Hyvässäkin kaupungissa
menojen kasvua on hillittävä

•

Kuluvan vuoden taloudelliset tunnusluvut
tulevat olemaan kuntataloushistorian
surkeimmat.

•

Kuntatalousohjelman 2020–2023 mukaan
kuntatalouden sopeutustarve on suuri.

•

Hallituksen mahdolliset työllisyyttä edistävät
toimet hyödyttäisivät myös kuntataloutta,
mutta kuntatalouden vakauden turvaaminen
edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia.

•

Lisäksi kuntien tulee jatkaa omia taloutta
vahvistavia toimiaan.

Lähde: Kuntatalousohjelma, Valtiovarainministeriö 7.10.2019

Kaupunkikonsernin investoinnit 2010-luvulla
Sisältää elinkaarihankkeet ja leasing-kohteet.

Sairaalapalvelut

23,7 M€

Perusopetus
109,9 M€

Erikoissairaanhoito
178,8 M€

Kasvu +10 €/asukas
Kasvu +30 €/oppilas

Kasvu +35 €/asukas

Vanhus- ja
vammaispalvelut
149,8 M€

Varhaiskasvatuspalvelut

83,6 M€

Kasvu +21 €/asukas
Kasvu +432 €/varhaiskasv.
piirissä oleva lapsi

Kasvu +25 €/asukas

Joukkoliikenne

21,1 M€

Avohoidon
palvelut

58,8 M€

Nuorisopalvelut

Kasvu +1 €/asukas

Lukiokoulutus

18,5 M€

Lapsiperhepalvelut

30,8 M€

Kasvu +2 €/asukas

4 M€

Rakentamisja kunnossapitopalvelut

18,7 M€

Teatteri ja
musiikkikeskus

Työllisyyden
hoito

Liikuntapaikat

18,7 M€

16 M€

12,1 M€

Kirjastopalvelut

Mielen6,9 M€
terveys ja
päihdepalv.

11,3 M€

Palveluja kuopiolaisille 2020

Kuntaliiton arvion mukaan lähes 100 kuntaa
korottamassaveroja
Veroprosenttiesitys 2020 %

Muutos
2019/2020
%-yksikköä

Veroprosenttiesitys 2020 %

Muutos
2019/2020
%-yksikköä

Helsinki

18,00

Joensuu

20,50

Espoo

18,00

Lappeenranta

21,00

Tampere

20,50

Hämeenlinna

21,00

0,25

Vantaa

19,00

Vaasa

21,00

0,50

Oulu

20,00

Seinäjoki

21,00

Turku

19,50

Rovaniemi

21,00

Jyväskylä

20,00

Mikkeli

22,00

Lahti

20,75

Kajaani

21,00

Kuopio

20,75

Siilinjärvi

22,00

Pori

20,25

Kouvola

21,25

19

0,75

0,25
0,50

Talous- ja omistajaohjaus

1,50
0,75

KUOPION KAUPUNKI

PERUSTURVAN PALVELUALUE
VAMMAISPALVELUT
KEHITYSVAMMAHUOLTO

KUULEMIS- JA KESKUSTELUTILAISUUS
MARI ANTIKAINEN, PERUSTURVAJOHTAJA

12.2.2020

Tausta
•

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein
yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi
vuosina 2020 ja 2021 Kuopion kaupungissa, taseyksiköissä ja liikelaitoksissa.

•

Kaupungin toimintatuottojen ja toimintakulujen välillä vallitsee selvä ja jatkuva epäsuhde. Tulot eivät
riitä kattamaan toiminnasta ja investoinneista aiheutuvia menoja. Kaupungilla on toiminnallisesti
ikään kuin ”krooninen” alijäämä.

•

Taloudellisesta tilanteesta johtuen palvelurakenteeseen ja palvelutuotantoon on tehtävä muutoksia ja
työtehtäviä organisoitava uudestaan.

•

Kaupunki on tässä yhteydessä käynnistänyt asiakaslähtöisyyteen perustuvan palvelutuotannon
uudistamistyön.

•

Kuopion kaupungin strategiassa on ”lupa tehdä toisin”.

Kuopion kaupungin vammaispalveluiden kustannuskehitys
1/2
Vammaispalvelun kokonaiskustannukset v. 2015 - 2019
37 000 000,00
36 000 000,00
35 000 000,00
34 000 000,00
33 000 000,00
32 000 000,00
31 000 000,00
30 000 000,00
29 000 000,00
28 000 000,00
27 000 000,00

€

2015
30 259 322,04

2016
30 290 755,85

2017
32 357 328,25

2018
33 719 174,00

2019
36 208 207,74

Kuopion kaupungin vammaispalveluiden kustannuskehitys
2/2
Vammaispalvelun ostopalvelut v. 2015 - 2019
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Talousarvion muutokset
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460 000,00 €

3661 000,00 €

2952 795,00 €

Talousarvio alkuperäinen

16285 247,00 €

15715 247,00 €

16615 347,00 €

17254 065,00 €

24199 801,00 €

Tilinpäätös

17959 360,00 €

17638 017,00 €

19643 101,00 €

21077 384,14 €

27471 376,33 €

Henkilökohtainen apu v. 2015 - 2019
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Tilinpäätös
Talousarvio

2015
3989 686,38 €
4201 040,00 €

2016
3852 149,08 €
4201 040,00 €

2017
4336 654,46 €
4201 040,00 €

2018
4717 179,91 €
4792 460,00 €

12/2019
4828 981,29 €
5003 460,00 €

Lääkäripalveluiden järjestäminen 1.4.2020 alkaen 1/2
 Lääkäripalvelun järjestäminen organisoidaan uudelleen terveydenhuollon
palvelualueella 1.4.2020 alkaen.

 Vammaispalveluissa työskentelee yksi lääkäri, jonka poissaolojen aikana sijaista
ei ole ollut käytettävissä, vaan tarvittavilta osin asiakkaat ovat asioineet tuolloin
terveyskeskuslääkäreiden vastaanotolla eli siltä osin tilanne on tuttu.
 Kyseinen toiminta on ollut hyvin haavoittuvainen. Terveydenhuollon
palvelualueella saadaan järjestettyä toimintavarmempi kokonaisuus, jossa on
käytettävissä myös erikoislääkäri- ja lastenlääkäriresurssia
terveyskeskuslääkäreiden lisäksi.

Lääkäripalveluiden järjestäminen 1.4.2020 alkaen 2/2
 Vammaispalveluissa on jo aiemmin siirrytty ns. yhdennettyyn työhön eli kaikki
virassa olevat sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat työskentelevät sekä
vammaisten että kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa.
 Viranhaltija määrittyy asiakkaan asuinalueen perusteella, paitsi lapsiasiakkaiden
asiat hoidetaan koko Kuopion alueella lasten tiimissä.

 Kyseessä on toimintasäännön mukainen järjestely, joka ei vaadi lautakunnan
käsittelyä

Muutokset päivätoiminnassa 1.8.2020 alkaen 1/3
 Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä
itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta
edistävää toimintaa.

 Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä
henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean
toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain
(710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo
perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin
etuuksiin.
 Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että
vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai
tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan
työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy.

Muutokset päivätoiminnassa 1.8.2020 alkaen 2/3
 Lakisääteistä järjestämisvastuuta tarkistetaan siten, että 1.8.2020 alkaen
päivätoiminta kohdennetaan vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille 16–65 vuotiaille henkilöille, joiden toimintarajoite on niin vaikea, että se estää heitä
osallistumasta sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan.
 Yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaat osallistuvat
päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa tai harvemmin. Osallistumisen määrästä
sovitaan yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnin perusteella osaviikkoiseksi
(esimerkiksi kaksi-kolme päivää viikossa) tai osapäiväiseksi enintään 3 tuntia
päivässä.
 Lisäksi käynnistetään tuen tarpeiden arviointi 60 vuotta täyttäneiden osalta.

Muutokset päivätoiminnassa 1.8.2020 alkaen 3/3
 Palvelun tuottamistapaa muutetaan siten, että ehdotetaan otettavaksi käyttöön
uudet päivä- ja työtoiminnan aukioloajat siten, että palvelut toimivat
yhteiskyytien kuljetusaikoja hyödyntäen
 arkisin maanantaista perjantaihin esimerkiksi kokopäivätoimintana klo 9-14 ja
osapäivätoimintana klo 9-12 tai klo 12-15 välisinä aikoina

 asiakkaiden aamu- ja iltapäiväajan vastaanottoajat klo 8-9 ja klo 15-16 välillä
tapahtuvaksi vain erityisin perustein
 Ehdotetaan kohdennettavaksi henkilöstön lomat koulujen loma-aikoihin, ja lisäksi
heinäkuussa on neljän viikon sulku, joten päivätoiminnan asiakkaat jäävät
lomalle heinäkuun aikana.

Muutokset kehitysvammaisten lasten hoiva-avussa
vaiheittain 2020 – 2021 1/2
 Perheitä kutsutaan osallistumaan suunnitteluun. Ehdotuksena on 510 perhettä mukaan työryhmätyöskentelyyn
 Kehitysvammalain mukaan erityishuollossa olevan henkilön
palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla
tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja
itsemääräämisoikeuden toteutumista. Kehitysvammalain mukaan
yksilöllinen hoito ja muu huolenpito ovat erityishuoltoon kuuluvia
palveluja.

Muutokset kehitysvammaisten lasten hoiva-avussa
vaiheittain 2020 – 2021 2/2
 Kuopion kaupungissa on useita vuosia järjestetty hyvin yksilöllisesti
kehitysvammaisten lasten apua ns. hoiva-apuna. Tiedossamme ei
ole vastaavaa järjestämistapaa muissa Pohjois-Savon kunnissa.
Maakunta –sote edellyttää yhdenmukaisia palveluja koko alueella.

Hoiva-apua on myönnetty alle 18-vuotiaan
kehitysvammaisen lapsen vanhemmalle / vanhemmille 1/2
 Tällä hetkellä seuraavin perustein:
 perheen vanhempien jaksamisen tukemiseen
 vanhempien työssäkäynnin tukemiseen
 lapsen vapaa-aikaan ja harrastamiseen

 Hoiva-apua on myönnetty perheelle keskimäärin 20 tuntia kuukaudessa.
Avustaja on järjestetty pääsääntöisesti työnantajamallilla kaupungin
avustajakeskuksen kautta siten, että kaupunki on toiminut avustajan palkan
sijaismaksajana.
 Kuntaliiton mukaan kehitysvammalain oikeudet ovat subjektiivisia, mutta
toteutustapa ei. Sinänsä siis oikeus hoiva-avustajaan ei ole subjektiivinen oikeus.

Hoiva-apua on myönnetty alle 18-vuotiaan
kehitysvammaisen lapsen vanhemmalle / vanhemmille 2/2
 On tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen kaupungin järjestämisen tapaa ja
määritellä vaihtoehtoiset tavat tukea perhettä tai rajata palvelua siltä osin kuin
se on lain perusteella mahdollista. Myös avun tuntimäärää voi kunta harkita.
 Vaihtoehtoisia tapoja
 Omaishoitoperheille ns. päiväparkki ja tilapäisen hoivan yksikön tarjoama
mahdollisuus.
 Aamu- ja iltapäiväkerhon ja päivätoiminnan vahvistaminen yhteistyössä koulu- ja
varhaiskasvatuksen kanssa.
 Harrastustoiminnassa vanhemmilla lapsilla henkilökohtainen apu.
 Perhepalvelujen kanssa yhteistyön tiivistäminen.

 Valtion tukema henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu tai sen tulokset.

Vanhempien työssä käymisen tukemisen käytännöt,
malleja muualta
 Oulu

 Vammaisten lasten vanhempien työssä käymisen tuesta vastaa
peruspalvelujen sivistystoimen kerhotoiminta
 Yhteistyö Lapsiperhepalveluiden kanssa
 Toimintakykyä alentavia syitä voivat olla esimerkiksi vanhemman
uupumus, vanhempien erotilanne sekä perhe, jossa on vammainen lapsi.
Maksuttoman kotipalvelujakson jälkeen perheillä on mahdollisuus ostaa
kotipalvelua maksamalla siitä omavastuuosuus.
 Yksilöllisen tarpeen mukaan tehdään päätöksiä myös perhetyöstä ja/tai
kotipalvelusta tarvittaessa.
 Harvoin ostopalvelua, ei hoiva-avustajaa työnantajamallilla.
 Omaishoidon vapaat: perhehoito, toimeksiantosopimus.

Vanhempien työssä käymisen tukemisen käytännöt,
malleja muualta
 Siun Sote 1/2

 Vammaisten lasten vanhempien työssä käymisen tuesta vastaa sivistystoimen
peruspalvelu
 Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta sekä ilta- ja vuorohoitopäiväkodit
 Aamu- ja iltapäiväkerhon toteuttaa perusopetus yhteistyössä eri
järjestöjen kanssa
 Kotiin annettavaa hoito- ja hoivapalvelua järjestetään palvelusetelin avulla
vaikeasti monivammaisille lapsille ja nuorille, joilla on jatkuvan valvonnan ja
vaativan ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarve.

Vanhempien työssä käymisen tukemisen käytännöt,
malleja muualta
 Siun Sote 2/2

 Omaishoidon vapaat perhehoito toimeksiantosopimuksella, viikonloppuhoito
omana palveluna tai osastohoito omassa laitoksessa eli Honkalammella
 Kotihoitoa/perhetyötä kohdentuu myös osalle vpl-perheistä.
 Perhekeskusten palvelut matalan kynnyksen palveluna kaikille lapsiperheille.

 Erityishuoltona muu huolenpito tietyissä tilanteissa esim. loma,-ajan hoito
kesällä vanhempien ollessa työssä ja lapsi ei kohtuudella pysty osallistumaan
terveydentilansa vuoksi kesäkerhoon (ostopalvelu, ei hoiva-avustaja)

Vanhempien työssä käymisen tukemisen käytännöt,
malleja muualta
 Jyväskylä

 Vammaisten lasten vanhempien työssä käymisen tuesta vastaa peruspalvelut.
 VERTTI on perusopetusikäisille kehitysvammaisille ja autistisille lapsille ja
nuorille järjestettyä ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa, minkä järjestää
varhaiskasvatus.
 Omaishoidon vapaat: perhehoito toimeksiantosopimuksella.
 Erityishuoltona muu huolenpito tietyissä tilanteissa esim. ostopalvelu, ei
hoiva-avustaja.

Vanhempien työssä käymisen tukemisen käytännöt,
malleja muualta
 Ylä-Savon Sote

 Tukipalvelut muodostuvat pääosin koululaisilla aamu- ja iltapäivähoidoista,
mitkä kouluvirasto järjestää.
 Päiväkotien joustavat palvelut tukevat päiväkoti-ikäisten vanhempien työssä
käymistä.
 Yhteistyötä lapsiperhepalveluiden kanssa.
 Erityistilanteissa käytetty sijaishoitoa toimeksiantosopimuksella ja
henkilökohtaista apua, mutta näitä on ykköstilanteita ja pienillä tunneilla.

Vanhempien työssä käymisen tukemisen käytännöt,
malleja muualta
 Siilinjärvi

 Tukipalvelut muodostuvat pääosin koululaisilla aamu- ja iltapäivähoidoista,
mitkä kouluvirasto järjestää.
 Päiväkotien joustavat palvelut tukevat päiväkoti-ikäisten vanhempien työssä
käymistä.
 Yhteistyötä käynnistetty myös lapsiperhepalveluiden kanssa.
 Yksittäistapauksissa käytetty ostopalvelua pienillä tunneilla.

Henkilökohtainen budjetointi tulevaisuuden palvelun
tuottamisen tapana 1/2
 Asiakkaan palvelutarpeet vaihtelevat ja ovat yksilöllisiä.
 Henkilökohtaisessa budjetoinnissa on etuna, että mikäli olemassa olevissa
vaihtoehdoissa ei ole sisällöllisesti sellaista palvelua, jonka asiakas tarvitsee,
voidaan suunnitella henkilökohtaista budjetointia.
 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta alueille, joissa
henkilökohtaista budjetointia kokeillaan. Valtionavustushaku on tarkoitus avata
huhtikuussa 2020.
 Tätä ennen alueiden pitää itse päättää halukkuudestaan osallistua kokeiluun.
Alueet valitaan kesällä 2020.

Henkilökohtainen budjetointi tulevaisuuden palvelun
tuottamisen tapana 2/2
 Kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet.
 Kokeiluhankkeen tavoitteena on saada koko maata koskevat periaatteet ja
toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön
toteutusta varten.
 Henkilökohtaisen budjetin sisällyttäminen Suomen oikeusjärjestelmään ja
palvelurakenteeseen edellyttää selvitystä, kokeilua ja kehittämistä.

Muutosten suunnitelmaa 1/2
 Lakisääteistä järjestämisvastuuta tarkennetaan
 Omaishoitajien tukemisessa siirrytään viimeistään 1.1.2021 alkaen
lakisääteiseen omaishoidon tuen lomitukseen ns. tilapäishoitona (24/7 –hoito
tai ”päiväparkki”).
 Perheen vanhempien jaksamisen ja työssäkäynnin tukeminen siirtyy 1.1.2021
alkaen perhekeskustoimintamallin periaatteiden mukaisesti lapsiperheiden
kotiin annettavien palveluiden järjestettäväksi.
 Tarvittaessa arvioidaan vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun
myöntämisperusteiden täyttymistä harrastustoiminnan tukemisessa.

Muutosten suunnitelmaa 2/2
 Lakisääteistä järjestämisvastuuta tarkennetaan
 Toimintaa järjestetään hoiva-avustajamallilla 31.12.2020 asti.
 Samaan aikaan kuitenkin arvioidaan tuottamistapoja yhteistyössä
sivistystoimen kanssa ja ennakoidaan, että mahdollisesti maakunta uutena
järjestäjänä määrittelee palveluiden tuottamistavan.
 Käynnistetään lasten tilapäishoidon tarveselvitys ja suunnittelu osana vuoden
2021 talousarviota.
 Vanhempien työssäkäynnin tukemiseksi arvioidaan avun tuottamista
kaupungin omana toimintana ja erityisellä harkinnalla (yksilöllisin perustein).

Lasten tilapäishoito-yksikön suunnitelmaa
 Tarveselvitys on työn alla. Tilakeskukselle on annettu toimeksianto
kartoittaa sopivia tiloja.
 Tavoitteena tarjota Kuopiossa lasten pitkäaikaista ja tilapäistä
asumispalvelua kaupungin omana toimintana.
 Tavoiteaikataulu käyttöönottoaikataululle 1.1.2021.
 Kysyntää on paljon, uudella yksiköllä vastataan asiakasperheiden
tarpeeseen.

Muutoksen aikataulutus ja osallistuminen suunnitteluun
1/2
 Tammikuu 2020: henkilöstön yhteistoiminnalliset menettelyt 16.9.2019 alkaen
(lakisääteinen, ulkoinen tiedottaminen tapahtuu aina vasta tämän jälkeen),
päättyen 31.1.2020. Perusturva- ja terveyslautakunnan kokous 21.1.2020
käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020.
 Helmikuu 2020:
 12.2.2020: Kuntalaisten ja vammaisneuvoston yhteinen kuulemistilaisuus.
 18.2.2020: Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan kokous.
 Huhtikuu 2020: lääkäripalveluiden järjestäminen siirtyy terveydenhuollon
palvelualueelle (tiedote maaliskuussa).

Muutoksen aikataulutus ja osallistuminen suunnitteluun
2/2
 Elokuu 2020: Päivätoiminnan muutokset.
 Huhtikuu – marraskuu 2020: Hoiva-avun työryhmän työskentely ja tarvittaessa
uusi kuulemistilaisuus loppuvuodesta 2020.
 Joulukuu 2020: perusturva- ja terveyslautakunnan kokous

