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Henkilökohtaista budjetointia sosiaali- ja 
terveyspalveluihin on Suomessa kehitetty 
Metropolian vetämässä Avain kansalaisuu-
teen –Henkilökohtainen budjetointi -hank-

keessa vuodesta 2016 lähtien. Toimintamalli, jossa asiak-
kaalla on laajempi oikeus palveluvalintojensa tekemiseen, 
on Suomessa uusi.

– Malli on ollut käytössä ulkomailla erilaisilla asiakas-
ryhmillä. Erityisen hyvin se toimii silloin, kun ihminen 
kykenee itse osallistumaan omiin tarpeisiinsa soveltuvan 
palvelubudjetin laadintaan. Mahdollisuus henkilökohtai-
seen budjetointiin tulisi kuitenkin olla kaikilla asiakkailla 
– vaikka sitten avustettuna, kertoo projektipäällikkö Sirk-
ka Rousu Metropoliasta.

Hankkeessa asiakaskohderyhminä ovat olleet lapsiper-
heen aikuiset, joilla on erilaisten sote-palvelujen tarvetta, 
aikuiset sote-palvelujen asiakkaat, joilla on tuen tarvetta 
– esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon piirissä olevat, 
vammaispalveluja tarvitsevat tai vammaisen lapsen per-
heen aikuiset sekä omaishoidon asiakkaat.

Terveydenhuollossa valinnanvapautta on jo toteutet-
tu esimerkiksi terveyskeskuksen valinnassa. Sosiaalipal-
veluissa asiakas ei voi valita sosiaalipalveluyksikköään tai 
työntekijäänsä, mutta palvelusetelin avulla voi valita joi-
takin palveluja.

– Henkilökohtainen budjetointi liittyy myös itsemää-
räämisoikeuteen ja kuulluksi tulemiseen. Perusoletuk-
sena on, että kun asiakas voi itse vaikuttaa tukitoimiinsa, 
hänen toimintakykynsä ja hyvinvointinsa paranevat. Oi-
vallusta siitä, että osaa ja pystyy osallistumaan itselleen 
sopivien palvelujen suunnitteluun ja hankintaan vaikka-
pa ihan uudenlaisilla ratkaisuilla, voi seurata hyvinvoin-
nin positiivinen kierre, Rousu kuvailee.

Tuloksena uudenlaisia palveluja
Meneillään olevissa pilottihankkeissa asiakkaiden ko-
kemukset henkilökohtaisesta budjetoinnista ovat olleet 
poikkeuksetta hyviä. 

– Asiakkaat ovat löytäneet uudenlaisia yksilöllisiä rat-
kaisuja, kuten vaikkapa kulttuuri- tai liikuntapalveluja tu-
kemaan hyvinvointiansa. He ovat myös pystyneet arvioi-
maan, mikä heitä parhaiten hyödyttää. Kustannukset eivät 
ole henkilökohtaisen budjetoinnin myötä kasvaneet. Itse 
asiassa kustannukset saattavat jopa vähentyä, kun palvelut 
vastaavat paremmin ihmisten tarpeita ja ammattilaisten 
tarjoaman tuen tarve vähenee. Yksi hankkeen tärkeimpiä 
tuloksia onkin se, että asiakkaiden omien valintojen myö-

tä palvelut ja erilaisen tuen muodot monipuolistuvat. Tä-
mä haastaa uudistamaan myös julkista palveluntarjon-
taa, Rousu iloitsee.

Työtä on vielä esimerkiksi organisaatioiden toiminta-
käytännöissä, jotta asiakaskohtainen joustavuus mahdol-
listuu. Samoin työntekijän ja asiakkaan roolien muutos 
vaatii kehittämistä.

– Työntekijät ovat joutuneet portinvartijoiksi, kun or-
ganisaatiot ja rakenteet eivät ole joustaneet asiakkaan yk-
silöllisiin tarpeisiin. Kuitenkin jo sosiaalihuollon asiakas-
laissa vuodelta 2000 määritellään, että asiakas viime kä-
dessä päättää palveluistaan.

Rousu yllättyi siitä, että kokeiluun lähti mukaan mel-
ko vähän kohderyhmiin kuuluvia asiakkaita. 

– Hankkeessa lähtökohta oli, että henkilökohtaisen 
budjetoinnin mallia tarjotaan kaikille kohderyhmiin kuu-
luville. Käytännössä työntekijät ovat valinneet, keille asi-
akkaille tätä mahdollisuutta tarjotaan. Asiakkailla taas ei 
ollut tietoa valintamahdollisuudesta, jolloin he eivät it-
se osanneet pyytää päästä kokeilemaan henkilökohtais-
ta budjetointia. 

