
 

Kokemuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista käytännössä  

Samuelin tarina 

 

Tietoja: Samuel on 49-vuotias harrastuksissaan aktiivinen mies. Hän pitää autoista, musiikista ja osallistuu 

aktiivisesti CP-liiton toimintaan, mitä kautta hän saa olla mukana vaikuttamassa asioihin. Samuel tekee 

oman toiminimen kautta ääniteknikon töitä ja kesäisin hän työskentelee festareilla liikenteenohjaajana. 

Ajokortin Samuel on omistanut jo 30 vuotta, mistä 13 vuoden ajan hän ajoi linja-autoa.  

Samuel tarvitsee arjessaan apua terveyden ja hygienian hoidossa sekä kodinhoidollisissa asioissa. Joskus 

hän tarvitsee henkilökohtaista avustajaa myös asiointiin, mutta useimmat asiat hän saa hoidettua 

itsenäisesti. Talvisin Samuel tarvitsee myös kulkemiseen apua, sillä lumihangessa on haastavaa kulkea 

pyörätuolilla. Samuelilla on ollut pitkään vammaispalvelulain mukaan myönnetty kuljetuspalvelu, jota hän 

ei kuitenkaan ole käyttänyt kuin muutamia kertoja. Tähän syy on se, että Samuelilla on aina ollut oma auto 

käytössä ja hän mielellään ajaa sillä. 

  

Henkilökohtainen budjetointi käytännössä: Vajaa vuosi sitten Samuelilta vähennettiin 

kuljetuspalvelumatkoja huomattavasti, ja nykyään Samuel saa kaupungilta rahallista tukea oman auton 

käyttöön. Samuel kerää kuitit maksamistaan polttoaineista, välttämättömistä korjauskuluista sekä 

vakuutusmaksuista ja katsastuksista, ja toimittaa nämä kuukausittain vammaispalvelutoimistoon. Samuelin 

budjetti oman auton käyttämiseen on tullut paljon halvemmaksi kuin kuljetuspalvelu.  

 

Mikä on muuttunut? Samuelille oman auton käyttäminen merkitsee vapautta: vapautta liikkua sinne, 

minne haluaa, silloin kun haluaa. Kuljetuspalveluita voi käyttää vain tietyllä alueella, ja omat aikataulut 

täytyy sovittaa niiden mukaan. Vaikka Samuel käyttikin jatkuvasti omaa autoaan ilman henkilökohtaista 

budjettia, kokee hän elämänlaatunsa parantuneen palvelun alkamisen jälkeen.  

Samuel käyttää henkilökohtaista budjettia myös kotipalveluun. Hänen luonaan käydään päivittäin kolme 

kertaa. Yksityisen palveluntuottajan kotipalvelu on Samuelin mielestä huomattavasti parempaa, kuin hänen 

kokemuksensa kaupungin kotipalvelusta olivat. Yksityisen palveluntuottajan kanssa esimerkiksi 

suihkupäivien vaihtaminen sujuu helposti. Samuelin ei tarvitse enää sovittaa menojaan suihkupäiviä 

ajatellen, vaan voi tarvittaessa vaihtaa suihkupäiväänsä omia menojaan silmällä pitäen. 

Hänen kotihoitonsa hoitaa palveluntuottaja, jolla on alle kymmenen työntekijää. Tästä syystä jokainen 

työntekijä tuntee Samuelin, ja tieto heidän välillään kulkee helposti. Vaikka Samuelin luona käykin monesti 

lähihoitaja, on yrityksen sairaanhoitaja helposti tavoitettavissa. Samuel kokee saavansa nykyään vastauksia 

terveyteensä liittyviin asioihin helposti kotipalvelun sairaanhoitajalta, mistä syystä hänen käyntinsä 

terveyskeskuksessa ovat vähentyneet.  

Henkilökohtainen budjetointi on tuonut Samuelin elämään vapautta ja kokemusta yhdenvertaisuudesta. 

Hän haluaa kuitenkin käyttää palvelua vastuullisesti, ja esim. korjata itse autoaan, jos vain osaa. Samuel 

näkee asiassa myös positiivisia puolia kaupungin kannalta: nyt kun hänen ei tarvitse hakea lisämatkoja 

esim. kuljetuspalvelualueen ulkopuolisille matkareissuille, hän kokee säästävänsä sosiaalityöntekijöiden 

kallista aikaa toisten asiakkaiden asioihin. 30 vuotta omaa autoa ajaneena Samuelille on myös merkittävää 

se, että hänen osaamisensa ja taitonsa, sekä rakkautensa autoilua kohtaan saa tunnustusta 

henkilökohtaisen budjetoinnin avulla. 


