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HAKUILMOITUS

VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN HENKILÖKOHTAISEN
BUDJETOINNIN KOKEILUJA VUOSINA 2020-2021 TOTEUTTAVILLE HANKKEILLE

KÄYTTÖTARKOITUS JA TAUSTA
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvät vammaisten
henkilöiden henkilökohtaisten budjettien kokeilut. Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös
lainsäädännön muutostarpeet.
Kokeiluhankkeen tavoitteena on määritellä henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen
valtakunnalliset periaatteet ja toimintakäytännöt, jotka soveltuvat Suomen
oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen. Hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen
budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita sekä avun
ja tuen tarpeita. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan henkilökohtainen
budjetointi on avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä
suunnittelemassa, valitsemassa ja toteuttamassa avun, tuen ja palvelujen kokonaisuutta.
Hanketta toteutetaan alueellisilla kokeiluhankkeilla, joita rahoitetaan valtionavustuksilla
vuosina 2020-2021 yhteensä enintään 3,3 miljoonalla eurolla. Avustukset perustuvat valtion
talousarvion momentilta 33.60.39 (Palvelurakenteen kehittäminen) hankkeen
toteuttamiseksi tehtyihin varauksiin. Vuodelle 2020 jaettavissa oleva hankeavustuksen
enimmäismäärä on 1,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021
avustus myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy talousarviossa määrärahan
tähän tarkoitukseen. Vuoden 2020 talousarvion perusteella myönnettävä avustus on
käytettävissä koko hankekauden ajan ja vuoden 2021 talousarvion perusteella myönnettävä
avustus vuoden 2021.
Hankekokonaisuus muodostuu alueellisen ja valtakunnallisen työskentelyn
kokonaisuudesta. Alueellinen työskentely koostuu alueella tehtävästä asiakas- ja
verkostotyöstä sekä työskentelystä muiden alueellisten hankkeiden kanssa
valtakunnallisella tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisen
kehittämistyön toteuttamisesta sekä koordinoi ja tukee alueellisia hankkeita.
Hankkeen tavoitteet nivoutuvat yhteen vammaispalvelulainsäädännön
kokonaisuudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kansallisen ja
alueellisen valmistelun kanssa. Asiakkaille hankkeessa tapahtuva kehittämistyö näkyy
itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistumisena, lisääntyvinä
valinnanmahdollisuuksina palveluiden suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa sekä
yksilöllisenä apuna, tukena ja palveluina. Hankkeen hyvä toteutuminen edellyttää
asiakkaiden ja heitä edustavien järjestöjen vahvaa mukanaoloa hankkeen suunnittelussa ja
toteutuksessa.
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Hanke on sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina
2020-2023 annetun valtioneuvoston asetuksen (13/2020) 1 §:n 2 momentin mukainen
hanke. Hankeavustuksen hakemisessa ja käytössä on noudatettava Vammaisten
henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen 2020-2021 hankeopasta.

HAKEMINEN
Hakijana voi olla järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Myönnettävän
valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen
valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Hakuaika valtionavustuksiin alkaa 25.3.2020 ja päättyy 25.5.2020. Sosiaali- ja
terveysministeriö ottaa huomioon vallitsevat poikkeusolosuhteet ja niiden vaikutukset
kuntien ja kuntayhtymien mahdollisuuksiin laatia hankehakemuksia. Sosiaali- ja
terveysministeriö varautuu siihen, että hakuaikaa voidaan jatkaa, jos poikkeusolosuhteet
haittaavat kohtuuttomasti kuntien ja kuntayhtymien hakemista hankkeeseen.
Hakemus liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa sosiaali- ja terveysministeriöön
osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Hankeopas sekä hakulomake ja liitteet täyttöohjeineen
löytyvät osoitteesta https://stm.fi/hanke?tunnus=STM034:00/2020.

AVUSTUSPÄÄTÖKSET JA LISÄTIETOJA
Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset kesällä 2020.
Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaa STM:ssä lakimies Kirsi-Maria Malmlund ja
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee alueita hankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon
liittyvissä tehtävissä. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujenkasikirja/ajankohtaista/henkilokohtaisen-budjetoinnin-hanke

