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Miksi valinnanvapaus ja henkilökohtainen budjetti? 
 
Valinnan vapauden lisäämistä on kansainvälisesti esitetty sekä poliittisesti vasemmalta että 
oikealta laidalta, mutta perustelut ovat vaihdelleet (Karsio 2019, 3). Voi ajatella, että 
henkilökohtainen budjetti on samalla tapaa aikaa kestävä idea tai innovaatio sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittämiseksi kuin perustulo on ollut sosiaaliturvan kehittämiseksi. 
 
Kansainvälisesti valinnanvapautta on haluttu edistää lähinnä kahdella perusteella: ihmisten ja 
talouden näkökulmista. Ihmisten eli asiakkaiden näkökulmasta valinnanvapauden lisääminen 
voi olla keskeinen keino voimaannuttaa asiakasta/potilasta. Talouden näkökulmasta 
uudistuksilla on haettu kustannuksien leikkaamista tai kustannuskehityksen parantamista 
(Karsio 2019, 4). Myös valinnanvapauskokeilujen ja -uudistusten arviointia usein tehdään näitä 
perusteluja vasten.  
 
Myös muita keskeisiä tavoitteita valinnanvapauden uudistuksille ovat olleet esimerkiksi entistä 
voimaantuneemmat asiakkaat, henkilökohtaisemmat palvelut, palveluiden käyttäjien 
vastuullisuus, korkeatasoinen laatu, itsenäisyys ikääntymisen yhteydessä, laitostumisen 
välttäminen, kustannusten säästö, työpaikkojen luonti, työn ja perhe-elämän parempi 
yhteensovittaminen sekä naisten työllisyyden edistäminen. (Karsio 2019, 4) 
 
Kansainvälisesti on monenlaisia eroja arvioiden valinnan vapauden toteuttamisessa. Asiakkaan 
ja potilaan valintamahdollisuudet perustuvat yleensä viiteen eri ulottuvuuteen. Asiakas voi valita 
palveluntuottajan (missä), ammattihenkilön tai työntekijän (kuka), palvelun (mitä), ajankohdan 
(milloin) sekä palveluntuottamistavan (kasvokkain, netissä). (Le Grand 2009, Karsion 2019, 4 
mukaan) Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta valinnanvapaus ei ole yhtä kattavaa kaikissa 
palveluissa ja valinnanvapauden eri ulottuvuudet voivat vaihdella merkittävästi. 
 
Henkilökohtainen budjetti ja valinnanvapaus eivät sovellu kaikille asiakkaille, potilaille ja 
asiakasryhmille. Suomalaisten selvitysten mukaan esimerkiksi henkilökohtainen budjetti 
soveltuu parhaiten henkilöille, jotka pystyvät toimimaan aktiivisesti ja tekemään itsenäisesti 
päätöksiä ja hankkimaan palveluita eri toimijoilta sekä ottavat osaltaan vastuun omista 
palveluista. (ks. Sola ym. 2015) 
 
Kun valinnanvapautta tarkastellaan muista teoreettisista näkökulmista, on hyvä pohtia ja 
tarkastella valinnanvapautta myös talousteorian näkökulmista. Jotta talousteorian mukaan 
markkinat toimivat, tulee seuraavien reunaehtojen täyttyä: 1) kuluttajalla tulee olla varmuus 
tarpeesta, jotta kuluttajat pystyvät suunnittelemaan kulutustaan, 2) kuluttajalla tulee olla 
täydellinen tietämys hyödykkeestä, 3) kuluttajan suvereenisuuden (valinnanvapauden) on 
oltava täydellinen, 4) markkinoilla tulee olla useita keskenään kilpailevia tuottajia, 5) 
hyödykkeellä ei tule olla ulkoisvaikutuksia. (Pusa ym. 2005, 30–33) Huomionarvoista on, että 
mikään täydellisten markkinoiden oletuksista ei päde terveydenhuoltoon ja terveydenhuollossa 
markkinat epäonnistuvat useammin kuin muilla talouden osa-alueilla ja sama pätee suureen 
osaan sosiaalihuoltoa. (mt.) Vielä tänä päivänä asiakkaalla tai potilaalla on käytännössä hyvin 
vähän keinoja saada tietoa olemassa olevista palveluista tai ammattihenkilön osaamisesta ja 
pätevyydestä. 
 
