MUISTIO 8.12.2017

Ohjausryhmän kokous nro 4.

torstaina 16.11.2017 klo 13-15. Lounasmahdollisuus klo 12-13.
Metropolia Ammattikorkeakoulu, https://goo.gl/maps/arbB91VYhkk
Vanha Maantie 6, nh. ETYA 1205.

Aika
Paikka

Etäyhteys: https://connect.funet.fi/hb/
Osallistujat
Paikalla

Poissa

Harju Riikka, Metropolia (etäyhteys)
Heikkinen Outi, kehittäjäasiakas (etäyhteys)
Herranen-Haapaniemi Kati, STM/päärahoittaja
Huhtalo Ulla, Saimaan AMK
Kaikko Kirsi, STM/hankkeen valvoja
Kaisla Susanna, Apotti
Kirmanen Tiina, Eksote, pj. (etäyhteys)
Kukkaniemi Petteri, Kehitysvammaisten palvelusäätiö (etäyhteys)
Kylliäinen Katja, Saimaan AMK
Laasonen Kaisu, Saimaa AMK
Levonen Mari, Pori (etäyhteys)
Liukko Eeva, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Pehkonen-Elmi Tuula, Diak
Perälä Johanna, Sitra
Pikkarainen Marita, Kainuu, varapj. -kokouksen puheenjohtaja
Pösö Hanna, Vantaa (etäyhteys)
Pääskylä Esko, Kainuu
Riihelä Päivi, Metropolia AMK (tekninen siht.)
Rousu Sirkka, Metropolia AMK (esittelijä, siht.)
Solvang Jan-Erik, Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat Sulat ry
Taimi Kaisa, Tampere (etäyhteys)
Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry
Laine Terhi, Diak
Lehtinen Pauliina, Kasvatus- ja perheneuvontaliitto
Leppänen Leena, Helsingin Diakonissalaitos HDL
Nord Ulla, Me säätiö
Paasikoski Marika, Hämeenlinna

1. Kokouksen avaus, todettiin läsnäolevat ja hyväksyttiin asialista
−
−
−

Sovittiin, että Marita Pikkarainen toimii kokouksessa läsnäolevana
puheenjohtajana, kun Tiina Kirmanen on etäyhteydellä mukana
hankkeen valvojana STM:ssä on aloittanut erityisasiantuntija Kirsi Kaikko
asiakasedustajana ohjausryhmässä on kehittäjäasiakas Outi Heikkinen,
Kainuusta

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


22.8.2017 kokouksen muistio on lähetetty aiemmin ja löytyy myös
nettisivuiltamme http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/hanke/ohjausryhma/ sekä
työtilasta)
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3. Toiminta 1.7.-31.12.2017


Sirkka esitteli hankkeen keskeiset syksyn toiminnot ja kuulumiset (diat 3-5).

4. Hankkeen toiminta 2018-2019, ja rahoitushakemus ja mahdolliset lisätarpeet
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

−

keväällä keskitytään pilottien toimintaan ja sen tukemiseen piloteissa (diat 6-9),
tavoitteena saada asiakasmäärät kasvuun, jotta vaikutuksista ja kokemuksista
voidaan tehdä relevantteja päätelmiä
todettiin, että uuden kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja tukea työlle, muutokset
työkulttuurissa ja käytännöissä vaativat aikaa. On tärkeää tuottaa tietoa myös
työn muutoksesta.
HB-toimintamallit ovat nyt kussakin pilotissa rakentuneet oman
toimintaorganisaatioon ja asiakasryhmien kannalta soveltuvaksi, hanke analysoi
niiden toimivuutta eri asiakasryhmillä, ja tuotteistaa HB-toimintamallin geneeriset
omaisuudet. Kokemusten vaihtaminen muiden pilottien kanssa on tärkeää.
yhteistyötä muiden HB-kehittäjien kanssa tehdään mielellään, sen mukaan missä
kunnissa ja maakunnissa tullaan jatkossa HB-toimintamallia kokeilemaan
todettiin, että tietojärjestelmäratkaisut tullevat työn alle valtakunnallisissa
tietokantakehittelyissä myöhemmin, hankkeen työsuunnitelmassa on
asiakaskäyttöliittymän prototyyppin kehittäminen
hankkeen toivotaan monipuolistavan palveluvalikoimia, todettiin, että asiakkaan ei
tarvitse soveltaa hankintalakia omissa valinnoissaan, muitakin valintoja on
mahdollista tehdä kuin hankkia palvelusetelituottajarekisterissä olevien tuottajien
palveluja, vastuukysymyksistä keskusteltiin (mistä asiakas itse vastaa, mistä
kunta/kuntayhtymä, ja mistä palveluntuottaja)
toivottiin, että saataisiin monipuolisia kokemuksia palveluista, eikä rajauduttaisi
vain siihen mitä hallitus on nyt valinnanvapaus-lakiehdotukseen kirjannut HBsäännöksistä
keväällä käynnistämme myös HB-avustajatoiminnan kehittämistoimia (17.11.
seminaari käsittelee juuri tätä teemaa)
hankkeen kokemuksia ja tähänastisia tuloksia esitellään 31.1.klo 12
alk.seminaarissa Hämeenlinnassa
3.11. neuvonpito STM:n kanssa: vuoden 2018 rahoituspäätöksen hakemus,
mahdolliset muutokset, vuodelle 2019 haetaan vielä uusi rahoituspäätös.
Hankkeen kokonaisbudjetti on sinänsä hyväksytty, mutta uusissa
rahoituspäätöksissä tulee kirjattua toteutumat sekä päivitettyä tulevat
kustannukset ja rahoitus (diat 10-11.)
esitys tammikuussa STM:n rakennerahastotyöryhmälle mahdollisista lisätarpeista
budjettiin, erityisesti kuhunkin pilottiin tarvittaisiin työtunteja HB-asiakastyön
sisäiseen tukeen.

