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Henkilökohtainen 
budjetointi (HB)

- tietoa työntekijälle
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Mikä on henkilökohtainen budjetti? 
Taustaa
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Henkilökohtainen budjetti pohjaa 
ihmisoikeuksiin

• Oikeus olla kansalainen ja elää tavallista 
elämää (independent living)

• Oikeus riittävään tukeen (entitlement)
• Vapaus käyttää tukia, joihin on oikeutettu, 
itselleen soveltuvasti (flexibility) 

• Oikeus kontrolloida omaan elämäänsä 
(freedom)
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Ihmisoikeudet ulottuvat myös 
palvelujen kehittämisen

• Järjestelmien ja sääntöjen on oltava selviä ja 
ymmärrettäviä (openness)

• Oikeus/velvollisuus jakaa osaamista ja 
kokemuksia kaikkien hyödyksi (learning) 

• Oikeus/velvollisuus osallistua kansalaisena 
yhteisön kehittämiseen (contribution) 
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Valinnanvapaus palvelujen valinnassa on

• Ihmisen oikeutta tehdä vapaasti omaan 
elämäänsä liittyviä valintoja ja päätöksiä ja 
toteuttaa niitä

• Ihmisen mahdollisuus omiin mielipiteisiin, 
tahdonilmauksiin, vakaumuksiin, 
tekoihin,…
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Valinnanvapaus - hyvinvointi

• Kokemus hyvinvoinnista kasvaa
kun uskoo, että voi omalla toiminnallaan 
vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu
kun tuntee arvostusta ja pääsee 
osallistumaan päätöstentekoon ja 
valintoihin
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Valinnanvapaus –
tasa-arvo / oikeudenmukaisuus

• Kyky käyttää 
valinnanvapautta vaihtelee

palvelut ja tuki eivät voi 
olla ”samanlaista kaikille”

• Oikeudenmukaisuus 
palveluissa takaa tarpeeseen 
vastaavan palvelun

• Tasa-arvoinen palvelu ei aina 
ole riittävä
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Valinnanvapaus palveluissa tarkoittaa…

…että kansalaiset hallitsevat omaa elämäänsä.
…että, kansalaiset elävät osana yhteisöä.  
…että, kansalaisilla on oikeus saada tukea. 
…että, kansalainen muotoilee itse tarvitsemansa tuen. 
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Valinnanvapauden toteutuminen 
edellyttää

• Kykyä aidosti ymmärtää toisen ihmisen näkökulma ja 
tukea häntä oman näköisen ratkaisun löytämiseen

• ammatillinen osaaminen
• palvelujärjestelmän kyky vastata asukkaiden 

muuttuviin tarpeisiin
• palveluntuottajan intressissä tarjota juuri sitä, 

mitä asiakkaat tarvitsevat
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Asiakkaan etu (SHL 4§)

Asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, 
miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat

1. asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin;
2. asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden 

vahvistumisen sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet;
3. tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän 

tuen;
4. mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa 

asioissaan;
jatkuu…
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Asiakkaan etu (SHL 4§)

5. kielellisen, kulttuurisen sekä uskonnollisen taustan 
huomioimisen;

6. toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia 
vastaavan koulutuksen, väylän työelämään sekä 
osallisuutta edistävän toiminnan;

7. asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja 
yhteistoiminnan asiakkaan kanssa

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun 
toteutumiseen.
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Perinteinen sosiaalipalvelujen tarjonta

1. Valtio lainsäädännöllä määrittelee palvelut
2. Kunnat tulkitsevat lakia ja järjestävät 

tarvittavat palvelut
3. Ammattilaiset arvioivat tarpeen ja 

määrittelevät mitä palvelua asiakas 
tarvitsee/saa

4. Asiakas saa valmiiksi määritellyn palvelun
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Lainsäädäntö HB:n mahdollistajana?

• Nykylainsäädännössä ei pykäliä henkilökohtaisesta 
budjetoinnista

• Lainsäädäntö ei myöskään estä henkilökohtaista 
budjetointia

• Henkilökohtaisessa budjetoinnilla voidaan edistää 
sosiaalihuoltolain tavoitteita

• Perustuslain, asiakas- ja potilaslakien ja hallintolain 
mukainen itsemääräämisoikeus: mahdollistaa asiakkaan 
oikeuden päättää omista palveluistaan
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Valinnanvapaus muuttaa valta-
asetelmia

• HB-toimintamalli edellyttää siirtymistä 
viranomaisohjautuvasta toiminnasta vielä 
enemmän asiakasohjautuvaan toimintaan 

