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Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, sosiaali- ja terveysministeri 

Aino-Kaisa Pekonen ja työministeri Timo Harakka 

 

Aloite hallitusohjelmaan sisältyvän 

henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseen 

  

Ilmoittaudumme töihin!  

Olemme mielellämme mukana hallitusohjelmaan kirjatussa henkilökohtaisen 

budjetoinnin kehittämisessä ja linjausten laatimisessa. Koemme, että syntyneissä 

kehittäjäverkostoissamme on asiantuntemusta ja osaamista - niinpä tarjoamme 

hallituksen käyttöön osaamisemme. 

 

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa henkilökohtainen budjetointi on mainittu useissa 

kohdin, kuten 

1.  ”Selvitetään henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto 

työllisyyspalveluissa” (s. 129, kirjaus työllisyyspalveluiden kehittämisestä). 

2.  ”Vammaisten henkilöiden asema on viime vuosina parantunut, mutta 

yhdenvertaisuus ei silti usein toteudu. Oikea-aikaisuus ja yksilölliset palvelutarpeet 

ovat haasteita vammaispalveluissa. Vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden 

parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta. 

Samalla kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaisia budjetteja. 

Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet. 

Ruotsinkielisten vammaispalvelut turvataan.” (s. 142-143, kirjaus 

yhdenvertaisuutta edistävistä toimista) 

3.   ”Asiakkaiden yhdenvertaisten ja sujuvien palveluiden turvaamiseksi ja 

itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi valmistellaan palvelusetelilain uudistus ja 

tehdään linjaukset henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta sote-

uudistuksessa.” (s. 152, kirjaus sosiaali- ja terveyspalvelujen 

rakenneuudistuksesta) 

 

Lisäksi hallitusohjelman määrärahavarauksissa (s.210) on korvamerkittynä 15 

miljoonaa euroa kehitysvammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluihin. 

Epäselväksi on jäänyt, millä perusteella kokeiluja käynnistettäisiin vain 

kehitysvammaisten kohderyhmän palveluissa. Joka tapauksessa Kehittämistyön 

valmistelu tulisi käynnistää pikimmiten ja varata määrärahaa jo 2020 budjettiin. 

  

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sallistava-ja-osaava-suomi-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja-ekologisesti-kestava-yhteiskunta
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sallistava-ja-osaava-suomi-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja-ekologisesti-kestava-yhteiskunta
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Kehitystarpeet 

Henkilökohtaisen budjetoinnin työssämme, olemme tehneet havaintoja kehitystarpeista: 

  

• Hallituksen linjausten tulisi perustua henkilökohtaisen budjetoinnin kansalliseen 

tavoite- ja kehittämisohjelmaan, joka sisältäisi myös riittävät kehittämisresurssit eri 

kohderyhmien kokeiluihin ja muuhun kehitystyöhön. Tavoitteena tulisi olla 

ihmislähtöinen HB-toimintamalli, jonka keskeiset elementit on julkaistu Avain 

kansalaisuuteen -hankkeen tuotoksena (ks. myös Perälä & Hiilamo 2019). 

Toimintamallin tavoitteena tulee olla yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palveluiden kyky 

tuottaa haluttuja tuloksia ja hyvinvointihyötyä kustannustehokkaasti. 

 

• Kaikki Suomessa tähän asti toteutetut kokeilut ovat olleet pienimuotoisia, siksi olisi 

tarpeen käynnistää asiakasmäärältään suurempia ja innovatiivisempia kokeiluja ja 

saada lisää seuranta- ja tutkimustietoa eri asiakasryhmien ja HB:n osapuolien 

näkökulmasta: asiakasvaikutuksista, vaikutuksista palveluntuottamiseen, 

vaikutuksista asiakastyöntekijän työhön ja asiakkuussuhteeseen, vaikutukset 

kustannuksiin sekä kustannus-vaikuttavuustietoa. 

