
henkilokohtainenbudjetointi.fi

Kainuussa => AVAIN-hanke => AVAIN-asiakaskokeilu
(markkinointinimi)



henkilokohtainenbudjetointi.fi



Esityksen sisältö

Kainuun sote / Esko Pääskylä

1. Mitä henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa? 
2. Projektisuunnitelman 5 tavoitetta & työpakettia
3. Kokeilun rajaukset käytännön asiakastyössä

4. Palvelutarjotin henkilökohtaisen 
budjetoinnin (HB) työkaluna
5. Ideaalinen HB:n digialusta

6. Kehittäjäasiakkaiden toiveet HB:n digialustalle
7. Reaaliaikainen budjetin seuranta?

8. Kokemukset ePassista
9. Mikä ei onnistunut?

10 Mikä onnistui?



2 minuutin HB-video, joka kiteyttää kaiken:

• https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-UVM&feature=youtu.be
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Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 1/5

1. Tavoitteena on muokata rakenteilla, mutta 
osin jo tuotantokäytössä oleva, julkiset, yritysten 
ja järjestöjen palvelut yhdistävä nettipalvelu 
Hyvinvoinnin palvelutarjotin 
(http://palvelutarjotin.kainuu.fi) 
henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) 
työkaluksi. 
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Tavoitteen 1 edellyttämät toimenpiteet
Projektisuunnitelman määrittämät toimenpiteet tavoitteen 1 osalta ovat: 
• ”valmistellaan palvelutarjottimelle vammaisille henkilöille suunnatut 

palvelut 
• täydennetään kohderyhmän tarvitsemaa palvelutarjontaa jo 

koottujen palvelukokonaisuuksien osalta (esim. kotiin tilattavat 
palvelut) 

• varmistetaan palvelujen asiakaslähtöisyys ja käytännön 
toteutettavuus käsittelemällä uusien palvelujen palvelukuvaukset ja 
palvelulupauslistat kaksoisvalotusmetodia hyödyntäen 
kehittäjäasiakas- ja palveluntuottajatyöryhmissä 

• luodaan palvelut järjestelmään 
• ohjataan palveluntuottajat viemään tietonsa palvelutarjottimelle 
• muokataan palvelutarjottimen ohjelmistopalvelun jo käytettävissä 

olevaa palvelusetelitoimintoa henkilökohtaiseen budjetointiin 
soveltuvaksi ”
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Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 2/5

2. ”Tavoitteena on selvittää kuinka Hyvinvoinnin palvelutarjotin 
voisi toimia digitaalisena ympäristönä HB-toiminnalle. Tässä 
hyödynnetään muiden osahankkeiden tuloksia. Yhteensopivuus 
koskee tällöin muiden osahankkeiden valmistelemia toimintoja, 
kuten asiakkaan maksukortti ja asiakkaan mahdollisuus katsoa 
netistä reaaliaikainen tilanne, missä määrin HB on käytetty 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuihin palveluihin. Lisäksi 
tavoitteena on selvittää, millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotin 
voidaan integroida kansallisiin sähköisen asioinnin alustoihin, 
kuten THL:n Palveluvaaka ja kansalaisen käyttöliittymä sekä 
toteuttaa integrointi.”
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Tavoitteen 2 edellyttämät toimenpiteet
Työpaketti 2. HB:n pilotoinnin sähköisestä ympäristöstä toimiva 
digitaalinen kokonaisuus - toimenpiteet projektisuunnitelman 
mukaan: 
• ”Tässä työpaketissa seurataan ja hyödynnetään laajasti muiden 

osahankkeiden tuloksia. 
• Selvitetään, millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotin voidaan 

integroida kansallisiin sähköisen asioinnin alustoihin, kuten 
THL:n Palveluvaakaan ja kehitteillä olevaan kansalaisen 
käyttöliittymään ja toteutetaan integraatio mahdollisuuksien 
mukaisesti.”
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Tavoitteen 2 toteutuma
Olettamus muiden kokeilujen kehittämien sovellusten 
hyödyntämisestä ei toteutunut. Tavoite integraatiosta kansallisten 
järjestelmien kanssa oli utopistinen, varsinkin kun THL:n
palveluvaaka lopetettiin ja kansallinen valmistelu eteni muutenkin 
odotettua hitaammin. Näiden sijaan saatiin aikaiseksi kattava 
katsaus eri näkökulmista, mitä HB:n digialustalta tulee edellyttää:

– AVAIN-hankkeen väliraporttina julkaistiin kirja, johon Kainuun 
projektisuunnittelija kirjoitti 21-sivuisen artikkelin nimeltä 
’Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) digialusta voi 
sovittaa yhteen asiakkaan, palveluntuottajan sekä 
palvelujen järjestäjän intressit’
(https://www.theseus.fi/handle/10024/146228)
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Neljä kirjaa on 
vielä saatavana. 
Pyydä Eskolta.
Tänään 
erikoistarjous 0 €.