• Asiakas päättää ja ohjaa valinnoillaan ...asiakas 
on päämies ja toimija

• Työntekijä tukee ja auttaa tiedollaan ja 
asiantuntemuksellaan asiakasta hänen hyvän 
elämänsä rakentamisessa, ei ratkaise ja päätä 
puolesta
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Muutos tavassa toimia

• Self-directed support on termi 
joka kuvaa tapaa tehdä asioita 
niin, että asiakas tai perhe itse 
määrittelee niitä asioita joita he 
tarvitsevat tuekseen

• Self-directed support kuvaa 
oikeudenmukaisuutta ja 
ihmisten mahdollisuuksia 
toteuttaa osallisuutta ja 
valinnanvapauttaKeith Etherington, In Control Scotland, Suunta-seminaari 29.8.2018
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Uusi palvelukulttuuri

• Self-directed support termi 
kuvaa aktiivista 
kansalaisuutta 

”vastaan omista 
tukipalveluistani”
”olen tyytyväinen 
palveluihini ja elämääni”

Keith Etherington, In Control Scotland, Suunta-seminaari 29.8.2018
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Keith Etherington, In Control Scotland, Suunta-seminaari 29.8.2018

Tarvitsen tukea Mihin palveluihin
minulla on oikeus?

Tehdään 
suunnitelma

Hyväksytään 
suunnitelma

Hallitsen 
palveluitani

Elän elämääni Palveluja arvioidaan,
muutetaan yhdessä
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Mikä muuttuu?
- Henkilökohtaisen budjetoinnin malli

Henkilökohtaisen budjetoinnin 
mallissa asiakas on oman 
asiansa asiantuntija ja tekee 
päätökset itse, läheisten tai HB 
tukihenkilön tukemana

Perinteisessä mallissa esim. sosiaalityöntekijä, lääkäri tai ohjaajat tekivät 
asiakkaan palveluja koskevat päätökset
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Pohdittavaksi: mitä tämä tarkoittaa omassa 
työssäni tai tarjoamissamme palveluissa?

• Mitä asiakaslähtöisyys ja osallisuus meidän 
palveluissamme tarkoittavat?

• Mitä suora tuki (self directed support) ja 
valinnanvapaus voisi omassa työssäni 
tarkoittaa?

• Miten nämä näkyvät asiakkaalle?
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Henkilökohtainen 
budjetointi (HB)

TYÖNTEKIJÄ ASIAKKAAN 
TUKENA

TYÖNTEKIJÄPEREHDYTYS
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Henkilökohtaisen budjetoinnin malli

Henkilökohtaisen budjetoinnin 
mallissa asiakas on oman 
asiansa asiantuntija ja tekee 
päätökset itse, läheisten tai HB 
tukihenkilön tukemana

Perinteisessä mallissa esim. sosiaalityöntekijä, lääkäri tai ohjaajat tekivät 
asiakkaan palveluja koskevat päätökset
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HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI –
AVAIN KANSALASUUTEEN

www.henkilokohtainenbudjetointi.fi

4/25/2019



henkilokohtainenbudjetointi.fi

Henkilökohtaisen budjetin periaatteita

• Henkilökohtaista budjettia 
edeltää aina sosiaalialan 
ammattilaisen tekemä 
palvelujen tarpeen arviointi

• Esittelet asiakkaalle eri 
vaihtoehtoja tuen ja palvelujen 
järjestämisestä, myös HB-
mallin

Kuvat: www.papunet.net, Elina Vanninen, Annakaisa Ojanen, Mulberry 

Palvelutarpeen arvio tehdään yhdessä

http://www.papunet.net/
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Milloin HB:n vaihtoehtona erityisesti
• Tarjottavissa palveluissa ei ole juuri sitä, mikä tilanteessa 

olisi paras tuki
• Tarjottava palvelu vähentää asiakkaan omaa 

toimintakykyä
• Asiakas on tyytymätön nykyisiin tai tarjolla oleviin 

palveluihin
• Tarjolla oleva palvelu ei ole mahdollista siihen aikaan, kun 

asiakas siitä eniten hyötyisi
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HB-mallia esitellessä

• Auta asiakastasi arvioimaan 
olisiko henkilökohtainen 
budjetti hänelle soveltuva 
malli järjestää tuki ja 
palvelut

• Keskustelette siitä, millaisia 
mahdollisuuksia tai riskejä 
siihen liittyy
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Seuraavaksi lasketaan, kuinka paljon rahaa 
palveluiden tuottaminen maksaa

