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FÖRSÖKSPROJEKT MED PERSONLIG BUDGETERING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2020-2021 – PROJEKTHANDBOK

1 Projektets mål och innehåll
Projektet med personlig budgetering (PB) bygger på statsminister Sanna Marins reger-
ingsprogram. Enligt regeringsprogrammet ska individuella behov för personer med funk-
tionsnedsättning tillgodoses som en del av reformen av lag om service och stöd på grund 
av handikapp. I regeringsprogrammet ingår även försök med personlig budgetering för 
personer med funktionsnedsättning, och i samband med det bedöms även behovet av 
ändringar i lagstiftningen.

Hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning ges via en personlig budget i flera 
olika länder. I Finland har man prövat personlig budgetering i olika projekt. Målet för det 
regionala och nationella arbetet inom detta projekt är att tillsammans utveckla ett sätt att 
organisera den personliga budgeteringen som är lämpligt för Finlands rättssystem och 
servicestruktur.

Personlig budget är inte en lika etablerad definition. Utgångspunkten för projektet är ett 
betraktelsesätt enligt vilket den personliga budgeteringen är ett hjälpmedel, ett stöd och 
ett sätt att organisera tjänsterna, där individen själv står i centrum för planeringen, valet 
och genomförandet av helheten.

Syftet är att särskilt utvärdera och lösa utmaningar som har framkommit i tidigare pro-
jekt. Man behöver åtminstone avgöra vilken typ av hjälp och stöd kan man tillhandahålla 
genom budgetering. Dessutom bör man granska definitionen av budgetens värde och an-
vändningen av den samt vilket stöd som ska ges vid användningen av budgeten.

I projektet utvärderas styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar med personlig bud-
getering jämfört med andra tillvägagångssätt. Samtidigt skapar man en gemensamt ac-
cepterad definition av personlig budgetering. I slutet av projektet kommer man med ett 
förslag på personlig budgetering enligt Finlandsmodellen och nödvändig lagstiftning.

Det centrala målet är att stärka individens självbestämmanderätt, delaktighet och valmöj-
ligheter i processen för planering och genomförande av tjänsterna så att hjälp och stöd 
finns tillgängligt på ett flexibelt sätt i olika situationer och efter individuella behov.



10

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:10

I det här projektet är personer med funktionsnedsättning de främsta användarna av per-
sonlig budgetering. I projektet undersöks lämpligheten av PB för personer som har olika 
typer av begränsningar i funktionsförmågan samt behoven av hjälp och stöd oberoende 
av diagnos. En av projektets uppgifter är att identifiera situationer där personen med funk-
tionsnedsättning drar nytta av PB i förhållande till andra tillvägagångssätt.

För att projektet ska bli framgångsrikt krävs ett starkt deltagande i planeringen och ge-
nomförandet av projektet på ett praktiskt plan från klienternas sida och de organisationer 
som representerar dem. Yrkeskompetensen inom kundprocesserna ökar bland deltagarna 
i projektarbetet.
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2 Genomförande av projektet
Projektet består av en regional och en nationell arbetshelhet. Varje regionalt projekt deltar 
förutom i det egna regionala arbetet även i ett gemensamt nationellt utvecklingsarbete. 
Det slutliga resultatet av arbetet blir att Institutet för hälsa och välfärd (THL) förbereder ett 
författningsutkast i tillämpliga delar i form av en regeringsproposition om personlig bud-
getering för social- och hälsovårdsministeriets (SHM) bruk.

2.1 Genomförande av regionala projekt

Kommunen eller samkommunen administrerar det regionala projektet. Det regionala och 
nationella arbetet är nära kopplade till varandra. De regionala projektens central uppgift 
är att utveckla och göra upp en modell för hur personlig budgetering kan organiseras. I 
det regionala arbetet presenteras lösningar på praktiska frågor som gäller personlig bud-
getering. Det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättning och andra yrkes-
verksamma, klienter och deras anhöriga samt utvecklings- och utvecklingsarbetet som 
görs tillsammans med olika intressegrupper skapar en grund för den finska modellen för 
personlig budgetering.

Det regionala arbetet består av klient- och nätverksarbete i regionen samt utvecklingsar-
bete som görs tillsammans på nationell nivå.

