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1. Määritelmät  

Asiakas  Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 3§:n 1 

kohdassa tarkoitettu asiakas.  

Asiakassuunnitelma Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehty palvelusuunnitelma asiakkaan tarvit-
semista palveluista. Palvelusuunnitelmaa kutsutaan tässä HB-kokeilussa asiakas-
suunnitelmaksi.  

Henkilökohtainen budjetti  Asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnissa määritelty palvelukokonaisuus, jolle mää-
ritellään rahallinen arvo. Henkilökohtaisen budjetin puitteissa asiakas voi hankkia 
tarvitsemansa palvelut haluamallaan tavalla ja haluamaltaan palvelusetelipalvelu-
jen tuottajalta. 

Kehittäjätyöntekijä   Kokeilussa mukana olevista palvelutarpeen arviointia ja viranhaltijapäätöksiä te-
kevistä vammais- ja vanhuspalvelujen viranhaltijoista käytetään tässä dokumen-
tissa yleisnimitystä kehittäjätyöntekijä. Kehittäjätyöntekijöinä toimivat laillistetut 
sosiaalityöntekijät ja sosiaali- tai asiakasohjaajat (817/2015).     

Palvelunjärjestäjä  Palveluista järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Näissä menettely-
ohjeissa palvelunjärjestäjällä tarkoitetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymää, josta jatkossa käytetään lyhennettä Kainuun sote. 

Palveluntuottaja Palvelusetelituottajan kelpoisuusehdot täyttävä yksityisen tai kolmannen sektorin 
palveluntuottaja, joka on rekisteröity yksityisten palvelujen tuottajien rekisteriin 
tai tehnyt toiminnastaan ilmoituksen Kainuun sotelle (569/2009). 

Palveluseteli Palvelujen järjestämisvastuussa olevan Kainuun soten sosiaalipalveluiden saajalle 
myöntämä sitoumus korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset 
Kainuun soten ennalta määräämään arvoon asti (569/2009). 

Saldoseteli Henkilökohtaisen budjetin asiointiväline: sisältää budjettiin sisällytetyt palvelut ja 
niille määritellyn rahallisen arvon.  

Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) 

  Tietojärjestelmä palveluntuottajaksi hakeutumiseen, palveluntuottajan hyväksy-
miseen, palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, palvelujen käyttämi-
seen, laadun seurantaan ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen palvelu-
setelipalvelujen tuottajille. Järjestelmä muodostaa toteutuneista ja kirjatuista ta-
pahtumista tilitysaineiston kuukausittain. Hyväksytyn tilitysaineiston perusteella 
palveluntuottaja saa maksun Kainuun sotelta asiakkaalle antamistaan palveluista. 
www.parastapalvelua.fi 

Sääntökirja Palvelukohtainen asiakirja, jolla Kainuun sote asettaa palvelusetelilain (569/2009) 
5§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit kunkin palvelusetelipalvelun tuottajille. Yk-
sityisen tai kolmannen sektorin palvelun tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntö-
kirjan ehtoja siitä alkaen, kun se hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien sosi-
aali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopi-
muksen osapuolina ovat palvelun tuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja 
vastuut eivät kohdistu Kainuun soteen. 

http://www.parastapalvelua.fi/
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2. HB-kokeilu osana valinnanvapauden kehittämistä  