Yksikkösi tarjoamat palvelut on hinnoiteltu. Henkilökohtainen budjetti 
määräytyy tämän hinnoittelun perusteella niistä palveluista, joita asiakkaan 
tilanteessa ehdottaisit.
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Tämän jälkeen asiakas suunnittelee millaisiin 
palveluihin hän käyttäisi henkilökohtaista budjettiaan

• Tarvittaessa olet
suunnittelussa tukemassa
asiakasta hänen omissa
valinnoissaan

• Tukena voi olla myös joku
läheisistä, ystävä, HB 
tukihenkilö,… 
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Seuraavaksi hyväksytään asiakkaan suunnitelma  

• Asiakas laatii itselleen 
budjetinkäyttö suunnitelman

• Suunnitelma on vapaamuotinen, 
mutta siinä on ilmaistava

1. mihin budjettia käytetään ja 
millä aikavälillä, 

2. mitä tehdään jos suunnitelma 
ei toimi sekä 

3. miten suunnitelmaa seurataan 
ja arvioidaan 
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Asiasta tehdään aina päätös asiakastietojärjestelmään 

• Samalla kerrot asiakkaalle 
miten HB-budjetin kulut 
maksetaan ja 

• opastat häntä  tukibudjetin 
käytössä ja seurannassa 
sekä

• kerrot mihin otetaan yhteyttä 
jos suunnitelma ei toimi tai 
tilanne muuttu
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Mitä asiakkaan tulee tietää 
henkilökohtaisesta 

budjetoinnista?
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Henkilökohtaisen budjetin periaatteita

• Henkilökohtainen budjetointi on 
vaihtoehtoinen tapa järjestää 
tarvittavat palvelut

• HB:tä edeltää aina sosiaalialan 
ammattilaisen tekemä 
palvelutarpeen arvio

• Palvelutarpeen arvio tehdään 
yhdessä asiakkaan kanssa

Kuvat: www.papunet.net, Elina Vanninen, Annakaisa Ojanen, Mulberry 

http://www.papunet.net/
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HB toimintamalli on vieras myös 
asiakkaalle

• Henkilökohtainen budjetti terminä ei kerro sitä, mitä se 
palvelujen järjestämisessä tarkoittaa

• Kerro sinä se, auta asiakasta arvioimaan olisiko 
henkilökohtainen budjetti hänelle soveltuva malli järjestää tuki ja 
palvelut

• Pohtikaa yhdessä millainen tuki ja palvelu olisi tilanteessa 
tarpeen 

• Kerro, mitä HB-prosessi tarkoittaa ja mihin asiakas siinä 
sitoutuu. Keskustelkaa siitä millaisia mahdollisuuksia tai riskejä 
siihen liittyy.
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Seuraavaksi lasketaan, kuinka paljon 
rahaa palveluiden tuottaminen maksaa

Esim. 6 tuntia lapsiperheitten kotipalvelua = 
XX euroa henkilökohtaisessa budjetissa 
käytettäväksi asiakkaan valitsemaan 
palveluun

Yksikkösi tarjoamat palvelut on 
hinnoiteltu, budjetti määräytyy tämän 
hinnoittelun perusteella.  
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Asiakas ei tiedä mistä, miten hänen 
budjettinsa koostuu

• Kerro sinä, miten budjetti rakennetaan
• Kerro, miten budjettia voi seurata
• Kerro miten palvelujen toteutumista ja 

toimintakyvyn/hyvinvoinnin kehittymistä 
seurataan
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Tämän jälkeen asiakas suunnittelee millaisiin 
palveluihin hän käyttäisi rahat

• Tarvittaessa olet
suunnittelussa tukemassa
asiakasta omissa
valinnoissaan

• Tukena voi olla myös joku
läheisistä, ystävä, HB-
tukihenkilö,… 
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Asiakas ei tiedä mitä suunnitelman 
tekeminen tarkoittaa

• Kerro, mitä palvelusuunnitelman tekeminen tarkoittaa
• Kerro, kenet voi pyytää avuksi
• Kerro, miten ja mistä palveluja voi etsiä
• Kerro, mitä suunnitelmaan pitää kuvata (kirjoittaen, piirtäen, kuvina,…)

1. mihin budjettia käytetään ja millä aikavälillä, 
2. mitä tehdään jos suunnitelma ei toimi sekä 
3. miten suunnitelmaa seurataan ja arvioidaan

• Muistuta, että nyt jo pitää miettiä, mitä tehdään jos palvelut eivät toimi 
toivotulla tavalla

• Kerro, että myös tuon mietinnän tulos kirjataan suunnitelmaan
• Kerro, että suunnitelma hyväksytään, ennekuin sitä voi alkaa toteuttaa
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Asiakas saa kirjallisen päätöksen, mitä 
sitten?

