
 

 

Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, 
itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -kehittämishanke 

 
Ohjausryhmän kokous MUISTIO 

Aika    ti 12.2.2019 klo 13-15  
Paikka Vanha maantie 6, Metropolian Leppävaaran kampus, Espoo 

neuvotteluhuone  Revontuli, ETYA 1205, 
 

Osallistujat  
1. Anne Määttä, Diakonia-ammattikorkeakoulu (etänä) 
2. Harju Riikka, Metropolia AMK 
3. Herranen-Haapaniemi Kati, STM/päärahoittajan edustaja 
4. Kaikko Kirsi, STM/hankkeen valvoja 
5. Kettunen Aija, Diak (etänä) 
6. Kirmanen Tiina, Eksote, ohjausryhmän puheenjohtaja (etänä) 
7. Laasonen Kaisu, Saimaa AMK (etänä, n. 14.40 asti) 
8. Levonen Mari, Pori (etänä n. 13.12 - 14.47) 
9. Liukko Eeva, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
10. Määttä Anne, Diak (etänä) 
11. Niskanen Tiina, Metropolia AMK (kokousapu) 
12. Pekonen Elina, Diak (etänä) 
13. Pääskylä Esko, Kainuun sote (etänä)  
14. Rousu Sirkka, Metropolia AMK (esittelijä, sihteeri) 

 
Poissa 
 

1. Heikkinen Outi, Kainuun soten kehittäjäasiakas 
2. Kaisla Susanna, Apotti 
3. Kukkaniemi Petteri, KVPS 
4. Lehtiharju Merja, Perhehoitoliitto 
5. Lehtinen Pauliina, Kasvatus- ja perheneuvontaliitto 
6. Leppänen Leena, HDL 
7. Nord Ulla, Me-säätiö 
8. Paasikoski-Junninen Marika, Hämeenlinnan kaupunki  
9. Perälä Johanna, Sitra 
10. Pikkarainen Marita, Kainuun sote 
11. Pösö Hanna, Vantaan kaupunki  
12. Sipiläinen Toni, Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat Sulat ry/Neljä Astetta Oy 
13. Taimi Kaisa, Tampereen kaupunki 

 
1. Kokouksen avaus, todetaan läsnäolevat ja etäyhteydellä osallistuvat sekä asialista 

 
2. Edellisen 14.9.2018 kokouksen muistio  

- lähetetty aiemmin, ja löytyy myös nettisivuiltamme 
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/hanke/ohjausryhma/ sekä Google Drive -työtilasta 
kohdasta Ohjausryhmä > 2018  
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http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/hanke/ohjausryhma/


3. Hankkeen alustavia havaintoja ja joitakin päätelmiä 
 

- Sirkka Rousu esitteli hankkeen tulosten näkökulmasta alustavia havaintoja kun 
kerätyn tiedon analysointi on vielä kesken: diasarja ohjausryhmän kansiossa google 
driven työtilassa. 

- esiteltiin myös oppimisverkoston työskentelyn tuotoksista keskeisiä viestejä erityisesti 
arvojen ja toimintaperiaatteiden näkökulmista (nettisivuillamme tilaisuudesta uutinen).  

 
4. Katsaus hankkeen päätöstoimista 

- projektin työkokoukset: 13.2. ja 18.3. 
- pilottikohtaiset päätösseminaarit huhtikuussa: ks. Tapahtumat hankesivustolla 
- valtakunnallinen loppuseminaari 7.5.2019 Helsingissä 
- kirjallinen julkaisu tuloksista ja seurantatiedoista: painettu ja sähköinen  
- dokumentaarinen video ja muutamia videoklippejä keskeisistä teemoista netti- ja 

some-kanaville levitykseen: video-työryhmä ohjaa, tuotoksen katselmukset 
huhtikuussa 

- uutiskirjeet helmikuussa ja huhtikuussa (tilaisuuksien markkinointi) ja toukokuun 
lopussa hankkeen tuloksista ja tuotoksista 

- facebook-ryhmän keskustelut 
- viimeinen maksatushakemus 1.1.-31.5.2019 ajalta, loppuraportti EURA:aan 

30.9.2019 mennessä 
 

5. Ohjausryhmän itsearviointi sekä yhteinen keskustelu  

- ohjausryhmän jäsenten on toivottu ennalta vastaavan hankkeen itsearviointikyselyyn: 
kyselyn tulokset esitellään 22.5. ohjausryhmän kokouksessa 

- käytiin arvioivaa keskustelua sekä pohdintaa HB-toimintamallista ja kehittämistyöstä, 
sekä sen mahdollisesta jatkumisesta kehittämiskumppanien ja pilottien työssä: 

o ihmislähtöisyys työorientaationa vaatii organisaatioissa vielä paljon 
keskustelua, jotta järjestelmälähtöiset toimintakäytännöt ja ajattelu muuttuisi, 
ja ihmislähtöisen asiakastyön toteutuminen olisi uskottavaa 

o työssä tulisi korostua myös vaikuttavuuden saavuttaminen, mikä edellyttää 
systemaattista tiedon tuottamista, asiakastiedon rakenteista dokumentointia ja 
kirjaamista, ihmislähtöinen työote edellyttää myös kirjaamisen toteutumista 
avoimen dokumentaation periaatteiden mukaisesti asiakkaan/ihmisen kanssa 

o myös ammattiin opiskelevien koulutussisällöissä tulisi saada osaaminen 
kohtaavaan ihmislähtöiseen työorientaatioon asiantuntijahtöisen sijaan, myös 
valta-asetelmat asiakkuussuhteessa muuttuvat 

o asiakkaan/ihmisen palvelukokonaisuuden johtaminen: esimerkiksi asiakkaan 
nimeämä asiakkaan oma tiimi koordinoisi omatyöntekijän johdolla silloin kun 
asiakkaalla on monia palveluja ja toimijoita samanaikaisesti  
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http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/uutiset/hb-oppimisverkosto-pohti-arvoja-ja-toimintaperiaatteita/
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/events/
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/event/henkilokohtainen-budjetointi-hanke-valtakunnallinen-paatosseminaari/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0PopcESu_Oru-S55KQ6Y7aMgLzZdIHlad897mxx78XTZWXA/viewform


6. Hankkeen taloushallinnolliset toimet 
 

- maksatushakemus 1.7.-31.12.2018 on parhaillaan työn alla (jätetty helmikuun 
lopussa) 

- hankkeen viimeisen vuoden 2019 rahoitushakemus jätetty huhtikuussa 
- vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon maksatuspäätöstä ei vielä ole saatu  

 
7. Tiedoksi 

 
- hankkeen nettisivuilla on julkaistu useita opinnäytetöitä (YAMK ja AMK) hankkeen 

teemoista: asiakkaan ja työntekijän roolit, asiakkaiden kokemukset. Tuloksista on 
julkaistu myös blogeja. Tulossa lisäksi mm. asiakkaan lähituesta YAMK-opinnäytetyö.  

 

8. Seuraava ja viimeinen ohjausryhmän kokous  

Aiemmin sovittua kokousaikaa muutettiin: aika on ma 20.5.2019 klo 13-15.  

Mitä saatiin aikaiseksi ja mitä opittiin? Hankkeen päätöstoimet. Paikka Helsinki. 

  

8. Muut asiat joita halutaan käsitellä kokouksessa - ei ollut 
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