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KVPS on omaisjärjestötaustainen 
valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja 
tuottaja, joka tekee työtä tukea tarvitsevien 
ihmisten hyvän elämän edistämiseksi.

Suunta on henkilökohtaisen budjetoinnin 
keskus, jonka päämääränä on kasvattaa 
ihmisten valinnan ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia oman tuen ratkaisuihin ja 
toteutumiseen. 

Toimintamme mahdollistaa yhteistyö kuntien ja 
kuntayhtymien kanssa, kehittämistyö sosiaali-
ja terveysministeriön rahoituksella Veikkauksen 
tuotoista sekä kansainvälinen yhteistyö teeman 
hankkeeseen saadun EU-rahoituksella.

suunta.fi suunta_fi



Henkilökohtainen budjetointi

Henkilökohtainen budjetointi on 
yksilöllisesti sopivan avun ja tuen 
järjestämisen keino, jossa henkilö on 
itse on avainasemassa määrittämässä 
tuen ja palveluiden kokonaisuutta. 

Henkilökohtainen budjetti on 
rahasumma, jonka ihminen voi käyttää 
sovittujen reunaehtojen mukaan 
palvelujen ja arjessa hyvinvointia ja 
toimintakykyä edistävän toiminnan 
järjestämiseen omaehtoisesti.

Henkilökohtainen budjetointi? 
Henkilökohtainen budjetti?

Lähteet: Rajalahti 2016, Rousu 2019, Kukkaniemi 2020

Linkki: Henkilökohtainen budjetti -piirrosvideo

https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-UVM&feature=youtu.be


Lähde: Rajalahti & Kukkaniemi 2015

Vammaispalvelut

Ihmiset ja heidän tilanteensa ja toimintakykynsä ovat
erilaisia. Pelkkä yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja
yksilöllinen tuki- ja palvelusuunnittelukaan ei riitä, jos
vaihtoehtoja ei ole tai ne ovat kaikille samoja.



Käytetään ihmisten rahoja heidän puolestaan…

… sellaisiin asioihin, joita he eivät itse haluaisi.

Lähde: Simon Duffy 2016



Henkilökohtainen 
budjetointi

Perinteisten palveluiden 
järjestämistavat

Lähde: Simon Duffy 2017



HB on versiopäivitys 
vammaispalveluihin, 
koodausta sääntöihin ja 
toimintalogiikkaan.

Yksinkertaisimmillaan kyse 
on vallan siirrosta ja luvasta 
toimia eri tavalla.



Kuuntelija
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Koordinoija
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Yhteistyön vahvistaja
Luottamuksen rakentaja, 
vuorovaikutuksen osaaja

Työntekijän 
rooliodotuksia

Lähde: Laura Leino, Heli Määttänen 2018: “SAA OLLA IHMINEN IHMISELLE”: 
Asiakkaan ja työntekijän muuttuvat roolit henkilökohtaisessa budjetoinnissa. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121822188


Animaatiovideo henkilökohtaisesta budjetoinnista

https://youtu.be/fAsAUPQsvdw?list=PLpMOESvbhrQPAocv_na5XBw5FESxWBfuG


202120202019201820172016201520142013201220112010

Tiedän mitä tahdon!
• 2010-2014
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Kehitysvammaliiton yhteishanke
• Yhteistyökumppaneina Eksote ja Vantaan kaupunki
• Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama

Avain kansalaisuuteen
• 2016-2019
• Pääkoordinaattori Metropolia AMK yhteistyössä Saimaan ja 

Diakonia ammattikorkeakoulujen kanssa 
• Pilottialueina Hämeenlinnan, Porin, Tampereen ja Vantaan 

kaupungit sekä Eksote ja Kainuun sote
• Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelman rahoittama (STM)

Palvelusetelikokeilut
• 2016-2019
• HB-kokeilut: Eksote, Vaasa, Ylä-Savon sote, Kainuun sote, 

Siun Sote, Tampere, Keski-Uudenmaan sote
• Osana valttioneuvoston Palvelut asiakaslähtöiseksi –

kärkihanketta, STM:n rahoittama

Henkilökohtaisen 
budjetoinnin 
kokeilu
• 2014
• Tampereen kaupunki
• Omaishoidon tukeen 

liittynyt toimintamallin 
kehittäminen ja kokeilu

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen
• 2015-
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiön & Suunnan toimintaa
• Kehittäjäkumppaneina Kainuu, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo & Pohjanmaan maakunnat, Jyväskylän ja 

Suonenjoen kaupungit, Helsingin kaupunki, Essote
• Sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa toimintaa Veikkauksen tuotoilla

Lauttasaaren asiakas-
keskeinen palveluverkko
• 2010-2013
• Helsingin kaupunki
• Tekesin rahoittama

Valinnanvapauspilotit
• 2018-2020
• Kokeilualueina Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Päijät-

Häme ja Satakunta (ensimmäinen hakukierros)
• Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyö

Lähde: Kukkaniemi 2020

HB-kokeiluhanke
• 2020-2021
• STM ohjaa, THL toteuttaa
• Alueellinen kehittämistyö tukee valtakunnallista työtä, 

alueet valikoituvat myöhemmin



HB-hanke

• Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen 
budjetoinnin kokeiluhanketta 2020-2021 
ohjaa STM ja sitä toteuttaa THL

• Päämääränä rakentaa ehdotuksia Suomen 
malliksi
• HB:n periaatteet ja toimintatavat 

vammaispalveluissa
• Tavoitteena

• Vahvistaa vammaisen henkilön 
itsemääräämisoikeutta

• Mahdollistaa yksilöllisen avun ja tuen 
toteutuminen

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vammaisten-henkiloiden-henkilokohtaisen-budjetoinnin-kokeiluhanke/aikataulu


HB-hanke
• Hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta 

yhteiskehittämisestä. Alueellisia hankkeita ovat:
o HB-Pirkanmaa - asiakkaan ja ammattilaisen tukeminen
o HeBu Vantaa
o HeVa-hanke (Päijät-Häme)
o Ihmislähtöinen HB (Etelä-Karjala)
o Keski-Uusimaan HB-hanke
o Liikkumista tukevat palvelut (Länsi-Uusimaa)
o Omannäköistä elämää (Vaasa-Laihia)
o Silta omannäköiseen elämään (Eteva-kuntayhtymä)
o SOPIVA (Etelä-Savo)

• Alueet ratkovat käytännön ongelmia ja avoimia kysymyksiä
• Kehittämisessä mukana asiakkaat, läheiset ja muut sidosryhmät
• Tulokset + näkemykset = Suomen malli
• Mallista esitys hallitukselle vuoden 2021 lopussa



Kirkasta oikeudet Suunnittele yhdessä Kuulu ja tukeudu yhteisöön Keskity lopputulokseen

Minun suunnitelma

Minun 
budjetti

Oikeudet Vapaus Osallisuus Kansalaisuus+ + =

Lähde: Simon Duffy 2018, Malmlund 2020

Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja 
valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri 

tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla



facebook.com/groups/suuntaamo/

twitter.com/Suunta_fi

suunta.fi

Petteri Kukkaniemi
petteri.kukkaniemi@kvps.fi
puh 040 540 4403


