
OHJELMA Suuntaamo - Henkilökohtaisen budjetoinnin tapahtuma
2.5.2019, Helsinki

12.00

Tervetuloa! Tilaisuuden avaus

Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija, THL                                       
Petteri Kukkaniemi, projektipäällikkö, KVPS

Eihän tämän onnistuneempaa ratkaisua voisi ollakaan –
esimerkkitarina Jyväskylästä
Emmi Häyrynen, johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki

Ihmisen näköistä palvelua ja tukea: Miten HB-toimintamalli toimi,        
mitä opimme ja miten kehittäisimme?
Sirkka Rousu, projektipäällikkö, yliopettaja,                                                       
Avain kansalaisuuteen –hanke, Metropolia AMK

Henkilökohtainen budjetti – palvelusetelikokeiluista kohti tulevaa
Kirsi-Maria Malmlund, lakimies, Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilökohtainen budjetti ihminen edellä
Johanna Perälä, asiantuntija, Sitra

14.00

Kahvitauko

14.30
Miten tästä eteenpäin? Aikaa yhteiselle pohdinnalle                                                
ja suunnittelulle ryhmissä 

Päivän yhteenveto
Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija, THL
Sanna Kekki, osaamisjohtaja, KVPS

15.30
Tilaisuus päättyy



Miksi olemme 
täällä?

Mitkä ovat HB:n
tärkeimmät elementit?

Mitä mahdollisuuksia 
valinnanvapauslakiluonnos 
luo HB:lle?

Miten valinnanvapauslakiluonnosta 
tulisi HB:n osalta muokata paremmaksi?

Millä keinoin tarvittavia 
muutoksia tulisi viedä eteenpäin?

Mihin seuraavien HB:n kokeiluiden 
tulisi keskittyä?

Millaista tukea HB:n kokeiluiden ja 
toimeenpanon tueksi tarvitaan?

Mitä tutkimustietoa 
HB:sta tarvitaan?

Mihin henkilökohtaisia 
budjetteja tarvitaan?



• Tiedän mitä tahdon –hanke yhdessä 
Kehitysvammaliiton kanssa, RAY 2010-2013. 
Kumppaneina Eksote ja Vantaan kaupunki

• Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen osana 
kohdennettua toiminta-avustusta (Osallisuuden 
vahvistamiseen ja palvelujärjestelmän 
kehittämiseen), RAY/STEA ja ostopalvelut 2015-
• Kehittämisalueet ja -kumppanit tähän 

mennessä/tulossa: Kainuu, Tuki- ja 
osaamiskeskus Eskoo & Pohjanmaan maakunnat, 
Jyväskylän ja Suonenjoen kaupungit, Helsingin 
kaupunki, Etelä-Savo (Essote, Pieksämäki ja 
Sosteri)

• Improving Skills & Competencies in Self-Directed
Support (SKILLS) –projekti, Erasmus+ v. 2017-2019

• Toiminnan organisoituminen henkilökohtaisen 
budjetoinnin keskus Suunnaksi elokuussa 2018

Suunta on henkilökohtaisen budjetoinnin keskus, jonka 
tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja, joissa 
yhdistyvät ihmisoikeusperusta ja resurssiviisas toiminta. 
Päämääränä on lisätä ihmisten valinnan ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia oman tuen ratkaisuihin ja toteutumiseen.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Osallisuus

Tasa-arvo

Kumppanuus

Yhteiskehittäminen

Kokeilemalla kehittäminen

Kaikkia osapuolia hyödyttävää, 
erityistä arvoa ja luottamusta 

tuottavaa yhdessä toimista.

Kehitämme yhdessä erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten, 

heidän läheistensä sekä muiden 
toimijoiden ja verkostojen kanssa 
sellaisia palveluita ja tukea, joka 

vastaa erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten toiveita ja tarpeita.



Lähde: Simon Duffy 2012



Esimerkki Jyväskylästä

Artesaani Ville Markkanen on 
henkilökohtaisen budjetin 
mahdollistamana koulutustaan 
vastaavassa työssä. 
Hän työskentelee kolmena päivänä 
viikossa  Taidekeskus Järvilinnassa 
omalla työhuoneellaan, yhtenä 
taiteilijayhteisön jäsenenä ja on 
tyytyväinen. Viikosta yksi päivä 
työtoimintakeskuksessa kuluu 
paljolti käytännön asioiden 
hoitamiseen.

• 1 seminaari 
• 4 suunnittelu- ja ohjauspalaveria
• 3 koulutuspäivää työntekijöille
• 3 työpajaa kokeiluun osallistuneille 
palveluiden käyttäjille

2016-2017

I kierros

• 2 suunnittelu- ja ohjauspalaveria
• 1 webinaari työntekijöille
• 1 koulutuksellinen työpaja 
työntekijöille

• 3 työpajaa kokeiluun osallistuville 
palveluiden käyttäjille

2018 

II kierros

Kehittämisyhteistyö 
Jyväskylän kaupungin 
kanssa



Päämäärä = hyvä elämä Hyvinvoinnin eri osat
• ihmiset & ihmissuhteet
• yhteisö & ympäristön 

saavutettavuus 
• lahjat ja taidot = vahvuudet
• käytettävissä olevat resurssit

Näistä syntyvä yhdistelmä 
asennetta, sisua ja resilienssiä.

