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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää henkilökohtaisen budjetoinnin valinneiden 

asiakkaiden kokemuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista sekä selvittää miten 

henkilökohtainen budjetti oli määritelty asiakkaille. Opinnäytetyön painopiste oli 

asiakkaiden kokemuksissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että saatua tietoa voidaan 

hyödyntää henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin kehittämisessä ja 

sosiaalipalveluiden kehittämistyössä jo nyt sekä valmistauduttaessa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen. Työn yhteistyökumppanina toimi 

valtakunnallinen Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hanke.  

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin kahdella yksilöhaastattelulla ja kahdella 

parihaastattelulla haastattelemalla henkilökohtaisen budjetin valinneita asiakkaita 

käyttäen teemahaastattelua. Haastateltavia oli yhteensä kuusi. Lisäksi haastattelua-

aineistoa täydennettiin asiakirja-aineistolla. Aineistot analysoitiin sisällönanalyysillä.  

 

Asiakkaiden kokemukset henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallista olivat 

ristiriitaisia. Henkilökohtaisen budjetin vaikutuksiin oltiin tyytyväisiä. Asiakkaat olivat 

tyytyväisiä omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja henkilökohtaiseen budjettiin palveluna 

sekä lisääntyneeseen vapaa-aikaan ja henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. 

Tyytymättömyyttä aiheuttivat henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamiseen liittyvät 

asiat. Toteuttamisessa tyytymättömyyttä aiheuttivat päätöksenteko, byrokraattisuus, 

työntekijän toiminta, maksukäytännöt sekä budjetin käytön seuraamukset.  

 

Henkilökohtainen budjetti oli määritelty asiakkaille Avain kansalaisuuteen – 

henkilökohtainen budjetointi -hankkeessa mukana olevien kuntien pilottikokeilun 

mukaisesti. Budjetin määrittelyssä oli käytetty palveluille joko ennalta määriteltyjä 

hintoja, julkisten palveluiden keskimääräistä hintaa tai palvelusuunnitelmassa arvioitua 

tarvetta, josta asiakkaille muodostettiin henkilökohtainen budjetti. 

 

Henkilökohtaisen budjetin valinneet asiakkaat näkevät toimintamallin ja 

valinnanvapauden hyvänä. Toimintamalli vaatii vielä kehittämistä, jotta asiakkaiden 

yksilölliset tarpeet tulisivat paremmin huomioitua. Lisäksi työntekijöiden koulutukseen 

ja tuki- ja neuvontapalveluiden riittävyyteen tulee panostaa kehitettäessä ja otettaessa 

käyttöön henkilökohtaista budjetointia.  

 

Asiasanat: henkilökohtainen budjetointi, kehittäminen, asiakaskokemus, valinnanvapaus, 

itsemääräämisoikeus 
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The aim of the thesis was to find out about the experiences of personal budgeting that the 

customers who have chosen the personal budgeting, have got and to find out how the 

personal budget was defined for the customers. The focus of the thesis was on customer 

experiences. The aim of the thesis could to benefit the information obtained in the 

development of the personal budgeting model and in the development of social services 

already, as well as in preparing for the restructuring of the social and health care service 

reform. The co-operation partner of the work was the project: The Key to Citizenship – a 

personal budgeting. 

 

The thesis material was collected through interviewing the customers, who had chosen 

personalized budgets, using theme interviews. The interviews were implemented as 

individual interviews and two parsing interviews. There were a total of six interviewees. 

In addition, the interview material was supplemented by a dossier. The materials were 

analyzed by content analysis. 

  

The customer experiences of the personal budgeting model were controversial. 

Dedication came from the effects of the personal budget. Customers were receptive to 

their own influence and personal budget as a service, as well as to the increased leisure 

time and increased mental well-being. Dissatisfaction were caused by issues related to 

the implementation of personal budgeting. In the implementation, dissatisfaction was 

caused by decision-making, bureaucracy, employee behavior, payment practices 

and consequences of budget utilization. 

 

The personal budget was defined for customers according to the pilot projects of the 

municipalities participating in The key to the citizenship project. The budget was defined 

by using either the predetermined prices, the average price of public services or the 

estimated need in a service plan by which customers were defined a personal budget. 

 

Personalized budget customers have seen the operating model and freedom of choice as 

good. The operating model needs further development to better accommodate the 

individual needs of the customers, and the need for staff training and to improve support 

and advisory services in the development and implementation of personal budgeting. 

 

Keywords: personal budgeting, development, customer experience, freedom of choice, 

self-determination, customer, social work 
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  JOHDANTO 

 

Suomessa on meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. 

Palveluiden muutokselle on tarvetta, koska sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa 

on ongelmia eri puolilla Suomea, väestö ikääntyy ja sen myötä palveluiden tarve kasvaa. 

Lisäksi palveluiden laatu vaihtelee, terveyserot kasvavat sekä julkisessa taloudessa on 

kestävyysvaje. (Simonen 2016, 8.)  

 

Palvelurakenne uudistukseen valmistaudutaan pilotoimalla ja kehittämällä uusia 

toimintamalleja palvelujen järjetämiseksi. Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen 

budjetointi -hanke kehittää suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa palvelujen 

järjestämisen toimintamallia vuosina 2016-2019. Toimintamalli vahvistaa 

asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria. Mallin tarkoituksena on tukea 

asiakkaan oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista. 

(Rousu & Pehkonen-Elmi & Kylliäinen 2017.) 

 

Useat maat Euroopassa kuten Hollanti, Englanti, Ruotsi ja Tanska ovat toteuttaneet 

markkinalähtöisiä uudistuksia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa lisäämällä 

asiakkaan valinnanvapautta ja tuottajien välistä kilpailua. Näissä on tavoiteltu laadun, 

tehokkuuden, asiakaslähtöisyyden, osallisuuden, tasa-arvoisuuden sekä autonomian 

lisääntymistä. (Whellams 2016, 6.) 

 

Palveluiden kehittämisessä asiakasnäkökulman huomioiminen on tärkeää, jotta 

toimintamalissa tulee huomioitua palvelun käyttäjien kokemukset ja tarpeet. 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi valtakunnallinen Avain kansalaisuuteen – 

henkilökohtainen budjetointi -hanke. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 

asiakkaiden kokemuksia henkilökohtaisesta budjetista. Opinnäytetyön tavoitteena oli, 

että saatua tietoa voidaan hyödyntää kuntien sosiaalipalveluiden kehittämistyössä jo nyt 

sekä valmistauduttaessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen.  
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 HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI 

 

 

Henkilökohtaisella budjetoinnilla tarkoitetaan palveluiden järjestämisen tapaa, jossa 

asiakas on keskiössä suunnittelemassa elämänsä kannalta tarkoituksenmukaisia, 

tarpeellisia ja mielekkäitä palveluja. Periaatteena on asiakkaille siirrettävä valta oman 

elämänsä hallitsemiseksi. Henkilökohtainen budjetti lisää asiakkaan 

vaikutusmahdollisuuksia ja itsemääräämisoikeutta palvelujen järjestämisessä. Tämä 

antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita sellaisia palveluita, jotka auttavat itsenäiseen 

elämään ja toimimaan yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä eri elämäntilanteissa. 

(Patronen & Melin & Tuominen-Thuesen & Juntunen & Laaksonen & Karikko 2012, 9; 

Sola ym. 2015, 5; HE 16/2018.) Henkilökohtainen budjetti on käytännössä 

maksusitoumus tai rahasumma, jolla asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmaan kirjattuja 

palveluja (HE 16/2018). Asiakas saa määritellä, mitä ja miten haluaa järjestää palvelunsa.  

 

Asiakkaan tarvitsemien palvelujen perusteella määritetään henkilökohtaisen budjetin 

sisältö ja palveluihin käytettävissä oleva rahasumma. Sote-uudistuksen yhteydessä 

valmistelussa olevassa henkilökohtaisessa budjetoinnissa henkilökohtaista budjettia on 

tarjottava ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle, jolla on jatkuvaa ja laaja-alaista tuen 

tarvetta. Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin 

mukaiset korvaukset. (Alueuudistus 2018a; HE 16/2018.) Kuviossa 1 on kuvattuna 

henkilökohtaisen budjetin toimintamalli (Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen 

budjetointi -hanke ja Tussitaikurit 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamalli  
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2.1 Henkilökohtainen budjetointi palvelujärjestelmässä 

 

Henkilökohtainen budjetti on käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä 

monissa Euroopan maissa kuten Iso-Britanniassa, Hollannissa, Saksassa ja Belgiassa. 

Henkilökohtaisella budjetilla järjestettävien palveluiden käyttö ja niiden toteutus 

vaihtelevat maittain. (HE 16/2018.) Eri mallien taustalta löytyy kuitenkin 

samansuuntaisia tavoitteita ihmisten omasta voimaantumisesta ja lisääntyneestä 

vastuusta, omien kykyjen hyödyntämisestä sekä autonomian toteutumisesta. 

Henkilökohtaisen budjetin tavoitteena on, että asiakas itse voisi osallistua aidosti omien 

tarvitsemiensa palveluiden suunnitteluun ja hankkimiseen. Lisäksi asiakas tekee tiivistä 

yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa omien palveluidensa 

järjestämiseksi. Asiakkaan asema on olla aktiivinen osallistuja ja päätöksentekijä. 

(Nyman 2015, 9.) Taulukossa 1 on vertailu eurooppalaisia malleja ja Suomeen 

suunniteltua henkilökohtaisen budjetoinnin mallia (HE 16/2018; NHS 2017). 

. 

 

 Suomeen ehdotettu 

malli 

Hollanti Iso-Britannia Saksa 

Kenelle? Iäkkäät ja vammaiset, 

joilla pitkäaikaisen ja 

laaja-alaisen tuen tarve  

Velvollisuus tarjota 

kaikille 

Kaikki tuen tarpeessa 

olevat aikuiset, 

omaishoitajat, 

vammaiset lapset ja 

heidän perheet 

Asiakkaat, jotka 

tarvitsevat 

vammaisuuden, 

fyysisen, psyykkisen 

tai 

mielenterveydellisen 

syyn vuoksi jatkuvia 

hoivapalveluja 

päivittäisten 

toimintojen 

hoitamiseen 

huomattavissa 

määrin tai vähintään 

kuuden kuukauden 

ajan 
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Miten? Palvelutarpeen 

arvioinnissa 

määritetään tuen tarve 

 

 

Palvelutarpeen 

arvioinnissa arvioidaan 

oikeus budjettiin 

 

 

Palvelutarpeen 

arvioinnin perusteella 

sekä budjetin 

myöntämiselle 

kansalliset 

kelpoisuusehdot  

Palvelutarpeen 

arvioinnissa 

laaditaan 

palvelusuunnitelma 

ja sopimus eduista 

 

 

Kuka 

vastaa? 

Sosiaalipalveluissa 

tehdään 

asiakassuunnitelma 

Tarvearvioinnin keskus 

arvioi hoidon määrän 

 

Sosiaaliviranomainen 

tekee palvelutarpeen 

arvioinnissa tuen ja 

hoivan suunnitelman  

Viranomaistaho 

selvittä budjetin 

saamisen 

edellytykset 

Budjetin 

suuruus 

Maakunnan liikelaitos 

arvioi palvelutarpeen 

arvioinnin perustella 

budjetin suuruuden 

Terveydenhuollon 

viraston määrittämä 

hinnasto 

Budjetti vastaa 

rahamäärää, joka 

paikallisviranomaisilla 

kuluisi asiakkaan 

palveluihin 

Budjetti vastaa 

rahasummaa, joka 

kuluisi palvelujen 

järjestämiseen 

julkisen sektorin 

kautta 

Budjetin 

käyttö 

Asiakassuunnitelmassa 

olevien palveluiden 

hankintaan 

Sosiaalihuoltolain 

mukaan kotitalouden 

ylläpitoon, 

apuvälineiden 

hankintaan ja kodin 

muutostöihin sekä 

pitkäaikaissairaanhoidon 

ja erityisen kalliiden 

hoitojen 

vakuutusjärjestelmästä 

voi hakea 

henkilökohtaiseen apuun 

ja hoivaan, sairauden 

hoitoon, neuvontaan ja 

väliaikaiseen asumiseen. 

Tukisuunnitelman 

mukaisiin palveluihin 

 

Viranomaistaho 

määrittää 

palvelusuunnitelman 

mukaisesti mihin 

palveluihin ja 

etuisuuksiin 

budjettia voi käyttää 

TAULUKKO 1. Henkilökohtaisen budjetin malleja Euroopassa  
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Tällä hetkellä suomalaisessa palvelujärjestelmässä asiakasohjautuvana palvelumallina on 

käytössä palveluseteli. Palvelumallissa viranomainen ohjaa setelin käyttöä ennalta 

valittuihin palvelusetelituottajien palveluihin. Vaikka sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja 

terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan ihmisen tuen ja palveluiden sekä hoidon tulee 

vastata asiakkaan palvelujen ja hoidon tarvetta, rajautuu esimerkiksi sosiaalihuollon 

palvelujen tarjonta usein siihen mitä kunnassa tai kuntayhtymässä on vakiintuneesti 

tarjolla. Tämä ei aina vastaa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Palvelutarjonnan pitäisi 

muokkaantua yksilöllisten tarpeiden mukaan. Palveluratkaisuissa tulisi ottaa huomioon 

saatavilla oleva paras mahdollinen tieto erilaisen tuen ja palvelun vaikuttavuudesta 

ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa ja tarpeissa. (Rousu 2018.) Sosiaalipalvelujen 

tehtävänä on edistää osallisuutta ja ihmisten ja perheiden itsenäistä suoriutumista sekä 

torjua syrjäytymistä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa halutaan sovittaa 

sosiaalipalvelut yhteen muiden palvelujen kanssa. (Alueuudistus 2018b.)  

 

Valmisteilla olevan valinnanvapauslain mukaan maakunnan liikelaitoksen tekemän 

palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voitaisiin myöntää tietyissä palveluissa 

asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti, joiden perusteella asiakas voisi valita 

palveluntuottajansa. (HE 16/2018.) Kuviossa 2 on kuvattuna julkisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kaavailtu rakenne tulevassa sote-uudistuksessa. Palveluista on 

enemmän hyötyä asiakkaalle, jos hänen elämäntilannettaan katsotaan kokonaisuutena 

(Alueuudistus 2018b). Maakunta voisi asettaa suoran valinnan palveluntuottajille sekä 

asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla annettavan palvelun tuottajille ehtoja, 

joilla pystytään turvamaan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistetään väestön 

terveyttä ja hyvinvointia maakunnassa. Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto 

edellyttää maakunnissa vielä paljon toiminnan yksityiskohtaista täsmentämistä. 

Henkilökohtainen budjetti otettaisiin käyttöön viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2020. 

(HE 16/2018.) 
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KUVIO 2. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne (Alueuudistus 2017b) 

 

 

2.2 Henkilökohtaisen budjetin määrittely 

 

Henkilökohtaisen budjetin määrittelyyn pitäisi vaikuttaa asiakkaan todellinen palveluiden 

tarve. Palveluiden tarpeen määrittämisessä tehdään sosiaalihuoltolain mukainen 

palvelutarpeen arviointi. ”Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä 

laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä 

muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- 

ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset 

vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, 

joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi 

ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta ja otettava huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja 

yksilölliset tarpeensa”. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).  

 

 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) on mukana 

Palvelut asiakaslähtöisiksi – kärkihankkeisiin kuuluvassa Palvelusetelikokeilussa, jossa 

kokeillaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä vaikea- ja kehitysvammaisilla henkilöillä.  

Asiakkaan palvelutarve on lähtökohta henkilökohtaisen budjetin laatimiselle. Asiakas 

kuvaa itse laatimassaan tukisuunnitelmassa millaisilla palveluilla parhaiten vastattaisiin 

hänen toiveisiin ja palvelutarpeisiinsa. Asiakas ja vammaispalvelun työntekijä arvioivat 

palvelutarpeen, jonka pohjalta asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma. 
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Asiakassuunnitelmaan kirjataan henkilökohtaiseen budjettiin sisältyvät palvelut, 

palveluiden sisältö sekä käytettävissä oleva rahamäärä niiden hankkimiseen. 

Henkilökohtaisen budjetin suuruus määritellään palveluiden keskimääräisistä 

kustannuksista. Asiakkaille muodostetaan tarvittaessa useampi henkilökohtaisen budjetin 

luokka palveluntarpeen mukaan. Asiakas voi valita henkilökohtaiseen budjettiinsa joko 

kaikki asiakassuunnitelman ja kokeilussa mukana olevat palvelut tai osan niistä. Asiakas 

sekä vammaispalvelun työntekijä seuraavat palveluiden toteutumista ja kustannuksia 

vähintään kuukausittain. Jos suunnitellut palvelut ovat ristiriidassa asiakkaan 

toimintakyvyn kanssa tai eivät vastaa asiakkaan palvelutarvetta, henkilökohtaista 

budjettia tarkistetaan. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa työntekijälle 

havaitessaan suunnitelman puutteelliseksi asiakkaan palvelutarpeeseen tai 

toimintakykyyn nähden. Lisäksi palveluntuottajan on ilmoitettava siitä, jos asiakkaalle 

myönnetty budjetti on joko ali- tai ylimitoitettu. Kokeilussa on käytössä verkkopalveluna 

osto- ja palvelusetelijärjestelmä, jonka kautta hallinnoidaan asiakkaille myönnettyjä 

palveluseteleitä. Järjestelmässä on mahdollista laatia asiakkaalle erilaisia budjetteja, joilla 

hallita henkilökohtaisen budjetin kokonaisuutta. Budjetti voidaan rakentaa joko kullekin 

palvelukategorialle (esim. henkilökohtaisen avun palvelut, asumispalvelut) tai 

vaihtoehtoisesti antaa yksi kokonaisbudjetti. Verkkopalvelu mahdollistaa hyväksyttyjen 

palveluntuottajien vertailun ja henkilökohtaisen budjetin seurannan. Asiakas voi 

halutessaan valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan verkkopalvelussa. (Pohjois-

Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 2018.) 

