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TIIVISTELMÄ 

Henkilökohtainen budjetointi on Suomessa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuot-

tamisen tapa, joka on tarkoitus tulla lain asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyden-

huollossa (HE 16/2018), jäljempänä valinnanvapauslaki, myötä käyttöön kaikissa maakunnis-

sa. Lakiehdotuksen perusteella maakunnalla on velvollisuus tarjota henkilökohtaista budjettia 

erityisesti iäkkäille ja vammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaista, jatkuvaa ja laaja-alaista 

palvelutarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan omat palvelunsa. Hen-

kilökohtaista budjettia on tarkoitus käyttää maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulle kuulu-

vissa muissa kuin suoran valinnan palveluissa.  

 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan henkilökohtainen budjetti on järjestämisvastuussa 

olevan maakunnan liikelaitoksen myöntämä sitoumus korvata asiakkaalle hänen valitsemiensa 

palveluntuottajien palvelut maakunnan liikelaitoksen ennalta määräämään arvoon asti. Asia-

kassuunnitelman ja siihen liittyvän henkilökohtaisen budjetin päätöksen perusteella asiakas 

valitsee palvelun sisällön ja palvelun tuottajat tai palvelun toteuttavat henkilöt. Käytännössä 

maakunta korvaisi henkilökohtaisella budjetilla asiakassuunnitelman ja siihen liittyvän henki-

lökohtaisen budjetin päätöksen mukaisesti asiakkaan valitsemien palveluntuottajien palvelujen 

kustannukset suoraan palveluntuottajille. Henkilökohtainen budjetti ei ole palvelu itsessään 

vaan keino tai joukko keinoja, joilla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelusisällöt 

ja niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen voidaan mahdollistaa.  

 

Palvelujärjestelmän näkökulmasta henkilökohtaisen budjetoinnin yksi tavoite on osaltaan 

rakentaa tehokasta ja monipuolista palveluverkostoa, joka vastaa asiakkaiden tarpeita. Tarjon-

talähtöisestä palveluverkostostamme on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa palvelujen tarjon-

ta, kysyntä ja asiakkaiden tarpeet kohtaavat toisensa entistä paremmin ja palvelujen vaikutta-

vuus korostuu (Kuva 1).  

 

Kuva 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet, kysyntä ja tarjonta 

 
 

Tämä maakunnille suunnattu työmuistio on kooste sosiaali- ja terveysministeriön sote-

palveluntuottajien korvaukset -työryhmän työstä henkilökohtaisen budjetoinnin käytäntöjen 

kehittämistyön tueksi. Työmuistio keskittyy henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiseen. 

Henkilökohtainen budjetti ei ole palvelu itsessään, vaan keino mahdollistaa palvelujen tuotta-
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minen asiakkaan elämäntilanteen huomioivalla tavalla myös perinteisistä palveluista poikkea-

valla tavalla. Siksi henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisessä korostuu asiakkaan yksi-

lölliseen tarpeeseen perustuvien yhteiskunnan rahoittamien palvelujen lisäksi se, kuinka tämä 

tarve muutetaan henkilökohtaisen budjetin sisältämiksi euroiksi tavalla, joka vahvistaa toivot-

tujen hyötyjen toteutumista ja asiakkaan yksilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista.  

 

Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen tueksi esitetään maakunnalle yhtenä vaihtoeh-

tona ottaa käyttöön ns. ”henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen liukumamalli” 

(luku 6). Mallissa potentiaaliset henkilökohtaista budjettia käyttävät asiakkaat on jaettu kes-

keisiin palvelukäyttäjäryhmiin ja malli jäsentää käyttäjäryhmälle tyypillistä palveluvalikoi-

maa. Tätä viitekehystä voidaan soveltaa yksilötasolla henkilökohtaisen budjetin arvon määrit-

tämisessä. Se tarjoaa ammattihenkilökunnalle ja asiakkaille rakenteellisen viitekehyksen ym-

märtää minkälaisista tekijöistä henkilökohtaisen budjetin arvo määräytyy ja kuinka erilaiset 

valinnat vaikuttavat käytössä olevan budjetin määrään. Malli on helposti sovellettavissa yksi-

lötasolla, mutta soveltuu myös järjestäjän näkökulmasta palvelunkäytön seurantaan sekä pal-

veluverkon muotoutumista ohjaavaksi työvälineeksi.  

 

Mallin kehittämistyölle on saatu tukea kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa käytyjen kes-

kustelujen pohjalta ja kehittämistyössä on pyritty huomioimaan opit kansainvälisistä koke-

muksista. Kansainväliset kokemukset korostavat henkilökohtaisen budjetoinnin onnistumiste-

kijöinä kykyä ymmärtää yksilöllisesti asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, mutta 

myös minkälaiseen tukeen asiakas on oikeutettu yhteiskunnan varoilla. Henkilökohtaisen 

budjetin arvon määrittämisen näkökulmasta keskeistä on luoda malli, jossa voimavarojen 

siirtyminen tapahtuu oikeudenmukaisesti, joustavasti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Jotta 

asiakkaan yksilöllisen tilanteen vaatima joustavuus säilyy, henkilökohtaisen budjetin arvon 

määrittämisen kriteerejä ei tulisi jalostaa liian pitkälle. 

 

Monissa maissa asiakkaiden tarpeiden muuttamiseen henkilökohtaiseen budjettiin sisältyviksi 

euroiksi on liittynyt hyvin monimutkaisia ja raskaita hallinnollisia prosesseja, joissa on hyö-

dynnetty esimerkiksi hyvin monimutkaisia algoritmeja. Kokemukset ovat osoittaneet, että liian 

yksityiskohtaiset ja monimutkaiset mallit ovat muodostuneet käytännössä huonosti toimiviksi, 

hallinnollisesti raskaiksi sekä saattaneet luoda ristiriitaisia kannusteita asetettujen tavoitteiden 

kanssa. Siksi liukumamallissa on pyritty korostamaan tasapainoa käytäntöjen yhdenvertaisuu-

den, niihin liittyvän hallinnollisen kuorman sekä yksilötason joustavuuden välillä.  

 

Kansainvälisten asiantuntijahaastattelujen lisäksi tämän työmuistion tukena on käytetty sote-

palveluntuottajien korvaukset -työryhmän kesällä 2017 tekemiä asiantuntijahaastatteluja liitty-

en kokemuksiin henkilökohtaisesta budjetoinnista. Haastattelujen avulla on pyritty ymmärtä-

mään, miten valmisteilla oleva henkilökohtaisen budjetin malli eroaa suomalaisissa kokeiluis-

sa käytössä olleista mallista ja kuinka jo muotoutuneita oppimiskokemuksia voidaan hyödyn-

tää kehittämistyön tukena.  

 

Haastattelujen pohjalta on ensisijaisesti kartoitettu budjetin arvon määrittämiseen liittyviä 

erityiskysymyksiä. Koska nämä kysymykset ovat hyvin tiiviissä vuorovaikutussuhteessa koko 

henkilökohtaisen budjetin prosessin kanssa, tämän työmuistion alkuun on kerätty erilaisten 

kokeilujen kautta saatuja huomioita henkilökohtaisen budjetin tavoitteista (luku 2) soveltu-

vuudesta (luku 3) sekä siihen liittyvästä kokonaisprosessista (luku 4). Tämän jälkeen työ-

muistio kohdentuu budjetin arvon määrittämiseen (luku 5) sekä kuvaa yhtenä vaihtoehtona 

henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen liukumamallin (luku 6). 
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1 TAUSTA 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen projektiryhmä (jäljemmin sote-erillisvalmistelun 

johtoryhmä) on asettanut sote-palveluntuottajien sopimukset ja korvaukset –työryhmät ajalle 

1.3.2017–31.6.2018. Työryhmien yhtenä tehtävänä on valmistella ohjeistusta liittyen henkilö-

kohtaisen budjetin toteutukseen palvelutuottajille asetettujen ehtojen sekä korvausten näkö-

kulmista. Henkilökohtaisen budjetin osalta työn pyrkimyksenä on erityisesti: 

 

 ymmärtää keskeisiä periaatteita korvaustasojen määräytymisestä;  

 laatia suosituksia henkilökohtaisen budjetin korvausten kehittämispoluista;  

 työstää korvaustasoihin liittyvää viitemateria maakunnille; sekä  

 tarkastella erityiskysymyksiä liittyen henkilökohtaisella budjetilla tuotettavien palve-

lujen palveluntuottajille asetettuihin ehtoihin.  

 

Henkilökohtainen budjetointi on Suomessa suhteellisen uutta ja sitä on edistetty pääsääntöi-

sesti alueellisten kokeilujen kautta (mm. Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi 

-hanke sekä Tiedän mitä tahdon -hanke). Kokeiluissa on hyödynnetty palvelusetelilainsäädän-

töä, koska nykylainsäädäntö ei tunnista henkilökohtaista budjetointia palvelujen tuottamiskei-

nona. Maailmalla henkilökohtainen budjetointi on ollut käytössä ainakin 1970-luvulta lähtien 

esimerkiksi Alankomaissa, Australiassa, Belgiassa, Kanadassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, 

Italiassa, Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa.  

 

Korvausryhmän työn tueksi tehtyjen asiantuntijahaastattelujen sekä kokeiluhankkeisiin liitty-

vien selvitysten pohjalta muodostuu kuva siitä, että Suomessa kokeiluissa mukana olleet asi-

akkaat, henkilöstö ja yritykset ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä kokeiluihin ja heidän 

tyytyväisyytensä palvelujärjestelmää kohtaan on lisääntynyt. Päättyneiden kokeilujen tavoit-

teet on myös saavutettu hyvin ja uudet käytännöt ovat usein jatkuneet kokeiluvaiheiden jäl-

keen. Kokemuksia on kuitenkin kansallisesta näkökulmasta katsoen Suomessa vähänlaisesti. 

Toistaiseksi kokeiluissa on luotu vielä varsin vaihtelevia sekä pitkälti vakiintumattomia käy-

täntöjä. Ministeriössä on myös tunnistettu, että kaikki nykykäytännöt eivät sellaisinaan ole 

linjassa valinnanvapauslakiehdotuksessa esitetyn henkilökohtaisen budjetin mallin kanssa. 

Suomalaisille toimijoille ja asiantuntijoille on ollut tärkeää rakentaa ymmärrystä siitä, minkä-

lainen on uusi, Suomessa käyttöön otettava henkilökohtaisen budjetin malli ja miten se on 

yhteneväinen tai eroaa nyt vallitsevista käytännöistä.  Asiantuntijoiden ja ammattihenkilöiden 

avoimia kysymyksiä ovat olleet mm.  

 

 mihin palveluihin henkilökohtaista budjettia voi käyttää; 

 miten sen käyttöä sovelletaan suhteessa asiakkaan saamiin muihin etuuksiin ja palve-

luihin; 

 minkälaiset palveluntuottajat voivat tuottaa henkilökohtaisen budjetin palveluja; ja 

 kuinka budjettiin liittyvät korvausperusteet määritetään? 

 

Tukeakseen valmisteilla olevan valinnanvapauslain toimeenpanoa, sote-palveluntuottajien 

korvaukset -työryhmä on koonnut tähän työmuistioon näkökulmia siitä, kuinka maakunnat 

voivat tukea henkilökohtaisen budjetin käyttöönottoa palvelutuottajille maksettavien korvaus-

ten näkökulmasta. Tämä liittyy keskeisesti henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiseen. 

Toisin kuin muissa valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisissa asiakkaan valintamuodoissa, 

henkilökohtaisen budjetin arvon määrittäminen on hyvin tiiviisti sidoksissa koko henkilökoh-

taisen budjetoinnin prosessiin ja erityisesti siihen liittyvään laaja-alaiseen palvelutarpeen arvi-

ointiin ja asiakassuunnitelmaan. Laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta on tärkeää 

muodostaa selkeä kuva siitä, minkälaiseen yhteiskunnan rahoittamaan tukeen asiakas on oi-
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keutettu. Asiakassuunnitelman tekemisessä puolestaan korostuu kyky yhdessä asiakkaan ja 

hänen läheistensä kanssa ymmärtää, miten asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin voidaan parhaiten 

vastata. Siksi onkin tärkeää, että maakunnat kehittävät palvelutarpeen arviointiin ja asiakas-

suunnitelmaan liittyviä yhteisiä ja yhdenvertaisia toimintamalleja. Nämä toimintamallit tuke-

vat keskeisesti myös henkilökohtaiseen budjettiin liittyvää arvon määrittämisen onnistumista.  

 

Tämän työraportin kehittämistyön taustalla on ollut halu hyödyntää olemassa olevia kansalli-

sia ja kansainvälisiä kokemuksia henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvistä onnistumistekijöis-

tä, mutta myös onnistumista jarruttavista haasteista. Lista kuulluista asiantuntijoista löytyy 

muistion liitteestä 1. Lisäksi liitteessä 2 on nimetty hankkeen yhteydessä järjestettyyn sidos-

ryhmätyöpajaan osallistuneet asiantuntijat. 

 

Tämä työmuistio keskittyy sisällöllisesti henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen vaih-

toehtoihin. Koska henkilökohtaisen budjetin yhteydessä arvon määrittämistä ei voi erottaa 

henkilökohtaisen budjetin prosessista, työraportin alkuosassa on ensin avattu toimintaympäris-

tön näkökulmasta keskeisiä asioita liittyen henkilökohtaisen budjetin soveltuvuuteen sekä 

siihen liittyvään kokonaisprosessiin. 

 

Työmuistiossa on käytetty visuaalista esittämistapaa. Työraportin sinisiin laatikoihin on koot-

tu tietoa valinnanvapauslakiehdotuksesta, joka luo keskeisen viitekehyksen henkilökohtaisen 

budjetin arvon määrittämiselle. Siksi teksti on haluttu tuoda luonnosmuotoisena osaksi tätä 

työmuistiota. 

 

Työmuistion Vihreisiin ja punaisiin laatikoihin on kerätty keskeisimpiä henkilökohtaisen 

budjetoinnin onnistumistekijöitä ja mahdollisia haasteita, joita asiantuntijat ovat STM:n haas-

tatteluissa, työpajoissa ja taustamateriaalissa nostaneet esiin. Kursiivilla kirjatut tekstit ovat 

lainauksia haastatteluilta asiantuntijoita tai kansallisia tai kansainvälisiä käsitteitä. Oransseihin 

laatikoihin on nostettu esimerkkejä henkilökohtaiseen budjettiin liittyvistä nykykäytännöistä.  

 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan henkilökohtaisen budjetin soveltamiseen liittyvät 

kysymykset ja korvauskäytännöt ratkaistaan ensisijaisesti maakuntatasolla. Tämä työmuistio 

kokoaa asiantuntijoilta, erityisesti kunnista ja kuntayhtymistä, kerättyä taustatietoa ja malli-

esimerkkejä suomalaisista kokeiluista sekä auttaa hahmottamaan erilaisia vaihtoehtoja budje-

tin arvon määrittämisen tueksi. Tämän työmuistion sisältämä, henkilökohtaisen budjetin arvon 

määrittämiseen liittyvä ohjeistus ei ole velvoittavaa, mutta maakunta voi halutessaan hyödyn-

tää sitä valinnanvapauslain toimeenpanossa ja alueellisen kehittämistyönsä tukena. 
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2 TAVOITTEET 
 

Mitä henkilökohtaisella budjetilla tavoitellaan? 

Henkilökohtaisen budjetin tavoitteena on tukea erityisesti iäkkäiden ja vammaisten henkilöi-

den itsemääräämisoikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutuksessa. Se tukee 

asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittymistä vahvistamalla ihmisten kykyä rakentaa yksi-

löllisiä tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia. Uusien toimintamallien näkökulmasta koros-

tuu muutos asiakkaan ja ammattihenkilökunnan välisessä vuorovaikutussuhteessa sekä asiak-

kaan toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta rakentuvan asiakassuunnitelman merkitys.  

 

Henkilökohtaisen budjetin lähtökohtana on mahdollistaa joustavasti myös olemassa olevista 

palveluista ja tavanomaisista ratkaisuista eroavien valintojen tekeminen sekä kannustaa palve-

lutarjonnan monipuolistumista. Palvelujärjestelmän näkökulmasta tarjontalähtöisen palvelu-

verkoston sijaan korostuu järjestelmä, jossa palvelujen tarjonta, kysyntä ja asiakkaiden tarpeet 

kohtaavat toisensa entistä paremmin ja palvelujen vaikuttavuus korostuu (Kuva 1).  

 

Palveluntuottajien näkökulmasta henkilökohtainen budjetti tukee erityisesti sellaisten valin-

nanvapausmarkkinoiden syntymistä, jotka ovat houkuttelevia myös pienemmille palveluntuot-

tajille. Palvelutuottajien markkinoille tulo perustuu palveluntuottajille asetettuihin ehtoihin ja 

näiden noudattamiseen sekä palveluntuottajan sitoutumiseen tuottaa asiakkaan palvelut asiak-

kaan saaman henkilökohtaisen budjetin päätöksen mukaisesti.  

 

Henkilökohtaisen budjetin tavoitteet ovat monelta osin samat kuin nykyisissä rakenne-, asia-

kas- ja sisältölaeissa on määritetty (esimerkkejä: Kuva 2). Asiantuntijahaastatteluissa nousi 

esiin, että monet henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluissa aikaansaaduista muutoksista olisi 

voitu saavuttaa myös ilman henkilökohtaisen budjetoinnin varsinaista toimintamallia. Henki-

lökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto on kuitenkin kiihdyttänyt sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) tavoittelemaa muutosta käytännön tasolla. Aikaansaadut hyödyt erityisesti kun-

tien sosiaalityön asiakaslähtöisyydessä ja yksilökeskeisyydessä ovat usein heijastuneet myös 

organisaation muussa palveluntuotannossa.  

 

Kuva 2: Keskeisen lainsäädännön tavoitteita  
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Esimerkki: Sulkahuoneasiakas 

Asiakas oli 30-vuotias mies, jolla on Aspergerin syndrooma. Hän asui edelleen lapsuudenko-

dissaan. Asiakkaan lopetettua korkeakouluopinnot hänelle kehittyi vaikea peliriippuvuus. 

Tilanteen kriisiydyttyä asiakas joutui tahdonvastaiseen hoitoon ja sen jälkeen ympärivuoro-

kautiseen asumisyksikköön. Työskentely sosiaalityöntekijän kanssa alkoi, kun asiakas muutti 

ensimmäistä kertaa omaan asuntoon ja sinne järjestettiin tuetun asumisen palvelu. Tapaamisia 

sosiaalityöntekijän kanssa oli noin kerran kuukaudessa ja ne kestivät noin 1,5 tuntia kerral-

laan. Kokeilussa yksi sosiaalityöntekijä otti kokonaisvastuun asiakkaasta ja koordinoi hänen 

kaikki sote-palvelunsa hyödyntämällä yksilökeskeistä palvelusuunnittelua. 

 

Koska asiakkaalla oli korkeakoulututkinto ja hyvät valmiudet tutkimustyöhön, työskentelyn 

tavoitteena oli aloittaa työkokeilu. Autismikirjon henkilölle tyypillisesti asiakkaalla oli erityi-

siä kiinnostuksenkohteita, joista yksi oli hänen sulkakokoelmansa. Asiakas keräsi eri lintula-

jien sulkia, joita oli kertynyt useita tuhansia kappaleita. Asiakkaan oma tavoite oli pestä, huol-

taa ja lajitella sulat, koska niiden epäjärjestys ahdisti häntä. Hän ei ollut halukas osallistumaan 

tarjottuun päivätoimintaan, koska koki sosiaalisen kahvittelun turhana ja ahdistavana. Sosiaali-

työntekijä ehdotti asiakkaalle sopimusta, jossa sosiaalityöntekijä järjestäisi mahdollisuuden 

sulkien huoltoon ja asiakas miettisi työkokeilua.  

 

Asiakkaalle tarjottu päivätoiminta korvattiin vuokraamalla viikoksi luokkahuone, jossa asiakas 

järjesti sulkakokoelmansa.  Päivätoiminnan hinta olisi ollut 135 euroa päivältä. Saman tarpeen 

täyttänyt sulkien järjestelytila, eli asiakkaalle räätälöity päivätoiminta, maksoi kaupungille 

82,6 euroa. Asiakas piti oman osuutensa sopimuksesta ja aloitti myöhemmin samana vuonna 

työkokeilun oman alan työssä. Hän tarvitsee edelleen paljon tukea arkeensa, mutta on menes-

tynyt työkokeilupaikassaan hyvin ja työkokeilua on jatkettu. 

 

Asiakkaan palvelut maksoivat kaupungille vuoden aikana 17 394, 45 euroa. Mikäli asiakas 

olisi jäänyt ympärivuorokautiseen asumisyksikköön, kustannukset olisivat olleet 54 000 euroa. 

Yksilökeskeisen palvelusuunnittelun tuoma säästö asiakkaan kohdalla oli 36 605,55 euroa 12 

kuukauden aikana. Ottamalla asiakkaan huolenaiheet vakavasti ja antamalla hänen itse määri-

tellä palvelujensa sisältö, kustannussäästöjen lisäksi saatiin aikaan tehokasta kuntoutumista. 

Asiakas siirtyi 1,5 vuodessa tahdonvastaisesta hoidosta ensimmäistä kertaa omaan kotiin ja 

työelämään. 
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3 SOVELTUVUUS 
 

3.1 KENELLE HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI 
SOVELTUU? 
 

Kuka voi saada henkilökohtaisen budjetin? 

Maakunnalla on velvollisuus tarjota henkilökohtaista budjettia niille ikääntyneille (vanhus-

eläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevien), vammaisille tai kehitysvammaisille henkilöille, joilla 

on todettu tarve sosiaali- tai terveyspalveluille ja, joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tai 

tuen tarvetta taikka hoidon ja huolenpidon tarvetta. Käytännössä tämä tarkoittaa useampia eri 

palveluja, jotka kestävät pääsääntöisesti yli vuoden ajan. Määritelmä on aina arvioitava yksi-

lökohtaisesti henkilön kokonaistilanteen näkökulmasta ja aikamääre on vain suuntaa antava. 

 

Henkilöiden tulisi lisäksi pystyä joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja valitsemaan omat 

palvelunsa ja budjetin käyttämisen tulee olla asiakkaan edun mukaista. Maakunta voi hallinto-

päätöksellä ottaa henkilökohtaisen budjetin käyttöön myös muiden sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakkaiden palvelujen tuottamisessa. Edellytyksenä kuitenkin on, että asiakkaalla on 

jatkuva ja laaja-alainen tuen tai avun tarve ja että asiakas pystyy joko itse tai tuettuna suunnit-

telemaan ja valitsemaan omat palvelunsa. 

 

Henkilökohtainen budjetointi lisää asiakkaan valinnanvapautta toimintamalliin liittyvän palve-

lukokonaisuuksien räätälöinnin kautta. Työmuistion tueksi haastatellut asiantuntijat olivat 

yksimielisiä siitä, että kokeilujen perusteella henkilökohtainen budjetti soveltuu hyvin monen-

laisiin elämäntilanteisiin, hyvin erilaisille asiakasryhmille (Kuva 3), myös laajemmin kuin 

mitä valinnanvapauslakiehdotuksessa on linjattu velvoittavaksi. Maakunnat voivat hyödyntää 

kokeiluista saatua tietoa pohtiessaan halukkuuttaan laajentaa henkilökohtaisen budjetin kohde-

ryhmiä. Laajempi kooste tehdyistä kokeiluista löytyy työmuistion liitteestä 4. 

 

Kuva 3: Henkilökohtaisen budjetin soveltuvuus haastateltujen asiantuntijoiden sekä 

valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan 

 



10 

 
Työluonnos, täydentyy jatkovalmistelun aikana ja korjataan lain voimaan tultua 

Suomalaisissa kokeiluissa ei yleensä ole käytetty tiukkoja diagnoosiin, ikään tai yksittäiseen 

palveluun liittyviä kriteerejä. Kokeiluihin osallistuneilla on ollut hyvin eriasteisia ja erityyppi-

siä tarpeita yli yksittäisen lainsäädännön-, diagnoosi- tai palvelutyyppirajojen. Valinnanva-

pauslakiehdotuksen sisältämien asiakasryhmien lisäksi hyviä kokemuksia budjetista oli erityi-

sesti nuorten ja elämänsä taitekohdissa olevien henkilöiden sekä vanhemmuuden ja lapsiper-

heiden tukena. Nämä asiakasryhmät hyötyvät haastateltujen mukaan erityisesti budjetoinnin 

tarjoamasta palveluvalintojen joustavuudesta, ”henkilökohtaistamisesta” ja monipuolistumi-

sesta. Valmisteilla oleva valinnanvapauslainsäädäntö antaa maakunnille mahdollisuuden laa-

jentaa henkilökohtaisen budjetin käyttöalaa alueelliset olosuhteet huomioivalla tavalla.  

 

Esimerkkejä kokeiluissa käytetyistä soveltuvuuskriteereistä [STM:n kanta] 

1. Asiakastyytyväisyys, esim. henkilö, joka on tyytymätön saamiinsa palveluihin. 

2. Asiakkuus, esim. täysi-ikäinen vammaispalvelujen asiakas, joka saa tarvittaessa tukea 

lähipiiriltään oman elämän suunnitteluun. 

3. Asiakkuuden puute eli perinteisen avun ulkopuolelle jääminen, ns. väliinputoajat 

kuten ADHD lapset, jotka eivät saa lapsiperhetukea, vammaistukia tai -palveluja  

4. Elämäntilanne, esim. jälkihuoltoa saavat nuoret aikuiset, jotka ovat tulleet tai tulossa 

vanhemmiksi. 

5. Etuus, esim. erityislasten vanhemmat, jotka eivät ole käyttäneet omaishoidon vapaitaan. 

6. Monialaiset tarpeet, esim. perheet, joissa on esimerkiksi uupumuksesta johtuva tarve 

kotipalveluille sekä päihde- ja mielenterveyspalveluille. 

 

Haastattelujen perusteella henkilökohtaista budjettia on usein käytetty tilanteissa, joissa asia-

kas toivoo muutosta johonkin jo myönnettyyn palveluun tai ei ole tyytyväinen saamaansa 

palvelukokonaisuuteen. Haastateltavat korostivat, että näissä tilanteissa asiakkaalla on vahva 

motivaatio ja halukkuus miettiä omaa elämäänsä, siihen liittyvää tukea ja tuen järjestämistapo-

ja. Haastateltavat näkivätkin, että asiakkaan motivaatio ja sen kautta vahvistuva sitoutumien 

henkilökohtaisen budjetin suunnitteluprosessiin ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä.  

 

Asiakasryhmien määrittelyssä haastateltavat korostivat asiakkaan kykyä tehdä valintoja ja 

määrittää palvelutarpeensa joko itsenäisesti tai hyödyntämällä tuki- ja neuvontaverkostoaan. 

Mitä haavoittuvammassa tai haastavammassa asemassa asiakas on, sitä enemmän hän tarvitsee 

tukiverkostoaan tarpeiden ilmaisemiseksi ja henkilökohtaisen budjetin hallinnoimiseksi. Mer-

kittävää on kuitenkin, että haastateltavat näkivät juuri moniongelmaisten asiakkaiden tai haa-

voittuvassa asemassa olevien asiakkaiden olevan niitä, jotka hyötyisivät eniten henkilökohtai-

sesta budjetista. Näin ollen toimivan tukiverkoston rakentaminen on tärkeää.  

