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KUNTALIITON 
LÄHIPALVELUKILPAILUN 2015 

VOITTAJA ! 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  

Hyvinvoinnin  
palvelutarjotin 

Avain kansalaisuuteen -  
henkilökohtainen budjetointi, 
Kainuun osahanke ja pilotti 

KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN KONKREETTISIA HB-TOIVOMUKSIA 
 
Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetti –hankkeen Kainuun pilotin sekä 
ErinOmainen-hankkeen yhteinen erityislasten vanhempien kehittäjäasiakasryhmä 
sekä Kajaanin Leijonaemot ry ovat esittäneet seuraavia konkreettisia esimerkkejä 
henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoimista varten. 
 

1. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihto siivouspalveluihin. 
 

2. Lastenhoidon järjestäminen ennaltaehkäisevänä tukimuotona 
vanhemman asioiden hoitamista varten, etenkin yksinhuoltaja 
vanhempien kohdalla 

 
3. Lapsi käy terveysasemalla esimerkiksi fysioterapiassa kaksi kertaa 

viikossa. Perheessä useampi muu lapsi. Terapeutti ei tee kotikäyntejä. 
Vanhempi voisi HB:n myötä tilata yksityisen ammatinharjoittajan kotiin, 
jolloin voimavaroja jäisi muuhunkin elämään sillä hetkellä. 

 
4. Kotiin annettava konkreettinen apu esimerkiksi kehitysvammaisen 

loma-ajanhoito sijaan korvaavaksi esimerkiksi tilapäinen lastenhoito, 
erityislapselle ohjattua harrastustoimintaa, siivousapua. 

 
5. Omaissijaishoidon vapaat voisi järjestää toisin: hoitaja tulee kotiin, 

huomioimalla muut lapset myös (perhelähtöisyys), osa siivousavun 
tarpeessa. 

 
6. Lastensuojelun tukihenkilö / tukiperhe: ei lastensuojelun kautta vaan 

voisi itse palkata tietyn (vanhemman näkökulmasta sopivan) henkilön 
erityislapselle, joka harrastaisi jne. lapsen kanssa. Eikö olisi pääasia, 
että perhe tyytyväinen ja tulee autetuksi. Luottamus läheiseen/tuttuun 
ihmiseen voi madaltaa kynnystä turvautua 
tukihenkilö/tukiperhepalveluun 

 
7. Lapsiperheiden kotipalvelu toisin voisi itse tilata hoitajan (hoitajan 

tarve voi tulla akuutisti esimerkiksi keskellä yötä yhden erityislapsen 
jouduttua sairaalaan) Perheillä huoli näistä tilanteista, jos esimerkiksi 
toinen vanhemmista on reissutyössä. Tällä hetkellä lapsiperheiden 
kotipalvelua saa ainoastaan klo 8-16 välillä. Ei aina vastaa perheiden 
tarpeisiin 



  

2 
 

 
8. Lapsiperheiden kotipalvelun voisi järjestää rinnalla vaihtoehtoisesti 

avoin päiväkoti-mallin mukaan. Esimerkiksi muut lapset voisi viedä 
sinne jos esimerkiksi akuuttisairaalakäyntiä, yllättäviä virastoasioita 
 

9. Erityislapselle kaivataan vammaispalveluiden kautta henkilökohtaista 
avustajaa, joka mahdollistaisi harrastuksiin pääsemisen. Tällä hetkellä 
sitä ei ole mahdollista saada. 
 

10. Tukihenkilö on mahdollista saada erityislapselle ainoastaan 
lastensuojelun asiakkuuden kautta, vaikka se täytyisi olla mahdollista 
myös tänä päivän uuden sosiaalihuoltolain mukaan ilman 
lastensuojelun asiakkuutta.  
 

11. Toiveena on, että voisiko henkilökohtaisen budjetointiin ottaa mukaan 
Kelan vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus ja siitä etenkin 
esimerkkinä erityislapsen fysioterapia. 
 

12. Henkilökohtaiset apuvälineet HB:n piiriin. 
 

13. Koetaan, että nykyään palveluita on tarjolla, mutta kukaan ei kerro 
niistä. Kuka ohjaa palvelutarpeen arviointiin? Asiakassuunnitelmia ei 
aina laadita tai, jos laaditaan niin niiden päivittämisessä ilmenee 
puutteita. Jos asiakkaalla ei ole omaishoidon sopimusta, niin ei saa 
mistään tietoa mitä palveluita on tarjolla. Onko tasa-arvoista heitä 
kohtaan? Onko muissa Kainuun kunnissa yhtä paljon palveluita tarjolla 
kuin esimerkiksi Kajaanissa? Sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei ole ko. 
palveluntuottajaa, koetaan ettei ole tasa-arvoista, jos rahaa menee 
matkakuluihin.  
 

