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Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
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Kuosmanen Taru, esittelijä, johtaja
Tirronen Anniina, avopalvelujohtaja
Haapala Marika, tiedotusvastaava, viestintäsuunnittelija
Heikkilä Laura, suunnittelija, saapui 16:05, poistui 17:32
Lahtinen Mari, kehittämispäällikkö, saapui 16:05, poistui 17:32
Leiponen Petri, kehittämisjohtaja, saapui 16:05, poistui 17:32
Patronen Mari, palvelulinjapäällikkö, saapui 16:05, poistui 17:32
Päivänen Maria, palvelulinjapäällikkö, saapui 16:05, poistui 17:32
Viitasaari Leena, suunnittelujohtaja, saapui 16:05, poistui 17:32
Närhi Maritta, palvelulinjapäällikkö, saapui 16:05, poistui 19:23
Markkola Antti, projektipäällikkö, saapui 17:39, poistui 18:02
Palomäki Virva, kehittämispäällikkö, saapui 18:02, poistui 18:45
Harju-Virtanen Hanna, projektipäällikkö, saapui 18:45, poistui 19:10
Sannisto Tuire, ylilääkäri, saapui 19:24, poistui 19:52
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Rantanen Ilpo
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Lemmetty Arto, hallintoylilääkäri

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi
Puheenjohtaja

Kalle Kaunisto
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Perttu Jussila

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Nähtävänä: www.tampere.fi
12.11.2019

Kalle Kaunisto, pöytäkirjanpitäjä

Jyri Keränen
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§ 113
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 114
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen, suunnittelija Laura Heikkilä,
kehittämispäällikkö Mari Lahtinen, kehittämisjohtaja Petri Leiponen,
projektipäällikkö Antti Markkola, kehittämispäällikkö Virva Palomäki,
palvelulinjapäällikkö Mari Patronen, palvelulinjapäällikkö Maria
Päivänen ja suunnittelujohtaja Leena Viitasaari § 116 ajaksi
palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi § 116 ja § 117 ajaksi
ylilääkäri Tuire Sannisto § 118 ajaksi
suunnittelipäällikkö Anne Lähde-Säteri ja suunnittelija Jukka
Mäkinen § 119 ajaksi
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§ 115
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Perttu Jussila ja Jyri Keränen (varalle Sirpa
Koivisto ja Raija Moilanen).
Perustelut
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 11.11.2019.

Tampere
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja
07.11.2019

10/2019

7 (25)

