
ONKO SINULLA TARVETTA 
KAINUUN SOTEN
SOSIAALIHUOLLON
PALVELUILLE?



Sinä kainuulainen, jolla on laaja ja jatkuva sosiaalihuollon palvelujen tarve!
Kiinnostaisiko sinua kokeilla henkilökohtaista budjettia (HB) palveluseteleillä tarjotta-
vien palvelujen hankinnassa? Jos kuulut kohderyhmäämme ..

.. sinulla on oiva mahdollisuus päästä tutustumaan omakohtaisesti, mitä HB tarkoittaa 
ja miten se toimii sinun kohdallasi. Tutustu ja tule mukaan!

Henkilökohtainen budjetti on sosiaalihuollon asiakkaalle suunniteltu palvelukoko-
naisuus ja sille määritelty rahallinen arvo. HB:n puitteissa asiakas voi hankkia budjettiin 
myönnettyjä palveluja haluamallaan tavalla Kainuun soten hyväksymiltä palvelusete-
lipalvelujen tuottajilta.

Kainuun HB-kokeilu tarjoaa sinulle
jotakin uutta palvelujen hankintaan

Kokeilu on sinulle...
» vapaaehtoista: sinä itse päätät, haluatko osallistua kokeiluun ja hankitko palveluja
   » henkilökohtaisella budjetilla vai
   » nykyiseen tapaan.
» turvallinen
   » saat tukea ja ohjausta Kainuun soten asiakastyöntekijöiltä
   » henkilökohtainen budjetti ei sido sinua kokeilun päätyttyä.
» kokeilusta ei aiheudu sinulle ylimääräisiä kustannuksia.  
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KAINUTLAATUISIA 
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Voit myös toki jo olla soten asiakas ja tulla henkilökohtaisen budjetin kokeilijaksi.
Voit osallistua kokeiluun, vaikka et olisikaan internetin käyttäjä.

Miten saat henkilökohtaisen budjetin ja miten käytät sitä?
» Ota yhteyttä oman kuntasi vanhus-, vammais- tai kehitysvammapalveluihin
» Arvioi oma palvelutarpeesi, joka kirjataan yhdessä sosiaalihuollon ammattilaisen 

tukemana palvelusuunnitelmaasi
» Saat päätöksen Kainuun sotelta: korvattavat palvelut ja niihin myönnetty euromää-

rä (= henkilökohtainen budjetti, HB)
» Voit vertailla palveluntuottajia parastapalvelua.fi -verkkopalvelussa ja valita palve-

luntuottaja
» Ota yhteyttä haluamaasi palveluntuottajaan ja kerro, että sinulla on henkilökohtai-

nen budjetti. Sovi palvelusta palveluntuottajan kanssa. 
» Anna palautetta saamastasi palvelusta 
» Voit seurata parastapalvelua.fi -verkkopalvelussa henkilökohtaisen budjetin saldoasi

Mitä uutta HB tarjoaa sinulle?
» vapauden käyttää sinulle myönnettyjä palveluja henkilökohtaisen budjetin puitteissa
» vapautta valita palveluntuottaja
» vapauden vaihtaa palveluntuottajaa.

sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-budjetti-hb

Juha Tuomi/Rodeo

http://parastapalvelua.fi/
http://parastapalvelua.fi/


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

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

stm.fi/palvelusetelikokeilu

Kainuun HB-kokeilun Facebook:
facebook.com/hbkokeilukainuu

Jos kiinnostuit kokeilusta, ota rohkeasti yhteyttä!
Opitaan ja opetellaan uutta yhdessä.
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