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Ihmisen näköistä palvelua ja tukea: 
Miten HB-toimintamalli toimi, mitä opimme ja miten kehittäisimme?
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Käsitteet ohjaavat ajatteluamme

• Mahdollistava lainsäädäntö jo olemassa: tarve- ja 
tavoiteperusteinen ja yksilölliseen harkintaan 
ohjaavat substanssilait

• Ihmisen oikeus vapaasti tehdä valintoja elämässään

• Kyky valintoihin on erilaista eri yksilöillä

• asiakas - ihminen 

• asiakaslähtöisyys – ihmislähtöisyys

• palvelut edellä – vai ihminen edellä

• suoritteet edellä – vai tulokset edellä, jossa 
tuloksena on ihmisen hyvinvointi ja toimintakyky

(hyvinvointihyöty –terveyshyöty / kustannukset) 
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Henkilökohtainen budjetti
• Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatapaa voidaan soveltaa jo 

olemassa olevien sote-lakien mukaan siten, kuin kunkin ihmisen 

tarpeisiin vastaaminen edellyttää. 

• Henkilökohtainen budjetointi on keino ihmisen 

arjessa ja elämäntilanteessa tarvittavan tuen ja palvelujen 

järjestämiseksi ja tarpeisiin liittyvien tavoitteiden edistämiseksi. 

Näistä on sovittu omatyöntekijän kanssa laaditussa 

palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmassa. 

• Henkilökohtainen budjetti on rahasumma,

jonka ihminen voi käyttää sovittujen reunaehtojen mukaan 

palvelujen ja arjessa hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän 

toiminnan järjestämiseen omaehtoisesti.

• Budjetin käyttäjä tai hänen valtuuttamansa henkilö pystyy 

seuraamaan oman budjettinsa toteutumista. 
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Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteet
• Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on, että jokainen 

ihminen voi Suomessa elää oman näköistä hyvää elämää,

silloinkin kun on yhteiskunnan palvelujen ja tuen tarpeessa.

• Ihmisellä on aktiivinen rooli omaan elämäänsä liittyvän tuen 

ja palvelujen ratkaisuissa. Hänen kykyään osallistua 

tuetaan ja edistetään hänen toimintakykynsä edellyttämällä 

tavalla.

• Tavoitteena on, että henkilökohtaisen budjetoinnin 

toteutumista seurataan ja arvioidaan ihmisen hyvinvoinnin 

näkökulmasta, eli sitä miten ihmisen hyvinvointi ja 

toimintakyky, osallisuus ja itsemääräämisoikeus toteutuvat 

käytännössä ja miten asiakkaan kanssa sovituissa 

tavoitteissa on onnistuttu. (hyvinvointihyöty –terveyshyöty / 

kustannukset)
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Näistä elementeistä tunnistaa 
henkilökohtaisen budjetointitavan

toukokuu 2019

Lähde: Sirkka Rousu & Elina Pekonen (toim.), ja Ulla Huhtalo, Katja Ihamäki, Aija Kettunen, Katja Kylliäinen, Taija Nöjd, Miia Ojanen, Pia Pajari, Tuula Pehkonen-Elmi, Esko Pääskylä ja 
Mirja Saikko. Teoksessa Rousu Sirkka (toim.) 2019. Henkilökohtainen budjetointi Ihmislähtöinen toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 74-90.

Artikkelissa myös HB-toimintavan arvot ja toimintaperiaatteet sekä kuvattuna HB-asiakkuusprosessi.

Yleisten geneeristen elementtien mukaisesti henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatapaa
sovelletaan käytännössä sote-organisaatioissa. 



