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KVPS ja henkilökohtainen budjetointi

• 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: Kainuu, Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoo & Pohjanmaan maakunnat, Jyväskylän 
ja Suonenjoen kaupungit, Helsingin kaupunki, 
Mikkelin alue (Essote)

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

• Organisoituminen uusilla tavoin HB:n ympärille 
vuonna 2018

• Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen 
palveluiden kehittäjä ja tuottaja. 

• Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja 
ja luoda laadukkaita palvelumalleja erityisiä 
tarpeita omaavien ihmisten ja heidän 
läheistensä tueksi.

• Visiona on kehitysvammaisen tai muuten 
erityistä tukea tarvitsevan ihmisen osallisuus, 
hyvä elämä ja läheisten luottamus.

• Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
keskeisimmät toiminnat ovat 

vaikuttamistoiminta lyhytaikaishoito

asuntojen hankinta 
ja rakennuttaminen kehittämistoiminta



Osallisuus Tasa-arvo Yhteiskehittäminen Kokeilemalla 
kehittäminen

Kumppanuus

Toimintaa ohjaavat periaatteet

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

Tutustu tarkemmin → www.suunta.fi 



Henkilökohtaisen budjetoinnin kaltaisia malleja on 
kehitteillä tai jo otettu käyttöön eri puolilla maailmaa

Lähde: Simon Duffy 2017



Lähde: alueuudistus.fi, toukokuu 2018



Henkilökohtainen budjetointi

Henkilökohtainen 
budjetti

Raha, joka henkilön tuen ja palveluiden 
tarpeenmukaiseen järjestämiseen joka 
tapauksessa kuluisi (= voimavarojen 
uudelleen kohdentamista)

Tukea tarvitsevan henkilön omalle 
määrittelyvallalle perustuva prosessi, jossa 
suunnitellaan tukea ja palveluja sekä niihin 
varatun budjetin käyttöä yksilöllisesti

Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa sote-
palveluiden järjestämisen tapaa, jossa ihmiset 
ovat itse avainasemassa määrittämässä, mitkä 
palvelut tai muu tuki auttaisivat heitä heidän 
elämässään.

Henkilökohtainen budjetointi? 
Henkilökohtainen budjetti?

Rajalahti & Kukkaniemi 2016



Kirkasta oikeudet Suunnittele yhdessä Kuulu ja tukeudu yhteisöön Keskity lopputulokseen

Minun suunnitelma

Minun 
budjetti

Oikeudet Vapaus Osallisuus Kansalaisuus+ + =

Henkilökohtaisen budjetoinnin ydin

Lähde: Simon Duffy 2018



Se ei ole helppoa, koska

1. Ihmisiltä ei ole tietoa omista 
oikeuksistaan

2. Ihmiset eivät ole vapaita 
suunnittelemaan ja asettamaan 
tavoitteita

3. Ihmisten ei sallita käyttää resursseja 
vapaasti

4. Ihmisiä ei nähdä tasavertaisina 
kansalaisina

Lähde: Simon Duffy 2018



Samalle lähtöviivalle

Lähde: KVPS & KVL, Tiedän mitä tahdon –hanke 2013

Linkki:
https://vimeo.com/199650149

https://vimeo.com/199650149


Lähde: Simon Duffy 2018

Yhteisö

Tukea tarvitseva 
henkilö

Palvelut

Hallinto

Arviointi ja tuki

Rahoitus verotuksen kautta

Palveluiden rahoitus

Hallinto
Palvelut

Yhteisö

Kansalainen

Rahoitus verotuksen kautta

Neuvoteltu tuki Henkilökohtainen budjetti

Lahjamallista
1. Yhteisö rahoittaa valtiota

2. Hallinto rahoittaa 
palveluiden asiantuntijoita

3. Asiantuntijat päättävät 
mitä tukea tarvitsevat 
henkilöt tarvitsevat

4. Henkilöt saavat tuen 
lahjana, eivät oikeutena

Kansalaismalliin
1. Kansalaiset ovat oman 

elämänsä ohjaksissa

2. Kansalaiset elävät osana 
yhteisöä

3. Kansalaisilla on oikeus 
tukeen ja palveluihin

4. Kansalaiset määrittävät 
tarvitsemansa tuen 



Henkilökohtainen 
budjetointi

Perinteisten palveluiden 
järjestämistavat

Lähde: Simon Duffy 2017



Mitä voisi 
ja pitäisi olla

Mitä   
yleensä 
on

Mukailtu John O’Brien 2013, Simon Duffy 2009, kuva: Sony music



Lähde: Rajalahti 2016



Henkilökohtainen budjetointi toimii 
koska:

1. Ihmiset voivat keskittyä asioihin joihin he 
todella haluavat

2. Ihmiset voivat lopettaa sellaisten asioiden 
tekemisen joita he eivät arvosta

3. Ihmiset voivat valita avun ja tuen ratkaisut 
joita he todella arvostavat

4. Ihmiset voivat käyttää budjettiaan 
osallisuuden vahvistamiseen

Lähde: Simon Duffy 2018



Päämäärä = hyvä elämä

Hyvinvoinnin osa-alueet
• ihmiset & ihmissuhteet
• yhteisö & ympäristön 

saavutettavuus 
• lahjat ja taidot = vahvuudet
• käytettävissä olevat resurssit

Näistä syntyvä yhdistelmä 
asennetta, sisua ja resilienssiä. 

Henkilökohtainen budjetti
+ muut resurssit

Lähde: Pippa Murray & Simon Duffy 2011



Mitä erityiskysymyksiä henkilökohtaiseen budjetointiin liittyy?

Mihin keskitymme? Budjetin summa vs. Tavoiteltava päämäärä?

Rajautuuko kohderyhmä väärin? Vaatimus HB:n hallintaan vs. Tuen tarpeen suuruus

Sallimmeko toteuttamisen ja 
toteutumisen eri vaihtoehdot? 1/2

Suunnittelen ja hallitsen itse vs.
Saan suunnitteluun ja hallintaan tarvittavan 
tuen

Sallimmeko toteuttamisen ja 
toteutumisen eri vaihtoehdot? 2/2

Etukäteen tarkasti määritelty ja rajattu 
käyttömahdollisuus

vs.
Riittävän laaja ja innovaatiot salliva 
käyttömahdollisuus

Mitä merkitystä HB toteuttaa?
Kuluttajuuden ja 
valinnanmahdollisuuksien 
korostaminen

vs.
Osallisuuden ja kumppanuuden 
painottaminen

Miten palvelut mukautuvat? Bulkkipalvelut vs. Mukautuvat tuen ratkaisut

Miten lähestymme asioita?
Varman päälle pelaaminen 
& loppuun asti suunnittelu

vs.
Hallittu riskinotto 
& kokeilemisen kulttuuri

Lähde: Kukkaniemi 2018



Yhteystiedot

suunta.fi

kvps.fi

twitter.com/suunta_fi

twitter.com/kvpsfi

Petteri Kukkaniemi
petteri.kukkaniemi@kvps.fi
puh 0207 713 549

facebook.com/palvelusaatio