 

Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiseen ollaan toivottu yhtenäistä mallia tai 

linjausta valinnanvapauslain uudistamisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriössä 

Sote-palveluntuottajien korvaukset -työryhmässä on luonnosteltu budjetin arvon 

määrittämiseen liukumamalli (Kuvio 3). Liukumamallissa asiakkaat on jaettu keskeisiin 

palvelukäyttäjäryhmiin ensisijaisen palvelun perusteella. Ensisijaisia palveluja voivat 

ovat esimerkiksi vanhusasiakkailla säännöllinen kotihoito tai tehostettu palveluasumien 

tai vammaispalvelujen käyttäjillä ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelut tai 

kotihoidon palvelut. Arviota budjetin suuruusluokasta voidaan määrittää 

palvelunkäyttäjäryhmän budjettiliukuman perusteella. Esimerkiksi 90 prosentille 

vanhuuspalvelujen laitoshoidon asiakkaista budjetin liukuma saattaa olla 30 000–60 000 

euroa. Kun työntekijä on arvioinut laaja-alaisesti asiakkaan palvelutarpeet, on päätettävä 

mitkä palvelut kuuluvat henkilökohtaiseen budjettiin ja mikä on palvelujen 
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yhteenlaskettu arvo. Arvo perustuu siihen, mihin palveluihin asiakas on oikeutettu 

maakunnan sote-tuotannon perusteella ja mitkä palveluista asiakas toivoo tuotettavan 

henkilökohtaisella budjetilla. Tämän perusteella muodostuu yksityiskohtainen liukuma-

arvo budjetin suuruudesta. Asiakkaan tarvitseman palvelukokonaisuuden suunnittelun ja 

asiakassuunnitelman kirjauksen jälkeen, henkilökohtaisen budjetin arvo vahvistetaan 

hallintopäätöksellä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018a.) 

 

 

KUVIO 3. Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämisen malli. 

 

 

2.3 Henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksia asiakkaiden elämään 

 

Henkilökohtaisten budjettien avulla asiakkaalle räätälöidään yksilölliset palvelut, jolloin 

kunnan vakiintuneeseen palveluvalikkoon kuuluvien palvelujen vaihtaminen 

toisenlaisiksi mahdollistetaan vaihtamalla palvelut tai toiminnat palvelunkäyttäjien 

toiveiden mukaisesti. (Ahlstén & Leinonen & Palokari & Puhakka & Rajalahti 2014, 15, 

55-56; HE 16/2018.) Asiakkaan kannalta merkittävimpiä positiivisia asioita 

henkilökohtaisessa budjetissa ovat valtaistuminen ja valinnanmahdollisuudet sekä 

kokemukset päätösvallasta, itsemääräämisoikeudesta sekä itseluottamuksen kasvusta 

(Leinonen 2014, 60). Tämä näkyy asiakkaiden mahdollisuutena jaksottaa tarvitsemansa 

palveluiden käytön ajallisesti ja hankkia ainoastaan palveluita, jotka tukevat 

toimintakykyä ja jaksamista (Sola ym. 2015, 4). Henkilökohtaisella budjetilla asiakkaalle 

mahdollistetaan aktiivinen ja toiminnallinen rooli omassa elämässään (Sola ym. 2015, 37; 

Ahlstén ym. 2014; Patronen ym. 2012), joka myös lisää vastuuta ja elämänlaatua (Webber 

& Treacy & Carr & Clark & Parker 2014). Myönteisinä vaikutuksina vammaisille ja 

mielenterveyspotilaille Larsenin & Tewin & Hamiltonin & Manthorpen & Pinfoldin & 

Szymczynskan & Clewettin (2015) tutkimuksessa osoitetaan mielenterveyden ja 

emotionaalisen hyvinvoinnin lisääntymistä. Tulokset osoittivat lisääntyneestä 
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hyvinvoinnista suhteessa: rentoutumiseen, stressitilaan, positiivisuuteen, vähempään 

masentuneisuuteen ja parempaan elämänlaatuun. Henkilökohtainen budjetti oli 

mahdollistanut osallistumisen aktiviteettiryhmiin ja tuen saamiseen ostoksilla tai 

kahvilassa käymiseen, ja ne vaikuttivat myönteisesti heidän päivittäisiin rutiineihinsa. 

Henkilökohtainen budjetti oli myös lisännyt kokemusta parantuneesta mielenterveydestä 

yleisesti, kuten kuntoutumisesta. Tutkimuksessa myös todettiin, että henkilökohtaiset 

budjetit olivat auttaneet vähentämään psykoaktiivista lääkitystä muutamalla 

tutkimukseen osallistuneella. Henkilökohtaisen avun myötä se oli auttanut heitä 

välttämään sairaalahoitoa.  

 

Arkseyn & Baxterin (2012) tutkimuksessa nuoret, työikäiset ja ikääntyneet, jotka 

hallinnoivat budjettiaan itse, kokivat saaneensa laaja-alaista osaamista ja tulleensa 

asiantuntijoiksi ajan myötä budjetin käytössä. Hallinnoidessaan omia budjettejaan he 

olivat oppineet muun muassa aikataulujen suunnittelua, työvuorolistojen laatimista, 

palkkausta sekä ymmärrys verotuksesta oli lisääntynyt. Oppiminen oli tapahtunut 

yrityksen ja erehdyksen kautta. Ajan kanssa he olivat saaneet taitoja muun muassa 

palkatessaan hoitajia, työhakemusten tekemisessä sekä kirjanpidollisten asioiden 

tarkastelussa. Haastateltavien itseluottamus oli kohonnut budjetin hallinnoinnin vuoksi, 

ja näin ollen he kokivat pystyvänsä auttamaan uusia budjetin käyttäjiä.  

 

Omaishoitajiin kohdennetussa haastattelututkimuksessa henkilökohtaiset budjetit olivat 

johtaneet sekä myönteisiin että negatiivisiin tuloksiin. Henkilökohtaisen budjetin 

saaminen oli parantanut puolisoiden välisiä suhteita tai vanhempi-lapsi suhdetta. 

Haastateltavat kuvasivat muun muassa olevansa rennompia tai budjetti oli tuonut heille 

paremmat elämänhallinnan taidot. Myönteisiä vaikutuksia esiintyi yli kolmella 

neljäsosasta omaishoitajista. Yleensä he olivat onnellisempia, lähinnä siksi, että heillä oli 

enemmän vapautta. Lisääntynyt vapaus merkitsi, että heillä oli enemmän aikaa itselleen 

ja pystyivät jatkamaan omien mielenkiinnon kohteiden parissa. Omaishoitajat, joka puhui 

henkilökohtaisten budjettien myönteisistä vaikutuksista heidän elämäänsä, kokivat 

olevansa myös terveempiä. Vapaa-ajan lisääntyminen mahdollisti harjoittelun ja itsensä 

kunnossa pitämisen, mutta myös stressin vähentymisen. (Larkin 2015.) 

 

Larkinin (2015) tutkimuksessa negatiivisina kokemuksina pidettiin toisaalta hoidon 

vastuun vähenemisen johdosta luottamusta hoitajan hoidon laatuun. Kun omaishoitajilla 
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ei ollut luottamusta hoitajiin, heidän oli vaikea päästää irti ja luovuttaa velvollisuudet 

hoitajille. Toinen kielteinen tulos omaishoitajille oli henkilökohtaisen budjetin 

hallinnointi. Yli puolet oli sitä mieltä, että henkilökohtaisten budjettien hallinta koettiin 

stressaavana. Esimerkkinä mainittiin usein pitkät ja monimutkaiset menettelytavat, joita 

oli käsiteltävä henkilökohtaisen budjetin laatimisen yhteydessä. Vaikka 

henkilökohtaisten budjettien hallinto oli hyvin aikaa vievää paperityötä, rekrytointi ja 

henkilöstöhallintoa pidettiin erityisen ongelmallisina, kuten oikeiden hyvien hoitajien 

löytäminen tai hyvän hoitajan pitäminen. Suurin stressin aiheuttaja oli viranomaisten 

kanssa kohtaamat ongelmat: puutteista viranomaisen tarjoaman tuen tasosta ja luonteesta, 

tiedon puutteesta, muutokset ja jatkuvan rahoituksen vähenemisen uhka aiheuttivat myös 

huolenaiheita. Omaishoitajat kokivat kuitenkin, että osa edellä mainituista vaikeuksista 

oli helpottunut ajan myötä, ja useat kommentoivat, että heidän aikaisempi 

työsuhdeosaaminen ja ikä auttoivat heitä selviytymään. Esimerkiksi niillä, joilla oli 

esimerkiksi kaupallinen tausta, olivat vähiten todennäköisiä vaikeuksia hallinnoida 

henkilökohtaista budjettia. Kuitenkin vain puolet käytti muita palveluita tukemaan heitä 

henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnissa, kuten huoltajuusryhmissä, kolmannen 

sektorin organisaatioissa ja välittäjäpalveluissa. (Larkin 2015.) 

 

Leinosen (2014, 64) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa henkilökohtaisesta 

budjetista Englannissa henkilökohtainen budjetti näyttäisi tutkimusten mukaan sopivan 

parhaiten nuorehkoille liikuntavammaisille ihmisille. Heillä päätösvallan ja valintojen 

kautta tapahtuu valtaistumista. Ikääntyneiden osuus budjetin käyttäjistä oli suhteellisesti 

pieni. Mielenkiintoista Leinosen mukaan on, että monia uusia palveluntuottamistapoja 

perustellaan juurikin ikääntyneiden lisääntyvillä palvelutarpeilla, joihin julkinen sektori 

ei ilman huomattavia lisäpanostuksia pysty vastaamaan. (Leinonen 2014.) Iäkkäämmät 

asiakkaat saattavat kuitenkin kokea palveluiden järjestelyn työläänä, eivätkä he koe 

selviytyvänsä palveluiden tilaamisesta itse. (Patronen ym. 2012; Arksey & Baxter 2012). 

Erosen (2013) mukaan henkilökohtainen budjetti sopii myös työ- ja päivätoiminnan 

toteuttamiselle erityisesti silloin, kun asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin ei pystytä 

vastaamaan perinteisen järjestelmän puitteissa.  

 

Tutkimuksessa englannin kotihoitopalveluiden muuttumista kahden vuosikymmenen 

ajalta todetaan, että palveluntuottajien tulisi joustavoittaa palvelutarjontaansa, jotta 

asiakkaat voisivat ostaa omiin tarpeisiinsa sopivia palveluita. Henkilökohtaisten 
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budjettien laajentaminen asettaa uusia vaatimuksia palveluntuottajille. Heiltä odotetaan 

laajempaa palvelutuotantoa joustavammin. (Glendinnig 2012.) Palveluntuottajien tulisi 

joustavoittaa palvelutarjontaansa, jotta asiakkaat voisivat ostaa omiin tarpeisiinsa sopivia 

palveluita, kuten hyvin lyhytaikaista hoivaa (Leinonen 2014). Markkinoihin liittyvän 

valinnan ja kilpailun mahdollisia hyötyjä todennäköisesti heikentävät voimakkaasti 

kustannuspaineet. Kustannuspaineet ovat johtaneet palveluntuottajien hintojen laskuun 

laadun kustannuksella. Paikalliset palveluntuottajien markkinat ovat myös suhteellisen 

epävakaat, varsinkin kun otetaan huomioon työvoiman tarjonta ja muutokset 

paikallisviranomaisten sopimuksissa. Huomattavia muutoksia on tapahtunut niin 

organisaatioissa kuin hoitotyöntekijöissä. Nämä ongelmat ovat heijastuneet 

huonolaatuisen hoidon raportointiin. Henkilökohtaisen budjettien lisääminen on myös 

johtanut palveluiden pirstoutumiseen, monimuotoisuuteen ja sääntelyn puuttumiseen 

koko kotihoidossa. (Glendinnig 2012.) 

 

Asiakas- ja yksilölähtöisemmän palvelujärjestelmän muotoutuminen mahdollistuisi, jos 

uusien, rohkeiden ja totutuista poikkeavien ratkaisujen sekä sosiaalisten innovaatioiden 

ja valintojen teko olisi mahdollista mikäli henkilökohtaisen budjetin käyttökohteita ei 

määritettäisi tarkkaan valmiiksi asiakkaalle. (Nyman 2015, 92.) Avain kansalaisuuteen-

henkilökohtainen budjetointi -hanke on kehittämässä henkilökohtaisen budjetoinnin 

toimintamallia ja ensimmäisen toimintavuoden arvioinnin perustella asiakkaat olivat 

tehneet luovia valintoja. Tuki ja palvelut ovat olleet arkea ja jaksamista helpottavia, 

liikunta- ja kulttuuritoimintaa tai vaihtoehtoisia tapoja saada perheelle tukea. Budjettia 

asiakkaat ovat käyttäneet esimerkiksi perheen yhteisen ajan lisäämiseksi juoksurattaiden 

hankkimisella, yhdistyksen kautta lastenhoitajan palkkaamisella kotiin, (Rousu 2018.) tai 

jalkojenhoitajan palveluihin (Koho, S. & Rautopuro, A. & Ronkainen, E. & Ruotsalainen, 

K. & Sandell, A-M. 2014, 31). Tiedän mitä teen! -hankkeessa vammaispalveluissa 

henkilökohtaisia budjetteja määrittelemällä saatiin näkyväksi taloudellinen resurssi, joka 

on käytettävissä palvelunkäyttäjän vammaispalveluiden järjestämiseen. Tällöin erilaisia 

ratkaisuja on voitu miettiä läpinäkyvämmin suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. 

(Ahlstén ym. & 2014, 15, 55-56; Eriksson 2013, 5-6.)  

 

 

2.4 Tuki- ja neuvontapalveluiden tarpeellisuus 
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Henkilökohtainen budjetti lisää pääosin asiakkaiden elämänlaatua, mutta budjetin 

toteuttaminen ei ole ongelmatonta. (Leinonen 2014; Sola ym. 2015; Ahlstén ym. 2014.) 

Asiakkaiden ongelmat liittyivät muun muassa tuki- ja neuvontapalveluiden 

riittämättömyyteen ja budjetin hallinnointiin (Leinonen 2014). Ikääntyneiden 

mahdollisuudet käyttää henkilökohtaista budjettia voivat olla rajoitettuja, mikäli 

työntekijät suhtautuvat heihin holhoavasti, mutta toisaalta eivät tarjoa riittävästi tuki- ja 

neuvontapalveluita. (Arksey & Baxter 2012.) 

 

Henkilökohtaisen budjetoinnin haasteina ovat myös toiminnan koordinointi ja 

kohdentaminen sekä se, millä tavalla henkilökohtainen tuki asiakkaalle järjestetään 

(Eronen 2013). Gridley & Brooks & Glendinning (2014) tutkimuksessa vammaisten ja 

moniongelmaisten vanhusten kohdalla tarvitaan yksilöllisten palveluiden suunnittelua, 

mutta myös ennakointia. Palvelut tulisi suunnitella joustaviksi mahdollisten muuttuvien 

elämäntilanteiden varalle. Lisäksi työntekijöiltä tarvitaan asiakkaiden yhteydenottoon 

nopeaa vastaamista. Tutkimuksessa haastateltavat halusivat ennakoivia toimia, jotka 

ennakoivat ja estivät kriisejä, kuten yksi haastateltava oli todennut: ”Jos meillä olisi ollut 

neljä käyntiä paljon nopeammin, niin luultavasti olisimme voineet pitää tilanteen 

hallinnassa pidempään sen sijaan, että se muuttuisi kriisiksi..” Tutkimuksessa nousi 

proaktiivisen toiminnan tärkeys kriisien välttämiseksi. (Gridley ym. 2014.) Budjetin 

suunnittelussa keskeisin ja merkittävä on oikeanlaisen tukisuunnitelman laatiminen 

(Williams & Porter 2015). 

 

Monissa tapauksissa asiakkaista ja ammattilaisista tuntui, että jatkuva tuki voisi olla 

hyödyllistä, jotta palvelun käyttäjien luottamus omien budjettiensa hallitsemiseen 

paranee. (Hamilton & Tew & Szymczynska & Clewett & Manthorpe & Larsen & Pinfold, 

2016.) Tuen ja neuvontapalveluiden helppo ja hyvä saatavuus helpottaisi budjetin 

tarkoituksenmukaista käyttöä ja loisi tilanteen, jossa asiakkaat voivat luottaa siihen, että 

he saavat apua. (Arksey & Baxter 2012.)  

 

Riskinä on, että ilman toimivia ja kaikille vapaasti saatavilla olevia tuki- ja 

neuvontapalveluita asiakkaat saattavat jäädä yksin henkilökohtaiseen budjettiin liittyvien 

kysymystensä kanssa. Asiakkaat tarvitseva tukea budjetin toteuttamisessa. 

Asiakasohjaajan roolina tulee olla tukea antava, jolloin päätösvalta on asiakkaalla, mutta 

he antavat vain tarpeenmukaista neuvontaa ja ohjausta asiakkaalle. (Leinonen 2014.) 
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Tuki- ja neuvontapalveluiden toimivuuden näkökulmasta Leppäranta (2014) 

tutkimuksessaan nostaa esille kuntoutusohjaajan työn asiakasohjaana, koska 

kuntoutusohjaajan työsuhteeseen tai työn sisältöön henkilökohtaisella budjetilla 

toteutetut muutokset eivät todennäköisesti vaikuta. Asiakasmäärät ovat yleensä riittävän 

suuria mahdollistaakseen hyvän kokemuspohjan syntymisen. (Leppäranta 2014.) 

Asiakasohjauksen näkökulmasta budjettiin siirtyminen muuttaa asiakas- ja 

palveluohjaajien työnkuvaa palveluista päättävän ja järjestävän toimijan roolista kohti 

tukijan ja neuvojan roolia. Nykyisen työnkuvan tilalle tulee henkilökohtaisten budjettien 

laskeminen sekä auttaminen palveluiden ja niiden kustannusten vertailuissa. (Patronen 

ym. 2012.) Ilman toimivia tukipalveluita asiakkaat saattavat vaihtaa henkilökohtaisen 

budjetin pois tai budjettia jää käyttämättä (Arksey & Baxter 2012). Tästäkin syystä 

työntekijöiden koulutukseen olisi panostettava.  