Kehittämistarpeita on edelleen paljon, jotta henkilökohtainen budjetointi olisi toimiva ja 

ihmislähtöinen malli, jossa ihminen on päämies omien tukitoimien ratkaisuissa ja budjetin 

omaehtoisessa käytössä. Kehittämistä vaativat esimerkiksi seuraavat asiat: 

  

• asiakkaiden aseman ja osallistumisen vahvistaminen 

• asiakastyöntekijöiden roolin ja osaamisen muutoksen tukeminen, ja myös 

toimintavaltuuksien uudelleenarviointi organisaatiossa 

• asiakkuusprosessin eri vaiheiden dokumentaatio ja budjetin määrittäminen 

• asiakkaan lähitukena toimivien tukihenkilöiden saatavuuden parantaminen sisältäen 

erilaisia vaihtoehtoja ihmisen tarpeiden mukaan  

• palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuussa olevien organisaatioiden 

toimintaperiaatteiden uudistaminen ihmislähtöisen toiminnan varmistamiseksi 

• tietojärjestelmien parantaminen 

• budjetista hankittujen tukitoimien maksutapojen kehittäminen (myös suoramaksun 

osalta) ja budjetin ajantasaisen hallinnan toteuttaminen. 

Sote-lainsäädännöstä 

Vaikka henkilökohtaista budjetointimallia voidaan soveltaa nykyisten sote-lakien pohjalta, 

kuvasi Avain kansalaisuuteen -hanke keskeiset vaatimukset lainsäädännön uudistamiselle.  

Lähtökohtana tulee olla, että kaikilla on mahdollisuus valita henkilökohtainen 

budjetointi ja että lähitukea on tarpeen mukaan riittävästi saatavilla.  

 

Ei ole perusteita rajata henkilökohtaisen budjetin valintaoikeutta vain joillekin asiakasryhmille 

tai tarpeiden intensiivisyydeltään erilaisille asiakkaille, tai jättää päätösoikeutta tuleville sote-

maakunnille. Asiakkailla tulee olla oikeus tarvitsemaansa päätöksenteon tukeen 

(tukihenkilö). Kehittämisessä tulisi aidosti mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot ilman vahvoja 
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ennakkorajauksia. (ks. Eeva Liukko, Ihmisen oikeus ja mahdollisuus valita -blogi 

4.6.2019; 7.5.2019 päätösseminaarin paneelikeskustelun tallenne tapahtumasivulla).   

 

Kokeilujen toteutusten mahdollisesti vaatiman kokeilulainsäädännön tarve osana nykyisiä 

sosiaali- sekä terveydenhuoltolakia kannattaa arvioida ilman erillislakeja. Myös 

henkilökohtainen budjetointi -käsitettä kannattaa pohtia, vrt. Skotlannin lainsäädäntö 2013 

Self Directed Support, joka jo nimessä viestittää ihmisen tuen järjestämisen 

asiakasohjautuvuudesta.   

 

Tulevissa kokeiluissa henkilökohtaisen budjetoinnin mallia ei pidä myöskään typistää nipuksi 

palveluseteleitä. Asiakkailla tulee olla aito mahdollisuus tarpeitaan ja tavoitteitaan 

vastaavaan henkilökohtaiseen budjettiin ja sen hallintaan sekä joustavaan ja omaehtoiseen 

käyttöön. Asiakkaat hyötyivät myös liikunnan ja kulttuurin sekä erilaisesta yhteisöllisestä 

toiminnasta. Tämän tulee olla jatkossakin mahdollista. Hankkeen kuvaama HB-toimintamalli 

arvoineen ja toimintaperiaatteineen antaa hyvän pohjan kehitystyölle. 

Asiakkaiden itse valitsema tuki on vastannut tarpeisiin 

Asiakkaiden kokemukset henkilökohtaisen budjetin käytöstä ovat olleet hyviä (myös STM:n 

palvelusetelihankkeen HB-kokeiluissa). Asiakkaat löysivät tarpeisiinsa soveltuvia ja 

hyvinvointiaan lisääviä tukimuotoja. Tämä on myös palvelujen hyvinvointi- ja 

kustannushyödyn näkökulmasta merkityksellistä. Tasavertaisempi kumppanuuteen 

perustuva asiakkuussuhde vahvisti ihmisen aktiivista toimijuutta oman elämänsä 

ratkaisuissa. 

