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VAMMAISTEN HENKILÖIDEN HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN KOKEILUHANKE 2020-2021 – HANKEOPAS

1 Hankkeen tavoite ja tarkoitus
Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman mukaan vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta. Hallitusohjelmaan sisältyvät myös vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten budjettien kokeilut,
joiden yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet.
Vammaisten henkilöiden apua ja tukea järjestetään henkilökohtaisella budjetilla useissa
eri maissa. Suomessa on kokeiltu henkilökohtaista budjetointia erilaisissa hankkeissa. Tämän hankkeen alueellisen ja valtakunnallisen työskentelyn tavoitteena on kehittää yhdessä Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuva henkilökohtaisen
budjetoinnin järjestämistapa.
Henkilökohtaisesta budjetista ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan henkilökohtainen budjetointi on avun, tuen ja palvelujen
järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä kokonaisuuden suunnittelussa, valinnassa ja toteuttamisessa.
Tarkoituksena on arvioida ja ratkaista erityisesti aiemmissa hankkeissa esille tulleita haasteita. Ratkaistava on ainakin, minkälaista apua ja tukea henkilökohtaisella budjetoinnilla
voidaan järjestää. Lisäksi on tarkasteltava budjetin arvon määrittelyä ja käyttöä sekä budjetin käyttöön annettavaa tukea.
Hankkeessa arvioidaan henkilökohtaisen budjetoinnin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja haasteet verrattuna muihin järjestämistapoihin. Samalla luodaan yhteisesti
hyväksytty henkilökohtaisen budjetoinnin määritelmä. Hankkeen lopuksi tehdään esitys
henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen mallista ja tarvittavasta lainsäädännöstä.
Keskeinen tavoite on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.
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Tässä hankkeessa henkilökohtaisen budjetoinnin ensisijaisia käyttäjiä ovat vammaiset
henkilöt. Hankkeessa tarkastellaan HB:n soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita diagnoosista riippumatta. Hankkeen yhtenä
tehtävänä on tunnistaa tilanteet, joissa vammainen henkilö hyötyy HB:sta suhteessa muihin järjestämistapoihin.
Hankkeen onnistuminen edellyttää asiakkaiden ja heitä edustavien järjestöjen vahvaa käytännön tasolla toteutuvaa mukanaoloa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hanketyöskentelyyn osallistujien ammattitaito asiakasprosesseissa toimimisessa vahvistuu.
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2 Hankkeen toteutus
Hanke muodostuu alueellisen ja valtakunnallisen työskentelyn kokonaisuudesta. Jokainen
alueellinen hanke osallistuu oman alueellisen työskentelyn lisäksi yhteiseen valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Työn lopputuloksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käyttöön soveltuvin osin hallituksen esityksen muotoon laadittavan säädösluonnoksen henkilökohtaisesta budjetoinnista.

2.1 Alueellisten hankkeiden toteutus
Kunta tai kuntayhtymä hallinnoi alueellista hanketta. Alueellinen ja valtakunnallinen työskentely liittyvät kiinteästi toisiinsa. Alueellisten hankkeiden keskeinen tehtävä on kehittää
ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapaa. Alueellisessa työskentelyssä
etsitään ratkaisuja henkilökohtaista budjetointia koskeviin käytännön kysymyksiin. Vammaissosiaalityön ja muiden ammattilaisten, asiakkaiden ja heidän läheistensä, sekä eri sidosryhmien kanssa tehtävä arviointi- ja kehittämistyö luovat pohjan suomalaiselle henkilökohtaisen budjetoinnin mallille.
Alueellinen työskentely koostuu alueella tehtävästä asiakas- ja verkostotyöstä sekä valtakunnallisella tasolla yhdessä tehtävästä kehittämistyöstä.
Alla on kuvattu alueellista hanketyöskentelyä.
1. Alkuvaiheen arviointi kunnassa tai kuntayhtymässä
• Aikaisempien palvelupäätösten ja järjestämistapojen arviointi ja
niistä nousevien kehittämisideoiden kokoaminen.
• Alueellinen nykytilan kuvaus käyttäen apuna alueellisia ja valtakunnallisia tietolähteitä.