• Kerro hänelle
• Miten palvelut maksetaan
• Miten budjettia voi seurata
• Mihin otetaan yhteyttä jos asiat eivät suju

4/25/2019
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Budjetin toteutumista seurataan ja 
arvioidaan säännöllisesti

• Tukisuunnitelman toteutumista 
seurataan suunnitelmassa sovitulla 
tavalla tai tarvittaessa

• Kerro myös 
• Miten tilannetta seurataan
• Milloin tilannetta arvioidaan 

seuraavan kerran
• Mitä tehdään jos on valittu vääriä 

palveluja
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Vammaispalvelujen HB-esimerkki: 
päivätoiminnan vaihto itselle 
mieluisaan toimintaan

- Päämies vaihtaa yhden
päivätoimintapäivän yhteen
tuntiin taideterapiaa. 

- Hän saa
määrällisesti toimintaa vähemmän,
mutta kokee, että saa laadullisesti
enemmän.
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Lapsiperheiden peruspalvelujen HB-
esimerkki: kotipalvelun vaihto perheelle 
sopivampiin palveluihin 

Perheessä äiti, isä ja kolme alle kouluikäistä 
lasta. Isä töissä ja äiti palaamassa hoitovapaalta 
töihin. Äidillä psyykkistä sairastavuutta ja 
yhdellä lapsista neurologisia pulmia. Perhe on 
saanut kotipalvelua 6-16h/vko. Nyt perhe 
vaihtaa pois 2 h/vko kotipalvelua ja 
tukiperhesuhteen yhden lapsen osalta. He 
ostavat HB:lla siivousta, kauppakassipalvelua, 
pesulapalveluja ja lastenhoitopalvelua.
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HB-esimerkkejä nuorten sosiaalityöstä 
ja jälkihuollosta (Vantaa)

”HB on hyvä ns. väliinputoaja-asiakkaille, jotka eivät ”kuulu” tavallaan minkään 
peruspalvelun piiriin ja joita saatetaan ”pompotella” palveluiden välillä, esim. 
autismin kirjon asiakkaat, monimuotoinen oppimishäiriö tms. Neurologisen 
coaching-tuen tarpeessa olevia asiakkaita on pari juuri vireillä.”
- Pia Green ja Sanna Vaaltola, Vantaan nuorten aikuisten sosiaalityö: Miten Vantaalla 
nuorten sosiaalityössä ja jälkihuollossa on jalkautettu HB-pilottia; teoksessa 
Henkilökohtainen budjetointi – yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin (2018) (sivut 
40-42)

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Julkaisut/pdf/2018_rousu_henkilokohtainen_budjetointi_erillisjulkaisu.pdf
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Mikä ihmeen 
henkilökohtainen 
budjetointi (HB)?

HB-tietoutta kuntalaisille
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Mikä on henkilökohtainen budjetti? 
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Henkilökohtainen budjetti pohjaa 
ihmisoikeuksiin

• Oikeus olla kansalainen ja elää tavallista 
elämää (independent living)

• Oikeus riittävään tukeen (entitlement)
• Vapaus käyttää tukia, joihin on oikeutettu, 
itselleen soveltuvasti (flexibility) 

• Oikeus kontrolloida omaan elämäänsä 
(freedom)
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Ihmisoikeudet ulottuvat myös 
palvelujen kehittämisen

• Järjestelmien ja sääntöjen on oltava selviä ja 
ymmärrettäviä (openness)

• Oikeus/velvollisuus jakaa osaamista ja 
kokemuksia kaikkien hyödyksi (learning) 

• Oikeus/velvollisuus osallistua kansalaisena 
yhteisön kehittämiseen (contribution) 
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HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI –
AVAIN KANSALASUUTEEN

www.henkilokohtainenbudjetointi.fi
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Henkilökohtaisen budjetin periaatteita

• Henkilökohtaista budjettia 
edeltää aina

• sosiaalipalveluhakemus
• sosiaalialan ammattilaisen 

tekemä palvelujen tarpeen 
arviointi

oikeus saada                                                                                                   
sosiaalipalveluja

Kuvat: www.papunet.net, Elina Vanninen, Annakaisa Ojanen, Mulberry 

Palvelutarpeen arvio tehdään yhdessä 
työntekijän kanssa

http://www.papunet.net/
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Tarvittava tuki/palvelut voidaan 
järjestää eri tavoin
• Työntekijäsi esittelee sinulle 

tarvitsemasi tuen erilaiset 
järjestämisen muodot

• Henkilökohtainen budjetti on 
yksi tapa järjestää tukea ja 
palveluita

• Keskustelette mitä 
henkilökohtainen budjetti 
tarkoittaa
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Henkilökohtainen budjetti

• Edellyttää että, teet kirjallisen suunnitelman siitä,
• mitkä palvelut auttaisivat sinua parhaiten
• mistä nämä palvelut hankkisit ja
• mitä ne maksavat?