§ 116
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen, suunnittelija Laura Heikkilä,
kehittämispäällikkö Mari Lahtinen, kehittämisjohtaja Petri Leiponen,
projektipäällikkö Antti Markkola, palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi,
kehittämispäällikkö Virva Palomäki, palvelulinjapäälliköt Mari Patronen ja
Maria Päivänen sekä suunnittelujohtaja Leena Viitasaari olivat
asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen asian käsittelyn
aikana.
Puheenjohtaja päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Palvelu- ja vuosisuunnitelma -työpaja, kello 16.00-17.30 (Laura
Heikkilä, Mari Lahtinen, Petri Leiponen, Maritta Närhi, Mari
Patronen, Maria Päivänen ja Leena Viitasaari)
Alue-Pegasos (Antti Markkola)
Hankintojen ajankohtaiskatsaus (Virva Palomäki)
Sosiaalityön saatavuuden kehittäminen (Hanna Harju-Virtanen)
Syyskuun talousraportti (Taru Kuosmanen)
Tiedoksi: Lautakuntien pikkujoulut pidetään 12.12.2019 kello 18.00
alkaen Raatihuoneella
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§ 117
Sosiaalisen luototuksen myöntämisen arviointi (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6660/02.04.04/2019
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Sosiaalisen luototuksen myöntämistä jatketaan.
Luototuksen hallitsemiseksi käytettävän uuden tietojärjestelmän
hankintaa selvitellään.
Kokouskäsittely
Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on 10.6.2015
päättänyt, että sosiaalinen luototus käynnistetään Tampereella vuoden
2016 alusta lukien sillä ehdolla, että valtuusto myöntää talousarviossa
toimintaan tarvittavan rahoituksen. Valtuusto on
talousarviokokouksessaan 16.11.2015 päättänyt, että sosiaalinen
luototus käynnistetään Tampereella vuoden 2016 alusta varautumalla
500 000 euron antolainoihin.
Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille
tamperelaisille yksityishenkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta
luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai
luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään
taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä
suoriutumista.
Luottoja on myönnetty 60 kappaletta vuosina 2016 - 2019, luottojen arvo
on yhteensä 450 000 euroa. Myönnetyistä luotoista kuusi on maksettu
loppuun. Maksuohjelman muutoksia on tehty seitsemän kappaletta,
maksuvapaita on myönnetty 15 asiakkaalle. Kuusi asiakasta on jättänyt
lainansa maksamatta. Maksamattomat lainat tullaan siirtämään
perintään ja mikäli asiakas ei hoida maksuja perinnän kautta, laina siirtyy
lopulta ulosoton perittäväksi.
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Vuosien 2016 - 2018 aikana luottoa on myönnetty luottokorttivelkoihin,
kulutusluottoihin, pikavippeihin, maksamattomiin vuokra-, puhelin- ja
sähkölaskuihin, panttauksiin, yksityisvelkoihin, hammas- ja
sairaanhoitokuluihin, koulukuviin, parkki- ja rikesakkoihin,
verkkokauppalaskuihin, lehtitilauksiin, jäännösveroihin, opintolainoihin,
Kelan etuuksien perintään, iltapäiväkerhon maksuihin,
laajakaistapalveluihin, kuntosalimaksuihin, asiakasmaksuihin,
jäsenmaksuihin sekä kotipalvelulaskuihin.
Vuonna 2019 myönnetyissä luotoissa on ollut luottokortti-/pankkivelkoja,
rahoitusvelkaa, vuokra-/vastikevelkaa, hammas- ja
terveydenhuoltokuluja, palvelutalon ruokalaskuja, Kelan perintää
työmarkkinatuesta sekä opintolainasta. Kahdella asiakkaalla on ollut
myös pikavippejä, jotka on otettu vuosia sitten. Suurin osa kaikista
veloista on ollut perintätoimiston perittävänä tai ulosotossa.
Suurimmat syyt asiakkaiden velkojen syntyyn ovat olleet avio-/avoero,
yksinhuoltajuus, puolison päihde-, peli- tai muu riippuvuus tai puolison
holtiton rahan käyttö. Syynä on ollut myös oma, lasten tai muun läheisen
sairastuminen, nuoruuden huolimattomuudet ja taloudenhallinnan
puute, liiallinen ostelu verkkokaupasta, työpaikan menettäminen,
uudelleen kouluttautuminen ja työttömyys.
Luottoja hoidetaan APL Comp-järjestelmällä, joka on vanha
asuntolainojen hoidossa käytetty järjestelmä. APL Comp on
merkkipohjainen ja kankeasti toimiva järjestelmä sekä lisäksi pienen
yrityksen ylläpitämä. Järjestelmä on tuottanut suuria haasteita luottojen
hoidon ja seurannan osalta. Mikäli kaupunki jatkaa sosiaalisen luoton
myöntämistä, olisi tarkoituksenmukaista hankkia luottojen hoitoon ja
seurantaan uusi nykyaikainen järjestelmä.
Tiedoksi
kh, Arto Vuojolainen, Taru Herranen, Sanna Törmä-Tuominen
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§ 118
Toimintaohjelman hyväksyminen neuvolapalveluille, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle
sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6695/00.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuire Sannisto
Valmistelijan yhteystiedot
Ylilääkäri Tuire Sannisto, puh. 050 468 9166, etunimi.sukunimi@tampere.
fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Toimintaohjelma neuvolapalveluille, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle
sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle hyväksytään.
Kokouskäsittely
Ylilääkäri Tuire Sannisto oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Valtioneuvoston asetuksessa neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta (6.4.2011/338) edellytetään, että ”Kunnan
kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen
toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä
lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelmat on
laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.” Edellinen
toimintasuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautassa 9.11.2017.
Toimintaohjelma päivitetään vähintään kahden vuoden välein.
Asetuksen perusteluiden mukaan toimintaohjelmalla pyritään
varmistamaan, että kunnan eri osissa asuva väestö saa eri väestöryhmien
tarpeet huomioon ottaen yhtenäiset palvelut kunnan eri toimipisteissä.
Tarkoituksena on, että toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa
toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain.
Toiminnan toteutumisesta ja tuloksista raportoidaan vuosittain
toimintakertomuksessa kunnan kansanterveystyöstä vastaaville
luottamuselimille. Toimintaohjelmassa on tarkoitus sopia muun muassa
menettelytavoista, vastuutahoista, työnjaosta ja yhteistyöstä kunnan eri
toimijoiden kanssa ja siten helpottaa yksittäisen työntekijän työtä ja
moniammatillisen yhteistyön toteutumista. Tavoitteena on, että
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lapsiperheiden palvelut muodostavat perhelähtöisen kokonaisuuden ja
niitä järjestettäessä huomioidaan kehitysympäristöt.
Palvelutuotannon näkökulmasta toimintaohjelma avaa konkreettisesti
palveluiden kokonaisuutta, palveluprosesseja, yhteistoiminnan muotoja
ja kehittämishaasteita. Myös ajankohtaisen sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen alueellisessa valmistelussa voidaan hyödyntää
toimintaohjelmassa laadittuja kuvauksia.
Toimintaohjelman valmistelu on toteutettu moniammatillisesti lasten ja
nuorten terveyspalveluiden eri toimijoiden sekä suun terveydenhuollon
edustajien yhteistyönä. Monialaisessa jatkovalmistelussa ovat olleet
mukana keskeiset yhteistyötahot ulottuen alle kouluikäisten palveluista
toisen asteen koulutuksen edustajiin asti.
Tiedoksi
Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Tuire Sannisto, Kati Myllymäki
Liitteet

