Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2025
AKJ on ottanut seuraavat lautakunnan muutosesitykset huomioon lisämateriaalina olevassa talousarvioesityksessä 2022
MuutosSivu, kappale
ehdotuksen
numero

Esitys muutettavaksi tekstiksi (mitä lisätään, poistetaan tai korvataan)

Jos muutoksella
määrärahavaikutuksia,
miten katetaan

LAUTAKUNTAKÄSITTELY 11.10.2021

1

sivu 3 , kappale 9

Toimiala panostaa palvelujen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. (Lihavoitu kohta
lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

2

Sivu 4, kappale 6

Koronan onnistunut jälkihoito ja sen aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan kattaminen edellyttää sekä
tehokkuutta toimialan normaalilta palvelutuotannolta että kohdennettua panostusta poikkeusoloista
erityisesti kärsineisiin asukasryhmiin. Toimiala mm. vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyden
palveluja, vastaanottotoimintaa sekä kehittää perhekeskustoimintaa, omaishoitotoimintaa ja
ennaltaehkäiseviä palveluita. (Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Toimiala mm. vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyden palveluja,
vastaanottotoimintaa sekä kehittää perhekeskustoimintaa, ennaltaehkäiseviä palveluja ja
ikäihmisten palveluita, ml. omaishoito.

3

Sivu 4, kappale 7

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa jatketaan perustason palvelujen kehittämistä valtionavustuksen
tuella osana kansallisen sote-uudistuksen toimeenpanoa. Kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä
linjajohdon kanssa siten, että kehittämisen painopisteet tukevat toimialan keskeisten strategisten
tavoitteiden toteutumista. Hankkeessa mm. parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,
kehitetään perhekeskustoimintaa ja mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä lisätään palvelujen
asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäiseviä palvelumuotoja monialaisena yhteistyönä yhdessä Keravan
kanssa. Henkilöstö on suunnittelussa mukana. (Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

4

Sivu 4, kappale 8

Toimiala osallistuu kaupunkitasoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön sekä toteuttaa
osaltaan useita terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen
tähtääviä hankkeita ja toimenpiteitä. Näitä ovat mm. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sekä
osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä vahvistava TEOT-hanke. Terveyden edistämiseen tähtäävää
yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollonalan järjestöjen kanssa vahvistetaan. (Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

5

Sivu 4, kappale 9, (tämä
kappale jatkuu sivulle 10).

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla arvioidaan toiminnan yhdenvertaisuus- ja
sukupuolivaikutuksia. Toimialalla perehdytään sukupuolitietoiseen budjetointiin keräämällä ja
analysoimalla tietoa palvelujen käytön jakautumisesta eri sukupuolten välillä, tunnistamalla mahdollisia
sukupuolten välisiä palvelutarpeiden eroja sekä käynnistämällä kohdennettuja toimenpiteitä
palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Toimialoille yhteisen sukupuolitietoisen budjetoinnin
kaupunkiturvallisuuden kehittämiskohteeksi toimialalla valittiin lähisuhdeväkivallan tarkastelu. (Lihavoitu
kohta lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

6

Sivu 5, kappale 3:n jälkeen

Lisäys, UUSI: Mielenterveyspalveluverkostojen kokonaisvaltainen kehitys.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita
kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa.
Mielenterveyspalvelujen eri toimijoiden palvelujen yhteentoimivuutta parannetaan ohjaamalla
aiempaa paremmin palveluketjuja ja koko verkostoa. Nuorten mielenterveyspalvelujen
tarjoamaa kasvatetaan, ja tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Selvitys toisen Nupin
käynnistämisestä, resurssoinnista ja sijainnista laaditaan kesäkuuhun 2022 mennessä. Koronan
aiheuttaman palvelu- ja hoitovelan hoitamiseen keskitytään kaikilla palvelualueilla. Sosiaali- ja
terveydenhuollon kaikissa palveluissa huomioidaan perheiden moninaisuus.

