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Sopimusmuutos Vantaan kaupungin ja FIM Varainhoito Oy:n välisen sopimukseen neuropsykiatrisesti
oireilevien lasten ja heidän perheidensä palveluiden kehittämiseen Lapset SIBvaikuttavuusinvestointihankkeen avulla
Vantaan kaupungin perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom päätti 26.10.2018 § 80 sopimuksen
solmimisesta FIM Varainhoito Oy:n kanssa neuropsykologisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä palvelujen
kehittämiseksi Lapset SIB-vaikuttavuusinvestointihankkeen avulla.
Tavoitteena oli, että varhaisella tunnistamisella sekä perheen lähtökohdista muotoutuvilla palveluilla voitaisiin
ehkäistä tilanteen huononemista, raskasta palvelutarvetta ja pitkällä aikavälillä vähentää lastensuojelun
kustannuksia.
Vaikuttavuusinvestoimisen muoto, tulosperusteinen rahoitussopimus SIB, mahdollisti uudenlaisten
palvelukokonaisuuksien kehittämisen ja järjestämisen ulkopuolisen rahoituksen avulla. SIB-mallissa
institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat
palvelukokonaisuuden taloudellisen riskin. Lapset SIB Vantaa -hanketta hallinnoi FIM Varainhoito Oy:n kanssa
samaan konserniin kuuluva FIM Pääomarahastot Oy (rahastohallinnointi) yhdessä kumppaninsa Lastensuojelun
Keskusliitto ry:n (LSKL) kanssa, joka vastaa hankkeen interventiohallinnoinnista. Vantaan SIB-hankkeelle on
määritelty mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Vantaan kaupunki maksaa
tavoitteiden mukaisista tuloksista, ts. syntyneistä säästöistä.
Tavoitteena oli ohjata vuosittain hankkeeseen viiden vuoden ajan noin 50 kohderyhmään kuuluvaa lasta
perheineen. Ohjelman sopimusjakso on 1.1.2019 – 31.12.2031 (13 vuotta).
Vantaan kaupungin hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan palvelualuejohtaja tai hänen määräämänsä
palvelualueellaan päättää palvelualuetta koskevista sopimuksista.
Sopimusmuutosten tarve
Sopimus on nyt voimassa kolmatta vuotta. Sopimuksen voimassaoloaikana on käynyt ilmi, että sopimuksella ei
saavuteta toivottavia kustannusten säästöjä. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toteuttaman väliarvioinnin mukaan
palvelu ei ole tavoittanut riittävästi tarkoitettua ydinkohderyhmää ja se on irrallinen kaupungin olemassa olevasta
neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja perheiden palveluohjauksesta ja -ketjusta. Lisäksi ohjelman hallinnointi
edellyttää Vantaan kaupungin henkilöstön ennakoitua suurempaa työpanosta.
Sopimuksen irtisanominen ei ole mahdollista, koska pääsopimuksen kohdan 10 mukaista sopimuksen
irtisanomisperustetta ei ole olemassa. Liitteessä 1 on kohta sopimuksen terminoinnista, millä tarkoitetaan
sopimuksen irtisanomista tai purkamista. Koska pääsopimus menee sopimuksen asiakirjojen hierarkiassa
sopimusliitteen 1 ehtojen edelle, ei Vantaan kaupungilla ole perustetta sopimuksen irtisanomiseen.
Sopimusosapuolen kanssa on päästy sopimukseen, jossa sovitaan sopimusmuutoksista, jotka ovat Vantaan
kaupungin edun mukaisia ja jotka säästävät Vantaan kaupungille kustannuksia suhteessa alkuperäisiin
sopimusehtoihin.
Ensimmäinen sopimusmuutos koskee sitä, että uusia asiakkaita ei enää ohjata ohjelmaan 1.6.2021 alkaen, koska
katsotaan että Vantaan kaupunki voi toisin toimien tuottaa palvelut kustannustehokkaammin. Sopimus jää
voimaan kolmena eri vuotena ohjelmaan ohjattujen ryhmien osalta eli vuonna 2019 aloittaneet (kohortti 2019),
vuonna 2020 aloittaneet (kohortti 2020) ja vuonna 2021 aloittaneet (kohortti 2021).
Samalla täsmennetään sopimuksella sitä, minä vuonna kunkin kohortin ensimmäiset kustannukset maksetaan.
Kohortin 2019 osalta sopimuksen vaikuttavuutta arvioidaan ensimmäisen kerran vuonna 2021 ja sopimuksen
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mukainen korvaus maksetaan seuraavana vuonna 2022. Tämä muutos antaa kaupungille maksuaikaa siirtäen
vuoden 2021 vaikuttavuudesta maksamisen vuoden 2022 puolelle.
Todettakoon vielä, että vaikuttaa todennäköiseltä, että korvausta ei tulla lainkaan maksamaan vaikuttavuuden
perusteella, vaan sen sijaan maksukatoksi kaupungin näkökulmasta ja tuottokatoksi rahaston näkökulmasta
sovitun sijoittajan vuotuisen 8 % tuoton perusteella.
(Lisätiedon antaja: erityisasiantuntija Leena Marila-Penttinen)
Päätös:
Päätän, että sopimuksen liitettä 1 muutetaan siten, että se on muutoksen jälkeen oheisen liitteen mukainen.
Päätös ja sitoumuksen muutos tulevat kaupunkia sitovaksi vasta, kun ylemmät toimielimet ovat joko päättäneet
olla käyttämättä otto-oikeutta päätökseen tai jos tällaista päätöstä ei ole tehty, kun otto-oikeuden käyttämisen
määräaika on päättynyt.
Liitteet:
- Muutettu sopimuksen liite 1: Palvelukokonaisuus, vaikuttavuuden mittaaminen ja tulospalkkio
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- sosiaali- ja terveyslautakunta
- perhe- ja sosiaalipalvelut
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Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika:

26.5.2021

Paikka:

Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
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Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, postiosoite: Vantaan kaupunki,
Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä
aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän
allekirjoitettava.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.
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