Organisaatio sitoutuu ihmislähtöisen arvopohjan mukaiseen 

toiminnan järjestämiseen: jolloin ihminen voidaan kohdata palveluissa

kokonaisvaltaisesti, ja tuki ja apu toteutuvat ihmisen itsemääräämisoikeutta, 

autonomiaa ja osallistumista edistävällä tavalla

Tiedon saatavuus:
HB:stä vaihtoehtona, palve-

luista, hinnoista, vaikutuksista

Työvälineitä oma-

arviointiin: tarpeet, tavoit-

teet ja vaihtoehtoiset keinot

Ihmisen oma 

ehdotus: ratkaisuiksi 

tarpeisiin ja tavoitteisiin

> budjettisumma

Luottamus:
Asiakkaaseen, asiakkaan ja

työntekijän yhteiseen

arviointiin ja ehdotukseen

Budjetin seuranta ja

Hallinta: asiakas voi 

hallita budjettiaan, omatyön-

tekijä pystyy seuraamaan

Omaehtoiset valin-

nat: asiakas käyttää

budjettia sovitusti, elämäntilan-

teen mukaan joustavasti

Neuvontaa,ohjausta

ja tukea: omatyöntekijä, 

tukihenkilö, asiakkaan tiimi

Tavoitteiden seu-

ranta: miten budjetilla on

saavutettu sovittuja tavoitteita

ihmisen hyvinvoinnille

Palaute on merkityk-

sellistä: kokemukset, 

Vaikutukset, kehittämistarpeet

Henkilökohtaisen budjetointi –toimintatavan toimivuus ja 

vaikutukset: organisaatio arvioi vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, palvelujen 

kehittämistarpeeseen ja kustannuksiin sekä HB-toimintatavan toimivuutta 

Kuvauksen avulla palveluista vastaava organisaatio voi tarkistaa kunkin elementin osalta mitkä asiat toimivat jo hyvin ja missä asioissa on vielä 

kehitettävää. Tärkeää olisi pohtia myös sitä, mihin tietoon arviointi perustuu: 
Otsake                   Sisältö                                                     Arviointi: Miten asiat ovat nyt? Kehittämistarpeet ja -toimet.

toukokuu 2019

Julkaisussa

s.74-90 

suomeksi

nämä 

elementit

sivulta 77-

s.91-96

englanniksi
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Ihmislähtöinen arvopohja

• Henkilökohtaista budjetointia soveltava 

organisaatio sitoutuu

toimimaan ihmislähtöisesti asiakkaana olevan 

ihmisen itsemääräämisoikeutta, autonomiaa, 

osallistumista ja omaehtoista budjetin käyttöä 

edistävästi sekä järjestämään erilaisten 

asiakkaiden tarvitsemaa neuvontaa, ohjausta ja 

muuta lähitukea esim. tukihenkilötoiminnalla. 

• Asiakastyö on organisoitu niin, että ihminen 

voidaan kohdata tarpeineen kokonaisvaltaisesti

ja kiireettä sekä huomioiden esimerkiksi hänen 

koko perheensä tarpeet. (asiakkaan tiimi-ajatus)
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Tiedon saatavuus

• Kuntalaisilla ja asiakkailla on saatavilla tietoa

henkilökohtaisesta budjetista ja sen valitsemisen 

merkityksestä hänelle.

• Heillä on käytettävissään tietoa tarjolla olevista 

erilaisista sote-palveluista, niiden hinnoista ja 

laadusta. 

• Kuten myös tietoa erilaisista hyvinvointia, 

arjen toimintakykyä ja jaksamista edistävästä 

toiminnasta, jolla voidaan vastata ihmisen 

yksilöllisiin tarpeisiin. 

• Tietoa on myös erilaisen tuen vaikutuksista, 

ja että lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet ja 

tarpeet. 
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Työvälineitä oma-arviointiin

• Kuntalaisilla ja asiakkailla on käytettävissään 
työvälineitä, joita hän voi hyödyntää omien 
tarpeidensa ja elämäntilanteensa sekä tavoitteidensa 
pohdintaan. 

• Saatavilla on eri-ikäisille ja 
erilaisessa elämäntilanteessa 
oleville soveltuvia oma-arvio-
työvälineitä ja menetelmiä 
käytettäväksi sähköisesti ja 
muutoin (mm.Terveyskylä.fi -eri talot). 
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Ihmisen oma ehdotus
• Henkilökohtainen budjetti on tarve- ja 

tavoiteperustainen sekä pohjautuu asiakkaana 

olevan ihmisen ehdotukseen.