 

Leinonen (2012) myös toteaa, että hallinnon, kuten kunnan, tulisi perustaa mahdollisesti 

useita asiakasohjaajien virkoja sekä kouluttaa työntekijät uusiin tehtäviinsä. Myös 

hallinnon muut virkamiehet tarvitsevat koulutusta ja informaatiota henkilökohtaisen 

budjetin käytöstä. (Sola ym. 2015; Leinonen 2014.) Uuden järjestelmän muodostaminen 

sekä asiakas- ja palveluohjaajien kouluttaminen vaativat lisäresursseja, joka väistämättä 

lisää kustannuksia (Leinonen 2014). KPMG:n (2010) raportin mukaan Hollannissa 

henkilökohtaisen budjetin järjestelmä aiheuttaa kunnille ja terveysvakuutusyhtiöille 

huomattavasti enemmän hallinnollista työtä kuin perinteinen malli; mitä enemmän 

asiakkaat valitsevat henkilökohtaisen budjetin niin hallinnollisen työn lisääntyminen 

aiheuttaa kustannusten lisääntymistä.  

 

Henkilökohtaisen budjetoinnin malli saattaa kuitenkin korostaa liikaa asiakkaan vastuuta 

omien palvelutarpeiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Nymanin opinnäytetyössä 

lapsiperhepalveluiden työntekijöiden näkemyksen mukaan asiakkaan tukena tulisi 

henkilökohtaisen budjetoinnin mallissa olla vastuutyöntekijä, jonka kanssa asiakas 

suunnittelisi palveluidensa järjestämisestä ja joka vastaisi palvelun arvioinnista ja 

seurannasta. Asiakkaan lisääntynyt vastuu herätti huolta työntekijöissä, mutta sen koettiin 

kuitenkin mahdollistavan vahvasti asiakkaan valinnan mahdollisuuksien toteutumista 

sekä itsemääräämistä. (Nyman 2015). Voidaankin todeta, että henkilökohtaisen budjetin 

suunnittelemisessa on tärkeää ottaa huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Työntekijät, 

jotka työskentelevät henkilökohtaisen budjetin parissa tarvitsevat riittävästi tietoa 
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voidakseen tukea ja neuvoa asiakkaita budjetin käytössä. (Sola ym. 2015; Hamilton & 

Szymczynsa & Clewett & Manthorpe & Tew & Larsen & Pinfold 2017; Leinonen 2014.) 

On myös huomioitava, että palveluntuottajat tarvitsevat ohjausta ja tukea. Lisäksi 

palveluntuottajia on valvottava jollakin tavalla, mikäli halutaan varmistaa palvelujen 

laatu ja estää mahdollisia väärinkäytöksiä. (Sola ym. 2015.) 

 

Leppäranta (2014) väittää tutkimuksessaan, että henkilökohtaisen budjetin ei oleteta 

onnistuvan, ellei asiakkaan taustalla ole lähiyhteisöä, kuten ystäviä ja sukulaisia, jotka 

jakavat vastuun ja ovat käytettävissä ongelmatilanteissa. Hamilton ym. (2017) 

tutkimusartikkelissaan toteavat, että henkilökohtaisen budjetin asiakkailla tulee olla 

yhdenvertainen saatavuus tukeen, eikä tulisi olettaa, että perheenjäsenet tarjoavat tuen 

automaattisesti. Arkseyn & Baxterin (2012) tutkimuksessa asiakkaat näkivät 

henkilökohtaisen budjetin etuna sen, että se vähensi painetta perheenjäseniä kohtaan. 

Asiakkaat saivat hyötyä kahdella tavalla: ensinnäkin he nauttivat henkilökohtaisen 

avustajansa ajasta ja toiseksi heidän tunnetaakka väheni, kun he tiesivät, että heidän 

perheenjäsentensä vaatimukset olivat vähentyneet. (Arksey & Baxter 2012.) Itse 

suunnitellut palvelut tukevat perhettä parhaiten ja muun muassa siirtävät 

omaishoidettavan ympärivuorokautisen hoidon tarvetta myöhemmäksi (Patronen ym. 

2012). 

 

 

2.5 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta päättää itseään koskevista asioista ja 

määrätä omasta elämästään. Itsemääräämisoikeuden perustana on jokaisen oikeus 

henkilökohtaiseen vapauteen, yhdenvertaisuuteen ja koskemattomuuteen. Henkilön on 

voitava päättää asioistaan joko itse tai tuettuna. Vähimmäisvaatimuksena on, että 

henkilön mielipide selvitetään kaikin käytettävissä olevin keinoin. (verneri.net 2018.)  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä itsemääräämisen vahvistaminen on tarkoittanut 

todellista tai toisinaan näennäiseksi jäänyttä valinnanvapauden vahvistamista. On 

ajateltu, jollei ole vaihtoehtoja ja valintoja, niin ihminen ei voi tehdä itseään koskevia 

päätöksiä. Toisaalta on ajateltu, että sosiaali- ja terveysala onnistuu paremmin terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisessä, kun kansalaiset saavat valita missä ja miten heidän 
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hoitonsa tapahtuu. Käytännössä tämä ei aina ole helppoa siitä syystä, että ihmiset 

tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluja usein tilanteissa, joissa heidän kykynsä vertailla 

ja harkitsevasti valita ovat heikkoja. Toinen ongelma on se, että vaihtoehtojen 

synnyttäminen ei aina onnistu. Viime aikoina on noussut esiin Suomen tilanne pienenä 

markkina-alueena, jossa monet nimenomaan valinnanvapauden kannalta olennaiset 

sosiaali- ja terveysalan yritykset ovat kiivasta tahtia keskittymässä muutaman yrityksen 

omistukseen, jolloin valinnan mahdollisuudet kapenevat. (Topo 2012.) 

 

Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaiden tai potilaiden 

ja heidän läheistensä kanssa on tapa tukea itsemääräämisoikeuden toteutumista. 

Suunnitelmat saattavat jäädä valitettavan usein laatimatta tai toteutumatta eikä 

käytännössä ole vaihtoehtoja, jolloin ei ole mistä valita. Yritykset vahvistaa 

itsemääräämisoikeutta osoittavat hyvää poliittista tahtoa, mutta toisaalta myös sen, että 

kyse on nimenomaan toimintatavoista ja käytännöistä, puhutaanpa sitten yksittäisen 

kansalaisen saamista palveluista tai kilpailutuksen toteuttamisesta. Lainsäädännön 

keinoin näihin eri tasoisiin sisällöllisiin kysymyksiin on vaikea puuttua. (Topo 2012.) 

 

Hamiltonin ym. (2016) tutkimuksessa palvelunkäyttäjät olivat kiitollisia 

henkilökohtaisen budjetin saamisesta. Seurausta kiitollisuudesta oli, että asiakkaat eivät 

uskaltaneet esimerkiksi neuvotella budjetin käytöstä tai budjetin suuruudesta. Asiakkaat 

pelkäsivät kyseenalaistamisen johtavan budjetin päättymiseen. Joillekin asiakkaille 

budjettia oli tarjottu siinä vaiheessa, jolloin heidän kykynsä selviytyä budjetista olivat 

huonot. Osa asiakkaista uskoi, että heillä ei ollut mahdollisuutta hallinnoida itse budjettia, 

eivätkä olleet kykeneviä selviytymään seurannan vaatimuksista tai toimia 

johdonmukaisesti ja vastuuntuntoisesti. 

 

Henkilökohtaisen budjetoinnin tarkoituksena on, että asiakkaat saavat äänensä kuuluviin 

kyetessään valitsemaan palvelutarpeensa. Henkilökohtaisen budjetin avulla on todella 

mahdollista valtaistaa asiakkaita ja tuottaa yksilöllisiin tarpeisiin sopivia palveluita. 

Valtaistuminen näyttäytyy etenkin päätösvallan kautta sekä mahdollisuutena valintoihin 

(Leinonen 2014, 64.) Vammaispalveluissa työntekijöiden kokemuksen mukaan 

henkilökohtainen budjettikokeilu vahvisti vammaistyön asiakaslähtöisyyttä, 

yksilökeskeisyyttä, ja itsemäärämisoikeuden paraneminen liittyi juuri yksilökeskeiseen 

palvelusuunnitteluun. (Eriksson 2013; Eronen 2013.) Tampereen henkilökohtaisessa 
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budjettikokeilussa omaishoidossa asiakkaan kannalta hyötynä olivat tarpeita vastaavat 

palvelut. Henkilökohtainen budjetti antoi asiakkaalle mahdollisuuden toiminnalliseen ja 

aktiiviseen rooliin omassa elämässään. Painopiste muuttui henkilökohtaisessa budjetissa 

yksittäisistä tarpeista kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan. (Sola ym. 2015, 37.) 

 

Palvelunkäyttäjille, jotka pystyivät hallitsemaan budjettejaan, henkilökohtainen budjetti 

tarjosi aidon kokemuksen valinnanmahdollisuuksista ja voimaantumisesta (Hamilton & 

Tew & Szymczynska & Clewett & Manthorpe & Larsen & Pinfold, 2016; Eriksson 2013; 

Arksey & Baxter 2012). Palvelunkäyttäjät kuvasivat oman aktiivisen roolinsa 

muuttumista henkilökohtaisessa budjetissa. Roolin muuttuminen piti sisällään 

itsearviointeja, tukisuunnitelmien kirjoittamista sekä kirjeiden kirjoittamista 

hakemuksensa tukemiseksi. Tämä lisäsi heidän hallinnan tunnetta ja antoi heille 

enemmän kontrollia henkilökohtaiseen tukeen ja päivittäiseen elämään, mutta toisille 

henkilökohtainen budjetti tarjosi reittejä kuntoutumiseen lisäkoulutuksen tai itsenäisen 

ammatinharjoittamisen kautta. (Hamilton ym. 2016.) 

 

Työntekijät kuitenkin saattoivat kyseenalaistaa palvelunkäyttäjien tekemiä valintoja ja 

olisivat valmiita tekemään valintoja asiakkaiden puolesta esimerkiksi budjetin 

tehokkaammasta käytöstä. Työntekijät ilmaisivat myös olevansa huolissaan asiakkaiden 

kyvykkyydestä, etenkin kun järjestelmät vaativat, että palvelunkäyttäjillä oli suoramaksut 

(direct payments) valinnanmahdollisuutena tai paikallisten viranomaisten suoraan 

hallinnoimat budjetit. Suoramaksuissa palvelunkäyttäjiä tukivat perheenjäsen, joka auttoi 

hallitsemaan rahaa heidän puolestaan. (Hamilton ym. 2016.) 

 

Erikssonin (2013) tutkimuksen mukaan henkilökohtainen budjetointi saatetaan 

muodostetaa helpommin henkilölle, joka osoittautuu siihen kykeneväksi. Hyvä 

verbaalinen ulosanti ei yksistään takaa mahdollisuutta tulla kuulluksi asiakkaana, jos 

toiminnan ehdot määritellään palvelujärjestelmästä käsin. Nykyiset palvelukulttuurit 

eivät salli tilanteen muuttumista. Asiakkaan muuttuvan ja voimaantuvan roolin 

merkitystä ei ole nähty sen kautta, että asiakkaan toiminta olisi merkittävällä tavalla 

muuttanut valtasuhteiden tasapainoa. Asiakkaan tarpeiden kuunteleminen on sitä vastoin 

otettu haltuun osaksi mahdollisuuksia kehittyä vammaistyön asiakastyössä. Hamilton ym. 

(2016) mukaan riskinä on, että työntekijälähtöinen budjetin määrittely ehkäisee 

aloitteelisuutta ja budjettien todellista hyödyntämistä kuntoutumisen tukemiseksi. 



20 
 

 

Ammattilaisten tärkein tehtävä on luoda luottamuksellinen suhde, ja edistää 

palvelunkäyttäjien mielekkäitä valintoja. Riskinä on, että luottamuksen puute aiheuttaa 

pitkäaikaisen riippuvuuden palveluihin, ja myös silloin, jos ammattilaiset tekevät 

päätökset asiakkaiden puolesta. Tämä saattaa aiheuttaa asiakkaalle avuttomuuden ja 

toivottomuuden tunteiden lisääntymistä. (Hamilton ym., 2016.)  
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 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen 

budjetointi -hankkeelle asiakkaiden kokemuksia henkilökohtaisesta budjetista sekä 

henkilökohtaisen budjetin määrittämistä asiakkaalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että 

saatua tietoa voidaan hyödyntää henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin 

kehittämisessä ja sosiaalipalveluiden kehittämistyössä jo nyt sekä valmistauduttaessa 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen.  

 

Tutkimuskysymykset olivat:  

1. Millaisia kokemuksia asiakkailla on henkilökohtaisesta budjetoinnista?  

2. Miten henkilökohtaisen budjetin suuruus on määritelty?  
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  OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Toimintaympäristön kuvaus ja tutkittavat 

 

Valtakunnallinen Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hanke kehittää 

suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa 

henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia 

vuosina 2016-2019. Toimintamalli vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa 

työskentelykulttuuria. Mallin tarkoituksena on tukea asiakkaan oman elämänpolun, 

osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista. Henkilökohtaista budjetointia 

toteutetaan kuudella pilottialueella, jotka ovat Hämeenlinna, Porin sote-yhteistoiminta-

alue, Tampere, Vantaa, Etelä-Karjalan sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymät ja niihin kuuluvat kunnat. (Rousu ym. 2017.)  

 

Hankkeen asiakaskohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat 

lapsiperhepalvelujen aikuiset asiakkaat (nuoria vanhempia, kuormittunut elämäntilanne, 

varhaisen tuen tarve), muiden sote-palveluiden asiakkaat erilaisissa tuen tarpeissa 

(aikuissosiaalityön asiakkaat ja  lastensuojelun jälkihuollon aikuistuneet nuoret) sekä 

vammaispalvelujen sekä omaishoidon asiakkaat. Hankkeessa arvioidaan 

henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksia useista näkökulmista: vaikutukset asiakkaan 

tilanteeseen, asiakasprosessiin ja asiakastyöhön sekä palveluihin. Hankeen osatavoitteena 

on kustannus-vaikuttavuustyyppisen taloudellisen analyysin edellytysten kehittäminen 

HB-toimintamallin arviointiin. (Rousu ym. 2017.)  

 

Tämän opinnäytetyön kohderyhmänä olivat henkilökohtaisen budjetin valinneet 

asiakkaat kahdessa keskisuuressa kaupungissa. Henkilökohtainen budjetti oli myönnetty 

vuonna 2017 tai vuonna 2018. Kaupunkien työntekijät lähettivät Avain-kansalaisuuteen 

-henkilökohtainen budjetointi -hankkeessa mukana oleville tai mukana olleille asiakkaille 

tiedotteen tutkimuksesta (Liite 1). Tiedotteessa kerrottiin tutkimuksesta ja pyyntö 

osallistua haastateltavaksi tutkimukseeni. Tiedotteet lähetettiin toisessa kaupungissa 

toukokuussa ja toisessa kaupungissa kesäkuussa. Tiedotteen perusteella kiinnostuksen 
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haastatteluun ilmoitti neljä henkilökohtaisen budjetin valinnutta asiakasta sähköpostitse 

tai puhelimitse.  

 

 

4.2 Aineiston hankinta  

 

 

 Teemahaastattelu 

 

Valitsin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen aineiston hankintaan teemahaastattelun. 

Teemahaastattelua voidaan käyttää silloin, kun halutaan saada selville millaisia 

kokemuksia henkilökohtaisen budjetin valinneilla asiakkailla on henkilökohtaisesta 

budjetista. Haastateltavien omakohtaiset kokemukset ja elämysmaailma ovat 

avainasemassa. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36). Haastattelussa pääsee suoraan 

vuorovaikutukseen haastateltavien kanssa. (Kananen 2017, 98-99). Opinnäytetyöni 

aihepiiriä on tutkittu vähän Suomessa, joten on tärkeää, että haastattelutilanteissa 

haastateltavat voivat kertoa kokemuksistaan vapaasti. Teemahaastattelulle on tyypillistä, 

että keskusteltavat aihepiirit, teema-alueet, ovat tiedossa (Hirsjärvi & Hurme 1988, 36; 

Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2004, 197). Avointen kysymysten avulla pyrin 

avartamaan omaa ymmärrystäni haastateltavan maailmasta sekä ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä. Teemahaastattelua varten laadin suunnitelman haastateltavista 

aiheista (Liite 3). Teemat perustuvat kansainväliseen tutkimustietoon ja aikaisempaan 

tietoon suomalaisista henkilökohtaisen budjetin kokeiluhankkeista sekä HB-hankkeelle 

tehtyyn arviointisuunnitelmaan.  

 

Haastatteluaineiston keräsin neljällä haastattelulla. Kaksi haastattelua toteutin 

yksilöhaastatteluna ja kaksi haastattelua toteutin parihaastatteluna. Haastateltavat saivat 

valita haastattelupaikan. Kolme haastattelua oli haastateltavien kotona ja yksi haastattelu 

oli kahvilassa. Haastateltavista kaksi oli miehiä ja neljä oli naisia. Haastatteluja varten 

olin varustautunut nauhurilla, tietokoneen tallennusohjelmalla, tutkimussuunnitelmalla ja 

tutkimusluvan kopiolla. Haastattelujen aluksi kerroin opinnäytetyöstäni ja opinnäytetyön 

luottamuksellisuudesta, jonka jälkeen haastateltavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen 

kahtena kappaleena (Liite 2). Yhteen haastatteluun osallistui haastattelun alkamisen 

jälkeen haastateltavan puoliso. Suostumuslomakkeen täyttäminen jäi epähuomiossa 
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pyytämättä, mutta suostumuslomakkeen allekirjoittaminen tapahtui postitse haastattelun 

jälkeen. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Haastattelut toteutettiin touko-

heinäkuun aikana 2018.  

