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Henkilökohtainen budjetointi (HB) tulee 1.1.2019 – oletko valmis? 
 

Asiakkaan valinnanvapauslaki on paraikaa lausunnolla. Siinä tietyt ehdot täyttä-
ville vammaisille ja ikääntyneille henkilöille annetaan subjektiivinen oikeus valita, 
haluaako palvelut palveluina vai henkilökohtaisena budjettina (HB). Lain on tar-
koitus tulla voimaan varsin pian, alle kahden vuoden päästä. 
 
Henkilökohtainen budjetointi (HB) on seuraava askel palvelusetelistä. Kun palve-
lusetelillä asiakas voi valita miltä palveluntuottajalta jonkun hänelle myönnetyn 
palvelun hankkii, tarjoaa HB asiakkaalle suuremman valinnanvapauden itse 
määrittää, mitä hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuuluvia palveluja hankkii, milloin, 
sekä miltä yritykseltä tai järjestöltä. HB:n on tarkoitus tukea asiakkaan oman 
elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittaman Avain kansalaisuuteen - henki-
lökohtainen budjetointi –hankkeen (AVAIN) turvin Kainuussa päästään jo tänä 
vuonna testaamaan, mitä henkilökohtainen budjetointi (HB) tarkoittaa käytännös-
sä vammaispalveluissa ja erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille. Pilotissa käy-
tetään termejä ’erityislapsi’ ja ’erityislapsiperhe’. Pilotin kohderyhmänä ovat per-
heet: erityislapsi sekä vanhemmat, joilla on kuormittunut elämäntilanne. Osassa 
perheitä toinen vanhemmista kokee joutuneensa jäämään pois työmarkkinoilta 
erityislapsen hoidon takia. Pilottiin voidaan ottaa 10-15 perhettä. Tarvittaessa 
toiseksi kohderyhmäksi voidaan ottaa aikuisia vammaisia henkilöitä. 
 
STM:n hankkeessa selvitetään eri puolilla Suomea HB:n eri ulottuvuuksia. Kai-
nuussa selvitetään, miten asiakas voi hyödyntää Hyvinvoinnin palvelutarjotinta 
digialustana palvelun löytämisessä, vertaamisessa ja arvioimisessa. Entä mitä 
tarvittaisiin, jotta asiakas voisi hallita budjettiaan Omasotessa? Kainuussa myös 
testataan, miten palvelutarjotinta voidaan käyttää asiakasohjauksen työkaluna.  
 
Kainuun pilotointi tapahtuu käytännön asiakastyössä. Kainuun soten asiakastyö-
tä tekeville järjestetään HB-koulutus. AVAIN-hankkeessa toimii 50 % työpanok-
sella suunnittelija, joka vastaa mm. digialustan kehittämisestä. Lisäksi asiakas-
työn ja kehittäjäasiakastoiminnan tukena toimii Kainuun soten ErinOmainen  
-hanke, joka on osa hallituksen Omaishoito-kärkihanketta. Lisäksi osana AVAIN-
hanketta Diakonia AMK tarjoaa pilotille fasilointi-, koulutus- yms. apua sekä kol-
men sosionomiopiskelijan etätyöpanoksen. 
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1. FAKTAT 
 

Hankkeen nimi   Avain kansalaisuuteen - Osallisuutta, itsemää- 
räämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea 
henkilökohtaisen budjetointimallin avulla 
(AVAIN-hanke) 

 

Hankeaika     1.6.2016 - 31.5.2019  
 

Hankkeen hallinnoija    Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
 

Koko hankkeen budjetti  1 061 877 €  
 

Kainuun osahankkeen budjetti  93 336 € 
 

Rahoitus     ESR / STM 80 %, Kainuun sote 20 % 
 

Kainuun henkilöresurssi  12/2016 – 4/2017 (5 kk) 100 % ja  
 

5/2017 – 5/2019 (25 kk) 50 % 
 

Työntekijöiden koulutus  Diakonia AMK  
 

Sosionomiopiskelijoiden etätyö  Diakonia AMK 
 

Kainuun pilotin suunnittelu  1-5/2017 
 

Kainuun pilotin toteutus  9/2017 – 10/2018 
 

Kainuun pilotin kohderyhmä  10-15 erityislapsiperhettä 
 

Kehittäjäasiakasryhmä  Noin 10 henkilöä, yhteinen ErinOmainen 
-hankkeen kanssa, perustettu 2/2017 
 

Palveluntuottajatyöryhmä  Noin 10 palveluntuottajaa, perustetaan 4-5/2017 
 

Palvelujen järjestäjän  
valmisteluryhmä    Kainuun soten perhepalvelujen edustajia, jotka  

osallistuvat Kainuun pilotin toteutukseen 
 

Digialusta    HB:n tarvitsema digialusta osin rakennetaan ja  
osin määritetään Hyvinvoinnin palvelutarjotti-
men (palvelujen löytäminen, vertaaminen ja ar-
viointi) + Omasoten (budjetin hallinta) varaan 

