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Sinustako Kainuun soten AVAIN-asiakas?
Erityislasten omaishoidon henkilökohtaisen
budjetoinnin kokeilu: mistä on kyse
ja miksi valitsisin sen?

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun soten) erityislasten omaishoitajille
järjestämistä palveluista voidaan nyt AVAIN-asiakaskokeilussa vaihtaa omaishoidon tuen vapaat
kokonaan tai osittain henkilökohtaiseksi budjetiksi (HB).
Henkilökohtaisella budjetilla (HB) voit omaishoitajana hankkia lapsiperheiden kotipalvelua ja
kotipalvelun tukipalveluja Kainuun soten alueella toimivilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Kotipalvelulla
tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen,
asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä
avustamista (SHL 19 §). Kotipalvelun tukipalveluja ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-,
siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (SHA 9 §).
AVAIN-asiakkaana testaat myös digitaalista asiointia. Palvelut löydät jo keskeisiltä osin Hyvinvoinnin
palvelutarjottimelta ja sinne niitä myös lisätään tarpeen mukaan. Löydät palvelut, joita voit hankkia
HB:lla, valitsemalla palvelutarjottimella asiakasryhmäksi AVAIN-asiakas. Tarjolla on nyt 17 palvelua 10
palveluryhmässä. Omasotea käytät viestintään omatyöntekijän kanssa. Palvelut maksat näppärästi
sähköisesti ePassilla. Riittää kun kerrot palveluntuottajalle puhelinnumerosi ja todistat henkilöllisyytesi.
Palveluntuottajien (yritykset ja järjestöt) on jo oltava tai hakeuduttava Kainuun soten hyväksymäksi
lapsiperheiden kotipalvelun tuottajaksi tai kotihoidon tukipalvelujen tuottajarekisteriin
(https://sote.kainuu.fi/palvelusetelit-kotiin). Palvelut on myös lisättävä Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle
(http://palvelutarjotin.kainuu.fi/uusi). Jos haluamasi palveluntuottaja ei ole vielä mukana, pyydä katsomaan
palveluntuottajaohje Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta (http://bit.ly/HBohjeet).
AVAIN-asiakkaaksi pääset ottamalla yhteyden omatyöntekijääsi eli tuttuun sosiaalityöntekijään tai
sosiaaliohjaajaan. HB kirjataan lapsesi palvelusuunnitelmaan, jonka jälkeen PSOP:n palvelusetelit
vaihdetaan ePassiin. Voit vaihtaa HB:ksi kaikki vapaat (3 x 100 €/kk) tai vain osan niistä. Omatyöntekijä
opastaa Sinua budjetin käytössä. Lisäksi AVAIN-asiakkaille on tarjolla vertaistukea netissä, esim.
Leijonaemojen FB-ryhmissä (ohjeet tapaamisista: https://leijonaemot.fi/vertaistukiryhmat/).
Syksyllä perustetaan digivertaistueksi myös Omasoten AVAIN-asiakasryhmä (ns. digi-HB-tuki).
Katso netistä 2 minuutin
Tussitaikureiden piirrosvideo:

bit.ly/HBkiteytys

Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta,
itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -kehittämishanke (AVAIN-hanke)
Lisätietoa: www.henkilokohtainenbudjetointi.fi. Video: http://bit.ly/HBkiteytys
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AVAIN-asiakkaana olet edelläkävijä valtakunnallisessa kehittämisessä
Henkilökohtaista budjetointia (HB) kehitetään ja kokeillaan kuudella eri alueella Suomessa osana ESRrahoitteista ”Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi” -hanketta. Kainuussa kokeiluun
pääsevät erityislasten sopimuksen tehneet omaishoitajat. Voit asua missä tahansa Kainuun soten
toimialueen kunnassa. AVAIN-asiakkaana pääset testaamaan HB:ta käytännössä jo nyt.
Kokeilu toteutetaan vuoden 2018 aikana palvelusetelilain viitekehyksessä. Päätökset maakunta- ja soteuudistuksesta tai valinnanvapauslain voimaantulosta eivät vaikuta kokeiluun. Kainuun sote toteuttaa myös
toisen, laajemman, HB-kokeilun ikääntyneille, vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille.
Lisätietoja: https://sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-budjetti-hb.

Mihin sitoudut AVAIN-asiakkaana?
Jotta voimme arvioida, miten hyvin HB-malli toimii ja millaisia vaikutuksia sillä on, tarvitsemme tietoa
Sinun sekä omatyöntekijöiden kokemuksista ja ajankäytöstä. Arvioimme myös toiminnan kustannuksia ja
sitä, millaisia muutoksia palveluissa tapahtuu. Kainuun kokeilun erityistehtävä on koota kokemuksia
digitaalisesta asioinnista ja määrittää, miten rakentaa eri elementeistä helppokäyttöinen HB-digialusta.
Jokainen HB-mallin valinnut AVAIN-asiakas sitoutuu tuottamaan tietoa suomalaisen mallin kehittämiseen:


ESR-asiakaslomake on rahoittajan edellyttämä yksisivuinen paperi, jossa kootaan perustiedot.



Täytät sen asiakkuuden alussa ja joulukuussa 2018 (tai asiakkuuden lopussa, jos ennen tätä).
Kykyviisari ja sen vanhemmuusliite kuvaavat sinulle itsellesi oman käsityksesi hyvinvoinnistasi ja
arjen erilaisesta toiminta-kyvystä - kysely täytetään noin kolmen kuukauden välein. Kykyviisari



antaa sinulle myös raportin ja ehdotuksia hyvinvoinnin parantamiseksi.
Keräämme myös tietoa, kuinka paljon Sinulta menee aikaa oman budjettisi ja palvelujesi
järjestämiseen ja mitä kuluja sinulle siitä mahdollisesti aiheutuu.



Alussa asioit omatyöntekijäsi kanssa henkilökohtaisesti ja jatkat asiointia Omasoten
viestinvälityksen kautta (https://omasote.kainuu.fi/).



Palveluja löydät ja vertaat Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta (http://palvelutarjotin.kainuu.fi/)
valitsemalla asiakasryhmäksesi AVAIN-asiakas. Suuri osa palveluista on suoraan valittavissasi,
mutta ”sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista” sovit aina etukäteen omatyöntekijäsi



kanssa Omasotessa. Palvelutarjonta on vielä osin puutteellista, mutta täydentyy kesän aikana.
Sitoudut käyttämään sähköisenä palvelusetelinäsi helppokäyttöistä ePassia. Riittää, kun kerrot
palveluntuottajalle puhelinnumerosi ja todistat henkilöllisyytesi. ePassilla voit seurata budjettisi
käyttöä reaaliaikaisesti netissä tai kännykässäsi maksuttomalla mobiilisovelluksella.



Loppuvuodesta 2018 vastaat vielä kyselyyn HB-mallin toimivuudesta ja vaikutuksista, ja
mahdollisesti kokoamme AVAIN-asiakkaita myös ryhmäkeskusteluun.



Tarvitsemme kirjallisen luvan antamiesi tietojen hyödyntämiseen arviointitutkimuksessa.
Ammattikorkeakoulujen (Metropolia, Diak, Saimaa) arvioijille ei paljasteta henkilöllisyyttäsi.

Kiitos kiinnostuksestasi AVAIN-asiakkuuteen!
Lisätietoa saat omatyöntekijältäsi tai
suunnittelija Esko Pääskylältä puh. 044 797 4342
Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta,
itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -kehittämishanke (AVAIN-hanke)
Lisätietoa: www.henkilokohtainenbudjetointi.fi. Video: http://bit.ly/HBkiteytys