MuutosSivu, kappale
ehdotuksen
numero

Esitys muutettavaksi tekstiksi (mitä lisätään, poistetaan tai korvataan)

Jos muutoksella
määrärahavaikutuksia,
miten katetaan

LAUTAKUNTAKÄSITTELY 11.10.2021

7

Sivu 5, kappale 3:n jälkeen

Lisäys, UUSI: Koronapandemiasta aiheutuneen hoitovelan purkaminen toimialan eri osa-alueissa
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin yhdistäminen muutosesityksen kohtaan kuusi.

8

Sivu 5, kappale 3:n jälkeen

Lisäys, UUSI: Huomioidaan perheiden moninaisuus kaikissa toimielimen palveluissa (Lihavoitu kohta
lisätty)

Hyväksyttiin yhdistäminen muutosesityksen kohtaan kuusi.

9

Sivu 5, kappale 3:n jälkeen

Nuorten hyvinvoinnin tukeminen nopeuttamalla palvelujen piiriin pääsyä ja tarjoamalla matalan
kynnyksen mielenterveyspalveluja lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tarjontaa.
Odotusaika Nuppiin lyhenee merkittävästi. (Yliviivattu teksti korvattu lihavoidulla tekstillä)

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Nuorten hyvinvoinnin tukeminen nopeuttamalla palvelujen piiriin
pääsyä ja lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tarjontaa.
(Jälkimmäinen muutosehdotuslause, ks muutoskohta 6 ja tuloskortin tavoite nro 2)

10

Sivu 5, kappale 3:n jälkeen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymisen valmisteluun osallistuminen turvallisen siirtymän
varmistamiseksi ja alueuudistuksen onnistumisen edistämiseksi. Luodaan toimintaympäristö kunnan
vastuulle jäävän HYTE-työn ohjaamiseen, arviointiin ja järjestämiseen.
(Lihavoitu teksti lisätty)

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymisen valmisteluun
osallistuminen turvallisen siirtymän varmistamiseksi ja alueuudistuksen onnistumisen
edistämiseksi. Valmistellaan yhdessä kaupungin kanssa rakenne hyvinvointialueen ja kunnan
yhteisen hyte-työn järjestämiseen, ohjaamiseen ja arviointiin.

11

Sivu 13, kappale 4

Kehitetään sähköisiä asiointipalveluja kokonaisvaltaisesti parantamalla asiakas-/palveluohjausta mm.
viestinnän eri keinoin, digitaalisella yhteydenotolla, asiakassegmentoinnin kehittämisellä ja yhteistyöllä
muiden toimijoiden kanssa. (Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Parannetaan asiakas-/palveluohjausta mm. viestinnän eri keinoin,
digitaalisella yhteydenotolla, asiakassegmentoinnin kehittämisellä ja yhteistyöllä muiden
toimijoiden kanssa. Sähköisiä asiointipalveluja parannetaan kokonaisvaltaisesti.

12

Sivu 13, kappale 4

Vaikutetaan pandemian aiheuttaman palveluvelan purkuun mm. parantamalla palvelujen saatavuutta,
panostamalla henkilöstöresurssiin sekä vahvistamalla päihde- ja mielenterveyspalveluja. (Lihavoitu
kohta lisätty)

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Vaikutetaan pandemian aiheuttaman palveluvelan purkuun mm.
parantamalla palvelujen saatavuutta, lisäämällä henkilöstöresurssia sekä vahvistamalla päihde- ja
mielenterveyspalveluja.

13

Sivu 13, kappale 4

UUSI: Selvitetään maksuttoman pitkäaikaisehkäisyn laajentamista alle 30-vuotiaille. (Lihavoitu kohta
lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

14

s.13 5.3.Terv/ Toiminnan
Koronan jälkihoitoon osoitetuista resursseista kohdennetaan riittävästi lapsiperheiden varhaiseen
kesk. muutokset. Palvelujen tukeen, erityisesti neuvolapalvelujen hoitovelan kuromiseen, sillä lasten neuvolatarkastuksia on jäänyt
saatavuus paranee, lisätään koronapandemian aikana tekemättä.
10. täppä

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa keskitytään koronan
aiheuttamien jonojen purkuun ja tarkastukset tullaan toteuttamaan suositusten mukaisesti
kohdistamalla resurssit oikein. Neuvolatoiminnan ja lapsiperheiden varhaisen tuen yhteistyö
turvaa palvelut tarpeen mukaisesti.