 

Asiakasprosessi   AVAIN-hankkeella on oma kaavio HB:n  
asiakasprosessista. Kainuun pilotissa se muo-
kataan vastaamaan tarvetta. (liite) 
 

Asiakasohje    AVAIN-hanke on laatinut oman asiakasohjeen,  
joka muokataan ja hyödynnetään Kainuun pilo-
tissa (erillinen liite) 
 

Juridinen perusta   Asiakkaan valinnanvapauslaki astunee voimaan  
vuonna 2019, joten pilotti ei voi perustua siihen. 
Useat HB:n elementit on mahdollista toteuttaa 
nykylainsäädännön puitteissa. Erityisesti palve-
lusetelilaki mahdollistaa sujuvan pilotoinnin, jos-
kin tuo mukaan myös mm. palveluntuottajan hy-
väksymismenettelyvelvoitteen. Pilotissa käyte-
tään maksusitoumusmenettelyä. 
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2. ONKO HENKILÖKOHTAISESTA BUDJETOINNISTA AIEMPIA KOKEMUKSIA? 
 

Henkilökohtaisesta budjetoinnista (HB) on hyviä kokemuksia mm. Hollannista ja 
Briteistä. Suomen sote-järjestelmä poikkeaa kuitenkin näiden maiden vastaavista, 
joten tuloksia voi pitää suuntaa antavina, ei suoraan Suomeen kopioitavissa olevina. 
Osa tuloksista on yleispäteviä, kuten että asiakkaan valinnavapauden lisääminen 
lisää tyytyväisyyttä palveluihin. Myös Suomessa on HB.ta pilotoitu pienimuotoisesti.  
 

 Esimerkiksi Kehitysvammaliiton Tiedän mitä tahdon! –hanke (2010 – 2014) 
keskittyi vammaispalveluihin. Hankkeen tuloksia on levitetty Kainuun soten 
vammaispalveluissa erityisesti syvennetyn palvelunohjauksen osalta. Lisätie-
toja: http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/kehittaminen/aikaisemmat-
kehittamishankkeet/tiedan-mita-tahdon/  

 

 Tässä dokumentissa viitataan Tampereen kaupungin kokeiluun (2014), 
jossa kohderyhmänä oli omaishoitajat. Kokeilun tulokset on raportoitu Sitran 
julkaisusarjassa teoksessa Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella 
(Sitran selvityksiä 96, 2015): https://www.sitra.fi/julkaisut/henkilokohtaisen-
budjetin-kokeilu-tampereella/ 

 
 

3. TAMPEREEN KOKEMUKSET 
 
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella –teos kiteyttää henkilökohtaisen bud-
jetin tavoitteen seuraavasti:   
 

HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN TAVOITTEENA on tarjota asiakkaille va-
paus valita oman terveytensä hoitamiseen liittyviä sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja. Asiakkaat voivat hankkia palvelut sieltä, mistä itse haluavat, ja silloin, kun 
heidän omaan aikatauluunsa parhaiten sopii. Asiakkaat voivat valinnallaan 
vaikuttaa hoidon ja palveluiden sisältöön. - - Kun henkilökohtaisen budjetin 
järjestelmää suunniteltiin, keskeisenä periaatteena oli siirtää asiakkaille valta 
hallita omaa elämäänsä.  
 
Henkilökohtaisen budjetin myöntäminen perustuu julkisen sosiaali- ja terveys-
toimen tekemään arviointiin asiakkaan tarpeesta sekä sen pohjalta tehtävään 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tavoitteena on, että palvelut kohdentuvat 
asiakkaan omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Henkilökohtainen budjetti 
lisää asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia palvelujen 
järjestämisessä. Vastuu omasta budjetista antaa asiakkaalle mahdollisuuden 
valita sellaisia palveluita, jotka auttavat häntä elämään itsenäistä elämää ja 
toimimaan yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä eri elämäntilanteissa. 

 
Tampereen raportti kuvaa myös HB:n määrittämistavan: 

 
Henkilökohtaisella budjetilla tarkoitetaan tarpeenarvioinnissa määriteltyä ra-
hasummaa, joka myönnetään henkilön käytettäväksi hoidon, hoivan tai apu-
välineiden hankintaan. Henkilökohtaisen budjetin tavoitteena on tarjota asiak-
kaalle vapaus valita oman terveytensä hoitamiseen liittyviä sosiaali- ja terve-
yspalveluja. Asiakkaat voivat hankkia palvelut sieltä, mistä itse haluavat, ja 
silloin, kun heidän omaan aikatauluunsa parhaiten sopii. Asiakkaat voivat va-
linnallaan vaikuttaa hoidon ja palveluiden sisältöön.  
 