 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Haastattelut etenivät 

pääsääntöisesti teemahaastattelurungon mukaisesti, mutta teemat eivät olleet tiukasti 

rajattuja ja vastaukset olivatkin osittain kertomuksen luonteisia. Haastateltavat kertoivat 

laajasti elämäntilanteestaan ja erilaisista kokemuksistaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Huolehdin kuitenkin siitä, että kaikki teemat käsiteltiin. Haastattelusta joustavan tekee se, 

että kysymykset voidaan esittää siinä järjestyksessä kuin tutkija katsoo aiheelliseksi 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 859). Lisäkysymyksillä sain tietoa asioista, jotka tulivat esille 

vasta haastattelun yhteydessä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Haastattelujen ilmapiiri oli 

vapautunut ja luottamuksellinen.  

 

 

 Asiakirja-aineisto 

 

Opinnäytetyössä haastatteluaineistoa täydensi asiakirja-aineisto vastaten 

tutkimuskysymykseen kaksi. Asiakirja-aineisto koostui Avain kansalaisuuteen – 

henkilökohtainen budjetointi -hankkeessa mukana olleiden asiakkaiden 

viranhaltijapäätöksistä, asiakassuunnitelmista ja palvelusuunnitelmista. Osa aineistosta 

on tutkimusluvan perusteella saatuja asiakirjoja ja osan aineistosta kuvasin kameralla 

haastattelutilanteessa sekä osan haastateltavat toimittavat minulle sähköpostitse. 

Haastateltavat antoivat luvan asiakirjojen käyttöön opinnäytetyössä haastattelutilanteessa 

tai sähköpostin välityksellä. Viranhaltijapäätöksiä aineistossa on 26, palvelusuunnitelmia 

viisi ja asiakassuunnitelmia kaksi.  

 

 

4.3 Sisällönanalyysi haastatteluaineistosta 

 

Haastatteluaineistosta kertyy usein laaja ja moniaineksinen tekstimassa. Aineistoon 

tutustuminen ja alustavien analyysien tekeminen on hyvä aloittaa samanaikaisesti ja jo 

mahdollisimman varhain. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 11). Aineiston 

alustavaa analyysin ja jäsentämisen aloitin heti ensimmäisen haastattelun jälkeen 
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päiväkirjan pitämisellä. Päiväkirjaan kirjoitin havaintojani haastattelutilanteesta sekä 

mieleeni jääneitä asioita haastatteluista esimerkiksi mitä asioita haastateltavat painottivat 

haastattelutilanteissa. Haastatteluiden myötä minulle alkoi jo muodostumaan käsitys, 

millaisia kokemuksia asiakkailla on henkilökohtaisesta budjetista. Jo kahden 

ensimmäisen haastattelun jälkeen minulle tuli ymmärrys, että kokemukset ovat niin 

positiivisia kuin negatiivisia. Negatiiviset kokemukset saivat suuremman painoarvon 

kuin positiiviset kokemukset. Haastateltavien oli helpompi kertoa negatiivisista 

kokemuksistaan vuolaammin kuin esimerkiksi tyytyväisyydestä palveluun.  

 

Analyysi eteni haastatteluaineiston litterointiin. Litterointi on osa aineistoon tutustumista 

ja sen tarkkuus on hyvä määrittää suhteessa tutkimusintressiin ja analyysin 

tarkkuustasoon (Ruusuvuori ym. 2010, 13-14). Litteroin haastattelut heti haastattelun 

jälkeisenä tai siitä seuraavana päivä, jotta pystyin palauttamaan haastattelutilanteet hyvin 

mieleeni. Puheen lisäksi litteroin tauot, naurahdukset ja huokaukset. Litteroinnissa laajan 

aineiston osalta voi olla järkevää jättää osa pois ja valita vain tutkimusongelman kannalta 

olennaiset osat (Ruusuvuori ym. 2010, 14). Aineistoni ei ollut niin laaja, jotta olisi ollut 

tarpeen jättää osa aineistosta litteroimatta sanatarkasti. Litteroitua tekstiä kertyi 46 sivua 

A4-kokoiselle sivulle fonttikoolla 12 rivivälin ollessa 1,0. Nimesin kunkin haastateltavan 

haastattelujärjestyksen mukaisesti (H1 – H6).  

 

Litteroinnin jälkeen luin haastatteluaineiston moneen kertaan läpi. Ensimmäisellä 

lukemiskerralla pyrin ymmärtämään mitä kaikkea aineistosta löytyy. On hyvä miettiä 

mitkä elementit laajasta tekstimassasta auttavat erityisesti vastaamaan 

tutkimuskysymykseen. (Ruusuvuori ym. 2010, 14; Tuomi & Sarajärvi 2018, 123-12; 

Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 26-29). Toisella lukemiskerralla aloin tekemään 

sivun reunaan merkintöjä tutkimuskysymys huomioiden. Näin sain karsittua aineistosta 

epäolennaisen pois. Tätä laadullisessa sisällönanalyysissä tarkoitetaan aineiston 

pelkistämisellä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123.) Jatkoin aineiston lukemista ja aloitin 

poimimaan erilliseen tiedostoon tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset asiat. Poimin 

alkuperäisilmaukset ja tein niistä pelkistetyt ilmaukset. Tuomen ja Sarajärven (2018) 

pelkistetyt ilmaukset listataan allekain mitään kadottamatta. Yhdestä lausumasta on 

mahdollista löytää useampikin pelkistetty ilmaus. Aineiston pelkistämisen jälkeen seuraa 

aineiston ryhmittely (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124). Listasin alkuperäisilmaukset ja 

pelkistetyt ilmaukset allekain ja aloitin ryhmittelemään niitä omiksi ryhmiksi. Tarkastelin 
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pelkistettyjä ilmauksia uudelleen, jotta ne vastasivat alkuperäisilmausta. Pelkistäminen 

oli analyysissä työläs vaihe, ja palasin useampaan kertaan alkuperäisilmaukseen 

varmistaen niiden kuvaavan haastateltavien kertomaa. Pelkistettyjä ilmauksia tuli 125 

kpl. Ryhmittelyn aloitin yhdistelemällä teemahaastattelun rungon mukaisia teemoja. 

Huomasin kuitenkin pian, että valitsemallani tavalla en saa aineiston rikkautta kuvattua. 

Vaihdoin ryhmittelytavan, ja aloitin poimimaan samoja sanoja tai aiheita kuvaavia 

ilmauksia. Pelkistettyjen ilmauksien ryhmittelyn jälkeen aineistosta löytyi hyvin erilaisia 

kokonaisuuksia. Ryhmittelyn tarkoituksena on aineiston tiivistäminen muodostaen 

luokkia, jolloin yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 124).  

 

Aloitin luokittelemaan aineistoa alaluokiksi. Alaluokkia muodostui lopulta 23. Esimerkki 

haastatteluaineiston analyysistä on liitteessä neljä. Luokittelua jatketaan muodostamalla 

alaluokista yläluokkia ja yläluokista pääluokkia (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 124). 

Yhdistelin alaluokkia muodostamalla yläluokkia. Yläluokkien muodostamisessa pyrin 

kuvaamaan aineistosta nousseita laajempia kokonaisuuksia unohtamatta yhteyttä 

alkuperäisilmaukseen. Aineiston käsitteellistämisessä on syytä koko ajan tarkkailla, että 

aineistossa löytyy polku alkuperäisdataan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125-126). 

Yläluokkia muodostui kuusi (Liite 4). Yläluokkia yhdistelemällä muodostin pääluokkia. 

Yhdistämisestä muodostui kaksi pääluokkaa (Liite 4). Luokkien Aineiston 

käsitteellistäminen oli opinnäytetyössäni pitkäkestoinen prosessi, ja jota tein uudestaan 

useaan kertaan ohjaavien opettajien palautteen perusteella. Hankaluutena oli muodostaa 

luokkia vastaamaan tutkimuskysymystä, pelkistettyjä ilmauksia sekä 

alkuperäisilmauksia. Lopuksi pääluokat yhdistetään yhdistäväksi luokaksi, joka on 

yhteydessä tutkimuskysymykseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125). Yhdistävä luokaksi 

muodostui Asiakkaiden ristiriitaiset kokemukset henkilökohtaisesta budjetoinnista, joka 

vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. 

 

 

4.4 Teemoittelu asiakirja-aineiston analyysinä 

 

Tutkimuksen aineiston sisältöä voidaan eritellä laadullisesti tai määrällisesti, yksittäisistä 

havainnoista voidaan muodostaa suurempia koonteja, teemoja. Tämän jälkeen teemoja 

voidaan vielä tiivistää tyypeiksi, joiden perusteella saadaan käsitys, mitkä ovat aineiston 
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tyypilliset ja yleiset elementit. Tyypittelyn tavoitteena on pystyä löytämään ja esittämään 

tutkittavasta aiheesta jotain olennaista ja keskeistä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Asiakirja-aineiston analyysissä käytin teemoittelua. Teemojen muodostamisessa 

voidaan käyttää apuna koodausta. Koodauksella tarkoitetaan merkkejä (numeroita, 

kirjaimia, muita merkkejä) tai muilla keinoin aineistoon tehtyjä jäsenteleviä merkintöjä 

ja luokitteluja. Koodaaminen helpottaa aineiston käsittelyä. Taulukointien avulla voidaan 

myös havainnoida aineistossa ovat keskeisiä asioita ja näille voidaan sitten miettiä 

yhdistäviä nimittäjiä, teemoja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Ensimmäinen 

vaihe analyysissä oli asiakirjoihin tutustuminen. Aloitin etsimään asiakirjoista merkintöjä 

tutkimuskysymyksestäni, miten henkilökohtainen budjetin suuruus on määritelty. 

Teemoiksi muodostui lopulta budjetilla vaihdettu palvelu, budjetin suuruus, budjetin 

peruste ja budjetin kesto. Tämän jälkeen luokittelin aineiston teemojen mukaisesti. Etsin 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Kirjasin toiseen tiedostoon teeman alle mitä asiakirjojen 

sisällöissä oli kyseiseen teemaan liittyen. Taulukossa 2 on esimerkki asiakirja-aineiston 

analyysistä. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki asiakirja-aineiston analyysistä  

Teemat Ilmaus asiakirjassa 

Budjetilla vaihdettu 

palvelu 

Lain mukaiseen palveluun  

Lakisääteinen palvelu 

Lisäpalvelua henkilökohtaisen budjetin toimintoihin osallistumiseksi kahdessa 

päätöksessä 

Yhdessä päätöksessä ei henkilökohtainen budjetti riittänyt palveluiden kattamiseen 

niin myönnettiin lisäpalveluna lain mukaista palvelua 

Budjetin kesto Päätös 12.10.2017: Myönnetään palvelua ajalle 12.10.2017-31.5.2018 

Päätös 7.1.2018: Myönnetään ajalle 1.6.2017-31.12.2017 

Päätös 20.12.2017: Myönnetään 1.1.2017-31.12.2017 

Päätös 15.9.2017: Myönnetään ajalle PVM.KK.2017-31.12.2017 

Budjetin peruste Kaupungin keskihinta 

Palvelusuunnitelman mukainen 

Ennalta määritetty hinta palvelulle 

Budjetin suuruus 8100 euroa 7,5 kk ajan 

500 euroa kuukaudessa 

600 euroa kahdessa kuukaudessa 

3600 euroa vuodeksi 
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 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa esitän opinnäytetyön keskeiset tulokset haastatteluaineiston ja asiakirja-

aineiston perusteella. Kappaleessa 5.1. esitän haastatteluiden tulokset vastaten 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja kappaleessa 5.2. esitän asiakirja-aineiston 

tulokset vastaten tutkimuskysymykseen kaksi.  

 

 

5.1 Asiakkaiden ristiriitaiset kokemukset henkilökohtaisesta budjetista  

 

Asiakkaiden kokemukset henkilökohtaisesta budjetoinnista näyttäytyivät ristiriitaisina. 

Omat vaikutusmahdollisuudet, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lisääntyminen sekä 

henkilökohtainen budjetti palveluna toivat tyytyväisyyttä. Tyytymättömyyttä aiheuttivat 

henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamiseen liittyvät asiat. Toteuttamisessa 

tyytymättömyyttä aiheuttivat päätöksenteko, byrokraattisuus, työntekijän toiminta, 

maksukäytännöt sekä budjetin käytön seuraamukset. Haastatteluiden tulokset on kuvattu 

alla olevassa kuviossa 4.  

 

 

KUVIO 4. Asiakkaiden ristiriitaiset kokemukset henkilökohtaisesta budjetoinnista 

 

 

Asiakkaiden 
ristiriitaiset 
kokemukset 

henkilökohtaisesta 
budjetoinnista

Tyytymättömyys henkilökohtaisen budjetoinnin 
toteuttamiseen

• Tyytymättömyys päätöksentekoon
• Tyytymättömyys byrokraattisuuteen

• Tyytymättömyys työntekijän toimintaan
• Tyytymättömyys henkilökohtaisen budjetin käytön 

seuraamuksiin
• Tyytymättömyys maksukäytäntöihin

Tyytyväisyys henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksiin

• Tyytyväisyys omiin vaikutusmahdollisuuksiin
• Tyytyväisyys henkilökohtaiseen budjettiin palveluna
• Tyytyväisyys henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen

• Tyytyväisyys vapaa-ajan lisääntymiseen
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  Tyytyväisyys henkilökohtaisen budjetin vaikutuksiin 

 

Tyytyväisyys omiin vaikutusmahdollisuuksiin 

 

Omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen haastateltaville näkyi itsemääräämisen 

lisääntymisenä. Osalle haastateltavista oli tehty palvelutarpeen arviointi, ja he kokivat, 

että heidän osallisuus oli lisääntynyt, kun saivat olla mukana arvioimassa todellista 

palveluntarvetta yhdessä työntekijän kanssa, kuten yksi haastateltava kuvasi; ”Yhdessä 

mietittiin sitä tarvetta, et mikä on se mun tarve”. He saivat vaikuttaa kuinka paljon he 

palvelua tai apua tarvitsevat sekä minkälaista apua tarvitsevat. Haastateltavat olivat 

tyytyväisiä, kun heillä oli mahdollisuus valita juuri heille sopivin palvelu. Osalle oli 

annettu lista palveluntuottajista, joista sai itse valita sopivimman vastaamaan tarvetta. 

Haastateltavat kokivat, että omista palveluista päättäminen tekee onnelliseksi ja 

tyytyväiseksi. He kokivat myös, että budjetin toteuttaminen on aika yksinkertaista ja 

budjetin hallinta aika helppoa. Omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen tuo lisää 

itsenäisyyttä.  

”No varmaan se valinnanvapaus siinä että, et tavallaan mä saan ottaa ne viikonloput ja 

sen tarvitseman hoidon silloin kun mulla oikeesti on tarve sille” 

 

Tyytyväisyys henkilökohtaiseen budjettiin palveluna 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat henkilökohtaisen budjetin olevan hyvä palvelu. ”Se on siis 

ihan huippu juttu, mutta itse tää budjetti mun mielestä ajatuksena ja toiminta tää on aivan 

huippua”. Henkilökohtainen budjetti pystyy vastaamaan heidän tarpeeseen paremmin 

kuin perinteiset palvelut. Haastateltavat kuvasivat budjetin olevan huippu juttu, hyvä 

systeemi, hieno juttu tai toiminta huippua. Haastateltavat olivat pääsääntöisesti 

tyytyväisiä, kun heille oli myönnetty henkilökohtainen budjetti tai heille oli ollut tosi 

hienoa budjettirahan saaminen. Haastateltavat kuvasivat tyytyväisyyttään muun muassa 

seuraavasti: ”Tämmönen raha niin se oli ihan et tää ei oo totta, tosi hieno”. Perinteiset 

palvelut eivät aina vastaa asiakkaan tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tavalla, ja 

henkilökohtaisen budjetin turvin haastateltavat ilmaisivat tyytyväisyyttä, kun pystyivät 

pitämään saman palveluntuottajan. Haastateltava oli kokenut, että sosiaalityöntekijä oli 

ymmärtäväinen palvelua päätettäessä, kun oli huomioinut budjetissa yksilölliset tarpeet.  
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Haastateltavien kokemuksen mukaan perinteisten palveluiden vaihtaminen 

henkilökohtaiseen budjettiin on tuonut kunnalle taloudellisia hyötyjä. Kunnallisten 

palveluiden käytöstä ei haastateltavat olleet hyötyneet tai palvelu oli jäänyt käyttämättä, 

mutta budjetti oli tuonut valinnanmahdollisuudet, ja tämän vuoksi sopimattomien 

palveluiden käyttö vähentynyt. Haastateltava koki, että henkilökohtainen budjetti on 

edullisin tukimuoto, kun käyttää vain tarvittavia palveluita. Haastateltava kuvasi 

kokemustaan: ”Ne säästää oikeesti tällä systeemillä paljon” 

 

Tyytyväisyys henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen 

 

Haastateltavat kuvasivat budjetin vaikuttaneen henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. 

Haastateltava kuvasi, että mieliala on keveämpi ja pinna ei ole niin kireällä. Hyvinvoinnin 

paraneminen näkyi haastateltavan mukaan arjessa selvästi. Toiselle taas heidän 

palvelutuottajansa oli jaksanut kuunnella heitä ja ymmärtää heidän tilannettaan. 

Vaikeassa elämäntilanteessa palveluntuottajan läsnä oleminen arjessa ja keskusteleminen 

kevensi asiakkaan mieltä.  

 

Tyytyväisyys vapaa-ajan lisääntymiseen 

 

Mahdollisuus valita palvelut oman tarpeen mukaan lisäsi haastateltavien omaa aikaa. 

Heidän kokemuksen mukaan palvelut, joita olivat aiemmin käyttäneet, olivat 

joustamattomia ja sidottu tiettyyn kellonaikaan tai päivään. Henkilökohtainen budjetti 

antoi mahdollisuuden oman ajan lisääntymiseen. Oman ajan saaminen näkyi 

haastateltavien puheissa omien menojen suunnittelulla ”Varmaan ehkä se oma ajattelu 

siinä, että jotakin mielenkiintoista tapahtumaa jonnekin, niin mä voin oikeesti mennä”, 

oman ajan saamisen tärkeydellä, pääsemisellä vapaalle tai kokemuksena, että 

henkilökohtainen budjetti vapauttaa paljon perinteisiin palveluihin verrattuna.  

 

 

 Tyytymättömyys henkilökohtaisen budjetin toteuttamiseen 

 

Tyytymättömyys päätöksentekoon 
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Henkilökohtaisen budjetin myöntäminen edellyttää viranhaltijapäätöksen tekemistä. 