11

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:9

2. Asiakkaiden kanssa toteutettava sosiaalityö
• Asiakastyöhön liittyvien prosessien arviointi ja kehittäminen.
• Hanketyöntekijät tekevät hankkeessa tutkimus- ja kehittämispainotteista asiakastyötä, jonka tarkoituksena on selvittää HB:n soveltuvuutta asiakkaille. Asiakastapaamisissa käydään yhdessä asiakkaan kanssa keskustelua avun ja tuen toteuttamistavoista ja arvioidaan, hyötyisikö asiakas HB:sta ja millä edellytyksillä. Keskustelusta ja arvioinnista kootaan asiakkaan suostumuksella yhteenveto THL:n luomalle lomakepohjalle. Varsinaiset asiakaspäätökset
tehdään kuitenkin voimassa olevan lainsäädännön perusteella.
• Hankkeen aikana asiakastyöstä saatavaa aineistoa hyödynnetään
kehittämistyössä.
• Hankkeessa kuvataan asiakastyössä mahdollisesti syntyvät jo nykyisen lainsäädännön puitteissa toteutettavissa olevat yksilölliset
palvelun järjestämistä ja toteuttamista koskevat ratkaisut. Näitä
mahdollisesti syntyviä yksilöllisiä päätöksiä toteutetaan, seurataan ja arvioidaan.
3. Alueellinen verkostotyö voi koostua
• Asiakasverkostoista
• Ammattilaisverkostoista
• Asiakaspäätöksiä tekevät asiantuntijat
• Palveluja toteuttavat ammattilaiset
• Johtajat ja esimiehet
• Muut asiantuntijat
• Palveluntuottajien verkostoista
• Muista mahdollisista verkostoista
4. Alueellisen hankkeen yhteistyö valtakunnallisen kehittämistyön
kanssa
• Alueellisen hankkeen vastuutyöntekijä osallistuu THL:n järjestämään hankkeen käynnistämistapaamiseen syyskuussa 2020 ja
päätöstapaamiseen syyskaudella 2021
• Kaikki hanketyöntekijät osallistuvat THL:n toteuttamiin työkokouksiin, joissa käsitellään hanketyöskentelyssä esille nousseita
aiheita. Työkokouksia on 8–12, ja ne kestävät keskimäärin 2 päivää. Jokaisessa tapaamisessa sovitaan uudesta sosiaalityössä ja
verkostoissa työstettävästä asiakokonaisuudesta. (kts. Kuvio 1)
5. Alueellisen hankeviestinnän toteuttaminen (kts. liite 3)
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Käynnistyminen

Alueellinen
työskentely
THL tapaamiset

THL tapaamiset

Alueellisen työskentely
tuloksia

THL tapaamiset
Alueellinen
työskentely

Kuvio 1. Hanketyöskentelyn prosessikuvaus.

2.2 Hankkeen valtakunnallinen ohjaus ja koordinaatio
STM vastaa hankekokonaisuuden strategisesta johtamisesta sekä valtionavustusten myöntämisestä ja ohjauksesta. THL toteuttaa valtakunnallista ja koordinoi alueellista toimeenpanoa STM:n ja THL:n välisen sopimuksen sekä STM:n ja hankkeen ohjausryhmän linjausten mukaisesti.
Hankkeessa on THL:n asettama ohjausryhmä, johon kuuluvat STM:n ja THL:n edustajien
lisäksi Suomen Kuntaliiton, Vammaisfoorumin ja Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan edustajat.

2.2.1 THL:n rooli hankkeen toimeenpanossa
1. THL vastaa yhteistyössä STM:n kanssa valtionavustushaun toteutuksesta ja osallistuu alueellisten valtionavustushankkeiden
• hankeoppaan laatimiseen
• hakemusten arviointiin.
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2. THL vastaa alueellisten hankkeiden hanketuesta ja arvioinnista
• tukemalla alueellisten hankkeiden käynnistystä
• vahvistamalla alueellisten verkostojen syntymistä ja työskentelyä
• toteuttamalla yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa hankkeen
alku- ja loppuarvioinnit
• suunnittelemalla yhteistyössä hankevastaavien kanssa hankkeiden käytännön toteutusta
• järjestämällä alueellisten hankkeiden valtakunnalliset työskentelypäivät ja ohjaamalla sekä tukemalla niihin liittyvää alueellista
työtä.
3. THL vastaa STM:n kanssa sidosryhmäyhteistyöstä
4. THL vastaa taustaselvitysten toteuttamisesta ja erikseen sovittavien
erillisselvitysten sekä vaikutusten arvioinnin toteutuksesta
• kokoamalla kirjallisen tausta-aineiston, jonka perusteella kuvataan keskeisiä henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämiseen liittyviä kysymyksiä
• laatimalla kuvauksen kansallisesta ja kansainvälisestä tilanteesta
• kuvaamalla erilaiset HB:n toteuttamistavat ja niihin liittyvät erityiskysymykset
• toteuttamalla hankkeen edellyttämät tutkimukset ja selvitykset
kehittämistyön tueksi
• kokoamalla alueellisista hankkeista tietoa kehittämisen tueksi.
5. THL suunnittelee ja toteuttaa valtakunnallisen viestinnän ja tukee
alueellista viestintää
• ylläpitämällä sähköisessä vammaispalvelujen käsikirjassa hankesivuja (https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/henkilokohtaisen-budjetoinnin-hanke)
• auttamalla alueellisia hankkeita hyödyntämään uudistunutta Innokylä-sivustoa (https://innokyla.fi/fi)

2.2.2 Hankekokonaisuuden seuranta ja arviointi
STM vastaa hankkeen seurannasta ja arvioinnista yhteistyössä THL:n kanssa. Hankkeet vastaavat osaltaan arvioinnista ja seurannassa tarvittavan tiedon tuottamisesta ja analysoinnista. Hankekokonaisuuden loppuarvioinnista vastaa STM.
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3 Hankehaku
3.1

Hankkeen säädöspohja

Valtionavustuslaki (688/2001) on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelytavoista, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeessa kyseessä on valtionavustuslain 5 pykälän 2 kohdan mukainen
hankeavustus.
Tarkempia säännöksiä määrärahan myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä on annettu
valtioneuvoston asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 (13/2020).
Kyseessä on asetuksen 1 pykälän 2 momentin mukainen muu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke.

3.2 Valtionapuviranomainen
Valtionapuviranomaisena toimii STM.
THL avustaa ministeriön ohjeiden mukaisesti valtionavustushakemusten arvioinnissa, päätösten valmistelussa sekä hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa.
Lisäksi THL antaa asiantuntijatukea alueellisten hankkeiden toteutuksessa.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto maksaa avustuksen valtionavustuksen saajan hakemuksesta.
Valtionavustusta saaneen hankkeen hallinnoinnista hankkeen päättyessä vastaavan tahon on tehtävä STM:lle selvitys hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä
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kustannuksista. Selvitys on annettava kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

3.3 Valtionavustuksen määrä
Alueellisille hankkeille myönnetään yhteensä enintään 3,3 miljoonaa euroa valtionavustusta koko hankkeen ajalle eli vuosille 2020–2021 (Palvelurakenteen kehittäminen, STM:n
mom. 33.60.39). Vuodelle 2020 jaettavissa oleva hankeavustuksen enimmäismäärä on
1,0  miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 avustus myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy talousarviossa määrärahan tähän tarkoitukseen. Vuoden 2020 talousarvion perusteella myönnettävä avustus on käytettävissä koko
hankekauden ajan ja vuoden 2021 talousarvion perusteella myönnettävä avustus vuoden
2021.
Valtionavustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Maksatus tapahtuu jälkikäteen toteutuneiden kustannusten
perusteella.
Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä avustuksen määrä riippuu hyväksyttävien alueellisten
hankkeiden lukumäärästä ja alueellisen hankkeen hankesuunnitelmasta. Alustava arvio alueellisten hankkeiden lukumäärästä on 5–10, mutta lopullinen lukumäärä selviää hakemusten arviointivaiheessa. STM käy tarvittaessa tarkentavia neuvotteluja hakijoiden kanssa.

3.4 Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset
Valtionavustuslain 7 §:n myöntämisen yleisten edellytysten lisäksi valtionavustuksen
myöntämisedellytykset on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden
valtionavustuksista vuosina 2020–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 pykälässä:
1. hanke on tarpeellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi
ja se tukee palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista
2. hankkeella on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon
3. hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevat linjaukset;
4. hankkeessa otetaan huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö ja
5. hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti
hyödynnettävä.
16
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3.4.1 Hankkeen arviointikriteerit
Hankehakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin, jotka
toimivat hankkeen arviointikriteereinä. Hakemukset pisteytetään kriteerien 1–3 osalta
asteikolla 0–4 (0=ei toteudu, 1=toteutuu heikosti, 2=toteutuu osittain, 3=toteutuu lähes
täysin, 4=toteutuu täysin) sekä kriteerien 4–15 osalta asteikolla 0–2 (0=ei toteudu, 1= toteutuu osittain ja 2= toteutuu täysin). Hankehakemukset arvioidaan käyttämällä hankehakemuksen arviointilomaketta (Liite 6).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

asiakasryhmien monimuotoisuus
vammaisten henkilöiden osallisuus hankkeessa
alueellisen verkostotyöskentelyn toteutus (esim. järjestöjen kanssa)
johdon sitoutuminen hankkeeseen
hankesuunnitelman realistisuus ja hankkeen kokonaistaloudellisuus
hankkeen käytettävissä oleva asiantuntemus
hankkeen poikkihallinnollinen yhteistyö
palveluntuottajien osallistuminen hankkeeseen
yhteistyö muiden hankkeiden ja alueiden kanssa
alueellisten olosuhdetekijöiden huomioon ottaminen hankkeessa
kielellisten ja kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottaminen
hankkeessa
aiemman tiedon ja kokemusten hyödyntäminen hankkeessa
hankkeen innovatiivisuus
hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen
hankkeen viestintä

Ministeriö pidättää mahdollisuuden keskustella hakijoiden kanssa hankehakemuksesta
ennen lopullisen valinnan tekoa.

3.5 Valtionavustuksen hakeminen
Avustuksen hakijana voi olla ainoastaan kunta tai kuntayhtymä. Järjestöt tai muut toimijat
eivät voi olla hakijoina. Avustusta saavan kunnan tai kuntayhtymän odotetaan kuitenkin
tekevän hankkeessa yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Useamman kunnan tai kuntayhtymän yhteishankkeessa tulee olla yksi vastuutaho, joka hallinnoi hanketta.
Valtionavustusta on haettava STM:ltä sähköisesti. Allekirjoitettu hakulomake liitteineen
tulee toimittaa skannattuna STM:n kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi) viimeistään 25.5.2020 klo
23:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.
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Siinä tapauksessa, että hakemus on puutteellinen, se otetaan käsiteltäväksi, mutta sitä tulee täydentää puutteellisilta osin ministeriön asettamassa määräajassa (14 vrk) hallintolain
(434/2003) säännösten mukaisesti. Tästä riippumatta periaatepäätös hankkeeseen osallistumisesta voidaan toimittaa valtionavustuspäätöksen tekemiseen saakka.
Hakemus tehdään STM:n hakemuslomakkeella, jota tulee täydentää seuraavilla liitteillä:
1.
2.
3.
4.
5.

Hankesuunnitelma (enintään 8 sivua, fonttikoko 11, riviväli 1)
Talousarvio
Viestintäsuunnitelma (vapaavalintainen ohje STM:n nettisivuilla)
Periaatepäätökset hankkeeseen osallistumisesta
Kuntasitoumuslomake

3.6 Valtionavustuspäätös ja muutoksenhaku
STM arvioi hankehakemukset yhdessä THL:n kanssa. Perhe- ja peruspalveluministeri tekee
avustuspäätökset arvioinnin perusteella.
Kehittämishankkeiden valtionavustuspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua STM:ltä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen voi hakea muutosta siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
(808/2019) säädetään.
Valtionavustuspäätöksessä määritellään sitovasti hankkeen ohjausta, seurantaa, arviointia, viestintää ja valvontaa koskevat ehdot sekä valtionavustuksen maksatusta, käyttöä ja
lopullista määrittämistä koskevat ehdot.

3.7 Hankeprosessin aikataulu
•
•
•
•
•
•
•

Hakuaika on 25.3.–25.5.2020
Hakuinfo 3.4.2020 THL:ssä (tilaisuus streamataan)
Hanketyöpaja hakijoille 21.4.2020 THL:ssä (tilaisuus streamataan)
STM:n valtionavustuspäätökset tehdään kesän 2020 aikana
Yhteinen hanketyöskentely käynnistyy syyskuussa 2020
Alueelliset hankkeet käynnistyvät syksyllä 2020
Hanke päättyy 31.12.2021.
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4 Avustuksen käyttö
4.1 Avustuksen käytön ehdot
Avustusta ei saa käyttää toimiin, joilla toteutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 pykälän mukaisia valtionosuustehtäviä, jos näillä toimilla
ei ole välitöntä yhteyttä hankkeen kokeilu- ja kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien
käyttöönottoon. Avustusta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen, johon myönnettävä tuki
on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
valtiontukea. Valtionavustuksen saajan tulee raportoida hankkeen etenemisestä. STM voi
antaa tarkempia ohjeita raportoinnista.

4.2 Hyväksyttävät kustannukset
Valtionavustusta maksetaan toteutuneiden, hyväksyttävien kustannusten perusteella. Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset:
1.
2.
3.
4.
5.

hankkeen hallinnointikustannukset
hankkeen henkilöstökustannukset
matkakustannukset
toimitilojen vuokrat
välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät irtaimen omaisuuden hankintakulut
6. ulkopuolisista lähteistä hankitun tutkimuksen ja tietämyksen sekä
konsultoinnin ja vastaavien asiantuntijapalveluiden kustannukset
7. muut hankkeen toteuttamiseksi välttämättömät kustannukset.
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Liitteet
Liitteet löytyvät sähköisessä muodossa STM:n tätä hanketta koskevalta nettisivulta osoitteesta www.stm.fi.

Liite 1: Hankesuunnitelma
Liite 2: Talousarvio
Liite 3: Viestintäsuunnitelma
Liite 4: Periaatepäätökset hankkeeseen osallistumisesta
Liite 5: Kuntasitoumuslomake
Liite 6: Hankehakemuksen arviointilomake
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Pääministeri Sanna Marinin hallitus toteuttaa Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen. Hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan Suomen malli ja tuotetaan esitys
tarvittavasta lainsäädännöstä.
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri
tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.
Hanke koostuu sekä valtakunnallisesta että alueellisesta kehittämistyöstä.
Hankkeen toimikausi on 2020–2021. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta alueellisiin hankkeisiin yhteensä enintään 3,3 miljoonaa euroa.
Tämä asiakirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen kuvailee hankkeen tavoitetta ja tarkoitusta. Toisessa osassa kuvataan hankkeen käytännön toteutusta
sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Kolmannessa osassa kuvataan
hankkeen säädöspohja, valtionavustuksen määrä, myöntämisen edellytykset,
hankehakemusten arviointikriteerit sekä hankeprosessin aikataulu. Neljännessä osassa määritellään valtionavustuksen käytön konkreettiset ehdot. Lisäksi
lopussa on lista vaadittavista liitteistä.
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