Ideaalinen HB:n digialusta: miten saataisiin 
palvelutarjottimen, Omasoten ja ePassin toiminnot yhteen 
ja samaan järjestelmään? Vastaus löytyy tästä kirjasta.



Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 3/5
• 3. Tavoitteena on pilotoida käytännössä Kainuun HB:n malli 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimella vammaispalvelujen ja 
erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden palvelujen alueella. 
Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toiminnallisuuksiin kuuluu 
palvelusetelitoiminto, jota voidaan hyödyntää HB:n
toteutuksessa. Palvelutarjotin toimii sekä julkisiin palveluihin 
hakeutumisen välineenä että markkinapaikkana, josta 
vammaispalvelujen tai kuormittuneessa tilanteessa oleva 
lapsiperhe asiakas löytää julkisesti tuettujen palvelujen lisäksi 
myös asiakkaan kokonaan itse maksamat/maksuttomat 
yritysten ja järjestöjen palvelut. Tavoitteena on lisäksi 
kartoittaa mahdolliset palveluaukot (asiakkaan palvelutarve jää 
tyydyttämättä). 
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Tavoitteen 3 edellyttämät toimenpiteet
• ”Pilotointi toteutetaan yhteistyössä Kainuun soten perhepalvelujen sekä 

vammaispalvelujen kanssa.
• Kehitetään asiakaslähtöistä Hyvinvoinnin palvelutarjotinta yhteiskehittämisen/ 

palvelumuotoilun avulla henkilökohtaisen budjetoinnin työkaluksi vammaisille ja 
erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille. Valmistelussa selvitetään 
kohderyhmien tarkemmat tarpeet sekä tarvittava tuki- ja neuvontapalvelun taso, 
riittävän budjetin taso sekä työntekijöiden koulutustarpeet tavoitteellisen 
palvelusuunnitelman laatimiseksi. Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle kootaan 
vammaisille tarjottavia palveluja huomioiden asiakaslähtöiset toimintatavat sekä 
henkilökohtaisen budjetoinnin tuomat erityisvaatimukset. Pilotoidaan toimintaa 
10-15 asiakkaan kanssa.

• Toimintamalli henkilökohtaisen budjetoinnin myöntämiseksi: Suunnitellaan 
yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa prosessi, jossa selvitetään ja 
suunnitellaan asiakkaan palvelutarpeet sekä henkilökohtaisen budjetoinnin 
käytön mahdollisuus. Valinnanvapauden toteutumisessa on keskeistä asiakkaan 
ja ammattilaisen kohtaaminen. Prosessissa huomioidaan erilaisia toimintakyky-
tai voimavaramittareiden käyttö, yhteistyö omaisten ja läheisten, asiakkaan 
kuntoutuksen ym. kanssa. Asiakassuunnitelmaa tukemaan määritellään 
henkilökohtainen budjetti (palvelujen ”tuotteistus”) ja sen käyttötavat.

• Toimintamallia luodessa vaikutetaan myös henkilöstön asenteisiin.
• Selvitetään HB-toiminnan mallia: asiakkaalle järjestettävä omatyöntekijä, HB-

avustaja ja toiminnan koordinoija.”
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Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 4/5
• 4. Pilotoinnissa selvitetään, toimiiko 

palvelusetelilainsäädäntöön perustuva HB:n
toimintamalli Hollannin mallin mukaisesti 
taloudellisia säästöjä palvelujen järjestäjälle tuovana 
samalla, kun asiakkaiden valinnanvapaus sekä 
tyytyväisyys palveluihin kasvaa. 
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Tavoitteen 4 edellyttämät toimenpiteet
• ”Pilotoinnissa selvitetään, voidaanko palvelusetelilain-säädäntöön 

perustuvan henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin avulla 
järjestää Hollannin mallin mukaisesti palveluja asiakaslähtöisesti ja 
laajentaen asiakkaan valinnanvapautta ja palveluihin tyytyväisyyttä 
samaan aikaan, kuin palvelujen järjestäjä saavuttaa HB:sta
taloudellista säästöä. Hollannissa yksilötasolla saavutettu säästö on 
20 %. Jotta saavutettu säästö voidaan luotettavasti arvioida, 
määritetään Kainuun osahankkeessa Kuntaliiton laskentaohjetta 
hyödyntäen oman palvelutuotannon hinta niiden keskeisten 
palvelujen osalta, joita pilotissa asiakkaiden hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan sovitaan.”

