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Keskustelen tästä

Henkilökohtaistaminen  (personalization) 
– mitä tarkoittaa?  
Henkilökohtaistamisen lähestymistapoja
Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistuksissa

(Rajavaara M. Yksilöllistä vai 
henkilökohtaista? Henkilökohtaistaminen
hyvinvointipolitiikan uudistusideana. 
Teoksessa: Haverinen R ym. Sosiaalihuollon 
tila ja tulevaisuus, Vastapaino 2014.)



Avainsana: henkilökohtainen…
… budjetti
… apu
… avustaja
… lääketiede
… pankkineuvoja
… valmentaja
… Kela-neuvonta
… opintosuunnitelma
… kotoutumissuunnitelma
… palvelusuunnitelma



Henkilökohtainen lääketiede on jo nurkan takana
(THL 28.8.2017)

Geenitutkimus mahdollistaa sen, 
että sairauksia voidaan hoitaa ja 
ennaltaehkäistä geeneistä 
saatavaan tietoon pohjaten. 
Henkilökohtainen lääketiede 

tarkoittaa henkilön tai sairauden 
molekyyliprofiilin monipuolista 
määrittämistä ja siitä saatavan 
tiedon hyödyntämistä 
hoitopäätöksissä. Potilaan 
hoitovaste on näin tarkasti 
arvioitavissa, hoitojen 
vaikuttavuus paranee ja haitat 
vähenevät. 



Tässäkö mennään sosiaalipalveluissa?

”Suomessa ”one size fits all’ -ajattelu on muuttumassa räätälöintiin, mutta 
samaan aikaan palvelurakenteen muutos vie sosiaalipalveluja etäämmäs 
yksilöstä.” (Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti 
2012, 79.)
Onko sosiaalityö aina henkilökohtaista?



Ikuisuuskysymys

Miten ihmisiä on 
mahdollista kohdella 
ainutkertaisina yksilöinä 
etuus- ja palvelu-
järjestelmissä?
Historialliset, poliittiset ja 

kansalliset olot sekä 
palvelujen ja etuuksien 
luonne vaikuttavat 
vastaukseen
Yksilöllisyys - yhteisöllisyys



Yksilö – persoona keskiajan keskustelussa 

Individi: yksilö ihmislajin 
edustajana erotuksena muista 
saman lajin edustajista.

Persoona: ihmisen 
ainutkertaisuus yksilönä ja se, 
että tällä ihmisellä on  omia, 
yksilöllisiä päämääriä erotuksena 
individin käsitteeseen liitetyistä 
lajityypillisistä yhteisistä piirteistä.



Henkilökohtaistaminen (personalization)

Henkilökohtaistamisen käsite viittaa 
monenlaisiin keinoihin muokata 
asiakaskeskeisiä palveluja yksityisellä ja 
julkisella sektorilla. 
Tieto- ja viestintäteknologiasta, 

markkinoinnista ja koulutuksesta 
lisääntyvästi sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Isossa-Britanniassa henkilökohtaistaminen 

määrittyy jo lähes vaatimukseksi siitä, 
miten palvelut ja etuudet tulee järjestää 
(Needham 2011).



Lähikäsitteitä

mittatilauspalvelut (bespoke service) 
 käyttäjien mieltymykset huomioonottava palvelutuotanto 

(mass customization)
 käyttäjien mieltymyksille perustuva palvelutuotanto 

(mass personalization) 

http://www.seppo.net/piirrokset/
displayimage.php?pid=1120

http://www.seppo.net/piirrokset/


Miksi henkilökohtaistamista?

Lainsäädäntö jättää tarkoituksellisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin 
harkintavaltaa 
Halutaan kohdella ihmisiä yksilöllisesti monimutkaisissa 

elämäntilanteissa
Kaikkien politiikkaa: kukaan ei vastusta 
Kansalaiset haluavat tehdä kuluttajina palveluvalintoja (puolet 

lapsiperheistä on ottanut yksityisen sairauskuluvakuutuksen)
Uusi teknologia virittää uudistamista (henkilökohtainen lääketiede)
Julkisten voimavarojen säästöodotukset



Henkilökohtaistamisen kehityssuunnat 

1) Kuluttajuutta ja valinnanmahdollisuuksia 
korostava suunta

2) Osallisuutta ja kumppanuutta painottava suunta
3) Velvoittava, ehdollistava suunta



1) Kuluttajuus

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa 
julkisten palvelujen yksilöllistämistä 
olosuhteissa, joissa 
markkinamekanismit toimivat 
rajoitetusti 
Terveyspalveluissa 

valinnanvapautta on entuudestaan 
sosiaalipalveluja enemmän
HE laiksi asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa  3.11.2017 
Kansalaisille tarjottava tieto
Palveluseteli
Henkilökohtainen budjetointi 

Kirsi Kuusinen-James: Setelipeliä. 
Tutkimus palveluseteliä 
säännöllisessä kotihoidossa 
käyttävien iäkkäiden henkilöiden 
valinnanvapaudesta. Helsingin 
yliopisto 2016.
Palvelusetelillä voi jatkaa tutun 

palveluntuottajan kanssa ja ostaa 
lisäpalveluja.
Iäkkäät pitävät valinnanvapautta liian 

kapeana, kun se rajoittuu vain 
palveluntuottajan valintaan. Palvelun 
sisältöä, palvelupaikkaa, henkilöä, 
käyntiaikaa eikä kestoa ole 
mahdollista valita. 