• Ihmisen omat tarpeet ja tavoitteet määrittävät heille 

soveltuvimman palvelujen ja/tai hyvinvointia ja arjen 

toimintakykyä edistävän toiminnan sisällön eli sen 

millainen budjetti tarvitaan. Budjettisumma lasketaan 

siinä vaiheessa kun on selvillä ihmisen tarpeet, 

tavoitteet ja niihin soveltuvat palvelut ja/tai muu tarvittava 

tuki sekä niiden kustannukset. 

• Budjetilla tulee tosiasiallisesti pystyä järjestämään 

tarpeisiin ja sovittuihin tavoitteisiin vastaavat palvelut 

ja/tai muu arjen toimintakykyä ja hyvinvointia edistävä 

tuki, ja tarvittaessa organisaation hallinnon- ja 

palvelualojen rajat ylittäen. Tavoitteena on ihmisen 

hyvän elämän tukeminen.
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Luottamus
• Henkilökohtaista budjetointia soveltava

organisaatio luottaa asiakkaaseen 

budjetin hakijana ja käyttäjänä. 

• Organisaatio luottaa, että asiakkaan, 

hänen läheistensä ja asiakkaan 

työntekijän yhdessä laatima 

palvelutarpeen arviointi ja asiakas-

suunnitelmassa sovitut tavoitteet ja niihin 

vastaavat keinot ovat huolella pohdittuja ja perusteltuja 

budjetista päättämiseksi ja myös sen toteuttamiseksi. 

• Työntekijä tuo asiakassuhteeseen oman tietonsa siitä, 

millainen palvelu tai tuki tutkimusten mukaan on osoittautunut vaikuttavaksi. Organisaatiossa 

sovitulla tavalla työntekijä tarvittaessa voi konsultoida asiakastyön tiimiä ja esihenkilöitä. 

• Yksilökohtaisen harkinnan ja päätösvallan käyttöä tuetaan 

esimerkiksi koulutuksella ja konsultaatiolla ja HB-toteuttamisohjeilla. 



henkilokohtainenbudjetointi.fitoukokuu 2019

Omaehtoiset valinnat

• Henkilökohtaista budjettia asiakas voi käyttää 

omaehtoisesti. Sen mukaan, mitä asiakkaan 

omatyöntekijän kanssa on kirjattu 

asiakassuunnitelmaan budjetin perusteista, tavoitteista 

ja budjetin toteuttamisesta, asiakas voi käyttää 

budjettia vapaasti. 

• Mahdolliset rajoitteet kirjataan

asiakassuunnitelmaan, ja/tai päätökseen, josta 

valitusoikeus. Yleisenä rajoitteena kaikille 

budjetinkäyttäjille on: budjettia ei 

saa käyttää rikolliseen toimintaan eikä uhkapeleihin. 

• Teknologisilla välineillä tuetaan budjetin käyttöä ja 

ajantasaista seurantaa. (mobiilimaksaminen tmv. 

asiakasta leimaamaton tapa käyttää budjettia). Nuori haluaa kouluttautua autonasentajaksi
(jälkihuoltonuori)
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Neuvontaa, ohjausta ja tukea

• Henkilökohtaisen budjetin käyttäjän kanssa 

sovitaan millaista tukea hänellä on 

käytettävissä, kuten omatyöntekijästä ja 

mahdollisesta tukihenkilön roolista ja 

tehtävistä. 

• Tukihenkilönä voi toimia asiakkaan 

ehdottama henkilö, joka voi olla 

myös omainen tai muu läheinen. 

• Tukea on asiakkaan tarpeiden mukaan 

sovitusti saatavilla HB-asiakkuusprosessin

kaikissa vaiheissa. (asiakkaan tiimi-ajatus)
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Budjetin seuranta ja hallinta

• Budjetin käyttäjän ja hänen 

omatyöntekijänsä on mahdollista 

seurata budjetin toteutumista

ajantasaisesti organisaatiossa sovitulla 

tavalla ja välineillä.

