


Henkilökohtainen budjetointi

• Hb välineenä vammaispalveluissa ja 
kotipalvelussa.

• lapsiperhepalveluissa
• Tavoitteena oli PTAssakin

• 10 asiakasta
• Budjetit 1500-8100 euroa, keskimäärin 4000
• Kompassi
• Hblla ostettu tarvikkeita, virkistystä, 

tilapäishoitoa, kotipalvelua ja maksettu 
omaishoidon tukea

• Raha pyöritetty maksusitoumuksen omaisesti
• Yhdellä maksettu suoraan tilille
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• Haasteet
• Osa asiakkaista ei halunnut hbtä vaan toivoi meidän 

järjestävän palvelut
• Osan asiakkaista toimintakyky on niin huono, että 

ei jaksa/osaa hoitaa itse asiaa
• Budjetin laskeminen perustui arvioon siitä, mitä 

asiakkaalle tarjottaisiin, jos hän tulisi meille 
palveluun

• Rahan kierrättäminen tapahtui maksusitoumuksina 
ja vaatisi jonkin erilaisen ratkaisun esim. 
maksukortti

• Työntekijöiden omat asenteet hbtä kohtaan
• Luottamus asiakkaaseen
• Ulkopuolinen rahoitus perintörahoista + ja –
• Maakuntauudistuksen eteneminen ja lopulta 

kaatuminen
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• Vahvuudet
• Asiakas on aidosti osallinen ja palvelu vastaa 

tarpeita
• Palvelun tiheys, kesto ja ajankohdat
• Myönnettävät päätökset ja asiat joskus rajattuja: 

mahdollisuus valita
• Asiakkaan oma vastuu kasvaa
• Asiakas sai palvelua enemmän samalla rahalla
• Työntekijän työ vähenee
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• Mitä opimme
• Hankkeeseen osallistuminen pitää lähteä 

palvelurakenteiden kehittämisen tarpeesta
• Omat tavoitteet pitää määritellä riittävän ”korkealla 

tasolla” ja toiminnan olla osa strategiaa
• Teknisiä ratkaisuja (laskenta, rahansiirto)pitää viedä 

eteenpäin rinnalla
• Asiakkaissa on väkeä, joka olisi halukas itse 

hoitamaan asiaansa
• Mahdollisuus kohdentaa työtä muihin

• Vapaaehtoiset hbavustajat jäi kokonaan 
selvittämättä mahdollisuutena

• Voisiko olla osa tukihenkilötyötä?
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• Tulevaisuus
• Sote tulee jollain muotoa
• Hb vai palveluseteli
• Asiakkaiden omaa vastuuta on saatava kasvatettua, 

emme pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin 
palveluilla

• ”Palveluohjauksen yleinen malli”
• Palvelutarpeen arvioinnin vaiheen välineiden 

moninaistaminen
• Hb
• Kolmannen sektorin tuottamat palvelut

• Hb välineenä 
• Vammaispalvelussa
• Kotipalvelussa
• Perhetyössä

• Yhteinen tahtotila
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Mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja 
toimintakyvyn edistäminen/ylläpito jatkuvassa 
palvelutarpeessa

SOTE-palveluohjauksen geneerinen malli konkretisoituna

Muut kuin 
maakunta-
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1. vaihe
Itsepalveluna 
tehtävän 
tiedonhankinna
n laajaalainen
organisoiminen, 
tuottaminen ja 
ylläpitäminen

SÄHKÖISET 
PALVELUT

2. vaihe
Seudul-
liset
yhteiset 
neuvonta
- ja 
ohjaus-
palvelut
- puhelin

palvelu
- Nettipal

velut 
(chatti)

- Fyysiset 
pisteet

3. vaihe
Palvelutarpeen 
arviointi
- Kunkin 

asiakassegmentin 
prosessin vaatima tapa

4. Vaihe 
Erityisasian-
tuntijoiden 
konsultoimi-
nen
tarvittaessa

- käytännöt ja 
prosessit, 
monialaisuus
/-
ammatillisuu
s

 Asukkaan Kompassi
 ”Asukkaan” 

Suuntima
 Chat
 APUA-nappi
 Video-yhteys 

mahdollisuus 
työntekijään

 Selkokieli
 Helppokäyttöiset 

kuvakkeet
 ”Mikä on sinulle 

luontainen tapa 
ottaa yhteyttä?”

 Sähköiset palvelut 
vaihtoehtoisena 
palvelumuotona, ei 
edellytyksenä

 Fyysiset 
toimipisteet

 Maakunnallinen 
call center

 Yksi numero, 
116117 
hyödyntäminen

 Ohjaus ja neuvonta 
Skypen välityksellä

 Kokemusasiantunt
ijat mukana 
toiminnassa

 1. ja 2. vaihe 
toetutuvat 
käytännössä 
limittäin

 Asukkaalla tulee 
olla mahdollisuus 
ottaa yhteyttä 
suoraan 
palvelutarpeen 
arviointiin 
(valinnanvapaus 
lakiesitys 34§)

 Selkeästi sovittu 
malli

 Dynaamisuus, 
nopeus

 Toteutetaan 
selkeänä osana 
palvelutarpeen 
arviointia 
tarpeenmukaise
sti

 Konsultaatioide
n antaminen            
e-konsultti 
mallilla/ 
ammattilaisten 
chat

Suuri osa asiakkaista autetuksi ohjauksella ja 
neuvonnalla

Case Manager verkostoasiakkaille. Yhteisö ja yhteistyöasiakkaille tarpeen 
mukaan

Riskinarviointi

Työikäiset

Lapset, nuoret, perheet

Ikäihmiset

Monialainen arviointi

Koko palveluohjauksen kyettävä 
huomioimaan sujuvasti asiakkaan 
toimintakyky, erityistarpeet, 
esteettömyys ja monialaisuus. 
Asiakasarvon tuottaminen keskiössä.

Saavutettavuus, saatavuus, 
yhdenvertaisuus, 
kustannusvaikuttavuus erilaisiin 
tilanteisiin ja tarpeisiin.  

Ohituskaista: päivystyksestä ja muista palveluista suoraan 
siirtyvät asiakkaat

SOTE
ASIAKAS-
SUUNNITELMA

- Vakioitu malli
- Vastuutahon 

nimeäminen

Asiakassuunnitelma
n tarkistaminen

Paluu 
asukkaaksi
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