
 

  
 

 
 

 

Kutsu 
Henkilökohtainen budjetointi -malli (HB) on yksi tapa järjestää palvelut asiakkaan 
valitsemalla ja hänen tarpeisiinsa sovitelulla tavalla. Valmisteilla olevaan 
sote-lainsäädäntöön on luonnosteltu eräille asiakasryhmille mahdollisuus valita 
henkilökohtainen budjetti. Millaista ohjausta asiakas tässä tarvitsee ?  
 
Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointihanke (2016-2019) kehittää, 
kokeilee ja tutkii erilaisten asiakasryhmien palvelutarpeissa HB-toimintamallia eri 
maakuntien kuudessa piloteissa. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on ollut mukana 
kehittämässä henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluihin mm.Tiedän mitä tahdon 
hankkeessa. Säätiö kehittää edelleen henkilökohtaistettuja palvelumalleja.  
 
Järjestämme yhteistyössä perjantaina 17.11.2017 Ihminen edellä -seminaariin, johon 
ovat tervetulleita sote-päättäjät, johtajat, kehittäjät ja asiakastyöntekijät kunnissa, 
kuntayhtymissä, järjestöissä ja yrityksissä sekä henkilökohtaisesta budjetoinnista 
kiinnostuneet asiakkaat. Myös sote-alan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat ovat 
tervetulleita.  
 
Seminaarissa keskitytään asiakkaan asemaan ja asiakkaan tarvitseman lähiohjauksen 
kehittämistarpeisiin. Pohdimme myös pitäisikö sanastoamme muuttaa: asiakkaan sijasta 
puhuisimme palveluja ja tukea tarvitsevista ihmisistä ja palveluohjauksen sijasta 
esimerkiksi ihmisen tarvitsemasta lähiohjauksesta.  
 
Seminaarin tematiikkaa ovat tarkastelemassa professorit Briitta Koskiaho ja Marketta 
Rajavaara sekä tohtori Simon John Duffy Englannista. Seminaarissa myös keskustellaan 
ja kehitetään yhdessä. 
 
Seminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. 
Ilmoittaudu viimeistään ma 13.11.2017 klo 16 mennessä.  Ilmoittautumislinkki  
 
Seminaaria voi seurata myös suorana netissä, ja katsoa myöhemmin tallenteena (linkki 
julkaistaan lähempänä tilaisuutta tapahtuman nettisivuilla 
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/event/hb-seminaari/ ).  
 
Lisätietoa seminaarin sisällöstä:  
projektipäällikkö Sirkka Rousu, sirkka.rousu@metropolia.fi  
projektipäällikkö Petteri Kukkaniemi petteri.kukkaniemi@kvps.fi.  
 

 

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/19871/lomake.html
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/event/hb-seminaari/
mailto:sirkka.rousu@metropolia.fi
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Aika perjantai 17.11.2017 klo 10 - 16 (aamukahvit klo 9.30-10) 
Paikka Diak-ammattikorkeakoulu, luentosali 331, 3 krs 

Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki  
 
17.11.2017 Ihminen edellä - lähiohjauksen tuella: ohjelma 
 
Aamupäivän puheenjohtaja toimii Sirkka Rousu, projektipäällikkö. . 
 
10.00 Tilaisuuden avaus Sirkka Rousu 
 
Ihmislähtöiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon - asioiden ajaja?  
Briitta Koskiaho, professori, emerita Tampereen yliopisto  
 
11.00 Palveluohjauksen näkökulma  
Sauli Suominen, Suomen palveluohjaus ry:n puheenjohtaja 
  
11.15 Missä ollaan nyt ja millaisia toimia muutos edellyttää? 
- keskustelut pienryhmissä: asiakaslähtöisiä lähiohjauksen malleja ja uusia ideoita? 
 
12-13 Lounastauko (omakustanteinen) 
 
Iltapäivän puheenjohtaja toimii Kirsi Konola, kehittämistoiminnan johtaja, Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö 
 
13.00 Henkilökohtaistaminen muutossuuntana?  
Marketta Rajavaara, professori Helsingin yliopisto 
 
13.45 HB-avustajatoiminnan kehittämistarpeet 
Tuija Nummela, yliopettaja ja Ulla Huhtalo, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu 
 
14.15 Kahvitauko 
 
14.30 Making Citizenship real 
- Dr Simon John Duffy, Centre for Welfare Reform, England - etäyhteydellä, ei tulkkausta 
 
15.15 Miltä tulevaisuus näyttää - keskustelua ja päätelmiä?  
- Kirsi Konola ja Sirkka Rousu 
 
15.45 Päivän päätös  

 