• Kokeilun rajaus omaishoitajan lakisääteisiin vapaisiin (300 €/kk) 
vei pohjan tältä tavoitteelta. 

• Kainuu osallistui pienessä määrin osaltaan valtakunnallisen 
AVAIN-hankkeen Diakin johtamaan työhön kustannus-
vaikuttavuuden selvittämiseksi.
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Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 5/5
• 5. ”Tavoitteena on suunnitella Kainuun osahankkeen 

pilotin kokemusten pohjalta muualle levitettävissä oleva 
Monikäyttöpalveluseteliin perustuva henkilökohtaisen 
budjetoinnin malli (työnimi) tai sen osia.” 

• Kainuun AVAIN-asiakaskokeilu oli yksi kuudesta 
kokeilusta käytännön asiakastyössä. Kainuu osallistui 
valtakunnallisen mallin luomiseen ja tässä erityisesti 
kokemukset HB:n digialustan suunnittelusta sekä 
kehittäjäasiakastoiminnasta olivat Kainuun vahvuuksia.  

• Palvelusetelimalli osoittautui ontuvaksi. Tarvitaan myös 
sosiaalihuoltolain mahdollistamaa harkintaa, kuten tehtiin 
AVAIN-hankkeen muissa kokeiluissa. Kainuun soten
hallituksen päätös kuitenkin sitoi toteutuksen PS-lakiin.
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Tavoitteen 5 edellyttämät toimenpiteet
• Kainuun osahankkeen henkilökohtaisen budjetoinnin pilotissa hyödynnetään Kainuun 

soten vuosina 2011 – 2014 toteuttaman Tekes-rahoitteisen Aktiiviasiakashankkeen
kehittämää HB:n mallia, joka perustuu nykyisen palvelusetelilainsäädännön 
sallimiin, mutta vielä hyödyntämättömiin mahdollisuuksiin.

• Tässä HB:n mallissa asiakas voi nykyisen palvelusetelikäytännön mukaisesti itse 
valita milloin palveluja hankkii ja keneltä hyväksytyltä palveluntuottajalta ne hankkii.

• Mallissa palveluseteli ei ole rajattu tietyn yksittäisen palvelun hankintaan, vaan 
asiakkaan valinnanvapaus laajennetaan päättämään myös siitä, missä määrin 
mitäkin hoito- ja palvelusuunnitelmassa mainittua palvelua tämä henkilökohtaisella 
budjetillaan hankkii.

• Tämä HB:n malli vastaa Hollannin HB-mallia pisimmälle jäljiteltynä, kuin se Suomen 
nykyisen lainsäädännön puitteissa on mahdollista. Osahankkeen tehtäviin kuuluu 
ensin selvittää mallin toteutettavuus ja mahdollisten lainsäädännön edellyttämien 
muokkausten jälkeen pilotoida tämä HB-malli, jota voidaan kutsua työnimellä Kainuun 
HB-malli.

• Kainuun osahankkeen pilotin kokemusten pohjalta laadittava 
Monikäyttöpalveluseteliin perustuva henkilökohtaisen budjetoinnin malli (työnimi) on 
hyödynnettävissä muualle Suomeen.
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Kehittäjäasiakastoiminta
Asiakaslähtöisyys vahvasti esillä 
Kainuun AVAIN-asiakaskokeilussa

• 16-jäseninen erityislasten vanhempien 
kehittäjäasiakasryhmä osallistui suunnitteluun alusta alkaen

• Yhteistyö ErinOmainen-hankkeen kanssa. Kehittäjä-asiakkaat 
kokoontuivat kuukausittain, 15 – 30 min AVAIN-asiakas –
teemaa ja loppuaika ErinOmais-asiaa (laajempi ikäihmisten ja 
omaishoidon kärkihanke)

• AVAIN-hankkeella oli 6 kokeilua. Kainuussa asiakkaat olivat 
keskeisemmässä roolissa kuin missään muussa kokeilussa

• Aluksi kehittäjäasiakkaat kokosivat 5-sivuisen dokumentin 
siitä, miten he itse haluaisivat HB:ta käyttää. Vammaispalvelut 
kohdensi kokeilun sen jälkeen.

