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Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 161 hyväksymät muutokset sopeuttamisohjelman toimenpiteisiin
Nro Toimenpiteen nro Muutosesitys

1 8 Toimenpide: Asiakasmaksutuottojen lisääminen
Muutetaan euromääräiseksi tavoitteeksi: 0,7 miljoonaa euroa
Muutetaaan kuvaukseksi: Lautakunta tarkistaa asiakasmaksuja siten, että euromääräinen tavoite saavutetaan.

Samalla terveysasemien maksupäätteiden käyttöönottoa kiirehditään ja mahdollinen sairaanhoitajakäynnin maksu otetaan
käyttöön, vasta kun maksu voidaan periä maksupäätteellä terveysasemalla. Toimenpiteen 33 mukainen käyttöönotettava
digitaalinen etävastaanottopalvelu lieventää asiakasmaksujen käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia palveluiden kysyntään.

Maksuvapautukset säilyvät ennallaan. Selvitetään korkeakouluopiskelijoiden maksuvapautusten muutoksia kun AMK-opiskelijat
ovat YTHS:n piirissä 2021 huolehtien kuitenkin palvelusta YTHS:n kiinni ollessa.

2 33 Muutetaan toimenpiteen nimeksi: Tehdään terveysasemaverkkoa ja hammashoitoa koskeva palveluverkkoselvitys
Muutetaan euromääräiseksi tavoitteeksi: 1,0 miljoonaa euroa
Muutetaan kuvaukseksi: Otetaan käyttöön digitaalinen etävastaanottopalvelu.
Käynnistetään pilotti terveyskeskusten tai mahdollisesti laajemmin sotekeskusten toiminnan parantamiseksi ja tehostamiseksi.
Pilotin tavoitteena on selvittää, voidaanko rahoitus- ja terveyskeskusjärjestelmää muuttamalla parantaa asiakaspalvelua ja
hoitoonpääsyä sekä tehdä terveysasemalla työskentelystä houkuttelevampaa. Tavoitteena on kiireetön hoitoonpääsy 7 pv:ssä,
erikoissairaanhoidon laskutuksen väheneminen ja henkilökunnan työhyvinvoinnin ja pysyvyyden parantaminen.

Tehdään terveysasemaverkkoa ja hammashoitoa koskeva palveluverkkoselvitys. Verkkoselvityksen yhteydessä selvitetään
optimaalisen väestövastuun laajuus.

Otetaan henkilökunta mukaan terveysasemaverkon kehittämistyöhön.

3 37 Muutetaan toimenpiteen nimeksi: Yksityisen varhaiskasvatuksen joustava käyttö
Muutetaan kuvaukseksi: Palvelutuotannon suhdetta muutetaan siten, että enintään 40 % on yksityistä palvelutarjontaa.
Aluekohtaisesti tuotantosuhde saattaa tilapäisesti poiketa tästä. Otetaan käyttöön maksukatto, josta kasvatus- ja opetuslautakunta
päättää.

Huolehditaan, että yksityisillä palveluntuottajilla on sekä kannustin että velvollisuus tarjota palvelua myös erityistä tukea
tarvitseville (korotettu palveluseteli, sääntökirjan kirjaus tms.).

Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus siirtää kerho- ja leikkipuistotoiminta kolmannen sektorin tuotettavaksi. Em. siirto
edellyttää sopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
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4 38 Poistetaan toimenpide: Varhaiskasvatuksen laitoshuoltajat Arkealle
5 39 Muutetaan toimenpiteen nimeksi: Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen uudistus

Muutetaan kuvaukseksi: Selvitetään ammatti-instituutin ja AKK:n mahdollinen yhdistäminen ja yhtiöittäminen ja rakenteelliset
uudistukset ammatillisen koulutuksen vos-vastaavuuden saavuttamiseksi. Päätöksenteko selvitysten pohjalta syksyllä 2020.

6 40 Toimenpide: Oppilasryhmäkokojen ja oppilaaksiottoalueiden optimointi
Poistetaan kohta 40. Säästötavoite yhdistetään toimenpiteeseen numero 46.

7 41 Toimenpide: Positiivisen diskriminaation määrärahan kunta-valtio -suhteen muuttaminen
Muutetaan kuvaukseksi: Toimenpide toteutetaan, mikäli valtio lisää rahoitusta positiiviseen diskriminaatioon. Samassa yhteydessä
kaupunki vähentää omaa panostaan samassa suhteessa, jolloin oppilaiden näkökulmasta koettu tilanne ei muutu, vaikka
rahoituskanava muuttuukin.