2) Osallisuus ja kumppanuus

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa ihmisten 
valtaistamista ja sitä, että asiakas on 
aktiivinen yhteistoimija  ja kumppani eikä 
työntekijöiden toimenpiteiden kohde.
Dialoginen työtapa 
Yhteistuottaminen
Yhteiskehittäminen 
Palvelumuotoilu
Käytäntötutkimus
Itseapu, vertaistuki 
Asiakasfoorumit ja -raadit



3) Velvoitteet, ehdollisuus 
”personalized conditionality”

Työ on ensisijaista sosiaaliturvaa.
Aktivointi yksilöllisiä palveluja 

tarjoamalla, jotta toimeentuloturvan 
käyttö vähenee tai myöhentyy tai 
etuuteen liitetyin sanktion
Vaikeasti työllistyvät tai 

terveysperusteisiä etuuksien saajat 
(sairauspäiväraha, kuntoutustuki, 
työkyvyttömyyseläke) 
Ossi Nymanin esikoisromaanin  

päähenkilö, nuori ja ujohko 
kaupunkilaistyötön ei edes kaipaa työtä.



Asiakaslähtöinen palveluintegraatio 
= henkilökohtaistamista

Palveluintegraatiosta todetaan seuraavissa lakiluonnoksissa: 
maakuntalaki, sote-järjestämislaki, valinnanvapauslaki
Integraatio tarkoittaa, että asiakkaan saama palvelu on eheä ja 

saumattomasti toteutettu kokonaisuus, jossa erilaisia palveluja 
yhdistetään asiakkaan palvelutarpeisiin vastaamiseksi mahdollisimman 
kustannustehokkaalla, laadukkaalla ja vaikuttavalla tavalla.
Yksittäisten asiakkaiden tarpeiden mukainen palveluiden kokonaisuus 

määritetään asiakassuunnitelmassa, joka perustuu asiakkaan 
palvelutarpeen arvioon.
Maakunnalla on järjestäjänä kokonaisvastuu palveluiden 

yhteensovittamisesta ja integraation toteutumisesta. Maakunnan 
tehtävänä on määritellä palveluita yhteen sovittavat 
palvelukokonaisuudet ja palveluketjut. 

(http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja)



Henkilökohtainen budjetti = 
henkilökohtaistamista
Henkilökohtainen budjetti on asiakassuunnitelmassa määritellyn 

palvelukokonaisuuden hankkimiseksi määritelty rahasumma. 
Budjetin saaminen edellyttää, että maakunnan liikelaitos arvioi 

palvelutarpeen ja tekee asiakkaalle asiakassuunnitelman. Näiden 
palvelujen perusteella määritellään henkilökohtaisen budjetin sisältö ja 
palveluihin käytettävissä oleva euromäärä. 
Henkilökohtaista budjettia on tarjottava jatkuvaa ja laaja-alaista tukea 

tarvitsevalle ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle.
Asiakas päättää, mistä hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut ja 

vaikuttaa myös palvelujen sisältöön. Näin asiakas saa yksilölliseen 
tilanteeseen sopivia palveluja. Maakunta maksaa palveluntuottajalle 
henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siirry 
rahaa.

(http://alueuudistus.fi) 



Palvelujen eriyttäminen (asiakassegmentointi) 
ei ole henkilökohtaistamista

Asiakassegmentointi ilmentää ajattelutavasta ”samanlaista 
palvelua kaikille” irrottautumista
Tavoitteena palvelujen tuottavuus 
Henkilökohtainen palvelu mahdollistuu joillekin asiakkaille, 

kun valtaosa käyttää massapalveluja
TE-hallinnon palvelulinjat: 1) työnvälitys- ja yrityspalvelut, 2) 

kehittämispalvelut, 3) tuetun työllistämisen palvelut
Kelan asiakasryhmittely: 1) satunnaisasiakkuus, 2) jatkuva 

asiakkuus, 3) erityisasiakkuus, 4) muutostilanneasiakkuus, 5) 
potentiaalinen asiakkuus



Henkilökohtaistamisen ongelmakohtia

Yksilön vastuu 
Yhdenvertaisuus vs. yksilöllisyys 
Eriarvoisuus lisääntyy
Ennaltaehkäisy ei sisälly ajattelutapaan 
Ohjauksen ja neuvonnan tarve lisääntyy
Asiakkaille ei tosiasiallisesti tarjoudu valinnanmahdollisuuksia eri 

palvelujen kesken
Runsaasti palveluja tarvitsevat leimautuvat tai jäävät vaille 

tarvitsemiaan palveluja
Henkilökohtaisen budjetin hallinta on vaativaa
Henkilökohtainen budjetti ei sovellu yhteisöllisiin palveluihin, joissa 

tarvitaan toimitiloja
Hyvin koulutetut hyötyvät eniten henkilökohtaisten budjettien 

tuomasta vapaudesta



Henkilökohtaistamisen kaksiteräisyys

Marjaana Kirjavainen: Henkilökohtaistaminen Ison-Britannian aikuisten 
sosiaalihuollossa vuosina 2007-2014 - systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 
Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Lapin yliopisto. 2016. (pdf: 
www.sosnet.fi)



Keskustellaan lisää!
marketta.rajavaara@helsinki.fi
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