14. Tuleeko koulumaailma mukaan tähän HB pilottiin? Jos esimerkiksi 
lapsi on kaksi viikkoa pois koulusta, niin koulu ei voi päästää 
henkilökohtaista avustajaa kotiin, koska vakuutukset eivät kata koulun 
ulkopuolella sattuneita vahinkoja. Laki estää tämän perhelähtöisen 
työskentelyn. Henkilökohtaisen avustajan pitäisi pystyä liikkumaan 
erityislapsen mukana arjessa esim. koulumatkoilla. 
 

15. Iltapäiväkerho voisi sisältää harrastustoimintaa.  
 

16. Tänä päivänä ei ole otettu tarpeeksi hyvin huomioon erityislasta ja 
hänen vanhempien työssäkäynnin ja opiskelujen mahdollisuutta.  

17. Toivotaan, että erityislapsen tilapäishoidon järjestäminen voitaisiin 
ottaa HB pilotointiin mukaan esimerkiksi järjestämällä hoito 
perhelomituksena, joka ottaa huomioon kaikki perheessä olevat lapset   
 

18. HB pilotissa huomioitava omakustanteisen kotikuntoutuksen (ABR-
kuntoutus) toteuttaminen vanhemman toimesta erityislapsen kanssa 
90 min/ päivä, joka sisältää myös ks. kuntoutukseen liittyvät 
kuntoutuskurssit 
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Kehittäjäasiakasryhmäläisten tapaamisessa sovimme, että he laittavat sähköpostilla 
ideoita ”kotiläksynä” henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) pilotoinnin toteutusta varten. 
Alla olevassa koosteessa on tehty kiteyttämistä ja tarvittaessa termien tarkennuksia. 
 
 
”KOTILÄKSYJEN” TULOKSET’ 
 
1.Erityislapsiperheiden osallisuus 
 

- HB on suuri mahdollisuus perhelähtöisten palveluiden järjestelemiseen  
 

- HB laadittaessa huomioitava omatyöntekijän vahva ammatillinen osaaminen, 
kokemus sekä kykyä ymmärtää jatkossa asiakasosallisuuden merkitys  

 
- HB:n toivotaan lisäävän todellista asiakkaan valinnanvapautta palveluja 

tarvitsevalle asiakkaalle, myös perinteisestä hoitolinjasta tai hoitosuosituksista 
poikkeavat tai eroavat tuet ja kuntoutusmuodot tulisi ottaa käyttöön 

 
- Tällä hetkellä erityislapsen vanhempi ohitetaan vielä monessa arkeen ja 

hyvinvointiin vaikuttavissa seikoissa. Kuitenkin erityislapsen kohdalla puhutaan 
enenevässä määrin perheiden tukemisesta, voimavarojen riittävyydestä, 
perheiden osallistamisesta ja perheen asiantuntijuudesta.  

 
- Toivotaan, että tulevaisuudessa asiakasosallisuus lisääntyy ja asiakas 

nähdään asiantuntijana ammattilaisten tiimityöskentelyssä, etenkin 
erityislapsen kohdalla hänen vanhempi nähdään lapsen asiantuntijana. 

 
- Erityislapsen vanhemmuuden haasteita: 

 Avun ja eri tarkoituksenmukaisten tukitoimien saaminen riippuu 
vanhempien aktiivisuudesta.  

 Toivotaan enemmän perheille monimuotoisen arjen tukemista niin kotona 
kuin myös koulussa 
 
 

2. Seuraavien esille nousevien asioiden huomiointi 
 

- Tehdä kokonaistilanteen tarkka selvitys olemassa olevien palveluiden ja 
tukitoimien kulueristä ja kustannuksista, jolloin saadaan tarkka euromäärä 
selville 

 
- Tällä hetkellä Kela ei myönnä ja eikä luota Kainuun sotessa tehtyjen 

moniammatillisen tiimin kuntoutussuosituksiin ja suositukset eivät toteudu sen 
mukaisesti, joka näyttäytyy merkittävillä kuntoutusta koskevilla leikkaustoimilla 
erityislasta kohtaan 