HB:n Kainuun pilotissa tavoitteena on siirtää taloudellista arkipäivän päätäntävaltaa 
asiakkaalle. Kyse ei ole siitä, että jokin toistuva julkinen palvelu korvataan yksityisen 

http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/kehittaminen/aikaisemmat-kehittamishankkeet/tiedan-mita-tahdon/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/suomeksi/kehittaminen/aikaisemmat-kehittamishankkeet/tiedan-mita-tahdon/
https://www.sitra.fi/julkaisut/henkilokohtaisen-budjetin-kokeilu-tampereella/
https://www.sitra.fi/julkaisut/henkilokohtaisen-budjetin-kokeilu-tampereella/
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palveluntuottajan toistuvalla palvelulla, vaan että asiakkaalle mahdollistetaan päivit-
täinen päätöksenteko. 
 
Tampereen kokeiluun osallistui erilaisia omaishoitoperheitä (s. 25 - 26). 
 

Omaishoidon tuen perheet 
Seuraavassa on kerrottu seitsemän omaishoitoperheen tilanteesta sekä hei-
dän tarvitsemistaan palveluista ja tuesta. Jokainen perhe saa omaishoidon 
tukea. Omaishoitaja ja kaupunki ovat tehneet omaishoitosopimuksen (toi-
meksiantosopimuksen). Sopimuksen liitteenä ovat palvelu- ja hoitosuunnitel-
mat, joihin on kirjattu tarvittavat palvelut ja niiden määrä silloin, kun perhe tar-
vitsee kodin ulkopuolisen antamaa tukea sekä hoitoa. Lähes jokainen perhe 
tarvitsee hoito- ja apuvälineitä. Perheiden tuentarpeen erilaisuutta kuvaa esi-
merkiksi se, että kaikki omaishoitajat eivät käytä heille kuuluvia vapaapäiviä, 
ja se, että toiset perheet tarvitsevat myös kaupungin järjestämää kotihoitoa 
omaishoitajan jaksamisen tueksi. Tilanteita ja tarpeita on yhtä monta kuin on 
perheitäkin. 
 
Asiakas 1: Ikääntynyt vaimo hoitaa apua tarvitsevaa miestään. Perhe ei käytä 
juurikaan kaupungin tarjoamia sosiaalipalveluita, vaan vaimo hoitaa miestään 
kotona. Perheeltä jää käyttämättä lähes kaikki lakisääteiset lyhytaikaishoidon 
vapaapäivät. 
 
Asiakas 2: Omaishoitoperheessä ikääntynyt vaimo hoitaa paljon apua tarvit-
sevaa miestään. Mies tarvitsee pyörätuolia liikkumiseen. Perhe käyttää 
omaishoidon lyhytaikaishoitoon tarkoitetut lakisääteiset vapaapäivät vain 
kahdelta kuukaudelta. Mies on jonkin verran omatoiminen päivittäisissä toi-
missaan. 
 
Asiakas 3: Toinen vanhemmista on jäänyt kotiin hoitamaan lasta. Perhe käyt-
tää lyhytaikaishoidon vapaapäivät kahteen vammaisten lasten leiriin. Perheel-
lä ei ole käytössään kaupungin järjestämiä apu- tai hoitotarvikkeita. 
 
Asiakas 4: Iäkkäät vanhemmat hoitavat keski-ikäistä lastaan. Perheellä on 
käytössään melko paljon apu- ja hoitovälineitä. Omaishoidettava lapsi saa 
vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut. Perhe ei halua omaishoidon 
palkkiota. Perheen tilanne on muuttumassa, sillä iäkkäät vanhemmat eivät 
enää jaksa hoitaa lastaan ja lapsi siirtyy ympärivuorokautiseen hoitoon.  
 
Asiakas 5: Ikääntynyt mies hoitaa vaimoaan. Vaimo tarvitsee apua kaikissa 
päivittäisissä toimissa. Omaishoidettavalla on vammaispalvelulain mukainen 
kuljetuspalvelu sekä apu- ja hoitotarvikkeita. Omaishoitajan apuna on kau-
pungin kotihoito sekä kotihoidon tukipalveluja. Perhe on käyttänyt 36:sta ly-
hytaikaishoitoon oikeuttavasta vapaapäivästä 17. 
 
Asiakas 6: Omaishoitaja hoitaa dementiaa sairastavaa puolisoaan, ja hoidet-
tava tarvitsee paljon tukea päivittäisissä toimissaan. Perheen arkea helpottaa 
se, että perheessä käy kaupungin kotihoito. Omaishoitaja saa omaishoidon 
tuen palkkion. 
 