Haastateltaville päätöksentekoon liittyi tyytymättömyyttä. Päätösten jaksottamista oli 

vaikea ymmärtää sekä se koettiin erikoisena. Haastateltava myös ihmetteli päätösten 

jaksottamisesta tulevaa turhaa paperisotaa. Päätösten odottaminen aiheutti 

haastateltaville tyytymättömyyttä. Usein olisi toivottu nopeaa päätöksentekoa tilanteissa, 

joissa palvelua olisi haluttu käyttää nopealla aikataululla. Yksi haastateltava kuvasi 

päätöksenteon ongelmallisuutta seuraavasti: ”-- ja se on niin monimutkainen ja ennen 

kuin saadaan päätöstä niin ne (palvelu AK) on jo ohi. Se on äärimmäisen huono, eikä se 

mahdollista sitä kaikkea mitä olis tarjolla ja mitä vois hyödyntää”. Odottaminen aiheutti 

myös, että haastateltava ei voinut käyttää budjettia oman suunnitelman mukaan, kun 

joutui odottamaan kaksi kuukautta päätöstä. Haastateltavat toivoivat helpompaa tapaa 

päätöksentekoon, kuten haastateltavasi toisti useaan kertaan; ”Mun viesti on, että 

asioitten yksinkertaistaminen”.  

 

Osalle haastateltavista oli tehty palvelu- tai asiakassuunnitelma, jossa tarvittavat palvelut 

olivat määritelty. Henkilökohtaisen budjetin lisäksi heillä oli samanaikaisesta muitakin 

sosiaalipalveluita. Haastatteluissa ilmeni, että joillekin haastateltavista henkilökohtainen 

budjetti ei suoraan vastannut palvelusuunnitelmaa, vaan oli osa palvelukokonaisuutta. 

Tämä koettiin hankalaksi. Osa haastateltavista olisi halunnut budjetin suuruuden 

vastaavan palvelusuunnitelmassa olevan tuen tarvetta kokonaisuudessaan. Budjetin ja 

palvelusuunnitelman epäjohdonmukaisuus aiheutti tyytymättömyyttä. Eräs haastateltava 

kuvasi kokemustaan seuraavasti: ”eikö se voida sitten mennä niin kauan ku se 

palvelusuunnitelma on voimassa elikkä ei mitään tälläisiä kolmen kuukauden pätkiä, 

vaan se sitten katsotaan koko vuodeksi ja se kattaa mitä siinä palvelusuunnitelmassa on 

katottu et se tarvii sitä tukea” 

 

Tyytymättömyys byrokraattisuuteen 

 

Osalla haastateltavista henkilökohtaisen budjetin toteuttamiseen liittyi tyytymättömyys 

palvelujärjestelmän byrokraattisuuteen. He kokivat byrokraattisuuden vievän voimat, 

byrokratian läpikäymisen olevan raskasta sekä nykykäytännön rajoittavan liikaa. 

Haastateltava koki, että juuri palvelujärjestelmän byrokraattisuus hankaloittaa budjetin 

käyttöä, jota hän kuvasi seuraavasti; ”se byrokratia mikä täytyy niinku käydä ennen kuin 
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se konkreettisesti on käytettävissä”. Haastateltavien toiveena on, että budjettia pitäisi 

saada käyttää vapaammin palveluiden hankkimiseen omien tarpeiden mukaisesti.  

 

Henkilökohtaisen budjetin toteuttamisessa käytetään pääsääntöisesti kaupunkien 

hyväksymiä palveluntuottajia. Osa haastateltavista koki, että palveluntuottajien valinta on 

haastavaa, kun pitää käyttää hyväksyttyä palveluntuottajaa. Heidän kokemuksen mukaan 

kaupunkien listoilla on liian vähäinen määrä sopivia palveluntuottajia, etenkin tilanteissa, 

joissa tarvitaan hyvin spesifiä osaamista ja asiakkaan tuntemista. Kaksi haastateltavaa 

kuvasivat tilanteita, kun joutuu käyttämään hyväksyttyjä palvelusetelituottajia 

seuraavasti: ”Yritys ei kuulu palvelusetelituottajiin. Elikkä siinähän oli sillai, että tarjos 

että kattokaa sieltä listalta, listalta semmonen tuottaja, joka on heille”. Ongelmallisena 

he näkivät, että kaikki eivät halua listautua palveluntuottajaksi, koska asiakasmäärät 

saattavat kasvaa eikä palveluntuottajalle ole resursseja lisätä asiakasmääräänsä. ”(Nimi 

poistettu AK) sanoi, että hällä on paljon tarpeeks asiakkaita, ettei hän lähde siihen 

rumbaan, vaan että hän, sehän on melkoinen rumba ku se palvelusetelin tuottajaks, 

pelkästään se paperisota”. 

 

Tyytymättömyys työntekijän toimintaan 

 

Henkilökohtainen budjetti palveluna on kokeiluvaiheessa, ja osa haastateltavista koki 

tämän heijastuvan sosiaalityöntekijöiden tiedon puutteena henkilökohtaisen budjetin 

käytännöistä. ”Siellä ei tunnu oikein tietävän sosiaalityöntekijät. Ne ei oo oikein kartalla, 

miten tää homma toimii”. Haasteltavat kertoivat, että kaikilla sosiaalityöntekijöillä ei ole 

kokemusta, tietämystä eikä osaamista henkilökohtaiseen budjettiin liittyvistä asioista. 

Tämä näyttäytyi haastateltaville siten, että ”työntekijän sanoo mieluummin ei, eikä 

uskalla sanoa joo” budjetin käyttöön liittyvissä asioissa. Työntekijöiden vähäinen 

kokemus budjetista vaikuttaa myöskin henkilökohtaisen budjetin päätöksenteon 

hitauteen, kun työntekijät joutuvat varmistamaan ja selvittämään asioita kollegoiltaan. 

Haastateltava kuvasi, että kysyminen pitkittää tilannetta ja yksikin päivä on liikaa. 

Haastateltavien mielestä asiakkaan tunteminen, tapaaminen ja jutteleminen auttaa 

sosiaalityöntekijää budjettiin liittyvissä asioissa. 

 

Luottamuksen puutetta ilmeni haastateltavien kokemuksina. He mainitsivat, että 

työntekijöiden pitäisi luottaa enemmän asiakkaaseen esimerkiksi budjetin käyttöön 



33 
 

 

liittyen, koska haastateltavien mukaan he osaavat tehdä hyviä ratkaisuja. Haastateltavat 

eivät usko, että budjettia käytettäisiin väärin.  

 

Haastateltaville oli syntynyt käsitys, että sosiaalipalveluiden työntekijöillä on paljon työtä 

ja he ovat ylityöllistettyjä. Haastateltavien kokemuksina työn paljous kuvastui 

haastateltaville päätösten tai vastausten odottamisena, päätösten viivästymisenä tai 

kirjaamisten viivästymisenä. Myöskin asioiden selvittäminen vie aikaa, kuten 

haastateltava sanoi: ”... kun sit voi mennä et ei kuulu mitään taikka sitten tulee et selvitän 

asiaa ja taas odotellaan”. 

 

Työntekijöiden tavoittamisen vaikeutta oli lähes kaikilla haastateltavilla. Tavoittamisen 

vaikeus oli ilmennyt, että puhelimella ei tavoita työntekijää, omatyöntekijän lomat 

viivästyttävät tiedon saamista, budjetin käyttö on kiinni sosiaalityöntekijän 

tavoitettavuudesta ”Sen käyttö on kiinni sosiaalityöntekijän saavutettavuudesta, niin se 

on huono, äärimmäisen huono”, yhteydenpito on vaikeaa sekä yhteydenpito 

sosiaalitoimeen koettiin raskaana. Haastateltavat olivat pyrkineet tavoittamaan 

työntekijöitä puhelimella tai sähköpostilla. Tavoittamisen vaikeutta oli ollut tilanteissa, 

joissa haastateltavat olisivat tarvinneet vastauksia tai neuvoa sosiaalityöntekijältä.  

 

Haastateltavien kokemusten mukaan riittämätön tuki ja ohjaus vaikeutti osaltaan 

henkilökohtaisen budjetin käyttöä. He joutuivat budjetin käyttöön liittyen olemaan 

säännöllisesti yhteydessä sosiaalitoimeen. He saattoivat joutua odottamaan pitkiä aikoja 

sosiaalityöntekijän vastauksia esittämiinsä kysymyksiin. Ohjauksen riittämättömyys tuli 

esille osalle haastateltavista tilanteissa, joissa he eivät tienneet, mihin budjettia saa 

käyttää tai tilanteessa, jossa valittua palvelua ei hyväksytty budjetilla toteutettavaksi. 

Haastateltava kuvasi, että työntekijä soitti ja tarjosi asiakkaalle henkilökohtaista budjettia, 

ja kertoi, että budjettia voi heti aloittaa käyttämään. Haastateltava oli epätietoinen 

uudenlaisessa tilanteessa, ja koki jääneensä ilman riittävää tukea. Työntekijän tapaaminen 

oli vasta myöhemmin budjetin käyttöön liittyvässä ohjeistuksessa. Ohjauksen ja tuen 

tarvetta ilmeni, kun haastateltava ei pystynyt päättämään, mitä palveluita budjettirahalla 

hankkisi. Työntekijä joutui hoputtamaan asiakasta valitsemaan budjetilla toteutettavia 

palveluita, kun päätöksen määräaika alkoi päättymään.  
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Lähes kaikki haastateltavat kertoivat tiedottamisen puutteellisuudesta. Epätietoisuus oli 

vaikuttanut negatiivisesti haastateltavien kokemuksiin budjetin toteuttamisesta. 

Haastateltavat kertoivat, että he joutuvat kysymään työntekijöiltä budjetin käytöstä ja 

tietoa kysymyksiin joutuu odottamaan esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijät vievät 

asian työryhmässä päätettäväksi. He ei kuitenkaan saanut tietoa työryhmien 

kokoontumisajoista. Haastatteluissa tuli ilmi, että tietoa saattoi joutua odottamaan kaksi 

kuukautta. ”.. jos kaks kuukautta niinku odotetaan jotain mahdollista rahan käyttöä”. 

Tiedon saannin hankaluudet aiheuttivat harmia ja epävarmuutta.  

 

Haastateltavilla oli epävarmuutta budjetin käytöstä. Osa haastateltavista oli saanut monta 

eri ohjetta, miten budjettia voi käyttää. Tämän johdosta oli syntynyt väärinkäsitys, josta 

aiheutunut haastateltavalle taloudellista vaikeutta. Haastateltavien toiveena olisi 

täsmällisempien ohjeiden saaminen rajaamalla mihin budjettia ei saa käyttää. Myöskin 

haastateltavilla ei ollut täsmällistä tietoa jäljellä olevasta rahasta. Epäselvyyttä aiheutti 

myös voiko kuukausittain määriteltyä rahaa käyttää loppuvuodesta enemmän, kun 

päätösten odottamisen johdosta rahaa jäi käyttämättä vuoden alusta lähtien.  

 

Tyytymättömyys henkilökohtaisen budjetin käytön seuraamuksiin 

 

Henkilökohtaisessa budjetissa asiakkaalle siirtyy vastuu palveluiden valinnasta ja 

järjestämisestä. Kaikki haastateltavat kertoivat budjetin toteuttamiseen kuluvan 

ajankäytön lisääntyneen budjetin myöntämisen jälkeen, joka osittain yllätti ja turhautti 

haastateltavat. Ajankäytön ja työn lisääntymistä haastateltavat kuvasivat muun muassa 

laskutuksen monimutkaisuudella, maksusitoumuksien käyttöön liittyvissä asioissa, 

palveluntuottajien kanssa asioiden selvittelyssä sekä palveluiden valinnan ja sopivuuden 

selvittämisessä. Haastateltavat kuvasivat vaihtelevasti kokemuksiaan, kun yhdelle 

ajankäytön lisääntyminen oli ajoittaista ja toiselle taas budjetti oli lähes joka päivä jollain 

tavalla mielessä. ”Ei semmoista voi sanoa paljonko siihen menee aikaa, mut turhauttavaa 

se on ollu sillä tavalla et. Päinvastoin tuntuu etukäteen et tää ratkee tästä helposti tää 

asia, ku mennään henkilökohtaiseen, ei tartte niinku, mut se päinvastoin siihen tosiaan 

joutuukin käyttää aikaa.” 

 

Haastattelussa tuli esille negatiivisten tunteiden kokemista liittyen henkilökohtaiseen 

budjettiin. Osa haastateltavista koki, että on alentavaa ja noloa mennä ostamaan palvelua 
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ja pyytää ohjaamaan lasku sosiaalitoimistoon. Myöskin alentavana koettiin, että 

”laitetaan muista asiakkaista alaspäin, kun on maksusitoumusasiakas”. Haastateltaville 

oli myös tullut tunne, että on haastava asiakas, kun yritys joutuu tehdä laskun palvelusta. 

Maksusitoumuksien käyttö aiheutti myös kokemuksen, että yhteydenpito sosiaalitoimeen 

on raskasta. Haastateltava kuvasi kokemustaan maksusitoumuksien käytöstä seuraavasti: 

”Mä koen sen niinku alentavaksi et sä yrität ostaa jotain palvelua tai tuotetta, niin sinne 

pitää alkaa sanoon et lasku menis sit sosiaalitoimistoon.” sekä ”kyllä se on aika noloo 

mennä ostaan (palvelua AK) esimerkiksi ja alkaa selittään, että voisitteko laskuttaa 

sosiaalilautakuntaa”.  

 

Osa haastateltavista oli odottanut, että henkilökohtaiseen budjettiin pääsyn jälkeen asiat 

helpottuvat. Asiat olivatkin menneet vaikeammaksi. Tähän oli vaikuttanut 

monimutkainen budjetin toteuttaminen muun muassa laskutuskäytäntöineen. 

Budjettipäätös oli alkanut kaduttamaan, kun toteuttamiseen liittyvät käytännöt olivat 

alkaneet selkiytymään aiheuttaen tyytymättömyyttä. 

 

Tyytymättömyys maksukäytäntöihin 

 

Haastateltaville eniten tyytymättömyyttä aiheutti maksusitoumuksien käytön ja 

laskutuskäytäntöjen haastavuudet. Maksusitoumuksiin liittyi rajoitettu palveluiden 

hankkiminen, kuten netistä ei voinut tilata suoraan palvelua tai kaikki yritykset eivät 

huolineet maksusitoumuksia. Haastateltavat toivat esille myös maksusitoumuksien 

käytön kalliimpana verrattuna esimerkiksi netistä tilattaviin palveluihin. Lisäksi 

hankalana koettiin se, että yritysten pitäisi tietää maksusitoumuksiin liittyvät käytännöt. 

Kaikki haastateltavat, jotka olivat käyttäneet maksusitoumuksia, kertoivat niiden lisäävän 

työtä tai maksusitoumuksien käytön rajoittavan liikaa palveluiden valintaa. Haastateltavat 

kuvaavat hankaluutta edellä mainituissa asioissa muun muassa seuraavasti: ”Niin siis me 

ei voida, ei voi niinku siis todellakin semmoset yksilölliset jutut, jos nyt haluat lähteä 

(jonnekin AK), se on ihan mahdotonta tällä systeemillä, et ei me voida mennä kysymään 

(yrityksestä AK) että tota käykö teille maksusitoumus ja et voitteko laskuttaa kaupunkia, 

nehän ottaa laskutuslisänkin siitä---”  

 

Haastateltavat olivat kokeneet laskuttamiseen liittyvät käytännöt pääosin hankalina ja 

monimutkaisina. Laskutusosoitteet olivat maksusitoumuksissa tai haastateltaville oli 
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annettu erikseen laskutustiedot. Haastateltavat kertoivat seuraavista ongelmista 

laskuttamiseen liittyen: alussa tilinumeroiden puuttuminen vaikeutti laskuttamista, 

päätösten odottaminen vaikeutti palveluntuottajan laskuttamista, haastateltava joutui 

neuvomaan palveluntuottajaa, haastateltava joutui kysymään neuvoa sosiaalityöntekijältä 

laskuttamisesta, palveluntuottajien pitäisi käyttää tiettyä ohjelmaa tai yritykset eivät 

suostuneet lähettämään laskua vaadituilla tiedoilla sosiaalipalveluihin. Tyytymättömyyttä 

aiheutti myös vaikeudet yrittäjien kanssa. Haastateltavat kokivat, että yrittäjät siirtävät 

laskuasiakkaan seuraavalle työntekijälle laskutuksen työläydestä johtuen, yrittäjät 

kokevat laskujen tekemisen epämiellyttävänä sekä yrittäjien pitäisi olla yhteydessä 

sosiaalitoimistoon laskutusasioissa, jos tulee ongelmia. Haastateltaville oli tullut myös 

käsitys, että laskun tekemisen jälkeen yrittäjät joutuvat odottamaan rahojen saamista.  