• Lisätietoja blogista: 
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/henkilokohtainen-budjetti-
vai-perhebudjetti/
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AVAIN-asiakaskokeilun rajaukset
Kainuun soten perhepalvelut päätti fokusoida kokeilun 
varsin tarkasti:
• Kohderyhmänä vain erityislasten omaishoitajat 

(Kainuussa 75 hlöä)
• AVAIN-asiakas voi muuttaa HB:ksi omaishoitajan 

lakisääteiset vapaat, joko kokonaan tai osaksi, 
max/kk: 3 x 100 €/vrk, eli max 3 600 €/vuosi

• HB:lla hankittavat palvelut: lapsiperheiden 
kotipalvelua tai 17 eri kotipalvelun tukipalvelua 
siivouksesta aina “sosiaalista kanssakäymistä 
edistäviin palveluihin” asti

• Kritiikkiä sekä asiakkailta että omatyöntekijöiltä liian 
tiukasta rajauksesta
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Toteutus käytännön asiakastyössä



http://palvelutarjotin.kainuu.fi/
* Yli 15.000 asiakasta
* Yli 400 palvelua
* Yli 200 palveluntuottajaa
* Nyt kehittäminen ja ylläpito säästöliekillä. Kehittämisjohtaja Marita 
Pikkarainen kertonee jatkosuunnitelmista omassa puheenvuorossaan.
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YRITYKSILLE ja 
JÄRJESTÖILLE

maksuton 
markkinapaikka

arkipäivän lähipalveluille

ASIAKKAALLE
valinnanvapauden 

mahdollistaja

ASIAKAS-
OHJAAJILLE

käytännöllinen 
työkalu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Esko Pääskylä

Hyvinvoinnin palvelutarjotin ja HB



Suomen Kuntaliiton 
Lähipalvelukilpailun päävoitto 2015 – miksi?

– Erittäin asiakaslähtöinen palveluhaun logiikka
*  Asiakas ei etsi organisaatiota, vaan palvelua

– Palvelut ryhmitelty asiakasryhmittäin ja elämäntilanteiden mukaisesti.
– Asiakkaalla ei ole aikaa eikä ehkä edes osaamista etsiä palvelua ensin 

julkiselta sektorilta, sen jälkeen yritysten tuottamana ja lopuksi 
järjestöjen tarjonnasta. Missään muussa palveluportaalissa ei näitä 
kaikkia saa yhdellä haulla

- Palvelutarjottimella on kahdenlaisia palveluja: 1.hinta- ja 
laatuvertailuun perustuvia sekä 2. informatiivisia palveluja. 
Jälkimmäisessä annetaan linkki, josta pääsee jatkuvasti ylläpidetylle 
sivulle. Palvelutarjotin välttää päällekkäistä työtä

- Palvelutarjottimen arkipäivän lähipalvelut ovat pääosin muita kuin 
sote-palveluja

- Palvelutarjotin yli 400 palvelua tarjolla kaikille kainuulaisille (100 %): 
myös kokonaan itse maksettavat palvelut

11.4.2019 Kainuun sote / Esko Pääskylä

Hyvinvoinnin palvelutarjotin
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Esko Pääskylä

• AVAIN-asiakkaat voivat ostaa HB:lla vapaasti omaan asiakasryhmään merkittyjä 
palveluja (lapsiperheiden kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut, ks. yllä).

• Poikkeuksena ”sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut” , joista oli sovittava 
etukäteen omatyöntekijän kanssa.

• Asiakasryhmään AVAIN-asiakas hyväksyttiin vain Kainuun soten hyväksymiä 
palveluntuottajia (joko palvelusetelituottaja tai kotipalvelutuottajaksi listautunut).

AVAIN-asiakkaan HB-palvelut



henkilokohtainenbudjetointi.fi

HB:n digialusta eri intressien 
yhdistäjänä

Voiko eri intressit yhdistää?