15

Sivu 14, kappale 2.

Henkilöstöä osallistetaan oman työnsä ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun. Henkilöstön osallisuutta
oman työnsä ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun lisätään. (Yliviivattu teksti korvattu lihavoidulla
tekstillä)

Hyväksyttiin muutosesitys.

16

Sivu 14, kappale 2.

Työnantajamielikuvaa ja rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa
esimerkiksi lisäämällä erilaisia työaikajoustoja, työnkiertomahdollisuuksia, työsuhde-etuja sekä
kehittämällä perehdytyksen ja opiskelijaohjauksen laatua. (Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin siirrettynä toimialatason tekstiin muotoilulla: Toimiala lisää toimenpiteitä
työnantajamielikuvan parantamiseksi. Rekrytointia kehitetään yhteistyössä kaupungin
henkilöstöpalvelujen kanssa huomioiden työsuhde-etujen mahdollisuudet. Toimiala panostaa
erityisesti perehdytyksen ja opiskelijaohjauksen laatuun. Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja
tuetaan aktiivisesti.

MuutosSivu, kappale
ehdotuksen
numero

Esitys muutettavaksi tekstiksi (mitä lisätään, poistetaan tai korvataan)

Aloitetaa terapiatakuun valmistelu osana tulevien hyvinvointialueiden toimintaa.

Jos muutoksella
määrärahavaikutuksia,
miten katetaan

LAUTAKUNTAKÄSITTELY 11.10.2021

17

Sivu 14 / Palvelu-valikoima
vastaa asiakas-tarvetta otsikon alle loppuun uusi
kohta

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä mm. psykiatrisen
sairaanhoitajan vastaanottoja lisäämällä; turvataan terapiapalveluihin pääsy niitä tarvitseville
terapiatarpeen arvioinnin pohjalta (terapia-arvioinnin tekee Husin psykiatria).

18

Sivu 14 / Henkilöstön veto- ja Työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan vahvasti. Tavoitteena on työntekijöiden
pitovoima kasvaa - otsikon
oman työn hallinnan parantaminen ja työn kuormittavuuden vähentäminen.
alle uusi kohta

Hyväksyttiin lisäys.

19

Sivu 17, kappale 2

Palvelujen laatua parannetaan ja valvontaa yhdenmukaistetaan.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

20

Sivu 17, kappale 2

Palvelujen vaikuttavuutta lisätään toimintamalleja parantamalla, moniammatillista yhteistyötä
vahvistamalla ja yhteistyötä sujuvoittamalla.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

21

Sivu 17, kappale 3

UUSI: Vahvistetaan monitoimijuusprosessien johtamista ja lisätään henkilöstön tietoa ja osaamista
toimialaa ohjaavasta keskeisestä lainsäädännöstä. (Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin siirrettynä toimialatason tekstiin muotoilulla: Toimialalla vahvistetaan
monitoimijuusprosessien ja moniammatillisen työtavan johtamista.

22

sivu 17, kappale 3

UUSI: Parannetaan perheiden moninaisuuden huomioimista perhe- ja sosiaalipalveluissa, muun
muassa henkilöstön koulutusta lisäämällä.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin siirrettynä toimialatason tekstiin kohdassa kuusi esitetyllä tavalla.

23

Sivu 18, kappale 1

Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään tiivistämällä edelleen vuoropuhelua johdon
kanssa sekä ottamalla henkilöstön osaaminen, kokemukset ja ideat käyttöön uudistamistyössä.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

24

Sivu 18, kappale 1

UUSI: Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja tuetaan aktiivisesti.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin siirrettynä toimialatason tekstiin kohdassa 16 esitetyllä tavalla

25

Sivu 20, kappale 4

Kehitetään omaishoitajien palveluita sekä panostetaan omaishoitajien jaksamiseen. Omaishoitajien
tarvitsemia tukitoimia sekä palkkioita tarkastellaan valtakunnalliset linjaukset huomioiden kotona
asumisen tukemiseksi.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Hyväksyttiin lisäys.