 

Kaikilla haastateltavilla oli mielipiteitä, miten budjetin käyttöä ja toteuttamista voisi 

kehittää etenkin maksusitoumuksien osalta. Haastateltavin näkemyksien mukaan pitäisi 

olla pankkikortti tai shekkimäinen ratkaisu, joilla palveluita voisi ostaa. Myöskin 

vaihtoehdoksi nähtiin oman tilin avaaminen budjettirahalle, jotta budjetin seuranta olisi 

helpompaa sekä laskuja voisi maksaa kotikoneelta. Budjetin käyttöä voisi seurata kolmen 

kuukauden tai puolen vuoden välein. ”Se olis niinku helppo ku olis tota noin niin jo 

jossain tilillä se raha ja olis joku pankkikortti millä voit maksaa ja sit seurataan perästä 

mitä on tapahtunut” 

 

 

5.2 Henkilökohtaisen budjetin määrittely 

 

Päätöksiin oli kirjattu henkilökohtaisella budjetilla vaihdettu palvelu. Päätöksistä ilmeni 

se lakisääteinen tai lain mukainen palvelu, joka oli perusteena henkilökohtaiselle budjetin 

myöntämiselle. Lisäksi asiakirjoista ilmeni, että henkilökohtaisen budjettipäätöksen 

lisäksi asiakkaille oli tehty lisäpäätöksiä muista sosiaalipalveluista. Lisäpäätöksissä 

myöntämisen perusteena oli joko henkilökohtaisen budjetin toteuttaminen tai myönnetty 

henkilökohtainen budjetti ei kata hakijan tarvetta. Kielteisiä päätöksiä palveluista ei ollut 

asiakirja-aineistossa. Päätöksissä oli myös kirjattuna, että kaupunki kuuluu Avain 

kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hankkeen pilottikokeiluun.  
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Päätökset olivat tehneet sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Työntekijöiden tekemissä 

päätöksissä oli eroavaisuutta kaupunkien välillä. Toisen kaupungin päätöksissä oli 

kirjattuna, että päätös perustuu palvelusuunnitelmaan tai päätöksen perusteluissa oli 

kuvattuna palveluntarve, josta budjetti oli määritelty ja mihin budjettia voi käyttää. Lähes 

kaikkiin päätöksiin oli myös kirjattuna, milloin asiakkaan tilannetta tarkistetaan 

seuraavan kerran. Toisen kaupungin päätöksissä henkilökohtaisen budjetin 

määrittäminen oli perustunut kaupungin palveluntuottajien keskihintaan tai budjetin 

suuruus oli ennalta määritetty (palveluseteli). Kaupungin palveluntuottajan keskihinta 

vaihteli päätöksissä 50 eurosta 74,60 euroon päivä. Jos päätöksiin liittyi 

kuljetuspalveluita, niin keskihintaan oli lisätty asiakkaan aikaisemman kuljetuspalvelun 

käytön mukainen hinta. Kaikissa päätöksissä ei ollut mainintaa palvelutarpeen 

arvioinnista tai asiakassuunnitelmasta. Asiakkaan tilanteen tarkistamisesta ei myöskään 

ollut mainintaa päätöksissä.  

 

Henkilökohtaisen budjettien suuruus vaihteli 300 eurosta kuukaudessa yli 1600 euroon 

kuukaudessa. Osassa päätöksistä ei oltu eritelty kuukausittaista rahamäärää vaan 

päätöksen voimassaoloajan aikana käytettävä kokonaisrahamäärä. Päätöksissä, joissa oli 

vain kokonaissumma, budjetin suuruus oli laskettu asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin 

perusteella. Budjetin suuruuteen vaikutti, minkä palvelun asiakas oli vaihtanut budjetilla 

toteutettavaksi. Päätöksissä budjetin kokonaisrahamäärä oli kirjattuna, mutta osassa oli 

maininta, minkä rahamäärän asiakas käytti kyseisellä päätöksellä, jos ei käyttänyt koko 

budjettiaan. Yhdessä päätöksessä oli kokonaisrahamäärä, mutta asiakas oli käyttänyt 300 

euroa enemmän ja kaupunki oli hyväksynyt ylityksen.  

 

Asiakirja-aineistossa budjetin kestot vaihtelivat kahdesta kuukaudesta vuoteen. Kestoon 

vaikuttivat, minkä osan perinteisistä palveluista asiakkaat halusivat vaihtaa 

henkilökohtaisella budjetilla toteutettaviksi. Yleisimmin budjetin kesto oli seitsemän 

kuukautta. Päätöksissä ilmeni vaihtelevuutta myönnetyn ajanjakson ja päätöksen 

tekopäivän välillä. Osassa päätöksistä voimassaolo oli päättynyt jo ennen kuin päätös oli 

tehty tai myönnetyn palvelun alkamispäivää ei ollut päätöksessä. Osaan päätöksistä oli 

kirjattu, että asiakkaan suunnitelmaa henkilökohtaisen budjetin käytöstä oli käsitelty 

tiimissä päätöksen voimassaoloaika, vaikka päätös oli tehty kuitenkin vasta 

voimassaoloajan päättymisen jälkeen.  

 



38 
 

 

 

5.3 Tulosten tarkastelua 

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan asiakkaat kokivat ristiriitaisuutta henkilökohtaisesta 

budjetoinnista. Asiakkaat olivat tyytyväisä henkilökohtaisen budjetin vaikutuksiin, mutta 

samalla tyytymättömiä henkilökohtaisen budjetin toteuttamiseen. Tyytyväisyys budjetin 

vaikutuksiin liittyi vapaa-ajan ja henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen sekä omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa budjetin myönteiset vaikutukset 

liittyivät juuri itsemääräisoikeuteen, voimaantumiseen ja valinnanmahdollisuuksien 

lisääntymiseen. Haastateltavat olivat tyytyväisiä, että he saivat äänensä kuuluviin 

saadessaan valita millaista palvelua, keneltä ja milloin he tarvitsevat, kuten Leinonen 

2014; Eriksson 2013; Sola ym. 2015; Patronen ym. 2012; Ashley & Baxter 2012; 

Hamilton ym. 2014 tutkimuksissaan on todennut.  

 

Opinnäytetyön tuloksissa ilmeni tyytymättömyyttä henkilökohtaisen budjetoinnin 

toteuttamisessa. Henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamiseen liittyvät epäkohdat tulivat 

esille vahvasti haastateltavien kokemuksissa. Kuten Gridley ym. (2014) tutkimuksessaan 

on todennut, että henkilökohtaisen budjetin kaikki hyödyt voidaan saavuttaa, kun 

varmistetaan hyvät käytännöt organisaatiotasolla ja työntekijä koordinoimaan 

monipuolisia palveluita. Henkilöt, joilla on monimutkaisimmat tarpeet, arvostavat 

ammattilaisten ja organisaatioiden tukea. Tämä vahvistaa opinnäytetyön tuloksia, koska 

haastateltavat toivat vahvasti esille ohjauksen ja tuen tarpeen henkilökohtaisessa 

budjetissa. Lähes kaikki haastateltavat olisivat tarvinneet työntekijän tukea budjetin 

käyttöön liittyvissä asioissa. Tämä painottui etenkin ongelmallisissa tilanteissa tai 

odotuksena nopeasta vastauksen saamisesta työntekijältä. Myös Nyman (2015) 

opinnäytetyönsä tulosten mukaan epäilee henkilökohtaisen budjetoinnin malli saattaa 

korostaa liikaa asiakkaan vastuuta. Haastateltavien kokemuksien mukaan 

henkilökohtaisen budjettipäätöksen saatuaan, he jäivät melko yksin pohtimaan, mihin 

budjettiaan käyttäisivät. He olisivat tarvinneet työntekijän tukea budjetin käyttöön. 

 

Leppäranta (2014) väittää, että henkilökohtainen budjetointi vaatii asiakkaan lähiyhteisön 

tuen toimiakseen. Haastatteluiden perusteella voin todeta, että ilman läheisten 

tukiverkostoa budjetin toteuttaminen on hyvin haastavaa ja asiakas saattaa jäädä yksin 

budjettiin liittyvien ongelmien kanssa. Etenkin parihaastatteluissa nousi esiin 
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perheenjäsenten kokemus vastuun jäämisestä perheelle, kun tuki- ja neuvontapalveluita 

ei ollut riittävästi. Kuten myös Hamilton ym. (2014) toteaa, että henkilökohtaisen budjetin 

asiakkailla tulee olla yhdenvertainen oikeus tukeen eikä olettaa, että perheenjäsenet 

tarjoavat tuen.  

 

Kun henkilökohtaista budjetointia sovelletaan laajemmin, joudutaan arvioimaan, onko 

kaikilla asiakkailla todelliset henkilökohtaiset edellytykset hallinnoinnista 

selviytymiseen ja onko heillä saatavissa riittävä ammattilaisten tuki. Leinonen (2014) on 

tutkimuksessaan todennut hallinnon kehittämisen tarpeen, jotta päätökset pystytään 

tekemään nopeammin, informaation ja opastuksen tarpeen sekä budjetin joustavan 

käytön. Opinnäytetyössäni haastateltavat toivoivat juuri budjetin joustavaa käyttöä sekä 

jälkikäteistä seurantaa. He uskoivat, että tällä saavutettaisiin vielä parempia positiivisia 

vaikutuksia asiakkaille, ja se mahdollistaisi nopeampia ratkaisuja budjetin käyttöön.  

 

Palveluntuottajien roolissa on haasteita. Valintamahdollisuus toteutuu vain, jos on 

palveluja, joista valita. Topo (2012) viittaa siihen, että suunnitelmat voivat jäädä 

toteutumatta, ja ettei käytännössä ole vaihtoehtoja, mistä valita. Palvelujen tuottajilta 

odotetaan laajempaa palvelutuotantoa joustavammin (Glendinnig 2014). Haastatellut 

nostivat ongelmallisina esiin sekä palvelujen tuottajien hyväksyttämismenettelyn että 

palvelun tarjoajien rajalliset resurssit. Henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnin pitäisi 

toimia sekä asiakkaan että palveluntuottajan näkökulmasta joustavasti ja 

mahdollisimman vähällä työmäärällä, jotta malli toimisi kaikkien kannalta hyvin. 

Haastateltavat nostivat ongelmalliseksi palveluntuottajien laskuttamiseen ja 

maksusitoumuskäytäntöjen liittyvät tilanteet. Palveluntuottajien kouluttamiseen tulisi 

kiinnittää huomiota, kuten Sola ym. (2015) tutkimuksessaan on todennut.  

 

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hankkeessa mukana olevilla 

kunnilla budjetilla toteutettavat palvelut vaihtelevat kunnittain. Hankkeessa mukana 

olevien kuntien tietyissä sosiaalipalveluissa asiakas voi halutessaan vaihtaa perinteiset 

palvelut budjetilla toteutettavaksi. (Rousu ym. 2017.) Sosiaalihuollon palveluja hakevilla 

on oikeus saada perusteltu päätös kirjallisesti. Lisäksi asiakkaalla on oikeus 

sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttamiseen. Viranhaltijan päätöksestä voi 

tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2018b.) Haastatteluissa tyytymättömyyttä aiheutti 
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päätöksenteko ja byrokraattisuus. Asiakirja-aineiston tulosten mukaan kaupunkien 

päätöksenteossa on eroavaisuuksia. Tästä esimerkkinä asiakkaalle tehty kolme perättäistä 

kolmen kuukauden päätöstä samasta palvelusta, vaikka asiakas oli vaihtanut saman 

lakisääteisen palvelun budjetilla toteutettavaksi. Kaikki kolme päätöstä oli tehty eri 

kuukausina, mutta asiakkaan suunnitelmaa henkilökohtaisen budjetin käytöstä oli 

kaikissa päätöksissä kuitenkin käsitelty samana päivänä. Toisaalta osassa päätöksistä 

samasta palveluista kuin edellä mainittu esimerkkini palvelu oli myönnetty 

yhtäjaksoisesti 12 kuukaudeksi. Tyytymättömyys saattaa johtua kuntien erilaisista 

käytännöistä kokeiluhankkeen johdosta. Asiakirja-aineiston tulosten mukaan 

päätöksentekoprosessiin tulisi kiinnittää huomiota asiakkaan oikeusturvan ja hyvän 

hallintotavan mukaisesti. Osassa päätöksissä oli puutteita myönnetyn palvelun ajanjakson 

merkinnöissä tai päätös oli tehty palvelun päätyttyä. Budjetin määrittämisen 

näkökulmasta asiakkailla on todennäköisesti ollut tieto myönnetystä palvelusta suullisesti 

annettuna, mutta vasta kirjallisesta päätöksestä asiakas pystyy halutessaan hakea 

oikaisua. 
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 POHDINTA  

 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää henkilökohtaisen budjetin valinneiden 

asiakkaiden kokemuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista. Seuraavaksi pohdin 

opinnäytetyön tuloksista ja opinnäytetyönprosessista sekä opinnäytetyön 

luotettavuudesta ja eettisyydestä. 

 

 

6.1 Pohdintaa opinnäytetyön tuloksista 

 

Ennakko-oletuksena itselläni oli, että henkilökohtaisesta budjetoinnista on sekä hyviä että 

huonoja kokemuksia. Tulosten mukaan tyytyväisyyttä tuotti juuri jokapäiväistä elämää 

helpottavat tekijät samoin kuin omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. Miten 

opinnäytetyön tuloksia olisi mahdollista hyödyntää? Pohdin sitä, että valmisteilla oleva 

valinnanvapaus laki määrittää asiakasryhmät, joille tulee tarjota henkilökohtaista 

budjettia. Valinnanvapaus omista palveluista voisi mahdollistaa omien tarpeiden 

mukaiset palvelut ja näin tuottaa kokemuksen omien valinnanmahdollisuuksien 

lisääntymisestä.  

 

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu on alkanut opinnäytetyöni kohdekunnissa viime 

vuonna. Haastatteluissa esiin tullut tyytymättömyys työntekijöiden toimintaan saattaa 

osittain liittyä uuden palvelun aloittamiseen ja uusien työkäytäntöjen kehittämiseen. 

Pohdin, onko työntekijät saaneet riittävästi koulusta, perehdytystä tai aikaa luoda uusia 

työkäytäntöjä henkilökohtaisesta budjetoinnista. Uudenlaisen palvelun kehittäminen vie 

aikaa, eikä työkäytäntöjä ole saatu vakiinnutettua, joka helpottaisi työntekijöitä muun 

muassa päätöksenteossa. Toisaalta mietin, näkyykö asiakkaiden kertoma työntekijöiden 

tiedon puute epävarmuutena päätöksenteossa, tukeutumisena työryhmäpäätöksiin vai 

onko se palvelujärjestelmän byrokraattisuutta? 

 

Opinnäytetyöni haastatteluissa näyttäisi osin menevän sekaisin se, liittyykö kaikki 

kriittiset mielikuvat itseasiassa henkilökohtaiseen budjetointiin vai heijastuuko kritiikki 

yleisesti sosiaalipalveluiden palvelujärjestelmään ja siellä vallitsemiin toimintamalleihin 

ja -käytäntöihin. Tämä argumentti on syytä ottaa huomioon, jotta opinnäytetyön tulokset 
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antavat oikean ja riittävän kuvan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta ja 

valinnanmahdollisuuksista. Tosiallisesti haastatteluissa ei tullut vastaan yhtään 

näkemystä, jonka mukaan haastateltavien omaa valinnanvapauttaan tai uudenlaisia 

malleja oman valintamahdollisuuksien vahvistamiseen ei tulisi kehittää jatkossa.  

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan haastateltavat kokivat tarvitsevansa tukea ja ohjausta 

henkilökohtaisen budjetin toteuttamisessa. Uusien tilanteiden edessä asiakkaat tarvitsevat 

tukea ja ohjausta, jottei he jäisi yksin ongelmallisten tilanteiden kanssa. Kuten Ashley & 

Baxter (2012) toteavat, että puutteellisen ohjauksen vuoksi asiakkailla saattaa 

henkilökohtaista budjettia jäädä käyttämättä tai he saattavat vaihtaa budjetin takaisin 

aikaisempiin palveluihin. Iäkkäämmät ihmiset saattavat kokea palveluiden järjestämisen 

työläänä, eivätkä koe selviytyvänsä yksin, jolloin tuen tarve korostuu. Mitä sitten tuki- ja 

ohjaus voisi olla? Haastateltavien kokemuksien perusteella voin todeta, että työntekijän 

tavoitettavuus ja vastausten saaminen kohtuullisessa ajassa, asiakkaiden kuuleminen sekä 

selkeiden ohjeiden saaminen budjetin toteuttamisessa nousevat merkityksellisiksi tuessa 

ja ohjauksessa. Yhtenä mahdollisuutena asiakkaan tuen ja ohjauksen saamisen 

turvaamiseksi olisi esimerkiksi HB-tukihenkilö tai HB-avustaja, jota Avain 

kansalaisuuteen – henkilökohtaisen budjetointi -hanke kehittää. Tukihenkilön tulisi olla 

puolueeton ja riippumaton palveluntuottajasta. Tukitoimintaa organisoivana ja siitä 

vastuussa olevana toimijatahona voisivat olla järjestöt. HB-avustajat toimivat 

yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä asiakkaan omatyöntekijän / 

vastuutyöntekijän kanssa. (Henkilökohtainen budjetointi. Avain kansalaisuuteen 2018.) 

 

Kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen tuloksissa toistui usein työntekijöiden 

kouluttamisen tärkeys sekä riittävien resurssien turvaaminen niin työntekijätasolla että 

hallintotasolla. Riittävien resurssien turvaaminen näyttäytyisi asiakkaille päätösten 

nopeammalla saamisella, työntekijöiden kiireen vähenemisellä sekä riittävillä 

asiakastapaamisilla. Vaikeissa elämäntilanteissa olevat asiakkaat joutuvat usein 

tukeutumaan työntekijän apuun. Uskon, että nopeammalla reagoinnilla asiakkaiden 

ongelmatilanteisiin pystyttäisiin välttämään esimerkiksi turhautumista, stressiä ja 

tyytymättömyyttä palveluun. Asiakkaiden luottamus työntekijän toimintaan lisääntyisi, 

joka samalla myös lisäisi kokemusta avun saamisesta ja paremmasta elämänhallinnasta. 

Tämä tuli ilmi myös Gridley ym. (2014) tutkimuksessa, jossa nopean avun saaminen 

ehkäisi kriisiytymistä. 
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Budjetin määrittelyyn tulee mielestäni jatkossa paneutua, jotta pystytään turvaamaan 

asiakkaille tasavertaiset ja oikeudenmukaiset palvelut. Budjetin määrittely on keskeisessä 

osassa henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallia. Lauttasaaren asiakaskeskeinen 

palveluverkko-hankkeessa kokeiltiin palveluohjauksessa ja budjetin määrittelyssä 

työvälineenä palveluluotainta (Soini, H. & Hyvärinen, S. & Torppa, H. & Peiponen, A. 

& Vaittinen, M-L. 2013). Mielestäni yhtenäisten työvälineiden kehittäminen olisi 

ensiarvoisen tärkeää, jotta palvelutarpeen arvioinnin perusteella budjetti saataisiin 

määritettyä oikean suuruiseksi, ei yli- tai alimitoitetuksi. Tämä auttaisi myös asiakkaita, 

koska samoilla kriteereillä määritellyt budjetit asettaisivat asiakkaat tasavertaiseen 

asemaan ja budjetin suuruus ja perusteet olisivat nähtävissä.  

