
 

 

Ryhmäkeskustelu: Henkilökohtainen budjetointi 

Mikä jäi mietityttämään? 

➢ Miksi tuottajat pitää hyväksyä järjestäjän toimesta? (Avain kansalaisuuteen -hankkeessa ei 

hyväksytetä, asiakas saa itse valita kenet vain) 

➢ keskustelu asiakkaan kanssa tärkeää 

➢ ei kannata edes kokeilla hebua, jos tehdään vain palvelusetelimalli uudestaan?  

➢ Leppäranta: case-esimerkkinä asiakas, joka on vammautunut 15-vuotiaana, ja käyttää 

henkilökohtaista budjettia kuntosalimaksuihin. Vammaisurheilun ansiosta toimintakyky 

pysyy niin hyvänä, että pääsee itse mm. vessaan. Tämä ei onnistuisi, jos palvelut rajataan 

sosiaalipalveluihin. 

➢ Efficassa hebun kokonaisuus (maksusitoumus onnistuu), omaishoito Pegasuksessa  

➢ kehitysvammainen ei voi välttämättä käyttää ostopalvelujärjestelmää 

➢ EU:n saavutettavuusdirektiivi? 

➢ Omaishoitajat voivat vaihtaa palveluseteleitään henkilökohtaiseen budjettiin. Monet 

haluavat tehdä asioita oman hoidettavansa (lapsen) kanssa, esim. ratsastaminen lapsen 

kanssa, pianonsoitto 

➢ Miten valinnanvapaus muistisairaiden osalta? Jos ihminen ei tuettunakaan pysty tekemään 

valintoja, palveluseteliä tai hebua ei myönnetä  Julkinen keskustelu on pitkälti käyty 

terveiden ihmisten kannalta; entäs ne, jotka eivät voi valita 

➢ Dr John Woolham tutkinut Britanniassa ikääntyneiden hebua; ei ole toiminut kovin hyvin. 

Lisätietoa: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/07/Woolham-

Personal-Budgets-and-Direct-Payments-Helsinki-Sept-17-final.pdf 

➢ Leppäranta: kehitysvammaisilla, joilla on esim. laitostausta, valinnat konkreettisesti 

kapeampia 

➢ Summan määrittely: Frank Ryhänen: kiinteä/ eri tasoille luokiteltu kiinteä/ aikaisempaan 

käyttöön perustuva. Kotihoidon asiakkaissa toimintaluokkiin ja kotihoidon tunteihin 

perustuva laskenta. 

➢ Miten budjetti toteutetaan käytännössä? Avain kansalaisuuteen -hankkeessa kukaan ei ole 

vielä tuhlannut vuoden rahoja liian nopeasti, koska tehdään tarkka suunnitelma ja 

maksusitoumukset.   

➢ miten hlökohtaiset avustajat? 

➢ voiko hebun palvelut hankkia vain yksityiseltä, vai voiko myös maakunnan omasta 

tuotannosta? Frankn Ryhänen: samoin kuin tällä hetkellä. Jos käytät kunnan tarjoamia 

palveluita, se vähentää muuhun käytettävää rahasummaa 

➢ mitä jos vointi heikkenee ja palveluntarve lisääntyy - arvioidaanko tilanne uudelleen? 

Tampereella on tehty lyhyitä suunnitelmia, jos näyttää siltä, että tilanne muuttuu. Jos 

tasainen tilanne, tehty vuodeksi.  

➢ vammaispalvelut vs. omaishoito: hallinnolliset resurssit vaihtelevat suuresti, erilaiset 

ohjauksen tarpeet   mutta vaikka budjetin laatimiseen menee resursseja, silti säästetään 

loppujen lopuksi 

➢ miten terveydenhuollon palvelut istuvat hebuun? Tampereen hankkeessa ja Keski-

Uudenmaan kokeilussa ne on rajattu ulkopuolelle 

 