26

Sivu 20, kappale 4

Henkilöstörakennetta, henkilöstön määrää ja osaamista lisätään ja kehitetään vastaamaan entistä
paremmin asiakkaiden tarpeita.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Tekstimuutosta ei hyväksytty.

27

Sivu 20, kappale 4

UUSI: Edistetään vanhusten ja vammaisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennaltaehkäisevillä ja matalan
kynnyksen palveluilla, joiden avulla on mahdollista puuttua mm. yksinäisyyteen.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Ei tekstilisäystä. Huomioidaan käyttösuunnitelman 2022 laadinnan yhteydessä (mm. etsivä
vanhustyö, myönteisen erityiskohtelun ohjelma)

MuutosSivu, kappale
ehdotuksen
numero

28

29

s.21 VaVa/ Toiminnan kesk.
muutokset, lisätään kolmas
täppä

Esitys muutettavaksi tekstiksi (mitä lisätään, poistetaan tai korvataan)

Omien vanhustenkeskusten hankkeita kiirehditään, jotta palveluasumisen tarpeeseen voidaan vastata
Vantaan kaupungin alueella ja ostopalvelun tuoma hintojen ylikuumeneminen voidaan taittaa.
(Kiirehditään suunnittelutyötä, jotta Hyvinvointialue voi ne toteuttaa pikaisesti.)

Sivu 23, tuloskortin tavoite 2: Toimenpiteisiin uutena: Nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, jotta apua on
saatavilla myös välittömästi.
(Lihavoitu kohta lisätty)

Jos muutoksella
määrärahavaikutuksia,
miten katetaan

LAUTAKUNTAKÄSITTELY 11.10.2021

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Osana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvää valmistelua
edistetään erikseen määriteltyjen omien vanhustenkeskusten tarveselvittelyjä jo vuoden 2022
aikana.
Hyväksyttiin lisäys tuloskortin tavoitteen 2 toimenpiteeksi muotoilulla: Parannetaan nuorten ja
perheiden tietoisuutta matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista, ml terveysasemat,
päivystys, psyko-sosiaaliset palvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto

30

EU:n elpymispaketin hyödyntäminen, etä-sote-keskus, suunnittelun käynnistäminen välittömästi

Hyväksyttiin siirrettynä toimialatason tekstiin muotoilulla: Toimiala käynnistää valmistelun
syksyllä 2022 haettavaksi tulevan EU:n elpymispaketin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitetun
rahoituksen hyödyntämiseksi palvelujen saatavuuden parantamisessa. Keskeiseksi
suunniteltavaksi palvelukokonaisuudeksi on toimialalla noussut ns. etä-sote-keskus -toiminto,
jossa toimisi mm. etävastaanotto, asiakasohjaus ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon
etäpalveluja.

31

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen suunnitelma oltava konkreettisempi, tarveselvitys on valmis (hankkeelle
haetaan yksityistä rakennuttajaa), suunnitelman käynnistäminen vuoden 2022 aikana

Hyväksyttiin siirrettynä toimialatason tekstiin muotoilulla: Osana hyvinvointialueen
käynnistymiseen liittyvää valmistelua edistetään Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen
tarve- ja hankesuunnittelun valmistumista siten, että Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen
rakentaminen pääsisi käyntiin jo v. 2023.