 

Yksi keskeinen huomioni oli, asiakkaiden kokemukset noloudesta tai alentavasta 

kohtelusta palveluiden hankinnassa. Nykyiset maksukäytännöt budjettikokeilussa 

näyttävät olevan sopimattomia. Toisaalta tämänhetkinen lainsäädäntö myös rajoittaa 

erilaisten maksukäytäntöjen toteuttamista. Ymmärrän hyvin asiakkaiden 

tyytymättömyyttä, koska työskentelin sosiaalitoimistossa ja sain paljon palautetta 

käytössä olevista maksusitoumus- ja laskutuskäytännöistä. Näkemykseni on vahvasti 

asiakkaiden kokemusten mukainen. Palveluiden vaihtaminen budjetilla toteutettaviksi ei 

saa asettaa asiakkaita kiusallisiin tilanteisiin, kuten yksi haastateltava totesi, että 

”pistetään heti jo niin kun muista asiakkaista alaspäin”. Tähän voisi yhtenä ratkaisuna 

olla tiedotuksen lisääminen henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeiden 

pilottipaikkakunnilla tai laskutuskäytäntöjen tarkempi pohtiminen. Näyttäytyykö 

edelleen etenkin maksusitoumus- ja laskutuskäytännöissä byrokraattisuus? Ovatko 

kunnat pystyneet muuttamaan viranomaiskäytäntöjään henkilökohtaisen budjetoinnin 

toimintamallin mukaisiksi vai näyttäytyykö edelleen vanhat viranomaiskäytännöt? 

Mielestäni budjetin käytön ei tule asettaa asiakkaita sellaiseen tilanteeseen, jossa palvelut 

tai palveluntuottajat voivat leimata asiakkaan ympäristön mielikuvissa esimerkiksi 

”sossun asiakkaaksi”, kuten yksi haastateltava kuvasi maksusitoumusten käyttöä. Tähän 

on löydettävissä ratkaisuja esimerkiksi maksukortti tai älylaitteiden mahdollistamat 

maksupalvelut. 

 

Pohdin paljon, jo haastatteluiden välissä, palveluntuottajien valintaa ja merkitystä 

asiakkaille. Tyytymättömyyttä ja osittain kovaakin kritiikkiä esiintyi haastatteluissa 
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palveluntuottajien valinnasta. Työntekijät olivat antaneet osalle haastateltavista listan 

hyväksytyistä palveluntuottajista, joista olisi pitänyt pystyä valitsemaan itselle sopivin. 

Pohdin, että onko ainoa mahdollisuus budjetin käyttöön valita vain hyväksytyt 

palveluntuottajat? Entä jos olisikin mahdollista valita jokin paremmin haastateltavien 

elämäntilanteeseen tilanteeseen sopiva palveluntuottaja? Miten kunnat pystyisivät 

takaamaan riittävän laadukasta palvelua asiakkaille? Olisiko kunnille mahdotonta valvoa 

kaikkia palveluntuottajia? Pystyttäisiinkö luomaan järjestelmä, jossa palveluntuottajien 

palveluiden laatua ja hinnoittelua voitaisiin valvoa kevyemmin kuin raskailla 

rekisteröitymis- ja kilpailuttamismenettelyillä, esimerkiksi palveluntuottajaksi 

ilmoittautumalla ja asiakaspalautteiden avulla? Onko mahdollista luottaa asiakkaan 

omaan kykyyn valita itselle merkityksellinen palveluntuottaja? Nämä edellä pohtimani 

asiat olisi hyvä ottaa huomioon henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin 

kehittämisessä, sillä uskon, että oikeanlainen palvelu lyhentäisi esimerkiksi lyhytaikaista 

palvelun tarvetta, kun asiakkaiden valinnanmahdollisuudet olisivat monipuoliset ja laajat.  

 

”Henkilökohtaisen budjetin myöntäminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia, 

asiakassuunnitelman laatimista ja henkilökohtaista budjettia koskevan päätöksen 

tekemistä. Asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeen arvioinnissa sekä 

asiakassuunnitelman ja hallintopäätöksen tekemisessä on noudatettava, mitä niistä 

muualla lainsäädännössä säädetään.” (HE 16/2018.) Asiakirja-aineiston tulokset olivat 

osittain vaikeita tulkita niiden sisällöllisen niukkuuden johdosta. Aineistossa oli näin 

ulkopuolisena tutkijana tarkasteltuna epäselvyyksiä. Hallituksen esityksen mukaan 

henkilökohtaisen budjetin myöntäminen edellyttää palvelutarpeen arviointia, 

asiakassuunnitelman tekemistä ja budjettia koskevan päätöksen tekemistä. Asiakirjoista 

ei saa selvyyttä, onko kaikille asiakkaille tehty palvelutarpeen arviointi tai 

asiakassuunnitelma. Päätöksien tekemisen ajankohtaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän 

huomiota. Pohdin, että miten kuntien tulisi kehittää päätöksentekoaan ja kirjaamista, jotta 

lain vaatimat kriteerit budjetin myöntämiselle täyttyvät? Miksi budjetin määrittelyssä 

kaupungin käyttämä palveluntuottajien keskihinta vaihteli vai onko enemmän kysymys 

kirjaamisen eroavaisuuksista työtekijöiden välillä? Saivatko kaikki asiakkaat vain 

myönteisiä päätöksiä vai onko kielteiset päätökset jääneet kirjaamatta?  Mielestäni 

henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota 

päätöksentekoprosessiin ja sen vaatimuksiin asiakkaan oikeusturvan toteutumiseksi? 

Tämän voisi mahdollistaa, jos pystyttäisiin turvaamaan riittävä määrä työntekijöitä 
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suhteutettuna asiakasmääriin, työntekijöiden koulutuksella sekä työtapojen kehittämisellä 

vastaamaan uudenlaisen toimintamallin vaatimuksia. 

 

Henkilökohtaiseen budjetointiin liittyy sote-uudistuksessa paljon odotuksia. Yksi 

keskeinen, asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämisen ohella, on 

kustannuskehityksen hillitsemiseen. Paljon palveluita tarvitsevan asiakasryhmän osalta 

keskeinen kysymys henkilökohtaisessa budjetoinnissa onkin, löydetäänkö eri 

maakunnissa toimivaa toimintamallia, jolla suuret kustannukset kerryttävälle 

asiakasryhmälle pystytään kohdistamaan yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia. Kun 

henkilökohtaisen budjetoinnin mallia kehitetään, olisi selvitettävä tarkkaan, miksi 

esimerkiksi Hollannissa KPMG:n (2010) raportin mukaan kustannukset nousivat ja 

hallinnollinen työ lisääntyi (Jantunen 2010). 

 

 

6.2 Opinnäytetyöprosessin pohdinta 

 

Opinnäytetyöprosessin alkaessa valitsemani aihe Henkilökohtainen budjetointi herätti 

kiinnostusta. Alkuvaiheessa etenkin opinnäytetyön kohdentuminen kustannus-

vaikuttavuus -tyyppiseen arviointiin innosti minua valitsemaan itselleni täysin vieraan 

aiheen ja ohjaavien opettajien kannustamana aiheen oman ”mukavuusalueen 

ulkopuolelta”. Tutkimussuunnitelmaprosessin jälkeen aihe vaihtui asiakaskokemusten 

tutkimiseen. Pidän myös tärkeänä asiakkaan kokemusten kuulemista palveluiden 

kehittämisen näkökulmasta, etenkin kun täysin uuden palvelun toimintamallia ollaan 

rakentamassa Suomeen.  

 

Aineiston kerääminen haastatteluin oli minulle heti ainoa vaihtoehto, koska välitön 

vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen ovat minulle merkityksellisiä. Teemahaastattelu 

valikoitui aineiston keruun menetelmäksi. Toivoin saavani useamman haastateltavan kuin 

lopulta sain. On kuitenkin ymmärrettävää, että kaikki eivät ole halukkaita 

haastateltaviksi, ja toisaalta jo potentiaalinen haastateltavien joukko oli suhteellisen pieni. 

Teemahaastattelurungon muodostamiseen näin jälkeenpäin tarkasteluna minun olisi 

pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Kansainvälistä tutkimusta aiheestani on saatavilla, 

ja haastattelurungon muodostamisessa olisi tutkimustietoa tullut sitoa enemmän 

tutkimukseeni. Uskon, että näin olisin saanut vielä rikkaamman haastatteluaineiston. 
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Asiakkaiden kokemuksia Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -

hankkeen puitteissa ei ole haastattelemalla tutkittu. Olen kuitenkin tyytyväinen saamaani 

aineistoon, koska sain vastauksia tutkimuskysymykseen millaisia kokemuksia asiakkailla 

on henkilökohtaisesta budjetoinnista.  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi osoittautui minulle hyvin haastavaksi ja työlääksi. 

Aikataulullisesti analyysivaihe vei pidemmän ajan kuin olin olettanut. Aineiston 

analysoiminen yksin oli haastavaa.  Opinnäytetyön tekeminen parityönä olisi voinut 

auttaa ajatusten ja tulkintojen jakamisessa. Sain kuitenkin tukea hankkeen 

yhdyshenkilöltä, jonka kanssa pohdimme analyysiä ja sain jakaa omia tulkintojani. 

Analyysivaiheessa näyttäytyi kokemattomuuteni laadullisen tutkimuksen tekijänä,  ja 

oikeanlaisen näkökulman löytäminen vei minulta aikaa: asiakkaan näkökulman tuominen 

palvelujärjestelmän näkökulman sijasta. Analyysivaihetta tarkastellessa jälkeenpäin, 

minun olisi ollut hyvä saada opinnäytetyön teoreettinen osuus mahdollisimman pitkälle 

valmiiksi ennen aineiston keruuta, jolloin minulle olisi syntynyt syvällisempi ymmärrys 

henkilökohtaisesta budjetoinnista. Tästä voin vain syyttää omien aikataulujeni 

suunnittelua. 

  

Asiakkaiden kokemuksien tutkiminen on ollut itselleni mielenkiintoista. Asiakkailla on 

todellisuudessa paljon näkemyksiä palveluista, mutta heidän kuulemiseen ei varata 

riittävästi aikaa. Minut yllätti suuresti miten palvelujärjestelmän byrokraattisuus oikeasti 

näyttäytyy palveluiden käyttäjille. Moneen kertaan pohdin omaa työtäni julkisissa 

palveluissa, että miten itse pystyisin jatkossa toimimaan niin että asiakkaat tulevat 

kuulluksi ja palvelut vastaavat heidän todelliseen tarpeeseen. Asiakkaiden kokemusten 

kuuleminen lähes vieraista palveluista, avarsi omaa ammatillista näkemystä. 

Kokemuksien kuuleminen ja avun saamisen esteiden poistaminen on minulle jatkossa 

työssäni entistä merkityksellisempiä ja tulen niitä jatkossa toteuttamaan. Jo pieniä asioita 

muuttamalla voidaan lisätä asiakkaan kokemusta kuulluksi tulemisesta ja hyödyntää heitä 

palveluiden kehittämisessä. 

 

Opinnäytetyöni tuloksia hyödynnetään Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen 

budjetointi -hankkeessa piloteista saatujen kokemusten raportoinnissa ja toimintamallin 

kehittämisessä. Vaikka haastateltavien määrä ei ollut kovin suuri, jokaisella 

haastateltavalla on kuitenkin omakohtainen kokemus henkilökohtaisesta budjetoinnista. 
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Opinnäytetyön tulosten ja tutkimustiedon yhteys on löydettävissä, joka vahvistaa sitä, että 

toimintamallin kehittäminen vaatii vielä tarkastelua. Tuloksien hyödynnettävyydessä 

tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että haastateltaville oli myönnetty 

henkilökohtainen budjetti vain tiettyyn palveluun. Haastateltujen keskuudessa ei ollut 

ketään, joka olisi vaihtanut kaikki perinteisen palvelut budjetilla toteutettaviksi. 

Kokemukset olisivat varmaan olleen silloin erilaisia.  

 

 

6.3 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Tuomi & Sarajärvi (2018, 163) sekä Hirsjärvi ym. (2004, 217) mainitsevat tärkeäksi 

tarkastella tutkimuksen luotettavuutta kokonaisuutena, jolloin sisäinen johdonmukaisuus 

painottuu. Tarkka kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta lisää tutkimuksen luotettavuutta. 

Tässä luvussa tarkastelen luotettavuutta kokonaisuutena opinnäytetyön prosessin 

näkökulmasta.  

 

Opinnäytetyön aiheen, Henkilökohtainen budjetointi, valinta perustui omaan 

mielenkiintoon työelämäkumppaneiden esittelemistä opinnäytetyön aiheista. Tuleva 

sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus kiinnostaa palveluiden uudistamisen 

näkökulmasta. Olen ollut henkilöstön edustajana maakuntani työryhmissä, ja silloin 

kuulin ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti budjetista maakunnan palveluna. Tällöin jo 

kiinnostuin henkilökohtaisesta budjetoinnista. Aihepiirin valinnan vahvistuttua vahvistui 

myös se, että teen opinnäytetyöni yksin. Hankkeessa oli kuitenkin osoitettu 

yhteyshenkilö, jonka kanssa aihepiiriä tarkasteltiin ja näkökulmaa henkilökohtaiseen 

budjetointiin rajattiin tähän opinnäytetyöhön. Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen 

budjetointi -hankkeella on omat tavoitteensa, mutta luotettavuutta tarkastellessa rajaus oli 

tärkeä, koska opinnäytetyön aikataulu asettaa tietyt vaatimukset opinnäytetyön 

laajuudelle ja omat mahdollisuudet riittävään ajankäyttöön opinnäytetyössä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 165.) 

 

Luotettavuutta tarkasteltaessa tarkastellaan myös aineistonkeruun menetelmää, 

tekniikkaa, aineiston keruun erityispiirteitä sekä mahdollisia ongelmia ja merkityksellisiä 

seikkoja (Tuomi & Sarajärvi 2018, 164; Hirsjärvi ym. 2004, 217-218). Corti & Thompson 

(2007) toteavat, että haastattelumenetelmää käytettäessä on tärkeää merkitä tarkkaan jo 
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litterointivaiheessa aineistoa kuvaavat tiedot huolellisesti, jos aineistoa jatkokäytetään, 

mutta se lisää myös alkuperäisen tutkimuksen luotettavuutta (Ruusuvuori ym. 2010, 451). 

Tämän opinnäytetyöhön haastateltavat olivat osallistuneet henkilökohtaisen budjetin 

kokeiluun Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hankkeessa. Tiedote ja 

pyyntö osallistua haastateltavaksi opinnäytetyöhön lähetettiin kohdeorganisaation 

työntekijöiden välityksellä hankkeessa mukana oleville asiakkaille. Kuulan (2006, 105-

106, 119) mukaan tutkittavilla täytyy olla riittävä tieto tutkimukseen osallistumisesta, 

jotta he voivat tehdä päätöksenä osallistua tutkimukseen.  

 

Tässä opinnäytetyössä aineisto kerättiin haastatteluilla, jotka toteutettiin haastateltavien 

kotona yhtä haastattelua lukuunottamatta, joka toteutettiin haastateltavan valitsemassa 

kahvilassa. Ennen haastatteluja kerroin opinnäytetyön tarkoituksesta ja anonymiteetin 

varmistamisesta. Haastattelutilanteet olivat rauhallisia ja eikä niissä ollut läsnä muita 

henkilöitä. Haastattelut tallennettiin sanelimelle sekä tietokoneessa olleeseen Audacity -

nauhoitus sovellukseen. Tällä tuplavarmistuksella varmistin, että tallennus onnistuu 

haastattelutilanteessa. (Kuula 2006, 106-107.) Aineiston analysoinnissa käytin litterointia 

ja haastattelut kirjattiin sanatarkasti, myös tauot ja äänenpainot. Näin varmistin, että 

pystyn analyysivaiheessa palaamaan haastattelutilanteeseen ja palaamaan havainnoimiini 

tilanteisiin. Tunnistetiedot poistin litteroinnin jälkeen (Kuula 2006, 129). Litteroinnin 

pohjalta etenin sisällön analyysiin. Haastattelutilanteiden luotettavuutta lisäsi se, että osa 

haastateltavista näytti minulle asiakirjoja, jotta väärinymmärryksiltä vältytttiin. Sain 

myös luvan kuvata kameralla asiakirjoja, ja samalla he antoivat suullisesti luvan käyttää 

asiakirjoja opinnäytetyössäni. Osa haastateltavista lähetti jälkeenpäin asiakirjoja 

sähköpostiini, ja samalla antoivat luvan käyttää asiakirjoja opinnäytetyössäni. (Kuula 

2006, 116-117.) 

 

Tässä työssä luotettavuutta vahvistaa se, että aihe, organisaatiot, Avain kansalaisuuteen -

henkilökohtainen budjetointi -hanke ja aineistot eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja. 

Tämä mahdollisti opinnäytetyön ilmiön ja aineiston analysoinnin ja havaintojen 

objektiivisen tarkastelun. Tulee kuitenkin muistaa, että laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston täysin objektiiviseen tarkasteluun vaikuttaa kuitenkin tutkija, koska hän on 

tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160). Gavanagh (1997) 

sekä Cantanzaro (1998) kirjoittavat tutkimusprosessin julkisuudesta, joka parantaa 

luotettavuutta. Tällä tarkoitetaan tutkijan tekemää raportointia yksityiskohtaisesti kuin 
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myös tutkijakollegoiden arviointia prosessissa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 165). Tässä 

opinnäytetyössä aineiston analyysiä ja tuloksia tarkasteltiin yhdessä hankkeen tutkijan 

kanssa. 

 

Luotettavuuden tarkastelussa on tärkeää tutkijan aseman tarkastelu. Olen pyrkinyt 

tuomaan niitä seikkoja, joita kykenin omasta kokemuksestani havainnoimaan. 

Haastattelijana oli hieman vaikeaa olla sanomatta omia mielipiteitä haastatteluissa. 