Hallitus on uudistamassa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämistapaa kohti valinnanvapausmallia, 
jossa asiakas itse valitsee palveluntuottajansa kelpoisuusehdot täyttävien julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin palveluntuottajien joukosta. Valmisteluvaiheessa sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa valinnanva-
pauden eri osa-alueille erilaisia palvelusetelikokeiluja, jotka ovat osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -
kärkihanketta. Alueellisilla palvelusetelikokeiluilla selvitetään, miten asiakas käyttäytyy, kun hän saa itse valita 
asioiko julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi kokeiluissa 
tarkastellaan valinnanvapauden vaikutuksia sote-palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Myös tietojärjestelmien 
toimivuus ja yhteensopivuus on olennainen testattava asia kokeiluissa. Kokeiluilla haetaan tietoa valinnanva-
pausmallin jatkokehittelyyn ja siihen, miten valinnanvapaus vaikuttaa asiakkaiden toimintakykyyn ja kuntien 
talouteen. Palvelusetelikokeiluissa sovelletaan voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009) ja asiakasmaksu-
lakia (734/1992). 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on mukana palvelusetelikokeilussa henkilökohtaisen bud-
jetin (HB) kokeilulla. Kokeilun valmisteluvaiheessa on otettu käyttöön palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 
(PSOP), jolla palvelusetelien ja niihin pohjautuvan henkilökohtaisen budjetin hallinnointi toteutetaan. Nämä 
menettelyohjeet, jotka HB-kokeilun ohjausryhmä on hyväksynyt 15.6.2018, määrittävät henkilökohtaisen bud-
jetin kokeilun ehdot ja periaatteet Kainuun soten HB-kokeilussa. Tässä esitetyt menettelyohjeet ovat voimassa 
15.6.2018 alkaen kokeilun ajan 31.12.2018 saakka. Mikäli kokeilu saa jatkoaikaa, menettelyohjeiden voimassa-
oloaikaa jatketaan vastaavalla ajalla. Palveluntuottajien tulee sitoutua noudattamaan tämän dokumentin oh-
jeita henkilökohtaisen budjetin palvelutuotannossaan. Lisäksi palveluntuottajien on noudatettava niitä sääntö-
kirjoja, jotka heidän on tullut hyväksyä palvelusetelipalvelujen tuottajaksi hakeutuessaan (= palvelukohtaiset 
sääntökirjat).  

 

3. Palvelusetelipalvelut Kainuun sotessa  

Kainuun sote järjestää osan sosiaali- ja terveyspalveluista palvelusetelin avulla. Palvelusetelit ovat käytössä 
vammais- ja vanhuspalveluiden vastuualueella, suun terveydenhoidossa sekä veteraaneille ja heidän leskilleen 
kotona selviytymisen tukemisessa. Vammaispalvelun vastuualueella palvelusetelit ovat käytössä omaishoidon 
vapaiden ja henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä kotihoidossa ja 
omaishoidon vapaan järjestämisessä sekä tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Lisäksi palvelusete-
leitä myönnetään kylvetyspalveluun. Kainuun sote hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palvelujen maksami-
seen asiakas voi käyttää myönnettyä palveluseteliä. Kainuun soten toiminta-alueella on 30-40 hyväksyttyä 
palvelusetelipalveluntuottajaa. 

 

4. Henkilökohtaisen budjetin tarkoitus 

Henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön sosiaalihuollon palveluja tarvitseville asiakkaille, joilla on jatkuvaa 
ja laaja-alaista avun, tuen, hoidon tai huolenpidon tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittele-
maan ja hankkimaan omat palvelunsa ja hallinnoimaan omaa palvelukokonaisuuttaan. 

Henkilökohtaisella budjetilla tarkoitetaan palvelutarpeen arvioinnissa määriteltyä yksilöllistä palvelukokonai-
suutta, ja sille määriteltyä rahallista arvoa. Henkilökohtaisen budjetin asiointi tapahtuu saldosetelin välityksel-
lä. Saldoseteliin on kirjattu henkilökohtaiseen budjettiin myönnetyt palvelut tunnistenumeroineen ja niiden 
hankkimiseen määritelty rahasumma. 
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Henkilökohtainen budjetti ei ole uusi palvelu, vaan uudenlainen tapa järjestää palvelut. Sen tavoitteena on 
tarjota asiakkaalle vapaus valita itselleen sopivia sosiaalipalveluja siten, että palvelut kohdentuvat asiakkaan 
omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Henkilökohtai-
nen budjetti tarjoaa asiakkaalle suuremman valinnanvapauden määrittää, miten hän hankkii palvelut, jotka 
hänelle on eri lakien mukaan myönnetty.  Henkilökohtainen budjetti ei sido hankkimaan palvelua yhdeltä pal-
veluntuottajalta, vaan asiakas voi tehdä yksittäisiä palveluostoja eri tahoilta: yksityiseltä tai kolmannelta sekto-
rilta (yhdistyksiltä, järjestöiltä, osuuskunnilta).  