Palvelun-
tuottaja

Palvelun 
järjestäjä

HB-
asiakas

Esko Pääskylä



AVAIN-asiakkaan intressit digialustalle

• 1. Yksi paikka, jossa hallita HB:a = asiakkaan 
käyttöliittymä

• 2. Helppo löytää palveluvaihtoehdot
• 3. Helppo verrata hinnan ja laadun suhteen
• 4. Reaaliaikainen budjetin seuranta
• 5. Mahdollisuus luottamukselliseen viestintään 

omatyöntekijän kanssa (ei email)
• 6. Sujuva maksaminen, mielellään mobiilimaksu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Tiina Kärkkäinen



Palvelun järjestäjän intressit HB:n digialustalle
• Toimiva integroitu digikokonaisuus, ei manuaalista työtä

– Toiminnanohjaus ja -talousjärjestelmien + valtakunnallisten järjestelmien 
saumattomuus

• Arvopohjana asiakaslähtöisyys -> sote-uudistuksen
asiakkaan valinnanvapauden tuominen käytäntöön 

• Kustannustehokkuutta, digillä säästöä
– HB ei voi lisätä kuluja, vaan sen tulisi osaltaan hillitä kustannusten 

kasvua
– Säästö hallinnosta, vrt. sähköisen palvelusetelin tuomat säästöt
– Säästö asiakastyöstä, varsinkin aluksi HB vaatii enemmän työaikaa, 

joten osa asiakkaan ja omatyöntekijän välisestä viestinnästä saatava 
vähemmän aikaa vieväksi digitoimalla osa prosessista, puhelun sijaan 
viesti sähköiselle asiointialustalle

– Säästö HB-tuesta: esim. uutena yhdistelmänä somen vertaistukiryhmä 
+ vahva tietosuoja + moderaattorina ammattilainen
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Palveluntuottajan intressit HB:n digialustalle
• Sujuva maksuliikenne (palvelun järjestäjä – palveluntuottaja)
• Asiakkaalle maksukortti tai mobiilimaksumahdollisuus

– Osoittaa asiakkaan oikeuden palvelun hankintaan
– Palveluntuottaja voi veloittaa asiakkaan HB:a netissä ja välttyy 

samalla laskutukselta (esim. ePassi maksaa automaattisesti)
• Ei liikaa byrokratiaa

– Mahdolliset vaatimukset rekisteröitymiseen 
(omavalvontasuunnitelma, vakuutus jne.) sekä Kantaan 
liittymisestä on ongelma muille kuin sote-palvelujen tuottajille

• Kohtuulliset kustannukset
– Esim. maksujärjestelmän provikka olisi syytä sälyttää 

palvelunjärjestäjälle osana digijärjestelmän käyttömaksua. 
– Jo muutaman prosentin maksu karsii palveluntuottajia

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Tiina Kärkkäinen



Ideaalinen HB:n digialusta?
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Sellaista ei ole olemassa, mutta sellainen tulee luoda. Ideaalisen HB:n
digialustan eri toimintoja voi kuitenkin testata usealla eri järjestelmällä:
• Hyvinvoinnin palvelutarjotin: palvelujen löytäminen, vertaaminen ja arviointi
• Omasote: luottamuksellinen viestintä asiakkaan ja omatyöntekijän välillä
• ePassi: mobiilimaksaminen ja reaaliaikainen budjetin seuranta 

Kehittäjäasiakkaiden 
näkemyksiä:
• Palvelutarjottimen 

toimintamalli ok, mutta 
itsellä oli jo tiedossa tuttu 
palveluntuottaja

• Omasote ok, mutta puhelin 
tutumpi ja turvallisempi

• ePassi varsin näppärä, 
mutta itsestäänselvyys sitten 
kun sen saa käyttöön

• Eikö näitä millään saisi 
samaan järjestelmään?

Lisätietoja: 
https://www.theseus.fi/handle/10024/146228



ePassi
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Nettinäkymästä asiakas saa 
reaaliaikaisen tiedon, 
paljonko budjettia on jäljellä.
Kokeilussa oli erillinen kohta: 
AVAIN-asiakas.

Asiakas kertoo 
palveluntuottajalle 
puhelinnumeronsa ja tämä 
veloittaa sen perusteella 
palvelun tililtä. 

Saatu kritiikki koski kokeilun 
aloittamiskuvioita. AVAIN-
asiakkaan oli käytännössä 
ensin pyydettävä palvelun-
tuottajaa liittymään 
ePassituottajaksi. 