Minun oli pidettävä ammatillinen roolini taka-alalla ja keskityin tutkimuksen kannalta 

tärkeisiin asioihin. Pyrin olemaan asettamatta aikarajoja haastattelun kestolle, jotta 

haastateltavat saivat rauhassa aikaa tuoda esille kokemuksiaan. Kuitenkin minun oli 

huolehdittava, että teemahaastattelun aiheet tulivat käsiteltyä, enkä voinut antaa 

mahdollisuutta poiketa aiheesta liian kauas. Haasteellisinta oli palauttaa haastatteluun 

osallistujien keskustelua haastatteluteemoihin, kun heillä oli hyvin paljon kokemuksia 

erilaisista sosiaalipalveluista, joita halusivat kertoa minulle. Aineistoa litteroidessa 

minulle tuli mieleen monia jatkokysymyksiä vastauksista, joihin en osannut tarttua 

haastattelutilanteissa. Jatkokysymyksillä olisin mahdollisesti saanut tarkempia kuvauksia 

haastateltavien kokemuksista henkilökohtaisesta budjetista. Tässä näkyi 

kokemattomuuteni tutkimushaastatteluiden tekemisestä. Haastatteluiden ilmapiirin 

saamiseksi luottamukselliseksi onnistuin hyvin. Haastateltavat eivät jättäneet 

kokemuksiaan kertomatta ja varmistavat useaan kertaan, että olin ymmärtänyt oikein 

heidän kertomansa. Haastateltavat olivat antaneet suostumuksensa haastattelun 

tekemiseen, ja minulle välittyi vahvasti, että halusivat kertoa totuudenmukaisesti 

kokemuksistaan, ja vaikuttaa tulevaan lakivalmisteluun tuomalla kokemuksensa esille.  

 

Aineiston analyysiä tarkastelivat useampaan kertaan sekä ohjaavat opettajat että 

hankkeen yhteyshenkilö. Hankkeen yhteyshenkilön kanssa palattiin pelkistettyihin 

ilmauksiin ja alkuperäisilmauksiin, jotta tutkimuskysymyksen kannalta tärkeät asiat 

saatiin mukaan tuloksiin, mutta kuitenkin turvaamalla anonymiteetin. Luotettavuutta olisi 

saattanut lisätä haastateltavien suurempi määrä, joka olisi mahdollistanut laajemman 

kokonaiskuvan henkilökohtaisesta budjetoinnista. En voinut kuitenkaan vaikuttaa 

haastateltavien määrään, koska haastateltavien piti itse ilmoittautua tutkimukseen oman 

halukkuutensa perusteella.  
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6.4 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Tutkimuseettisillä normeilla edistetään hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja pyritään estämään 

väärinkäytöksi. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti hyvään 

tieteelliseen käytäntöön kuuluvat muun muassa eettisesti kestävät 

tiedonhankintamenetelmät, tutkijoiden velvollisuudet tulosten esittämisessä, 

tallentamisessa sekä muiden tutkijoiden työhön viittaamalla julkaisuihin asianmukaisella 

tavalla. (Kuula & Tiitinen 2010; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013.) Opinnäytetyön 

aiheen eettisyyttä pohdittaessa tulee huomioida, kenen ehdoilla tutkimusta tehdään ja 

miksi tutkimukseen ryhdytään (Tuomi & Sarajärvi 2018, 154). Opinnäytetyöni aiheen 

valinta perustui työelämän tarpeisiin Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen 

budjetointi -hankkeelle. Tässä opinnäytetyössä aihe rajautui kapeaan osaan hankkeen 

omista tavoitteista.  

 

Itsemääräämisoikeuden toteutumista edisti, että haastateltaville lähetettiin tiedonanto 

tutkimuksesta, jonka perusteella he vapaaehtoisesti ilmoittautuivat haastateltaviksi. 

Suostumuslomake käytiin tarkasti läpi ja kerroin mahdollisuudesta keskeyttää 

tutkimukseen osallistuminen. Näin varmistin haastateltavien saavan riittävästi tietoa 

opinnäytetyöstäni ja heillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Lisäksi haastateltavat 

saivat yhteystietoni, jotta voivat olla yhteydessä minuun milloin vaan. (Kuula 2006, 129.) 

 

Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma on tehty Diakonia ammattikorkeakoulun 

vaatimusten mukaisesti. Ennen tutkimusluvan hakemista organisaatiosta suunnitelma on 

hyväksytetty opinnäytetyön ohjaajilla sekä Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen 

budjetointi -hankkeen tutkijalla. Tämä varmisti muun muassa sen, että 

tutkimussuunnitelmassa ei ole asiavirheitä ja luotettavuusnäkökulmia on pohdittu jo 

suunnitelmavaiheessa. Opinnäytetyön tekijä huolehtii, että opinnäytetyö noudattaa 

yleisesti hyväksyttyjä hyvän tieteellisen toiminnan periaatteita. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012).  

 

Aineiston hankinta eli haastatteluaineisto kohdistui henkilökohtaisen budjetoinnin 

valinneisiin asiakkaisiin. Anonymiteetin suojelemiseksi haastateltavien taustatietoa tai 

esittelyä ei ole työssäni lainkaan. Myöskään tarkkaa tutkimuksen tekopaikkaa ei mainita 

opinnäytetyössäni. Alkuperäisilmauksia valitessa tuloksiin, tein valintoja, jotta 
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haastateltavien anonymiteetti säilyi, eikä kukaan yksittäinen haastateltava tule 

tunnistetuksi. Myöskään haastatteluiden yksilöintitietoja ei ole kuten Haastateltava 1 tai 

H1, koska lukemalla haastateltavan kaikki alkuperäisilmaukset saattaisivat olla 

pääteltävissä henkilöllisyys. (Kuula 200-205.) 

 

Hyvää tutkimusta ohjaa eettinen sitoutuneisuus. Laadukas tutkimussuunnitelma, valitun 

tutkimusasetelman sopivuus ja hyvin tehty raportointi on tutkimuksen luotettavuutta, 

mutta samalla eettisyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149-150.) Opinnäytetyössäni 

sitoutuneisuus näkyy perehtyneisyyteni tutkittavaan ilmiöön ja laadukkaaseen 

lähdemateriaaliin. Lähdemateriaalien valinnassa korostui myös luotettavuus. Tutkiessani 

haastateltavien kokemuksia pyrin laaja-alaisesti tuomaan työssäni kokemustietoa 

tuloksissa. Lisäksi koko opinnäytetyö prosessin ajan kyseenalaistaen luotettavuutta ja 

huomioin eettisyyden, ja tämä näkyi aineiston keruussa, analyysissä ja raportoinnissa.  

 

Eettisyyden huomiointi opinnäytetyön raportoinnissa on tärkeä yksityisyyden 

suojaamiseksi. Kooltaan pieniä ja maantieteellisesti paikannettavia voi olla mahdollista 

tunnistaa, jolloin on tärkeä miettiä erityisen tarkasti, miten yksityisyyden suoja turvataan. 

Suorat aineistositaatit on hyvä tehdä täysin tunnistamattomaksi. (Kuula 2006, 204-207.) 

Opinnäytetyön raportissa ei mainita arkaluonteisia asioita, kuten paikkakuntia tai 

haastateltavien yksilöintitietoja. Lisäksi suorista aineistositaateista olen poistanut tai 

vaihtanut yleistykseen haastateltavien kokemukset, jotta anonymiteetti säilyy. Suorissa 

sitaateissa olen pilkkonut haastateltavien kokemukset mahdollisimman pieniin lausumiin 

myöskin anonymiteetin säilymiseksi.  
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 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

1. Asiakkaat tyytyväisiä henkilökohtaiseen budjetointiin toimintamallina. 

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä henkilökohtaiseen 

budjetointiin palveluna sekä sen tuomiin positiivisiin vaikutuksiin. 

Henkilökohtainen budjetointi on lisännyt asiakkaiden omia 

valinnanmahdollisuuksia sekä itsemääräämisoikeutta. Henkilökohtainen 

budjetoinnin tulee olla jatkossakin palveluiden järjestämisen muotona.  

 

2. Henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin käytännön toteutus ei ole vielä 

toimiva. 

 

Tyytymättömyys henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamiseen liittyy uuden 

toimintamallien keskeneräisyyteen, joka asiakkaille näyttäytyi kankeutena, 

byrokraattisuutena tai epäselvinä tilanteina. Henkilökohtaiseen budjetointiin on 

syytä luoda toiminta- ja päätöksentekoprosessi, riittävästi resurssoitu tuki 

asiakkaalle sekä joustavuutta palveluntuottajien valintaan ja 

maksatuskäytäntöihin.  

 

3. Tietoa tarvitaan  

 

Opinnäytetyön tulosten perusteella asiakkaiden kokemus riittämättömästä tiedon 

saannista aiheutti tyytymättömyyttä. Kun kyseessä on uusi toimintamalli, on 

erittäin tärkeää, että asiakkaat saavat riittävästi tietoa oikeaan aikaan. Tiedon 

saannin puutteet aiheuttivat ongelmia budjetin ja palveluiden käytössä. 

Työntekijöiden tavoitettavuus tai tukihenkilötoiminta tulee olla ohjeistettu siten, 

että tavoitettavuusongelmat eivät vaikeuta asiakkaan palvelun käyttöä. 

Työntekijät tarvitsevat myös riittävästi tietoa, jotta pystyvät toimimaan 

asiantuntijoina asiakkaiden erilaisissa tilanteissa sekä vastaamaan asiakkaiden 

tiedon tarpeisiin.  
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4. Ohjeet henkilökohtaisen budjetin käyttöön 

 

Palvelutarpeen arvioinnilla ja asiakassuunnitelman tekemisellä voidaan välttää 

budjetin käyttöön liittyvät epäselvyydet, joita opinnäytetyössäni tule esiin.  

Asiakassuunnitelmaan tulee kirjata mihin henkilökohtaista budjettia saa käyttää.  

Vastuutyöntekijän tai palveluntuottajan tulee huolehtia suunnitelman arvioinnista 

tai käynnistää palveluiden uudelleen arviointi asiakkaan tilanteen vaatiessa.  

 

 

Jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyöni jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää yksittäisen asiakkaan 

palvelukokonaisuutta ja siitä aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Opinnäytetyöhön 

haastatelluilla asiakkaille oli henkilökohtaisen budjetin lisäksi muita sosiaalipalveluista, 

joten henkilökohtaisen budjetoinnin tultua lakisääteiseksi oli mielestäni tärkeä saada 

selville voidaanko budjetilla saada aikaan säästöjä ja vai lisääntyvätkö hallinnon 

kustannukset.  
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Liite 1. Tiedonanto tutkimukseen osallistuville 

 

Henkilökohtainen budjetti- Toimintamalin kustannukset ja asiakkaiden kokemukset 

henkilökohtaisesta budjetista  

 

Pyydän Sinua osallistumaan tutkimukseeni henkilökohtaisesta budjetoinnista.  

Tutkimukseni on opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakouluun, jossa opiskelen 

ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Työelämäkumppani on Avain kansalaisuuteen – 

henkilökohtainen budjetointi -hanke. Yksi osa tutkimuksen aineistoa on haastattelut. 

Lisäksi tutkimukseeni tulee aineistoa Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen 

budjetointi -hankkeen tiedonkeruusta. Hankkeella asianmukainen tutkimuslupa.  

 

Haluaisin haastatella sinua kokemuksistasi henkilökohtaisesta budjetista. Tavoitteena on, 

että saatua tietoa voidaan hyödyntää henkilökohtaisen budjetin tultua lakisääteiseksi 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa.  

 

Tutkimukseen haastattelen henkilökohtaisen budjetin valinneita asiakkaita (poistettu 

paikkakunnat AK). Haastattelu kestää noin 1-2 tuntia. Haastattelut ovat luottamuksellisia. 

Haastateltujen henkilöllisyys ei tule esille missään vaiheessa. Haastattelut nauhoitetaan 

ja opinnäytetyön valmistuttua kaikki ääninauhat ja tekstiliuskat hävitetään. Tutkimukseen 

osallistujilla oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen koska tahansa. Lisäksi 

tutkimukseen osallistujilta pyydetään kirjallinen suostumus.  

 

Annan mielelläni lisätietoja opinnäytetyöstäni ja voit ilmoittautua haastateltavaksi 

puhelimitse tai sähköpostitse.  

 

Yhteistyöterveisin  

Anna Kenni, Sairaanhoitaja AMK 

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen YAMK-opiskelija 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki. 

anna.kenni@student.diak.fi puh. 040-5830358 

 

  

mailto:anna.kenni@student.diak.fi
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Liite 2. Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

   

Henkilökohtainen budjetti- toimintamallin kustannukset ja  

asiakkaiden kokemukset henkilökohtaisesta budjetista.  

Anna Kenni, Sairaanhoitaja (AMK), YAMK-opiskelija 

Diakonia ammattikorkeakoulu, Helsinki 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia henkilökohtaisen budjetin valinneiden 

asiakkaiden kokemuksia henkilökohtaisesta budjetista sekä toimintamallin kustannuksia. 

Tavoitteena on, että saatua tietoa voidaan hyödyntää henkilökohtaisen budjetin tultua 

lakisääteiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa.  

 

Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta ja sen yhteydessä suoritettavasta tietojen 

keräämisestä. Suostumuksellani minua haastatellaan ja haastattelu nauhoitetaan. 

Nauhoitukset tulevat vain tukijan käyttöön ja hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 

Opinnäytetyö raportissa haastateltavia ei voida tunnistaa. Haastateltavaan viitataan 

numerolla tai kirjaimella.  

 

Minulla on oikeus milloin tahansa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä 

tai suostumuksen peruuttamisesta ei aiheudu minulle seuraamuksia, eikä se vaikuta 

asemaani sosiaali- ja terveyenhuollon asiakkaana.  

 

Allekirjoituksella vahvistan, että osallistun tässä asiakirjassa mainittuun opinnäytetyön 

tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tutkimukseen.  

 

Osallistujan allekirjoitus:   Päiväys: 

 

________________________________ 

Nimen selvennys 

Tutkijan allekirjoitus:   Päiväys:  

 

_______________________________ 
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Liite 3. Teemahaastattelurunko 

 

Haastateltavan nimi/numero: 

 

Teema-alue 1. 

Henkilökohtaisen budjetin hallinta 

Miten koit budjetin toteuttamisen ja seurannan? 

Mitkä asiat koit vaikeaksi/haastavaksi budjetin käytössä? 

 

Teema-alue 2. 

Henkilökohtaisen budjetin käyttö ja riittävyys 

Mitä palveluita, tukea ja apua hankit? 

Miten seurasit budjettisi käyttöä ja miten se onnistui? 

Miten budjetti riitti palveluiden hankkimiseen? Mihin olit tyytyväinen omassa budjetissa? 

Mihin et ollut tyytyväinen omassa budjetissasi? 

Maksoitko jotain lisäpalveluita? Minkälaisista palveluista maksoit lisää ja kuinka paljon? 

Jäikö budjettia käyttämättä? Minkä vuoksi budjettia jäi käyttämättä? 

 

Teema-alue 3.  

Henkilökohtaisen budjetin seuranta  

Minkälaista apua sait budjetin seurannassa? Keneltä sait apua? 

Millaisissa asioissa apua kaipasit? 

Kuinka paljon käytit aikaa henkilökohtaiseen budjettiin? Mihin käytit aikaasi ja kuinka 

paljon aikaa käytit?  

 

Teema-alue 4.  

Henkilökohtaisen budjetin vaikutukset 

Minkälaisia muutoksia hyvinvoinnissasi on tapahtunut? 

Minkälaisia muutoksia toimintakyvyssäsi on tapahtunut? 

Minkälaisia muutoksia jaksamisessasi on tapahtunut? 

Valitsisitko jatkossakin HB-toimintamallin? Jos et valitsisi, niin mikä olisi syy tähän? 
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LIITE 4. Esimerkki haastatteluaineiston sisällönanalyysistä 

 

Yhdistävä luokka Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

Asiakkaiden 

ristiriitaiset 

kokemukset 

henkilökohtaisesta 

budjetoinnista 

Tyytymättömyys 

henkilökohtaisen 

budjetin 

toteuttamiseen 

Tyytymättömyys 

päätöksentekoon 

Tyytymättömyys 

päätösten jaksottamiseen 

   Päätösten odottaminen 

vaikeuttaa budjetin käyttöä 

   Epäjohdonmukaisuus 

palvelusuunnitelman ja 

budjetin välillä 

  Tyytymättömyys 

byrokraattisuuteen 

Byrokraattisuus vaikeuttaa 

budjetin käyttöä 

   Ainoastaan hyväksyttyjen 

palveluntuottajien käyttö 

haastavaa 

  Tyytymättömyys 

työntekijän toimintaan 

Työntekijöiden riittämätön 

osaaminen 

henkilökohtaisesta 

budjetista 

   Luottamuksen puute 

   Työntekijöillä paljon työtä 

   Vaikea tavoittaa 

työntekijää 

   Riittämätön ohjaus 

budjetin käyttöön 

   Epäselvyys budjetin 

käytöstä 

   Tiedottamisen 

puutteellisuus 
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  Tyytymättömyys 

henkilökohtaisen budjetin 

käytön seuraamuksiin 

Lisääntynyt ajankäyttö 

turhauttaa  

   Budjettiin pääsy vaikeutti 

tilannetta 

   Negatiivisten tunteiden 

kokeminen liittyen 

henkilökohtaiseen 

budjettiin  

  Tyytymättömyys 

maksukäytäntöihin 

Laskutuskäytännöt 

hankalia 

   Maksusitoumuksien 

käyttö hankalaa 

   Monipuolisemmat 

maksukäytännöt 

budjettirahalle 

 Tyytyväisyys 

henkilökohtaisen 

budjetin vaikutuksiin 

Tyytyväisyys omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin 

Itsemääräämisen 

lisääntyminen 

  Tyytyväisyys 

henkilökohtaiseen 

budjettiin palveluna 

Henkilökohtainen budjetti 

palveluna hyvä 

  Tyytyväisyys henkisen 

hyvinvoinnin 

lisääntymiseen 

Mielialan keventyminen 

  Tyytyväisyys vapaa-ajan 

lisääntymiseen 

Oman ajan lisääntyminen 
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