 

Valinnanvapauslakiehdotus edellyttää, että henkilökohtaisen budjetin käyttö on asiakkaan 

edun mukaista ja arvion tästä tekee viranomainen. Haavoittuvassa asemassa olevien vanhus-

ten, vammaisten ja lasten kohdalla täytyy erityisen huolellisesti varmistaa, että itsemääräämis-

oikeus toteutuu vahvasta tukiverkostosta huolimatta. Toisin sanoen ammattihenkilöstön on 

osattava tunnistaa tilanteet, joissa on riskinä, että lähiomaiset hallitsevat liikaa tai joissa tuki-

verkoston vaihtoehtoiset vuorovaikutusmenetelmät ja -työkalut eivät ole riittävän kehittyneitä 

asiakkaan todellisen näkemyksen ymmärtämiseksi. Näissä tilanteissa on mahdollista laajentaa 

asiakkaan tukiverkostoa, hyödyntää erityisasiantuntijoita, tarjota tukiverkostolle koulutusta ja 

apuvälineitä vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja/tai harkita vaihtoehtoisia palvelujen järjestä-

mismuotoja, kunnes asiakkaan omat toiveet ja tarpeet on voitu rauhassa selvittää. 
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3.2 MIHIN PALVELUIHIN HENKILÖKOHTAISTA 
BUDJETTIA VOI KÄYTTÄÄ? 
 
Mihin palveluihin henkilökohtaista budjettia voi käyttää? 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan henkilökohtaista budjettia voi käyttää sellaisiin asia-

kassuunnitelmaan sisällytettyihin muihin kuin suoran valinnan palveluihin, joiden tuottamises-

ta maakunnan liikelaitos vastaa, mutta jotka eivät ole maakunnan liikelaitoksen omaa palve-

luntuotantoa. Tämä tarkoittaa asiakassuunnitelmassa mainittuja sosiaali- ja terveyspalveluja 

sekä sosiaali- ja terveyspalveluina myönnettäviä muita palveluja, jotka on erikseen sisällytetty 

asiakassuunnitelmaan. Esimerkiksi kuntosalikortti voisi olla osa sosiaalista kuntoutusta ja sen 

toteuttamistapaa. 

 

Henkilökohtaisen budjetin keskeinen ero suhteessa kuntien nykyisiin suorahankintoihin, kil-

pailutuksiin ja palveluseteleihin on, että se lisää palveluihin liittyviä asiakkaan valinnan mah-

dollisuuksia ja joustavuutta palvelun sisällöllisten kysymysten näkökulmasta. Asiakkaan va-

linnan mahdollisuuksien kasvaessa on tärkeää muistaa mitä henkilökohtaisella budjetilla tavoi-

tellaan (Kuva 1) ja mitkä palvelut edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista. Keskeistä on, 

että asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöidyllä palvelukokonaisuuksilla on kyettävä vastaa-

maan samaan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelutarpeeseen kuin mihin perinteisemmällä 

tavalla järjestetty palvelu olisi myönnetty. Toisin sanoen sosiaalihuoltolain tarvelähtöisyyden 

periaate koskee myös henkilökohtaista budjettia.  

 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan tavoitteiden lisäksi etuuksien kokonaisarvo ei yleensä 

muutu henkilökohtaista budjettia rakentaessa.  Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien pal-

velukokonaisuuden kokonaisarvo oli haastateltavien mukaan yleensä korkeintaan sama kuin 

esimerkiksi kunnan päättämän omaishoidon tuen hoitopalkkion määrä ja omaishoidon tukeen 

sisällytettyjen palvelujen arvo. Valinnanvapauslakiehdotuksessa lähdetään kuitenkin siitä, että 

henkilökohtaiseen budjettiin ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää rahamääräisenä etuutena 

maksettavia palveluja, kuten omaishoidontuessa omaiselle maksettava palkkio. Henkilökohtai-

seen budjettiin voisi kuitenkin sisällyttää omaishoidontukeen liittyvien palvelujen osuuden.  

 

Haastattelujen perusteella kokeilujen lähtökohtana on ollut luottamus asiakkaaseen. Kokeiluis-

sa on oltu valmiita ottamaan hieman riskejä asiakkaan toiveiden toteuttamiseksi. Näin ollen 

useassa kokeilussa on ostettu palveluja myös muilta kuin sosiaali- ja terveysalan palveluntuot-

tajilta. Tämä on mahdollista myös valmisteilla olevan valinnanvapauslain puitteissa, mikäli 

kyseiset palvelut on myönnetty sosiaali- ja terveyspalveluina ja ne on sisällytetty osaksi asia-

kassuunnitelmaa.  

 

Haastateltavat nostivat esiin, että yksityisten palveluntuottajien tarjoamista sosiaalipal-

veluista henkilökohtaisen budjetin piiriin voivat soveltua esimerkiksi:  

 asumispalvelut (lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset, perhehoito, tilapäishoito); 

 laitoshoito (lyhytaikainen ja pitkäaikainen, intervallihoito);  

 työtä, opiskelua ja osallisuutta tukevat palvelut kuten työtoiminta, päivätoiminta, kuntout-

tava työtoiminta, sopeutumisvalmennus; 

 liikkumista tukevat palvelut kuten kuljetuspalvelut, saattajapalvelut ja oman auton muu-

tostyöt; 

 sosiaalinen kuntoutus ja kotipalvelu; 

 omaishoidon tuki sisältäen omaishoidon vapaat ja sijaishoito;  

 henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki; sekä 

 apuvälineiden, hoitotarvikkeiden tai kodin muutostöiden hankinta. 
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Haastatellut asiantuntijat näkivät tärkeänä, että ajan myötä rajat eri organisaatioiden kuten 

maakuntien, kuntien ja KELA:n välillä saadaan poistettua ja palvelut muodostavat asiakkaan 

kannalta järkevän kokonaisuuden. Haastavimmat rajapinnat liittyvät erityisesti KELA:n mat-

kakorvauksiin, asumistukiin, vammaisetuuksiin, kuntoutustukiin, toimeentulotukeen, omais-

hoidon tukeen sekä eläkkeen saajan hoitotukeen. Haastateltavat ehdottivat, että tulevaisuudes-

sa toimintamallia voisi laajentaa maakunnan liikelaitoksen vastuulla olevien palvelujen lisäksi 

Kelan ja kunnan vastuulla oleviin palveluihin. Näitä palveluja voisivat olla esimerkiksi erityis-

lasten vaativa lääkinnällinen kuntoutus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, koulumatkat, 

koulunkäyntiavustajat, esiopetus ja päivähoito. Valinnanvapauslakiehdotus ei vielä mahdollis-

ta Kelan tai kunnan tuottamien palvelujen yhdistämistä osaksi asiakkaan budjettia.   

 

Esimerkki: Pohdintaa KELA:n etuuksien suhteesta henkilökohtaiseen budjettiin [pois?] 

Osa haastateltavista pohti erilaisia keinoja rajapintojen purkamiseen tulevaisuudessa. KELA:n 

etuuksien osalta korostui, että samojen palvelujen hankintaan ei tulisi saada tukea henkilökoh-

taisen budjetin ja KELA:n etuuksien kautta. Siksi kunkin palvelun osalta tulisi selvittää mistä 

siihen liittyvät kustannukset ensisijaisesti korvataan. Vaihtoehtoisesti KELA voisi vähentää 

myöntämiään etuuksia sitä mukaan kuin niitä on sisällytetty henkilökohtaiseen budjettiin. 

Kolmantena vaihtoehtona esitettiin, että omatyöntekijä voisi sulkea budjetista pois ne palvelut, 

joita katetaan KELA:n etuuksien kautta kuten asumistukeen liittyvät ruokapalvelut.  

 

Ideaalitilanteessa omatyöntekijä keräisi asiakassuunnitelman yhteydessä sekä KELA:n että 

maakunnan tarvitsemat tiedot ja asiakas antaisi maakunnalle ja KELA:lle luvan vaihtaa tietoja 

keskenään taikka tietojenvaihto mahdollistettaisiin lainsäädännön muutosten kautta ilman 

asiakkaalta tarvittavaa suostumusta. Yhteisen tiedon avulla KELA ja maakunta voisivat arvi-

oida asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja varmistaa päätösten yhdenmukaisuuden sekä 

huolehtia päällekkäisyyksien poistamisesta. Kaikki nämä vaihtoehdot vaatisivat muutoksia 

nykylainsäädäntöön esimerkiksi virkavastuussa olevan henkilön oikeuksien laajentamista. 

 

Alla oleva kuva (Kuva 4) kiteyttää sen mitä ehdotetun valinnanvapauslainsäädännön mukai-

nen henkilökohtainen budjetti on ja mitä se ei ole. Henkilökohtaisen budjetin tarkoitus on 

tuoda selkeyttä ja läpinäkyvyyttä olemassa oleviin resursseihin ja näiden tarkoituksenmukai-

seen kohdentamiseen. Henkilökohtaisen budjetin avulla tuotetut palvelut vastaavat samaan 

tarpeeseen, joihin asiakkaat saisivat palveluja perinteisilläkin tuottamistavoilla. Asiakkaan 

budjetilla saamia palveluja ei ole haluttu rajata alla kuvattua laajemmin. Tällä pyritään huomi-

oimaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeet sekä tukemaan uusia ja innovatiivisia palvelusi-

sältöjä. Tämän kautta palveluihin pääsy voi nopeutua ja/tai asiakas voi käyttää erilaisia palve-

luja, kuin mitä hän olisi perinteisemmin järjestetyissä palveluissa käyttänyt. 

 

Kuva 4: Mitä henkilökohtainen budjetti on ja mitä se ei ole 
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3.3 MIKSI SOVELTUVUUSKRITEEREIDEN 
ASETTAMINEN ON TÄRKEÄÄ? 
 

Henkilökohtaisen budjetin vaikutusten arvioinnin näkökulmasta merkittävää on se, kenelle, 

missä palveluissa ja miten maakunta ottaa käyttöön henkilökohtaisen budjetin ja millaiseksi 

soveltamiskäytännöt muotoutuvat. Maakuntien näkökulmasta resurssien jakautumiseen liitty-

vää kustannusriskiä hillitsee se, että henkilökohtaiseen budjettiin asiakkaan tarpeen perusteella 

sisällytetyt palvelut perustuisivat valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan maakuntien oman 

tuotannon kustannuksiin. Lisäksi palvelut ovat kiinteähintaisia, koska maakunta vastaa kus-

tannuksista asiakaskohtaisessa päätöksessä määritettyyn enimmäisarvoon asti. Kustannusriskiä 

hillitsee myös lakiehdotuksen määritelmissä käytetty viittaus palvelutarpeen laaja-alaisuuteen 

ja jatkuvuuteen sekä palvelujen osalta selkeä yhteys asiakkaan lakiin perustuvista oikeuksista. 

 

Nordic Healthcare Groupin (NHG 2017) karkean laskennallisen arvion mukaan Suomessa on 

noin 150 000 henkilöä, jotka saavat iäkkäille tai vammaisille henkilöille suunnattuja palveluja. 

Näistä asiakkaista todennäköisesti vain osa soveltuisi valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisen 

henkilökohtaisen budjetin piiriin, sillä kaikki vammais- ja vanhuspalvelujen asiakkaat eivät 

tarvitse jatkuvaa ja laaja-alaista tukea tai kykene itse tai tuetusti suunnittelemaan ja valitse-

maan omia palvelujaan.  

 

Maakunnan omissa käytännöissä viime kädessä määrittyy se, mitä lakiehdotuksessa käytetty-

palvelutarpeen laaja-alaisuus tarkoittaa. Taulukko 1 havainnollistaa, että määritelmästä riippu-

en henkilömäärä voisi olla 50 000–150 000. Esimerkiksi mikäli laaja-alaisuudella tarkoitettai-

siin, että asiakas saisi vähintään kolmea erilaista sosiaali- ja/tai terveydenhuoltolain mukaista 

palvelua tai Kelan etuutta, tämä rajaisi toimintamallin ulkopuolelle yli puolet vanhus- ja vam-

maispalvelujen asiakkaista. Mikäli laaja-alaisuus tarkoittaisi vain kahta palvelua, voisi henki-

lökohtaisella budjetilla tuotettavien palvelujen arvo nousta jopa miljardilla eurolla.  

 

Taulukko 1: Arvio henkilökohtaiseen budjetointiin soveltuvien asiakkaiden määrästä 

palvelutarpeen laaja-alaisuudesta riippuen (NHG 2017) 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön alustavan arvion mukaan valinnanvapauslakiehdotuksessa 

ehdotetuilla vähimmäisedellytyksillä henkilökohtaisen budjetin piiriin arvioidaan tulevan 

asteittain noin 60 000 henkilöä. Henkilökohtaisen budjetin kautta avautuvien palvelujen tuo-

tannon koon arvioidaan puolestaan olevan vähintään noin 1,4 miljardia euroa olettaen kaik-

kien vähimmäiskriteerien täyttävien ottavan vastaan henkilökohtaisen budjetin.  

 

Nykyisissä kokeiluissa asiakasmäärät ovat olleet hyvin pieniä verrattuna yllä kuvattuihin las-

kelmiin. Monissa kokeiluissa henkilökohtaista budjettia käyttäneiden asiakkaiden määrä on 

ollut joitakin kymmeniä tai korkeintaan muutamia satoja. On kuitenkin hyvin vaikeaa enna-

koida, kuinka suuri osa budjettiin oikeutetuista asiakkaista haluaa hyödyntää tätä mahdolli-

suutta ja kuinka suuren osan palveluistaan he haluavat sisällyttää osaksi henkilökohtaista bud-

jettia.  Onnistuneen toimeenpanon kannalta onkin tärkeää, että maakunta kykenee luomaan 

käytäntöjä, jotka tukevat henkilökohtaisen budjetin laajaa käyttöönottoa ja minimoivat käyt-

töönottoon liittyvää, vältettävissä olevaa hallinnollisen kuormaa.  
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Etukäteen on myös vaikea arvioida miten maakunnat päättävät soveltaa henkilökohtaisen 

budjetin säätelyä. Maakuntien on hyvä ymmärtää soveltuvuuskriteereiden suora yhteys henki-

lökohtaiseen budjettiin oikeutettujen asiakkaiden potentiaaliseen määrään sekä palvelurajaus-

ten yhteys henkilökohtaisten budjettien arvoon ja maakuntien rahoituksen riittävyyteen. Ra-

hoituksen riittävyyden näkökulmasta riskejä muodostuu erityisesti tilanteissa, joissa muutokset 

palvelurajauksissa johtavat uusien kustannusten syntymiseen tai jos maakunta ei sopeuta omaa 

kapasiteettiaan kysynnän muutosten seurauksena.  

 

Yllä kuvatut arviot osoittavat, että suhteessa nykykokeiluihin maakuntien tulee varautua voi-

makkaaseen kasvuun henkilökohtaisen budjetin käyttäjämäärissä. Maakunta voi tasata käyttä-

jämäärien kasvuun liittyvää kustannusriskiä lisäämällä ymmärrystään henkilökohtaisen budje-

tin soveltuvuuskriteereistä ja siitä miten näitä käytännössä sovelletaan maakunnan omissa 

toimissa. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvää ymmärrystä siitä kenelle henkilökohtainen bud-

jetti myönnetään, minkälaisiin palveluihin ja millä hinnalla sekä minkälaista tuotantokapasi-

teettia maakunnan on ylläpidettävä asiakkaiden valintojen seurauksena. 

 

Asiantuntijoiden tunnistamia onnistumistekijöitä 

 Asiakas on motivoitunut suunnittelemaan omaa avun ja tuen tarvettaan. 

 Asiakkaalla on hyvä tukiverkosto. Tämän rakentaminen voi kestää kauan. 

 Maakunnan tulee kehittää ymmärrystä soveltuvuuskriteereistä.  

 Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen valikoimaa voi laajentaa sitä mukaa, 

kun Suomessa opitaan lisää budjetin käyttöön liittyvistä riskeistä ja onnistumistekijöistä.  

 Maakunnan on seurattava asiakkaiden valintoja ja ymmärrettävä näiden pohjalta vaaditta-

vat muutokset eri palveluihin kohdistuvissa kapasiteettivaatimuksissa. 

 

Mahdollisia haasteita 

 Henkilökohtaiseen budjetointiin soveltuvien asiakkaiden tunnistaminen ja budjetin evää-

minen voi olla haastavaa. Myös siksi yhteisten kriteerien merkitys on keskeinen. 

 Maakunnalle voi muodostua ylikapasiteettia palveluihin, joissa asiakkaat suosivat liikelai-

toksen palvelujen sijaan henkilökohtaisella budjetilla tuotettavia palveluja. 
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4 PROSESSIN VAIHEET 
 
Miten henkilökohtainen budjetti muodostetaan? 

Henkilökohtainen budjetti muodostetaan: 

1. henkilön tarpeiden ja toiveiden; 

2. lakiin perustuvien palvelujen ja oikeuksien; sekä  

3. tuen ja palvelujen kustannusten pohjalta.  

 

Henkilökohtaisessa budjetissa asiakkaalle tehdään maakunnan liikelaitoksessa palvelutarpeen 

arviointi ja tähän liittyvä asiakassuunnitelma. Yllä kuvattujen reunaehtojen rajoissa asiakas 

voisi suunnitella palvelujensa tarkemman sisällön sekä valita palvelujensa tuottajan. Tätä 

kautta asiakkaalle syntyy aktiivinen rooli oman terveyden ja elämänlaadun parantamisessa.  

 

Maakunnan liikelaitos päättää siitä, mihin sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakas on oikeutettu 

laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja mikä asiakaskohtaisen budjetin arvo on 

suhteessa sen sisältämiin palveluihin. Maakunnan viranhaltija tekee asiasta kirjallisen (hallin-

to)päätöksen. Päätökset palvelujen tarkemmasta sisällöstä ja tuottajista tekee asiakas hyödyn-

täen tukiverkostoaan sekä ammattihenkilökunnan apua. Kansallisissa ja kansainvälisissä ko-

kemuksissa korostuu, että tälle yhteistyölle on luonteenomaista antaa asiakkaalle vapautta 

vaikuttaa tarvitsemansa tuen kokonaisuuteen. Kansainvälisissä tutkimuksissa usein painottuu, 

että henkilökohtainen budjetointi on vaikuttavinta, kun sen avulla onnistutaan luomaan tarpeen 

mukaisia, räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, jotka saattavat erota tavanomaisista ratkaisuista 

ja olemassa olevista palveluista (esim. Slasberg ym. 2013). 

 

Valinnanvapauslakiehdotuksen perusteella henkilökohtaisen budjetin prosessissa on tunnistet-

tavissa viisi keskeistä vaihetta. Alla oleva kuva (Kuva 5) esittää yhden tavan hahmottaa henki-

lökohtaiseen budjettiin liittyviä keskeisiä vaiheita. Tämän luvun seuraavat kappaleet käsittele-

vät järjestyksessä prosessin eri vaiheita. Tämän jälkeen tarkastellaan yksityiskohtaisesti budje-

tin arvon määräytymistä ja tähän liittyviä vaihtoehtoja. 

 

Kuva 5: Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaileva henkilökohtaisen budjetin prosessi  
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4.1 VAIHE 1: TARPEEN ARVIOINTI 
 

Henkilökohtainen budjetti ja tarpeen arviointi? 

Henkilökohtaisessa budjetissa asiakas valitsee palvelujen tarkemman sisällön ja palveluntuot-

tajat tai palvelua toteuttavat henkilöt. Tämä edellyttää laaja-alaista asiakkaan palvelutarpeen 

arviointia ja asiakassuunnitelmaa, joista säädetään myös useissa sisältölaeissa. Palvelutarpeen 

arvioinnin perusteella syntyy yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen sekä erityi-

sen tuen tarpeesta. Kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä on oikeus saada henkilökohtainen 

budjetti ilman, että sitä erityisesti tarvitsee pyytää tai hakea. Maakunnalla on siis velvollisuus 

tarjota kohderyhmään kuuluville mahdollisuus käyttää henkilökohtaista budjettia ja arviointi 

kohderyhmään kuulumisesta tulee tehdä jo palvelutarpeen arviointia tehtäessä. 

 

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella määräytyy asiakkaan palvelutarve sekä tietoisuus siitä 

mihin yhteiskunnan rahoittamiin palveluihin asiakas on oikeutettu ja soveltuuko henkilökoh-

tainen budjetti asiakkaalle. Nykyisissä kokeiluissa alustava päätös budjetin soveltuvuudesta on 

usein syntynyt asiakkaan ja ammattihenkilöstön välisen keskustelun seurauksena, jolloin am-

mattihenkilöstö pystyy arvioimaan asiakkaan soveltuvuuden ja selittämään asiakkaalle mistä 

henkilökohtaisessa budjetissa on kyse. Haastateltavat painottivat, että kokemusten perusteella 

elämäntilanteen muuttuessa asiakkaat osaavat usein itse hakeutua oikea-aikaisesti palvelutar-

peen arviointiin. Julkisen tiedottamisen myötä asiakkaat osaavat lisääntyvästi myös itse kysyä 

mahdollisuutta henkilökohtaiseen budjettiin.  

 

Osana henkilökohtaisen budjetin suunnitteluprosessia maakunnan liikelaitoksen on annettava 

asiakkaalle tukea palvelujen suunnitteluun ja tätä kautta valinnanvapauden käyttämiseen. 

Maakunnan liikelaitoksella on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa palvelujen saatavuudesta, 

laadusta ja kustannuksista. Asiakas tarvitsee tietoa ja tukea koko prosessin ajan. 

 

Henkilökohtaisen budjetin yhteydessä asiakkaan tiedon ja tuen tarvetta ei voi aliarvioida. 

Asiakkaan valintojen tukeminen vaatii maakunnilta uusia työvälineitä, mutta myös osaamista, 

luovuutta, uskallusta, halua ja resursseja ammattihenkilöstöltä. Erityisesti kehitysvammaiset 

kaipaavat tukea itsensä ilmaisemiseksi ja palvelukokonaisuuksien hahmottamiseksi. Haastatel-

tavien mielestä ammattihenkilöstön lisäksi asiakkaan oman tukiverkoston rooli korostuu jo 

prosessin alkuvaiheesta lähtien ja sen puute saattaa estää henkilökohtaisen budjetin käytön. 

Esimerkiksi Eksotessa asiakkaan puutteellista tukiverkostoa oli pyritty vahvistamaan kysymäl-

lä paikallisilta Martoilta halukkuutta tukihenkilötoimintaan. 

 

Henkilökohtaisen budjetoinnin yhteydessä on tärkeää, että asiakkaalla on saatavilla riittävää ja 

oikeanlaista tietoa ja tukea prosessin kaikissa vaiheissa ja että asiakkaan budjettiin kohdistuvat 

odotukset ovat realistisia erityisesti sen osalta mihin budjettia voi käyttää. Nämä näkökulmat 

korostuivat onnistumistekijöinä myös tehtyjen haastattelujen perusteella. Suurin osa haastatel-

luista koki, että asiakkaiden pyynnöt olivat olleet kohtuullisia ja realistisia. Osa asiakkaista oli 

kuitenkin luullut, että budjettia voi käyttää mihin tahansa. Tiedottamisen tueksi kokeiluissa oli 

kehitetty erilaisia julisteita, esitteitä, oppaita, palvelunumeroita, verkkosivuja ja tiedotteita. 

Tärkeimpinä koettiin kuitenkin räätälöidyt koulutukset ja infotilaisuudet, joihin asiakkaat 

kutsutaan henkilökohtaisesti. Yleisiin infotilaisuuksiin asiakkaat eivät kovin aktiivisesti olleet 

osallistuneet. Monet kokeilut olivat järjestäneet lisäksi virallisempaa koulutusta omaisille, 

tukijoukoille ja mahdollisille avustajille esimerkiksi ammattikorkeakoulujen täydennyskoulu-

tuksena.  

 

Haastateltavat näkivät tärkeänä, että ammattihenkilö kykenee ymmärtämään asiakkaan elä-

mäntilanteen sekä arvomaailman ja sen kautta tukemaan asiakasta löytämään elämäntilannetta 

tukevia ratkaisuja. Henkilökohtainen budjetti vaatii omatyöntekijältä syvällistä ymmärrystä 
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siihen liittyvästä prosessista, alueen palvelutarjonnasta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua 

toimia yhteistyössä alueen palvelutuottajien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 

 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisten käytäntöjen kehittämistyössä on erityisen tärkeää 

hyödyntää syntynyttä kokemustietoa asiakkaiden ja ammattihenkilöiden tarvitseman tiedon ja 

tuen tarpeista. Monissa kokeiluissa oli järjestetty koulutusta esimerkiksi sosiaalityöntekijöille, 

uusille työntekijöille tai koko tiimille. Haastattelujen perusteella ydintiimiin kuului usein sosi-

aalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, asumisen ja päivätoiminnan ohjaajia, mutta myös taloushal-

linnon osaajia. Sisällöllisesti koulutuksissa oli käsitelty budjetoinnin tavoitteita, palvelutar-

peen arviointia, lakipykäliä, tilastointia, talousasioita sekä asenteisiin ja henkilökohtaisen 

budjetin ideologiaan liittyviä kysymyksiä. Keskusteluissa oli painottunut palveluohjauksen 

ratkaisukeskeisyys, kokonaisvaltaisuus ja asiakaslähtöisyys. Tällä oli pyritty varmistamaan, 

että ammattihenkilö ymmärtää asiakkaan muuttuvan roolin, irtautuu perinteisistä, organisaa-

tiolähtöisistä työtavoista ja oppii luottamaan asiakkaan omaan arvioon. Lisäksi koulutuksissa 

oli käsitelty kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia ja yksittäisiä asiakastapauksia. 

  

Haastateltavien mukaan henkilökunnalle tarjottavassa tuessa korostuu konsultatiivisen työmal-

lin, eli vertaistuen merkitys. Osassa kokeiluista ammattihenkilöstö oli voinut pyytää koulutta-

jaa mukaan esimerkiksi asiakassuunnitelman tekemiseen tai kokeneemmat ammattilaiset oli-

vat toimineet tukihenkilöinä uudemmille. Myös kokemusasiakkaita on hyödynnetty koulutuk-

sen tukena ja henkilökunta oli jakanut tietoa facebookissa (HB Kahvila) tai jaetun Google 

Driven kautta. Osa asiantuntijoista pohti, tulisiko kansallisesti tai maakunnan tasolla olla am-

mattihenkilöiden neuvontapalveluja tarjoava toimija. Myös palveluntuottajat voisivat hyödyn-

tää tämän tyyppistä neuvontapalvelua.  

 

Haastateltavat korostivat, että koulutuksen lisäksi ammattihenkilöstö tarvitsee selkeää ohjeis-

tusta mm. soveltuvuuskriteereihin, rajapintakysymyksiin sekä budjetin arvon määrittämiseen. 

Lisäksi oli huomattu, että ammattihenkilöstöllä oli voimakas tarve kasvattaa tietoisuuttaan 

alueen palveluista. Maakuntien kannattaakin huomioida näkökulmat kehittäessään omia henki-

lökohtaiseen budjettiin liittyviä käytäntöjään. 

 

Asiantuntijoiden tunnistamia onnistumistekijöitä 

 Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisesti henkilökohtaisen budjetin piiriin hakeutumista 

ei tulisi jättää asiakkaan oman aktiivisuuden varaan. 

 Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä ammattihenkilökunnan tulee varmistaa, että asiakas 

ymmärtää budjetin kautta saadut hyödyt mutta myös siihen liittyvät rajoitukset ja riskit. 