Huolta budjetin ylityksestä ei ole, sillä saldo kasvaa 
kuukausittain, eikä ylitys ole edes teknisesti mahdollista.



Mikä ei onnistunut?  1/4
• Keskityttiin etsimään kaikki mahdolliset (ja mahdottomat) syyt,

miksi kokeilua ei voitaisi toteuttaa. Aina kun yhden asian sai 
selvitettyä, nousi jo uusi selvitettävä asia esille. 
Ainoan palkatun työntekijän, osa-aikaisen (50 %) 
projektisuunnittelijan, työajasta hyvin suuri osa meni erilaisten 
selvitysten tekoon (tietoturva, tietosuoja, juridiikka, suhde Kelan 
etuuksiin jne.). Myös mm. toimintakaavion virittelyyn eri 
ohjelmilla saatiin menemään runsaasti aikaa. Syntyi kuva 
viivytystaistelusta.

• Kokeilua ei meinattu saada millään alkamaan käytännön 
asiakastyössä – vaikka Diakin kanssa järjestettiin neljä puolen 
päivän perehdytystilaisuutta.

• Huhupuheet. Kehittäjäasiakkaiden mukaan eräs omatyöntekijä 
olisi varoitellut kokeilun byrokraattisuudesta, toinen olisi jättänyt 
asian lillumaan puoleksi vuodeksi ja kolmas puolestaan 
varoitellut, että asiakas voisi menettää Kelan etuuksia, jos 
aloittaa AVAIN-asiakkaana. Myös sosiaaliasiamies puuttui 
kokeilusta asiakkaille annettuihin ristiriitaisiin tietoihin. 
Omatyöntekijät saivat myös kehuja kehittäjäasiakkailta. 
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• Viestintä takkusi. Projektiryhmä päätti aluksi, että projektisuunnittelija 
ei ole yhteydessä suoraan omatyöntekijöihin, vaan heidän 
esimieheensä. Vammaispalvelun toimijoita oli välillä vaikea tavoittaa. 

• Suoramarkkinointi potentiaalisille 75 asiakkaalle viivästyi vuodella 
koska luotettiin, että omatyöntekijät levittävät tietoa omatoimisesti. 
Projektiryhmän erillisen päätöksen jälkeen kirje lähetettiin juuri 
juhannuksen 2018 alla. Eräs erityislapsen omaishoitaja kertoi, että 
hänelle tai toiselle saman omatyöntekijän asiakkaalle ei kirjettä tullut. 
Omatyöntekijän selitys oli ollut, että posti on hukannut kirjeet.

• Asiakkaisiin ei pitänyt projektisuunnittelijalla olla kontakteja, koska 
AVAIN-asiakkaiden henkilöllisyydet olivat vain omatyöntekijöiden 
tiedossa. Onneksi osa kehittäjäasiakkaista oli myös AVAIN-asiakkaita, 
joten suoriakin kommentteja saatiin.

• Resursointi oli ihan pielessä. Henkilöresurssi oli 50 % suunnittelijan 
työpanos: ei riittänyt. Toimintakuluja varten oli vain 17 % flat rate, joka 
laskettiin palkkakuluista: ei riittänyt.

• Osahankkeelle jo myönnettyä rahoitusta ei haluttu käyttää, vaikka se 
olisi mahdollistanut 50 %:sen työsuhteen muuttamisen 100 %:ksi noin 
3-4 kk ajaksi, jonka lopputyöt olisi vaatinut.
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Mikä ei onnistunut?  3/4

• Kainuun soten yhtymähallitus poisti kokeilun tarpeen kesken 
kokeilun keväällä 2018 uudella Omaishoidon 
palvelusetelisääntökirjalla.  Miten tulkitaan ”omaishoitajan 
jokapäiväiseen työhön kuuluvat tehtävät”? Siivous on kiellettyä, mutta 
siistiminen sallittua? Eräs omatyöntekijä muistutti, että heillä ei ole 
mahdollisuutta olla asiakkaan kotona tarkkailemassa, mitä siellä 
tehdään.

• Osa omatyöntekijöistä koki, että sääntökirja mahdollisti saman 
joustavuuden, kuin HB tarjoaa. Pysyvän muutoksen saaminen 
aikaan organisaation toimintatavoissa on merkittävä tulos. 
Valitettavasti tulos saavutettiin aivan liian aikaisessa vaiheessa, sillä 
omatyöntekijät välttivät ”byrokratian”, kun hylkäsivät AVAIN-
asiakaskokeilun ja järjestivät samat palvelut palvelusetelillä. Näin 
osallistujamäärä jäi vähäiseksi.