  

Asiakkailla tulee kuitenkin olla aito mahdollisuus tarpeisiinsa ja sovittuihin tavoitteisiin 

vastaavan budjetin käyttöön ja sen hallintaan. Budjettia tulisi olla mahdollisuus käyttää 

esimerkiksi maksukortilla tai hankkeessa kokeillulla mobiilimaksamisella, myös suoramaksun 

tulisi olla mahdollinen. Budjetin asiakaskäyttöliittymästä tehtiin hankkeessa protomalleja, 

joiden pohjalta kehitystyötä voitaisiin jatkaa uusissa kokeiluissa. Asiakkaalla tulee olla 

ajantasainen mahdollisuus myös hallita budjettinäkymäänsä. Myös asiakkaan 

omatyöntekijän tulee voida seurata asiakkaan budjetin käyttöä.  

  

Asiakkaiden valinnat nostivat esiin myös palveluaukkoja ja nykyisten palvelujen 

kehittämistarpeita. Erilaiset palveluntuottajat tarvitaan tiiviimmin mukaan 

kehittämisyhteistyöhön. Tarvitaan vuoropuhelua ja yhteiskehittämistä. Tavoitteena on 

monipuolisempien, joustavampien ja tarvetta vastaavien palveluiden syntyminen. Budjetin 

tulisi mahdollistaa erilaiset tuen toteuttamistavat – myös yhteisöjen ja lähiverkostojen rooli 

tuen toteuttamisessa on tärkeää, olipa tuottajana yritys, järjestö, yhteisö, lähipiiri tai julkinen 

toimija.  

  

Avain kansalaisuuteen -hankkeessa henkilökohtaisen budjetoinnin mallia kokeiltiin 

omaishoidossa, vammaispalveluissa, erilaisissa perhepalveluissa, aikuisten 

sosiaalipalveluissa ja aikuistuneiden nuorten palveluissa sekä äitiysneuvolan palvelussa. 

Malli soveltui myös varhaisemman ja kevyemmän tuen tarpeisiin.  

http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/ihmisen-oikeus-valita/
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/ihmisen-oikeus-valita/
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/event/henkilokohtainen-budjetointi-hanke-valtakunnallinen-paatosseminaari/


4 

Hyvien kokemusten myötä henkilökohtainen budjetointi on käytössä hankkeen 

kokeilualueilla myös jatkossa. Kokeilussa olivat mukana Hämeenlinna, Pori, Tampere, 

Vantaa sekä Kainuun sote ja Eksote. Heillä on paljon asiantuntemusta. 

Tarjoamme henkilökohtaisen budjetoinnin osaajaverkoston 

asiantuntemuksen mukaan kansalliseen kehitystyöhön 

● Olemme olleet jo pitkään kehittämässä henkilökohtaista budjetointia, kuten Tiedän 

mitä tahdon! -hanke, Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointihanke, 

jossa kuvattiin ihmislähtöisen henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin geneeriset 

ominaisuudet, arvot ja toimintaperiaatteet. 

● Olemme myös verkostoituneet kansainvälisesti, ja osallistuneet osaamisen 

kehittämiseen kansainvälisissä hankkeissa, kuten Erasmus+ rahoitteinen SKILLS-

hanke. 

● Samoin olemme kouluttaneet ja konsultoineet myös muiden kaupunkien HB-

kehittämistyötä, kuten Helsinki, Jyväskylä ja Mikkeli, joissa kehitystyötä on tehty 

osana tavanomaista asiakastyön uudistamista. 

● Olemme myös toimineet yhteistyössä STM:n palvelusetelikokeilussa mukana 

olleiden budjetointia kehittäneiden kanssa. 

● Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on avannut kesällä 2018 Suunta -henkilökohtaisen 

budjetoinnin keskuksen. Toiminta ei rajoitu vain kehitysvammaisten HB-

kehittämiseen. 

● Avain kansalaisuuteen -hankkeessa käynnistynyt HB-oppimisverkosto jatkaa 

Suuntaamo-oppimisverkostona. 

● Myös Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäjät -Facebookin avoin ryhmä jatkaa HB:n 

kehittämisestä kiinnostuneiden tiedon ja kokemusten välittäjänä sekä 

keskustelufoorumina. 

● Olemme tuottaneet myös erilaisille kohderyhmille tarkoitettua kirjallista ja 

videomateriaalia HB:stä ja seurantatietoa kehityshankkeiden tuloksista. Tuotimme 

myös HB-asiakkaan käyttöliittymän protomalleja jatkokehitystyötä varten.  