• Samoin ennakoit mitä teet, jos suunnitelmasi ei toimi tai 
elämäntilanteesi muuttuu 

• Lisäksi kuvaat miten seuraat budjettisi toteutumista
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En selviä suunnittelusta tai palvelujen 
hankinnasta itsenäisesti
• Henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun ja toteutukseen on 

mahdollista saada apua omalta työntekijältä, läheisiltä, 
ystäviltä, tukihenkilöltä,….

4/25/2019



henkilokohtainenbudjetointi.fi

Paljonko henkilökohtainen budjettini 
on?

Esim. 6 tuntia lapsiperheitten kotipalvelua = 
XX euroa henkilökohtaisessa budjetissa 
käytettäväksi asiakkaan valitsemaan 
palveluut

Kaikki julkiset sosiaalipalvelut on hinnoiteltu, 
budjetti määräytyy tämän hinnoittelun 
perusteella.  
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Seuraavaksi suunnittelemasi budjetin käyttö 
hyväksytään

• Suunnitelmasi on 
vapaamuotoinen, mutta siinä on 
ilmaistava

1. mihin budjettiasi käytät ja millä 
aikavälillä, 

2. mitä tehdään jos 
suunnitelmasi ei toimi tai 
elämäntilanteesi muuttuu sekä 

3. miten suunnitelmaasi 
seurataan ja arvioidaan 

4/25/2019



henkilokohtainenbudjetointi.fi

Asiasta tehdään aina kirjallinen päätös 
asiakastietojärjestelmään 

• Samalla sinulle kerrotaan miten 
HB-budjetin kulut maksetaan ja 
mitä tietoja välität 
palveluntuottajallesi

• Sinua opastetaan tukibudjetin 
käytössä ja seurannassa sekä

• Sinulle kerrotaan mihin otat 
yhteyttä jos suunnitelma ei toimi 
tai elämäntilanteesi muuttuu
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Kuka voi saada  henkilökohtaisen 
budjetin Eksotessa?

Tiedustele mahdollisuutta henkilökohtaiseen 
budjettiin omalta työntekijältäsi. 
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Esimerkkejä HB:n
käyttömahdollisuuksista
Vammaispalvelujen HB-esimerkki: 
päivätoiminnan vaihto itselle mieluisaan 
toimintaan
- Päämies vaihtaa yhden

päivätoimintapäivän yhteen
tuntiin taideterapiaa. 

- Hän saa
määrällisesti toimintaa vähemmän,
mutta kokee, että saa laadullisesti
enemmän.
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Lapsiperheiden peruspalvelujen HB-
esimerkki: kotipalvelun vaihto perheelle 
sopivampiin palveluihin 

Perheessä äiti, isä ja kolme alle kouluikäistä 
lasta. Isä töissä ja äiti palaamassa hoitovapaalta 
töihin. Äidillä on psyykkistä sairastavuutta ja 
yhdellä lapsista neurologisia pulmia. Perhe on 
saanut kotipalvelua 6-16h/vko. Perhe vaihtaa 
pois 2 h/vko kotipalvelua ja tukiperhesuhteen 
yhden lapsen osalta. He ostavat HB:lla
siivousta, kauppakassipalvelua, pesulapalveluja 
ja lastenhoitopalvelua.



henkilokohtainenbudjetointi.fi

HB-esimerkkejä nuorten sosiaalityöstä 
ja jälkihuollosta (Vantaa)

”HB on hyvä ns. väliinputoaja-asiakkaille, jotka eivät ”kuulu” tavallaan minkään 
peruspalvelun piiriin ja joita saatetaan ”pompotella” palveluiden välillä, esim. 
autismin kirjon asiakkaat, monimuotoinen oppimishäiriö tms. Neurologisen 
coaching-tuen tarpeessa olevia asiakkaita on pari juuri vireillä.”
- Pia Green ja Sanna Vaaltola, Vantaan nuorten aikuisten sosiaalityö: Miten Vantaalla 
nuorten sosiaalityössä ja jälkihuollossa on jalkautettu HB-pilottia; teoksessa 
Henkilökohtainen budjetointi – yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin (2018) (sivut 
40-42)

https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Julkaisut/pdf/2018_rousu_henkilokohtainen_budjetointi_erillisjulkaisu.pdf
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