä aiheutuvaa säästöä ei Kainuun pilotin laskelmissa huomioida, sillä palvelujen järjestäjälle tätä kautta tuleva säästö tulee olemaan selkeästi alhaisempi kuin Hollannissa toteutunut 15 %, koska pilottiin osallistuvien henkilöiden budjetin käyttöä tuetaan voimakkaammin, kuin
jos HB olisi normaalikäytössä.
Projektisuunnitelman tavoitetta, että pilotoitava HB-malli tuo taloudellisia
säästöjä palvelujen järjestäjälle samalla, kun asiakkaiden valinnanvapaus sekä tyytyväisyys palveluihin kasvaa, voidaan laajentaa. Hankkeen tavoitteena
ei ole pelkästään asiakkaiden valinnanvapauden ja palveluihin tyytyväisyyden
kasvu, vaan myös asiakkaan oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen
kansalaisuuden rakentumisen tukeminen. Tilanteessa, jossa ikärakenteen
muutos johtaa samanaikaiseen palvelutarpeen kasvuun ja verotulojen sitä hitaampaan kasvuun, voidaan kysymyksenasettelu laajentaa kysymykseen,
voisiko HB olla palvelujen järjestämisen muoto, joka ratkaisee tämän taloudellisen epäyhtälön.
Kainuun pilotissa käytetään asiakkaiden kokemien vaikutusten mittaamiseen
valtakunnallisen hankkeen hyväksymiä menetelmiä, kuten Kykyviisaria. Erilliseen selvitykseen ei ole varattu resurssia.

Kainuun sote yhdisti erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon jo vuonna 2005 eli ensimmäisenä Suomessa. Kainuu on varsin pitkällä on palvelujen tuotantohinnan määrittämisessä DRG-pohjaisella laskennalla. DRG-luokittelu on Kainuussa toteutettu yhteneväisesti Erva-tasolla. Palvelujen ulkokuntahinta, joka on samalla myös oman tuotannon hinta, on laskettu
varsin monelle palvelulle, mutta ei kuitenkaan täysin kattavasti.
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Kainuun osahankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia ulkokuntahintoja
ja tarvittaessa Kainuun soten taloushallinto voi auttaa laskemaan niiden palvelujen omakustannushintoja, joista tieto puuttuu. Keskeisistä hinnoista on
saatavilla 35-sivuinen Kainuun soten hallituksen hyväksymä dokumentti ja lisäksi on erillisiä ulkoisen hinnoittelun listoja eri alueille (kuten radiologia).
Kainuun osahankkeessa voidaan lisäksi hyödyntää muiden pilottien asiantuntemusta kustannuslaskennassa. Huomioiden Kainuun osahankkeen rajallisen
henkilöresurssin (50 %), ei alkuperäinen suunnitelma laskelmien tekemisestä
hankkeen henkilökunnan toimesta ole realistinen varsinkin, kun Kuntaliiton
ohjeistus rajautuu vain harvoihin palveluihin.
Lisätietoja:
 Palvelukatalogi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2017:
http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/21605
/meeting/0
 PALVELUHINNASTO 2017, Erikoissairaanhoito ja erityishuolto.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2017:
http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/21607
/meeting/0
 Taloussuunnittelija Taneli Pikkarainen,
taneli.pikkarainen@kainuu.fi

Monikäyttöpalvelusetelin HB-malli – Kainuun tavoite 5/5
”Tavoitteena on suunnitella Kainuun osahankkeen pilotin kokemusten pohjalta muualle levitettävissä oleva Monikäyttöpalveluseteliin perustuva henkilökohtaisen budjetoinnin malli tai sen osia.”
Projektisuunnitelmassa työpaketti 5 nimetään: monikäyttöpalveluseteliin perustuva henkilökohtaisen budjetoinnin malli (työnimi)
Kainuun osahankkeen henkilökohtaisen budjetoinnin pilotissa hyödynnetään Kainuun soten vuosina 2011 – 2014 toteuttaman Tekesrahoitteisen Aktiiviasiakashankkeen kehittämää HB:n mallia, joka perustuu nykyisen palvelusetelilainsäädännön sallimiin, mutta vielä hyödyntämättömiin mahdollisuuksiin.
Tässä HB:n mallissa asiakas voi nykyisen palvelusetelikäytännön mukaisesti itse valita milloin palveluja hankkii ja keneltä hyväksytyltä palveluntuottajalta ne hankkii.
Mallissa palveluseteli ei ole rajattu tietyn yksittäisen palvelun hankintaan, vaan asiakkaan valinnanvapaus laajennetaan päättämään myös
siitä, missä määrin mitäkin hoito- ja palvelusuunnitelmassa mainittua
palvelua tämä henkilökohtaisella budjetillaan hankkii. Tämä HB:n malli
vastaa Hollannin HB-mallia pisimmälle jäljiteltynä, kuin se Suomen
nykyisen lainsäädännön puitteissa on mahdollista. Osahankkeen tehtäviin kuuluu ensin selvittää mallin toteutettavuus ja mahdollisten lainsäädännön edellyttämien muokkausten jälkeen pilotoida tämä HBmalli, jota voidaan kutsua työnimellä Kainuun HB-malli.
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Kainuun osahankkeen pilotin kokemusten pohjalta laadittava Monikäyttöpalveluseteliin perustuva henkilökohtaisen budjetoinnin malli
(työnimi) on hyödynnettävissä muualle Suomeen.”
Tavoite voi vaikuttaa ensisilmäyksellä vanhentuneelta, sillä asiakkaan valinnanvapauslaki tarjoaa 1.1.2019 alkaen juridisen viitekehyksen henkilökohtaiselle budjetoinnille. Silti monikäyttöpalvelusetelin HB-mallia tarvitaan pilotoinnin vuosina 2017 - 2018 aikana.
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20.4.2017

KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN KONKREETTISIA HB-TOIVOMUKSIA
Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetti –hankkeen Kainuun pilotin sekä
ErinOmainen-hankkeen yhteinen erityislasten vanhempien kehittäjäasiakasryhmä
sekä Kajaanin Leijonaemot ry ovat esittäneet seuraavia konkreettisia esimerkkejä
henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoimista varten.
1. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihto siivouspalveluihin.
2. Lastenhoidon järjestäminen ennaltaehkäisevänä tukimuotona
vanhemman asioiden hoitamista varten, etenkin yksinhuoltaja
vanhempien kohdalla
3. Lapsi käy terveysasemalla esimerkiksi fysioterapiassa kaksi kertaa
viikossa. Perheessä useampi muu lapsi. Terapeutti ei tee kotikäyntejä.
Vanhempi voisi HB:n myötä tilata yksityisen ammatinharjoittajan kotiin,
jolloin voimavaroja jäisi muuhunkin elämään sillä hetkellä.
4. Kotiin annettava konkreettinen apu esimerkiksi kehitysvammaisen
loma-ajanhoito sijaan korvaavaksi esimerkiksi tilapäinen lastenhoito,
erityislapselle ohjattua harrastustoimintaa, siivousapua.
5. Omaissijaishoidon vapaat voisi järjestää toisin: hoitaja tulee kotiin,
huomioimalla muut lapset myös (perhelähtöisyys), osa siivousavun
tarpeessa.
6. Lastensuojelun tukihenkilö / tukiperhe: ei lastensuojelun kautta vaan
voisi itse palkata tietyn (vanhemman näkökulmasta sopivan) henkilön
erityislapselle, joka harrastaisi jne. lapsen kanssa. Eikö olisi pääasia,
että perhe tyytyväinen ja tulee autetuksi. Luottamus läheiseen/tuttuun
ihmiseen voi madaltaa kynnystä turvautua
tukihenkilö/tukiperhepalveluun
7. Lapsiperheiden kotipalvelu toisin voisi itse tilata hoitajan (hoitajan
tarve voi tulla akuutisti esimerkiksi keskellä yötä yhden erityislapsen
jouduttua sairaalaan) Perheillä huoli näistä tilanteista, jos esimerkiksi
toinen vanhemmista on reissutyössä. Tällä hetkellä lapsiperheiden
kotipalvelua saa ainoastaan klo 8-16 välillä. Ei aina vastaa perheiden
tarpeisiin

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Email: palvelutarjotin@kainuu.fi
Lync: Join Lync-meeting
Puh: +358 44 797 4342, Kainuun sote: http://sote.kainuu.fi
Palvelutarjotin: http://palvelutarjotin.kainuu.fi

Avain kansalaisuuteen henkilökohtainen budjetointi,
Kainuun osahanke ja pilotti

KUNTALIITON
LÄHIPALVELUKILPAILUN 2015
VOITTAJA !

Hyvinvoinnin
palvelutarjotin

8. Lapsiperheiden kotipalvelun voisi järjestää rinnalla vaihtoehtoisesti
avoin päiväkoti-mallin mukaan. Esimerkiksi muut lapset voisi viedä
sinne jos esimerkiksi akuuttisairaalakäyntiä, yllättäviä virastoasioita
9. Erityislapselle kaivataan vammaispalveluiden kautta henkilökohtaista
avustajaa, joka mahdollistaisi harrastuksiin pääsemisen. Tällä hetkellä
sitä ei ole mahdollista saada.
10. Tukihenkilö on mahdollista saada erityislapselle ainoastaan
lastensuojelun asiakkuuden kautta, vaikka se täytyisi olla mahdollista
myös tänä päivän uuden sosiaalihuoltolain mukaan ilman
lastensuojelun asiakkuutta.
11. Toiveena on, että voisiko henkilökohtaisen budjetointiin ottaa mukaan
Kelan vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus ja siitä etenkin
esimerkkinä erityislapsen fysioterapia.
12. Henkilökohtaiset apuvälineet HB:n piiriin.
13. Koetaan, että nykyään palveluita on tarjolla, mutta kukaan ei kerro
niistä. Kuka ohjaa palvelutarpeen arviointiin? Asiakassuunnitelmia ei
aina laadita tai, jos laaditaan niin niiden päivittämisessä ilmenee
puutteita. Jos asiakkaalla ei ole omaishoidon sopimusta, niin ei saa
mistään tietoa mitä palveluita on tarjolla. Onko tasa-arvoista heitä
kohtaan? Onko muissa Kainuun kunnissa yhtä paljon palveluita tarjolla
kuin esimerkiksi Kajaanissa? Sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei ole ko.
palveluntuottajaa, koetaan ettei ole tasa-arvoista, jos rahaa menee
matkakuluihin.
14. Tuleeko koulumaailma mukaan tähän HB pilottiin? Jos esimerkiksi
lapsi on kaksi viikkoa pois koulusta, niin koulu ei voi päästää
henkilökohtaista avustajaa kotiin, koska vakuutukset eivät kata koulun
ulkopuolella sattuneita vahinkoja. Laki estää tämän perhelähtöisen
työskentelyn. Henkilökohtaisen avustajan pitäisi pystyä liikkumaan
erityislapsen mukana arjessa esim. koulumatkoilla.
15. Iltapäiväkerho voisi sisältää harrastustoimintaa.
16. Tänä päivänä ei ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon erityislasta ja
hänen vanhempien työssäkäynnin ja opiskelujen mahdollisuutta.
17. Toivotaan, että erityislapsen tilapäishoidon järjestäminen voitaisiin
ottaa HB pilotointiin mukaan esimerkiksi järjestämällä hoito
perhelomituksena, joka ottaa huomioon kaikki perheessä olevat lapset
18. HB pilotissa huomioitava omakustanteisen kotikuntoutuksen (ABRkuntoutus) toteuttaminen vanhemman toimesta erityislapsen kanssa
90 min/ päivä, joka sisältää myös ks. kuntoutukseen liittyvät
kuntoutuskurssit
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Kehittäjäasiakasryhmäläisten tapaamisessa sovimme, että he laittavat sähköpostilla
ideoita ”kotiläksynä” henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) pilotoinnin toteutusta varten.
Alla olevassa koosteessa on tehty kiteyttämistä ja tarvittaessa termien tarkennuksia.
”KOTILÄKSYJEN” TULOKSET’
1.Erityislapsiperheiden osallisuus
-

