Kutsu
Henkilökohtainen budjetointi -malli (hb) on yksi tapa järjestää palvelut asiakkaan
valitsemalla tavalla. Valmisteilla olevaan sote-lainsäädäntöön on luonnosteltu
eräille asiakasryhmille mahdollisuus valita henkilökohtainen budjetti. Avain
kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointihanke (2016-2019) kehittää,
kokeilee ja tutkii erilaisten asiakasryhmien palvelutarpeissa hb-mallia eri
maakuntien kuudessa piloteissa.
Hanke järjestää Uusimaa 2019 sote-valmistelijoiden kanssa 21.9.2017 yhteisen
seminaariin, johon ovat tervetulleita kuntien ja maakuntien sote-päättäjät, johtajat
ja sote-kehittäjät sekä asiakastyöntekijät ja asiakkaat. Mukana on myös
Apotti-tietojärjestelmän asiantuntijoita.
Seminaarin aamupäivän osuudessa esitellään henkilökohtaisen budjetoinnin
mallia, kuullaan kokemuksia kotimaasta ja Englannista sekä keskustellaan
hb-valmistelusta maakunnassa. Iltapäivän osuudessa kuullaan millaisia
hb-ratkaisuja asiakkaat ovat tehneet sekä paneudutaan asiakaslähtöisyyden ja
palvelumuotoilun tematiikkaan.
Voit osallistua halutessasi koko päivään, tai joko aamu- tai iltapäivän.
Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.
Ilmoittaudu viimeistään 15.9.2017 klo 16 mennessä. Ilmoittautumislinkki
Aika
Paikka

torstai 21.9.2017 klo 9-12, ja iltapäivä klo 13-16.
Aamukahvit klo 8.30-9.
Metropolia Ammattikorkeakoulun juhlasali (4.krs.)
Bulevardi 31, 00100 Helsinki. Karttalinkki
Kulkuyhteydet: Raitovaunut 6 ja 6T, bussit 14, 18 ja 39

Ohjelma: aamupäivä klo 9-12
9.00 Tilaisuuden avaus
The impact of personal budgets and Direct Payments on older people
Do we need a different approach?
Dr John Woolham, Senior Research Fellow, Social Care Workforce Research Unit,
London.
Henkilökohtainen budjetointi Avain kansalaisuuteen -hankkeessa sekä
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä

HT, projektipäällikkö Sirkka Rousu, Avain kansalaisuuteen -henkilökohtainen budjetointi, ja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen jäsen
10.45 Tauko

11.00 Uusi sote ja maakunnan hb-pilottien valmistelu
Uudenmaan maakunnan sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö
Miten Apotti ottaa huomioon hb-mallin?
Kehittämispäällikkö Susanna Kaisla, Apotti Oy
klo 12-13 Lounastauko

Iltapäivä klo 13-16
13.00 Asiakkaiden hb-ratkaisuja:
Käytännön asiakaskokemuksia: millaisiin tarpeisiin henkilökohtainen budjetti on valittu, millaisia
budjetteja on ollut ja millaisia ratkaisuja asiakkaat ovat tehneet
13.45 Asiakaslähtöinen asiakasprosessi
TtT, asiantuntija Päivi Vuokila-Oikkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Vuoropuheluna pilottien asiakastyöntekijöiden kanssa.

14.30 kahvitauko
14.45 Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu
Taiteen maisteri, service designer, Jarkko Kurronen.
Vuoropuheluna pilottien kehittäjien  kanssa.
15.30 Keskustelua ja yhteisiä johtopäätöksiä
Päivä päättyy klo 16.00

