
Voit räätälöidä palvelut tarpeittesi mukaisiksi!



Henkilökohtaisella budjetilla tarkoi-
tetaan asiakkaalle suunniteltua pal-
velukokonaisuutta, jolle on määritelty 
rahallinen arvo, ja jonka puitteissa asi-
akas hankkii palveluja Kainuussa Kai-
nuun soten hyväksymiltä palvelujen 
tuottajilta.
 Henkilökohtainen budjetti ei tar-
koita rahan siirtämistä asiakkaan tilille, 
vaan korvaukset maksetaan suoraan 
palveluntuottajalle. HB sopii henkilöil-
le, jotka tarvitsevat jatkuvia ja laaja-alai-
sia palveluja. 

HB-toimintamallin tavoitteet
Valinnanvapaus:
» vapaus valita palveluja omien tarpei-

den mukaiseksi kokonaisuudeksi
» vapaus kuluttaa palvelua oman 

tarpeen ja aikataulun mukaisesti 
» vapaus hankkia palvelu haluamal-

taan palveluntuottajalta
» vapaus vaihtaa palveluntuottajaa.

Parantunut palvelujen saatavuus ja 
laatu:
» palvelumarkkinat avautuvat nykyis-

tä paremmin pienille ja uusille 
yrityksille sekä kolmannen sektorin 
toimijoille 

» palvelutarjonta vastaa alueellisiin 
tarpeisiin

» palvelutarjonta on selkeästi asiak-
kaiden nähtävillä ja vertailtavissa.

Henkilökohtainen budjetti lisää 
asiakkaan itsemääräämisoikeutta 

ja vaikutusmahdollisuuksia
palvelujen järjestämisessä!



Kainuun HB-kokeilu
Kainuussa henkilökohtaista budjettia kokeillaan vuoden 2018 aikana palve-
lusetelillä tuotettavien sosiaalipalvelujen järjestämisessä. Henkilökohtaista 
budjettia testataan ikäihmisistä, vammaisista ja kehitysvammaisista kootta-
valla 50 henkilön koeryhmällä ja 50 henkilön vertailuryhmällä.
 Kokeilussa kirkastetaan maakunnan tulevaa roolia palvelujen järjestäjänä 
ja luodaan yhtenäinen henkilökohtaisen budjetin toimintamalli eri asiakas-
ryhmille. Kokeilulla haetaan vastauksia mm. siihen, millaiseksi HB koetaan, 
laajeneeko palvelujen tarjonta alueella ja ovatko Kainuun sosiaalihuollon 
palvelut tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. 

Miten henkilökohtaisen budjetin voi saada ja miten se toimii?
Asiakas arvioi palvelutarpeensa yhdessä sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa
  palvelutarve kirjataan asiakassuunnitelmaan
  asiakas saa päätöksen henkilökohtaisen budjetin sisällöstä ja palveluihin  
  käytettävissä olevasta euromäärästä  
  asiakas hankkii palveluja haluamiltaan palvelujen tuottajilta
  palveluntuottajat laskuttavat Kainuun sotea asiakkaan käyttämistä pal- 
  veluista.



Pirjo Kyyrönen
projektipäällikkö
puh. 044 797 4050
pirjo.kyyronen@kainuu.fi

Tarja Pääkkönen
suunnittelija
puh. 044 797 4784
tarja.paakkonen@kainuu.fi

Käyn tio soi te: Se mi naa rin ka tu 2, Int te ri-ra ken nus, 3. krs, 87100 Ka jaa ni
Pos tio soi te: PL 400, 87070 Kai nuu

Kiinnostuitko kokeilusta?

Seuraa ilmoittelua ja uutisointia:
» huhtikuulta aloitamme palvelujen tuottajien rekrytoinnin kokeiluun
» toukokuulta alkaa asiakashaku henkilökohtaisen budjetin kokeiluun
» kokeiluun tarvitaan mukaan myös asiakkaita, jotka eivät valitse henkilökohtaista 

budjettia, vaan nykyisin käytössä olevan toimintamallin.

Opitaan ja opetellaan uutta yhdessä – ota rohkeasti yhteyttä!

HB-kokeilu:
sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-budjetti-hb

stm.fi/palvelusetelikokeilu

HB-kokeilun Facebook-sivut:
facebook.com/hbkokeilukainuu