Tukihenkilö auttaa
Jotta malli toimisi mahdollisimman hyvin, tarvitaan siis 
tietoa, tukea ja neuvontaa.

– Asiakkaiden tulee tietää, mitä palveluja heidän koti-
paikkakunnallaan on tarjolla – olivatpa ne yritysten, jär-
jestöjen tai kunnan järjestämiä. Myös läheisten mukana-
olo prosessissa tukisi asiakkaan päätöksentekoa. Joillekin 
asiakkaille voisi taas olla hyötyä valmennetusta tukihenki-
löstä, koska malli edellyttää aktiivisuutta. Keskeinen hen-
kilö on edelleen asiakkaan oma työntekijä, joka koordinoi 
palvelukokonaisuutta, Rousu huomauttaa.

Yksityisiltä palveluntuottajilta henkilökohtainen bud-
jetointi edellyttää nykyistä yksilöllisempiä ratkaisuja.

– Palvelut on pystyttävä kuvaamaan niin, että asiakas 
ymmärtää, mitä on hankkimassa. Vaikka asiakkaan ei tar-
vitse kilpailuttaa palveluita, hänen pitää pystyä valitse-
maan sellainen palvelu, joka parhaiten vastaa hänen tar-
peisiinsa. Tämä on ihan uusi lähtökohta: tietoa pitäisi olla 
saatavilla paitsi palvelun hinnasta ja sisällöstä myös sen 
laadusta ja hyödyistä. 

Perhehoitajalle oma budjetti?
Entäpä jos henkilökohtaista budjetointia voitaisiin hyö-
dyntää myös perhehoitajien ja perhehoitoperheiden tuen 
järjestämisessä? Tätä kysymystä pohdittiin marraskuus-
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sa lastensuojelun perhehoidon päivillä järjestetyssä työ-
pajassa.

Perhehoitajalle tarjotusta tuesta osa on lakisääteistä, 
kuten taloudellinen tuki, perhehoitajan vapaa ja täyden-
nyskoulutus, ja osa on harkintaan perustuvia – esimerkik-
si mentorointi, lastenhoitoapu, siivousapu tai kuljetuspal-
velut. Perhehoitajat ovat varsin eriarvoisessa asemassa 
palvelujen saannin suhteen, sillä kunnat tarjoavat tukea 
vaihtelevasti. Samoin he ovat eriarvoisessa asemassa sen 
suhteen, miten he itse voivat vaikuttaa saatavaan tukeen.

– Henkilökohtaisen budjetoinnin avulla perhehoitaja 
voisi itse valita tarjolla olevista tukimuodoista juuri hä-
nen perheelleen tarpeellisimmat. Vielä pitää pohtia, voi-
ko osa tuesta olla vapaasti valittavaa ja osa kaikille perhe-
hoitajille suunnattua – esimerkiksi kaikkia koskettavat 
täydennyskoulutukset. Viranomaisen ohjaus- ja valvon-
tavastuun näkökulmasta perhehoitajan henkilökohtai-
nen budjetti edellyttäisi sitä, että perhehoitaja ja viran-
omainen suunnittelevat tukikokonaisuuden yhdessä. Näin 
voitaisiin varmistua siitä, perhehoitaja varmasti saa tukea 
tehtäväänsä, puntaroi Perhehoitoliiton kehittämispäällik-
kö Anu Lehtosaari.

Lehtosaari toivoo, että henkilökohtaista budjetointia 
ja erilaisia toimintamalleja päästäisiin perhehoidossa ko-
keilemaan. 

– Kysymyksiä on vielä paljon, mutta varmasti perhehoi-
dossa on tilanteita, joissa henkilökohtainen budjetointi toi-
misi hyvin. Esimerkiksi silloin, kun perheeseen on sijoitettu 
lapsia tai nuoria eri kunnista. Kukaan ei koordinoi perheen 
eri kunnista saamia palveluja, koska lapsen perheeseen si-
joittaneet kunnat eivät tee tässä yhteistyötä, vaikka lain 
mukaan pitäisi tehdä. Asiaa mutkistaa vielä se, jos kunta 
on hankkinut perhehoidon tukipalvelut yksityiseltä palve-
luntuottajalta. Tällöin myös kilpailutus määrittää, millaisia 
perhehoidon palveluja kunnan ostamaan pakettiin kuuluu. 
Perhe saattaa saada eri tahoilta päällekkäistä tukea, joka tu-
kemisen sijaan kuormittaa, selventää Lehtosaari.

Ongelmien ennaltaehkäisyä
Jos perhehoitajalla olisi käytössään henkilökohtainen 
budjetointi, palvelujen tarvetta voisi tarkastella koko-
naisvaltaisemmin.