• Asiakas raportoi sovitulla tavalla budjetin 

käyttöä. Budjetin käyttöön liittyvissä 

laskuissa asiakas vahvistaa laskun 

oikeellisuuden. 

• Asiakas voi aidosti hallita budjettiaan. 
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Tavoitteiden seuranta

• Henkilökohtaisen budjetin valinneen asiakkaan 

kanssa sovitaan tavoitteiden seurannasta ja 

arvioinnista, kuten siitä miten hänen 

tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa on sovitulla 

budjetilla pystytty vastaamaan ja millaisia 

vaikutuksia valituilla palveluilla ja muilla 

tukitoimilla on ollut hänen 

hyvinvointiinsa.(hyvinvointihyöty –terveyshyöty 

/ kustannukset) 

• Yhteisen arvioinnin perusteella 

asiakassuunnitelmaa ja siihen perustuvaa 

budjettia tarkistetaan, tai päätetään 

asiakkuus. 
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Palaute on merkityksellistä

• Henkilökohtaista budjettia käyttävä asiakas ja 

hänen mahdollinen tukihenkilönsä antavat 

palautetta kokemuksistaan ja tavoitteissa 

onnistumisesta. 

• Anonyymiä palautetietoa hyödynnetään 

organisaatiossa toiminnan kehittämiseksi. 

• Palautteen antaminen ja saaminen sekä 

tieto siitä, että palautetta hyödynnetään,

on asiakassuhteen kaikille osapuolille 

merkityksellistä. 

• Asiakkaat voivat osallistua heille 

sopivilla tavoilla palvelujen ja toiminnan 

kehittämiseen. 
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HB-toimintatavan vaikutukset ja toimivuus

• Henkilökohtaisen budjetoinnin 
järjestämisvastuussa oleva 
organisaatio seuraa 
HB-toimintatavan 
toimivuutta ja vaikutuksia
niin ihmisten hyvinvoinnin, 
kuin palvelujen ja kustannusten 
kehittymisen näkökulmasta 
(hyvinvointihyöty –terveyshyöty / 
kustannukset).   



henkilokohtainenbudjetointi.fi

Avain kansalaisuuteen 
– henkilökohtainen budjetointi 

-hankkeen tuloksista
Kokeilla – kehittää – tutkia:

vaikutukset, muutos, vertailu, 
tiedonkeruun vaikeudet 

onnistumiset - kehittämistarpeet, 
tietoisuus, HB-toimintamalli 

toukokuu 2019
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Mitä opimme?

• Tukitoimien vaikutukset ovat 

myönteisiä, kun ihmisellä on 

vahvempi ja aktiivisempi rooli 

omien tukitoimiensa tarpeen 

arvioinnissa ja tukitoimien 

valinnassa sekä aito 

mahdollisuus käyttää 

määriteltyä henkilökohtaista 

budjettia. 

• Asiakkaan asemasta ja roolista: uusi 
asetelma heillekin

• Työntekijän työorientaatiosta: 
tosiasialliset mahdollisuudet toimia  
ihmislähtöisesti 

• Asiakkuussuhteesta ja HB-prosessista: 
aidosti ihmislähtöiset käytännöt

• Organisaation arvoista ja 
toimintakulttuurista: miten organisaatio 
mahdollistaa ihmislähtöisen 
toimintatavan? 

toukokuu 2019
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Mitä siitä seuraa kun asiakas valitsee 
henkilökohtaisen budjetin? 

• Pilottien väestöpohja noin 810 000 asukasta -> tavoiteltiin noin 250 asiakasta, saatiin 

noin 90 asiakasta (tiedonkeruun ei kaikista asiakkaista onnistunut) 

• Ihmiset valitsivat HB-toimintamallin siksi, kun se antaa oikeuden valita itselle 

soveltuvaa tukea. (itsemääräämisoikeus, omatoimijuus, autonomia) 

• HB-asiakkaat olivat tyytyväisiä, ja palvelujen koettiin vastanneen omiin tarpeisiin ja 

tavoitteisiin - valintojen koettiin olleen vaikuttavia. 