HB on suuri mahdollisuus perhelähtöisten palveluiden järjestelemiseen

-

HB laadittaessa huomioitava omatyöntekijän vahva ammatillinen osaaminen,
kokemus sekä kykyä ymmärtää jatkossa asiakasosallisuuden merkitys

-

HB:n toivotaan lisäävän todellista asiakkaan valinnanvapautta palveluja
tarvitsevalle asiakkaalle, myös perinteisestä hoitolinjasta tai hoitosuosituksista
poikkeavat tai eroavat tuet ja kuntoutusmuodot tulisi ottaa käyttöön

-

Tällä hetkellä erityislapsen vanhempi ohitetaan vielä monessa arkeen ja
hyvinvointiin vaikuttavissa seikoissa. Kuitenkin erityislapsen kohdalla puhutaan
enenevässä määrin perheiden tukemisesta, voimavarojen riittävyydestä,
perheiden osallistamisesta ja perheen asiantuntijuudesta.

-

Toivotaan, että tulevaisuudessa asiakasosallisuus lisääntyy ja asiakas
nähdään asiantuntijana ammattilaisten tiimityöskentelyssä, etenkin
erityislapsen kohdalla hänen vanhempi nähdään lapsen asiantuntijana.

-

Erityislapsen vanhemmuuden haasteita:
 Avun ja eri tarkoituksenmukaisten tukitoimien saaminen riippuu
vanhempien aktiivisuudesta.
 Toivotaan enemmän perheille monimuotoisen arjen tukemista niin kotona
kuin myös koulussa

2. Seuraavien esille nousevien asioiden huomiointi
-

Tehdä kokonaistilanteen tarkka selvitys olemassa olevien palveluiden ja
tukitoimien kulueristä ja kustannuksista, jolloin saadaan tarkka euromäärä
selville

-

Tällä hetkellä Kela ei myönnä ja eikä luota Kainuun sotessa tehtyjen
moniammatillisen tiimin kuntoutussuosituksiin ja suositukset eivät toteudu sen
mukaisesti, joka näyttäytyy merkittävillä kuntoutusta koskevilla leikkaustoimilla
erityislasta kohtaan

-

Erityislapsen HB koostuu erittäin monesta osatekijästä. HB laadittaessa tulee
huomioida myös ennalta suunnittelemattomat tapahtumat budjettijakson
aikana

-

Kainuun maakunnan pitkät välimatkat, vähäinen palveluntarjonta tai se, että
palveluntuottaja on eri paikkakunnalla (etenkin erityispalveluiden osalta),
haasteet vähäisen erityislapsimäärän vuoksi näyttäytyvät, ettei työntekijöillä
kerry kokemusta ja oikeanlainen ohjaaminen heikentyy

-

Riittävä budjetti tukitoimintojen järjestämiseksi
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-

Todellinen valinnanvapaus, esim. terapioiden järjestämisessä ja määrässä

-

Todellinen valinnanvapaus kuntoutuksen järjestämisessä, myös ”ei perinteiset
toimijat”

-

Mahdollistaa vanhempien osallistuminen kuntoutukseen, kouluttautuminen
esim. kotikuntouttajaksi

-

”Perinteisestä” poikkeavat apuvälineet ja apuvälinetoimittajat otettava mukaan
hankintapaikoiksi