– Toki silloin myös palveluohjauksen merkitys kasvaa. 
Toisaalta palvelujen vaikuttavuus paranee, koska perhe 

on motivoitunut käyttämään itse hankkimiaan palvelu-
ja ja toimii ikään kuin orkesterin johtajana, kuvailee Leh-
tosaari.

Lehtosaari uskoo, että henkilökohtaisen budjetoinnin 
avulla voitaisiin myös nykyistä paremmin ennakoida vas-
taan tulevia ongelmia.

– Perhehoitajalla on paras tieto perheensä hyvinvoin-
nista ja tuen tarpeista. Perheet ja tilanteet ovat erilaisia ja 
perheet myös kokevat tilanteet eri tavoin. Mikä on toiselle 
kuormittavaa, voi olla toiselle tavallista arkea. Tähän tie-
toon työntekijöiden tulisi luottaa nykyistä enemmän. Siinä 
mielessä henkilökohtainen budjetointi toimisi siis myös 
perhehoitajan asiantuntija-aseman vahvistajana.

Työpajan osallistujat pääsivät ryhmissä miettimään, 
miten henkilökohtaista budjetointia voisi sijaisperheiden 
tukemisessa hyödyntää ja mitä esteitä siihen mahdolli-
sesti liittyy. Aihe herätti paljon keskusteluja ja pohdinto-
ja puolesta ja vastaan. Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, et-
tä perhehoitajille tarjottaisiin valmista palveluvalikkoa, 
josta palvelut olisi helppo valita. Budjetin laadinta herätti 
pohdintoja siitä, olisiko budjetti perhe- vai lapsikohtainen.

– Perheillä on erilaisia valmiuksia hankkia itse palvelui-
ta ja perheiden tilanteet muuttuvat nopeasti. Mutta uskon, 
että joka tapauksessa henkilökohtainen budjetointi olisi 
yksi tapa tasoittaa kuntien välisiä eroja ja lisätä perhehoi-
tajien tasapuolista kohtelua, Lehtosaari toteaa.

Lisää tietoa tulossa
Rousun mielestä perhehoitajat voisivat hyötyä siitä, että 
heidän tuekseen valmennettaisiin henkilöitä, jotka pys-
tyisivät kokoamaan perheen tarpeet yhteen.

– Ilman muuta olisi järkevää, että perhehoitoperheen 
tuki järjestettäisiin yhtenä kokonaisuutena myös budje-
tin osalta. Pitäisi luottaa enemmän siihen, että perhehoi-
taja pystyy tunnistamaan perheensä tarpeet. Tärkeämpää 
on seurata tuloksia ja sitä, mitä budjetilla saadaan aikaan, 
kuin sitä, mihin raha käytetään.

  Hanke päättyy 31.5.2019
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 budjetti – kohti yksilöllisempää  
 tukea ja palvelua Youtubessa
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Toisaalta palvelujen vaikuttavuus paranee, koska perhe on  
motivoitunut käyttämään itse hankkimiaan palveluja.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen on hank-
keena päättymässä toukokuun lopulla. Ennen sitä tuote-
taan seurantatietoa muun muassa kustannusten osalta 
sekä asiakkaiden kokemuksiin ja hyvinvointiin liittyvää 
tietoa. Näitä tietoja yhdistelemällä ja vertaamalla tulok-
sia nykyiseen toimintaan päästään kiinni henkilökohtai-
sen budjetoinnin vaikuttavuuteen.

– Kevään aikana hanke paketoidaan julkaisuksi, hen-
kilökohtaisesta budjetoinnista teetetään video, pilottialu-
eilla järjestetään seminaari hankkeen tuloksista ja kaik-
ki kootaan vielä yhteen valtakunnallisessa seminaarissa 
Helsingissä 7.5., Rousu kertoo.

Vielä ei tiedetä, millaisen muodon henkilökohtainen 
budjetointi saa työn alla olevassa valinnanvapauslaissa. 
Rousu ei ollut tyytyväinen hallituksen esitykseen.

– Olisi järkevämpää tehdä laki sen jälkeen, kun meil-
lä on enemmän tietoa mallin toimivuudesta. Lakiesitys ei 
tuo parannuksia asiakkaiden asemaan, vaan henkilökoh-
taista budjetointia verrataan siinä pal-
veluseteleihin. Ne taas eivät ota huo-
mioon asiakkaan valtauttamisen ja 
yhdessä suunnittelun näkökulmia. 
Myös palvelujen valintamahdolli-
suudet jäävät suppeammaksi, jos 
käytössä ovat vain palvelusetelin 
piirissä olevat palvelut. Toisaalta 
lainsäädäntö ei mitenkään estä 
henkilökohtaisen budjetoinnin 
laajempaa käyttöä, ja esimer-
kiksi pilottikunnissa toiminta-
mallia aiotaan käyttää jatkos-
sakin. 
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