• Kaikki asiakkaat, joille HB-valintaa tarjottiin eivät sitä halunneet valita. Syinä mm. 

tyytyväisyys nykypalveluihin, epävarmuus omasta toimintakyvystä ja tiedon puute. 

Työntekijät myös ennalta valikoivat keille HB-mahdollisuutta tarjottiin. 

• Valitut palvelut ja tuen muodot olivat usein jotain muuta kuin perinteiset sote-

palvelut. Asiakkaiden valinnat ovat laajentaneet ja monipuolistaneet erilaisen tuen 

saatavuutta ja myös nostaneet esiin palveluaukkoja ja oman palvelutuotannon 

kehittämistarpeita.

toukokuu 2019
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Asiakkaat tyytyväisiä (asiakaspalaute) 

• Odotukseni toteutuivat HB-asiakkuuden aikana erittäin 
tai melko hyvin 83,4 % (20 asiakasta, n= 24)

• Pystyin vaikuttamaan omaan palvelukokonaisuuteeni 
erittäin tai melko paljon 84 % (21 asiakasta, n = 25)

• Olin erittäin tai melko tyytyväinen budjettiini 87,5 % (21 
as., n = 24)

• Mielipiteitäni arvostettiin asiakkuuden aikana erittäin tai 
melko hyvin 92 % (23 asiakasta, n = 25)

• Omat ehdotukseni otettiin huomioon asiakkuuden
aikana erittäin tai melko hyvin 96 % (24 asiakasta, n = 25)

toukokuu 2019

Julkaisussa sivulta 17-30: Katja Kylliäinen, Ulla Huhtalo, Taija Nöjd ja Mirja Saikko
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Julkaisussa s.31-49: 
Sirkka Rousu, 
Katja Ihamäki ja 
Miia Ojanen
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Mitä siitä seuraa kun asiakas valitsee 
henkilökohtaisen budjetin?

• Palveluntuottajat pystyivät tarjoamaan asiakkaille yksilöityä 
palvelua ja tukea. Asiakasmäärät eivät vastanneet 
palveluntuottajien odotuksia. Asiakkaiden on ollut vaikea 
löytää tarjolla olevia palveluja ja tuen muotoja. 

• Asiakkuussuhde rakentui enemmän tasavertaiseksi 
kumppanuudeksi, jossa asiakkaalla on aktiivinen ja osallistuva 
rooli. 

• Asiakastyöntekijöitä on motivoinut se, että voi tarjota 
asiakkaille valinnanmahdollisuuksia ja on löydetty yksilöllisiin 
tarpeisiin soveltuvaa palvelua ja tukea, joka on auttanut.

toukokuu 2019
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Mitä siitä seuraa kun asiakas valitsee 
henkilökohtaisen budjetin?
• Tietoa on kaikilla osapuolilla ollut liian vähän HB-vaihtoehdosta ja siitä miten sitä 

käytännössä toteutetaan juuri tässä sote-yksikössä. 

• Budjetin ajantasaiseen hallintaan ei ole ollut juurikaan käytössä teknologisia ja 
hallinnollisia ratkaisuja. Budjettia voitiin käyttää erilaisin maksutavoin, useimmiten 
palveluntuottaja laskutti organisaatiota. 

• Yleisimmin henkilökohtainen budjettisumma määriteltiin asiakkaan sen hetkiseen 
avun ja tuen tarpeeseen perustuen ja tavoitteena oli se, että kustannukset eivät 
kasvaisi. (pääosin vertailuhintojen mukaan)

• Asiakkaiden budjettien ajantasainen seuranta oli hankalaa ja vaati käsin 
tehtävää poimintaa järjestelmistä erilliseen laskentataulukkoon. 