32

Digitalisaation hyödyntäminen nuorten mielenterveyspalveluissa, DigiNuppi (online-yhteys)

Hyväksyttiin uusi muotoilu: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea kehitetään yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa ja saatavuutta parannetaan. Hyödynnetään esim. HUSissa kehitettyjä
digitaalisia ratkaisuja. (s. 17)

MUUT MUUTOSESITYKSET
Muutos- Sivu, kappale
ehdotuksen
numero

Esitys muutettavaksi tekstiksi (mitä lisätään, poistetaan tai korvataan)

Jos muutoksella
Toimialan kommentti
määrärahavaikutuksi
a, miten katetaan

33

Sivu 18, Tuottavuutta ja
vaikuttavuutta kuvaavat
tunnusluvut

Ehdotamme perheneuvoloiden palveluiden piiriin pääsyn odotusaikaa uudeksi mittariksi

Mahdollisuus mittarin käyttöön ja hyödyntämiseen selvitetään käyttösuunnitelman 2022
laadinnan yhteydessä.

34

Tuloskortti 2022 kohta 2

Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen hoitoonpääsy nyt 43 vrk Tavoitetaso 2022: odotusaika palveluun
alenee, uusi tavoitetaso <= 40 vrk

Hyväksyttiin tavoitetasoksi enintään 40 vrk.

35

Sivu 20 loppuun

Tavoitteeksi otetaan oman palvelutuotannon osuuden lisääminen yksityiseen palveluntuotantoon
liittyvän kustannusnousun riskin takia.

Hyväksyttiin siirrettynä toimialatason tekstiin muotoilulla: Osana hyvinvointialuevalmistelua on
käynnissä palvelujen strategisen hankinnan valmistelu, jossa arvioidaan sekä oman että
ostopalvelujen kustannusvaikuttavuutta ja laatua. Arvioinnin perusteella tuodaan strategisia
valintoja poliittiseen päätöksentekoon hyvinvointialueella.

36

Sivu 23, tuloskortin tavoite 2 Nuortenkeskus Nuppi: keskimääräinen odotusaika palveluun ei kasva. Nuortenkeskus Nuppi:
- Tavoitetaso 2022
keskimääräinen odotusaika palveluun puolittuu.
(Yliviivattu teksti on korvattu lihavoidulla tekstillä)

Hyväksyttiin tavoitetasoksi enintään 40 vrk.

37

Sivu 23, tuloskortin tavoite 2: Tavoitetaso 2022: Lasten ja nuorten hoitotakuu toteutuu vuoden aikana (ei yli 90 vrk jonottaneita) (ei yli
- tavoitetaso 2022
60 vrk jonottuneita)
(Yliviivattu teksti on korvattu lihavoidulla tekstillä)

Ei tekstimuutosta esitykseen. Toimiala esittää HUSille, että lapset ja nuoret pääsisivät hoitoon 60
vrk kuluessa; tuloskortilla mittarina hoitotakuu.

38

Lasten ja nuorisopsykiatrian lääkärin virka

Ei tekstimuutosta esitykseen. Sisältyy budjettiin.

ESITETYT SELVITYSPYYNNÖT JA NIIHEN LIITTYVÄT MUUTOSESITYKSET

39

Sivu, kappale

Esitys muutettavaksi tekstiksi (mitä lisätään, poistetaan tai korvataan)

s.20 7.3. VaVa/ Toiminnan
kesk. muutokset, lisätään
viides täppä

Esitys muutettavaksi tekstiksi: Lisätään kotona asumista tukevien palvelujen resursseja siten, että
kotihoidon resurssit säilyvät vähintään nykyisellä tasolla vanhusväestön määrän kasvaessa, keinona
kotihoidon välittömän työajan lisääminen nykyisestä 40 % tasosta ja kotihoidon henkilökunnan määrän
lisääminen tavoitteena kuntouttava työote.
Selvityspyyntö: kuinka monta % työajan lisäämisen avulla saadaan lisäresurssia henkilöstötyövuosina?
Nyt lisäys TA 2022 kotiin annettavassa palvelussa on xx henkilöä. Kuinka monta vakanssia tarvitaan lisää?
Kokonaistarve on 10 vakanssia.

