
KESKI-UUDENMAAN VAMMAISTEN 
HENKILÖIDEN HENKILÖKOHTAISEN 

BUDJETOINNIN KOKEILUHANKE



KESKI-UUDENMAAN -SOTE 
(Keusote)
• Keusote muodostuu 6 kunnasta
• Vastaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta (alk.1.1.2019)

• Alueella asuu noin 200 000 ihmistä
• Vammaispalvelun asiakkaita noin 4000
• Kuntayhtymässä työskentelee noin 3500 

henkilöä



KESKI-UUDENMAAN -SOTEN 
HB -HANKKEET

Vammaisten henkilöiden henkilökohtainen  
budjetointi 2020-2021

• Hankkeen kokonaisbudjetti 440 000€

• HB:n rahoitus- ja toimintamallin sekä 
asiakasohjausmallin määrittäminen

• Hankkeen toteutus kohdistuu 
päiväaikaisen toiminnan asiakkaisiin, 
omaishoidon tuen asiakkaisiin, 
kuljetuspalveluiden asiakkaisiin ja 
asunnon muutostyön asiakkaisiin

Palvelusetelikokeilu 2017-2019

• Henkilökohtainen budjetti oli 
yksi osa tätä kokeilua

• HB:ssa oli mukana 142 
asiakasta ja 70 
palveluntuottajaa

• Mukana oli useita 
asiakasryhmiä: omaishoidon 
asiakkaat, kotihoidon asiakkaat, 
henkilökohtaisen avun 
asiakkaat, päihde- ja 
mielenterveyspalveluja 
tarvitsevat 18-29 vuotiaat sekä 
kotiapua saavat lapsiperheet



KESKI-UUDENMAAN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN 
HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN KOKEILUHANKKEEN 
TAVOITTEET 

Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden HB:n kokeiluhankkeen tavoitteena on 

1. Määritellä vammaisten henkilöiden tarpeisiin soveltuva HB:n rahoitus- ja 
toimintamalli

▪ Arvioida, millaista tukea HB:lla tulisi järjestää ja millaisille asiakkaille 
HB soveltuisi

▪ Määritellä, millaisella rahoitusinstrumentilla HB tulisi toteuttaa ja 
miten HB:n arvo tulisi määritellä

2. Määritellä asiakasohjauksen toimintamalli HB:n käytännön toteutukseen 

▪ Arvioida, miten asiakasohjaus tulisi toteuttaa HB:ssa ja millaiset ovat 
asiakkaan sekä asiakasohjaajien roolit ja edellytykset

▪ Määritellä, millaista tietoa ja työkaluja asiakkaat sekä asiakasohjaajat 
tarvitsevat HB:n käyttämiseen



MISSÄ MENNÄÄN HANKETYÖSSÄ  

✓ Yleinen hanketyö ja nykytilan 
kuvaus käynnissä 

✓ Tarkennettu suunnitelmia ja 
aikatauluja

✓ Hanketyöntekijät rekrytoitu ja 
nimetty ohjausryhmän ja 
projektiryhmien jäsenet. 
Työryhmien nimeäminen vielä 
kesken

✓ Esitelty hanketta kuntayhtymän 
johtajalle ja vammaispalveluiden 
johtoryhmälle

✓ Sidosryhmiä kontaktoitu

✓ Osallistuttu valtakunnalliseen 
työskentelyyn 



HB -HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

▪ Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin tuloksena 

▪ Ehdotetaan rahoitus- ja toimintamallia sekä asiakasohjauksen 
toimintamallia valtakunnalliseen jatkotyöstämiseen 

▪ Sisältää mm. rahoitusinstrumentin, HB:n laskentamallin, 
seurantamittarit sekä asiakkaanpolun ja tarvittavat asiakkaan ja 
asiakasohjaajan työkalut 

▪ Ehdotetaan mallia tarvittavasta lainsäädännöstä HB:n
toteuttamiseksi Suomessa

▪ Toimintamallien vaikutuksesta vammaispalvelun asiakkaiden 
osallisuus lisääntyy omista palveluista päätettäessä ja 
asiakkaat saavat yksilöllisiä tarpeitaan vastaavia palveluita 

▪ Toimintamallien vaikutukset näkyvät asiakkaiden parempana 
hyvinvointina ja asiakastyytyväisyytenä sekä palvelujen 
järjestäjän kustannuskasvun hidastumisena
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Lisätietoja:

Mervi Vornanen

mervi.vornanen@keusote.fi

p. 050- 497 1922

mailto:Mervi.vornanen@keusote.fi