Viime hallituskaudella kaatuneiden valinnanvapauslakiluonnosten peruslähtökohta oli, että vain 
ikäihmiset ja vammaiset sekä kehitysvammaiset henkilöt voivat valita henkilökohtaisen budjetin 
palveluiden järjestämistavaksi ja muut asiakasryhmät vaativat maakunnan päätöksen 
soveltamisalan laajentamisesta. Henkilökohtainen budjetti ei rajoita asiakkaan oikeuksia saada 
palveluja, joita ei ole tarkoitettu katettavaksi henkilökohtaisella budjetilla. Hallituksen rauenneen 



 

 

lakiluonnoksen mukaan henkilökohtaisen budjetin asiakasryhmien laajentaminen edellyttää 
jatkuvaa, laaja-alaista tuen tai avun tarvetta ja se voisi soveltua esimerkiksi lapsiperheiden tai 
omaishoitajien palveluihin. Asiakas voi aina myös kieltäytyä henkilökohtaisesta budjetista. 
 
Henkilökohtaisen budjetin toteuttamiseen liittyy myös useita käytännön yksityiskohtia, jotka 
voivat vaikeuttaa uudistusten toimeenpanoa ja joita oli hahmotettavissa myös Kainuun alueen 
kokeiluhankkeessa. Mikäli valinnanvapauteen liittyvää osaamista tarkasteltaisiin esimerkiksi 
organisaation kyvykkyyden kannalta, on tunnistettavissa ainakin kuusi erilaista näkökulmaa 
palveluiden kehittämiseen. Yhtä aikaa ja kokonaisuutena tulisi pystyä kehittämään prosesseja 
(asiakkaan ja toimijoiden näkökulmasta), toimijoita (työntekijät, asiakkaat, palveluntuottajat), 
tietojärjestelmiä (budjetin hallinnointi, rahaliikenne, tieto palveluista), tietoa (asiakastietojen 
käytettävyys), teknologia (liittyy tietojärjestelmiin ja tietoon) sekä fasiliteetteja. Henkilökohtainen 
budjetti on kokonaisuutena monimutkainen, jonka kehittäminen vaatii jatkuvaa kokonaisuuden 
huomioimista.  
 
Henkilökohtaisen budjetin toteuttamisesta on Suomessa erittäin vähän kokemuksia. 
Pääsääntöisesti asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä henkilökohtaisen budjetin käytön kokeiluihin, 
vaikka osalla asiakkaista on ollut vaikeuksia hallita omaa budjettia ja osalla asiakkaista oli ollut 
vaikeuksia löytää sopivia palveluntuottajia. Tällä hetkellä henkilökohtaisen budjetin kokeiluja ja 
toimeenpanoa Suomessa on osaltaan hidastanut lainsäädännön muutostarpeet (ks. Sola ym. 
2015; Rousu 2018). Myös esimerkiksi viimeisimpien lakiluonnosten osalta oli tarvetta lisätä 
rajauksia ja selvennyksiä henkilökohtaisen budjetin soveltamisalaan palveluiden osalta. Selkeää 
kokeilulainsäädäntöä henkilökohtaisen budjetin edistämiseksi ei Suomessa ole ollut. 
 
Myös potilaan ja asiakkaan valinnan mahdollisuuksia on tutkittu kansainvälisesti. Yleisellä 
tasolla valinnan mahdollisuudet ovat terveyspalveluissa huomattavasti yleisempiä kuin 
sosiaalipalveluissa ja valintamahdollisuudet ovat hyvin sidottuja kuhunkin kontekstiin ja 
toimintaympäristöön. Vakaata ja yleistettävää tutkimusnäyttöä valintamahdollisuuksista 
sosiaalipalveluista on vähäistä. (Karsio 2019, 2) 
 
Jatkossa on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan valinnanvapautta ja henkilökohtaista 
budjettia on Suomessa tarkoitus kehittää. Painaako vaakakupissa enemmän asiakkaan 
voimaantuminen vai taloudelliset säästöt ja kustannuskehityksen hillitseminen. Molempien 
suurten tavoitteiden saavuttaminen yhtä aikaisesti on erittäin haasteellista. 
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