• Vähäisen osallistujamäärän takia esim. suunniteltu digi-HB-tuki jäi 
testaamatta (AVAIN-asiakkaiden vertaistukiryhmä Omasotessa + 
sosiaalityön asiantuntija moderaattorina)
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• Vaikeudet AVAIN-asiakaskokeilun toteutuksessa paljasti, 
että HB:n hyödyntämiselle uutena palvelujen järjestämisen 
tapana on myös organisaation rakenteeseen liittyviä syitä. 
Kainuun soten organisaatiorakenne on siiloutunut. 
Kärjistäen ilmaisten yksittäinen asiakas joutuu asioimaan 
usean eri työntekijän kanssa, jotta voisi saada eri lakeihin 
perustuvia palveluja. Naapurihuoneessa kollega ei tiedä, 
mitä palveluja on asiakkaalle sovittu. HB edellyttää 
kokonaisvaltaista käsitystä asiakkaan ja hänen 
perheensä tilanteesta. Organisaatiorakenne ei tätä tue.

• Pienen kehittämishankkeen tehtävänä ei voi olla koko 
organisaatiorakenteen remontti, mutta tehty huomio on 
syytä kirjata ylös myöhempää kehittämistyötä varten.
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Mikä onnistui? 1/4

• Kehittäjäasiakkaiden innokas panos auttoi 
konkretisoimaan asiaa ja priorisoimaan toimia (esim. 
ePassin kokeilu ei kuulunut projektisuunnitelmaan)

• Viestintä järjestöjen ja ErinOmaisen kautta onnistui
• Valtakunnallinen yhteistyö oli hedelmällistä
• Kainuun soten organisaation eri tasoilla moni oli ainakin 

periaatteessa myötämielinen HB:n testaamiseen
• Kainuun soten yhtymähallitus poisti kokeilun tarpeen 

kesken kokeilun keväällä 2018 uudella Omaishoidon 
palvelusetelisääntökirjalla (ks. dia 33). Mikä on sen 
parempaa, kuin voi osaltaan olla tuomassa 
pysyviä positiivisia muutoksia organisaation 
toimintatapoihin.
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• Vaikka HB:n digialusta käytännön testi jäi laajuudeltaan suppeaksi, 
saatiin sentään jotain asiakaskokemuksia sekä saatiin huomata, 
että alkuun vastahakoisesti ePassi-järjestelmään liittyvät 
palveluntuottajat myöhemmin kiittelivät ja totesivat järjestelmän 
hyvin toimivaksi varsinkin, kun se poistaa laskutuksen. 

• Yhteistyö palveluntuottajien ja Kainuun Yrittäjien sote-verkoston
kanssa toimi hyvin. Ensin ukkosenjohdattimena oloa, myöhemmin 
luottamuksen synnyttyä yhteistä kehittämistyötä.

• Yhteistyö omaishoito- ja vammaisjärjestöjen kanssa toimi hyvin 
varsinkin tiedotuksen osalta.

• Opittiin, että uuden palvelujen järjestämisen tavan käyttöönotto 
on monimutkaisempi haaste, kuin osattiin ennakkoon odottaa. 

• Opittiin, että omatyöntekijä tarvitsee selkeät ohjeet ja varmuuden, 
että toiminnasta ei ole odotettavissa syytettä virkavirheestä.

• Yhteistyö ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa oli 
hedelmällistä (vaikka esim. Metropolian ICT-insinööriopiskelijoiden 
tuotoksia ei lopulta tarvittu, kun ePassi korvasi netti-HB-laskurin).
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• Kainuun projektiryhmä pystyi tekemään myös vaikeita päätöksiä, 
kuten että siinä tilanteessa, kun kokeilun käynnistys käytännön 
asiakastyössä ei ottanut ns. tulta alleen, päätti projektiryhmä, että 
jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle (75 erityislapsen sopimuksen 
tehnyttä omaishoitajaa) lähetetään kirje. Kun tätä suoramarkkinointia 
(lue: asiakaslain edellyttämää tiedotusta) tuettiin vielä järjestöjen jo 
olemassa olevien viestintäkanavien hyödyntämällä, saavutti viesti 
viimeinkin asiakkaat.

