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Asian valmistelijat kehittämispäällikkö Niina Helminen, 044 794 4002 ja vanhus- ja vammaispalvelujen
johtaja Niina Kaukonen, 044 794 4003.
Vuoden 2020 alussa käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen
budjetoinnin kokeiluhanke vuosille 2020–2021, jota sosiaali- ja
terveysministeriö (STM) ohjaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
toteuttaa. Hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta
yhteiskehittämisestä. Kaikki alueelliset hankkeet osallistuvat THL:n
koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Alueellisille hankkeille
myönnetään yhteensä enintään 3,3 miljoonaan euroa valtionavustusta
koko hankkeen ajalle.
Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen
järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa,
valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen
kokonaisuutta. Hankkeessa luodaan sopivan tuen malli Etelä-Savossa ja
koko Suomessa.
Hankehakemusta on valmisteltu yhteistyössä Kehitysvammaisten
palvelusäätiön kanssa. Essote kuntayhtymä kutsui valmistelutyöhön
mukaan Vaalijalan kuntayhtymän, Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän Sosterin ja Pieksämäen kaupungin. Mukaan päätti lähteä
Vaalijalan kuntayhtymä.
Vammaisneuvoston, järjestötoimijoiden, hankekumppaneiden ja
kokemusasiantuntijoiden kanssa järjestettiin Ideapaja 29.4.2020.
Ideapajassa työstettiin yhdessä hankehakemusta.
Periaatepäätöksen sitoutumisestaan hanketyöskentelyyn ovat antaneet
seuraavat toimijat:
Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Diakonia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kukunori ry.
Hankkeeseen osallistuminen mahdollistetaan Essoten alueen kunnille sekä
laajasti järjestötoimijoille, kokemusasiantuntijoille ja palvelujen tuottajille
heidän itsensä haluamalla tavalla. Osallistuminen voi olla tiivistä
osallistumista ja tai osallistumista omien resurssien ja mahdollisuuksia
mukaan vain tiettyihin osa-alueisiin ja/tai tapahtumiin.
Yhteisen valmistelun tuloksena on syntynyt SOPIVA, Etelä-Savon
henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen hankehakemus,
hankesuunnitelma, talousarvio ja viestintäsuunnitelma. Asiakirjat
lähetetään tiedoksi hallitukselle 19.5.2020 tilanteen mukaisina. Tämän
jälkeen asiakirjoja voidaan stilisoida ennen hakemuksen lähettämistä
25.5.2020.
SOPIVA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen
budjetoinnin järjestämisen tapoja, joilla henkilökohtaista budjetointia
voidaan toteuttaa. Kehittämistyötä tehdään asiakkaiden kanssa
toteutettavan sosiaalityön avulla, alueellisena verkostotyönä sekä

valtakunnallisena yhteistyönä henkilökohtaisen budjetoinnin hankeen
kanssa. Vammaisen henkilön ja muiden henkilökohtaiseen budjetointiin
osallistuvien toimijoiden rooleja tarkastellaan ja kuvataan roolikartoiksi ja
prosessikuvauksiksi.
Hankeen toiminnallisena tavoitteena on:
- yhdessä kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin
järjestämisen tapa
- luoda tavan toimia, jolla HB voi tulevaisuudessa toteutua hankkeen
alueelle
- vahvistaa osallistujien ammattitaitoa asiakasprosesseissa toimimisessa
- ihmislähtöien toiminta, yhdessä kehittäminen tositarkoituksella
- hankkeessa kehittämistyötä tehdään alueilla yhdessä
palvelunkäyttäjien ja ammattilaisten kanssa.
Valtionavustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen
valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Maksatus tapahtuu
jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Alueellisen hankkeen
omavastuuosuuteen (20 %) voidaan laskea hanketyöskentelyyn liittyvät
henkilöstökustannukset. Jos työntekijä tekee hanketyötä vain osan
työajastaan, maksatushakemukseen liitetään tuntikirjanpito hankkeelle
tehdystä työstä. Muita hyväksyttäviä kuluja ovat hankkeen
hallinnointikustannukset, hankkeen matkakustannukset, toimitilojen
vuokrat, välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät irtaimen omaisuuden
hankintakulut, ulkopuolisista lähteistä hankitun tutkimuksen ja tietämyksen
sekä konsultoinnin ja vastaavien asiantuntijapalveluiden kustannukset, ja
muut hankkeen toteuttamiseksi välttämättömät kustannukset. Hakijana voi
olla kunta tai kuntayhtymä.
Hankkeen kokonaistalousarvio on 669.940 euroa, josta kuntayhtymän
omavastuuosuus on 114.788 euroa (28.148 euroa vuodelle 2020 ja 86.640
euroa vuodelle 2021). Hakuaika valtionavustuksiin päättyy 25.5.2020.
Hallituksen päätös toimitetaan hakemuksen liitteeksi hallituksen käsittelyn
jälkeen.
Kuntayhtymän johtaja:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy SOPIVA, Etelä-Savon
henkilökohtaisen budjetoinnin -hankkeen hankehakemuksen sekä siihen
liittyvän hankesuunnitelman, talousarvion ja viestintäsuunnitelman.
Päätös:

Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