 
- Erityislapsen HB koostuu erittäin monesta osatekijästä. HB laadittaessa tulee 

huomioida myös ennalta suunnittelemattomat tapahtumat budjettijakson 
aikana 
 

- Kainuun maakunnan pitkät välimatkat, vähäinen palveluntarjonta tai se, että 
palveluntuottaja on eri paikkakunnalla (etenkin erityispalveluiden osalta), 
haasteet vähäisen erityislapsimäärän vuoksi näyttäytyvät, ettei työntekijöillä 
kerry kokemusta ja oikeanlainen ohjaaminen heikentyy 

 
- Riittävä budjetti tukitoimintojen järjestämiseksi 
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- Todellinen valinnanvapaus, esim. terapioiden järjestämisessä ja määrässä 

 
- Todellinen valinnanvapaus kuntoutuksen järjestämisessä, myös ”ei perinteiset 

toimijat” 
 

- Mahdollistaa vanhempien osallistuminen kuntoutukseen, kouluttautuminen 
esim. kotikuntouttajaksi 

 
- ”Perinteisestä” poikkeavat apuvälineet ja apuvälinetoimittajat otettava mukaan 

hankintapaikoiksi 
 

- Mahdollisuus on palata takaisin jo olemassa olevaan järjestelmään 
 

- Ennakkoluuloton ote ja mahdollisuus uuden järjestelmän koekäytölle 
 
 
Erään erityislapsen esimerkkiluettelo eri tahojen kautta saatavista palveluista ja 
tukitoimista  
 
Kainuun sote lääkinnällinen kuntoutus /apuvälineet 

 liikkumisen apuvälineet (pyörätuoli, muut ”pakolliset”) 

 harrastukset / liikunta välineet (esim. polkupyörä) 

 seisomatelineet, yms. kuntoutukseen liittyvät apuvälineet 

 kotona tarvittavat apuvälineet (rahit, kaiteet, tuet, liukuesteet, jne.) 

 henkilökohtaiset lyhytaikaiset (ortoosit / yölastat) 

 paineasut, erityistekstiilit 

 silmälasit, näkemisen apuvälineet 

 tukikengät – sandaalit 
 

Kainuun soten vammaispalvelun sosiaalityö ja -palvelut 

 kodin muutostyöt (rampit, ovien levennykset, yms.) 
 

Kainuun sote lasten somaattinen erikoissairaanhoito 

 säännölliset kontrollikäynnit (kuntoutussuunnitelman mukaan) 

 erikseen määrättävät käynnit (röntgen, liikkuvuuden kontrollit, jne.) 

 ”hoitosuosituksen” mukaiset toimenpiteet (botox, yms.) 

 ”hoitosuosituksen” mukainen ennaltaehkäisevä leikkaushoito (akillesjänteet 
yms.) 

 toimenpiteistä johtuvat ylimääräiset kontrollit ja hoitokäynnit, sekä 
osastojaksot 

 
KELA 

 avoterapiat (karsittu todella rankasti viimeisen 3v. ajan) 

 laitoskuntoutusjaksot (yksilölliset, ryhmäkuntoutus) 

 vammaistuki (tehdään lyhyitä -ja pitkiä päätöksiä) 

 matkakorvaukset 

 vanhempien erityishoitoraha (työstä poissaolon korvaus) 

 vanhempien kuntoutusraha (työstä poissaolon korvaus) 

 sopeutumisvalmennuskurssit 

 perhekurssit 

 esimerkki erityislapsen terapioiden toteutuksesta: 

 kuntoutus on järjestetty Kelan avoterapiana: 

 kaksi kertaa fysioterapia / viikko 
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 kerran allasterapia / viikko 

 kerran toimintaterapia / viikko 

 molempien terapeuttien ohjauskäynnit 10 / vuosi 
 
Kunnan opetustoimi 

 henkilökohtainen avustaja 

 avustajan tehtäväkuvan muokkaaminen (esim. mukana taksissa matkojen 
ajan) 

 ip-ap toiminta tai muu vanhempien työssäkäynnin mahdollistava järjestely 

 kuntoutuksen suunnittelujaksot (esim. Valteri kouluissa) 

 koulukyyditykset 

 muutostyöt (rampit, kaiteet, opastimet, yms. järjestelyt) 

 oppimateriaali (normaalista poikkeava, selkokieli, kuunneltava, jne.) 

 erityisvälineet (lukutelkkari, I-pad, erityisnäppäimet, tietokoneet, jne.) 

 työtuolit 

 työpöydät 

 liikuntatuntien erityisvälineet 

 koulutyössä tarvittava erityisvälineistö (sakset, rajaimet, erikoiskynät, jne.) 
 
 
 
Koonnut  Minna Leinonen 

ErinOmainen-hanke 
minna.ma.leinonen@kainuu.fi  

mailto:minna.ma.leinonen@kainuu.fi