 Henkilökohtaisesta budjetista tulisi tiedottaa aktiivisesti ja kattavasti hyödyntäen monia 

eri viestintäkanavia, kuten paikallislehtiä, organisaation verkkosivuja tai alueellisten jär-

jestöjen verkostoja.  

 Maakunnan on huolehdittava niin asiakkaiden ja heidän läheistensä kuin ammattihenkilö-

kunnan riittävästä koulutuksesta ja ohjeistuksen kehittämisestä. 

 Maakuntien tulee varmistaa, että henkilökunnalla on riittävä tietoisuus alueen palveluista. 

 

Mahdollisia haasteita 

 Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan henkilökohtainen budjetti tulisi voimaan ensim-

mäisten toimenpiteiden joukossa maakunnan perustamisen jälkeen. Maakunnalla voi olla 

haaste ehtiä kouluttamaan ja perehdyttämään koko henkilöstönsä toimintamalliin ja -

prosessiin ennen sen käytön aloittamista, joten koulutuksen suunnitteluun kannattaa pa-

nostaa varhaisessa vaiheessa. 

 Henkilökohtaisen budjetin asiakasmäärät tulevat todennäköisesti kasvamaan nopeasti. 

Tämä voi aiheuttaa aluksi viiveitä maakunnan liikelaitoksen toimintaprosesseissa. 
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4.2 VAIHE 2: SUUNNITTELU 
 
Miten asiakassuunnitelma liittyy arvon määrittämiseen? 

Asiakassuunnitelman laadinnan yhteydessä käydään läpi asiakkaan ja ammattihenkilön näke-

mykset asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta, sekä pohditaan, mitkä palvelut sopisivat henki-

lökohtaisen budjetin piiriin. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne palvelut, jotka vastaavat asi-

akkaan palvelutarpeeseen ja tarpeen mukaisessa laajuudessa kriteerejä palvelun sisällölle. 

Vasta tämän jälkeen työntekijä voi selvittää asiakkaan budjetin todellisen arvon. Budjetin 

arvon määrittämistä on kuvattu tämän raportin luvuissa 5 ja 6.  

 

Asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä henkilökohtaisesta budjettista. Tällöin maakunnan liike-

laitos vastaa asiakkaan tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Asiakkaalla 

on myös oikeus sisällyttää vain haluamansa palvelut osaksi henkilökohtaista budjettia.  

 

Osana suunnitteluprosessia maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakkaalle neuvontaa, 

ohjausta ja tukea palvelujen suunnitteluun sekä valinnanvapauden käyttämiseen. Valinnanva-

pauslain ehdotus velvoittaa maakunnan liikelaitoksen antamaan asiakkaalle tietoa palvelujen 

saatavuudesta, laadusta ja kustannuksista, mikä edellyttää tietoisuutta palveluista, niihin liitty-

vistä kustannuksista sekä tiivistä yhteistyötä palvelutuottajien kanssa.  Selvitys tulisi antaa 

asiakkaalle avoimesti ja oma-aloitteisesti ilman, että asiakkaan täytyy sitä erikseen pyytää. 

Selvitys tulisi antaa siinä muodossa, että asiakas pystyy sen ymmärtämään.  

 

Henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun liittyy useita eri vaiheita, joista tärkeimmät ovat: 

1. yksilöllisen elämäntilanteen huomioiminen, tulevaisuuden suunnittelu ja henkilökoh-

taisen budjetin soveltuvuuden jatkuva arvio; 

2. perinteisten ja vaihtoehtoisten palvelujen, tukiverkoston ja kolmannen sektorin toimi-

joiden tarjoamien mahdollisuuksien kartoitus osana asiakassuunnitelman laatimista; 

3. budjetin arvon määrittely (katso luvut 5 ja 6); sekä 

4. yleinen opastus henkilökohtaiseen budjettiin, sen suunnitteluun ja hallinnointiin. 

 

Asiakassuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne sekä haaveet ja 

tavoitteet tulevaisuudelle. Maakunnille on valmisteilla tästä työmuistiosta erillistä ohjeistusta 

asioista, joita henkilökohtaisen budjetin käyttö tuo lisää asiakassuunnitelman laatimiseen. 

Keskeistä on, että asiakassuunnitelman laatimisessa korostuu yksilökeskeisyys ja asiakaskes-

keisyys järjestelmäkeskeisyyden sijaan (Taulukko 2).  

 

Taulukko 2: Yksilökeskisyys käytännössä (Simon Duffy, 2006) 

Järjestelmäkeskeisyys  

(perinteinen malli) 

Yksilökeskeisyys 

(mm. henkilökohtaisen budjetoinnin malli) 

Suunnittelussa korostetaan asiantuntija-arviota Suunnittelussa korostetaan yksilön omia arvioita sekä 

hänen lähipiirinsä näkemyksiä tuen tarpeesta 

Suunnittelun lähtökohtana ovat organisaation 

tarpeet 

Suunnittelun lähtökohtana on yksilö ja hänen tuen 

tarpeensa 

Muut ihmiset suunnittelevat henkilön puolesta 

ja yrittävät osallistaa häntä prosessiin mahdol-

lisimman paljon 

Henkilö itse ohjaa suunnittelun kulkua ja muut ihmi-

set osallistuvat prosessiin avustaen häntä suunnitte-

lussa ja päätöksenteossa 

Suunnittelussa pohditaan virallisen palvelujär-

jestelmän olemassa olevien palvelujen soveltu-

vuutta kaikille 

Suunnittelussa mietitään, miten myös henkilön lähi-

piiri ja verkosto voivat auttaa ja tukea henkilöä viral-

lisen avun lisäksi 

Suunnitelman avulla löydetään henkilölle 

palvelu, johon hän parhaiten sijoittuu 

Suunnitelma tukee henkilöä toimimaan parhaalla 

mahdollisella tavalla lähiyhteisössä ja käyttämään 

sen palveluja 

Soveltuu olemassa olevaan hallinnolliseen 

järjestelmään 

Soveltuu henkilön elämäntyyliin ja läheisten tai 

tuttavien verkostoon 

Keskittyy kuntouttamaan ja ”korjaamaan” Keskittyy ihmisen vahvuuksiin ja kykyihin sekä 

pyrkii tukemaan ja hyödyntämään niitä 
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Yksi suunnitteluvaiheen tärkeimpiä tavoitteita on opettaa asiakasta itse miettimään ja suunnit-

telemaan omaa elämäänsä ja tätä kautta lisätä asiakkaan kykyä itsearviointiin. Haastattelujen 

perusteella kokeiluissa osa asiakkaista oli pohtinut ensimmäistä kertaa elämässään omaa elä-

mäntilannettaan ja tulevaisuuden haaveitaan. Oman elämäntilanteen ja tavoitteiden tunnista-

misen ja sanoittamisen kautta asiakas pystyi ilmaisemaan, mitkä asiat hänen elämässään ja 

palveluissaan toimivat ja mitkä eivät. Osa asiakkaista oli havahtunut siihen, kuinka hyvin asiat 

olivat ja toiset taas löytäneet tietyn toiminnon tai ajankohdan, jolloin elämänhallinta oli haas-

tavaa. Nämä asiakkaat tekivät tarvittaessa tuettuna oman ehdotuksen siitä, millaiset palvelu-

ratkaisut he kokivat oman elämänsä näkökulmasta hyödyllisenä, toimivana, mielekkäänä ja 

tarpeellisena voidakseen elää toiveidensa ja tavoitteidensa mukaista elämää.  

 

Kansallinen tuki henkilökohtaisen budjetin toimintamallille 

Palveluntuottajien sopimukset- ja korvaukset työryhmien työn lisäksi sosiaali- ja terveysminis-

teriö käy tällä hetkellä läpi eri substanssilainsäädäntöä, joka liittyy läheisesti henkilökohtaisen 

budjetin prosessin vaiheisiin, kuten asiakassuunnitelman laadintaan. Tämän perusteella henki-

lökohtaisen budjetin prosessin vaiheista kuten palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunni-

telman laadinnasta tuotetaan tästä työmuistiosta erillistä ohjeistusta. Valinnanvapauslakiehdo-

tuksen edellyttämän yhteisen asiakassuunnitelman osalta tuotetaan kansallisesti yhteinen säh-

köinen pohja. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos vastaa asiakassuunnitelman kansallisesta 

kehittämistyöstä. Lisäksi tärkeää tietoa tuotetaan käynnissä olevien palvelusetelikokeilujen 

sekä kesäkuussa 2018 käynnistyvien valinnanvapausmallin mukaisten piloitointihankkeiden 

kautta. Myös Avain kansalaisuuteen –hanke jatkuu toukokuuhun 2019 asti. Hankkeessa ko-

keillaan henkilökohtaisen budjettia nykylainsäädännön puitteissa, huomioiden valinnanva-

pauslakiehdotuksen mukaiset toimintamallit. Henkilökohtaiseen budjettiin liittyvien toiminta-

mallien lisäksi hankkeessa tuotetaan seurantatietoa myös kustannus-vaikuttavuuden näkökul-

masta. Hanke toteutetaan kuuden alueen tukemana (Hämeenlinnan ja Porin yhteistoiminta-

alue, Tampere, Vantaa, Eksote ja Kainuu).   

 

Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelman laatiminen perustuvat olemassa olevaan lain-

säädäntöön, joka sisältää erilaisia velvoitteita siitä kuka ammattihenkilö nämä voi tehdä ja 

minkälainen koulutus omatyöntekijällä tulee olla. Haastattelujen perusteella asiakassuunnitel-

man laatimiseen osallistuivat vähintään asiakas sekä hänen omatyöntekijänsä, joka useimmi-

ten oli sosiaalityöntekijä tai asiakas-/palvelu-/sosiaaliohjaaja. Haastateltavat pitivät tärkeänä, 

että ammattihenkilö saa tarvittaessa tukea ja ohjausta muilta tiimin jäseniltä sekä vastaavalta 

esimieheltä. Asiakas puolestaan oli ammattihenkilökunnan lisäksi saanut yleisesti tukea ni-

meämiltään muilta sidosryhmän edustajilta kuten lähiomaiselta, vertaiselta, muulta tukihenki-

löltä tai asiakkaan toivoman vaihtoehtoisen palveluntuottajan edustajalta.  

 

Asiakasseteli vai henkilökohtainen budjetti? 

Jos asiakkaan kohdalla täyttyvät edellytykset palvelun saamiseen sekä asiakassetelillä että 

henkilökohtaisella budjetilla, asiakkaalla on oikeus valita, tuotetaanko palvelu asiakassetelillä 

vai henkilökohtaisella budjetilla. Asiakas voi kuitenkin aina saada tarvitsemansa palvelut 

myös maakunnan liikelaitoksen tuottamana. Keskeinen ero henkilökohtaisen budjetin ja asia-

kassetelin välillä on, että henkilökohtaisessa budjetissa asiakas voi vaikuttaa enemmän palve-

lun sisällön valintaan tuottajan valinnan lisäksi. Asiakasseteli soveltuu myös yksittäisten ja 

lyhytkestoisten palvelujen tuottamiseen, kun taas henkilökohtaisen budjetin taustalla on laaja-

alainen ja jatkuva palvelun ja tuen tarve.  

 

Suomessa on vielä käytössä vähän standardoituja menetelmiä, lomakkeita ja muuta dokumen-

taatiota henkilökohtaisen budjetin suunnittelun tueksi. Materiaalit ovat henkilökohtaisen bud-

jetin näkökulmasta muokattuja vanhoja lomakepohjia, kehittämistyön tuloksena luotuja uusia 

menetelmiä tai kansainvälisistä hankkeista lainattuja dokumentteja ja lähestymistapoja. Tule-



20 

 
Työluonnos, täydentyy jatkovalmistelun aikana ja korjataan lain voimaan tultua 

vaisuudessa käynnissä olevilla palvelusetelikokeiluilla sekä valinnanvapauslain mukaisilla 

piloteilla on tärkeä rooli ja velvollisuus jakaa kehittämistyön tuloksena syntyneitä käytäntöjä.  

 

Esimerkkejä nykyisistä, suunnittelua tukevista työvälineistä 

- Kommunikaatiota tukevat työvälineet kuten keskustelumatot tai asiakkaan itse ottamat valo-

kuvat häntä kiinnostavista asioista; 

- Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun työvälineet kuten Näin minä pärjään -opas, Hyvän 

elämän palapeili, Unelmaukko ja unelma-akka -valmiin ihmisen mallit, sekä Polku, Elämän 

kartat, Vahvuuksien ja taitojen kartta ja Oma tukeni ja palveluni -tehtävät;  

- Palvelutarpeen arvioinnin tai palveluohjaajan käsikirja -tyyppiset työkirjat;  

- Työterveyslaitoksen Kyky-viisari tai Avain kansalaisuuteen -hankkeessa hyödynnetty Kom-

passi avuntarpeen ja palvelujen määrittämisen tueksi. 

 

Haastattelujen perusteella suunnitteluvaiheen kesto vaihtelee laajasti. Asiantuntijat arvioivat 

suunnitteluvaiheen haasteita olevan riittämätön tuki asiakkaalle, arvioinnin pirstaleisuus, pal-

velujärjestelmän professiokeskeisyys, suunnitteluvaiheen viemä ammattihenkilökunnan aika ja 

uusien palvelukokonaisuuksien kustannukset. Työtä ovat hidastaneet erityisesti prosessia tu-

kevan digitaalisen työalustan puuttuminen sekä asiakkaan olemassa olevien palvelujen pirsta-

leisuus. Nämä ovat kaikki näkökulmia joihin valinnanvapauslakiehdotus velvoittaa maakuntia 

panostamaan tulevaisuudessa, esimerkiksi asiakkaalle suunnatun tuen näkökulmasta.  

 

Esimerkki: Suunnitteluvaiheen keston nykyisiä arvioita 

- Hämeenlinna: 1-4 viikkoa riippuen asiakkaasta 

- Pori: noin 3 kuukautta 

- Tampere: suunnitteluvaiheen pituudessa heijastuu suoraan se, millaisesta asiakkaasta on 

kyse. Nopeimmillaan suunnitelma on tehty muutamassa päivässä ja pisimmillään sen teko on 

kestänyt neljä kuukautta. Mikäli asiakkaalla on kehitysvamma, oppimisvaikeuksia tai esimer-

kiksi autismikirjon haasteita, suunnitteluvaiheen kesto on yleisesti noin 2-3 kuukautta  

- Helsinki: noin 2 kuukautta, sisältäen asiakkaiden infotilaisuuden, kolme 2 tunnin valmen-

nuspäivää asiakkaille (yhteensä 6 tuntia) ja kotiläksyjen tekemistä tehtäväkirjasta 

 

Haastateltavat korostivat, että suunnitteluvaihe vaatii kärsivällisyyttä, aikaa ja asiakaslähtöi-

syyttä. Haastattelujen perusteella tärkein prosessin kestoon vaikuttava tekijä on asiakas itse. 

Jos asiakas tietää nopeasti mitä hän haluaa ja miksi, budjetin suunnitteluprosessi voidaan viedä 

läpi hyvin nopeassa aikataulussa esimerkiksi yhden verkkotapaamisen välityksellä. Jos asiakas 

tarvitsee paljon tukea, useita tapaamisia ja uusiin palveluihin tutustumisretkiä, suunnittelu 

saattaa kestää jopa puoli vuotta tai vuoden. Siksi on tärkeää, että asiakkaan perinteiset palvelut 

lopetetaan vasta, kun uuden palvelukokonaisuuden toteutuminen on käytännössä alkanut. 

Tämä on tärkeää myös siksi, että budjetin suunnittelu ei aina johda henkilökohtaisen budjetin 

käyttöön. Tarkemman palvelusuunnittelun aikana voidaan havaita, että perinteinen palvelutuo-

tanto soveltuu asiakkaalle paremmin tai asiakas voi kieltäytyä henkilökohtaisesta budjetista. 

 

Asiantuntijoiden tunnistamia onnistumistekijöitä 

 Kansainväliset haastateltavat painottivat, että asiakassuunnittelun lähtökohtana tulisi olla 

se, miten henkilö saadaan parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan lähiyhteisössään, 

käyttämään sen palveluja sekä hyödyntämään omaa tukiverkostoaan. Palvelujärjestelmän 

viralliset, maksulliset palvelut ovat vain täydentäviä. 

 Suunnittelun tukena kannattaa hyödyntää valmiita materiaaleja ja sähköisiä alustoja. 

 Hyvä asiakassuunnittelu vie aikaa ja siinä ei saa turhaan kiirehtiä. Eri asiakkailla asiakas-

suunnitelman laatimiseen kuluu eri määrä aikaa ja vaatii moniammatillista yhteistyötä. 

 Jakamalla hyviä käytäntöjä voidaan vähentää ei-toivottua vaihtelevuutta. 
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Mahdollisia haasteita 

 Suunnitteluvaiheen haasteina pidettiin riittämätöntä tukea asiakkaalle, arvioinnin pirsta-

leisuutta, professio-keskeisyyttä, resurssi-intensiivisyyttä ja uusien palvelukokonaisuuk-

sien kustannuksia. 

 

4.3 VAIHE 3: PÄÄTÖS 
 
Miten henkilökohtaiseen budjettiin liittyvä päätös tehdään ja mitä se sisältää? 

Maakunnan liikelaitos tekee hallintopäätöksen budjetin myöntämisestä palvelutarpeen arvi-

oinnin ja asiakassuunnitelman laatimisen jälkeen. Asiakkaalla on oikeus budjettiin, jos hän on 

halukas hyödyntämään sitä ja täyttää laissa säädetyn soveltamisalan kriteerit. Päätöstä tehtäes-

sä täytyy olla ymmärrys asiakkaan toiveesta, mitkä palvelut sisällytetään osaksi asiakkaan 

henkilökohtaista budjettia ja mitkä palvelut tuottaa maakunnan liikelaitos.  

 

Budjettiin sisällytettävistä palveluista tehtyyn hallintopäätökseen kirjautuu päätös budjetin 

määrästä ja siihen sisältyvistä palveluista.  Tarvittaessa päätökseen sisältyy myös asiakassuun-

nitelmaan kirjattuja kriteerejä palvelujen sisällöistä. Näiden tarkoituksena ei ole rajata asiak-

kaan vaikuttamismahdollisuuksia palvelun sisältöön, vaan turvata palvelun laatu ja vaikutta-

vuus. Käytännössä kriteereillä voidaan vaikuttaa siihen, että palvelu vastaa asiakkaan palvelu-

tarpeeseen ja tukee palvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

 

Jotta palveluntuottaja voi antaa sitoumuksen palvelun tuottamisesta vastaanottaessaan asiak-

kaan, päätöksessä on määritettävä asiakassuunnitelmaan perustuen budjettiin sisällytetyt pal-

velut ja minkä suuruinen osuus budjetista kohdistuu mihinkin palveluun. Lisäksi on kirjattava 

arvon määräytymisen peruste eri palveluille. Maakunnan liikelaitos vastaa päätöksessä määri-

tettyyn rahamäärään asti palvelun kustannuksista. Asiakas- ja palvelukohtaisten ehtojen lisäksi 

hallintopäätöksessä tai sen liitteessä tulee näkyä maakunnan erillisellä hallintopäätöksellä 

asettamat ehdot palveluntuottajille. Budjetti laaditaan joko määräajaksi tai toistaiseksi voimas-

sa olevaksi. Mikäli asiakas on hakenut henkilökohtaista budjettia, mutta sitä ei ole myönnetty, 

on myös tästä tehtävä oikaisuvaatimuskelpoinen hallintopäätös. 

 

Myös kokeiluissa henkilökohtaiseen budjettiin liittyvä päätös on ollut tavallisen hallintome-

nettelyn mukainen hallintopäätös, joka on valituskelpoinen hallinto-oikeudessa. Nykykokei-

luissa päätös on kirjattu asiakastietojärjestelmään ja lähetetty asiakkaalle paperilla sekä palve-

luntuottajalle maksusitoumuksena. Valinnanvapauslakiesityksen mukaisessa tavoitetilassa 

oleelliset tiedot välittyvät Kanta-palveluiden avulla. Kun tuottajia kiinnitetään henkilökohtai-

seen budjettiin, niin tuottajalle syntyy oikeus saada asiakkaan tiedot Kanta-palvelusta (esim. 

asiakassuunnitelma, henkilökohtaisen budjetin hallintopäätös ja muut asiakas- ja potilasasia-

kirjat, jotka liittyvät olennaisesti palvelun tuottamisessa tarvittaviin tietoihin). Tuottaja voi-

daan kiinnittää henkilökohtaiseen budjettiin myöntäjän toimesta, asiakkaan tai hänen läheisen 

toimesta sähköisessä asiointipalvelussa tai tuottaja voi tehdä kiinnityksen asiakkaan puolesta. 

 

Haastattelujen perusteella hylkäämispäätökset ovat olleet harvinaisia ja virallisia kriteerejä 

päätöksen tueksi oli käytetty harvoin. Haastateltavat pohtivat, että jatkossa hylkäämiskritee-

reinä voitaisiin käyttää lakisääteisten soveltuvuuskriteerien täyttymistä, kuten asiakkaan edun 

mukaisuutta. Haastattelujen perusteella kokeiluissa hylkäävä päätös saattoi tulla tilanteissa, 

joissa asiakasta ei pidetty kykenevänä määrittämään palvelujaan, asiakkaan toivomaa palvelua 

ei ollut saatavilla, asiakkaan toiveet eivät olleet linjassa tavoitteiden kanssa tai suunnitelma ei 

muodostanut loppuun asti mietittyä kokonaisuutta. Budjetin suunnittelua pyrittiin jatkamaan 

yhdessä asiakkaan kanssa, kunnes suunnitelma oli hyväksyttävissä.  
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Haastattelujen perusteella päätöksissä on esitetty hyvin erilaisia aikamääreitä budjetin voimas-

saololle. Syynä on, että päätökset ovat asiakaskohtaisia ja yksilöllisten palveluntarpeiden en-

nakoitavuus, palvelujen sisältö sekä asiakkaiden kyky hallita budjettia vaihtelee. Tarpeet voi-

vat myös vaihdella vuodenaikojen mukaan. Palvelukatkosten välttämiseksi asiantuntijat suosi-

vat toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä tai määräaikaisia päätöksiä (esim. yksi kalenterivuo-

si tai kalenterivuoden loppuun), jotka jatkuvat automaattisesti ellei uutta päätöstä ole tehty.   

 

Haastateltavien mukaan budjettia on saanut käyttää erisuuruisissa erissä, mutta täysin vapaata 

varojen käyttö ei ole ollut missään kokeilussa. Päätöksiin yleisimmin kirjattu käyttöerä oli 

kuukausi. Osalla budjettia saattoi käyttää kolmen kuukauden ja poikkeustapauksissa jopa 

puolen vuoden jaksoissa. Joustavuuden tarve liittyi erityisesti loma-aikoihin ja matkustukseen. 

Kesäloman aikana avun tarve saattoi olla vähäistä, mutta matkan aikana hyvinkin suurta.  

 

Haastateltavat korostivat, että päätöksentekovaiheessa tulisi välttää hallinnollisesti raskaita ja 

hitaita menettelytapoja ja turvata saman ammattihenkilökunnan osallisuus prosessin eri vai-

heissa. Yksinkertaisimmassa mallissa asiakkaan omatyöntekijä hoiti itsenäisesti kaikki proses-

sin eri vaiheet (esim. Tampere, Kuva 6). Toisessa mallissa omatyöntekijä vastasi suunnittelus-

ta ja valmisteli päätösesityksen, mutta varsinaisen hyväksynnän teki päällikkötason henkilö, 

kuten tulosyksikön päällikkö Eksotessa tai esimies Vantaalla. Kolmannessa mallissa omatyön-

tekijä ja/tai johtava sosiaalityöntekijä valmisteli esityksen ja päätöksestä vastasi johtajatason 

henkilö, kuten Helsingin kaupungissa.  

 

Kuva 6: Kuka kokeiluissa on päättänyt henkilökohtaisen budjetin myöntämisestä? 

 
Haastattelujen perusteella luonteenomaista oli myös muuttaa päätöksentekoon liittyvää toi-

mintamallia kokemusten karttuessa. Esimerkiksi Eksotessa myöntämispäätöksestä oli käytän-

nössä vastannut vammaispalvelujen johtoryhmä ennen siirtymistä tulosyksikön päällikön 

hyväksyntämenettelyyn. Onnistumisen edellytyksenä haastateltavat korostivat, että päätöstä 

tekevän henkilön tulee tarvittaessa saada tukea moniammatilliselta tiimiltä ja/tai esimiestasoi-

selta mentorilta. Nämä voivat tarvittaessa ottaa kantaa kuuluuko asiakkaan toivoma palvelu 

budjetin piiriin ja auttaako se asiakasta saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet. Moniamma-

tillinen tiimi voi lisäksi laatia ohjeistusta käytännön toiminnan tueksi. Johtamisen näkökul-

masta korostuikin, että työntekijät toivovat tarkkaa ohjeistusta. 

 

Minkälaisia velvoitteita valinnanvapauslaki asettaa palveluntuottajille? 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan, mikäli palveluntuottajalain mukainen rekisteröinti-

velvoite koskee palveluntuottajaa, sen on oltava palveluntuottajalain mukaisessa rekisterissä ja 

liittyneenä Kanta-palveluihin. Rekisteröitymisvelvoite ei koske esimerkiksi kuljetuspalvelujen 

tuottajia, kuten taksiyrityksiä tai kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluita kuten siivouspalvelui-

ta. Tuottaessaan palveluja palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja tuottamisesta henkilö-

kohtaisen budjetin päätöksen mukaisesti. Palveluntuottaja voi itse määrittä millä alueella se 

tuottaa toimipisteensä ulkopuolelle annettavia palveluja. 
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Maakunta voi asettaa henkilökohtaisella budjetilla annettavan palvelun tuottajille palvelujen 

laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palveluketjuja, palvelujen yhteensovittamista sekä normaa-

liolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevia sekä muita palvelujen 

tuottamiseen liittyviä ehtoja. Maakunta tekee hallintopäätöksen asettamistaan ehdoista ja jul-

kaisee ne julkisessa tietoverkossa. Palveluntuottajien on noudatettava voimassa olevan hallin-

topäätöksen mukaisia ehtoja. Mikäli henkilökohtaista budjettia koskevaan asiakassuunnitel-

maan ei ole liitetty erityisiä ehtoja, palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelut ovat Suomessa 

noudatettavan lainsäädännön, hyvän hoitokäytännön tai palvelutason mukaista. 

 

Palveluntuottajan on ilmoitettava maakunnan liikelaitokselle tiedonhallintapalvelua käyttäen 

ajantasaisesti tiedot asiakkaista, asiakkaille henkilökohtaisella budjetilla annetuista palveluista, 

palvelujen vaikutuksista sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Palvelut on tuotettava suomen 

tai ruotsin kielillä tai molemmilla kielillä. Palveluntuottajan on ilmoitettava tuottamiensa pal-

velujen kieli asiakkaalle ennen palvelun antamista. Jos palvelu tuotetaan molemmilla kielillä, 

on asiakkaalla oikeus valita, kumpaa kieltä palvelussa käytetään.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen sote- palveluntuottajien sopimukset työryhmä valmiste-

lee yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa palveluntuottajille asetettavia malliehtoja. Työs-

sä on huomioitu, että rekisteröitymättömiä ja rekisteröityjä palveluntuottajia koskevat erilaiset 

vaatimukset ja siksi työryhmä valmistelee kaksi asiakirjaluonnosta näille eri kohderyhmille. 

Asiakirjamallit sisältävät myös palvelun sisällöllisistä kuvauksista. Palveluntuottajille asetettu-

jen ehtojen sisällön osalta haastateltujen asiantuntijoiden näkemykset vaihtelivat äärilaidasta 

toiseen. Osan mielestä palvelutuottajille ei tulisi asettaa ylimääräisiä ehtoja ja toiset puolestaan 

pohtivat hyvinkin tarkkoja ehtoja. Näiden avulla voitaisiin esimerkiksi nostaa palvelujen laatu-

tasoa, kannustaa yrittäjiä uudenlaisiin innovaatioihin tai suojella asiakkaita mahdollisilta pii-

lokustannuksilta. Haastateltavat näkivät tärkeimpinä ehtoina tuottajan vastuullisuutta, asiakas-

lähtöisyyttä ja tuloksellisuutta edistävät ehdot.  Muita esimerkkejä olivat: 

 

 Korvauksiin liittyvät ehdot kuten sähköinen laskutus ja laskuun sisältyvät tiedot; 

 Asiakaslähtöisyyteen liittyvät ehdot kuten asiakkaan elämäntilanteen huomioiminen; 

 Palveluun liittyvät ehdot kuten mahdollisuus tutustua palveluun asiakkaan kanssa, 

muilta asiakkailta saatu palaute sekä palvelun sisältöön ja laatuun liittyvät ehdot; sekä 

 Yhteistyötön varmistamiseen liittyvät ehdot yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 Rekisteröimättömien tuottajien osalta korostuivat sen tärkeys, että asianomaisella ta-

holla on palvelun edellyttämä koulutus sekä maakunnan oikeus tarkistaa tiloihin ja 

henkilöstöön liittyviä tietoja ennen palveluntuotannon aloittamista. 

 

Vaihtoehtona hyvin tarkoille ehdoille nousivat esiin toimijakäsikirja -tyyppiset ratkaisut sekä 

palveluntuottajista koottavat rekisterit. Esimerkiksi Kainuussa palveluntuottaja julkaisee tie-

tonsa Hyvinvoinnin palvelutarjotin -portaalissa. Palvelutuottajille ei aseteta erityisiä ehtoja, 

mutta liittyessään portaaliin palveluntuottajan on sitouduttava yhteisiin pelisääntöihin, kuten 

vastaamaan itse tietojensa päivityksestä. Säännöt koskevat kaikkia palvelutarjottimen yli 200 

julkista ja yksityistä palveluntuottajaa, olipa kyse henkilökohtaisesta budjetista, sote-

palveluista tai muista arkipäivän lähipalveluista, yhteiskunnan tukemista tai kokonaan itse 

maksettavista palveluista. 

 

Esimerkki: Rekisteröimättömän palveluntuottajan valinta Eksotessa 

Eksotessa oli käytäntönä, että asiakas sai halutessaan valita palveluntuottajan, jota ei ollut 

virallisemmin rekisteröity tai hyväksytty palveluntuottajaksi. Tällöin palveluntuotantoon liit-

tyvät riskit tunnistettiin yhdessä asiakkaan kanssa ja viimekädessä päätösvalta oli asiakkaalla. 

Lähestymistapa ei ollut tuottanut ongelmia. 
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Asiantuntijoiden tunnistamia onnistumistekijöitä 

 Budjetin arvon määräytymisen ajanjaksossa on huomioitava asiakkaan elämäntilanne. 

Toistaiseksi voimassa olevilla ratkaisuilla voidaan välttää palvelukatkoksia esimerkiksi 

loma-aikoina tai arviointipalvelujen muuten ruuhkaantuessa. 

 Päätöksentekoprosessin tulisi olla hallinnollisesti mahdollisimman kevyt ja nopea.  

 Omatyöntekijällä tulee olla moniammatillista ja esimiestasoista tukea päätöksentekoon. 

 Budjettiin liittyviä riskejä tulee jatkuvasti arvioida ja käsitellä yllätysten välttämiseksi. 

 

Mahdollisia haasteita 

 Erityistä huomiota on kiinnettävä salassapitovelvollisuuden säilymiseen. 

 Palveluntuottajille asetettujen ehtojen tulee olla riittävät palvelun minimitason varmista-

miseksi, mutta liikaa säätelyä tulee välttää innovaatioiden tukemiseksi.  

 

4.4 VAIHE 4: BUDJETIN KÄYTTÄMINEN 
 
Henkilökohtaisen budjetin päätöksen saatuaan asiakas valitsee päätöksen ja asiakassuunnitel-

man mukaisesti palveluntuottajat. Palveluntuottajan on ilmoitettava henkilökohtaisen budjetin 

saaneen asiakkaan vastaanottamisesta maakunnan liikelaitokselle ennen palvelun antamista. 

Vastaanottaessaan asiakkaan palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelun henkilökohtaista 

budjettia koskevan päätöksen ja palvelun tuottamista koskevien ehtojen mukaisesti.  

 

Asiakas voi tämän jälkeen sopia palveluntuottajan kanssa sellaisista palvelun tuottamiseen 

liittyvistä asioista, joilla ei poiketa maakunnan asettamista ehdoista tai henkilökohtaiseen 

budjettiin liittyvästä päätöksestä. Tällaisia asiakkaan sopimia asioita voivat esimerkiksi olla 

palveluntuottajan kanssa sovitut ajat, jolloin palvelua annetaan sekä se, miten ja missä avus-

taminen yksittäisen asiakkaan kohdalla toteutetaan.  

 

Palvelujen hankintarahaa ei makseta suoraan asiakkaan tilille, vaan maakunta hoitaa budjettiin 

liittyvän maksuliikenteen. Maakunta korvaa suunnitelman mukaisten palvelujen kustannukset 

siihen rajaan saakka, joka sitoumuksessa, eli hallintopäätöksessä on ennalta määritelty. Palve-

luntuottajan on toimitettava maakunnalle maksatusta varten riittävät tiedot asiakkaalle anne-

tuista palveluista ja palvelujen tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista. Maakunta suorittaa 

korvauksen viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun se on vastaanottanut palvelun tuotta-

jan ilmoittamat tiedot palveluista ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Maakunta vastaa 

henkilökohtaista budjettia koskevien tiedonhallintaratkaisujen toteuttamisesta. 

 

Asiakas maksaa palvelusta maakunnan määrittelemän asiakasmaksun suoraan maakunnalle. 

Asiakas voi kuitenkin hankkia omalla, henkilökohtaisen budjetin ulkopuolisella rahalla budjet-

tiin kuulumattomia lisäpalveluja, joista asiakas voi sopia suoraan palveluntuottajan kanssa.  

 

Budjetin käyttöön liittyy useita vaiheita: 

1. Asiakas valitsee palveluntuottajan. 

2. Palveluntuottaja ilmoittaa maakunnan liikelaitokselle sitoutuvansa tuotantoehtoihin. 

3. Asiakas sopii palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöön liittyvistä asioista. 

4. Palveluntuottaja toimittaa tiedot annetuista palveluista ja niiden kustannuksista. 

5. Palvelun järjestäjä ja tarvittaessa myös asiakas hyväksyy laskun ja palvelun järjestäjä 

suorittaa korvauksen palveluntuottajalle. 

 

Ennen budjetin käyttöönottoa maakunnan on päätettävä mitä tietoa se tarvitsee palveluntuotta-

jilta, miten tämä tieto toimitetaan maakunnalle, mikä on yksittäisten laskujen hyväksymistapa 

ja kuinka maksuliikenne käytännössä hoidetaan. Haastatteluissa budjetoinnin edellyttämät 
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tietojärjestelmät nousivat esiin keskeisenä kehittämiskohteena. Tarpeet kohdistuivat erityisesti 

asiakastietojärjestelmiin sekä erityyppisiin palveluntuottajarekistereihin, joilla tuetaan budjetin 

suunnittelua sekä reaaliaikaista hallintaa. Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että 

nykyiset järjestelmät eivät tue riittävästi hyvän kokonaiskuvan muodostamista tai ajantasaista 

kustannus- ja vaikuttavuustiedon keräämistä. Nykyjärjestelmillä kerätty tieto jää usein laki-, 

palvelu- tai ammattikohtaiseksi. Tästä näkökulmasta henkilökohtaiseen budjettiin liittyvät 

palvelusetelikokeilut sekä valinnanvapauslakiehdotuksen mukaiset piloitoinnit ovat ensiarvoi-

sen tärkeitä. Erityisesti piloteissa henkilökohtaisen budjetoinnin vaatimat tietojärjestelmät ovat 

keskeinen kehittämiskohde ja saatua tietoa tullaan jakamaan kaikille maakunnille. 

 

Esimerkki: Asiakastietojärjestelmien muokkaus  

Osana sote-uudistusta maakunnat tulevat käymään läpi kunnilta siirtyvät asiakas- ja potilastie-

tojärjestelmät. Tämän prosessin aikana päällekkäisyyksiä tullaan purkamaan suhteessa uudis-

tuksen edellyttämiin uusiin toimintoihin, kuten henkilökohtaiseen budjettiin. Osana työtä 

kehitetään yhteisiä ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön koko maakunnan alueella. Tietojär-

jestelmien uudistaminen tulee kestämään pitkälle 2020-lukua. Kansallisen kehittämisen näkö-

kulmasta oleellista on määritellä yhteiset rajapinnat, joilla tietojärjestelmät kiinnittyvät valin-

nanvapauden tiedonhallintapalveluihin ja Kanta-palveluihin. Valinnanvapauslakiehdotuksen 

mukaisilla piloiteilla on keskeinen rooli tietojärjestelmien kehittämistyössä. 

 

Toiminnallisista ominaisuuksista haastateltavat pitivät tärkeänä kaksisuuntaista sähköistä 

viestintää asiakkaiden ja ammattihenkilökunnan välillä. Lisäksi nostettiin esiin tarve keskitet-

tyyn asiakastukeen sekä sähköinen reklamaatiojärjestelmä. Haastateltavien mukaan nykyiset 

järjestelmäheikkoudet näkyvät erityisesti manuaalisen työn määrässä sekä erilaisten neuvonta- 

ja ohjauspalvelujen lisääntyneessä tarpeessa. 

 

Jatkossa asukkaan sähköisiä palveluita ja asiointia tullaan kehittämään voimakkaasti. Työtä 

tehdään maakuntien liikelaitosten, sote-keskusten ja muiden tuottajien toimesta.  Kansallisella 

tasolla kehittämistä tehdään erityisesti Sotedigi kehittämisyhtiön panostuksin (mm. terveysky-

lä ja omaolo palveluiden jatkokehitys) ja myös Kelan ylläpitämällä Omakanta-palvelulla on 

merkittävä rooli sote-palveluiden sähköisen asioinnin edistämisessä. Myös valinnanvapausla-

kiesityksen 77 §:n mukaisesti Kela valmistelee parhaillaan palvelutuotannon seurantapalvelua, 

jonka avulla toimitettaisiin tiedot asiakkaan saamista henkilökohtaisen budjetin palveluista 

maakunnan liikelaitokselle. 

 

Kokonaisvaltaisen palveluntuottajahallintasysteemin tärkeys jakoi mielipiteitä haastateltavien 

keskuudessa. Osan mielestä palveluntuottajien hallintaan liittyvä laskutus voidaan hoitaa ny-

kyjärjestelmien kautta ja ei ole tarpeen ottaa käyttöön kokonaisvaltaisia, uusia järjestelmiä. 

Kaikki kuitenkin pitivät tärkeänä huolehtia vähintään siitä, että asiakkailla ja ammattihenkilös-

töllä on riittävästi tietoa erilaisista palveluntuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista.  

 

Esimerkki: Kokonaisvaltainen suunnitelma henkilökohtaisen budjetoinnin digialustasta 

Avain kansalaisuuteen –hankkeen Kainuun osahankkeen erityistehtäväksi on annettu HB:n 

digialustan määrittämiseen ja osittain myös käytännön asiakastyössä pilotointiin liittyviä teh-

täviä. Vuonna 2018 kokeilu toteutetaan HB-digialustalla, joka koostuu kolmesta elementistä: 

 

 Hyvinvoinnin palvelutarjotin (http://palvelutarjotin.kainuu.fi/), jonka avulla asiakkaat 

voivat etsiä ja vertailla julkisten, yksityisten ja järjestöjen tuottamia palveluja. Lisäksi 

alustan kautta asiakas voi arvioida käyttämiään palveluja. 

 Omasote (http://omasote.kainuu.fi/), joka on Kainuun sote:ssa käytössä oleva asioin-

tialusta. Tämän kautta asiakas voi viestiä sähköisesti esimerkiksi omatyöntekijän kanssa. 

http://palvelutarjotin.kainuu.fi/
http://omasote.kainuu.fi/
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 ePassi (https://www.epassi.fi/), joka on jo nyt käytössä oleva henkilöstöetuuksien mobii-

limaksujärjestelmä, jota sovelletaan HB-palvelujen mobiilimaksuun. ePassilla voi maksaa 

vain asiakassuunnitelman mukaisia palveluja ja sen ostovoima on rajattu yksilöityihin 

sotepalveluihin ja sotepalveluina annettaviin palveluihin (esim. kotipalvelun tukipalvelut 

kuten siivous). Järjestelmän avulla on mahdollista seurata asiakkaan budjettia realiaikai-

sesti internetissä ja älykännykässä. 

 

Kokonaisvaltaisen HB-digialustan edellyttämät neljäs ja viides elementti ovat HB-toiminnoilla 

täydennetty sähköinen palvelusetelijärjestelmä sekä valtakunnalliset tietohallintojärjestelmät. 

Niiden käyttöönotto ei ole mahdollista vielä vuoden 2018 lopulla päättyvässä kokeilussa. 

 

Haastateltavat nostivat www.parastapalvelua.fi -sivuston (PSOP) sekä www.palse.fi -sivuston 

esimerkkeinä portaaleista, joita voitaisiin kehittää henkilökohtaisen budjetoinnin tarpeisiin.  

 

Suomalaissa kokeiluissa maksut ovat tapahtuneet jälkikäteen joko asiakkaan toimittaessa 

suunnitelman mukaisesti hankittuun palveluun liittyvän laskun viranomaiselle, yksittäisten 

maksusitoumusten ja niihin liittyvien yrityslaskujen kautta tai palveluseteli-tyyppisin ratkai-

suin. Käytännössä itse laskujen maksaminen tapahtui alueen normaalien laskutusjärjestelmien 

kautta. Asiantuntijat kokivat nykykäytäntöjen olevan hitaita ja raskaita, joten teknisiä ratkaisu-

ja tarvitaan maksuliikenteen nopeuttamiseksi ja keventämiseksi sekä budjetin reaaliaikaisem-

man seurannan helpottamiseksi. Tulevassa mallissa maakunnan liikelaitos hoitaa palvelutuot-

tajan kanssa henkilökohtaiseen budjettiin liittyvät maksut Kelan seurantapalvelun välityksellä.  

 

Haastattelujen perusteella asiakasmaksuihin liittyviä rajapintoja ei ole käsitelty kaikissa suo-

malaisissa kokeiluissa, koska moniin vammaispalveluihin, päivätoimintaan ja omaishoitoon ei 

liity asiakasmaksuja. Asiaan perehtyneet asiantuntijat näkivät budjetin nettobudjettina eli 

mahdolliset asiakasmaksut tulisi vähentää budjetin suuruudesta. Käytännössä mikäli asiakas-

maksuihin liittyy tulosidonnaisia osuuksia, asiakkaan tuloselvitys on tehtävä henkilökohtaisen 

budjetin laadinnan yhteydessä. Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisessa mallissa asiakas-

maksut perii maakunta. Vastoin kuin nykyisissä palvelusetelikäytännöissä, palveluntuottaja ei 

voi laskuttaa asiakkaalta myönnettyyn palveluun liittyviä maksuja, kuten omavastuuosuuksia. 

Kokeiluissa asiakkaat ovat itse maksaneet esimerkiksi osan kuljetuksiin liittyvistä taksimat-

koista, ruokamaksuja sekä tuottajakohtaisia ympärivuorokautisen hoidon ylläpitokustannuksia 

kuten siivous, television käyttö ja pyykinpesu. Asiakasmaksuihin liittyvät mahdolliset ongel-

matilanteet johtuvat maksukäytäntöjen nykyisestä vaihtelevuudesta. Esimerkiksi omaishoidos-

sa yksikössä järjestetyn palvelun korvaus voi olla 100 euroa päivässä, kun taas vastaavaan 

hoitoon saatu sijaishoidon palkkio voi olla 80 euroa. Yksiköissä asiakasmaksu voi olla 11,50 

euroa, kun taas palveluseteliin ei liity asiakasmaksua. Uudessa sote-rakenteessa myös asia-

kasmaksulainsäädäntö olisi uudistunut. Asiakasmaksujen enimmäismääristä säädettäisiin uu-

dessa asiakasmaksulaissa, joka on tarkoitus antaa ensi syksynä eduskunnalle 

 

Haastateltavat pitivät asiakkaan ostamien, asiakassuunnitelmaan sisältymättömien lisäpalvelu-

jen hankkimista asiakkaan omana valintana, kunhan budjetin riittävyys asiakassuunnitelman 

mukaisiin palveluihin on varmistettu. Toiset asiantuntijat näkivät lisäpalvelut hyvänä asiana, 

joiden kautta toivottiin esimerkiksi luovia ratkaisuja asiakkaan elämäntilanteen tukemiseksi. 

Osa haastateltavista taas näki ne negatiivisemmassa valossa, yksityisen puolen rahastusauto-

maattina. Lainsäädännön näkökulmasta ongelman ydin liittynee maakunnan oikeuteen itse 

päättää lopullisesta laatutasosta ja sen määrittelyvaikeuksista, jolloin laatutaso tulee todennä-

köisesti jossain määrin vaihtelemaan maakunnittain ja lisäämään joissain maakunnissa yritys-

ten lisäpalvelujen myyntimahdollisuuksia. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan osannut 

kommentoida, mitä palveluja lisäpalveluna ei tulisi voida hankkia asiakkaan omilla varoilla.  

 

https://www.epassi.fi/
http://www.parastapalvelua.fi/
http://www.palse.fi/
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Asiantuntijoiden tunnistamia onnistumistekijöitä 

 Digitaalisten työvälineiden on tuettava asiakkaan ja ammattihenkilökunnan jatkuvaa vuo-

rovaikutusta sekä budjetin kokonaisvaltaista suunnittelua ja hallintaa reaaliajassa.  

 Monipuolisen vertailun tueksi tarvitaan palveluntuottajaportaali. 

 Asiakkaan maksukortin käyttöönotto voisi helpottaa maksuliikennettä, lisätä asiakkaiden 

normaalisuuden tunnetta ja luoda kustannussäästöjä. Käyttötavoiltaan rajoittamattoman 

maksukortin antaminen asiakkaalle voi verottajan mukaan olla sama kuin rahan antami-

nen asiakkaalle, jolloin se voidaan tulkita tuloveron alaiseksi etuudeksi. Kainuun kokeilun 

selvitysten mukaan nykylainsäädännön puitteissa on mahdollista ottaa käyttöön vain sel-

lainen maksukortti, jonka käyttö on rajattu asiakassuunnitelman mukaisiin sote-

palveluihin tai muihin sote-palveluina annettaviin palveluihin (esim. kotipalvelun tukipal-

velut kuten siivous). 

 

Mahdollisia haasteita 

 Palveluntuottajien tiedon tuotanto saattaa jäädä riittämättömäksi, mikäli siitä ei erikseen 

korosteta palveluntuottajille asetetuissa ehdoissa.  

 Budjetin hallinta on oltava sähköistä ajantasaisuuden ja resurssien tehokkaan käytön var-

mistamiseksi. 

 

4.5 VAIHE 5: SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

Henkilökohtaisen budjetin voimassaolo? 

Henkilökohtainen budjetti laaditaan joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Sen 

toteutumista on arvioitava vähintään vuosittain ja tarvittavat muutokset tehdään arvioinnin 

yhteydessä. Muutoksia tai tarkistuksia voi lisäksi tulla esimerkiksi elämäntilanteen, avuntar-

peen tai olosuhteiden muuttuessa olennaisesti. Budjettia on tarkistettava myös kustannustason 

olennaisesti muuttuessa taikka jos henkilökohtaisen budjetin määrä on määritelty liian al-

haiseksi asiakassuunnitelmassa olevien palvelujen toteuttamiseksi. Aloitteen henkilökohtaisen 

budjetin muutoksesta voi tehdä asiakas, asiakkaan lähiomainen tai muu läheinen henkilö tai 

hänen laillinen edustajansa, palveluntuottaja tai maakunnan liikelaitos.  

 

Haastattelujen perusteella nykyiset seuranta ja arviointikäytännöt olivat hyvin vaihtelevia, 

asiakaskohtaisia ja osittain myös kehittymättömiä. Tästä näkökulmasta onkin tärkeää, että 

maakunnat kiinnittävät erityistä huomiota budjetin seurannan ja arvioinnin vaatimien käytän-

töjen kehittämiseen. Haastatteluissa korostui näihin liittyvistä toimintatavoista sopiminen 

yksilökohtaisesti asiakkaan ja tämän tukiverkoston kanssa.  

  

Miltei poikkeuksetta haastateltavat nostivat esiin digitaalisten käyttöliittymien merkityksen 

kokonaiskustannusten seurannassa ja niiden puutteet nykykäytäntöjen tukena. Seuranta perus-

tuu nykyisin usein ruutupaperi- tai Excel-tyyppisiin ratkaisuihin, joissa asiakas ja työntekijä 

kirjaavat manuaalisesti syntyneitä kustannuksia. Kokeiluissa usein sekä asiakas itse, hänen 

läheisensä tai omahoitaja tai laajempi ammattihenkilöiden tiimi seurasi budjetin toteutumista 

esimerkiksi kuukausitasolla, joskus jopa vuositasolla. Teknisesti viranomaispuolella saattoi 

olla käytössä tukihenkilöstöä kuten laskutussihteeri, joka Excelin kautta dokumentoi ja seurasi 

budjetin toteutumisista tai moniammatillinen tiimi, jossa oli myös taloushallinnon osaamista. 

 

Haastateltavat pitivät hyvin tapauskohtaisena, kuinka usein arviointia tai varsinaisia arviointi-

tapaamisia tarvittiin. Osalla tapaamisia oli kolme tai neljä kertaa vuodessa, toisilla vain vuosit-

tain. Asiakassuunnitelman hienosäätöä ja palvelutarpeen arviointia tulisi kuitenkin tehdä asi-

akkaan tilanteen sitä vaatiessa myös ennen seuraavaa ennalta sovittua arviointitilaisuutta. 

Haastateltavat nostivat esiin, että niiden asiakkaiden kohdalla, jotka ovat käyttäneet henkilö-
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kohtaista budjettia ja haluavat siitä luopua, yleisimmät syyt olivat elämäntilanteen äkillinen 

muuttuminen esimerkiksi asiakkaan jouduttua sairaalahoitoon. Saattoi myös olla, että asiakas 

oli saanut tarvitsemansa avun ja hänen palvelutarpeensa oli poistunut. Pieni osa luopui budje-

tista myös siksi, että budjetin hallinta tuntuu liian vaativalta, vastuulliselta tai haastavalta.  

 

Haastateltavat eivät yleisesti kokeneet budjetin riittämättömyyttä suunniteltuihin palveluihin 

ongelmana. Kysymys oli lähinnä hypoteettinen, sillä tätä ongelmaa oli näkynyt hyvin vähän 

käytännössä. Yleensä taustalla vaikutti asiakkaan lisääntynyt palveluntarve, jonka seurauksena 

budjettia oli arvioitava uudelleen tai sitä täydennettiin perinteisemmällä palvelutuotannolla. 

Jos kyseessä oli esimerkiksi laskuvirheeseen liittyvä erehdys, tilanne korjattiin. Jos taas syynä 

oli asiakkaan poikkeaminen suunnitelmasta, tämä jäi asiakkaan tappioksi. Haastateltavat pai-

nottivat, että suunnitelmien tulee kattaa asiakkaan subjektiiviset oikeudet ja palvelujen olla 

asiakkaan tarpeisiin nähden riittävät ja vastata oikeaan tarpeeseen. 

 

Maakunnan on valvottava alueellaan toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, 

jotka tuottavat henkilökohtaisella budjetilla annettavia palveluja. Mikäli palveluntuottajan 

toiminnassa ilmenee epäkohtia tai puutteita, maakunta voi pyytää asiasta selvitystä riittävässä 

määräajassa. Palveluntuottajan valvonnasta säädetään tarkemmin palveluntuottajalaissa.  

 

Yksi henkilökohtaisen budjetin keskeinen periaate on luottamus asiakkaaseen ja pyrkimys 

pois professiolähtöisestä holhoamiskulttuurista. Sosiaalihuoltolain mukaan omatyöntekijän 

tehtävänä on asiakkaan tarpeiden ja edun mukaisesti edistää palvelujen järjestämistä palvelu-

tarpeen arvioinnin mukaisesti siten, että turvataan palvelujen jatkuvuus ja edistetään asiakkaan 

itsenäistä selviytymistä. Henkilökohtainen budjetti ei vaikuta tai vähennä sosiaalihuoltolain 

mukaisia omatyöntekijän tehtäviä. Suurin osa asiantuntijoista koki, että henkilökohtaisen bud-

jetin palveluntuottajia tulisi valvoa kuten muitakin palveluntuottajia.  

 

Haastateltavien mielestä valvonnan näkökulmasta tärkeintä on, toteuttavatko palveluntuottajat 

asiakassuunnitelmaan kirjatun palvelun. Käytännössä toimivana ratkaisuna pidettiin menette-

lytapaa, jossa omatyöntekijä hyväksyy laskut ja valvoo henkilökohtaisen budjetin prosessia. 

Haastateltavat kokivat, että asiakas on usein nopeasti yhteydessä, jos ongelmia ilmenee. Ko-

keiluissa esiin tulleissa ongelmatilanteissa sosiaalityöntekijä tai palvelualueen johtaja oli ollut 

suoraan yhteydessä palveluntuottajaan. Ratkaisuksi oli usein riittänyt mahdollisuus vaihtaa 

palveluntuottajaa. Toinen asiantuntijoiden suosima valvontakeino oli ylläpitää jatkuvaa dialo-

gia asiakkaan ja omatyöntekijän välillä siitä, onko asiakas tyytyväinen saamiinsa palveluihin 

ja vastaavatko ne asiakassuunnitelmaa. Esimerkiksi kotiin vietävien siivous- ja ruokapalvelu-

jen toteutuminen on helpointa todeta käymällä fyysisesti asiakkaan luona keskustelemassa. 

Kolmas toteutustapa oli pistokokeet ja erilaiset kyselyt, mutta näitä oli käytetty vähemmän.  

 

Asiakkaan näkökulmasta väärinkäytösten mahdollisuus nähtiin pienenä, varsinkin kun budjet-

tia ei makseta rahana käteen. Viranomainen ei ole velvollinen korvaamaan suunnitelmasta 

poikkeavia laskuja. Yhtenä väärinkäytösten riskinä nähtiin, että asiakas voisi myydä saamansa 

maksusitoumuksen tai palvelun edelleen kolmannelle osapuolelle. Tätä riskiä voidaan ehkäistä 

velvoittamalla palveluntuottajia tarkistamaan asiakkaan henkilöllisyys. Toinen, väärinkäytös-

ten riski liittyi asiakkaan työnantajan roolissa toimimiseen, joka ei yksinomaan koske henkilö-

kohtaista budjetointia. Tämä voi konkretisoitua erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaan läheinen 

toimi avustajan roolissa ja hänelle maksetaan siitä palkkiota. Pienemmässä mittakaavassa 

ongelma liittyy myös omaishoitajiin, joiden kohdalla voi myös olla hankalaa todentaa, toimii-

ko henkilö todellisuudessa asiakkaan omaishoitajana. Monet asiantuntijat kuitenkin totesivat, 

että väärinkäytökset ja hyväksikäyttö näkyy usein asiakkaan hyvinvoinnissa. Lisäksi valin-

nanvapauslakiehdotuksessa on esitetty, että rahamääräisiä palveluja ei tulisi sisällyttää henki-

lökohtaiseen budjettiin ja omaishoitajien kanssa tehdään jatkossakin omaishoitolain mukainen 



29 

 
Työluonnos, täydentyy jatkovalmistelun aikana ja korjataan lain voimaan tultua 

sopimus. Kansainvälisesti tarkasteltuna väärinkäytöksiin liittyvät riskit on hyvin tunnistettu ja 

niistä on kokemuksia esimerkiksi Hollannissa, Belgiassa, Ruotsissa ja Englannissa. Väärin-

käytösten välttämiseksi esimerkiksi Englannissa asiakkaan lähiomainen voi toimia vain poik-

keustapauksissa asiakkaan avustajana. Hollannissa ja Belgiassa on esimerkiksi tiukennettu 

budjetin myöntämisprosessia, joka oli ennen täysin sähköinen.  

 

Valvontaan liittyvien resurssien osalta haastateltavat nostivat esiin, että alalle siirtyvät uudet 

toimijat eivät välttämättä tunne alan käytäntöjä ja on todennäköistä, että myös epäeettisiä 

yrityksiä syntyy. Valvontaresursseja olisi hyvä lisätä yritysten määrän kasvaessa, mutta val-

vontajärjestelmän ei toivottu liian raskasta, koska sosiaalipalveluja tuottavat yritykset ovat 

usein pieniä. 

 

Henkilökohtaisen budjetin vaikutusten systemaattinen, numeerinen ja pitkäaikainen arviointi 

ei ole ollut suomalaisten kokeilujen keskiössä. Yksi syy tähän on, että vaikutusten arviointi on 

haastavaa, sillä muutokset voivat näkyä muualla palvelujärjestelmässä kuten raskaiden, sairaa-

latason palveluiden käytön vähenemisenä. Vaikuttavuuden todentaminen nykyisten tietojärjes-

telmien avulla on myös vaikeaa, koska kokeilut ovat kohdistuneet pieniin, alueellisesti vaihte-

leviin asiakasryhmiin ja toimintamalleihin. Vaikuttavuuden näkökulmasta olisi tärkeää, että 

asiakkaiden toimintakyvyn muutoksia seurataan. Kansainväliset haastateltavat korostivat, että 

arvioinnin taustalla olevat mittarit tulisi asettaa ”asiakkaan kansalaisena toimimisen näkökul-

masta” niin, että ne viestittävät toivottuja hyötyjä, kuten asiakkaan kykyä toimia yhteisönsä 

innovatiivisena jäsenenä. 

 

Asiantuntijoiden tunnistamia onnistumistekijöitä 

 Jatkuva dialogi asiakkaan ja ammattihenkilöstön välillä: onko asiakas tyytyväinen saa-

miinsa palveluihin. 

 Mahdollisiin väärinkäytöksiin tulee puuttua välittömästi. 

 Ammattihenkilöstö ja asiakas hyväksyvät yhdessä palveluntuottajalta saapuneen laskun. 

Valinnanvapauslakiehdotus ei kuitenkaan velvoita yllä kuvattuun toimintamalliin. 

 Poikkeustilanteet ja niihin liittyvät toimintamallit on tunnistettava. Tällaisia ovat esimer-

kiksi tilanteet, joissa asiakkaan budjetti uhkaa ylittyä, asiakas on poikennut sovitusta 

suunnitelmasta tai asiakkaan tilanne on muuttunut. Tällöin tarvitaan omatyöntekijän sekä 

tukiverkoston tukea ja ohjausta. 

 Vaikuttavuuden pitkäjänteinen mittaaminen tulee rakentaa osaksi henkilökohtaisen budje-

tin kokonaisprosessia. Viime kädessä tarvittavien tietojen saatavuus voidaan turvata vie-

mällä niihin liittyvät tietotuotantovaatimukset osaksi palveluntuottajille asetettuja ehtoja. 

 

Mahdollisia haasteita 

 Mikäli henkilökohtaisen budjetin käyttökohteista ja käytön rajoista ei keskustella riittä-

västi eikä tulkintakäytäntöä tehdä näkyväksi myös asiakkaalle, asiakkaiden odotukset ei-

vät kohtaa realistisesti budjetin todellisia käyttötarkoituksia. 

 Vaikuttavuudesta ei saada tietoa, mikäli vaikutusten arviointiin ei kohdisteta resursseja. 
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5 BUDJETIN ARVON MÄÄRITTÄMINEN 
 

Mitä laki sanoo budjetin arvon määräytymisestä? 

Maakunnan liikelaitos vastaa henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisestä ja siihen liitty-

västä päätöksenteosta. Budjetin arvo määritetään asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja sen 

avulla yhdessä tehdyn asiakassuunnitelma pohjalta. Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne palve-

lut, jotka vastaavat asiakkaan palvelutarpeeseen ja tarpeen mukaisessa laajuudessa kriteerejä 

palvelun sisällölle. Tämän jälkeen henkilökohtaiseen budjettiin sisällytetyistä palveluista teh-

dään hallintopäätös. Henkilökohtaiseen budjettiin sisällytettyjen palvelujen reunaehdot on 

kiteytetty sivulla 12, Kuva 4.  

 

Asiakas voi valita mitkä asiakassuunnitelman mukaiset palvelut sisällytetään osaksi henkilö-

kohtaista budjettia ja mitkä palvelut saa maakunnan liikelaitoksen tuottamina. Käytännössä 

henkilökohtaisen budjettiin liittyvässä hallintopäätöksessä määritettäisiin asiakassuunnitel-

maan perustuen, mitkä palvelut kuuluvat henkilökohtaisen budjetin piiriin ja minkä suuruinen 

osuus budjetista kohdistuu mihinkin yksittäiseen palveluun. Maakunta on vastuussa kunkin 

erikseen määritetyn palvelun kustannuksista vain päätöksessä eriteltyyn arvoon asti.  

 

Budjetin suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon eri sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö-

tarve ja se, mitä palvelujen tuottaminen maakunnan liikelaitoksessa maksaisi. Arvon määrit-

tämisessä voidaan kuitenkin huomioida alueelliset olosuhteet kuten asukastiheydestä, syrjäi-

syydestä, kielellisistä olosuhteista tai muista vastaavista paikallisista olosuhteista johtuvat 

tekijät. Maakunnan liikelaitoksen on kutenkin varmistettava, että asiakas voi todellisuudessa 

saada asiakassuunnitelman mukaiset, lakisääteiset palvelut henkilökohtaisella budjetilla.  

 

 

5.1 KOKEMUKSISTA ESIIN NOUSEVAT HUOMIOT 
 

Budjetin arvon määrittämisen näkökulmasta Suomessa toteutetut kokeiluhankkeet ovat olleet 

pääosin linjassa valinnanvapauslakiehdotuksessa esitetyn mallin kanssa. Kokeiluhankkeissa 

asiakkaiden budjetin arvo on yleisesti laadittu niiden palvelujen osalta, joihin:  

 

1. Asiakas on oikeutettu; 

2. Joihin asiakas on ilmaissut haluavansa muutosta; ja 

3. Joiden on arvioitu soveltuvan henkilökohtaisen budjetoinnin piiriin.  

 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan asiakas itse päättää mitkä palvelut hän haluaa sisäl-

lyttää henkilökohtaiseen budjettiin. Haastateltavien mukaan kokeiluissa henkilökohtaista bud-

jettia ei ole koskaan käytetty kaikkien asiakkaan tarvitsemien palvelujen järjestämiseen, vaan 

sitä on käytetty kohdennetusti niihin palvelutarpeisiin, joihin asiakas toivoo muutosta. Suo-

malaisissa kokeiluissa budjettien lopullinen arvo on vaihdellut muutamista sadoista kymme-

niin tuhansiin euroihin vuodessa, riippuen asiakassuunnitelman laajuudesta. Moni haastatelta-

va korosti, että henkilökohtaiseen budjettiin liittyvä hallinnollinen taakka voi muodostua ras-

kaaksi. Siksi budjetin hyödyt korostuvat asiakkailla, joiden maksimibudjetit liikkuvat vuosita-

solla kymmenissä tai sadoissa tuhansissa euroissa satojen eurojen sijaan ja joille joka tapauk-

sessa tehdään laaja-alainen palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma.  

 

Esimerkkejä: Henkilökohtaisten budjettien arvo kokeiluissa 

 Eksotessa henkilökohtaisten budjettien suuruus on vaihdellut kuukausitasolla 250 euron ja 

3600 euron välillä. Yleisesti ottaen budjetit ovat olleet noin 250–700 euroa kuukaudessa. 

Budjetin suuruudessa näkyy, että budjettia on usein käytetty päiväaikaisten toimintojen 
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räätälöintiin henkilökohtaisen budjetin avulla. Tällöin budjetin arvo on määräytynyt ny-

kyisten päivätoimintayksikköjen päivä- tai tuntihintojen mukaan.  

 Tampereen ja Kainuun omaishoidon kokeiluissa miltei kaikilla asiakkailla budjetin koko 

on ollut 3600 euroa vuodessa, joka perustuu omaishoidon lakisääteisten vapaiden palvelu-

setelin arvoon (3 vrk x 100 € = 300 €/kk eli 3 600 €/a). Kainuun kokeilussa asiakas voi si-

toa henkilökohtaiseen budjettiin myös vain osan, esim. puolet vapaista. Tällöin asiakas on 

oikeutettu 1 800 €/a henkilökohtaiseen budjettiin ja 18 vuorokauden lyhytaikaishoitoon 

palvelujen järjestäjän hoivayksikössä. Tampereen vammaispalvelutoimistossa asiakkaiden 

budjetti laskettiin asiakkaan päivätoiminnan kustannusten perusteella. Budjettien vaihte-

luväli oli 944 e - 1622 e kuukaudessa. 

 Porissa vammaispalvelujen päivätoiminnan kokeiluissa budjettien vaihteluväli on ollut 

70–200 euroa päivässä. Lisäksi budjetin arvoon on sisällytetty matkojen arvoa. 

 Helsingin KÄPI -hankkeen yhteydessä budjetit ovat vaihdelleet iäkkäille 450–2130 euron 

välillä, keskiarvon ollessa 1100 euroa.  

 

Aution (2014) kirjallisuuskatsauksen perusteella vuosibudjetti ulkomailla oli: 

 Australiassa 2008: keskimäärin 24 200 € 

 Hollannissa 2010: keskimäärin 19 300 €, suurimmillaan 100 000 € 

 Iso Britanniassa 2010: keskimäärin 13 800 € 

 Saksassa 2006: keskimäärin 200–800 €, suurimmillaan 12 683 € 

 Yhdysvalloissa 2010: keskimäärin 330–3300 €, riippuen osavaltiosta  

 

Arvioita esitetyn valinnanvapauslain mukaisista henkilökohtaisen budjetin suuruuksista on 

esitetty luvussa 6.5.1. 

 

5.2 BUDEJTIN ARVON MÄÄRITTÄMISEN 
VAIHTOEHTOJA 
 
Arvon määrittämisen lähtökohtana on aina yksilöllinen palveluntarve: 

Henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton yhteydessä olisi päätettävä, miten budjetin suuruus 

tarkalleen määritellään eli miten henkilön avun ja tuen tarpeet muunnettaisiin asiakassuunni-

telmassa määritettyjen palvelujen osalta henkilökohtaisen budjetin sisältämiksi euroiksi. Tästä 

voidaan käyttää myös termejä hinnoittelumalli tai korvausmalli. Lakiehdotuksen mukaan arvo 

määritetään sen pohjalta, mihin julkisesti rahoitettuihin, maakunnan järjestämisvastuulla ole-

viin sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakkaalla on oikeus laaja-alaisen palvelutarpeen arvioin-

nin kautta ja mitä kyseisen palvelun tuottaminen liikelaitoksen tuottamana maksaisi. Budjettiin 

sisältyvien palvelujen lähtökohtana on toisin sanoen aina asiakkaan yksilöllinen palveluntarve.  

 

Budjetin suuruutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon sellaiset maakunnan liikelaitoksen omat 

tuotantokustannukset, jotka henkilön tuen ja palvelujen tarpeenmukaiseen järjestämiseen pal-

velutarpeen arvioinnin pohjalta joka tapauksessa kuluisi.  Budjetin arvoon ei sisällytetä niiden 

palvelujen arvoa, jotka asiakas saa maakunnan liikelaitoksen tuottamana. Lopullisessa arvossa 

voidaan myös huomioida olosuhdetekijöitä palvelujen saatavuuden varmistamiseksi.  

 

Alla on kuvattu esimerkkejä erilaisista vaihtoehdoista budjetin arvon määrittämiseksi hyödyn-

täen kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia arvon määrittämisestä. Näiden pohjalta esitetään 

yhtenä vaihtoehtona henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen liukumamallia (luku 6). 

 

Työmuistion valmistelutyön aikana kansainväliset asiantuntijat ovat korostaneet, että henkilö-

kohtaisen budjetin mallissa on ymmärrettävä, mitä sillä pyritään aikaansaamaan niin asiakkai-

den kuin palvelujärjestelmän kehittymisenkin näkökulmasta. Kansainvälisesti tarkasteltuna 
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henkilökohtaisen budjetin tuottaman lisäarvon näkökulmasta korostuu kyky aikaansaada pe-

rinteisistä palvelusisällöistä poikkeavia tukiratkaisuja, joiden avulla voidaan paremmin vastata 

asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen (esim. Slasberg ym. 2014).  Tämä korostuu myös 

budjetin arvon määrittämisessä. Lisäksi usein korostuvat yhteiset, viitekehyksen omaiset peri-

aatteet. Esimerkiksi Englannissa paikallisviranomaiset voivat kansallisten toimintaperiaattei-

den rajoissa päättää itse siitä, miten budjetin arvo käytännössä lasketaan.   

 

Arvon määrittämisen tavoitteellisuus: 

Suomen sote-uudistuksen ja siten myös henkilökohtaisen budjetin korvausmallin taustalla 

vaikuttavat mm. asiakaslähtöisyyden edistäminen, yhdenvertaisuus ja kustannusten kasvun 

hillitseminen. Siksi valinnanvapauslakiesityksen mukaisten korvausmallien on kannustettava 

tehokkaisiin palveluihin, jotka edistävät väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakyvyn yllä-

pitämistä. Henkilökohtaisessa budjetissa tavoitteiden saavuttamisessa korostuu asiakkaiden 

yksilöllisyys ja erilaiset palveluinnovaatiot, joilla tarkoitetaan periteisistä palveluista poik-

keavia palveluja. Näiden avulla voidaan vahvistaa toivottujen tavoitteiden saavuttamista. 

 

Esitetyn valinnanvapauslain perusteella Suomessa merkittäväksi asiakkaan kannalta muodos-

tuu, että budjetin arvo heijastaa maakunnan omia tuotantokustannuksia asiakkaan tarvitsemille 

palveluille, mutta on riittävä kattamaan asiakassuunnitelmaan kirjatut sosiaali- ja terveyden-

huollon tarpeet. Tästä näkökulmasta arvon määrittämisessä tarvitaan yhtenäisiä toimintaperi-

aatteita ja kykyä ymmärtää tuotantokustannuksia, mutta myös tietyn asteista joustavuutta, 

joka nousee esiin asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen ymmärtämisestä sekä alueellisista 

olosuhteista vaihtoehtoisten palvelujen saatavuuden varmistamiseksi. Maakunnalla on myös 

oltava käytössä läpinäkyvät lakiin perustuvat soveltuvuuskriteerit sen osalta ketkä ovat oikeu-

tettuja henkilökohtaiseen budjettiin ja mihin palveluihin asiakas on lainsäädännön perusteella 

yhteiskunnan tuella oikeutettu budjettia käyttämään. Merkittävää on myös se, sisältyykö ky-

seisiin palveluihin asiakasmaksuja.  

 

Haastattelujen perusteella nykykäytäntöjen pohjalta on karkeasti erotettavissa kolmenlaisia 

malleja henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiselle, eli miten henkilön avun ja tuen tar-

peet muunnettaisiin henkilökohtaista budjettia varten euroiksi (Kuva 7). Näissä kussakin on 

erotettavissa erilaisia variaatioita ja malleihin liittyy erilaisia heikkouksia ja vahvuuksia.  

 

Vaihtoehto 1: Käytettävissä olevaan määrärahaan perustuva hinnoittelu 

Tämä malli perustuu käytettävissä olevaan kokonaismäärärahaan, eli budjettien ko-

konaisarvo on ennalta määritetty. Rahan jakamiseksi on sekä asiakaslähtöisiä että jär-

jestelmälähtöisiä toimintatapoja. Hyvin järjestelmälähtöisissä esimerkeissä haastatel-

tavat kuvasivat toimintamallia, jossa olemassa oleva määräraha oli jaettu tasaisesti 

kokeiluihin osallistuneiden kesken. Tässä muodossa, hyvin järjestelmälähtöisesti to-

teutettuna malli ei vastaa nykyisen tai tulevan lainsäädännön vaatimuksiin. 

 

Vaihtoehto 2: Asiakkaan toimintakykyyn perustuva hinnoittelu 

Tämä malli edellyttää tarkoin määriteltyjä toimintakykyluokkia (esim. kuinka hyvin 

asiakas pystyy liikkumaan tai syömään), joihin liitetään tietty arvo. Malli on kansain-

välisesti laajasti käytössä, mutta sen käytännön toteutukseen liittyy haasteita. Mallista 

muodostuu helposti hyvin monimutkainen ja hallinnollisesti raskas kokonaisuus. 

 

Vaihtoehto 3: Asiakkaan yksilöllisiin palveluihin perustuva hinnoittelu 

Tämä malli sisältää kolme erilaista tapaa laskea asiakkaan tarvitsemien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen arvo. Nämä kolme laskentatapaa perustuvat joko asiakkaan aikai-

sempaan, nykyiseen tai tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Tämä malli on malleista se, 

joka läheisimmin vastaa valinnanvapauslakiehdotuksen mukaista toimintamallia. 
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Kuva 7: Henkilökohtaisen budjetin hinnoittelumallit 

 
Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa, 

kunhan lainsäädännön vaatimukset on huomioitu. Alla olevissa kappaleissa on tarkasteltu yllä 

kuvattujen mallien vahvuuksia ja heikkouksia. Tämän jälkeen luvussa 6 on esitetty mallin 3 

pohjalta jatkotyöstetty henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen liukumamalli.  

 

5.2.1 Vaihtoehto 1: Määrärahaan perustuva hinnoittelu 

Nykyisin käytössä olevien hinnoittelumallien yksinkertaisin versio perustui haastattelujen 

perusteella olemassa olevaan julkiseen määrärahaan, suhteessa asiakkaiden määrään (Malli 1, 

Kuva 7 ja Kuva 8). Kokeiluissa käytössä ollut määräraha oli saatettu jakaa hyvinkin tasasuu-

ruisena eri asiakkaiden välillä. Tämän tyyppinen, organisaatiokeskeinen toimintamalli ei vält-

tämättä täytä Suomen sisältölakien vaatimusta asiakaslähtöisyydestä eikä ole valmisteilla 

olevan valinnanvapauslain mukainen. Mallissa tavoitteet yksilökeskeisyydestä tai subjektiivis-

ten oikeuksien toteutumisesta voivat toteutua heikommin ja malli voi rajata tosiasiallisesti 

niitä palveluja, johon henkilökohtaista budjettia voitaisiin muuten soveltaa. Käytännössä tä-

män tyyppistä lähestymistapaa oli sovellettu tilanteissa, joissa asiakkaiden tarpeet olivat suh-

teellisen homogeenisia tarvittavan palvelun näkökulmasta tai kokeiluihin liittyvä budjetti ja 

asiakasmäärä oli tarkasti rajattu.  

 

Kuva 8: Määrärahaan perustuva hinnoittelumalli  

 
Vaihtoehtoisesti määräraha voidaan jakaa erisuuruisena eri asiakkaille tavalla, joka huomioi 

asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet ja varmistaa kunkin osalta subjektiivisten oikeuksien 

toteutumisen. Tämä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti poista ongelmaa subjektiivisten tai muiden 

lakiin perustuvien oikeuksien toteutumisesta. Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisesti maa-
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kunnan on varmistettava, että asiakas saa tarvitsemansa palvelutarpeeseen ja lakiin perustuvat 

palvelut henkilökohtaisen budjetin avulla.  

 

Esimerkki: Hämeenlinnan kokeilun määräraha 

Hämeenlinnan henkilökohtaisen budjetin kokeiluun oli olemassa erillinen, talousarvion ulko-

puolinen rahasumma (n. 40 000 euroa). Kunkin asiakkaan budjetti syntyi palveluntarpeesta ja 

siitä, mitä asiakkaan palvelu omana tuotantona olisi maksanut. Budjetoitu rahasumma perustui 

olettamukseen, että asiakkaita olisi löytynyt kokeiluun noin kymmenen henkilöä.  

 

Mallin vahvuus on, että se on hyvin yksinkertainen soveltaa käytännössä ja luo suoran yhtey-

den käyttöön varattuihin resursseihin. Lisäksi se antaa mahdollisuuden kokeilla, mitä etuja 

valinnanvapautta lisäämällä voidaan tietyissä rajatuissa palveluissa aikaansaada. Tästä näkö-

kulmasta on ymmärrettävää, miksi mallia on sovellettu nopeissa, kokeiluluontoisissa tilanteis-

sa. Mallin heikkous on yllä kuvattu huono yhteys asiakaskohtaisiin todellisiin tarpeisiin. Ris-

kinä on, ettei lopputulos välttämättä vastaa kaikissa tilanteissa asiakkaan lakisääteisiä oikeuk-

sia. Mallin osalta on myös epävarmaa, miten toimitaan henkilökohtaiseen budjettiin varattujen 

määrärahojen loppuessa. Mikäli budjetin arvo ei kata asiakkaan todellista palvelutarvetta ja 

lakisääteisiä oikeuksia, on budjettia muutettava ja mahdollisesti tarvittavat palvelut järjestettä-

vä muilla tavoin. Tämä saattaa kaventaa merkittävästi budjetin käytön mahdollisuuksia. 

 

5.2.2 Vaihtoehto 2: Toimintakykyyn perustuva hinnoittelu 

Asiakkaan toimintakykyyn perustuvassa hinnoittelumallissa (Malli 2, Kuva 7 ja Kuva 9) käy-

tetään yhteistä, ennalta sovittua mittaristoa asiakkaan toimintakyvyn tunnistamiseksi. Tämän 

jälkeen hinnoittelu kiinnitetään tähän mittaristoon (mm. sanonta ”pound for points”). Asiak-

kaan henkilökohtaisen budjetin arvo määräytyy eri suoritteiden yhteenlasketusta kokonaisar-

vosta. Suomessa toimintakyvyn rajoitteisiin ja niihin liittyviin kustannuksiin perustuvia re-

surssiallokaatiomalleja (englanniksi Resource Allocation Systems, RAS) ei toistaiseksi ole 

juurikaan käytetty. Sen lisäksi, että henkilökohtainen budjetointi on Suomessa vielä suhteelli-

sen uusi malli, Suomessa käytetään vaihtelevasti monia erilaisia toimintakykymittareita (esim. 

RAI, GAS) ja niihin ei ole kiinnitetty hinnoittelua.  

 

Kuva 9: Toimintakykyyn perustuva hinnoittelumalli 

 
Kansainvälisesti esimerkkejä löytyy runsaammin (katso esimerkiksi National Disability 

Authority 2015). Tunnetuimpia esimerkkejä ovat Englannissa In Controlin ja Association of 

Directors of Adult Social Services –järjestöjen, Simon Duffyn johdolla kehittämä resurssiallo-

kaatiomalli (”pounds for points”). Mallissa standardoidulle tarpeille myönnetään standardoitu 

kustannus. Lisäksi paljon käyttäjiä on FACE –ohjelmistoyrityksen tuottamilla, monimutkaisiin 

algoritmeihin pohjautuvilla ”pounds for points” –järjestelmillä.  Edellä kuvattujen mallien 

avulla on pystytty luomaan yhtenäisiä kriteerejä sille, miten toimintakyky muutetaan siihen 

liittyvää tarvetta vastaavaksi rahasummaksi. Esimerkiksi ”Jos toimintakyky asteikolla 1-10 on 

5, siihen liittyvä rahasumma on x euroa”. Yksinkertaisimmillaan tällainen malli on neliportai-

nen, jolloin palvelutarve voi olla lievä, satunnainen, ympärivuorokautinen tai kriittinen ja 

jatkuva vierihoidon tarve (Englannin In Control -malli). Vaihtoehtoisesti toimintakykyluokkia 

voi olla yli 200, kuten Hollannissa.  
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Mallien vahvuutena on, että toimintakykymittaristo on hyvin läpinäkyvä ja se tuo yhtenäisyyt-

tä asiakkaan arviointiprosessiin. Asiakkaan on helppo ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat 

hänen budjettinsa muodostumiseen ja millä tavalla hänen omat toimintakykyarvionsa on otettu 

huomioon budjetin arvon määrittämisessä. Asiakkaan näkökulmasta on myös positiivista, että 

resurssiallokaatio ei yleensä riipu maakunnan käytettävissä olevasta määrärahasta tai asiak-

kaan nykyisistä palveluista. Tällöin esimerkiksi maakunnan resurssien mahdollinen vähene-

minen loppuvuodesta ei vaikuta budjetin määrään.  

 

Lisääntyvästi toimintakykyyn pohjautuvia RAS -malleja on kritisoitu voimakkaasti myös 

niiden kehittäjien toimesta. Kritiikkiä on aiheuttanut erityisesti kehittämistyön haasteellisuus 

ja monimutkaisuus ja se, että mallit eivät välttämättä onnistu hyvin tehtävässään arvioida asi-

akkaiden todellista palveluntarvetta (esim. Slasberg ym. 2014). Käytännössä toimintakykymit-

tariston ja resurssiallokaatiotyökalujen oikeellisuuden varmistaminen suhteessa asiakkaan 

todellisuudessa tarvitsemiin palveluihin vaatii laajan asiakas- ja tietopohjan, jonka kokoami-

nen vie erityisasiantuntijoilta yleensä vuosia. Tällaisen kehittäminen olisi myös Suomen väes-

tömäärillä hankalaa. Malli ei myöskään välttämättä huomioi riittävästi asiakkaiden yksilöllistä 

toimintakyvyn kokemusta. Eri asiakkaat saattavat kokea saman toimintarajoitteen (esimerkiksi 

sokeutuminen) hyvin eri tavalla. Tällöin heidän tarvitsemat palvelunsakin ovat hyvin erilaisia 

samasta toimintarajoitteesta huolimatta. Lisäksi yhtenäisen toimintakykymittarin käyttöönotto 

tietyllä alueella voi olla haastavaa, koska eri ammattiryhmissä ja eri aloilla käytetään erilaisia 

mittareita, eikä valtakunnallisia linjauksia tietyn mittarin osalta ole tehty.  

 

Haastattelujen aikana monet Suomalaiset asiantuntijat kehuivat Iso-Britannian ja Hollannin 

resurssiallokaatiomalleja ja pohtivat niiden soveltuvuutta suomalaiseen toimintaympäristöön. 

Sen sijaan mallien parissa työskennelleet, kansainväliset asiantuntijat näkivät ne huonona 

vaihtoehtona Suomelle. Heidän kokemuksensa oli, että toimintakyvyn strukturoidusta arvioin-

nista muodostuu helposti pitkälle jalostettu, mutta mekaaninen rasti ruutuun -harjoitus. Sen 

lisäksi, että mallista voi muodostua hyvin monimutkainen, malli voi luoda asiakkaalle suoran 

kannusteen arvioida oma toimintakyky mahdollisimman alhaiseksi korkean budjetin varmis-

tamiseksi. Tällöin huomio siirtyy toimintakyvyn rajoitteiden yksityiskohtiin sen sijaan, että 

asiakas ja ammattihenkilö kohdistaisivat voimavaransa ja motivaationsa olennaiseen, eli ole-

massa olevien resurssien tarkoituksenmukaisempaan käyttöön. Kansainväliset asiantuntijat 

korostivat, että budjetin arvon määräytymisen kriteerejä ei kannata jalostaa liian pitkälle ja 

niissä tulisi säilyttää riittävästi asiakkaan tilanteen huomioivaa harkinnanvaraa. 

 

5.2.3 Vaihtoehto 3: Asiakkaan palveluihin perustuva 
hinnoittelu 

Asiakkaan palveluihin perustuva hinnoittelumalli vastaa parhaiten valinnanvapauslakiehdo-

tuksessa esitettyyn henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen toimintamalliin (Malli 3, 

Kuva 7 ja Kuva 10). Asiakkaan palveluihin perustuvassa hinnoittelumallissa määritetään asi-

akkaan tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut ja niihin liittyvät tuotantokustannukset. Tuotan-

tokustannukset määräytyvät sen mukaan, mitä palvelujen tuotanto maksaisi maakunnan liike-

laitoksen tuottamana. Tämä voi olla joko maakunnan liikelaitoksen suoraa, omaa tuotantoa tai 

ostopalvelun kautta hankittua, hankintalain alaista palvelutuotantoa. Tuotantokustannuksissa 

on mahdollista huomioida erilaisia alueellisia olosuhdetekijöitä. 

 

Asiakkaan palveluihin perustuvan hinnoittelun mallissa budjetin arvon määrittämisessä huo-

mioidaan niiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, joihin asiakas on sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sisältölakien puitteissa oikeutettu ja jotka asiakas toivoo tuotettavaksi henkilö-

kohtaisella budjetilla. Asiakas on oikeutettu niihin palveluihin, joita palvelutarpeen arvioinnin 
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perusteella hän tarvitsee ja jotka on kirjattu osaksi asiakassuunnitelmaa. Haastattelujen perus-

teella asiakkaan palvelutarvetta oli pohdittu kolmesta eri näkökulmasta: 

 

1. Historia: asiakkaan olemassa olevat palvelut eli aiemmin määritetty palveluntarve 

muodostaa henkilökohtaisen budjetin arvon pohjan. Tällöin asiakkaan tilanne on voi-

nut jatkua pitkäänkin hyvin muuttumattomana; 

2. Nykyhetki: laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä määritetyt asiakkaan 

tarvitsemat palvelut muodostavat henkilökohtaisen budjetin arvon pohjan. Tämä arvo 

saattaa erota historiallisesta arvosta, mikäli asiakkaan tarpeet eivät kohtaa edellisen 

arvioinnin yhteydessä määritettyjä palveluja; tai 

3. Tulevaisuus: asiakkaan palveluntarpeen arvioinnissa on tunnistettu tulevaisuuden 

skenaarioita. Tällöin palveluilla voidaan pyrkiä ennakoimaan tulevien, kalliiden pal-

velujen syntymistä ja huomioida näiden ennaltaehkäisyn merkitys. 

Huomioitavaa on, että laki edellyttää palveluntarpeen arvion ajantasaisuutta. Olemassa olevan 

säätelyn mukaisesti kansainväliset asiantuntijat puolestaan suosittelivat huomioimaan tulevai-

suuden palvelutarpeet ennaltaehkäisyn, palveluinnovaatioiden ja resurssien tehokkaan kohden-

tamisen näkökulmista, kun se on tarpeenmukaista.  

 

Kuva 10 havainnollistaa, miten kolme tapaa voidaan yhdistää osana palvelutarpeen arviointia 

ja budjetin arvon määrittämistä. Yhdistetty malli vastaa nykylainsäädännön ja valinnanvapaus-

lakiehdotuksen säännöksiä, mutta yksittäin mikään kolmesta tavasta ei täytä kaikkia lainsää-

dännöstä tulevia edellytyksiä. Seuraavat osiot selventävät erikseen historiaan, nykypäivään ja 

tulevaisuuteen pohjautuvaa arvon määrittämisen mallia. 

 

Kuva 10: Asiakkaan palveluihin perustuva hinnoittelumalli 

 
 

5.2.3.1 Aiempaan palvelutarpeeseen perustuva hinnoittelu 

Historialliseen palvelutarpeeseen perustuva hinnoittelumalli voidaan haastateltavien mukaan 

ottaa käyttöön, kun asiakkaalla on jo olemassa olevia palveluja, jotka vastaavat nykyistä pal-

velutarvetta ja nykypalvelujen todelliset kustannukset on tiedossa (Kuva 11). Haastateltavat 

pitivät mallin vahvuutena sitä, että monissa organisaatioissa on helppoa ja nopeaa määrittää 

asiakas- tai palvelukohtaisesti toteutuneet kustannukset ja hyödyntää näitä hinnoittelun pohja-

na. Monissa organisaatioissa on hyvä tietotaso sekä oman tuotantoon, että hankintoihin liitty-

vistä kustannuksista. Tämän vuoksi malli on ollut kokeiluissa yleisimmin käytetty malli.  
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Kuva 11: Olemassa olevia palveluja korostava hinnoittelumalli 

 
Mallin heikkous on, että sen kautta riski epätarkoituksenmukaisten toimintamallien siirtymi-

seen on suurempi kuin muissa malleissa. Esimerkiksi asiakkaan palveluntarve on voinut mer-

kittävästi muuttua, eikä tätä huomioida uudessa palvelutarpeen arvioinnissa riittävästi.  Joskus 

myös palvelutarpeen arviointi on saatettu tehdä organisaatiolähtöisesti eikä asiakaslähtöisesti. 

Mallin toinen heikkous on, että se todennäköisesti perustuu täysin perinteisten, olemassa ole-

vien palvelujen hintoihin. Tämä voi ehkäistä innovatiivista ajattelua uusien vaihtoehtojen 

osalta. Tämä korostuu tilanteissa, joissa asiakassuunnitelmaan on kirjattu hyvin tiukasti palve-

lun sisällölliset kriteerit.  

 

Esimerkki: Tiedolla johtaminen, Eksote 

Eksoten tiedolla johtamisen järjestelmä on auttanut kustannustietojen hallinnassa. Sen avulla 

on mahdollista saada kaikki yksilötason kustannustiedot yhden järjestelmän kautta. Näin on 

esimerkiksi mahdollista nähdä mitä muita palveluja kotipalvelua käyttävä henkilö käyttää ja 

paljonko ovat yksilötasoon kohdistuvat kokonaiskustannukset. Tämä auttaa ymmärtämään 

myös mitkä asiakasryhmät ovat niin kutsuttuja kalliita asiakkaita, miten heidän palvelunkäyt-

tönsä jakautuu ja kuinka palvelujen käyttö on muuttunut. Keskeistä onnistumiselle on hyvä 

vuorovaikutussuhde taloushallinnon ammattilaisen (business controller) kanssa. 

 

5.2.3.2 Nykyiseen palvelutarpeeseen perustuva hinnoittelu 

Nykyiseen palvelutarpeeseen perustuva hinnoittelumalli pohjautuu kaikissa tilanteissa ajanta-

saiseen, huolelliseen ja asiakaslähtöiseen palvelutarpeen arviointiin sekä niiden palvelujen 

hintoihin, joihin asiakas on arvioinnin perusteella oikeutettu (Kuva 12).  

 

Kuva 12: Ajantasaista palvelutarpeen arviota korostava hinnoittelumalli 

 
Tämän mallin vahvuus on, että se korostaa asiakkaan todellista palvelutarvetta nykyisten, 

olemassa olevien palvelujen ja niihin liittyvien kustannusten sijaan. Mallin heikkous on, että 

se on hieman hitaampi ja hankalampi tapa määrittää henkilökohtaisen budjetin arvoa kuin 

olemassa oleviin palveluihin perustuva malli, koska uusien, tarpeita vastaavien palvelujen 
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hinnoista ei välttämättä ole käytettävissä yhtä tarkkaa asiakaskohtaista kustannustietoa kuin jo 

olemassa olevista palveluista. Tässä mallissa huomio ei myöskään kiinnity yhtä voimakkaasti 

ennakoituihin palvelutarpeisiin ja niiden ehkäisyyn, kuten seuraavassa, tulevaisuuden skenaa-

rioihin perustuvassa mallissa. 

 

5.2.3.3 Ennakoituun palvelutarpeeseen perustuva hinnoittelu 

Tulevaisuuden palvelutarpeeseen perustuva hinnoittelumalli on hyvin samankaltainen kuin 

yllä kuvattu malli, mutta se tunnistaa budjetin arvon määrittämisessä vaihtoehtoisten skenaa-

rioiden tärkeyden (Kuva 13). Mallin vahvuus on, että se ennakoi tulevia palvelutarpeita ja 

ennaltaehkäisee negatiivisia vaikutuksia. Tulevaisuuden skenaarioiden merkitys on erityisen 

suuri, jos asiakas on riskissä päätyä ns. raskaiden palvelujen piiriin ja tarvitaan kannusteita 

ennaltaehkäisyyn investoimiseksi. Mallin heikkous on, että skenaarioiden pohtiminen, niiden 

arvon laskeminen ja niiden todennäköisyyksien arvioiminen on hyvin työlästä ja vaatii oma-

työntekijältä erittäin hyvää asiakkaan, hoitopolkujen ja palvelujärjestelmän tuntemusta.  

 

Kuva 13: Tulevaisuuden skenaarioita korostava hinnoittelumalli 

 
 

5.3 MALLEIHIN LIITTYVÄ PALVELUN TUOTTEISTUS 
JA TUOTANTOKUSTANNUSTEN LASKENTA 
 

Mihin palvelujen tuotteistamista tarvitaan? 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan budjetin suuruuden määrittämisessä on huomioitava 

eri palvelujen käyttötarve sekä se, mitä palvelujen tuottaminen maakunnan liikelaitoksen tuot-

tamana maksaisi. Budjetin suuruutta määritettäessä on kuitenkin varmistettava, että asiakas 

saa budjetilla kaikki ne asiakassuunnitelmassa henkilökohtaisella budjetilla katettavaksi tar-

koitetut palvelut, jotka hänelle palvelutarpeen arvion kautta kuuluvat. Tällöin palvelun kus-

tannuslaskennan taustalla ovat ensisijaisesti maakunnan omat tuotantokustannukset, mutta 

maakunnan on mahdollista huomioida alueellisia olosuhteita kustannuslaskennan tukena.  

 

Kustannuslaskenta vaatii maakunnilta tietynasteista palvelujen määrittelyä ja kuvaamista eli 

tuotteistamista. Alla on esitetty kuvaus tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan liittyvistä teki-

jöistä. Tämä on kuvattuna tarkemmin Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Sote -

palveluntuottajien korvaukset -työryhmän työmuistiossa koskien asiakassetelin käyttöönot-

toa. Lisäksi Sote-palveluntuottajien sopimukset –työryhmä on tuottanut esimerkkejä palvelun-

tuottajille asetettavista malliehdoista. Nämä pitävät sisällään esimerkkejä palvelukuvauksista 

sekä palveluntuottajille maksettaviin korvauksiin liittyvistä mallikirjauksista. Maakunta voi 

halutessaan hyödyntää näitä työnsä tukena. Huomioitavaa on kuitenkin, että vaikka maakunta 

ottaisi käyttöön kansalliset malliasiakirjat, sen tulee aina itse ymmärtää mistä tekijöistä palve-

luihin liittyvät kustannukset alueellisesti muodostuvat ja minkälaiset viitearvot tulisi sen pe-

rusteella ottaa käyttöön maakunnassa. 

 

Valinnanvapauslakiehdouksen mukaan budjetin suuruutta arvioitaessa on huomioitava eri 

palvelujen käyttötarve. Tätä varten maakunnan on tuotteistettava asiakkaan tarvitsemat palve-

lut eli kyseinen palvelukokonaisuus on määriteltävä ja kuvattava ja sille on määritettävä hinta. 

Tuotteistus sisältää minimissään palvelusisällön kuvauksen. Maakunta voi laajentaa kuvausta 
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esimerkiksi annettavaan palveluun liittyvillä asiakaskohtaisilla kriteereillä tai palveluntuotta-

jille asetetuilla yleisimmillä ehdoilla. Nämä voivat pitää sisällään palveluntuottajan erilaisten 

vastuiden erittelyä, palveluprosessiin liittyviä linjauksia, palveluprosessista syntyvien tie-

tosyötteiden määrittelyä sekä muita tarkoituksenmukaisia asioita.  

 

Tarkempi palvelukokonaisuuden määrittely yhtenäistää käsitystä palvelusta järjestäjän ja tuot-

tajan välillä. Toisaalta liian tarkka määrittely voi rajoittaa innovatiivisten palvelun toteutusta-

pojen muodostumista. Siksi palvelukuvauksen, asiakaskohtaisten kriteerien ja palvelua koske-

vien yleisten ehtojen tarkkuustasossa tulee hakea tasapainoa näiden vaikutusten välillä. Tuot-

teistuksen kehittämisen tulee olla jatkuva prosessi, jotta myös tulevaisuudessa uudet parhaat 

käytännöt ja toimintatavat saadaan käyttöön. Maakuntien kehittämistyön tueksi Sote-

palveluntuottajien sopimukset-työryhmä työstää esimerkkejä henkilökohtaiseen budjettiin 

liittyvistä palvelunkuvauksista ja yleisistä maakunnan asettamista ehdoista, joita maakunta voi 

halutessaan hyödyntää oman tuotteistuksen ja siihen liittyvän kehittämistyön tukena.  

 

Palvelujen tuotteistamisen tueksi maakunnan on ensin tehtävä päätöksiä käytössä olevista 

palveluluokista. Tämän jälkeen osana palveluluokkien kuvaamista ja tuotteistamista, maakun-

nan on laskettava kuvauksen mukaiseen palveluun liittyvät tuotantokustannukset. On tärkeää 

ymmärtää, että tuotannon kustannukset ovat aina arvioita ja vaativat oletuksia esimerkiksi 

tuotannon mittakaavasta ja yleiskustannusten jakoperusteista. Maakunnan liikelaitoksen on 

kuitenkin kyettävä perustelemaan palveluntuottajille palvelusta maksettu korvaus ja se millä 

perusteella se kattaa palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Siksi maakunnan liikelai-

tos tarvitsee syvällistä ymmärrystä niin oman suoran tuotannon kuin ostopalvelujen kautta 

välillisesti hankitun tuotannon kustannuksista.  

 

Yksityiskohtaisen kustannuslaskennan tukena voi hyödyntää esimerkiksi palvelusetelilainsää-

dännön tueksi kehitettyjä oppaita (mm. Sitra, 2010) sekä Sote-palveluntuottajien korvaukset –

työryhmän ja Sitran yhteistyössä kehittämää ohjeistusta koskien asiakassetelin arvon määrit-

tämistä. Ohjeistus julkaistaan kesäkuussa 2018. Valinnanvapausuudistus ei muuta tuotteistuk-

seen ja kustannuslaskentaan liittyviä hyviä käytäntöjä, mutta yhtenäistää esimerkiksi palvelu-

luokitusten käyttöä, joka osaltaan tukee maakuntien tiedon vertailtavuutta. Suun terveyden-

huoltoa lukuun ottamatta, maakunta vastaa kuitenkin itse palveluihin liittyvästä tuotteistukses-

ta ja hinnoittelutyöstä. 

 

Korvausten näkökulmasta maakunta asettaa yksittäisestä palvelusta maksettavan korvauksen 

enimmäishinnan, mutta palveluntuottaja voi tuottaa palvelun alhaisemmalla hinnalla. Toisin 

kuin nykyisessä palvelusetelilainsäädännössä, palveluntuottaja ei voi periä asiakkaalta lisä-

maksuja asiakassuunnitelman mukaisesta palvelusta ja palveluntuottaja on saamallaan kor-

vauksella tuotettava koko henkilökohtaisen budjetin perusteena oleva palvelu. Maakunta perii 

asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut, mikäli niitä sisältyy asiakkaan saamaan palveluun.  

 

Nykyisiin palveluihin kohdistuvat kustannukset voidaan huomioida joko asiakaskohtaisina 

todellisina kustannuksina tai niihin liittyvinä palvelun keskikustannuksina, esimerkiksi koko 

maakunnan alueella. Maakunnan liikelaitoksen oman suoran tuotannon kustannusten lisäksi 

taustalla voidaan hyödyntää tietoa ostopalvelujen hinnoista. Asiakaskohtaisten kustannusten 

huomioiminen helpottaa maakunnan työtä erityisesti tilanteissa, joissa asiakas saa tavallisuu-

desta poikkeavampia palveluja, joiden kustannukset ovat jo hyvin tiedossa. Joissain maissa 

hinnoittelun tueksi on kehitetty valtakunnallisia hinnastoja, joissa on voitu huomioida palve-

luntuottamiseen liittyvät aluekohtaiset kustannusvaihtelut. Korvausperusteina voivat olla myös 

esimerkiksi hyviin käytäntöihin perustuvat maksuluokat.  

 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/2010_28_Melin_Tuominen-Thuesen_Koila_Palvelusetelin%20hinnoittelupolitiikan%20vaihtoehtoja%20ja%20malleja.pdf
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Haastateltavat kokivat, että heillä oli hyvä käsitys asiakkaan palveluista ja niihin liittyvistä 

kustannuksista, erityisesti kunnallisten palvelujen, ostopalvelujen sekä palvelusetelillä tuotet-

tavien palvelujen osalta. Käytännön toimijoille myös asiakasmaksuihin liittyvät käytännöt 

olivat selkeitä. Tehokasta työskentelyä auttoi toimiva yhteistyösuhde organisaation taloushal-

linnon ammattilaisen (business controller) kanssa hintatietojen varmistamiseksi sekä alueelli-

sesti kehitetty palvelujen tuotteistaminen. Asiantuntijat korostivat, että kustannusten laskemis-

sa on varmistettava, että kyseessä on kokonaiskustannukset eli että hinnat sisältävät muun 

muassa palkat, ylityökorvaukset, työvuorolisät, lomat, kehittämistyön, koulutukset, hallintoku-

lut, lakisääteiset maksut kuten vakuutukset, kuljetukset, materiaalit ja kiinteistökulut. 

 

Esimerkki: Vantaan tuotekirja 

Vantaalla on käytössä tuotekirja, jossa listataan tuotteistetut palvelut ja niiden kustannukset 

kuten asiakaspuhelun hinta eri ammattiryhmien osalta. Tämän avulla on helppo laskea palve-

lun nykykustannuksia ja määrittää sen kautta asiakkaan käytettävissä olevan budjetin arvoa. 

Malli vaatii henkilökunnalta laskentaosaamista. Tuotekirja havainnollistaa myös uuden palve-

lukokonaisuuden suunnitteluvaiheessa, minkälaisia palveluja on tarjolla.  

 

Kuten edellisessä luvussa on nostettu esiin, uusien, vaihtoehtoisten ja räätälöityjen palveluko-

konaisuuksien kustannusten laskenta voi olla haastavampaa kuin perinteisten nykypalvelujen 

kustannusten laskenta. Käytännössä työtä selkeyttää valinnanvapauslakiehdotuksen taustalla 

vaikuttava periaate, että asiakkaan räätälöidyn palvelukokonaisuuden arvo perustuu siihen, 

mitä asiakkaan tarvitsemat palvelut olisivat tulleet maksamaan erillisillä, maakunnan liikelai-

toksen tuottamilla palveluilla. Tällöin voidaan hyödyntää esimerkiksi nykypalveluihin liitty-

viä, laskennallisia keskikustannuksia. Laskennallisia keskikustannuksia määritetään usein 

arvioimalla keskimääräistä yksikköhintaa (per tunti, päivä, kuukausi tai vuosi) nykypalvelu-

tuotannon kyseisessä palveluluokassa. Haastattelujen perusteella palveluluokkien määrittämi-

sessä apuna on käytetty esimerkiksi omaa tuotteistusta tai hankintoihin liittyviä kilpailullisia 

määritelmiä. 

 

Vaihtoehtoisten palvelujen kustannusten arviointi edellyttää sekä asiakkaan omaa aktiivisuutta 

että ammattihenkilön tukea prosessin aikana. Erityyppiset palveluseteliportaalit koettiin myös 

hyviksi apuvälineiksi. Niihin on voitu koota kustannustietoa joistain henkilökohtaiseen budje-

tointiin soveltuvista uusista palveluntuottajista ja palveluihin liittyvistä kustannuksista. 

 

Esimerkki: Parastapalvelua.fi 

Henkilökohtaista budjettia käyttäessä asiakkaan tulee olla kykenevä hallitsemaan budjettiaan 

sekä ottamaan selvää vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Yhtenä vaihtoehtona 

tämän prosessin helpottamiseksi useat haastateltavista pohtivat olemassa olevien palvelusete-

liportaalien soveltuvuutta henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnin tukena. Esimerkki tällaises-

ta palvelusta on parastapalvelua.fi -portaali, joka on valtakunnallinen verkkopalvelu palvelu-

seteleinä ja ostopalveluina järjestettävien palvelujen hallinnoimiseksi. Asiakkaille se helpottaa 

valinnanvapauden käyttöä tuomalla yhteen paikkaan tietoa erilaisista palveluista, niiden tuot-

tajista sekä mahdollisuuden seurata palvelun toteutumista. Sivuston kautta voi myös antaa 

palautetta ja vertailla palvelun tuottajia. Palveluntuottajat puolestaan voivat entistä helpommin 

tavoittaa asiakkaita. Palvelua ovat kehittäneet Espoo, Oulu, Kouvola, Turku ja Tampere.  

 

Tarvittavan palvelun määrän osalta haastateltavat nojasivat nykylainsäädäntöön, mikäli se 

antoi tukea palvelun määrän arviointiin: ”Esimerkiksi vammaispalveluissa on asiakkaita, joilla 

on ollut oikeus päivätoimintaan, mutta eivät ole käyttäneet niitä. Heille määräksi tulee laki-

sääteinen viisi päivää (maksimi).” Osa haastateltavista kuitenkin nosti esiin, että palveluluo-

kan keskiarvokustannuksen ylittäminen on harkinnan mukaan ollut mahdollista erityispalve-

luissa palvelun saatavuuden ja laadun takaamiseksi. 
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Lopullisen henkilökohtaisen budjetin arvo saadaan laskemalla yhteen kaikki henkilökohtai-

seen budjettiin sisältyväksi sovitut palvelukokonaisuudet ja niihin liittyvät kustannukset.  Ne 

palvelut, joihin henkilökohtainen budjetti ei sovellu tai ole mahdollinen, jätetään pois lasken-

nasta. Laskuista jätetään pois myös ne palvelut, jotka asiakas toivoo tuotettavan maakunnan 

liikelaitoksen toimesta.  

 

Asiantuntijoiden tunnistamia onnistumistekijöitä 

 Maakunnassa on tuotteistettu palveluja ja tietoa niihin liittyvistä kustannuksista.  

 Tietoa on kootusti tarjolla myös julkiselle sektorille vaihtoehtoisista palveluista ja niihin 

liittyvistä kustannuksista.  

 Maakuntien tulisi kehittää ymmärrystä kustannuksista tiiviissä vuorovaikutuksessa ta-

louspäällikön (business controller) kanssa. 

 Eri asiakassegmenttien keskimääräisistä kokonaiskustannuksista rakennetut kustannus-

liukumat voivat helpottaa ja nopeuttaa henkilökohtaisen budjetin arvon määritystä. 

 

Asiantuntijoiden tunnistamia haasteita 

 Ilman valtakunnallista tuotteistusta, hinnastoa ja hinnoittelumalleja Suomeen on riskinä 

syntyä erilaisia käytäntöjä eri maakuntien välille. 

 Nykyisin julkisen sektorin oman tuotannon ja kilpailutusten kustannustaso on luultavasti 

liian alhainen, koska niiden laskemisessa ei huomioida kokonaisvaltaisesti kaikkia kus-

tannuksia. Mikäli henkilökohtaisen budjetoinnin kustannukset perustuvat näihin tietoihin, 

palvelujen saatavuus voi muodostua ongelmaksi.  

 Palvelujen hinnat saattavat muuttua, kun henkilökohtaisen budjetin palvelut yleistyvät.  

 Palveluntuottajien ehdoissa, hinnoittelussa ja asiakassuunnitelmassa tulee näkyä hyvin 

selkeästi, mitä palvelu sisältää ja mitä siihen ei kuulu, kuten ylläpitokustannukset. Tämän 

tiedon pitää olla myös asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa niin, että asiakkaalle ei 

synny virheellistä kuvaa siitä mitä hänelle voidaan lisäpalveluna myydä.  
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6 EHDOTUS: BUDETIN ARVON 
MÄÄRITTÄMISEN ”LIUKUMAMALLI” 
 

Kuten edellä olevissa luvuissa on kuvattu, henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiseen ei 

ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa ja siihen liittyy aina myös asiakaskohtaista harkintaa. 

Monissa asiantuntijahaastatteluissa kuitenkin toivottiin, että Suomessa otettaisiin käyttöön 

valtakunnallisesti yhdenmukainen henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen malli/ viite-

kehys sekä henkilökohtaisen budjetoinnin kautta kehittyvä innovatiivinen, kansallinen palve-

luvalikoima ja siihen liittyvä tuotteistus. Asiantuntijat näkivät ongelmallisena sen, että asiak-

kaat voivat saada samaan palvelutarpeeseen erisuuruisen rahasumman riippuen siitä, minkä 

maakunnan alueella hän asuu. Kansainväliset asiantuntijat puolestaan korostivat joustavuutta 

budjetin arvon määräytymisen kriteereissä. Niitä ei tulisi jalostaa liian pitkälle, jotta asiakkaan 

yksilöllisen tilanteen vaatima joustavuus säilyy ja se voidaan huomioida ammattihenkilön 

harkinnan kautta. Viimekädessä valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan henkilökohtaisen 

budjetin soveltamiseen liittyvät kysymykset ja korvauskäytännöt ratkaistaan maakuntatasolla.  

 

Palveluntuottajien korvaukset -työryhmä esittää maakunnille yhtenä vaihtoehtona ottaa käyt-

töön ns. ”henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen liukumamallin”. Mallin kehittä-

mistyön taustalla on pyritty hyödyntämään kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia henkilö-

kohtaiseen budjettiin liittyvistä onnistumistekijöistä. Tuotteistuksen näkökulmasta mallissa 

tunnistetaan, että jokaisella asiakkaalla on yksilöllinen elämäntilanne ja siihen liittyvä palvelu-

tarve ja siksi asiakkaiden henkilökohtaisten budjettinen koostumus vaihtelee. Toisaalta mallis-

sa on tunnistettu, että eri asiakasryhmillä esiintyy yhteisiä, tunnusomaisia piirteitä joita on 

tunnistettu ja hyödynnetty viitekehyksen rakentamisessa. Malli tarjoaa maakunnille lähesty-

mistavan jäsentää ja yksinkertaistaa henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen kokonai-

suutta, kadottamatta henkilökohtaisen budjetoinnin edellyttämää joustavuutta.  

 

Mallissa asiakkaat jaetaan eri palvelunkäyttäjäryhmiin (katso Taulukko 3, sivu 43) ja tämän 

jälkeen budjetin arvon määrittämisen taustalla hyödynnetään palvelukäyttäjäryhmiin liittyviä 

kustannusliukumia. Kustannusliukumat perustuvat maakunnan liikelaitoksen keskikustannuk-

siin ja niiden keskimääräiseen hajontaan.  Mallia sovellettaessa maakunnan tulee kehittää 

omaa ymmärrystään alueellisista kustannuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä käytössä 

olevista palveluista ja niiden luokittelusta. 

 

Liukumamallissa asiakkaat on jaettu keskeisiin palvelukäyttäjäryhmiin ja malli jäsentää käyt-

täjäryhmälle tyypillistä palveluvalikoimaa (Kuva 14). Asiakasprosessin edetessä malli räätä-

löityy asiakkaan palvelujen mukaiseksi. Malli tarjoaa viitekehyksen, jota voidaan hyödyntää 

yksilötasolla budjetin arvon määrittämisessä. Se tarjoaa ammattihenkilökunnalle ja asiakkaille 

käytännön työtä helpottavan, rakenteellisen viitekehyksen ymmärtää miten henkilökohtaista 

budjettia voi ylätasolla jäsentää, minkälaisista tekijöistä henkilökohtaisen budjetin arvo mää-

räytyy ja kuinka erilaiset valinnat vaikuttavat käytössä olevan budjetin määrään.  

 

Kuva 14: Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen ”liukumamalli” 
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Malli on helposti sovellettavissa yksilötasolla, mutta soveltuu myös järjestäjän näkökulmasta 

palvelunkäytön seurantaan sekä palveluverkon muotoutumista ohjaavaksi työvälineeksi. Mal-

lin käyttö ei ole maakuntia velvoittavaa. Mikäli maakunnat ottavat mallin käyttöön, sen sovel-

lus ja jatkokehittämistyö tapahtuvat maakunnan tasolla, maakunnan omien palveluluokitusten 

ja näihin liittyvien kustannusten ohjaamana. Käytyjen keskustelujen kautta mallin kehittämis-

työlle on saatu tukea kansainvälisiltä asiantuntijoilta ja se on herättänyt myönteistä kiinnostus-

ta käytännön toimijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa.  

 

 

6.1 ENSISIJAISEEN PALVELUUN PERUSTUVA 
ASIAKASSEGMENTOINTI JA LIUKUMA 
 

Henkilökohtaisen budjetin liukumamallissa asiakkaat on jaettu keskeisiin palvelukäyttäjäryh-

miin yksinkertaistettujen palveluluokkien, ns. asiakassegmenttien avulla (Kuva 14 sekä Tau-

lukko 3). Tämä tarkoittaa käytännössä, että asiakkaat jaettaisiin palvelutarpeen arvioinnin 

jälkeen erilaisiin palvelunkäyttäjäryhmiin (asiakassegmentteihin) sen perusteella, mitä palve-

lua he ensisijaisesti tarvitsevat. Ensisijaisia palveluja ovat esimerkiksi vanhusasiakkailla sään-

nöllinen kotihoito tai tehostettu palveluasumien tai vammaispalvelujen käyttäjillä ympärivuo-

rokautisen palveluasumisen palvelut tai kotihoidon palvelut.  

 

Taulukko 3: Vanhuspalvelujen ja vammaispalvelujen keskeiset asiakassegmentit 

 
 

Maakuntakohtaisessa liukumamallin jatkotyöstössä maakunta: 

1. Päättää henkilökohtaisen budjetin soveltuvuuskriteereistä (kenelle, mihin palveluihin) 

2. Päättää minkälaista palveluluokitusta se käyttää asiakkaan ensisijaisten palvelujen osalta 

eri asiakasryhmissä. Näissä mallilaskuissa on hyödynnetty ensisijaisten palvelujen määrit-

telyssä sellaisia palveluja, jotka yksinään selittävät valtaosan asiakkaan kustannuksista. 

3. Tämän jälkeen maakunta voi laskea suuntaa-antavat kustannusliukumat palveluluokittain 

ja lisätä ymmärrystä siitä minkä tyyppiset asiakkaat asettuvat kustannusliukuman eri koh-

tiin tai jäävät keskihajonnan ulkopuolelle. 

 

Nordic Healthcare Groupin (NHG:n) toimesta laskettujen mallilaskujen mukaan, hyödyntäen 

Oulun vuoden 2013 keskikustannuksia, yllä kuvatut ensisijaiset palveluluokat muodostavat 

valtaosan kyseisten asiakkaiden palvelujen kokonaisarvosta. Ensisijaisen palvelun kustannus-

ten osuus kuitenkin vaihtelee eri palveluluokkien välillä. Näissä mallilaskelmissa soveltu-

vuuskriteerinä käytettiin määritelmää, jossa asiakkaalla oli vähintään kolme erilaista palvelua 
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tai Kelan etuutta1. Mallilaskujen perusteella asiakasryhmän ensisijaiset palvelut muodostivat 

tehostetussa palveluasumisessa 79 prosenttia kokonaiskustannuksista, laitoshoidon van-

husasiakkailla 78 prosenttia, säännöllisen kotihoidon asiakkailla 55 prosenttia ja omaishoidon 

asiakkailla 50 prosenttia (Kuva 15). 

 

Kuva 15: Vanhuspalvelujen asiakassegmenttien ensisijaiset palvelut suhteessa toissijai-

siin palveluihin, kun asiakkaalla oli vähintään kolme erilaista palvelua 

   
 

Vammaispalveluissa vastaavasti ensisijaisen palvelun arvo vaihteli laitoshoidon vammaisasi-

akkaiden 94 prosentista omaishoidon asiakkaiden 41 prosenttiin (Kuva 16). 

 

Kuva 16 Vammaispalvelujen asiakassegmenttien ensisijaiset palvelut suhteessa toissijai-

siin palveluihin, kun asiakkaalla oli vähintään kolme erilaista palvelua 

 
 

Maakunta voi hyödyntää esimerkiksi keskikustannuksia laskiessaan asiakassegmenttiin liitty-

vää, suuntaa antavaa kustannushaarukkaa. Alla on kuvattu esimerkinomaisesti asiakasryhmä-

kohtaisen kokonaisbudjetin liukuma vanhuspalvelujen laitoshoidon asiakkaalle.  Esimerkki on 

laskettu NHG:n toimesta käyttäen Oulun vuoden 2013 keskikustannuksia. Mallin avulla voi-

daan ymmärtää, että 90 prosentilla asiakkaista kokonaiskustannusten arvo on 30 000 – 60 000 

euroa palvelutarpeen laajuudesta riippuen. Yli puolella asiakkaista kokonaiskustannukset ovat 

välillä 50 000 – 60 000 euroa, keskimääräisten kustannusten ollessa 58 900 euroa2.  

                                                 
1 Mallilaskuissa aineistoon on sisällytetty Kelan etuuksien arvo. Valtaosa henkilökohtaiseen 

budjettiin oikeutetuista sai ainakin yhtä Kelan etuutta. Siksi tarkastelussa huomioitiin asiak-

kaat, joilla oli vähintään kolme palvelua tai Kelan etuutta kahden palvelun sijaan. Lakiehdo-

tuksen mukaan Kelan etuisuudet eivät sisälly henkilökohtaisen budjetin malliin Suomessa. 
2 Malliin on sisällytetty Kelan etuuksien arvo, joiden osuus oli keskimäärin yhdeksän prosent-

tia (noin 5 200 euroa) kokonaisbudjetista. Lakiehdotuksen mukaan Kelan etuisuudet eivät 

kuitenkaan sisälly henkilökohtaisen budjetin malliin Suomessa. 
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Kuva 17: Esimerkki palvelun kustannusten liukumasta vanhuspalvelujen laitoshoidon 

asiakkaalle 

 
Maakunnan tulisi asiakassegmenttien sisällä kehittää ymmärrystä siitä minkä tyyppinen van-

huspalvelujen laitoshoidon asiakas edustaa liukuman keskivertoasiakasta, tai minkälainen 

laitoshoidon asiakas edustaa liukuman kevyemmän tai suuremman tarpeen omaavaa asiakasta. 

Ymmärrystä tarvitaan myös siitä, minkä tyyppiset asiakkaat osuvat keskihajonnan ulkopuolel-

le. Viitekehyksen etuna on, että ammattihenkilökunta pystyy hyvin nopeasti ja hallinnollisesti 

kevyesti antamaan ensimmäisen, karkean liukuma-arvion budjetin suuruudesta, eli määrittä-

mään suuntaa-antavan liukumavälin asiakkaan tuen ja palvelujen kustannuksille. Maakunnan 

näkökulmasta tämä tieto antaa tärkeää suunnittelutukea johtamisen ja kustannusten hallinnan 

ja budjettisuunnittelun näkökulmasta.  

 

6.2 TOISSIJAISTEN PALVELUJEN MERKITYS 
 

Asiakkaan henkilökohtainen budjetti perustuu aina asiakkaan yksilölliseen elämäntilanteeseen 

ja siksi ensisijaiseen palveluun perustuva hinnoittelua voidaan hyödyntää vain karkeana, suun-

taa antavana arvioina. Sen lisäksi, että asiakassegmentin sisällä asiakkaan palvelujen tarve 

vaihtelee, asiakas itse päättää mitkä asiakassuunnitelman mukaiset palvelut hän haluaa sisäl-

lyttää osaksi henkilökohtaista budjettia. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, jossa asiakas toi-

voo osan palveluista maakunnan liikelaitoksen tuottamana. Lakiehdotuksen mukaan liikelai-

toksen itse tuottamia palveluja ei voi saada henkilökohtaisella budjetilla. Siksi henkilökohtai-

sen budjetin arvoa laskettaessa on tärkeää ymmärtää mistä eri palveluista yksittäisen asiakkaan 

kustannusliukuma koostuu. Tätä voidaan kutsua kustannusliukuman modulaarisuudeksi. 

 

Liukumamallissa jokaiselle asiakkaalle määräytyy yllä kuvatun mukaisesti ensisijainen palve-

lu ja sitä tukevat toissijaiset palvelut. Nämä muodostavat yhdessä asiakkaan tarvitseman pal-

velukokonaisuuden (Kuva 18).  Liukumamalli perustuu ajatukseen siitä, että ensisijaisen pal-

velun lisäksi asiakas saa tarvitsemansa määrän toissijaisia palveluja. Näiden palvelujen määrä 

ja laajuus vaihtelevat asiakaskohtaisesti. Toissijaisia palveluja voivat olla esimerkiksi henkilö-

kohtaisen avun tai erilaisten terapioiden palvelut vammaisille henkilöille, joiden ensisijainen 

palvelu on ympärivuorokautinen laitosasuminen.  
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Kuva 18: Liukumamallin modulaarisuus 

 

 
 

Maakuntakohtaisessa liukumamallin jatkotyöstössä maakunta: 

4. Lisää ymmärrystään mitkä toissijaiset palvelut tukevat asiakkaan ensisijaisia palveluja ja 

miten ne yleisesti jakautuvat eri asiakassegmenttien palveluissa. 

5. Tämän jälkeen maakunta voi laskea kustannusliukumat myös yksittäisille, toissijaisille 

palveluille. Maakunnan tulee myös toissijaisten palvelujen osalta ymmärtää mitkä tekijät 

vaikuttavat asiakkaan sijoittumiseen liukuman eri kohdissa ja mitkä tekijät vaikuttavat 

palvelun hintaan yksittäisten palvelujen osalta. 

 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 19) on esitettynä esimerkin omaisesti minkä tyyppisistä, toissi-

jaisista palveluista vanhuspalvelun laitoshoidon asiakkaan henkilökohtainen budjetti voisi 

koostua.  

 

Kuva 19: Esimerkki vammaispalvelun laitoshoidon asiakkaan ensisijaisen palvelun ja 

toissijaisten palvelujen/ etuuksien kustannuksista (Ateriapalvelun rooli) 

 

 
Yllä kuvattu esimerkki on laskettu NHG:n toimesta käyttäen Oulun vuoden 2013 keskikustan-

nuksia. Esimerkissä malliin on sisällytetty myös Kelan etuudet. Huomioitavaa on, että Kelan 

etuuksien sisällyttämien osaksi henkilökohtaista budjettia vaatisi monikanavarahoituksen 

purkamista ja olemassa olevien lakien täsmentämistä. Siksi on suositeltavaa, että maakun-

nat työstävät omat mallilaskunsa ilman Kelan etuuksia3. Tällöin mallissa on mukana vain 

maakunnan tuottamat palvelut palveluluokittain. Alla oleva esimerkki on laskettu hyödyntäen 

sellaisten asiakkaiden kustannustietoa, joilla on vähintään kolme palvelua tai Kelan etuutta 

(vertaa laaja-alaisuuden määritelmä sekä Kelan etuuksien sisältyminen osaksi aineistoa). 

                                                 
3 Malliin on sisällytetty Kelan etuuksien arvo, joiden osuus oli keskimäärin yhdeksän prosent-

tia (noin 5 200 euroa) kokonaisbudjetista. 
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6.3 KUSTANNUSLIUKUMIEN MODULAARISUUS 
 

Henkilökohtaisessa budjetissa lähtökohtana on, että lainsäädännön rajoissa asiakas voi itse 

päättää ammattihenkilön tukemana, mitä tarpeidensa mukaisia palveluja hän haluaa sisällytet-

täväksi budjettiin. Siksi liukumamallissa on ymmärrettävä mistä palveluista asiakkaan lopulli-

nen liukuma koostuu ja mikä on yksittäisten palvelujen vaikutus kokonaisuuteen. 

 

Koska asiakkaiden palvelutarve vaihtelee palveluluokkien sisällä, myös jokaisen yksittäisen 

palvelun osalta voidaan tunnistaa kustannusliukumia. Esimerkiksi laitoshoidon keskimääräi-

nen kustannus on X, mutta palvelutarpeen suuruudesta riippuen se voi vaihdella välillä x- y. 

Asiakkaan ominaisuuksien lisäksi liukumaa voi selittää alueelliset erot palveluntuottamisen 

kustannuksissa. Ensisijaiseen palveluun perustuvan, suuntaa-antavan kustannusliukuman li-

säksi maakunnan liikelaitos voi hyödyntää eri palveluluokkiin sisältyviä kustannusliukumia 

budjetin lopullisen arvon määräytymisen tukena. Tämä korostuu siinä vaiheessa, kun asiakas-

kohtaisesti ymmärretään mitkä palvelut sisältyvät asiakkaan henkilökohtaiseen budjettiin.   

 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisesti henkilökohtaiseen budjettiin liittyy rajoituksia sen 

osalta mitä se voi sisältää. Osaltaan asiakkaan omat valinnat vaikuttavat myös henkilökohtai-

sen budjetin lopulliseen arvoon. Käytännössä asiakas voi esimerkiksi haluta osan palveluista 

maakunnan liikelaitoksen tuottamana, esimerkiksi jatkaa asumista tutussa liikelaitoksen palve-

luyksikössä. Tällöin kyseiset palvelut eivät sisälly lopulliseen budjettiin, vaan ne järjestetään 

muilla tavoin. Voi myös olla tilanteita, joissa asiakas ei ole oikeutettu kaikkiin niihin palvelui-

hin, joita asiakassegmentin suuntaa-antavan liukuman muodostumisessa on käytetty. Viime-

kädessä henkilökohtaisen budjetin arvo määräytyy niiden palvelujen yhteenlasketusta sum-

masta, jotka on sisällytetty osaksi asiakkaan henkilökohtaista budjettia. Maakunnan liikelaitos 

voi käyttää harkinnanvaraa liukuma-arvojen puitteissa varmistaakseen esimerkiksi palvelun 

saatavuuden maakunnan eri alueilla. 

 

Kuva 20: Henkilökohtaiseen budjettiin sisällytetyt palvelut 

 
Liukumamallin viitekehyksen avulla on mahdollista jäsentää asiakkaan henkilökohtaisen bud-

jetin sisältämien palvelujen kokonaisuutta ja niihin liittyvää kustannusliukumaa hyvin yksi-

tyiskohtaiselle tasolle asti, laskemalla yhteen eri palvelumoduulit. Myös yksittäisten palvelu-

jen tasolla maakunnan tulee kehittää ymmärrystä siitä miltä erisuuruinen palveluntarve liuku-

man sisällä näyttää. Esimerkiksi kolme tuntia palvelua x kertaa viikossa. Kansainväliset haas-

tateltavat painottivat, että kustannushaarukoita ei tulisi määrittää liian tarkasti, jotta ammatti-

henkilöille jää harkinnanvaraa yksilöllisten tilanteiden mukaan. Kustannushaarukoiden käyttö 

kuitenkin nopeuttaisi ammattihenkilöiden työtä ja toisi yhteisen viitekehyksen budjettiin liitty-
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viin käytäntöihin ja niiden soveltamiseen. Tarve korostuu, kun valinnanvapauslain myötä 

henkilökohtaisen budjetin käyttäjämäärien oletetaan kasvavan nopeasti. 

 

6.4 LIUKUMIEN KÄYTÄNNÖN SOVELTAMINEN 
PROSESSIN ERI VAIHEISSA 
 

Kehittämistyön tueksi tehdyt haastattelut osoittivat, että nykykäytäntöjen pohjalta on erotetta-

vissa kolme erilaista vaihetta, joissa budjetin arvon määrittäminen näkyy eri tasolla. Nämä 

ovat hyvin linjassa yllä kuvatun liukumamallin kanssa ja sen miten eri tason liukumia voidaan 

käytännössä hyödyntää henkilökohtaisen budjetoinnin eri vaiheissa.  

 

1. Tarpeen arviointi: Tämä kuvastaa vaihetta, jossa asiakkaan palvelutarve on arvioitu ja 

asiakkaalle on joko kerrottu henkilökohtaisen budjetin mahdollisuudesta tai asiakas on it-

se pyytänyt henkilökohtaista budjettia. Tämän vaiheen aikana asiakas on saattanut pyytää 

hyvin karkeaa arviota budjetin suuruusluokasta ja siihen liittyvistä reunaehdoista. Karkea 

arvio budjetin suuruusluokasta voidaan määrittää nopeasti asiakassegmentin budjetti-

liukuman perusteella. Esimerkiksi 90 prosentille vanhuuspalvelujen laitoshoidon asiak-

kaista todennäköisesti budjetin liukuma on välillä 30,000–60,000 euroa (Taulukko 4). On 

todennäköistä, että myös valinnanvapauslakiehdotuksen mukaisessa henkilökohtaisen 

budjetin mallissa asiakkaat pyytävät alustavaa arvioita budjetin suuruudesta jo hyvin ai-

kaisessa vaiheessa. 

 

2. Suunnitteluvaihe: Kun ammattihenkilökunta on arvioinut laaja-alaisesti asiakkaan pal-

velutarpeet ja henkilökohtainen budjetti on nähty soveltuvan asiakkaalle, on päätettävä 

mitkä palvelut kuuluvat henkilökohtaisen budjetin piiriin ja mikä on näiden palvelujen 

yhteenlaskettu arvo. Budjetin arvo perustuu siihen, mihin palveluihin asiakas on oikeutet-

tu maakunnan perinteisen sote-tuotannon perusteella ja mitkä palveluista asiakas toivoo 

tuotettavan henkilökohtaisella budjetilla. Tämän vaiheen tukena voidaan käyttää asiakas-

segmentin sisällä olevien ensisijaisten ja toissijaisten palvelujen liukumia niiden palvelu-

jen osalta, jotka on sisällytetty henkilökohtaiseen budjettiin. Tämän perusteella muodos-

tuu hyvinkin yksityiskohtainen liukuma-arvo budjetin suuruudesta. Maakunta voi hyö-

dyntää palvelukohtaisia, liukumaa tukevia kriteerejä tarkentaessaan asiakaskohtaisia kri-

teerejä palvelun sisällölle.  

 

3. Päätöksentekovaihe: Kun asiakkaan tarvitsema palvelukokonaisuus on suunniteltu ja 

kirjattu asiakassuunnitelmaan, henkilökohtaisen budjetin arvo vahvistetaan hallintopää-

töksellä. Tämä vaatii lopullisen ymmärryksen siitä mitkä palvelut asiakas sisällyttää 

osaksi henkilökohtaista budjettia ja mitkä palvelut mahdollisesti hankitaan perinteisen 

palvelutuotannon kautta henkilökohtaisen budjetin ulkopuolella. Hallintopäätökseen kir-

jautuu budjetin arvo eri palvelujen osalta ja tämä päätös toimii raamina henkilökohtaisen 

budjetin käytölle.  Tulevaisuudessa maakunta vastaisi yksittäisten palvelujen kustannuk-

sista päätöksessä määrättyyn enimmäisarvoon asti. Liukumamallissa joustavuutta lisää 

mallin taustalla vaikuttavat kustannusliukumat. Näiden avulla voidaan varmistaa, että 

asiakkaalla on tosiasiallinen mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut. Niiden kriteerejä 

voidaan myös hyödyntää asiakaskohtaisen päätöksen perusteluissa. 

 

Esimerkki: Kuvitteellinen asiakasesimerkki [Tähän olisi hyvä saada kokeilualueilta pa-

rempi esimerkki] 

Kuvitteellisen esimerkkiasiakkaan budjetin arvo olisi voinut hahmottua seuraavasti: 

1. Tarpeen arviointi: henkilökohtainen budjetti on alustavan arvion mukaan korkeintaan 

30 000 - 60 000 euroa vuodessa, koska laitoshoidossa olevan vanhuksen keskimääräiset 

vuosikustannukset ovat tätä luokkaa (Kuva 17). 
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2. Suunnitteluvaiheessa henkilökohtainen budjetti on korkeintaan 58 900 euroa vuodessa, 

koska asiakkaan yksilöllinen palvelutarve vastaa tyypillisesti laitoshoidossa olevan van-

huksen palvelun tarvetta. Koska asiakas ei halua sisällyttää nykyisen laitoshoidon palve-

lua (keskimäärin 46 200 euroa / vuosi) sekä saamaansa puheterapiapalvelua (keskimäärin 

500 euroa/vuosi) osaksi henkilökohtaista budjettia, budjetin arvoksi jää 12,200 eu-

roa/vuosi. Tarkennetun palvelutarpeen arvioinnin perusteella laskettu lopullinen budjetin 

arvo voi olla siihen sisältyvien liukumien rajoissa hieman ylempi tai alempi. 

3. Päätöksentekovaiheessa 12,200 euron vuosibudjetti eritellään yksittäisten palvelujen 

osalta. Tässä esimerkissä (Kuva 19) Kelan maksamien etuuksien arvo oli noin 5 240 eu-

roa, joka voidaan vähentää budjetin arvosta (12, 200 euroa -5 240 euroa = 6 960 euroa). 

Asiakkaalle voitaisiin tehdä päätös esimerkiksi siitä, että hän voisi käyttää enintään n. 

1000 euroa vuodessa toimintaterapiaan, jonka avulla vahvistetaan liikuntarajoitteisen kä-

den liikeratoja. Asiakas voi tämän avulla hankkia palvelun yksittäiseltä toimintaterapian 

palveluja tuottavalta palveluntuottajalta, joka ilmoittaa maakunnalle sitoutuvansa maa-

kunnan asettamiin palveluntuotantoa koskeviin ehtoihin, asiakaskohtaisen päätöksen si-

sällön kuvaamalla tavalla.  Lisäksi asiakkaalle voitaisiin palvelutarpeen arvion mukaan 

myöntää esimerkiksi enintään n. 2 000 euroa vuodessa kuljetuspalveluihin, 400 euroa ate-

riapalveluihin, ja niin edelleen. Asiakkaan päätökseen kirjautuisin palvelukohtaisesti esi-

merkiksi maksimissaan 250 euroa joka kolmas kuukausi käden liikeratoja vahvistavaan 

toimintaterapiapalveluun.  

 

Haastatellut asiantuntijat pitivät tärkeänä budjetin joustavuutta. Tarkan euromäärän sijaan 

budjetin tulisi olla kirjattu yksittäisten palvelujen osalta muodossa ”korkeintaan X euroa”, 

sillä erityisesti yhteisöllisten ja osallisuutta edistävien palvelujen hyödyntäminen voi merkittä-

västi alentaa räätälöidyn palvelukokonaisuuden kustannuksia. Tarvittaessa maakunta voi ra-

joittaa kustannusriksiä esimerkiksi ilmoittamalla kuinka suuren osan palveluun liittyvästä 

vuosittaisesta kokonaisarvosta asiakas voi käyttää esimerkiksi kolmen kuukauden ajanjakson 

aikana.  

 

Maakunnan liikelaitoksen on varmistettava, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut henkilö-

kohtaisen budjetin avulla. Mikäli asiakkaan henkilökohtaisen budjetin tasoa täytyy tarkistaa, 

on se nopeasti tehtävissä edellä kuvatun liukumamallin mukaisesti.  

 

1. Määrittämällä asiakkaan ensisijainen palvelu, ns. asiakassegmentti (esimerkiksi 

vammaispalvelujen ympärivuorokautinen palveluasuminen) ja tähän ylätasolla liitty-

vä kustannusliukuma; 

2. Ymmärtämällä ensisijaiseen palveluun perustuvan kustannusliukuman sisällä asiak-

kaan tarvitsemat yksittäiset palvelut ja näihin liittyvät kustannusliukumat; 

3. Tarkistamalla kohtaako asiakkaan tarve arvion siitä mihin asiakas on sijoitettu yksit-

täisten palvelujen liukumissa; sekä  

4. Tarkistamalla ovatko kaikki ne palvelut, jotka kuuluvat henkilökohtaisen budjetin 

piiriin sisällytetty osaksi henkilökohtaisen budjetin arvoa.   

5. Mikäli henkilökohtaisen budjetin tasossa ilmenee edelleen puutteita, maakunta voi 

viimekädessä tarkistaa vastaako maakunnan liikelaitoksen, kustannuslaskennan tu-

kena käyttämät perusteet arvoa, joilla palveluja voi hankkia liikelaitoksen ulkopuoli-

silta markkinoilta. Tällöin voi olla, että maakunnan on tarkistettava kustannuslas-

kennan perusteita niin, että ne huomioivat markkinaolosuhteet maakunnan tuotanto-

kustannusten lisäksi. 
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6.5 LIUKUMAMALLIN LASKENTAESIMERKKEJÄ 
  

Yllä kuvatun mukaisesti ammattihenkilöstö voi muodostaa suunnitteluvaiheen aikana hyvin 

nopeasti ylätason käsityksen henkilökohtaisen budjetin karkeasta suuruudesta sen perusteella, 

miten asiakkaan tarpeet heijastavat kyseisen asiakassegmentin tyypillistä asiakasta. Asiakas-

suunnittelun edetessä budjetin suuruus voidaan täsmentää hyödyntäen yksittäisten, henkilö-

kohtaiseen budjettiin sisällytettyjen palvelujen liukuma-arvoja ja asiakkaan toiveita siitä mitä 

palveluja hän toivoo osaksi henkilökohtaista budjettia. Koska budjetin arvo perustuu liuku-

miin, ammattihenkilölle jää perusteltua harkinnanvaraa varmistaa, että asiakas voi saada tar-

peiden mukaiset palvelut budjetin lopullisen arvon perusteella.  