Asiakas 7: Iäkkäässä perheessä hoidettava tarvitsee apu- ja hoitotarvikkeita, 
kotihoitoa sekä tukipalveluita. Perheenjäsenet ovat iäkkäitä, ja hoidettava tar-
vitsee apuja hoitotarvikkeita, kotihoitoa sekä tukipalveluita selviytyäkseen 
päivittäisistä toimista. Perheen apuna ovat myös päiväkeskuspäivät. Hoidet-
tava on oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin.  
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Tampereen raportin mukaan (s. 19): 
 

Omaishoidettavan palvelut ja omaishoitajan hoitotyötä tukevia sosiaali- ja ter-
veyspalveluita ovat:  

o kotihoito ja tukipalvelut 
o kuljetukset 
o päiväkeskustoiminta 
o omaishoitajan vapaan aikainen hoito 
o vammaisten työ- ja päivätoiminta 
o kuntouttava toiminta (kuntouttava lyhytaikaishoito ja päivätoiminta) 
o apuvälineet 
o hoitotarvikkeet 
o kodin muutostyöt 

 
HB:n Tampereen pilotoinnin alue 

 
Henkilökohtaista budjettia kokeiltiin vuoden 2014 aikana 17 tamperelaisessa 
omaishoitoperheessä. Kokeilu toteutettiin maksusitoumusten avulla palve-
lusetelilakia noudattaen. Kokeilun ajatuksena oli, että pilotin aikana omaishoi-
toperhe käyttäisi omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin (3 vrk/kk) tarkoitettuja 
palveluseteleitä omia tarpeitaan paremmin vastaaviin palveluihin. Perhe ei 
siis käyttäisi seteleitä lyhytaikaisiin vapaisiin tai kotiin hankittuun hoitajaan. 
Tarkoituksena oli, että perheet voisivat käyttää palvelusetelien määrän (300 
euroa/kk) johonkin muuhun palveluun (esimerkiksi kuntoutukseen, siivouk-
seen, perhehoitoon tai muuhun terveydenhuollon palveluun, kuten lääkäriin, 
jalkahoitajaan, ravitsemusterapeuttiin tai toimintaterapeuttiin), joka tukisi hei-
dän jaksamistaan entistä paremmin. (s. 28) 

 
Asiakkaiden valinta - halukkaita enemmän kuin mahtui mukaan 

 
Kokeilua varten omaishoitoperheisiin tehtiin asiakaskäyntejä maalis–huhti-
kuun 2014 aikana. Käynneillä tavattiin 57 perhettä, joissa omaishoidon tuen 
vapaat eivät olleet käytössä. Näistä perheistä valittiin kokeiluun osallistuneet.  
 
Keväällä 2014 tavatuista omaishoitoperheistä 17 perhettä valikoitui henkilö-
kohtaisen budjetin kokeiluun. Valinnassa tarkasteltiin perheen senhetkistä 
omaishoidon vapaiden käyttöä, kykyä ymmärtää ja hyötyä henkilökohtaisen 
budjetin tuomista mahdollisuuksista sekä omaishoitoperheen tilanteen va-
kautta. Valinnat tehtiin omassa työryhmässä. Kokeiluun valikoitui perheitä, 
joilla pääsääntöisesti ei ollut käytössä omaishoidon tuen vapaita. Halukkaita 
kokeiluun oli huomattavasti enemmän kuin siihen pystyttiin ottamaan 
mukaan. (s. 29) 

 
Miten omaishoitajat kuvaavat arkeaan? 
 

Omaishoitajat kuvailivat arkeaan työntäyteiseksi, jatkuvaa läsnäoloa vaati-
vaksi ja raskaaksi. Itseään hoitajat kuvailivat kaikesta yksin huolehtijoiksi, or-
ganisoijiksi. Omaishoitajan työ koettiin myös yksinäiseksi, sillä puoliso ei ehkä 
enää kyennyt keskustelemaan tai osallistumaan arjen suunnitteluun. Hoidet-
tavan avustaminen koettiin itsestäänselvyytenä.  
 
Osa omaishoitajista tiedosti omien voimiensa rajallisuuden, ja he pohtivat tu-
levaisuuttaan. Omaishoitajien oman terveyden hoitaminen oli saattanut jäädä 
taka-alalle, omaehtoisesta liikunnasta ja hyvästä ravitsemuksesta ei jaksettu 
pitää huolta, tai niistä huolehtiminen tuotti liiaksi vaivaa. Haasteena koettiin 
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myös jatkuva läsnäolon tarve, joka vaikeutti kodin ulkopuolista asiointia var-
sinkin muistisairaiden perheissä. (s. 30) 
 

Miksi omaishoidon lakisääteisiä vapaita ei pidetty? 
 