-

Mahdollisuus on palata takaisin jo olemassa olevaan järjestelmään

-

Ennakkoluuloton ote ja mahdollisuus uuden järjestelmän koekäytölle

Erään erityislapsen esimerkkiluettelo eri tahojen kautta saatavista palveluista ja
tukitoimista
Kainuun sote lääkinnällinen kuntoutus /apuvälineet
 liikkumisen apuvälineet (pyörätuoli, muut ”pakolliset”)
 harrastukset / liikunta välineet (esim. polkupyörä)
 seisomatelineet, yms. kuntoutukseen liittyvät apuvälineet
 kotona tarvittavat apuvälineet (rahit, kaiteet, tuet, liukuesteet, jne.)
 henkilökohtaiset lyhytaikaiset (ortoosit / yölastat)
 paineasut, erityistekstiilit
 silmälasit, näkemisen apuvälineet
 tukikengät – sandaalit
Kainuun soten vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut
 kodin muutostyöt (rampit, ovien levennykset, yms.)
Kainuun sote lasten somaattinen erikoissairaanhoito
 säännölliset kontrollikäynnit (kuntoutussuunnitelman mukaan)
 erikseen määrättävät käynnit (röntgen, liikkuvuuden kontrollit, jne.)
 ”hoitosuosituksen” mukaiset toimenpiteet (botox, yms.)
 ”hoitosuosituksen” mukainen ennaltaehkäisevä leikkaushoito (akillesjänteet
yms.)
 toimenpiteistä johtuvat ylimääräiset kontrollit ja hoitokäynnit, sekä
osastojaksot
KELA










avoterapiat (karsittu todella rankasti viimeisen 3v. ajan)
laitoskuntoutusjaksot (yksilölliset, ryhmäkuntoutus)
vammaistuki (tehdään lyhyitä -ja pitkiä päätöksiä)
matkakorvaukset
vanhempien erityishoitoraha (työstä poissaolon korvaus)
vanhempien kuntoutusraha (työstä poissaolon korvaus)
sopeutumisvalmennuskurssit
perhekurssit
esimerkki erityislapsen terapioiden toteutuksesta:
 kuntoutus on järjestetty Kelan avoterapiana:
 kaksi kertaa fysioterapia / viikko
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kerran allasterapia / viikko
kerran toimintaterapia / viikko
molempien terapeuttien ohjauskäynnit 10 / vuosi

Kunnan opetustoimi
 henkilökohtainen avustaja
 avustajan tehtäväkuvan muokkaaminen (esim. mukana taksissa matkojen
ajan)
 ip-ap toiminta tai muu vanhempien työssäkäynnin mahdollistava järjestely
 kuntoutuksen suunnittelujaksot (esim. Valteri kouluissa)
 koulukyyditykset
 muutostyöt (rampit, kaiteet, opastimet, yms. järjestelyt)
 oppimateriaali (normaalista poikkeava, selkokieli, kuunneltava, jne.)
 erityisvälineet (lukutelkkari, I-pad, erityisnäppäimet, tietokoneet, jne.)
 työtuolit
 työpöydät
 liikuntatuntien erityisvälineet
 koulutyössä tarvittava erityisvälineistö (sakset, rajaimet, erikoiskynät, jne.)

Koonnut

Minna Leinonen
ErinOmainen-hanke
minna.ma.leinonen@kainuu.fi
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LIITE 3
Lähde: Kainuun pilotin työsuunnitelma 17.1.2017, ote

DIGIALUSTA HENKILÖKOHTAISELLE BUDJETOINNILLE
(HB)
Palvelutarjottimen integrointi valtakunnalliseen sähköisen asioinnin kokonaisuuteen ennakoiden mahdollinen tuleva valtakunnallinen HB-digialusta
Projektisuunnitelman mukaan:
” - - selvitetään, millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotin voidaan integroida Avain kansalaisuuteen -hankkeessa kehitettävään sähköisen
asioinnin kokonaisuuteen, jotta sen käyttö voidaan jatkossa mahdollistaa missä päin Suomea tahansa.”
Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämisessä huomioidaan, että lopputulos
hyödyntää valtakunnallista kehittämistyötä. Tulevaisuuden visiona on, että
kaikkialla Suomessa on käytössä digialusta tai kilpailevia digialustoja, jonka/joiden avulla HB voidaan toteuttaa.
Päätöksiä HB:n edellyttämän valtakunnallisen digialustan luomisesta ei ole,
mutta sitä voidaan pitää loogisena seurauksena kehityskulusta, jota tällä hetkellä edustavat esimerkiksi valtakunnalliset OmaKanta
(http://www.kanta.fi/omakanta), THL:n Palveluvaaka
(https://www.palveluvaaka.fi) ja Suomi21:n Kansalaisen asiointitili
(https://asiointitili.suomi.fi).
Kehityskulun taustafilosofiaan kuuluu, että tietyt toiminnallisuudet on järkevää
hoitaa keskitetysti valtakunnallisesti (kuten palveluntuottajarekisteri, arvioinnin
valtakunnallinen vertailtavuus, turvallisen asioinnin tekniset ratkaisut jne.),
mutta asiakkaat tulee kohdata maakunnallisesti (tai paikallisesti). Valtakunnalliset toiminnallisuudet upotetaan suoraan maakunnallisiin digialustoihin.
Esimerkiksi Kainuussa Omasote on laajempi kuin OmaKanta ja OmaKannan
kautta hoidetaan ne toiminnallisuudet, jotka se tarjoaa. Vastaavasti Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle on suunniteltu linkki THL:n valtakunnalliseen Palveluvaakaan niiden palvelujen osalta, joissa Palveluvaaka tullaan saamaan
toimivaksi. Tällä hetkellähän valtakunnallisen Palveluvaa’an ongelma on pula
asiakkaista sekä palveluntuottajista, sekä julkisista että varsinkin yksityisistä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Email: palvelutarjotin@kainuu.fi
Lync: Join Lync-meeting
Puh: +358 44 797 4342, Kainuun sote: http://sote.kainuu.fi
Palvelutarjotin: http://palvelutarjotin.kainuu.fi

Avain kansalaisuuteen henkilökohtainen budjetointi,
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LÄHIPALVELUKILPAILUN 2015
VOITTAJA !