Resilienssi tarkoittaa selviytymis-
ja sopeutumiskykyä 
ennakoimattomissa, yllättävissä 
muutostilanteissa 

Lähde: Pippa Murray & Simon Duffy 2011

Henkilökohtainen budjetti
+ muut resurssit



Nelikenttäkartoitus
SWOT

• Kartoitetaan pienryhmissä 
henkilökohtaisen budjetoinnin 
vahvuuksia ja heikkouksia sekä siihen 
liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.

• Tehdään tehtävä pienemmissä 
ryhmissä jaettua valkotaulua 
hyödyntäen. Ryhmästä yksi toimii 
kirjurina ja tarvitsee tehtäväänsä 
tietokoneen. 

• Etäosallistujilla on mahdollisuus 
osallistua tehtävään.

• Muista SWOT-analyysistä: sisäiset, 
nykytilaan ja toimintamalliin liittyvät 
asiat ovat vahvuuksia ja heikkouksia. 
Ulkoiset, tulevaisuuteen ja 
toimintaympäristöön liittyvät asiat 
nähdään mahdollisuuksina ja uhkina.

Ohjeet
- Siirry osoitteeseen flinga.fi (ilman www-alkua)
- Muuta kieliasetusta halutessasi sivun alalaidasta
- Liity sessioon, avain: -
- Auenneelta sivulta näet kertyneet vastaukset

- Vastauksen lähettäminen: klikkaa ylälaidasta Lähetä, 
kirjoita vastaus ja klikkaa uudelleen Lähetä

- Käytä värikoodeja

Oranssi = Vahvuudet, Punainen = Heikkoudet

Vihreä = Mahdollisuudet, Sininen = Uhat 

Vinkit

- Siirrä vastaus ’raahaamalla’ oikealle paikalle

- Vastaus ilmestyy lähetyksen jälkeen aina selaimesi 
sijainnin keskikohtaan. Siirtymällä etukäteen oikeaan 
kohtaan viestin jälkikäteinen siirtelyä jää 
tarpeettomaksi.

- Voit tarpeen mukaan muokata vastausta jälkikäteen 
sitä klikkaamalla.



Aikataulu: 
torstaina 

29.8. klo 9-16

Paikka: 
Helsinki, tarkempi tapahtumapaikka 

ilmoitetaan myöhemmin

Hinta: 
alk. 175€ /osallistuja

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:
http://bit.do/suunnannayttajatElokuussa järjestettävään tapahtumaan osallistujia teemaan ovat 

johdattelemassa kolme kansainvälistä aiheen todellista asiantuntijaa. 
Seminaarissa puhuvat:

Tilaisuuden järjestävät 
Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiö ja henkilökohtaisen 
budjetoinnin keskus Suunta

www.kehitysvammaliitto.fi
www.kvps.fi

www.suunta.fi

Suunnannäyttäjät
Kansainvälinen henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari
Helsingissä 29.8.2019

John O’Brien, inkluusiivisen ajattelun ja yksilökeskeisen elämänsuunnittelun 
uranuurtaja Yhdysvalloista. Hänen opit ja ymmärrys ovat seurausta 
pitkäjänteisestä ja -kestoisesta elämäntyöstä tukea tarvitsevien ihmisten, läheisten, 
kansalaisjärjestöjen, palveluntuottajien ja viranomaisten kanssa.

Kate Fulton, palvelu- ja organisaatiomuutosten asiantuntija. Kate on johtanut Iso-
Britannian ensimmäisiä henkilökohtaisen budjetoinnin pilotteja. Viimeiset 6 vuotta 
hän on työskennellyt Australiassa vammaispalvelu-uudistuksen (NDIS) parissa.

Simon Duffy, englantilainen filosofi ja sosiaalipalveluiden uudistaja. Hän toimii 
riippumattoman Centre for Welfare Reform –ajatushautomon johtajana ja on 
Citizen Network –verkoston perustaja.

Henkilökohtaisen budjetin keinoilla 
mahdollistetaan aidosti ihmislähtöisiä ja 
vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita. Miten 
aluilla olevista lupaavista käytänteistä luodaan 
yhteinen kehittämisen suunta? 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille osallisuuden ja 
oman näköisen hyvän elämän edistämisestä 
kiinnostuneille. Tapahtuma on maksullinen ja se 
järjestetään tulkattuna. Voit osallistua myös 30.8. 
järjestettävään aihetta syventävään 
teematyöpajaan. Lue lisää tapahtumasivulta.

http://bit.do/suunnannayttajat
http://www.kvps.fi/
http://www.kvps.fi/
http://www.suunta.fi/
https://suunta.fi/suunnannayttajat-seminaari-29-8/


Yhteystiedot

suunta.fi

kvps.fi

twitter.com/suunta_fi

twitter.com/kvpsfi

Petteri Kukkaniemi
petteri.kukkaniemi@kvps.fi
puh 0207 713 549

facebook.com/palvelusaatio



Viestiseinä
Tapahtuman ajan käytössä on viestiseinä, johon on mahdollista 
kirjoittaa päivään liittyvät kommentit ja kysymykset.

Ohjeet
- Siirry osoitteeseen flinga.fi (ilman www-alkua)
- Muuta kieliasetusta halutessasi sivun alalaidasta
- Liity sessioon, avain: F5PLV78
- Auenneelta sivulta voit selata aiempia viestejä
- Viestin kirjoittaminen: klikkaa ylälaidasta Lähetä, kirjoita viesti ja 

klikkaa uudelleen Lähetä
- Ennen lähetystä muuta viestin väri oikeaksi

Oranssi = kommentti
Punainen = kysymys