Lakisääteiset vapaapäivät eivät olleet perheissä käytössä, koska koettiin, että 
hoidettavan auttaminen on vaikea jakaa ulkopuoliselle ihmiselle. Hoidettavan 
tapojen ja tottumusten selittäminen vieraalle ihmiselle koettiin hankalaksi, jo-
ten hoitotyö oli yksinkertaisempaa tehdä itse. Lisäksi perheet kokivat, että ko-
tihoidon käyntien ajoitus esimerkiksi aamutoimia varten ei kohdentunut ajalli-
sesti oikein. Muiden antama apu koettiin hyödyksi tehtävissä, jotka eivät ole 
päivärytmiin sidottuja. Perheissä säännölliset kotihoidon käynnit kohden-
tuivatkin enimmäkseen avustaviin tehtäviin, kuten lääkkeidenjakoon tai suih-
kukäynnillä avustamiseen. Tukipalveluina omaishoitoperheille oli myönnetty 
muun muassa kauppapalvelua ja päiväkeskus- tai päiväperhehoitoa. 
 

Kokemukset lyhytaikaishoidosta 
 

Osa tavatuista perheistä oli käyttänyt omaishoidon lakisääteisiä vapaita lyhyt-
aikaishoitojaksoina. Kokemukset niistä olivat usein olleet kielteisiä: Esimer-
kiksi asiakkaan fyysinen kunto ja toimintakyky olivat heikentyneet palvelutalon 
aktiviteettien vähäisyyden vuoksi. Kun asiakas palasi lyhytaikaishoidosta ta-
kaisin kotiin, toimintakyvyn ennalleen saattamiseksi vaadittiin useamman päi-
vän jatkuvaa kuntoutusta.  
 
Muita syitä omaishoidon vapaiden käyttämättä jättämiseen olivat voimakas si-
toutuminen omaishoitajan työhön tai hoidettavan ilmaisema ahdistus, jonka 
vuoksi hoidettavaa ei haluttu jättää vieraaseen ympäristöön. Joukossa oli 
myös omaishoitajia, jotka kokivat, ettei heillä ole tarvetta omaishoidon vapail-
le. Oma fyysinen terveys koettiin hyväksi, ja hoidettavan saattoi ehkä jättää 
asiointien ajaksi yksin kotiin, jolloin hoitaja kykeni huolehtimaan arkiasioin-
neista rauhassa. Osa omaishoitajista koki, että hoitaminen oli mieluisa tehtä-
vä, joka antaa merkitystä omalle elämälle. Kaikilla ei myöskään ollut tietoa sii-
tä, missä lyhytaikaishoitoa järjestetään tai miten sinne hakeudutaan. 
 
Palveluseteleiden käyttömahdollisuus ei ollut kaikkien tiedossa oleva palve-
lumuoto. Asiasta oli ehkä joskus puhuttu palveluohjaajan kanssa, mutta kun 
käytäntö oli jäänyt vieraaksi, asia oli unohtunut. Palvelusetelin hankaluutena 
koettiin erityisesti se, että palveluntuottaja on yleensä aina vieras ihminen. 
Asiakkaan tarvitseman hoidon selittäminen ventovieraalle koettiin vaikeaksi ja 
aikaa vieväksi. Muistiongelmaiselle aiheutti usein levottomuutta, että vieras 
ihminen tuli kotiin hoitamaan. Kun palveluseteleiden käyttö oli tuttua, omais-
hoitoperheet pystyivät niitä hyödyntämään. Hyvinä käyttökohteina koettiin 
päiväkeskuskäynnit sekä mahdollisuus saada hoitaja kotiin esimerkiksi hoita-
jan harrastuksen ajaksi. Yksi perheistä käytti palveluseteliä kerran viikossa 
kodinhoitokäyntiin, jolloin palveluna oli ruuanvalmistusta ja pienimuotoista 
siivousta yhdessä hoidettavan kanssa. 
 

Toiveita henkilökohtaiselle budjetille 
 
 

o Omaishoitajat kokivat, että koska hoito edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, 
voimia tai aikaa ei enää jäänyt kodin ylläpitoon tai omiin harrastuksiin. 
Myös kuntoutuksen tarve nostettiin esiin. Perheet toivoivatkin, että 
omaishoidon palveluseteleillä voitaisiin tukea perheen sekundaarista 
avuntarvetta. Osa perheiden toivomista palveluista on mahdollista to-



  

7 
 

teuttaa nykyisten kotihoidon tukipalveluiden avulla tai omaishoidon 
palvelusetelillä. Näistä mahdollisuuksista ei aina tiedetty tai palveluita 
ei tiedosta huolimatta haluttu käyttää. 
 