Hyvinvoinnin
palvelutarjotin

Palvelutarjottimella on omakin kaikkia palveluja koskeva palvelujen arviointijärjestelmä, mutta muutamiin palveluihin on syytä asiakkaille tarjota myös
linkki valtakunnalliseen palveluun, jotta palvelujen arvioinnin valtakunnallinen
vertailtavuus voidaan turvata. Palveluvaaka täydentää Hyvinvoinnin palvelutarjottimen asiakkaalle tarjottavaa palvelujen arviointimahdollisuutta, muttei
korvaa sitä, sillä Palveluvaaka kattaa alle 5 % palveluista, jotka asiakas voi
arvioida palvelutarjottimella.

Yhteensopivuus digialustaan, taloushallintoon, maksukorttiin yms.
Yllä mainittu tavoite 1.4 muotoillaan projektisuunnitelmassa toimenpidetasolle:
”Kainuun osahankkeessa suunnitellaan, miten HB:n pilotoinnin sähköisestä ympäristöstä muodostetaan toimiva digitaalinen kokonaisuus,
jossa huomioidaan yhteyssopivuus sähköisen palvelusetelin / HB:n
käyttämän ohjelmisto-palvelun kanssa, sujuva taloushallintoyhteys,
asiakkaan maksukortti sekä asiakkaan mahdollisuus katsoa netistä
reaaliaikainen tilanne, missä määrin HB:a on käytetty hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuihin palveluihin.”
Lainauksessa painottuu sana ”suunnitellaan”, sillä hankkeeseen ei ole varattu
budjettia Kainuun pilotin hyödyntämän Hyvinvoinnin palvelutarjottimen tekniseen kehittämiseen. Kainuun pilotti on riippuvainen muiden pilottien tuloksista
mm. asiakkaan maksukortin sekä reaaliaikaisen palvelujen käytön laskurin
kehitystyön osalta. Pilotoinnissa hyödynnetään kaikki ne uudet tekniset elementit, jotka saadaan käyttöön mm. aikataulullisista syistä.
Hankkeeseen ei ole varattu budjettia Hyvinvoinnin palvelutarjottimen tekniseen kehittämiseen. Mm. integrointi taloushallinnon järjestelmiin on selvitetty
ja sen osalta on jo saatu noin 40 000 € tarjous. Integrointia ei kuitenkaan ole
vielä ole päätetty hankkia. Kainuun soten Skotlannista yhteistyötahoilta saamien tietojen mukaan toimivan reaaliaikaisen HB-laskurin rakentaminen oli
maksanut yli 200 000 euroa. HB:n toteutuksen edellyttämä digitaalinen kokonaisuus jäänee tässä hankkeessa suunnitelman laatimisen asteelle.

Palvelujen kokoaminen Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle
Tavoitteen 1.4 mukaan ”tavoitteena on muokata rakenteilla, mutta osin jo tuotantokäytössä oleva, julkiset, yritysten ja järjestöjen palvelut yhdistävä nettipalvelu Hyvinvoinnin palvelutarjotin henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) työkaluksi.”
Projektisuunnitelman mukaan:
Kainuun osahankkeessa Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle kootaan vammaispalvelut huomioiden yllä mainitut asiakaslähtöiset toimintatavat sekä
huomioiden erityisesti henkilökohtaisen budjetoinnin tuomat erityisvaatimukset, kuten hyödynnettävyys asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman
laadinnassa sekä HB:n käytössä.
Hyvinvoinnin palvelutarjotin käytössä oleva digialusta, jossa on vajaat 200
palvelua ja vastaava lukumäärä palveluntuottajia. Kun palveluntuottaja yleensä tarjoaa useampaa kuin yhtä palvelua, on valintavaihtoehtoja satoja – ja
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kun huomioidaan palveluvariaatiot esim. ilta- ja viikonloppuhinnoittelun osalta,
lasketaan vaihtoehdot tuhansissa.
Palvelutarjottimen haku- ja tarjontalogiikka lähtee siitä, että asiakas etsii ensisijaisesti palvelua, ei palvelun tarjoavaa organisaatiota. Palvelut on ryhmitelty
asiakkaan elämäntilanteen mukaisiin palveluryhmiin. Kun asiakas on valinnut
kunnan, asiakasryhmän ja elämäntilanteensa mukaisen palveluryhmän, tulee
hänen valittavakseen varsinaiset palvelut. Palvelutarjonta esitetään aina julkisen, yritysten ja järjestöjen palvelutarjonta vertailukelpoisesti tuotteistettuna ja
aina hintavertailun muodossa, jos kyse on maksullisesta palvelusta. Myös
laatuvertailu tulee aina esille automaattisesti hintavertailun yhteydessä.
Asiakas voi myös arvioida saamansa palvelun pisteytetty asteikolla 1 – 5,
joskin asiakas ei valitse numeroa, vaan antaa arvion viiteen kysymykseen valitsemalla kuhunkin sopivan hymynaaman viidestä vaihtoehdosta. Hotellivaraussivustojen vertaisarviointi tuodaan näin siis myös sotepalveluihin eli viranomaisvalvontaa ja omavalvontaa täydennetään asiakkaiden toimesta tapahtuvalla palvelujen laadun valvonnalla.
Yksittäinen palvelu luodaan palvelutarjottimelle ainoastaan yhden kerran, jotta päivittäminen olisi mahdollisimman helppoa palveluntuottajille. Mikä tahansa palveluryhmä voidaan asettaa nähtäville niin monelle asiakasryhmälle,
kuin halutaan. Esimerkiksi pääosa kotiin tilattaviin palveluihin kuuluvista palveluryhmistä asetetaan näkymään käytännöllisesti katsoen kaikille asiakasryhmille.
Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle ei ole toistaiseksi koottu palveluja henkilöille,
joilla on vamma. Palvelutarjottimella on kuitenkin tarjolla noin 50 kotiin tilattavaa palvelua, jotka ovat kaikkien, siis myös tämän asiakasryhmän käytettävissä.
Projektisuunnitelman mukaan:
”Vammaispalveluja valmisteltaneen palvelutarjottimelle lukumäärä, joka
lienee yli 50, mutta alle 100 palvelua. Kunkin palvelun valmisteluun kuuluu
mm. sellaisen palvelutuotekuvauksen laatiminen, että kaikki palveluntuottajat voivat siihen sitoutua, palveluntuottajan palvelulupauslistauksen valmistelu yms.”
Palveluja, jotka on suunnattu nimenomaan henkilöille, joilla on vamma, on
koottu jo joulukuun 2016 aikana. Työ aloitettiin kartoituksella, mitä palveluja
Kainuun sotella on tarjolla. Työ on vielä kesken, mutta vuoden vaihteessa 40sivuisessa selvityksessä on jo yksilöity yli 60 palvelua. Yritysten ja järjestöjen
palveluja ei ole vielä aloitettu kartoittamaan. Samoin vertaileva selvitys palvelujen terminologiasta nykyisessä lainsäädännössä on vielä alkutekijöissään.
Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle on vuonna 2016 koottu lapsiperheiden palvelut. Kainuun pilotin tehtäväksi jää vain täydentää palvelutarjontaa siltä osin,
kuin pilotoinnissa huomataan tähän tarvetta.