• Asiakas- ja asiakasryhmäkohtainen kustannusten ja vaikutusten seuranta ei 
ollut mahdollista nykyisillä toimintatavoilla ja tietojärjestelmillä. 

toukokuu 2019

Julkaisussa s. 55-68: Tuula Pehkonen-Elmi ja Aija Kettunen
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Mitä siitä seuraa kun asiakas valitsee 
henkilökohtaisen budjetin?

• Joissakin järjestäjäorganisaatioissa johdon ratkaisuilla rajattiin 
asiakkaiden ja työntekijöiden toimintamahdollisuuksia. 

• Toisaalta on myös mahdollistettu joustavia ja rohkeita 
kokeiluja. 

• HB-toimintamallia voitiin soveltaa erilaisten asiakasryhmien 
tarpeisiin, ja myös varhaisen kevyemmän tuen tarpeisiin. 

• Toimintalinjauksista ja -periaatteista ei ole käyty riittävästi 
keskustelua organisaatiossa. Organisaation selkeät HB-
toimintamallit vaativat vielä kehittämistä.

toukokuu 2019
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Kehittämisehdotukset

toukokuu 2019
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Sote-organisaatioissa tarvitaan yhteiset 
toimintalinjaukset ja käytännöt

• Yhteiset toimintalinjaukset ja käytännöt: yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön ja 

palveluntuottajien ja yhteisöjen kanssa työstettynä.

• Tietoa ja tiedottamista sekä koulutusta asiakkaille, työntekijöille ja palveluntuottajille. 

• Lähituen saatavuus: tukihenkilötoiminnan organisointia ja resursointia. Omaisten/läheisten tuki. 

• Tietojärjestelmiä ja palvelujen käyttöä kuvaavien tietojen kirjaamista kehitettävä siten, että 

henkilökohtaisen budjetin suuruuden määrittämisen taustaksi tarvittavien kustannustietojen 

saaminen mahdollistuu, ja samalla on kehitettävä asiakaskohtaisten kustannustietojen 

saatavuutta järjestämistavasta riippumatta. 

• Tavoiteltujen vaikutusten määrittämistä, seurantaa ja arviointia tulisi kehittää siten, että se 

olisi osa asiakastyön prosessia. Vaikutustietoa tulisi dokumentoida ja kirjata systemaattisesti siten, 

että tieto olisi saatavissa ja hyödynnettävissä sekä asiakastyöhön että tietojohtamiseen ja 

tutkimukseen. Tämä tulisi ottaa huomioon määrämuotoista (rakenteista) kirjaamista kehitettäessä. 

toukokuu 2019
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Kansallinen kehittämisohjelma, lisää 
kokeiluja ja tutkittua tietoa

• Kansallinen HB-kehittämisohjelma sisältää 

kehittämistoimia eri osapuolten näkökulmasta.

• HB-toimintamallin toteuttamisedellytysten parantaminen 

budjetointimallin soveltamiseen sote-organisaatioissa.

• Kansallisen kehittämisohjelman ja uusien kokeilujen 

kokemusten ja tutkimustulosten pohjalta kehitetään 

tarvittavaa lainsäädäntöä.

toukokuu 2019
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Erityisten HB-säännösten tulee aidosti olla ihmislähtöisiä 
ja mahdollistaa yksilökohtainen toteutustapa

• Henkilökohtainen budjetti on aina asiakkaan edun ja oikeuksien mukainen.

• HB-valinnan tekemiseksi on saatavilla maksutta ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa 

erilaisista palvelu- ja tukimahdollisuuksista.

• Budjetin on joustavasti huomioitava asiakkaan muuttuvat tarpeet ja 

elämäntilanteet.

• Henkilökohtaisen budjetti vastaa asiakkaan palvelutarvetta ja sillä kyetään 

kattamaan budjettiin suunnitellut palvelut ja muut hyvinvointia ja arjen 

toimintakykyä edistävän toiminnan kustannukset. Tämä edellyttää, että budjetin 

riittävyyttä seurataan.

