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S20874, Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta,
itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta
Hankkeen nimi, S-numero ja
toteutusaika
Rahoittaja ja toteutunut

S20874, Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta,
itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta, 1.6.2016 – 31.5.2019 (hanke RRtietopalvelussa)
Sosiaali- ja terveysministeriö, 772 475 €

julkinen rahoitus
Päätoteuttajana Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Kainuun sosiaali- ja
Toteuttajat

terveydenhuollon kuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Saimaan
ammattikorkeakoulu Oy
Pilottialueilla (Hämeenlinna, Tampere, Vantaa, Porin soten yhteistoiminta-alue sekä
Etelä-Karjalan ja Kainuun sote-kuntayhtymät) yleisten sote-palvelujen asiakkaana

Varsinaiset kohderyhmät

olevat perheelliset aikuiset, omaehtoiseen arkeen sote-palvelujen avulla tukea saavat
aikuiset sekä vammaispalveluja ja omaishoidon tukea tarvitsevat henkilöt.
Kohderyhmään lukeutuvat myös eri kulttuuritaustoista tulevat sote-palvelujen asiakkaat.
Henkilökohtainen budjetointi on sekä Suomessa että kansainvälisesti uusi toimintamalli,
jota tulisi kokeilla erilaisilla kohderyhmillä. Malli tukee asiakkaan elämänpolun,

Hankkeen tausta

osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista. Hankkeen ajankohtaisuus
liittyy myös siihen, että henkilökohtainen budjetointi mainitaan Sipilän hallituksen
kesällä 2016 tekemässä valinnanvapautta koskevassa linjauksessa.
Vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria, jossa asiakas on
valtautettu asiantuntija myös palvelujen kehittämisessä; kehittää henkilökohtaisen

Tavoitteet

budjetoinnin toimintamalli suomalaiseen sote-toimintaympäristöön sopivaksi; lisätä
tietoisuutta ja osaamista henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallista; kokeilla mallin
toimivuutta eri kohderyhmillä; tuottaa tietoa kokemuksista ja vaikutuksista
Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin kehittäminen ja pilotointi osana käytännön
asiakastyötä yhteistyössä kaupunkien, ammattikorkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen
kanssa; uudenlaisten toimintojen kehittäminen alueellisissa tai paikallisissa sekä

Toimintatapa

valtakunnallisissa työpajoissa; vaikutuksia kuvaavan seurantatiedon tuottaminen
(erityisesti kustannus-vaikuttavuusnäkökulma); opintomatka Skotlantiin; kantaa
ottaminen valmisteilla olleeseen sote-uudistukseen henkilökohtaisen budjetoinnin
osalta

Julkaisut: Rousu (Metropolia, 2019), Pekonen ym. (Diak, 2019), Isola & Niikkonen
(Diak, 2018), Määttänen & Leino (Metropolia, 2018), Aakkula ym. (Metropolia, 2018),
Rousu (Metropolia, 2018a) Rousu (Metropolia, 2018b), Kenni (Diak, 2018), Melanen
(Saimaan AMK, 2017), Leppäranta (henkilokohtainenbudjetointi.fi, 2018) (pdf 274 kt),
Leppäranta ym. (henkilokohtainenbudjetointi.fi) (pdf 263 kt), Kivinen
(henkilokohtainenbudjetointi.fi, 2017) (pdf 499 kt); Videot (Youtube): Miten
Tuotokset

henkilökohtainen budjetointi voitaisiin ottaa käyttöön? (17.6.2019), Henkilökohtaisen
budjetin käyttäjä tarvitsee tukea (17.6.2019), Henkilökohtainen budjetointi vaatii
muutoksia organisaatioon (17.6.2019), Henkilökohtainen budjetointi - ihmislähtöinen
lähestymistapa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (17.6.2019), Personal Budgeting - a
Human-oriented Approach to Social and Health Care (12.6.2019), Henkilökohtainen
budjetti – kohti yksilöllisempää tukea ja palvelua (18.1.2018), Personal Budgeting Henkilökohtainen budjetointi (6.4.2018)

Lupaavat osallisuuden

Työntekijän roolinmuutos (innokyla.fi)

käytännöt ja palaset
Henkilökohtainen budjetointi lisäsi asiakkaiden osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja
valinnanvapautta; kuvaus henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin keskeisimmistä
Muut tulokset ja vaikutukset

ominaisuuksista, arvoista, toimintaperiaatteista sekä jatkokehitystarpeista; tiedon
lisääntyminen toimintamallin vaikutuksista; henkilökohtaista budjetointia koskevan
osaamisen ja tietoisuuden laajeneminen.

Levittäminen ja juurrutus

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö perusti kesällä 2018 Suunta – henkilökohtaisen
budjetoinnin keskuksen, joka jatkaa osaltaan HB:n kehittämistä.
Käytössä olleet teknologiset ja hallinnolliset ratkaisut estivät budjetin ajantasaisen

Erityishuomioita, kehittä-

hallinnan. Asiakas- ja asiakasryhmäkohtainen kustannusten ja vaikutusten seuranta oli

mistyön ongelmia

myös mahdotonta olemassa olevilla toimintatavoilla ja tietojärjestelmillä. Hankkeen
toiminta ja julkaisut ovat herättäneet laajaa kiinnostusta