Ei pelkkä selvitys, vaan konkreettinen palvelurakenteen kehittämishanke
Projektisuunnitelman mukaan:
Avain kansalaisuuteen -hankkeen Kainuun osahankkeen konkreettisena
tuloksena on tuotantokäytössä olevan nettipalvelun (Hyvinvoinnin palvelu3

tarjotin) laajentaminen vammaispalveluihin henkilökohtaisen budjetoinnin
alustaksi, palvelusetelitoiminnan alustaksi, julkisiin palveluihin hakeutumisen välineeksi sekä markkinapaikaksi, josta vammaispalvelujen asiakas
löytää julkisesti tuettujen palvelujen lisäksi myös asiakkaan kokonaan itse
maksamat yritysten ja järjestöjen palvelut. Osahanke on näin paitsi HB:tä
koskeva selvitys, myös Kainuun soten palvelurakennetta konkreettisesti
kehittävä hanke.
Kainuun pilotin suunnitteluun on osallistunut toimijoita Kainuun soten perhepalvelujen eri yksiköistä. Perhepalveluihin kuuluu vammaispalvelujen lisäksi
lasten ja perheiden sosiaalityö sekä aikuissosiaalityö. Henkilökohtainen budjetointi (HB) koskee niitä kaikkia. Myös mm. Kainuun soten taloushallintoon
on oltu yhteydessä.
Keväällä 2017 Kainuun pilotissa perhepalvelujen eri yksiköt suunnittelevat
yhdessä, miten HB käytännössä toteutetaan. Työhön pyydetään mukaan tarvittava asiantuntemus mm. talous- ja tietohallinnosta.
Pilotoinnin myötä Kainuun soten perhepalvelut pystyy ennakolta varautumaan
tilanteeseen 1.1.2019, jolloin HB tulee vammaispalveluissa vaihtoehdoksi,
jonka asiakas voi halutessaan valita ja johon asiakkaalla tulee olemaan subjektiivinen oikeus.
Pilotointi toteutetaan asiakastyössä. Hyvää taustaa tälle antaa Kainuun soten
asiakasohjauksen kehittäminen viime aikoina yhä enemmän ratkaisukeskeisen palveluohjauksen suuntaan. Kun asiakas ja hänen tarpeensa ymmärretään kokonaisvaltaisesti, on helppo välttää julkisten palvelujen portinvartijan
roolia ja auttaa asiakasta löytämään juuri hänelle sopiva ratkaisu, jossa on
sekä julkisesti että yksityisesti tuotettuja – ja rahoitettuja palveluja. HB ja Hyvinvoinnin palvelutarjotin antavat tähän hyvän viitekehyksen ja työkalut.
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LIITE 4
Lähde: Kainuun pilotin toteutussuunnitelma 17.1.2017, ote.