40

41

Jos muutoksella
TOIMIALAN VASTAUS
määrärahavaikutuksi
a, miten katetaan

Hyväksyttiin tekstilisäys: Lisätään kotona asumista tukevien palvelujen resursseja siten että
kotihoidon resurssit säilyvät vähintään nykyisellä tasolla vanhusväestön määrän kasvaessa.
Vastaus selvityspyyntöön: Jos välitön työaika saataisiin nostettua 60 %:iin, tämä vastaisi
nykyisellä vakanssimäärällä 29 henkilötyövuotta. Yhden %-yksikön nousu välittömässä työajassa
vastaisi 1,5 htv. Kotiin vietävien palvelujen tarve kasvaa. Lisäys TA 2022 kotiin annettavassa
palvelussa on neljä henkilöä. Palvelutarpeen kasvua voidaan myös kattaa välittömän työajan
lisäämisellä. Pitkällä aikavälillä tarvitaan lisää henkilöstövoimavaroja. (Tässä esitetty teema
voidaan sisällyttää käyttösuunnitelmaan)

s.17 6.3. PeSo/ Toiminnan
Esitys muutettavaksi tekstiksi: Nuorten mielenterveyspalvelujen tarve on kasvanut, minkä vuoksi Nupin
kesk.muutokset. Palvelujen jonotusaika on kasvanut lähes 2 kuukauden mittaiseksi. Esitämme Nupin resurssien lisäystä, mikä
asiakasläht., lisätään kuudes merkitsee toisen Nupin perustamista ja sen vaatiman henkilökunnan määrän lisäystä
täppä
Selvityspyyntö: sisältääkö henkilöstölisäys ja toimintamenot resurssit, jolla turvataa toisen Nupin
perustaminen? Mikä on henkilökuntamäärä nyt ja mikä lisäystarve; jotta toinen Nuppi voidaan perustaa.

Hyväksyttiin tekstilisäys: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea kehitetään yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa ja saatavuutta parannetaan laajentamalla Nupin toimintaa;
tavoitteena on nopeuttaa hoitoonpääsyä.
Hyväksyttiin tekstilisäys siirrettynä toimialatason tekstiin muotoilulla: Selvitys toisen Nupin
käynnistämisestä, resurssoinnista ja sijainnista laaditaan kesäkuuhun 2022 mennessä.

s.13 5.3.Terv/ Toiminnan
kesk.muutokset. Palvelujen
saatavuus paranee, lisätään
10. täppä

Ei tekstimuutosta esitykseen. Lasten tai äitiysneuvolatyöhön ei ole kohdistettu vakansseja.
Lasten ja äitiysneuvoloissa on tällä hetkellä ministeriön suosituksen mukainen resursointi, ja
näillä voimavaroilla palvelualue purkaa koronavelkaa.

Selvityspyyntö (liittyen muutosesitykseen nro 14: Mikä osuus koronavelan hoitoon osoitetusta 23
vakanssista on kohdennettu neuvolatyöhön lasten neuvolatarkastusten ja perhetuen velan ja hoitorepun
purkamiseen ja mikä on TA 2022 osuus?

Vastaus selvityspyyntöön: Nuppiin on tulossa toipumissuunnitelman mukaisesti palveluvelan
kattamiseen ja asiakkaiden palvelujen pääsyn nopeuttamiseksi neljä (4) uutta vakanssia. Lisäksi
talousarvioesityksessä vuodelle 2022 on mukana kaksi (2) uutta vakanssia Nuppiin. Nykyiseen
talousarvioesitykseen ei sisälly toisen Nupin perustamista. Mikäli haluttaisiin perustaa toinen
Nuppi, tarvittaisiin sitä varten edellisten lisäksi 12 uutta vakanssia asiakastyöhön ja lisäksi
vakanssit lähiesimiehelle ja toimistosihteerille. Yhteensä 14 vakanssin perustamisen
kustannusarvio on noin 700 000 euroa. Nupissa tällä hetkellä 18 työntekijää ja esimies sekä
yhdeksän koulujen sosiaaliohjaajana toimivan työpanos. Mikäli toinen Nuppi perustettaisiin, on
siinä yhteydessä huomioitava myös tilakysymys ja -kustannus.