8 42 Toimenpide: Kurssitarjonnan supistaminen
Poistetaan kohta 42. Säästötavoite yhdistetään toimenpiteeseen numero 46.

9 46 Toimenpide: Toiminnan tuottavuustavoite
Muutetaan euromääräiseksi tavoitteeksi: 2,0 miljoonaa euroa.
Muutetaan kuvaukseksi: Toiminnan nettomenoja sopeutetaan pysyvästi 2,0 miljoonalla huolehtien tarvittavasta muutostuesta
toimialalle. Tavoitteena on rakenteelliset uudistukset. Tehdään selvitys ulkopuolisen toimijan toimesta tai tuella. Sopeutuksen
vaikutus alkaa vasta selvityksen valmistuttua ja sen perusteella.

Toimenpide on uusi ja sen myötä poistuvat aiemmat toimenpiteet 40, 42 ja 46.
10 48 Toimenpide: Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaaminen

Muutetaan euromääräiseksi tavoitteeksi: 0 euroa
Muutetaan kuvausta:  Maksujen käyttöönotto arvioidaan mahdollisen palvelusetelimallin (ns. Islannin mallin) käyttöönoton
yhteydessä kokonaisuutena. Valmistelussa kuullaan ja osallistetaan seuroja ja muita toimijoita.

11 59 Toimenpide: Pysäköinnin muutokset
Muutetaan euromääräiseksi tavoitteeksi: 3,1 miljoonaa euroa
Perustelu: Suunnitellun maksullisen alueen laajentaminen, minkä seurauksena tavoitetta kasvatetaan 0,3 miljoonalla.
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12 60 Muutetaan toimenpiteen nimeksi: Joukkoliikenteen kustannustehokkaampi järjestäminen

Muutetaan kuvaukseksi: Seudullinen joukkoliikenne toteuttaa toimenpiteitä, joilla joukkoliikenteen nettokustannuksia saadaan
pienennettyä kattamaan mm. joukkoliikenteen kustannusindeksin nousua.

Samalla edistetään joukkoliikenteen sujuvuutta keskustan poikkeusjärjestelyjen aikana, päätetään että runkobussilinjasto toteutuu
vuonna 2022 ja sitoudutaan edistämään ja seuraamaan liikenteen kehitystä kohti valtuuston ilmastotavoitetta (66% kestäviä
kulkumuotoja v. 2029)

13 61 Toimenpide:  Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen
Poistetaan kuvauksesta:  Eläinhoitolapalvelujen muuttaminen omasta työstä ostopalveluksi 2021 alkaen. Kustannukset nyt 125.000
e/v, säästötavoite 25.000 e/v, seudullinen toiminto.

14 71 Toimenpide: Työllisyyskokeiluun osallistuminen
Muutetaan euromääräiseksi tavoitteeksi: 2,5 miljoonaa euroa
Muutetaan kuvaukseksi: Tavoite työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen 13 % ja oman toiminnan tehostaminen.

15 UUSI Lisätään toimenpide: Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron korottaminen
Lisätään euromääräinen tavoite: 0,15 miljoonaa euroa
Lisätään kuvaukseksi: Päätetään rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi 4,00 % (v.2018 3,00 %)

16 UUSI Lisätään toimenpide: Opetusryhmien maksuttoman joukkoliikenteen selvitys
Lisätään kuvaukseksi: Vuonna 2020 selvitetään kaupungille kokonaisuutenaan mahdollisimman kustannusneutraali malli
peruskoulun opetusryhmien maksuttomaan joukkoliikenteeseen koulupäivien aikana 8-16.

17 UUSI Lisätään toimenpide: Ehdollinen tulopohjan parantaminen
Lisätään kuvaukseksi: Mikäli sopeutustoimet, mukaan lukien selvitysten perusteella tehokkaat toimenpiteet ja toimialoille
tarkennettavaksi jätetyt keinot, osoittautuvat riittämättömiksi, tulee kaupungin virkajohdon valmistella kunnallisveron korotus
vuodelle 2021 talouden tasapainottamiseksi. Tämän lisäksi on sopeuttamista jatkettava muillakin tavoin.