o Palvelusetelin käyttömahdollisuutta siivouspalveluun toivottiin eni-
ten. Arkea helpottaisi suuresti, jos isommista siivouksista huolehtisi jo-
ku toinen. Siivoukseen oltiin valmiita ottamaan myös ulkopuolista 
apua. Useissa perheissä toivottiin myös ikkunanpesua. 

 
o Perhehoito oli monelle omaishoitoperheelle vierasta, mutta sen mah-

dollisuus kiinnosti monia. Perhehoidon kodinomaisuus, mukautuva 
päivärytmi sekä tutuksi muodostuva hoitaja koettiin oleellisiksi tekijöik-
si hoidon onnistumisen kannalta. Perhehoidon käytön edellytyksenä 
koettiin, että muut järjestäisivät asiakkaan kuljetukset. Perhehoitopäi-
vä voisi mahdollistaa omaishoitajan kauppa- ja asiointikäynnit sekä 
antaisi aikaa omaishoitajan omille harrastuksille ja toimintakyvyn yllä-
pitoon. 

 
o Kuntoutuksen mahdollisuus nähtiin perheissä tärkeänä. Omaishoita-

jat kertoivat, että läheisen patistamana kuntoutus aiheuttaa herkästi 
riitaa. Hoidettavalle toivottiin kuntoutusta ja nähtiin, että kuntoutuksen 
hyöty kohdentuu arkeen ja hoidon jatkuvuuden tukemiseen. Osalla 
perheistä oli mahdollisuus kuntoutuskäynteihin kodin ulkopuolella, 
mutta toiveena oli myös saada fysioterapiakäynnit kotiin. Myös 
mahdollisuutta kuntoutuslomaan toivottiin. Mikäli kuntoutusjakso olisi 
tarkoitettu sekä omaishoitajalle että omaishoidettavalle, hoitajalla olisi 
mahdollisuus nauttia valmiista ruokapöydästä, ja molemmat hyötyisi-
vät mahdollisuudesta ylläpitää fyysistä toimintakykyään. 

 
o Perheissä, joissa kodin ulkopuolinen liikkuminen oli hyvin vaikeaa, toi-

vottiin erilaisia mahdollisuuksia kotiin tuotaviin palveluihin. Jalka-
hoitajan ja kampaajan käynnit toisivat hyvinvointia ja iloa elämään. 
Myös lääkärin, terveydenhoitajan tai kotilaboratorion käyttömah-
dollisuuksia toivottiin. Niin ikään ulkoiluavun tarve nousi esiin. 

 
o Kodin ulkopuolisen liikkumisen vaikeudet nousivat esiin varsinkin iäk-

käämmissä omaishoitoperheissä. Hoidettavan fyysinen huonokuntoi-
suus saattoi olla este oman auton käytölle. Kulkemisen vaikeudet hei-
jastuivat palvelujen saatavuuteen ja arkielämän sujuvuuteen. Kun ko-
din ulkopuolinen liikkuminen oli vaikeaa, toiminta rajoittui kotiin, jolloin 
myös hoito koettiin rasittavampana. Kulkemisen mahdollisuutta toi-
vottiin kauppa- ja virkistyskäynteihin. Perheiden yksittäisinä toiveina 
nousi mahdollisuus käyttää palveluseteliä esimerkiksi apteekin itsehoi-
totuotteisiin ja kodin pihatöiden teettämiseen. 

 
Omaishoitoperheiden toivomat tuet olivat konkreettisia, ja ne kohdentuivat 
paljolti hoidettavan hyvinvointiin. Omaishoitaja koki hyötyvänsä hoidettavan 
toimintakyvyn kohenemisesta. Ajatuksena ja toiveena oli, että omaishoitaja 
kykenisi toimimaan pidempään hoitajana. Pitkäaikaishoitopaikkaa harkitaan 
vasta, kun hoitaja ei enää itse kykene huolehtimaan hoidettavansa hyvinvoin-
nista. Palvelusetelin muunnettavuus henkilökohtaiseksi budjetiksi herätti kiin-
nostusta ja halukkuutta osallistua pilottiin. Henkilökohtaisen budjetin todelli-
nen käyttö ja kyky huolehtia itsenäisesti palvelujen tilaamisesta sekä budjetin 
hallinnoinnista olisi mahdollista havainnoida vasta käyttökokemusten myötä. 
(s. 30 – 31) 
 



  

8 
 

HB:n muodostaminen 
 

Henkilökohtaisen budjetin määrä muodostettiin palveluseteleiden arvoon ver-
rannollisesti. Lisäksi jokaiselle kokeiluun osallistuneelle perheelle osoitettiin 
200 euroa kuukaudessa hankerahaa. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen 100 
euron palveluseteliin kuukaudessa, mikäli hoidettavan hoidossa ei ole ollut yli 
5 päivän keskeytystä. Näin ollen perheelle muodostui enintään 500 euron ar-
voinen henkilökohtainen budjetti kuukaudessa. - - (s. 32) 
 