Henkilökohtaisen budjetin toimintamallilla vahvistetaan palveluja käyttävien asiakkaiden osallisuutta palvelu-
prosessissa sekä ohjauksen ja neuvonnan ratkaisukeskeisempää toimintatapaa asiakkaan palvelujen suunnitte-
lussa. Palvelujen järjestäjälle, Kainuun sotelle henkilökohtainen budjetti antaa uusia mahdollisuuksia koota 
erilaisia palvelukokonaisuuksia valinnanvapauden piiriin ja kehittää palveluja asiakkaiden tarpeita vastaaviksi 
toimiviksi kokonaisuuksiksi. Pitkällä tähtäimellä haetaan myös kustannusvaikuttavuutta. Asiakkaiden valinnan-
vapauden toteutumiseksi palvelumarkkinoille tarvitaan alueellisista tarpeista käsin lähtevää palvelutarjonnan 
monipuolistumista.  

 

5. HB-kokeilun toteutus 

Kainuun palvelusetelikokeilun päätarkoitus on kokeilla henkilökohtaisen budjetin toimivuutta sosiaalipalvelu-
jen järjestämisessä. Kokeilussa tuotettavat yhteenvedot ja raportit ovat julkisia.  

Kokeilun tavoitteet  

- Saada asiakaskokemuksia uudenlaisesta tavasta järjestää palveluja.  

- Vahvistaa asiakkaan asemaa palveluketjussa ja syventää asiakasohjauksen ratkaisukeskeistä toimintatapaa. 

- Edistää valinnan vapautta ja saada kokemuksia siitä, miten asiakas käyttää valinnanvapauttaan.  

- Yhtenäistää maakunnan järjestäjän roolia palvelusetelitoiminnan hallinnoijana.  

- Edesauttaa uusien palvelujen ja palvelumuotojen syntymistä alueelle. 
 

Kokeilun kohderyhmä 

Kokeiluun valitaan asiakkaita, joilla on oikeus saada sosiaali- tai terveyspalveluja ikääntyneen väestön toimin-
takyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012), vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) tai kehitysvammaisten erityis-
huollosta annetun lain (519/1977) perusteella. Kokeiluun pyritään saamaan mukaan 50 henkilökohtaista bud-
jettia kokeilevaa asiakasta sekä toiset 50 asiakasta, joille henkilökohtaista budjettia myös tarjotaan, mutta 
jotka eivät sitä valitse vaan hankkivat palvelut nykyisellä toimintamallilla. Kokeiluun osallistuvia asiakkaita pyri-
tään saamaan eri asiakasryhmistä taulukon 1 mukaisesti.  

Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. Internetin käyttö ei ole edellytys kokeiluun osallistumiselle ja hen-
kilökohtaisen budjetin käytölle. HB-asiakkailta ja verrokkiasiakkailta kerätään tietoa ja kokemuksia siitä, mil-
laiseksi HB-toimintamalli kokonaisuutena koetaan ja miten se toimii Kainuun soten alueella. 
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Taulukko 1. Kainuun HB-kokeilun asiakasryhmät. 

 Kokeilun tavoiteltu asiakasmäärä 

Ikäihmisiä 20 

Vammaisia 25 

Kehitysvammaisia 5 

Verrokkiasiakkaita 50 

 

 

Asiakkaiden valinta tapahtuu normaaleissa Kainuun soten asiakasprosesseissa. Kehittäjätyöntekijät esittelevät 
HB:n sellaisille uusille asiakkaille, jotka täyttävät HB:n myöntämisen kriteerit ja joiden katsovat hyötyvän 
HB:sta. Kehittäjätyöntekijät valikoivat HB-kokeiluun asiakkaita myös palvelusuunnitelmien tarkistusten yhtey-
dessä tai satunnaisesti asiakkaista, joiden katsovat hyötyvän HB:stä. Asiakas voi myös itse olla aktiivinen ja 
hakeutua kokeiluun, jolloin hänen palvelutarpeensa selvitetään. HB-kokeilusta tiedotetaan, joten tietoisuus 
uudenlaisesta tavasta järjestää palveluja lisääntyy asiakkaiden keskuudessa.  

HB-asiakkaiden tukemiseksi kokeiluun osallistuvat kaikki vammaispalvelun ja kehitysvammapalvelun asiakas-
työtä tekevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat pois lukien kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijä. 
Vanhuspalveluista kehittäjätyöntekijöiksi on nimetty viisi asiakasohjaajaa, joiden ohjauksella vanhuspalvelun 
kaikki asiakasohjaajat osallistuvat HB-kokeiluun.  

