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Liite 3. Lisämäärärahan (21 milj. euroa) kohdennus

Lautakunta kohdentaa määrärahan erityisesti:

1. ikäihmisten kotona asumisen palvelujen kehittämiseen
2. lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen lisäresursoinnin 

(PD) käynnistämiseen neuvoloiden ja koulujen oppilasterveydenhuollon mitoitusten vahvistamiseen sekä 
lastensuojeluun ja perheneuvoloiden jonojen purkamiseen

3. omaishoidon tuen, vammaispalveluiden ja jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen sekä mielenterveys- ja 
terveyspalvelujen kehittämiseen.

1. ikäihmisten kotona asumisen palvelujen kehittäminen
 ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen lisääminen: 1,0 milj. euroa
 kotona asumista tukevan kuntoutuksen (esim. ravitsemusterapeutti, sosiaaliohjaaja ruotsinkieliseen 

tiimiin ja geriatrinen akuuttihoito) vahvistaminen: 0,5 milj. euroa
 kotihoidon palvelusetelin laajentaminen kaikille kotona asuville: 0,5 milj. euroa
 kotihoidon vuoden 2017 kustannuspaineiden kattaminen ja kotihoidon vahvistaminen (esim. 40 hoitajaa): 

3,0 milj. euroa

2. lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen lisäresursoinnin 
(PD) käynnistämiseen neuvoloiden ja koulujen oppilasterveydenhuollon mitoitusten vahvistamiseen sekä 
lastensuojeluun ja perheneuvoloiden jonojen purkamiseen

 lastensuojelun laitoshoidon vuoden 2017 kustannuspaineiden kattaminen: 2,0 milj. euroa
 lastenneuvoloiden vahvistaminen positiivisen diskriminaation kriteereiden (PD) mukaisesti: 0,225 milj. 

euroa
 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja perheneuvolan vahvistaminen PD-kriteerien ja peittävyystavoitteen 

90 % mukaisesti: 1,0 milj. euroa (esim. 5 lääkäriä, 4 terveydenhoitajaa kouluterveydenhuoltoon, 2 
terveydenhoitajaa opiskeluterveydenhuoltoon ja 2 psykologia perheneuvolaan)

 suun terveydenhuollon vuoden 2017 kustannuspaineiden kattaminen ja toiminnan vahvistaminen: 1,5 
milj. euroa

 nuorisoaseman vahvistaminen (esim. 2 psykiatrista sairaanhoitajaa): 0,1 milj. euroa

3. omaishoidon tuen, vammaispalveluiden ja jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen sekä mielenterveys- ja 
terveyspalvelujen kehittämiseen.

 omaishoidon tuen uusien myöntämisperusteiden kustannusten kattamiseen: 1,5 milj. (jakautuu perhe- ja 
sosiaalipalvelut- (0,9 milj. euroa) sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut-palvelukokonaisuuksien (0,6 
milj. euroa) kesken)

 kehitysvammaisten laitoshoidon purku (ASU-hanke) ja muu vammaistyön vahvistaminen: 1,0 milj. euroa
 sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen enimmäismäärän nostaminen 4  6: 0,5 milj. euroa
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 paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen kasvu ja laajentaminen: 0,7 milj. euroa
 maksuttoman ehkäisyn laajentaminen: 0,5 milj. euroa
 terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen: 1,0 milj. euroa
 järjestöavustusten lisääminen: 0,5 milj. euroa

Muut kohdennukset

 Asukas- ja asiakasviestinnän ja -osallisuuden sekä markkinoinnin vahvistaminen omana toimintana ja 
ostopalveluina: 0,5 milj. euroa

 Toimialajohtajalle myöhemmin tarvittaessa erikseen kohdennettavaksi: 4,975 milj. euroa

KAIKKI YHTEENSÄ 21 milj. euroa