● Avain kansalaisuuteen -hanke tuotti myös ehdotuksen henkilökohtaisen budjetoinnin 

taloudellisen arvioinnin (kustannus-vaikuttavuuden) toteutettavuudesta.  

  

 

Helsingissä 21.8.2019  

 

Yhteyshenkilöt 

 

Suunta-keskus: projektipäällikkö Petteri Kukkaniemi, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 

petteri.kukkaniemi@kvps.fi, puh. 040 540 4403. 

 

Avain kansalaisuuteen -hanke: projektipäällikkö, yliopettaja Sirkka Rousu, Metropolia 

Ammattikorkeakoulu, sirkka.rousu@metropolia.fi, puh. 040 714 5157 
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Lisätietoa 

● Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointihankkeen sekä 

henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunnan verkkosivut.  

● Niemelä Markku 2.7.2019. Tekemistä vaille valmista -kolumni. Henkilökohtaisen 

budjetin tarkoitusta avaava kirjoitus Suunta-keskuksen sivuilta.  

● Rousu & Pikkarainen Kainuun Sanomat 25.6.2019 ”Soten palvelujärjestelmässä 

tarvitaan vallankumous” 

● Henkilökohtainen budjetointi. Ihmislähtöinen toimintatapa sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon, 2019, Sirkka Rousu (toim.). Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen tulokset kokoava julkaisu. Sisältää myös ihmislähtöisen HB-toimintamallin 

geneeristen ominaisuuksien kuvauksen. 

● Dokumentaarinen video henkilökohtaisen budjetin asiakkaana olleiden Tomin ja 

Roopen tarinoista ja asiantuntijoiden kokemuksista (15 min), 2019. Avain 

kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hankkeen työryhmä, toteutus 

Kuvakieli Ky. Video on tekstitetty suomeksi ja englanniksi. 

● Videotarina artesaani Ville Markkasesta Jyväskylästä, jolle henkilökohtainen budjetti 

mahdollistaa koulutusta vastaavan työn (4 min), 2019. Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiö, toteutus Creative Cosmos Finland. 

● Piirrosvideo ”Henkilökohtainen budjetti – kohti yksilöllisempää tukea ja 

palvelua” – hyödyllinen perehdytyksessä ja tiedottamisessa. (2 min), 2018. Avain 

kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hankkeen työryhmä, toteutus 

Tussitaikurit Oy. 

● Julkaisu 2018. Rousu (toim.) Henkilökohtainen budjetointi – yksilöllinen ratkaisu 

asiakkaan tarpeisiin  
● Avain kansalaisuuteen -hankkeen valtakunnallisen päätösseminaarin esitykset ja 

seminaaritallenne 7.5.2019 tapahtumasivulla.  

● Some-keskustelu sekä tiedon ja kokemusten jakaminen jatkuvat hankkeen 

perustamassa avoimessa ”Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäjät” Facebook-

ryhmässä, jota Suunta-keskus jatkaa. 

● Seuraava Suuntaamo -HB-oppimisverkosto kokoontuu 23.9.2019 Tampereella. Sitä 

ennen järjestetään Helsingissä 29.8.2019 kansainvälinen Suunnannäyttäjien 

seminaari 

● Henkilökohtainen budjetointi ajattelu- ja toimintatapana. 2019. Johanna Perälä ja 

Henna Hiilamo (toim.). 

● Väliraportti palvelusetelimallilla kokeilevien henkilökohtaisen budjetoinnin 

hankkeiden väliarvioinnista 23.1.2019. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

● Kettunen Aija, Pehkonen-Elmi Tuula 2019. Henkilökohtaisen budjetoinnin 

taloudellisen arvioinnin toteutettavuus ja alustava arviointisuunnitelma: Diak 

Puheenvuoro 25, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Julkaisu ilmestyy alkusyksystä 

myös englanninkielisenä. 

● Henkilökohtaisen budjetoinnin arviointi. Seurantakyselyn tulokset, Sosiaali- ja 

terveysministeriö kesäkuu 2019. 