Kokeilun piiriin kuuluvat palvelut  

Henkilökohtaisella budjetilla järjestettävät palvelut ovat Kainuun sotessa palvelusetelillä tuotettuja sosiaalipal-
veluja:  

- kotihoito   
- omaishoidonvapaa 
- henkilökohtainen apu 
- kylvetyspalvelu   

Kokeilun piiriin voidaan myöhemmin lisätä uusia palveluja. Palvelusetelillä toteutettavien palvelujen hyväksy-
misestä vastaa Kainuun sote.   

Hinnoittelu 

Kainuun HB-kokeilussa henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiseen sovelletaan nykyisiin palveluihin pe-
rustuvaa hinnoittelumallia. Hinnoittelun perusteena on Kainuun soten oman tuotannon kustannukset.  

Henkilökohtainen budjetti arvioidaan asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Kainuun sote määrittää 
kokeiluun osallistuvalle asiakkaalle henkilökohtaisen budjetin arvon, joka saadaan laskelmalla yhteen kaikki 
henkilökohtaiseen budjettiin sisältyväksi sovitut palvelukokonaisuudet. Asiakas maksaa henkilökohtaisella 
budjetilla järjestetyistä palveluista omavastuuosuutena asiakasmaksulaissa (734/1992) määritellyt maksut. 
Kokeiluun osallistuvan asiakkaan henkilökohtainen budjetti on voimassa enintään kokeilun loppuun saakka. 

 



7 

 

6. Henkilökohtaisen budjetin toiminta käytännössä 

Henkilökohtaisen budjetin palveluprosessi on esitetty kuvassa 1. Asiakkaan kanssa sovitaan palvelutarpeen 
arvioinnista, johon kootaan tarvittavat työntekijät sekä mahdollisesti asiakkaan lähiomaiset tai hänen pyytä-
mänsä edustajat. Palvelutarpeen arvioinnissa pohditaan asiakkaan esittämän tavoitteen pohjalta, millainen 
tuki ja palvelu olisi hänen tilanteessaan tarpeen. Asiakkaan kanssa käydään läpi eri vaihtoehtoja tuen ja palve-
lujen järjestämisestä ja hänelle annetaan tietoa henkilökohtaisesta budjetista ja palvelujen hankkimisesta sen 
toimintamallilla. Vaihtoehtojen pohjalta asiakas pohtii tarpeisiinsa vastaavaa palvelukokonaisuutta ja päättää 
tuettuna, soveltuuko HB palvelukokonaisuuden toteuttamiseen. Palveluntarve ja ehdotus HB:stä kirjataan 
asiakassuunnitelmaan, jonka pohjalta palvelukokonaisuudelle määritellään rahallinen arvo palvelujen hankin-
taa varten. HB mahdollistaa joustavuuden ja tavanomaisista ratkaisuista poikkeavien valintojen tekemisen. 
Henkilökohtaisen budjetin toteuttamisessa on otettava huomioon, että eri palvelut tosiasiallisesti vastaavat 
asiakkaan tarpeisiin ja tukevat hänen asettamiaan tavoitteita. Asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata myös siten, 
että osaan palvelutarpeista lasketaan henkilökohtainen budjetti ja osaan vastataan Kainuun soten palveluilla. 
Henkilökohtaisen budjetin toimintamallin vastaanottaminen on asiakkaalle aina vapaaehtoista – vaihtoehtoi-
sesti asiakas saa palvelut nykyisillä toimintamalleilla.  

 

 

Kuva 1. Henkilökohtaisen budjetin prosessi. 

Asiakkaalle tehdään henkilökohtaiseen budjettiin myönnettävästä palvelusta viranhaltijapäätös voimassa ole-
van delegointipykälän mukaisilla, viranhaltijoille delegoiduilla oikeuksilla.  Palvelukohtaiset päätökset tehdään 
käytössä oleviin tietojärjestelmiin - vammais- ja kehitysvammapalveluissa Pro Consonaan ja vanhuspalveluissa 
LifeCareen. Asiakas hyväksyy asiakassuunnitelman allekirjoituksella kokeiluun osallistumisen, henkilökohtai-
seen budjettiin sisällytetyt palvelut ja sen arvon. Tarvittaessa asiakassuunnitelmaan sisältyy kriteerejä palvelu-
jen sisällöstä, jotta palvelu vastaa asiakkaan tarpeisiin ja tukee tavoitteiden saavuttamista. Jokaiselle asiakkaal-
le nimetään omatyöntekijä, joka kirjaa henkilökohtaisen budjetin arvon ja siihen sisältyvät palvelut saldoseteli-
nä PSOP-järjestelmään.  