Perhe pystyi käyttämään kertynyttä budjettia joko osissa tai kerryttämään 
summaa isompaa hankintaa varten. Perhe pystyi itse päättämään henkilökoh-
taisen budjetin käyttökohteen. Budjetin käytön edellytyksenä oli, että sitä käy-
tettiin palveluihin tai toimintoihin Suomen rajojen sisäpuolella. Henkilökohtai-
nen budjetti oli käytettävissä sekä hoidettavan että hoitajan hyvinvoinnin tu-
kemiseen. Henkilökohtaista budjettia ei voinut käyttää kulutushyödykkeeseen 
eikä sitä voinut muuntaa rahaksi. Palveluita, joihin perhe käytti henkilökoh-
taista budjettia, ei myöskään ollut mahdollista hyödyntää kotitalousvähennyk-
senä. (s. 32) 
 
Kesäkuussa 2014 kirjattiin ensimmäiset maksusitoumukset. Alkuun ohjausta 
tarvittiin enemmän maksusitoumuksen käytännön selventämiseksi. Osa per-
heistä ymmärsi käytännön nopeasti ja selvästi, ja he tilasivat palvelut alusta 
asti itsenäisesti sekä selvittivät hinta-arvion tarvitsemalleen palvelulle. Näillä 
tiedoilla tehtiin maksusitoumus, joka postitettiin perheelle. Omaishoitoperhe 
toimitti maksusitoumuksen palveluntuottajalle, joka laskutti kaupunkia tuotta-
mistaan palveluista. (s. 32) 
 

Arki kokeilun aikana 
 
Jokainen kokeiluun osallistunut perhe muodosti oman tarinansa. Alkuhaastat-
telussa pariskunta kertoi, kuinka arki oli päivästä toiseen samaa harmaata 
selviytymistä. Pariskunta koki, että viikonloppu jossain muualla rikkoisi arkea 
ja mahdollistaisi hetken irtioton rutiineista. Henkilökohtaisen budjetin avulla 
pariskunta vietti viikonlopun kylpylässä, ja he sisällyttivät viikonloppuun erilai-
sia hoitoja molemmille. Hoidettavan mielestä viikonloppu oli luksusta, ja puo-
lisolle viikonloppu tarjosi valmiin ruokapöydän sekä erilaisen ympäristön. Vii-
konlopun jälkeen oli jälleen mukava palata kotiin. 
 
Toinen pariskunta havahtui ajattelemaan arjen ulkopuolisia mahdollisuuksia 
henkilökohtaisesta budjetista keskusteltaessa. Arki oli pitänyt heitä tiukasti ot-
teessaan, eivätkä he enää havainneet, että esimerkiksi kulttuuritoiminnot oli-
vat heille vielä mahdollisia. Henkilökohtainen budjetti antoi heille sysäyksen 
uskaltautua osallistumaan teatteri- ja konserttiesityksiin. Perhe havaitsikin, et-
tä esitykset antoivat henkistä pääomaa arkeen, ja ajatukset sekä keskustelut 
palasivat esityksiin ja niissä koettuihin tunteisiin. Kulttuurielämykset olivat vie-
lä täysin mahdollisia, ja niiden avulla oma elinpiiri laveni. (s. 32) 
 

Sitoumusten käytön haasteita 
 
Kaikissa perheissä maksusitoumusten käyttö ei sujunut yhtä luontevasti. Per-
heillä oli selvä tarve erilaisille palveluille. Niiden tilaus kyettiin hoitamaan, mut-
ta budjetin määrän hallinta vaati jatkuvaa seurantaa hankkeen työntekijöiltä. 
Budjetin määrän kertyminen kuukausittain ja maksusitoumusten käyttömah-
dollisuus loppuvuoteen asti sekoittivat tilanteen ymmärtämistä entisestään. 
Henkilökohtaisen budjetin käyttö vaatii käyttäjältään kykyä hahmottaa budjet-
tia ja seurata sitä säännöllisesti. Maksusitoumusten käyttö ja budjetin kerty-
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minen kuukausittain monimutkaistivat budjetin hallintaa. Tämä voisi olla väl-
tettävissä, mikäli käytettävissä olisi maksukortti. 

