
 
 

HB-oppimisverkosto 
 
Aika to 7.6.2018 klo 10 -15 
Paikka Tampereen kaupungin pääkirjasto Metso, Kanerva-sali 

Pirkankatu 2, 33100 Tampere 
Karttalinkki 

Etäyhteys Oppimisverkoston työskentelyyn ja keskusteluihin on vaikeaa voida  
osallistua vain etäyhteydellä.  
Toivotaan osallistujien olevan paikalla fyysisesti.  

 
Kutsu  
Olet tervetullut keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia sekä työskentelemään yhteisten 
teemojen parissa HB-hankkeen oppimisverkostoon. HB-toimintamallien kehittämisessä 
mukana olevat työntekijät ovat toivoneet tämänkaltaista vertaisfoorumia.  
 
Olemme sopineet nyt kolmesta HB-oppimisverkostopäivästä. Toivomuksena oli myös, että 
verkosto olisi maantieteellisesti helpossa paikassa ja sellaiseksi arvioimme Tampereen.  

- torstai 7.6.  
- ma 1.10. 
- to 31.1.2019 

 
Ainakin aluksi oppimisverkoston tapaamiset on tarkoitettu hankkeessamme toimiville, ja 
myös HB-toimintamallin asiakkaat ovat tervetulleita.  
 
Oppimisverkosto on maksuton, myös ohjelmaan merkitty kahvi- ja lounastarjoilu. 
Matkakustannuksia voidaan sovittavalla tavalla kustantaa hankkeesta - matkakulut eivät saa 
tulla esteeksi. Ole yhteydessä Sirkkaan tai Tiinaan (alla). 
 
Ilmoittautuminen kesäkuun oppimisverkoston tapaamiseen 24.5.2018 mennessä:  
Ilmoittautumislomakkeelle tästä.  
 
Olemme myös avanneet  “Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäjät” avoimen 
facebook-ryhmän: lue lisää ryhmän toiminnasta  - tervetuloa mukaan! 
 
Lisätietoa  

- projektipäällikkö Sirkka Rousu, sirkka.rousu@metropolia.fi puh. 040 714 5157 
- projektisuunnittelija Tiina Niskanen, henkilokohtainenbudjetointi@metropolia.fi puh. 

040 705 1386 
 
Lisätietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista löydät hankkeen nettisivuilta 
www.henkilokohtainenbudjetointi.fi  

https://www.google.com/maps/place/Pirkankatu+2,+33210+Tampere/@61.4981872,23.7484115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468ed8af73e94c99:0x993760be9c89b606!8m2!3d61.4981872!4d23.7506002?hl=en
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22301/lomake.html
https://www.facebook.com/groups/1753259658069404/
mailto:sirkka.rousu@metropolia.fi
mailto:henkilokohtainenbudjetointi@metropolia.fi
http://www.henkilokohtainenbudjetointi.fi/


Henkilökohtaisen budjetoinnin oppimisverkosto 
 
Aika to 7.6.2018 klo 10 - 15 
Paikka Tampereen kaupungin pääkirjasto Metso, Kanerva-sali 

Pirkankatu 2, 33100 Tampere 

Ilmoittautumislomake: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22301/lomake.html 
 
Päivän johtoajatus: Miten vahvistamme ihmiskeskeisyyttä ja rakennamme luottamusta 
henkilökohtaisessa budjetointimallissa?  
 
Oppimisverkoston sisältöä muokkaamme osallistujien aihetoiveiden mukaan (kysymme tätä 
ilmoittautumislomakkeella).  
Päivää tulee luotsaamaan ulkopuolinen fasilitaattori. Suunnittelemme hänen kanssaan (ja 
osallistujien toiveiden pohjalta) päivän kulkua. Ehkä organisoimme työskentelyä 
Oivallus-kioskin tapaan ja etsimme uutta näkökulmaa nykyjärjestelmiin pienimuotoisella 
eläytymisharjoituksella - päivä rakentuu osallistujien kanssa.  
Olemme varautuneet keskustelemaan ja työskentelemään esimerkiksi alla olevien 
kysymysten parissa. Skotlannin opintokäynnin antia ja oivalluksia haluamme myös jakaa. 
Pääidea on jakaa käytännön asiakastyössä saatuja kokemuksia ja oivalluksia, ja myös 
pulmista ja niiden ratkaisuista eri piloteissa on hyvä yhdessä keskustella.  
 
Keskustelua ja työskentelyä erilaisin kokoonpanoin:  

- Miten luotamme ihmiseen (asiakkaaseen)? 
- Mitä palveluja ihmiset (asiakkaat) ovat löytäneet ja miten? Estääkö lait tai muut työn 

rakenteet (toimintakulttuuri) valitsemasta ihmisen (asiakkaan) tarvitsemaa tukea?  
- Kenellä on vastuu valittujen palvelujen laadusta? 
- Miten roolit muuttuvat henkilökohtaisen budjetoinnin myötä? 
- Ihmislähtöisyys - miten huomioin sen lähtökohtaisesti? Kuuntelenko ihmistä? Miten 

motivoin ja tuen ihmistä? 
- Mitä tämä ihminen tarvitsee hyvään elämään? Millainen on hyvä “asiakastulos” 

(outcome)? Miten seuraamme ihmisen hyvän elämän rakentumista? 
  
Päivän aikataulutus  
 
9.30 Aamukahvit tarjolla 
10.00 Tervetuloa ja esittäytyminen. Mitä opimme Skotlannista-puheenvuorot.  

Päivän kulku. 
12.00 Lounas 
13.00 Oppimisverkosto jatkuu (kahvit tarjolla vapaasti iltapäivän ajan) 
14.45 Kohti seuraavaa oppimisverkostoa - agendalle toivottavia aiheita 
15.00 Kotimatkalle. 
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