Palvelua hankkiessaan asiakas ilmoittaa palveluntuottajalle henkilökohtaiseen budjettiin sisältyvän palvelun 
tunnisteen, jonka avulla palveluntuottaja löytää asiakkaan PSOP-järjestelmästä. Palveluntuottaja tekee asiak-
kaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palvelun sisällöstä, jossa on eritelty henkilökohtaiseen 
budjettiin kuuluva palvelu sekä palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Henkilökohtaisen bud-
jetin saldo päivittyy PSOPiin seuraavaan päivään mennessä kirjauksesta. Palveluntuottaja saa maksun Kainuun 
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sotelta palvelukohtaisesti ennalta määrättyyn arvoon asti, mahdollisen ylimenevän osan maksaa asiakas itse. 
Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden palvelutapahtumien mukaisesti. Korvauk-
sen saamisen edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on hyväksytysti suoritettu ja toteutuneet palvelutapah-
tumat on tallennettu PSOP-järjestelmään.  

Asiakas voi itse seurata henkilökohtaista budjettiaan PSOPin kautta tai hän voi kysyä budjettinsa tilannetta 
palveluntuottajalta palveluun hakeutuessaan. Budjetin saldoa voi kysyä myös vammais- tai vanhuspalvelujen 
omatyöntekijältä, joka seuraa asiakkaan palveluiden toteutumista ja kustannuksia vähintään kuukausittain. 
Mikäli asiakkaan palvelujen käytössä on huomattavia poikkeamia tai palveluiden käyttö ei vaikuta pysyvän 
budjetissa, asiakasta ohjataan ja tuetaan henkilökohtaisen budjetin käytössä. Asiakkaan toimintakyvyn tai 
elämäntilanteen muuttuessa tai muutoin tarvittaessa voidaan asiakkaalle tehdä uusi palvelutarpeen arvio, 
jonka perusteella henkilökohtainen budjetti määritellään uudelleen tai sen käyttäminen päätetään.  

 

7. Asiakkaan asema, oikeudet ja velvoitteet  

Asiakkaalle on selvitettävä hänen asemansa henkilökohtaisen budjetin käytössä sekä siihen liitetyt palvelut ja 
budjetin arvo. Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaiset oikeudet, kuten: 

- asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioiminen 

- asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito; palvelu- ja hoitosuunnitelmien laadinta 

- molemminpuolinen tietojen antovelvollisuus ja tietojen asianmukainen käsittely  

- asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttö. 
 
Henkilökohtaisen budjetin käyttäminen on vapaaehtoista ja sen tulee olla asiakkaan edun mukaista. Erimieli-
syystilanteissa asiakkaan edun määrittelee viime kädessä viranomainen.  

Palveluntuottajan valinta  

Asiakkaalle lähetetään päätöksen mukana ohje palveluntuottajan valintaan ja PSOP-asiointiin. Asiakas valitsee 
itse palveluntuottajan PSOP-järjestelmään rekisteröityneiden palveluntuottajien joukosta ja ottaa yhteyttä 
palveluntuottajaan, jonka yhteystiedot ovat PSOPissa näkyvillä. Tarvittaessa asiakas saa yhteenvedon palvelun-
tuottajista paperitulosteena kehittäjätyöntekijältä. Palvelujen tulee olla vertailtavissa niin selkeästi, että asiak-
kaalla on riittävästi tietoa valinnan tekemiseksi. 

Asiakkaan ja hänen valitsemansa palveluntuottajan välille syntyy sopimussuhde, jonka ehdot määräytyvät ku-
luttajansuojalain (38/1978) mukaisesti. Osapuolet voivat halutessaan täydentää ehtoja muilla yhteisesti hyväk-
symillään ehdoilla. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mu-
kaan määräytyvät kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyystilanteissa asiak-
kaan tulee ensisijaisesti ottaa yhteys palveluntuottajaan asian selvittämiseksi. Asiakkaalla on oikeus käyttää 
kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa ja saattaa asiakkaan ja palveluntuotta-
jan välinen erimielisyys (esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko) kuluttajariitalau-
takunnan käsiteltäväksi kuluttajariitalautakunnasta annetun lain (8/2007) mukaisesti. Muilta osin asiakkaan 
oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät palvelusetelilain mukaisesti. 
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Palaute palvelukokemuksesta 

Kokeiluun osallistuvan asiakkaan odotetaan antavan palautetta palveluntuottajalle ja palvelunjärjestäjälle pal-
velun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Palautetta voi antaa PSOP-järjestelmän kautta tai 
suoraan omalle kehittäjätyöntekijälle. Lisäksi asiakkaiden kokemuksia kerätään kokeilun aloitus- ja lopetusvai-
heessa erillisillä kyselyillä ja haastatteluilla.  