5. Hankkeen itsearviointi-kyselyn alustavat tulokset (12.11.2017 mennessä vastaukset)
-

Sirkka esitteli: palautetta arvioidaan 4.12. projektiryhmän kokouksessa mahdollisten
korjausliikkeiden tekemiseksi
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6. HB- piirrosvideon luonnos: katsottiin ensiversio




ensikatselmus oli 15.11. ja toteutukseen kirjattiin siinä kymmeniä muutoksia
kustannukset jaetaan Diak, Saimia ja Metropolia kesken. Hankittu myös videon
piirrokset still-kuvina joita voidaan käyttää mm.rapoteissa ja markkinoinnissa.
julkaistaan youtube-kanavalla 4.1. (kun Diakin uusi logo julkaisukelpoinen)

7. 31.1.2018 klo 12-16 seminaari Hämeenlinnassa


hankkeen alkuvaiheen tulosten ja kokemusten esittely, ohjelma nettisivuilla, voi
seurata myös suorana netissä,
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/event/hb-seminaari-valituloksia-jajatkosuunnitelmia/

8. Valinnanvapauslakiehdotus ja mahdollinen lausuntomme ehdotuksesta
−
−

−
−

ohjausryhmä antoi viime keväänä edellisestä lakiluonnoksesta lausunnon ja myös
nyt lausunnolla olevasta hanke antaa lausunnon.
HB:ia koskevat säännökset pääosin aiemman sisältöiset, samoihin asioihin
voidaan edelleen kiinnittää huomio, HB:lla tulisi voida hankkia erilaisia palveluja,
myös liikelaitoksen tuottamia, esim. jos asiakas vaihtaa osan työ/päiväkeskuksen
työpäivistä johonkin muuhun, hänen pitää voida käyttää myös liikelaitoksen
tuottamaa työ/päiväkeskuksen palvelua samaan aikaan.
Sirkka lähettää ohjausryhmälle aiemman lausuntomme pohjalta luonnostekstin
uudeksi lausunnoksi, lausunto pitää taltioida 15.12. mennessä sähköiseen
kyselyyn (ohjausryhmän jäsenten kommentit pyydetty 13.12. mennessä)
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/uutiset/henkilokohtainen-budjetointi-hb-3-112017-lausunnolle-lahetetyssa-lakiesityksessa/ kooste HB-pykälistä ja
perusteluista löytyy nettisivuillamme olevasta 5.11.2017 uutisesta

9. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset 2018


seuraava kokous on torstai 8.3.2018 klo 10, etäyhteys myös mahdollinen.
Kalenterikutsu ohjausryhmän jäsenille.

Marita Pikkarainen

Sirkka Rousu

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen esittelijä ja sihteeri

Ohjausryhmässä esitellyt diat löytyvät google drive -työtilan Ohjausryhmän kokoukset kansiosta -> 2017 -> 16.11.2017 kokous.
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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
− Outi Heikkinen, kehittäjäasiakas Kainuun sote (16.11.2017 alkaen)
Hankkeen edustajat - kokoukseen voivat osallistua myös muiden osatoteuttajien edustajia
− koordinoiva organisaatio Metropolia Ammattikorkeakoulu: projektipäällikkö Sirkka
Rousu -hankkeen esittelijä ja sisältösihteeri
− projektisuunnittelija Päivi Riihelä - kokouksen sihteeri
Ohjausryhmään osallistuvat myös päärahoittajan edustajat
− Kaikko Kirsi, erityisasiantuntija, STM, hankkeen valvoja
− Herranen-Haapaniemi Kati, STM, ohjelmakoordinaattori
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