Nedan beskrivs det regionala projektarbetet.

1. Inledande utvärdering i kommunen eller samkommunen

• Utvärdering av tidigare beslut om service och tillvägagångssätt 
och ihopsamling av utvecklingsidéer som kommer ur dem.

• Beskrivning av nuläget regionalt med hjälp av regionala och na-
tionella informationskällor.
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2. Socialt arbete som görs tillsammans med klienterna.

• Utvärdering och utveckling av processer i anslutning till klientar-
betet.

• De som arbetar i projektet bedriver ett forsknings- och utveck-
lingsfokuserat klientarbete vars syfte är att utreda PB:s lämplig-
het för klienterna. På möten med klienter för man en dialog med 
klienten om hur hjälp och stöd ska tillhandahållas och utvärderar 
om klienten skulle ha nytta av PB och under vilka förutsättningar. 
En sammanfattning av dialogen och utvärderingen görs med kli-
entens samtycke på en blankettmall som sammanställts av THL. 
Själva besluten om klienterna fattas dock enligt gällande lagstift-
ning.

• Under projektet drar man nytta av materialet om klientarbetet i 
utvecklingsarbetet.

• I projektet beskrivs enskilda lösningar för att anordna och tillhan-
dahålla tjänsten som eventuellt uppstår i arbetet med klienterna 
som redan kan genomföras inom ramen för den nuvarande lag-
stiftningen. De eventuella individuella beslut som fattas utifrån 
dem genomförs, följs upp och utvärderas.

3. Regionalt nätverksarbete kan bestå av

• klientnätverk

• professionella nätverk

• experter som fattar klientbeslut

• yrkesverksamma som tillhandahåller tjänster

• direktörer och chefer

• Andra experter

• nätverk av tjänsteleverantörer

• andra möjliga nätverk

4. Samarbetet mellan det regionala projektet och det nationella ut-
vecklingsarbetet

• Ansvariga anställda för det regionala projektet deltar på ett upp-
startsmöte som anordnas av THL i september 2020 och på ett av-
slutningsmöte 2021

• Alla projektarbetare deltar i arbetsmöten som genomförs av THL, 
på vilka man tar upp frågor som har med projektarbetet att göra. 
Man kommer att hålla 8–12 arbetsmöten och de varar i genom-
snitt i två dagar. På varje möte kommer man överens om det nya 
socialarbetet och nätverken som helhet. (Se Figur 1)
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5. Genomförande av den regionala projektkommunikationen (se bi-
laga 3)

Figur 1. Processbeskrivning av projektarbetet.

THL möten THL möten THL möten

Resultat av
regionalt arbete

Regionalt
arbete

Regionalt
arbete

Start

2.2 Nationell styrning och samordning av projektet

SHM ansvarar för den strategiska ledningen av projektet som helhet samt för beviljan-
det och styrningen av statsunderstöden. THL genomför det nationella och samordnar det 
regionala verkställandet i enlighet med avtalet mellan SHM och THL samt i enlighet med 
SHM:s och styrgruppens riktlinjer.

Projektet har en styrgrupp som tillsatts av THL, i vilken det förutom representanter för SHM 
och THL även ingår representanter från Finlands Kommunförbund, Handikappforum och 
Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE.
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2.2.1 THL:s roll i verkställandet av projektet
1. THL ansvarar i samarbete med SHM för genomförandet av ansökan 

av statsunderstöd och deltar i

• sammanställningen av en projekthandbok och

• att bedöma ansökningarna för de regionala statsunderstödspro-
jekten

2. THL ansvarar för projektstödet och utvärderingen av de regionala 
projekten

• genom att ge stöd i uppstarten av projekten

• genom att främja uppkomsten av regionala nätverk och deras 
arbete

• genom att i samarbete med lokala aktörer göra start- och slutut-
värderingar av projekten

• genom att i samarbete med de projektansvariga planera det 
praktiska genomförandet av projekten

• genom att organisera nationella arbetsdagar för regionala pro-
jekt och vägleda och stödja det regionala arbetet i anslutning till 
dessa.