Asiakas voi myös olla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkohdista sosiaaliasiamieheen. Sosiaalihuollon asiakas-
lain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus saamastaan kohtelusta Kainuun sotelle ja/tai 
tehdä kantelu Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskansleril-
le. 

Puolesta-asiointi 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisissa tapauksissa asiakasta voi 
edustaa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen henkilö. Valtuutus tehdään PSOP-
järjestelmässä lomakkeelle, joka toimitetaan henkilökohtaisesta budjetista päätöksen tehneelle kehittäjätyön-
tekijälle. Puolesta-asioija kirjautuu järjestelmään omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Puolesta-
asioija näkee asiakkaan perustiedot, asiakkaalle myönnetyn henkilökohtaisen budjetin sekä palveluntuottajien 
kirjaamat palvelutapahtumat. 

 

8. Palvelujen järjestäjän asema, oikeudet ja velvoitteet  

Kainuun sote vastaa kokeilusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä alueellaan siten, että se  

- hyväksyy henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvat palvelut 

- hyväksyy kokeilun piiriin kuuluvat palveluntuottajat  

- hyväksyy mukaan otettavat asiakkaat  

- tekee viranomaispäätökset. 

Kokeilun aikana järjestäjä mm:  

- informoi alueensa asukkaita ja muita sidosryhmiä kokeilusta  

- valvoo, seuraa ja arvioi asiakkaiden henkilökohtaisen budjetin käyttöä ja sen kustannusvaikutuksia  

- valvoo, seuraa ja arvioi palveluntuottajia ja palveluntuottajien palvelujen laatua  

- varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset  

- peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty tai pal-
veluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista  

- ohjeistaa ja perehdyttää palveluntuottajat järjestäjän käytäntöihin ja toimintatapoihin  

- informoi palveluntuottajia tapahtuvista muutoksista ja suunnitelmista niiltä osin kuin se toiminnan 
kannalta on olennaista.  
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9. Palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvoitteet 

Henkilökohtaisen budjetin palveluissa noudatetaan palvelukohtaisia sääntökirjoja 

- kotihoidon hoivapalvelujen palvelusetelisääntökirja vanhuspalvelujen tulosalueella 

- omaishoidon palvelusetelisääntökirja vanhuspalvelujen tulosalueella 

- omaishoidon palvelusetelisääntökirja perhepalvelujen tulosalueella 

- vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelisääntökirja, 
 
jotka löytyvät Kainuun sote-kuntayhtymän yhtymähallituksen kokousasiakirjoista, liitteet 27-30 (28.3.2018), 
http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/166. 

Palveluntuottaja vastaa  

- laadukkaan ja asiakaslähtöisen palvelun tuottamisesta 

- asiakkaan henkilökohtaisen budjetin saldon tarkistamisesta ennen palvelusopimuksen tekemistä 

- palvelutapahtuman kirjaamisesta välittömästi, jotta henkilökohtaisen budjetin saldo on ajantasainen.   

Palveluntuottajan tulee ylläpitää tuottajaa, toimipaikkoja, palvelujen saatavuutta ja hintoja koskevia tietoja 
ajantasaisesti, jotta asiakkaat voivat niiden perusteella etsiä ja vertailla palveluntuottajia. Palveluntuottaja 
sitoutuu vastaamaan henkilökohtaisen budjetin kokeiluun liittyviin kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä kartoit-
taviin kyselyihin sekä tuottamaan kohtuullisessa määrin materiaalia ja tietoja kehittämistyön pohjaksi.   

 

10. Sovellettava lainsäädäntö 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) 

Sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014) 

Kuluttajansuojalaki (38/1978) 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 

Laki kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)  

Hallintolaki (434/2003) 

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/166