ASIAKASPROSESSI
Avain kansalaisuuteen –hankkeen arviointisuunnitelmaluonnoksen
28.11.2016 mukaan ”eri pilottialueilla ja erilaisilla asiakkailla, asiakastyön toimintamallit voivat olla jonkin verran erilaisia. Kaikissa asiakasprosesseissa
keskeiset osiot ja vaiheet toteutuvat samankaltaisen ydinprosessin mukaan:
1) asiakkaan informointi
2) asiakkaan palvelutarpeen arviointi
3) asiakassuunnitelman laatiminen riskikartoituksineen
4) palvelujen toteutustavan valinta (tavanomainen tai HB-malli)
5) HB-mallin valinneiden osalta budjetin määrittäminen
6) palvelujen ja tuen toteutuminen asiakkaan itse muotoileman ”palvelutarjottimen” pohjalta
7) budjetin käytön sekä asiakkaan hyvinvoinnin muutoksen seuranta
8) loppuarviointi asiakkuuden päättyessä tai viimeistään hankkeen
päättyessä.”
Kainuun osahanke rakentaa asiakasprosessin tämän rungon varaan - - Kainuun soten eri yksiköiden, kehittäjäasiakkaiden ja palveluntuottajien yhteistyönä. Diak antaa suunnittelulle taustatukea.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Email: palvelutarjotin@kainuu.fi
Lync: Join Lync-meeting
Puh: +358 44 797 4342, Kainuun sote: http://sote.kainuu.fi
Palvelutarjotin: http://palvelutarjotin.kainuu.fi
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HB- toimintamallin kulku ja dokumentointi asiakirjoihin (luonnos rousu 22.9.2016)
HB-mallin valinneet ja verrokkiasiakkaat (osin pystyttävä kokoamaan vastaavaa tietoa: soveltuvin osin ?
ESR-aloitus-lomake ja lopetuslomake -muut heitä koskevat asiakkuus-tiedot saataneen organisaation
normitiedostoista)
Asiakasprosessin eri vaiheet

Dokumentointi

Palvelutarve:
• asiakas hakee palvelua tai tarve
tunnistetaan muutoin

- eri palveluissa käytössä olevat lomakkeet
- ESR-aloituslomake + Kykyviisari
täydennettynä mm.vanhemmuuden osiolla

Yhteinen arviointi:
• tarpeet, elämäntilanne ml taloudellinen,
• voimavarat, ratkaisumahdollisuudet
• läheiset sovittavalla tavalla mukana (tai ei)

eri palveluissa palvelutarpeen
arviointi-lomakkeet -> HB-tutkimuslomakkeiden
tietosisältö huomioitava/lisättävä

Palvelu/tuki-suunnitelma:
• tavoitteet ja sisältö (keinot ratkaista
tarvetta)

asiakassuunnitelma-lomakkeet->
HB-tutkimuslomakkeiden tietosisältö
huomioitava/lisättävä

Palvelujen kuvaus asiakkaalle:
• käytettävissä olevien palvelujen sisällön ja
• saatavuuden esittely hintoineen ja
vaihtoehtoineen

hyvinvoinnin palvelutarjotin (ml
HB-palvelutarjottimen vaihtoehdot)

Asiakas valitsee:
• Tavanomainen palvelumalli tai HB-malli

HB-palveluun liittyvän rutiinin yleisesittely

HB-avustaja:
• tarve ja omatyöntekijän nimeäminen
• HB-avustajan rekrytointitoimet

HB-avustajien saatavuus ja esittely

Budjetti:
• vahvistaminen
• asiakkaan opastus budjetin käyttöön

HB-rutiiniin liittyvien ohjeiden antaminen

Asiakas toimii:
• edistää omaa hyvinvointiaan sovittujen
tavoitteiden mukaan
• käyttää budjettia valintojensa mukaan,
• HB-avustaja sovitusti mukana

Asiakkaan asiointiyhteydet (manuaaliset tai
sähköiset)

Asiakas seuraa:
• omaa tilannettaan sovitulla tavalla
Seurantatapaamiset:
• HB-avustajan ja/tai omatyöntekijän kanssa

motivaation ylläpito (pelillisiä mahdollisuuksia,
toiminnalliset, vertais- ja yhteisölliset keinot)
HB-toimintatilastot (mitä palveluja asiakas
käyttää, niiden kustannukset)
asiakas kirjaa
HB-seurantatiedot
asiakastietojärjestelmään (ml HB-tiedontarpeet)

Arviointi:
• sovitun tukisuunnitelman toteutuminen

asiakastietojärjestelmään (ml HB-tiedontarpeet)

Tukisuunnitelman ja budjetin päivittäminen:
• tarvittaessa

- asiakastietojärjestelmään (ml
HB-tiedontarpeet)
- ESR-lopetuslomake + Kykyviisarin
päättöarviointi täydennettynä
mm.vanhemmuuden osiolla

ASIAKASTIEDOTE
kevät 2017

Henkilökohtainen budjetointi: mistä on kyse ja miksi valitsisin sen?
Henkilökohtaisessa budjetissa (HB) asiakas voi itse määritellä, miten haluaa järjestää omat palvelunsa.
Kaupungin tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämä palvelu voidaan vaihtaa osittain tai
kokonaan henkilökohtaiseksi budjetiksi, ja käyttää sama raha asiakkaan valitsemalla tavalla.
Käytännössä asia etenee pääpiirteissään näin:


olet hakenut palvelua tai tukea kuntasi tai sote-yhtymän toimipisteestä,



keskustelet omista palvelutarpeistasi työntekijän kanssa, tässä mukana sinulla voi olla myös
läheisiä,



pohditte millainen tuki ja palvelu olisi sinun tai perheesi tilanteessa tarpeen,



työntekijä esittelee sinulle vaihtoehtoja tuen ja palvelujen järjestämisestä, myös HB-mallin,



vaihtoehtojen pohjalta laadit tarpeisiisi soveltuvan oman tukisuunnitelmasi, mukana edelleenkin
voi sen laadinnassa olla läheisiäsi - pohdit olisiko henkilökohtainen budjetti sinulle soveltuva malli
järjestää tuki ja palvelut, millaisia mahdollisuuksia tai riskejä siinä on



mikäli päädyt henkilökohtaiseen budjettiin, sovitaan asiakassuunnitelmastasi ja määritellään
sinulle rahallinen budjetti, jolla voit hankkia tuen ja palvelut. Tästä työntekijä tekee päätöksen,



työntekijä opastaa sinua budjetin käytössä. Hankkeessa tullaan valmentamaan myös HBavustajia, mutta toiminnan käynnistyessä heitä ei vielä ole.