3. THL ansvarar tillsammans med SHM för samarbetet med intres-
segrupper

4. THL ansvarar för att göra bakgrundsutredningar och specialutred-
ningar som överenskommes separat samt med att göra en utvärde-
ring av effekterna

• genom att samla ihop skriftligt bakgrundsmaterial som används 
som utgångspunkt för att beskriva centrala frågor om hur man 
organiserar personlig budgetering

• genom att ge en beskrivning av läget nationellt och internatio-
nellt

• genom att beskriva olika sätt att genomföra PB och särskilda frå-
gor i anslutning till det

• genom att genomföra de undersökningar och utredningar som 
projektet kräver till stöd för utvecklingsarbetet

• genom att samla ihop information om regionala projekt till stöd 
för utvecklingen.

5. THL planerar och genomför riksomfattande kommunikation och ger 
stöd till den regionala kommunikationen



15

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:10 FÖRSÖKSPROJEKT MED PERSONLIG BUDGETERING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2020-2021 – PROJEKTHANDBOK

• genom att upprätthålla elektroniska projektsidor i handbo-
ken om funktionshinderservice (https://thl.fi/sv/web/hand-
bok-om-funktionshinderservice)

• genom att hjälpa regionala projekt att dra nytta av den förnyade 
Innoby-webbplatsen (https://innokyla.fi/fi)

2.2.2 Uppföljning och utvärdering av projektet som helhet
SHM ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av projektet i samarbete med THL. De 
projektansvariga ansvarar för att producera och analysera nödvändig information för ut-
värderingen och uppföljningen. SHM har ansvaret för slututvärderingen av projektet som 
helhet.

https://thl.fi/sv/web/handbok-om-funktionshinderservice
https://thl.fi/sv/web/handbok-om-funktionshinderservice
https://innokyla.fi/fi
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3 Projektutlysning

3.1 Projektets författningsunderlag

Statsunderstödslagen (688/2001) är en allmän lag som reglerar de grunder och förfarings-
sätt som följs när man beviljar statsunderstöd. I försöksprojektet med personlig budgete-
ring handlar det om projektunderstöd enligt 5 paragrafen 2 punkten.

Närmare bestämmelser om beviljande och betalning av samt praxisen för anslag har an-
getts genom statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- 
och hälsovården åren 2020–2023 (13/2020).

Det handlar om andra projekt som stödjer ordnandet av social- och hälsovården enligt 1 
paragrafen 2 mom. i förordningen.

3.2 Statsunderstödsmyndighet

SHM är statsunderstödsmyndighet.

THL hjälper i enlighet med ministeriets anvisningar till med utvärderingen av ansökningar 
om statsunderstöd, beredningen av besluten samt uppföljningen och utvärderingen av 
projekten.

Dessutom ger THL expertstöd i genomförandet av regionala projekt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland betalar ut understödet till statsunderstödsta-
garen efter ansökan.

Den instans som är ansvarig för administrationen av det projekt som beviljats statsun-
derstöd när projektet är avslutat ska göra en utredning till SHM om projektet, hur det 
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fortskrider och genomförs samt för kostnaderna i det. Utredningen ska komma in inom 
sex månader från det att projektet slutfördes.

3.3 Statsunderstödets belopp

Till regionala projekt beviljas sammanlagt högst 3,3 miljoner euro i statsunderstöd för hela 
projektperioden, det vill säga för åren 2020–2021 (Utveckling av servicestrukturen, SH-
M:s mom. 33.60.39). Maxbeloppet för projektunderstödet som delas ut 2020 är 1,0 miljo-
ner euro och 2,3 miljoner euro 2021. Understödet för 2021 beviljas under förutsättning att 
riksdagen godkänner anslaget för detta syfte i budgeten. Understöd som beviljats enligt 
budgeten för 2020 är tillgängligt under hela projektperioden och understöd som beviljas 
enligt budgeten för 2021 under 2021.

Statsunderstöd beviljas för högst 80 procent av de kostnader i projektet som ger rätt till 
statsunderstöd. Utbetalningen sker i efterhand utifrån de verkliga kostnaderna.

Beloppet på understödet som beviljas till en enskilt projekt beror på antalet regionala 
projekt som har godkänts och projektplanen för det regionala projektet. En preliminär 
bedömning av antalet regionala projekt är 5–10, men det slutgiltiga antalet framgår vid 
utvärderingen av ansökningarna. SHM för vid behov mer ingående förhandlingar med de 
sökande.

3.4 Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Förutom de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd i enlighet med 
statsunderstödslagens 7 § definieras förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd i 
förordningen om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 
2020–2023:

1. projektet är nödvändigt för ordnandet av social- och hälsovården 
och främjar utvecklingen och effektiviseringen av tjänsterna, sprid-
ning av god praxis samt en förnyelse av verksamhetssätten

2. projektet har en nära koppling till den offentliga social- och hälso-
vården

3. i projektet tar man hänsyn till de riksomfattande riktlinjerna för 
strukturreformen inom social- och hälsovården

4. i projektet tar man hänsyn till nödvändigt sektoröverskridande sam-
arbete och
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5. projektet kan bedömas vara framgångsrikt och till omfattande 
nytta.

3.4.1 Bedömningskriterier för projektet
I utvärderingen av projektansökningarna fäster man särskild vikt vid följande aspekter, 
som fungerar som bedömningskriterier för projektet. Ansökningarna poängsätts när det 
gäller kriterierna 1–3 på en skala 0–4 (0=uppfylls inte, 1=uppfylls i liten grad, 2=uppfylls 
delvis, 3=uppfylls nästan helt, 4=uppfylls helt) och när det gäller kriterierna 4–15 på en 
skala 0–2 (0=uppfylls inte, 1=uppfylls delvis, 2= uppfylls helt). Projektansökningarna utvär-
deras genom att använda utvärderingsblanketten för projektansökan (Bilaga 6).

1. klientgruppernas mångfald
2. delaktighet av personer med funktionsnedsättning i projektet
3. genomförande av regionalt nätverksarbete (t.ex. tillsammans med 

organisationer)
4. ledningens engagemang i projektet
5. hur realistiskt projektet är och projektets totalekonomi
6. projektets tillgång till expertis
7. sektoröverskridande samarbete i projektet
8. tjänsteleverantörernas deltagande i projektet
9. samarbete med andra projekt och regioner

10. beaktande av regionala omgivningsfaktorer i projektet
11. hänsyn till språkliga och kulturella särdrag i projektet
12. utnyttjande av tidigare kunskaper och erfarenheter i projektet
13. hur innovativt projektet är
14. förankra och sprida de verksamhetsmodeller som utvecklats inom 

projektet
15. projektkommunikation

Ministeriet förbehåller sig möjligheten att diskutera med de sökande om projektansökan 
innan det slutliga valet görs.

3.5 Ansökan om statsunderstöd

Den som ansöker om understöd kan endast vara en kommun eller en samkommun. Orga-
nisationer eller andra aktörer kan inte vara sökande. Den kommun eller samkommun som 
får understöd förväntas dock bedriva samarbete med organisationer och andra aktörer i 
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projektet. I gemensamma projekt mellan flera kommuner eller samkommuner ska det fin-
nas en ansvarig instans som administrerar projektet.

Statsunderstöd ska man ansöka om elektroniskt från SHM. Den undertecknade ansök-
ningsblanketten med bilagor ska skickas i inskannat format till SHM:s registratorskontor 
(kirjaamo@stm.fi) senast den 25.5.2020 kl. 23:59. Försenade ansökningar behandlas inte.

Om ansökan är bristfällig behandlas den, men måste kompletteras när det gäller de brist-
fälliga delarna inom den tidsfrist som ministeriet har satt (14 dagar) i enlighet med be-
stämmelserna i förvaltningslagen (434/2003). Oberoende av detta kan ett principbeslut 
om deltagande i projektet skickas in fram tills dess att beslutet om statsunderstöd fattas.

Ansökan görs på SHM:s ansökningsblankett, som ska kompletteras med följande bilagor:

1. Projektplan (högst 8 sidor, fontstorlek 11, radavstånd 1)
2. Budget
3. Kommunikationsplan (frivilliga anvisningar på SHM:s webbplats)
4. Principbeslut om deltagande i projektet
5. Kommunåtagandeblankett

3.6 Beslut om statsunderstöd och ändringssökande

SHM bedömer projektsansökningarna tillsammans med THL. Familje- och omsorgsminis-
tern fattar beslut om understöd med utgångspunkt i bedömningen.

Vid statsunderstödsbeslut för utvecklingsprojekt får ändring inte sökas genom besvär. Den 
som är missnöjd med beslutet kan ansöka om rättelse hos SHM. Man kan söka ändring av 
beslutet om rättelseyrkandet på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (808/2019).

I statsunderstödsbeslutet fastställs de bindande villkoren för vägledning, uppföljning, ut-
värdering, kommunikation och övervakning samt för utbetalningen, användningen och 
det slutgiltiga fastställandet av statsunderstödet.

mailto:kirjaamo@stm.fi
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3.7 Tidtabell för projektprocessen

• Ansökningstiden är 25.3 –25.5.2020

• Ansökningsinfo 3.4.2020 på THL (tillfället streamas)

• Projektworkshop för sökande 21.4.2020 på THL (workshoppen strea-
mas)

• SHM:s statsunderstödsbeslut fattas under våren 2020

• Det gemensamma projektarbetet startar i september 2020

• De regionala projekten startar hösten 2020

• Projektet avslutas 31.12.2021.
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4 Användning av understödet

4.1 Villkor för användning av understödet

Understödet får inte användas till verksamheter som utförs som statsandelsåligganden 
enligt 1 paragrafen i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), om dessa 
verksamheter inte har en omedelbar koppling till projektets försöks- och utvecklingsar-
bete eller införandet av nya verksamhetsmodeller. Understödet får inte användas i ett 
syfte som enligt punkt 1 i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
innebär att det beviljade understödet utgör statligt stöd. Mottagaren av statsunderstöd 
ska rapportera om hur projektet fortskrider. SHM kan ge närmare instruktioner om rappor-
teringen.

4.2 Godtagbara kostnader

Statsunderstödet betalas ut på basis av de godtagbara kostnader som uppkommit. Kost-
nader som berättigar till statsunderstöd är följande kostnader till rimliga belopp som är 
nödvändiga för att genomföra projektet:

1. projektets administrativa kostnader
2. projektets personalkostnader
3. resekostnader
4. lokalhyror
5. kostnader för anskaffning av lös egendom som är direkt kopplade 

till genomförandet av projektet
6. kostnader för forskning och kunskaper som införskaffats av externa 

källor samt konsultering och motsvarande experttjänster
7. andra nödvändiga kostnader för att genomföra projektet.
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Bilagor
Bilagorna finns som e-formulär på SHM:s webbplats på www.stm.fi.

Bilaga 1: Projektplan

Bilaga 2: Budget

Bilaga 3: Kommunikationsplan

Bilaga 4: Principbeslut om deltagande i projektet

Bilaga 5: Kommunåtagandeblankett

Bilaga 6: Utvärderingsblankett för projektansökan

http://www.stm.fi
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Försöksprojekt med personlig budgetering för 
personer med funktionsnedsättning 2020–2021

Projekthandbok

Statsminister Sanna Marins regering gör ett försöksprojekt med personlig 
budgetering för personer med funktionsnedsättning. I projektet utvecklas en 
fi nsk modell för sättet att organisera personlig budgetering och ett förslag på 
nödvändig lagstiftning utarbetas.

Målet med projektet är att stärka självbestämmanderätt, delaktighet och val-
möjligheter för personer med funktionsnedsättning i processen för planering 
och genomförande av tjänsterna så att hjälp och stöd fi nns tillgängligt på ett 
fl exibelt sätt i olika situationer och efter individuella behov.

Projektet består både av nationellt och regionalt utvecklingsarbete. Projektets 
verksamhetsperiod är 2020–2021. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar 
sammanlagt högst 3,3 miljoner euro i statsunderstöd till regionala projekt.

Det här dokumentet består av fyra delar. Den första beskriver målen och syftet 
med projektet. I den andra delen beskrivs det praktiska genomförandet av 
projektet både på regional och nationell nivå. I den tredje delen beskrivs pro-
jektets författningsunderlag, statsunderstödets belopp, förutsättningarna för 
beviljande, bedömningskriterierna för projektansökningarna samt tidtabellen 
för projektprocessen. I den fj ärde delen fastställs de konkreta villkoren för stat-
sunderstödet. I slutet fi nns dessutom en lista över de bilagor som krävs.
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