• Toinen vaikea päätös oli poistaa omatyöntekijältä harkintavalta siitä, 
sopiiko HB erityislasten omaishoitajille. HB:sta siis tehtiin 
subjektiivinen oikeus. 

• Opittiin, että HB:n olemukseen kuuluu olennaisena piirteenä 
tarvelähtöisyys, ei palvelulähtöisyys. Esimerkiksi omaishoitajan 
lakisääteisten vapaiden tarkoitukseksi on lain perusteluissa mainittu 
omaishoitajan jaksamisen edistäminen. Kyllä omaishoitaja itse tietää 
omatyöntekijää paremmin, mikä hänen jaksamistaan lisää. 
Siksi HB muutettiin subjektiiviseksi oikeudeksi.
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Mikä onnistui? 4/4

Henki oli hyvä. Vaikka kaikki toimijat eivät sitoutuneet AVAIN-
asiakaskokeilun tavoitteisiin ja jotkut jopa vastustivat sitä, pysyi 
keskustelu asiallisena ja toista arvostavana.

Allekirjoittaneen 25 vuoden projektiammattilaisuuden aikana ei 
yhdessäkään muussa hankkeessa ole suksi tökännyt näin monesti. 
AVAIN-asiakaskokeilu opetti pitkää pinnaa ja sinnikkyyttä – ja 
antoi monesti hyvät naurut.

Tässä esityksessä esille tuodut näkemykset ovat esittäjän henkilökohtaisia, 
eivätkä ne välttämättä vastaa Kainuun soten virallista näkemystä.

Kainuulaiset AVAIN-asiakkaat saivat ensimmäisenä 
Suomessa testata käytännössä, miten sote-palveluja
voi maksaa mobiilisti ja tarkistaa netistä tai kännystä 
reaaliaikaisen budjetin saldon ja käyttöhistorian.



Yli 8 vuoden työrupeama Kainuun sotessa Hyvinvoinnin 
palvelutarjottimen kehittäjänä (15 peräkkäistä määräaikaista 
työsuhdetta) näyttää nyt päättyvän tähän hankkeeseen. 
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Esko on työnsä tehnyt, Esko voi mennä

Kiitos kaikille yhteistyöstä!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	�1. Mitä henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa? �2. Projektisuunnitelman 5 tavoitetta & työpakettia�3. Kokeilun rajaukset käytännön asiakastyössä�4. Palvelutarjotin henkilökohtaisen �budjetoinnin (HB) työkaluna�5. Ideaalinen HB:n digialusta�6. Kehittäjäasiakkaiden toiveet HB:n digialustalle�7. Reaaliaikainen budjetin seuranta?�8. Kokemukset ePassista�9. Mikä ei onnistunut?�10 Mikä onnistui?�
	2 minuutin HB-video, joka kiteyttää kaiken:
	Slide Number 5
	Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 1/5�
	Tavoitteen 1 edellyttämät toimenpiteet
	Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 2/5
	Tavoitteen 2 edellyttämät toimenpiteet
	Tavoitteen 2 toteutuma
	Slide Number 11
	Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 3/5
	Tavoitteen 3 edellyttämät toimenpiteet
	Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 4/5
	Tavoitteen 4 edellyttämät toimenpiteet
	Projektisuunnitelman 5 tavoitetta, 5/5
	Tavoitteen 5 edellyttämät toimenpiteet
	Kehittäjäasiakastoiminta
	AVAIN-asiakaskokeilun rajaukset
	http://palvelutarjotin.kainuu.fi/�* Yli 15.000 asiakasta�* Yli 400 palvelua�* Yli 200 palveluntuottajaa�* Nyt kehittäminen ja ylläpito säästöliekillä. Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen kertonee jatkosuunnitelmista omassa puheenvuorossaan.
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	HB:n digialusta eri intressien yhdistäjänä
	AVAIN-asiakkaan intressit digialustalle 
	Palvelun järjestäjän intressit HB:n digialustalle
	Palveluntuottajan intressit HB:n digialustalle
	Ideaalinen HB:n digialusta?
	ePassi
	Mikä ei onnistunut?  1/4
	Mikä ei onnistunut?  2/4
	Mikä ei onnistunut?  3/4
	Mikä ei onnistunut?  4/4
	Mikä onnistui? 1/4
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	��Yli 8 vuoden työrupeama Kainuun sotessa Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittäjänä (15 peräkkäistä määräaikaista työsuhdetta) näyttää nyt päättyvän tähän hankkeeseen. ��

