
Miltä tulevaisuus 
näyttää?

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen Etelä-Savossa



Etelä-Savo

Etelä-Savossa toimii 
Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
kuntayhtymä Essote, Itä-
Savon sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä Sosteri ja 
Pieksämäen kaupunki.

Kuvio: Hankesuunnitelma, Etelä-Savon valinnanvapauspilotti – henkilökohtaisen budjetin sisältöosio 



Valinnanvapauspilotti

• Haettu alueen toimijoiden 
hankekonsortiona avustusta 
sote-keskuspalveluille, 
henkilökohtaiselle 
budjetoinnille ja 
asiakasseteleille. 

• Kevään 2018 linjauksessa 
esitetty 2 milj. € rahoitusta 
asiakasetelin ja 4,5 milj. € 
rahoitusta HB:n pilotoinnille.

Mikä tekee Etelä-Savosta 
kiinnostavan?
• Toimintaympäristön haasteet, mm. 

ikääntynein maakunta ja haja-
asutus.

• Kuntayhtymämallin 
palvelujärjestelmä

• Toimintamallit yhteistyölle esim. 
keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

• Kokemus HB:n pilotoinnista
• Yksityisen ja 3. sektorin toimijoiden 

yhteistyömallit
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Luoda 
• Edellytykset asiakkaiden valinnanvapaudelle: 

rakenteiden organisointi
• Vaikuttavuusperusteinen ja asiakaslähtöinen 

valinnanvapausmalli: saumattomat 
palveluketjut, asiakasohjaus, monituottajuus, 
tiedon saavutettavuus, vaikuttavat palvelut

• Henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka luo 
edellytykset yksilöllistä tarvetta ja tahtoa 
vastaaville tuen ratkaisuille: uudenlaisia 
toimintatapoja palvelurakenteen, -tuotannon ja 
–innovaatioiden kehittämiseen.



Henkilökohtainen budjetoinnin malli

Päämäärä
• Kunnioittaa ihmisoikeuksia 
• Etsii innovaatioita 
• Parantaa ihmisten 

elämänlaatua korostamalla 
heidän rooliaan oman elämänsä 
ja palveluiden suunnittelussa ja 
järjestämisessä.

• Henkilön ja hänen lähipiirinsä 
vahva osallistaminen. 

Asiakasryhmät 
ensivaiheessa
• Ikäihmiset
• Kaikenikäiset 

omaishoitoperheet
• Vammaiset henkilöt

Myöhemmin
• Lasten, nuorten ja 

perheiden palvelut
• Päihde- ja 

mielenterveyspalvelut



Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi

Kuvio: Hankesuunnitelma, Etelä-Savon valinnanvapauspilotti – henkilökohtaisen budjetin sisältöosio.  * = Tuetun palveluiden suunnittelun ja hallinnan mallissa. 

1. Avun ja tuen 
tarpeen 

määrittäminen

• Asiakkaan oikeuksien, 
tahdon ja tiedonsaannin 
varmistaminen

• Palvelutarpeen arvio 
perustuu yksilökeskeiseen 
elämänsuunnitteluun ja 
tuen ja avun arviointiin

2. HB:n raamien 
määrittely

• Asiakasohjaaja 
määrittelee HB:n raamit 
eli arvon sen suuruudesta

• Arvio muodostuu 
laskentamallista ja 
yksilöllisyyden 
huomioivista 
tarkistuksista

3. Avun ja tuen 
suunnittelu

• Asiakkaan tekemä 
tukisuunnitelma on 
ehdotus miten HB 
käytetään ja mitä sillä 
halutaan saavuttaa

• Mahdollisten muutosten 
jälkeen viranomainen 
hyväksyy suunnitelman

4. HB:n
toteuttaminen, 

seuranta ja 
arviointi

• HB:n tuottajien 
seurannasta ja 
valvonnasta vastaaminen

• HB:n toteuttamisen 
seuranta ja arviointi, 
palvelutarpeen arviointi 
säännöllisesti tai tarpeen 
mukaan

Asiakas ja läheiset Päävastuu Päävastuu Osallistuu soveltuen

Asiakasohjaaja Päävastuu Päävastuu
Tuki tarpeen mukaan, 

suunnitelman läpikäynti ja 
hyväksyntä

Päävastuu

Tuen integraattori* Asiakkaan tukena tarpeen mukaan Asiakkaan tukena Osallistuu soveltuen

Palveluntuottaja
Asiakkaan tukena 

yhteishallinnoiden budjetin 
mallissa

Päävastuu



Suunnittelun ja hallinnan tukimallit

• Henkilö tekee suunnitelman ja hallinnoi budjetin 
käyttöä itse tai yhdessä oman tukiverkostonsa 
kanssa. 

• Tuettu palveluiden suunnittelu ja hallinta. 
Ulkopuolinen avun ja tuen integraattori auttaa 
henkilöä tukisuunnitelman teossa ja budjetin 
hallinnoinnissa.

• Yhteishallinnoitu budjetti. Henkilö 
suunnittelee avun ja tuen ratkaisut itse yhdessä 
valitsemansa palveluntuottajan kanssa.