● Neuvottelutulos hallitusohjelmasta liitteineen, 3.6.2019, Valtioneuvosto. 

http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/
https://suunta.fi/
https://suunta.fi/
https://suunta.fi/tekemista-vaille-valmista/
https://suunta.fi/tekemista-vaille-valmista/
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/nakokulma-soten-palvelujarjestelmassa-tarvitaan-vallankumous-165775325/).
https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/nakokulma-soten-palvelujarjestelmassa-tarvitaan-vallankumous-165775325/).
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-142-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-142-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-142-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-142-4
https://youtu.be/0nxWABytEro
https://youtu.be/0nxWABytEro
https://youtu.be/bcRKIKduxsA
https://youtu.be/bcRKIKduxsA
https://youtu.be/dFabSgRI9gk
https://youtu.be/dFabSgRI9gk
https://suunta.fi/henkilokohtainen-budjetointi-villen-tarina/
https://suunta.fi/henkilokohtainen-budjetointi-villen-tarina/
https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-UVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-UVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-UVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-UVM&feature=youtu.be
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-083-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-083-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-083-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-083-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-083-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-083-0
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/event/henkilokohtainen-budjetointi-hanke-valtakunnallinen-paatosseminaari/
http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/event/henkilokohtainen-budjetointi-hanke-valtakunnallinen-paatosseminaari/
https://www.facebook.com/groups/henkilokohtaisen.budjetoinnin.kehittajat/
https://www.facebook.com/groups/henkilokohtaisen.budjetoinnin.kehittajat/
https://suunta.fi/suuntaamo-hb-verkoston-tapaaminen-23-9/?fbclid=IwAR1VcdUCdIajM4nxGIdYfAr3so9p4h3vgm2fNScfPYzSUZEz2fzTU3Imv_8
https://suunta.fi/suuntaamo-hb-verkoston-tapaaminen-23-9/?fbclid=IwAR1VcdUCdIajM4nxGIdYfAr3so9p4h3vgm2fNScfPYzSUZEz2fzTU3Imv_8
https://suunta.fi/suuntaamo-hb-verkoston-tapaaminen-23-9/?fbclid=IwAR1VcdUCdIajM4nxGIdYfAr3so9p4h3vgm2fNScfPYzSUZEz2fzTU3Imv_8
https://suunta.fi/suuntaamo-hb-verkoston-tapaaminen-23-9/?fbclid=IwAR1VcdUCdIajM4nxGIdYfAr3so9p4h3vgm2fNScfPYzSUZEz2fzTU3Imv_8
https://suunta.fi/suunnannayttajat-seminaari-29-8/
https://suunta.fi/suunnannayttajat-seminaari-29-8/
https://www.sitra.fi/julkaisut/henkilokohtainen-budjetti-ajattelu-ja-toimintatapana/
https://www.sitra.fi/julkaisut/henkilokohtainen-budjetti-ajattelu-ja-toimintatapana/
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/henkilokohtaisella-budjetilla-on-parannettu-asiakkaiden-vaikutusmahdollisuuksia-kokeilun-valiraportti-on-julkaistu
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/henkilokohtaisella-budjetilla-on-parannettu-asiakkaiden-vaikutusmahdollisuuksia-kokeilun-valiraportti-on-julkaistu
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/henkilokohtaisella-budjetilla-on-parannettu-asiakkaiden-vaikutusmahdollisuuksia-kokeilun-valiraportti-on-julkaistu
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/henkilokohtaisella-budjetilla-on-parannettu-asiakkaiden-vaikutusmahdollisuuksia-kokeilun-valiraportti-on-julkaistu
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-335-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-335-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-335-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-335-3
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/henkilokohtainen-budjetti-parantaa-asiakkaiden-osallisuutta-kokeilun-seurantaraportti-on-julkaistu
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/henkilokohtainen-budjetti-parantaa-asiakkaiden-osallisuutta-kokeilun-seurantaraportti-on-julkaistu
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sallistava-ja-osaava-suomi-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja-ekologisesti-kestava-yhteiskunta
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sallistava-ja-osaava-suomi-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja-ekologisesti-kestava-yhteiskunta
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Jakelu 

• Ministerit, valtiosihteerit ja ministereiden avustajat 

• Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet 

• STM:n kansliapäällikkö ja osastojen päälliköt 