 

Henkilökohtaisen budjetin liukumamallin suunnittelun tukena NHG toteutti mallilaskelmia 

Oulun aineistolla kesän 2017 aikana. Näiden mallilaskelmien kautta lisättiin ymmärrystä siitä 

minkälaiset palvelut yleensä tukevat toissijaisina palveluina asiakkaan ensisijaisia palveluja ja 

minkälaisia kustannushaarukoita henkilökohtaiseen budjettiin tavanomaisesti sisältyy.  

 

Alla on esitettynä NHG:n tutkijoiden laskema hyvin karkea esimerkki mahdollisista asiakas-

segmenteistä ja näihin liittyvistä kustannushaarukoista. Tutkijoiden laskelmat perustuvat Ou-

lun kaupungin todellisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin vuonna 2013. Aineiston 

laskennassa tarkasteltiin henkilökohtaista budjettia vanhus- ja vammaispalvelujen näkökul-

masta. Tutkimuksessa hyödynnettiin tämän jälkeen menettelytapaa, jossa  

 

1. Henkilökohtaisen budjetin piiriin soveltuvat palvelut jaettiin esisijaisiin ja toissijai-

siin palveluihin. Lähtökohtaisena ajatuksena oli, että kaikilla asiakkailla on voimassa 

oleva ensisijainen palvelu; 

2. Tämän jälkeen määritettiin kuinka pitkään kukin asiakas oli vuoden aikaan kuulunut 

mihinkin pääsijaiseen palveluun; 

3. Kustannukset toissijaisista palveluista kohdistettiin ensisijaisiin palveluihin sen mu-

kaan miten pitkään asiakas oli kuulunut kuhinkin pääsijaiseen palveluun; ja 

4. Lopuksi budjetit määräytyivät skaalaamalla palvelukohtaiset vuosikustannukset. 

 

NHG:n työstämissä mallilaskuihin on sisällytetty Kelan maksamat etuudet. Vaikka nykylain-

säädännön puitteissa näitä ei voi sisällyttää osaksi asiakkaan lopullista henkilökohtaista bud-

jettia, mallin valmisteluvaiheessa nähtiin mielekkäänä tarkastella asiakkaan saaman tuen ko-

konaisuutta riippumatta siitä kuka palvelun rahoittaa. Käytännössä Kelan etuuksien sisällyttä-

mien osaksi henkilökohtaista budjettia vaatisi monikanavarahoituksen purkamista, sekä tähän 

sisältyvän lainsäädännön tarkentamista. NHG:n mallilaskelmien pohjalta esitetyssä muodossa 

ei ole mahdollista esittää liukuma-arvoja yksittäisten palvelujen osalta. 

 

6.5.1 Esimerkit kokonaisbudjettien suuruudesta 

Oulun kaupungin aineiston perusteella (NHG 2017), iäkkään henkilön laitoshoito aiheuttaa 

noin 50 000 euron vuosikustannukset, tehostettu palveluasuminen noin 40 000 euron, säännöl-

linen kotihoito noin 15 000 euron ja omaishoito noin 6 000 euron vuosikustannukset. Kysei-

siin laskelmiin on sisällytetty asumismuotoon liittyvien kustannusten lisäksi muitakin sote-

palveluja kuten avustaja-, kuljetus-, ateria-, päivätoiminta-, turva- ja kuntoutuspalveluja sekä 

Kelan etuuksia, jotka kasvattavat asiakkaan saamien palvelujen kustannuksia noin 4 000–13 

000 euroa vuodessa. Tästä Kelan etuuksien osuus on noin 8–26 prosenttia. Näin ollen kyseisen 

laskutavan mukaisten iäkkäiden henkilöiden budjetit olisivat asumismuodosta riippuen noin 

10 000–60 000 euroa vuodessa. Koska yli puolet sosiaalihuollon vanhusasiakkaista on sään-

nöllisen kotihoidon piirissä, vanhusasiakkaiden budjetti olisi laskennallisesti keskimäärin noin 

25 000 euroa vuodessa. On kuitenkin huomioitava, että hajonta tulisi olemaan suurta, eikä 
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varsinaista keskimääräistä edustajaa ole. THL:n kotihoidon laskennan perusteella, kotihoidon 

asiakaskohtainen kustannus vaihtelee asiakkaan hoitoisuudesta riippuen huomattavasti. Esi-

merkiksi kotikäyntien määrä vaihtelee yhdestä jopa yli 90 käyntiin kuukaudessa. 

 

Edellä mainitun aineiston perusteella vammaisten henkilöiden laitoshoito aiheuttaa noin 125 

000 euron kustannuksen vuodessa, ympärivuorokautinen palveluasuminen noin 50 000 euron 

kustannuksen vuodessa, osavuorokautisesti tuettu palveluasuminen ja kotihoito noin 20 000 

euron kustannuksen vuodessa ja omaishoito noin 6 000 euron kustannuksen vuodessa. Omais-

hoidon osalta kustannus voi kasvaa jopa puolella, kun mukaan lasketaan hoidettavan ja hoita-

jan palveluja (Laakoli, K, & Peiponen, A. 2012. Kunnallistieteellinen aikakauskirja). 

 

Noin kolmasosalle vammaispalvelujen asiakkaista ei synny suoraan asumiseen liittyviä kus-

tannuksia, vaan he asuvat itsenäisesti henkilökohtaisen avun tukemana (keskimäärin kustan-

nukset noin 12 500 euroa vuodessa).  Kuten edellä, vammaispalvelujen asiakkaiden laskelmiin 

on sisällytetty asumismuotoon liittyvien kustannusten lisäksi muitakin sosiaali- ja terveyspal-

veluja sekä Kelan etuuksia. Tällöin henkilökohtaiset budjetit voisivat asiakkaan palvelutar-

peista riippuen kasvaa ensisijaisen palvelun (esim. ympärivuorokautisen palveluasumisen) 

kustannusten lisäksi noin 4 000–25 000 euroa vuodessa, josta Kelan etuuksien osuus on noin 

3–50 prosenttia. Erityisesti kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille syntyy paljon muita palvelu-

tarpeita kotihoidon lisäksi. Näiden laskelmien pohjalta vammaispalvelujen asiakkaiden henki-

lökohtaiset budjetit olisivat asumismuodosta riippuen tyypillisesti noin 10 000–130 000 euroa 

vuodessa. Koska kalleimmassa asumismuodossa eli laitoshoidossa asuu alle yksi prosentti 

asiakkaista ja osuus vähenee jatkuvasti, vammaispalvelujen myöntämä henkilökohtainen bud-

jetti olisi laskennallisesti keskimäärin noin 30 000 euroa vuodessa.  

 

Korkeimmat Kelan etuuksien osuudet sekä ikäihmisillä että vammaisilla olivat omaishoidon 

asiakkailla. Matalimmat osuudet olivat laitoshoidon vanhus- ja vammaisasiakkailla sekä te-

hostetun palveluasumisen asiakkailla (iäkkäät) ja osavuorokautisesti tuetun palveluasumisen 

asiakkailla (vammaiset). Jokaisen asiakasryhmän kohdalla keskimääräinen laskennallinen 

budjetti jäisi kuitenkin merkittävän suuruiseksi myös ilman Kelan etuuksien sisällyttämistä. 

Alla olevat taulukot esittävät asiakkaan ensisijaisen ja toissijaisten palvelujen keskimääräiset 

vuosikustannukset sekä keskimääräiset kokonaiskustannukset. Viimeisessä sarakkeessa on 

esitetty kustannusten liukumaväli 90 prosentille kyseisen asiakassegmentin asiakkaista. Las-

kemat perustuvat oletukseen, että asiakkaalla tulee olla vähintään kolme palvelua (ml. Kelan 

etuudet), ollakseen oikeutettu henkilökohtaiseen budjettiin. 

 

Taulukko 4: Vanhuuspalvelujen henkilökohtaisen budjetin jakautuminen sekä liukumat 

90 prosentille asiakassegmentin asiakkaista 
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Taulukko 5: Vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetin jakautuminen sekä liukumat 

90 prosentille asiakassegmentin asiakkaista 

 

 
 

6.5.2 Esimerkkejä liukumien rakenteesta palveluittain 

Alla olevat kuvat (Kuva 21 - Kuva 30) esittävät yllä kuvatun menetelmän mukaiset asiakas-

segmenttikohtaiset budjettiliukumat sekä näihin sisällytettyjä palveluja. Huomioitavaa on, että 

malleissa ei ole eritelty palvelukohtaisia kustannusliukumia. Malleissa kustannukset on lasket-

tu asiakkaille, joilla on vähintään kolme palvelua tai Kelan myöntämää etuutta. Mikäli palve-

lut laskettaisiin ilman kolmen palvelun rajoitusta, budjettiin oikeutettujen asiakkaiden määrä 

kasvaisi ja yksittäisten budjettien liukuma-arvot olisivat hieman korkeampia (Taulukko 6). 

 

Taulukko 6: Budjettien keskimääräinen koko jos asiakkaan palvelujen määrään ei koh-

distu rajoitteita tai jos henkilökohtaiseen budjettiin vaaditaan vähintään kolme palvelua 

tai Kelan myöntämää etuutta 

 

 
 



53 

 
Työluonnos, täydentyy jatkovalmistelun aikana ja korjataan lain voimaan tultua 

Kuva 21: Vanhuspalvelujen laitoshoidon asiakkaat 

 
 
Kuva 22: Vanhuspalvelujen tehostettu palveluasuminen 
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Kuva 23: Vanhuspalvelujen säännöllinen kotihoito 

 
 

Kuva 24: Vanhuspalvelujen omaishoidon asiakkaat 
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Kuva 25: Vammaispalvelujen laitoshoidon asiakkaat 

 
 
Kuva 26: Vammaispalvelujen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat 
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Kuva 27: Vammaispalvelujen osavuorokautisesti tuetun palveluasumisen asiakkaat 

 

 
 
Kuva 28: Vammaispalvelujen kotihoidon vammaisasiakkaat 
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Kuva 29: Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun asiakkaat 

 
 
Kuva 30: Vammaispalvelujen omaishoidon asiakkaat 
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6.6 LIUKUMAMALLIN JATKOTYÖSTÖ 
 

Yllä kuvattua liukumamallia on tarkoitus jatkotyöstää yhdessä kärkihankekokeilujen kanssa 

kevään 2018 aikana. Tavoitteena on, että ennen työmuistion julkaisua kesäkuussa 2018, kärki-

hankekokeilut voivat halutessaan hyödyntää työmuistiota ja kokeilla liukumamallin soveltu-

vuutta käytännössä. Työn tuloksena toivotaan lisää tietoa ensisijaisten ja toissijaisten palvelu-

jen luokittelusta, näihin liittyvistä liukumista ja liukumien perusteista. Tarkoitus on päivittää 

tätä työmuistiota tietoisuuden lisääntyessä. Lähestymistavan käyttö ei ole maakuntia velvoit-

tavaa. 

 

Liukumamalli esiteltiin kärkihankekokeilujen edustajille palvelusetelikokeilujen kick off tilai-

suudessa Tampereella 5.2.2018. Tilaisuudessa esitetty viitekehys sai hyvän vastaanoton sen 

toimintaperiaatteiden osalta ja moni alueista esitti pyynnön päästä kokeilemaan mallin sovel-

tuvuutta käytännössä. Tämän johdosta lähestymistapa esiteltiin kohdennetummin palvelusete-

likokeilujen henkilökohtaisen budjetin työpajassa Helsingissä 27.3.2018. 

 

Lisäksi lähestymistapa esiteltiin henkilökohtaisen budjetin yhteistyökokouksessa 8.3.2018, 

jossa oli läsnä eri kaupunkien, ammattikorkeakoulujen sekä järjestöjen edustajia Avain kansa-

laisuuteen –hankkeen puitteissa. Myös tässä tilaisuudessa malli sai myönteisen vastaanoton ja 

se koettiin selkeänä sekä myös johtamista tukevana apuvälineenä. Osallistujat näkivät hyvänä, 

että henkilökohtaisen budjetin arvon määrittäminen ei ollut esitetty irrallisena kokonaisuutena 

vaan osana koko henkilökohtaisen budjetoinnin laajempaa prosessia. Mallin nähtiin myös 

helpottavan käytännön toimijoiden työtä henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisessä. 

Nähtiin kuitenkin tärkeänä viestiä selkeästi siitä, että mallin kautta asiakkaita ei tasapäistetä 

ensisijaisen palvelun kautta vaan ymmärretään asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen merkitys 

osana liukumamallin kokonaisuutta.  
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LIITTEET 
 

 
LIITE 1: HAASTATELLUT ASIANTUNTIJAT 
 

Maailmalla henkilökohtainen budjetointi on ollut käytössä ainakin 1970-luvulta lähtien esi-

merkiksi Alankomaissa, Australiassa, Belgiassa, Kanadassa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Itali-

assa, Itävallassa, Ranskassa ja Saksassa. Suomessa henkilökohtainen budjetointi on herättänyt 

kiinnostusta erityisesti viimeisten vuosien aikana ja sitä on kokeiltu useissa alueellisissa kehit-

tämishankkeissa. Sosiaali- ja terveysministeriö haastatteli kesän 2017 aikana seuraavia asian-

tuntijoita kehittämistyön tueksi: 

 

Australian National Disability Insurance Agency: Eddie Bartnik 

Diak: Tuula Pehkonen-Elmi 

Eksote: Riitta Hakoma 

Espoon kaupunki: Anu Autio  

Helsingin kaupunki: Helena Soini, Arja Peiponen, Nina Sohlberg-Ahlgren 

Hämeenlinnan kaupunki: Marika Paasikoski 

Iso-Britannian Centre for Welfare Reform: Simon Duffy, keskusteluja käyty myös muiden 

asiantuntijoiden kanssa 

Kainuu: Esko Pääskylä 

Kehitysvammaisten palvelusäätiö: Petteri Kukkaniemi, Aarne Rajalahti 

Kehitysvammaliitto: Susanna Hintsala 

KELA: Marjukka Turunen, Mia Mustonen, Susanna Bruun 

Keski-Uudenmaan sote: Pirjo Laitinen-Parkkonen 

King’s College London, Iso-Britannia, John Woolham 

Metropolia: Sirkka Rousu 

Porin kaupunki: Mari Levonen 

Saimaan ammattikorkeakoulu: Katja Kylläinen 

Tampereen kaupunki: Hanne-Maria Leppäranta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Päivi Nurmi-Koikkalainen 

Vantaan kaupunki: Hanna Pösö 
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LIITE 2: TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEET ASIANTUNTIJAT 
 

Apotti: Susanna Kaisla 

Espoon kaupunki: Matti Lyytikäinen 

Helsingin kaupunki: Mikaela Westergård 

Lohjan kaupunki: Hanna Tiirinki 

Metropolia: Sirkka Rousu 

Porvoon kaupunki: Soili Partanen 

Uudenmaanliitto: Timo Aronkytö, Tiina Turkia, Tiina Öhman 

Vantaan kaupunki: Hanna Pösö 

 
LIITE 3: SOTE-PALVELUNTUOTTAJIEN KORVAUKSET -
TYÖRYHMÄN JÄSENET 
 

Hämeenlinnan kaupunki: Jukka Lindberg 

Jyväskylän kaupunki: Kati Kallimo, Anu Mutka 

Kela: Reija Jääskeläinen 

Kuntaliitto: Tero Tyni 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Raija Volk, Anne Whellams, Mikko Meuronen, Linda Soikkeli  

Tampereen kaupunki: Vesa-Matti Kangas 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Timo Seppälä, Satu Kapiainen 

Valtiovarainministeriö: Jukka Mattila, Ville Salonen 

Turku: Jutta Nieminen (asiantuntija) 

Työ- ja elinkeinoministeriö: Elise Pekkala, Eeva Vahtera, Olli Koski (asiantuntijat) 

PSSHP: Janne Niemeläinen (asiantuntija) 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Anne Nordblad (edustaa suun terveydenhuollon alatyöryhmää) 
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LIITE 4: SUOMALAISTEN KOKEILUJEN KOOSTE  

 

ALUE 

 

KENELLE? 

 

MIHIN  

PALVELUUN? 

 

MITÄ PALVELUJA 

HANKITTIIN/VOI 

HANKKIA? 

 

HUOMIOITA 

Eksote Palveluihin tyytymätön vam-
maispalvelujen asiakas.  

 

Lapsiperheet, joilla erityistar-
peita; aikuiset ovat tulleet 

vanhemmiksi nuorena tai 

perheellä muuten kuormittunut 
elämäntilanne. 

 
Aikuiset asiakkaat, joiden 

omaehtoista arkea tukemaan 

tarvitaan sote-palveluja, osa voi 
olla lastenhuollon jälkihuollon 

piirissä olevia aikuistuneita 

nuoria.  

Vammaispalvelut 
Lapsiperheiden 

palvelut 

 

Julkisia palveluja kor-
vaavia palveluja; paljon 

päivätoiminnan korvaa-

vaa toimintaa, ostettu 
päivätoiminnan hinnalla 

esim. apua ja lähdetty 

sen kanssa työpaikalle. 
Päivätoiminnan tilalle 

myös kuvataideterapiaa 
ja musiikkiterapiaa.  

Apua yksin elämiseen 

(esim. avustaja kotiin, 
jotta ei tarvitse asua 

laitoksessa).  

 Vain lapset rajattu pois 

 Etsitään innovatiivisesti 

”vain taivas on rajana” 

korvaavia palveluja julki-

sille palveluille 

Helsinki Vammaispalvelujen asiakkaat 
 

 

 

Vammaispalveluis-
sa: Asuminen, työ -

ja päivätoiminta.  

Vammaispalveluissa 
avustajia, korvaava työ- 

ja päivätoiminta 

 

 Perheet toivoivat räätälöi-

tyjä asumisratkaisuja 

Käpi-hankkeessa kotihoidon 

asiakkaat ja koihoidon tukipal-

velut 
 

Lauttasaaren asiakaskeskeinen 

paleluverkko -hankkeessa 
mukana ikääntyneet omaishoi-

toperheet, joissa yli 65-vuotias 

hoidettava, sekä kotihoidon 
tukipalveluasiakkaat. 

Ikäihmisten palve-

luissa: omaishoito-

perheiden palvelut  
ja kotihoidon tuki-

palvelut (päivätoi-

minta, lyhytaikais-
hoito, kuljetuspalve-

lut, omaishoidon 

tuen palkkiot). 

Ikäihmisten kokeilussa 

asiakkailla laaja valin-

nanvapaus; asiakas sai 
valita mitä palvelua, 

mistä ja milloin, esim. 

ulkoiluapua, fysioterapi-
aa, kaupassakäynti - ja 

siivousapua. 

 Asiakkaita saatiin mukaan 

kokeiluihin vähemmän 

kuin mitä suunniteltiin, 
asiakkaat olivat varovai-

sia.  

Keski-

Uuden-

maan sote 

Lakiehdotuksen mukaiset 

asiakasryhmät; 

Nuoret 18–25-vuotiaat päihde- 
ja mielenterveysasiakkaat sekä 

perheet, joissa on lapsia ja 
päihde- ja mielenterveyspalve-

lujen asiakkuus; 

Kotipalvelua saavat perheet.  

Vanhuspalvelulain,  

vammaispalvelulain 

tai kehitysvammais-
ten  

erityishuollosta 
annetun lain mukai-

set palvelut 

Kokeilu alkaa syksyllä 

2017; ei vielä kokemuk-

sia toteutuneista palve-
luista 

 Kokeiluissa mukana noin 

100 asiakasta ja heille 
kaltaistetut verrokit joita 

seurataan 

 Henkilökohtaisen budje-

toinnin sääntökirja val-

misteilla 

Hämeen-
linna 

Palvelutarpeen arviointiin 
ohjautuneet lapsiperheet; 

henkilökohtaista budjettia 

tarjotaan tilanteissa, joissa 
perhe ohjautumassa kotipalve-

luun, perhetyöhön tai perhe-

neuvolaan. Budjettia tarjotaan 
myös jo palveluissa oleville.  

Perheterapia, perhe-
työ, kotipalvelu, 

tavaroita ja materi-

aaleja 
 

Ei suuria rajauksia mitä 
henkilökohtaisella 

budjetilla voi hankkia, 

yksi perhe hankkinut 
esimerkiksi lapselle 

tarvikkeita 

 Aluksi ei suuria rajauksia, 

rohkeampi lähestymistapa 

kuin lakiesityksessä. Ke-

sän 2018 jälkeen kokeilua 
muutettu siten, että asiak-

kaina ovat ensisijaisesti 

vammaispalvelujen lapsi-
perheet ja lapsiperheiden 

kotipalvelu.  

 Kokeilussa mukana 

kahdeksan asiakasta 

 Ei perheitä, joilla monen 

palvelun tarve vaan rajat-

tu tuen tarve 
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Kainuu Erityislasten omaishoitajavan-

hemmat eli 

omaishoidonsopimuksen 
piirissä olevat alle 18-

vuotiaiden kehitysvammaisten, 

vammaisten ja sairaiden henki-
löiden omaishoitajat. 

Omaishoidon vapai-

den järjestäminen.   

Budjetilla voidaan 

hankkia Hyvinvoinnin 

palvelutarjottimelta 
(digipalvelu) lapsiper-

heiden kotipalvelua tai 

kotipalvelun tukipalvelu-
ja. Tarjolla on noin 15 

vapaasti valittavaa eri 

palvelua siivouksesta 
ateriapalveluihin asti ja 

lisää valmistellaan 

tarpeen mukaan. Yksi 
kotipalvelun tukipalve-

luista on sosiaalihuolto-
asetuksen mukaisesti 

”sosiaalista kanssakäy-

mistä edistävät palvelut”, 
joiden sisällöstä asiak-

kaan on sovittava oma-

työntekijän kanssa ennen 
palvelun hankintaa. 

 AVAIN-asiakaskokeilu 

markkinointinimenä, jotta 
vältetään sekoittamasta 

Kainuun laajempaan HB-

kokeiluun.  

 Budjetin arvo rajautuu 

pitkälti 300 €/kk eli 
omaishoidon vapaiden ar-

voon. 

 Tarvelähtöisyys: omais-

hoidon vapaiden lain pe-

rustelujen mukainen tar-

koitus on omaishoitajan 
jaksamisen lisääminen, 

joten HB:lla hankittavien 

palvelujen on tyydytettä-
vä tätä asiakkaan tarvetta. 

 Kokeilun keskiössä on 

henkilökohtaisen budje-

toinnin digialusta. 

 10-15 asiakasta 

Pori Perheelliset aikuiset, joilla 

vähintään yksi kuormittava 

tekijä elämässä; perheessä 
voidaan odottaa erityislasta, on 

jo erityislapsi, yksinhuoltajuus, 

tai jokin muu asia kuten lasten-
suojelun jälkihuollon piirissä 

oleva vanhempi tai raskautta 
varjostava päihteidenkäyttö.  

Vammaispalvelut 

 

Päihde- ja mielen-
terveydenpalvelut; 

avokäynnit ja kun-

toutukseen liittyvät 
asiat 

 
Äitiysneuvola 

Esimerkiksi palveluja, 

jotka edesauttavat päih-

teetöntä elämää; voi olla 
vaikka harrastustoimin-

taa. ”Vain maa ja taivas 

rajana” kunhan palvelut 
perustellaan asiakasläh-

töisesti.  

 Kaikki lakisääteiset 

palvelut (kehitys- ja vai-

keavammaisille) avohuol-

lon palveluista asumis-

palveluihin paitsi tahdon-
vastaiset palvelut (esim. 

lastensuojelu) 

 Yksin lasta odottavan 

äidin: synnytysneuvonta, 

ultraääni, tulevat suoran 
valinnan palvelut 

 Max. 20 asiakasta 

 Korjaavan lastensuojelun 

piirissä olevat rajattu pois 

 Kerätään tietoa verrokki-

ryhmästä 

Tampere Kaupungin omassa kokeilussa; 

väliinputoaja-asiakkaat eli 
asiakkaat joilla selkeä iso tuen 

tarve, mutta diagnoosi ei riitä 
vammaispalvelulain mukaiseen 

palveluun 

 
 

 

Avain kansalaisuuteen -
hankkeessa: Alle 21-vuotiaiden 

omaishoitajat joilla sopimus 

omaishoidosta, vammaispalve-
lutoimiston asiakkaat, lapsiper-

heiden tilapäisen kotipalvelun 

asiakkaat (käytännössä heitä ei 
ollut yhtään mukana) 

 

Asiakasohjauksen ja Sitran 
toteuttama kokeilu v. 2012 

ikäihmisten omaishoitajille 

Sosiaalipalvelut: 

Alle 21-vuotiaiden 
omaishoidon tuki; 

omaishoidon laki-
sääteinen vapaa 

voidaan vaihtaa 

kokonaan/osittain 
budjetiksi. 

 

Lapsiperheiden 
tilapäinen kotipalve-

lu; palveluseteli 

voidaan vaihtaa 
kokonaan/osittain 

budjetiksi. 

Vammaispalveluissa 
työ- ja päivätoiminta 

voidaan vaihtaa 

kokonaan/osittain 
budjetiksi.  

Budjettia käytetty hyvin 

erilaisiin asioihin kuten 
kuntosaliin, lomamat-

koihin, lenkkareihin, 
”henkivartijaan” (itse-

näisen pärjäämisen 

tukeminen), päivätoi-
minnan muuttaminen 

esim. shakin pelaamisek-

si.  
 

 

 Ei terveyspalveluja 

 Väliinputoaja-asiakkaat 

rohkeita ideoimaan palve-
luja, koska heillä ei ollut 

siihen subjektiivista oi-

keutta 

 Monet väliinputoaja-

asiakkaat eivät aikaisem-
min olleet käyttäneet mi-

tään palveluja, sillä ko-

kemus, ettei ole tarjolla 
mitään sopivaa 

 V. 2018 Avain kansalai-

suuteen-hanke on laajen-
tunut koskemaan kaikkia 

omaishoitajia ja esim. 

vammaispalvelun palve-
luasumista. Lapsiperhei-

den tilapäinen kotipalvelu 

jäi pois 

Vantaa Nuoret aikuiset, jotka ovat 

vanhempia tai tulossa van-
hemmiksi 

 

Monipuolista tukea tarvitsevat 

jälkihuollon ja aikuissosiaali-

työn asiakkaat 

 
Lapsiperheet, jotka ovat perhe-

neuvolan asiakkaita ja joilla on 
kuormittunut elämäntilanne 

 

Kehitysvammaiset 
 

Nuorten asumiseen ja elämän-

hallintaan liittyvät kokeilut 

Sosiaalihuoltolain ja 

lastensuojelulain 
mukaiset palvelut ja 

tukitoimet 

 

Vammaispalvelut 

 

Vaihtoehtoisia palveluja; 

esim. psykososiaaliset 
perhepalvelut ml. ADHD 

coaching tai henkilöstön 

palkkaus 

 

Vammaispalveluissa 

kuvataideterapia, mu-
siikkiterapia, apua 

itsenäiseen elämiseen 
avustajien palkkaamisel-

la, työkeskuksen vaihta-

minen talonmiehen 
töihin ja keittiöhommiin, 

uimahallissa käyminen 

avustajan kanssa 

 Käytetään, jos muu-

ten ei ole suoraa 

palveluvastetta 