työntekijä opastaa sinua myös miten asiakassuunnitelmasi ja budjettisi toteutumista seurataan
säännöllisesti ja yhdessä arvioitte sen toteutumista,



HB-mallin valinnut asiakas on mukana valtakunnallisessa kokeilussa, jossa sinulta tullaan
kysymään kokemuksistasi erilaisin kyselyin.

Olet edelläkävijänä mukana valtakunnallisessa kehittämistyössä
Henkilökohtaista budjetointia kehitetään ja kokeillaan useissa kaupungeissa eri puolilla Suomea osana
”Henkilökohtainen budjetti - Avain kansalaisuuteen”-hanketta. Halutessasi voit olla mukana kehittämässä
sinun paikkakunnallasi käyttöön otettavaa henkilökohtaisen budjetoinnin mallia. Saattaa olla, että HBasiakkaille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua muiden HB-asiakkaiden kanssa vertaisryhmään, jossa
kokemuksia voidaan jakaa ja kehittää HB-mallia.
Sinun kokemuksesi HB:n käytöstä on arvokas kun arvioimme suomalaisen HB-mallin toimivuutta.
Kysymmekin sinulta tietoja miltä HB-mallin käyttö on toteutunut. Parhaillaan valmistellaan soteuudistuksen valinnanvapausmallia ja tavoitteena on, että koko Suomessa asiakkailla olisi mahdollisuus eri
palveluissa valita henkilökohtainen budjetti omien palvelujen järjestämistavaksi. Olet edelläkävijänä
mukana tuottamassa tietoa!

ASIAKASTIEDOTE
kevät 2017
Ajattelemme hankkeessa, että henkilökohtaisen budjetoinnin malli voi lisätä asiakkaan
itsemääräämisoikeutta, valinnanmahdollisuuksia sekä edistää osallisuutta ja toimintakykyä omiin tarpeisiin
soveltuvan tuen ja palvelujen omaehtoista toteuttamista. Näemme, että henkilökohtainen budjetointi on
asiakaslähtöinen toimintamalli ja osaltaan tukee ihmisen kansalaisuutta - tästä ajatuksesta tulee hankkeen
nimi ”Avain kansalaisuuteen…”.

Mihin sitoudut valitessasi henkilökohtaisen budjetoinnin?
Jotta voimme arvioida miten hyvin HB-malli toimii ja millaisia vaikutuksia sillä on, tarvitsemme tietoa myös
sinulta. Keräämme tietoa myös työntekijöiden kokemuksista sekä siitä, millaisia muutoksia palveluissa
tapahtuu. Arvioimme myös toiminnan kustannuksia.
Jokainen HB-mallin valinnut asiakas tuottaa arvokasta tietoa suomalaisen mallin kehittämiseen


asiakkuuden alussa ja lopussa täytetään hankkeen rahoittajan edellyttämä ESR-asiakaslomake yksisivuinen paperi, jossa kysytään perustiedot



Kykyviisari, joka kuvaa sinulle itsellesi oman käsityksesi hyvinvoinnistasi ja arjen erilaisesta
toimintakyvystä - kysely täytetään asiakkuuden alussa ja lopussa, ja pidemmässä asiakkuuden
kestossa, myös välillä. Kykyviisari antaa sinulle myös raportin ja ehkäpä ehdotuksia hyvinvoinnin
parantamisesta. Näistä kannattaa keskustella oman työntekijän kanssa.



Osallisuus-testi asiakkuuden alussa ja lopussa



asiakkuuden lopussa vastaat kyselyyn HB-mallin toimivuudesta ja vaikutuksista, ja mahdollisesti
kokoamme HB-asiakkaita ryhmäkeskusteluun.

Asiakkuuden aikana kanssasi sovitaan millaiset toiminnalliset harjoitteet ja testit voisivat sinua
hyödyttää. Samoin sovitaan miten voit jäsentää omaa tilannettasi, aika tavallinen väline on esimerkiksi
verkostokartta sinulle tärkeistä henkilöistä.
Näistä kaikista saat tarkemmat tiedot työntekijältäsi. Pyydämme myös tällöin kirjallisen luvan saada
hyödyntää hankkeen arviointitutkimuksessa antamiasi tietoja.
Kiitos kun valitsit HB-mallin ja olet mukana tuomassa tietoa ja kokemuksiasi HB-mallin kehittämiseksi!
Lisätietoa kotipaikkakuntasi HB-mallista saat XX henkilöltä, yhteystiedot
Lisätietoa hankkeesta saat nettisivuiltamme www.henkilokohtainenbudjetointi.fi
Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta,
itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -kehittämishanke 2017

