
• Tiedän mitä tahdon –hanke yhdessä 
Kehitysvammaliiton kanssa, RAY 2010-2013. 
Kumppaneina Eksote ja Vantaan kaupunki

• Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen osana 
kohdennettua toiminta-avustusta (Osallisuuden 
vahvistamiseen ja palvelujärjestelmän 
kehittämiseen), RAY/STEA ja ostopalvelut 2015-
• Kehittämisalueet ja -kumppanit tähän 

mennessä/tulossa: Kainuu, Tuki- ja 
osaamiskeskus Eskoo & Pohjanmaan maakunnat, 
Jyväskylän ja Suonenjoen kaupungit, Helsingin 
kaupunki, Etelä-Savo (Essote, Pieksämäki ja 
Sosteri)

• Improving Skills & Competencies in Self-Directed
Support (SKILLS) –projekti, Erasmus+ v. 2017-2019

• Toiminnan organisoituminen henkilökohtaisen 
budjetoinnin keskus Suunnaksi elokuussa 2018

Suunta on henkilökohtaisen budjetoinnin keskus, jonka 
tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja, joissa 
yhdistyvät ihmisoikeusperusta ja resurssiviisas toiminta. 
Päämääränä on lisätä ihmisten valinnan ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia oman tuen ratkaisuihin ja toteutumiseen.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Osallisuus

Tasa-arvo

Kumppanuus

Yhteiskehittäminen

Kokeilemalla kehittäminen



Suunta jatkaa erilaisten 
aiheen tapahtumien 

järjestämistä ja 
verkostojen luomista & 

lujittamista.

suunta.fi

@Suunta_fi



Suunnannäyttäjät
Kansainvälinen henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari
Helsingissä 29.8.2019

John O’Brien, inkluusiivisen ajattelun ja 
yksilökeskeisen elämänsuunnittelun uranuurtaja 
Yhdysvalloista. Hänen opit ja ymmärrys ovat 
seurausta pitkäjänteisestä ja -kestoisesta 
elämäntyöstä tukea tarvitsevien ihmisten, läheisten, 
kansalaisjärjestöjen, palveluntuottajien ja 
viranomaisten kanssa.

Kate Fulton, palvelu- ja organisaatiomuutosten 
asiantuntija. Kate on johtanut Iso-Britannian 
ensimmäisiä henkilökohtaisen budjetoinnin 
pilotteja. Viimeiset 6 vuotta hän on työskennellyt 
Australiassa vammaispalvelu-uudistuksen (NDIS) 
parissa.

Simon Duffy, englantilainen filosofi ja 
sosiaalipalveluiden uudistaja. Hän toimii 
riippumattoman Centre for Welfare Reform –
ajatushautomon johtajana ja on Citizen Network –
verkoston perustaja.

Henkilökohtaisen budjetin keinoilla mahdollistetaan aidosti 
ihmislähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita. 
Miten aluilla olevista lupaavista käytänteistä luodaan 
yhteinen kehittämisen suunta? 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille osallisuuden ja oman 
näköisen hyvän elämän edistämisestä kiinnostuneille. 
Tapahtuma on maksullinen ja se järjestetään tulkattuna. 
Voit osallistua myös 30.8. järjestettävään aihetta 
syventävään teematyöpajaan. 

Elokuussa järjestettävään tapahtumaan osallistujia teemaan ovat 
johdattelemassa kolme kansainvälistä aiheen todellista asiantuntijaa. 
Seminaarissa puhuvat:



Lähde: Simon Duffy 2012



suunta.fi

kvps.fi

twitter.com/suunta_fi

twitter.com/kvpsfi

Petteri Kukkaniemi

petteri.kukkaniemi@kvps.fi

puh 0207 713 549

facebook.com/palvelusaatio

Mitä voimme oppia muiden 
maiden kokemuksista?
Dr Simon Duffy, Director, Centre for 
Welfare Reform, UK 