• Henkilökohtaisella budjetilla voidaan joustavasti ja myös omaehtoisesti hankkia 

siihen sisältyvät palvelut joko palvelujärjestelmästä tai muualta yksilöllisistä 

tilanteista ja tarpeista riippuen. 
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Erityisten HB-säännösten tulee aidosti olla ihmislähtöisiä 
ja mahdollistaa yksilökohtainen toteutustapa

• Myös muilta kuin varsinaisilta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajiksi 

rekisteröityneiltä, kuten liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä arjen 

yhteisöiltä, voidaan hankkia palveluja ja asiakkaan arjen toimintakykyä, 

hyvinvointia sekä osallisuutta edistävää toimintaa ja tukea 

henkilökohtaisella budjetilla.  

• Asiakkaalla on oikeus tuettuun päätöksentekoon sekä tukihenkilöön, ja 

tukihenkilöiden saatavuus varmistetaan toimintaa kehittämällä.

• HB-asiakkaiden seurantaan käytetään menetelmiä ja mittareita, joilla 

saadaan esille tavoitellut vaikutukset asiakkaan hyvinvointiin, 

toimintakykyyn ja osallisuuteen sekä asiakkaan kokemus oman roolinsa, 

päätösvallan ja itsemääräämisoikeuden vahvistumisesta.  
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Hankkeen keskeiset 
tulokset
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• HB:n vaikutukset eri osallisille
• Tietoa keille HB-soveltuu
• Tietoa millaisin edellytyksin HB olisi toimiva
• Kustannus-vaikuttavuus-ymmärrys
• Toimintakulttuurin ja eri roolien muutos 
(asiakas, työntekijä)
• Lähituen kehittämistarpeet
• Ehdotus millaisella seuranta- ja 
tutkimussuunnitelmalla HB-toimintamallin 
vaikutuksia ja toimivuutta tulisi jatkossa 
arvioida 

• HB-toimintaidean tunnettuus
• tietoisuus HB-toimintamallin arvolähtökohdista 
(ihmisoikeus, itsemääräämisoikeus, osallisuus)

• nettisivut, uutiskirje, blogit, FB, twitter

• Pilotit: paikallismedia, henkilöstölehdet, netti 
(palveluista tiedottaminen)

• Piirrosvideot 2018 (suomi/englanti) 

• Julkaisut: 2018 ja 2019
• HB-dokumenttivideo ja videoklipit 2019
•

• HB-henkilöstön perehdytys
HB-asiakasperehdytys (piirrosvideot 

2018 ja kirjalliset kuvaukset)

• HB-tukihenkilöiden 
valmennustarpeet 

• HB-oppimisverkosto 
(yhteiskehittäminen)

• Ihmislähtöisen HB-toimintatavan 
kulttuurin edistäminen

• Päätöksentekijät: kustannus-
vaikuttavuus ymmärrys, 
arvolähtökohdat

• HB-toimintamallin kuvaus (geneeriset
ominaisuudet)

• HB-tuki: erilaiset tuen tarpeet ja 
mahdollisuudet

• HB digi: asiakas-käyttöliittymän proto ja muut 
kokeilut, mm.mobiilimaksaminen

• HB-kehittäjät- avoin Facebook-ryhmä (jatkuva 
kehittäminen)
• Osallisuuden palanen
• HB - hyvinvoinnin palvelutarjottimille, 
esimerkkejä

Uudet 
toiminta-

mallit

Osaaminen

Uusi tietoTietoisuus 

Hankkeen aikaansaannokset eriteltyinä  
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Lähde

• Henkilökohtainen budjetointi: Ihmislähtöinen toimintatapa 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 2019.
• Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -

kehittämishankkeen (2016–2019) tulokset ja 
kehittämisehdotukset sekä yhteenveto hankkeesta. 

• Toimittanut Sirkka Rousu. 

• Saatavana sähköisenä www.theseus.fi. 

• Painettuna hankkeelta www.henkilokohtainenbudjetointi.fi
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Rahoittajat, osatoteuttajat, pilotit ja muut yhteistyökumppanit 