 
Tampereen kokeilun yhteenveto 

 
Kansainväliset kokemukset korostavat, että henkilökohtainen budjetti lisää 
omaishoidettavan ja omaishoitajan itsemääräämisvaltaa, oman elämän hallin-
taa sekä vaikutusmahdollisuuksia. Asiakastyytyväisyyden ja kustannustehok-
kuuden lisääntyminen korostuvat henkilökohtaisen budjetin käytössä. Samaa 
voimme todeta Tampereen kokeilusta. Eritoten kaupungin perheille osoittama 
arvostus oli heille iso asia. (s. 26) 

 
 

4. KAINUUN PILOTIN KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN TOIVOMUKSET 
 

Kainuun pilotin kehittäjäasiakkaat sekä Kajaanin Leijonaemot ry ovat esit-
täneet seuraavia konkreettisia esimerkkejä henkilökohtaisen budjetoinnin 
pilotoimista varten. 

 
Omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihto siivouspalveluihin. 

 
Lastenhoidon järjestäminen ennaltaehkäisevänä tukimuotona vanhem-
man asioiden hoitamista varten, etenkin yksinhuoltaja vanhempien koh-
dalla 
 
Lapsi käy terveysasemalla esimerkiksi fysioterapiassa kaksi kertaa viikos-
sa. Perheessä useampi muu lapsi. Terapeutti ei tee kotikäyntejä. Van-
hempi voisi HB:n myötä tilata yksityisen ammatinharjoittajan kotiin, jolloin 
voimavaroja jäisi muuhunkin elämään sillä hetkellä. 
 
Kotiin annettava konkreettinen apu esimerkiksi kehitysvammaisen loma-
ajanhoito sijaan korvaavaksi esimerkiksi tilapäinen lastenhoito, erityislap-
selle ohjattua harrastustoimintaa, siivousapua. 
 
Omaissijaishoidon vapaat voisi järjestää toisin: hoitaja tulee kotiin, huomi-
oimalla muut lapset myös (perhelähtöisyys), osa siivousavun tarpeessa. 
 
Lastensuojelun tukihenkilö / tukiperhe: ei lastensuojelun kautta vaan voisi 
itse palkata tietyn (vanhemman näkökulmasta sopivan) henkilön erityis-
lapselle, joka harrastaisi jne. lapsen kanssa. Eikö olisi pääasia, että perhe 
tyytyväinen ja tulee autetuksi. Luottamus läheiseen/tuttuun ihmiseen voi 
madaltaa kynnystä turvautua tukihenkilö/tukiperhepalveluun 
 
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 van-
hemmista on reissutyössä. Tällä hetkellä lapsiperheiden kotipalvelua saa 
ainoastaan klo 8-16 välillä. Ei aina vastaa perheiden tarpeisiin 
 
Lapsiperheiden kotipalvelun voisi järjestää rinnalla vaihtoehtoisesti avoin 
päiväkoti-mallin mukaan. Esimerkiksi muut lapset voisi viedä sinne jos 
esimerkiksi akuuttisairaalakäyntiä, yllättäviä virastoasioita 
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ASIAKASPROSESSI 
 

Avain kansalaisuuteen –hankkeen arviointisuunnitelmaluonnoksen 
28.11.2016 mukaan: 
 
”eri pilottialueilla ja erilaisilla asiakkailla, asiakastyön toimintamallit voivat olla 
jonkin verran erilaisia. Kaikissa asiakasprosesseissa keskeiset osiot ja vai-
heet toteutuvat samankaltaisen ydinprosessin mukaan:  
 

1) asiakkaan informointi 
 

2) asiakkaan palvelutarpeen arviointi 
 

3) asiakassuunnitelman laatiminen riskikartoituksineen 
 

4) palvelujen toteutustavan valinta (tavanomainen tai HB-malli) 
 

5) HB-mallin valinneiden osalta budjetin määrittäminen 
 

6) palvelujen ja tuen toteutuminen asiakkaan itse muotoileman ”pal-
velutarjottimen” pohjalta 

 
7) budjetin käytön sekä asiakkaan hyvinvoinnin muutoksen seuranta 

 
8) loppuarviointi asiakkuuden päättyessä tai viimeistään hankkeen 

päättyessä.” 
 

Kainuun osahanke rakentaa asiakasprosessin tämän rungon varaan Kainuun 
soten eri yksiköiden, kehittäjäasiakkaiden ja palveluntuottajien yhteistyönä.  
 
Kainuun suunnitelmassa asiakkaiden roolia ei nähdä ensisijaisesti informaati-
on kohteena, vaan suunnitteluun osallistujina. Samoin työntekijöiden infor-
mointi ja suunnitteluun osallistuminen tullaan lisäämään listaukseen. 
 
Diak antaa suunnittelulle taustatukea. Asiakkaiden lukumäärä tulee olemaan 
10-15 henkilöä/perhettä. 

 
 
 
Lisätietoja  
 
 

Esko Pääskylä  
Suunnittelija  

  Näkö- ja äänipuhelin: https://meet.kainuu.fi/esko.paaskyla/nk69916m 

Pelkkä ääni: 044 797 4342 
Email: esko.paaskyla@kainuu.fi 
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