1 Toimintaohjelma 2017-2020 sotela 7.11.2019
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§ 119
Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen vertailuraportit 2018
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6707/05.01.00/2019
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Anne Lähde-Säteri, puh. 040 8016192 ja
suunnittelija Jukka Mäkinen, puh. 0400 226605, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen
vertailuraportit 2018 merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Suunnittelupäällikkö Anne Lähde-Säteri ja suunnittelija Jukka Mäkinen
olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Kuusikko-vertailututkimuksissa vertaillaan Suomen kuuden suurimman
kaupungin järjestämiä (kuntien itse tuottamia tai ostamia) sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja sekä niiden kustannuksia. Kuusikko-
vertailuissa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu.
Kuusikko-raporteissa tarkastellaan pääsääntöisesti suurimpien
kaupunkien palvelurakennetta, toiminnan volyymia ja kustannusten
kehitystä eri palvelukokonaisuuksien näkökulmasta. Vertailuissa
kustannukset on tehty vertailukelpoisiksi deflatoimalla edellisten vuosien
kustannukset vuoden 2018 rahan arvoon (julkisten menojen hintaindeksi).
Raportit
Lastensuojelu:
Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2018 yhteensä 18 901 lastensuojelun 0-
17 -vuotiasta asiakasta eli 5,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä.
Tampereella vastaava osuus oli 5,3 %. Huhtikuusta 2015 voimaan
astuneen sosiaalihuoltolain muutoksen myötä lastensuojelun
asiakasmäärät ovat laskeneet, koska lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta
siinä tapauksessa, että palvelutarpeen arvion perusteella todetaan tarve
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lastensuojelun palveluille. Lisäksi osa aiemmin lastensuojelun asiakkaana
olleista lapsista saa palvelut nyt perhepalvelujen kautta ilman
lastensuojelun asiakkuutta.
Kuutoskaupungeissa tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 50 904
lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 27 554
lasta eli 8,3 % kuutoskaupunkien 0-17 -vuotiaasta väestöstä. Tampereella
vastaava osuus oli 6,7 %. Lastensuojeluilmoituksista lähes neljä viidestä
oli viranomaisen tekemiä. Eniten ilmoituksia tekivät terveyspalvelut.
Vuoden 2018 aikana kuutoskaupungeissa tehtiin yhteensä 15 719
palvelutarpeen arviota, joissa selvitettiin lastensuojeluntarve.
Palvelutarpeen arvio tehtiin kaikkiaan 13 427 lapselle. Lastensuojelun
tarve todettiin noin 22 % arvioita.
Vuonna 2018 kuutoskaupungeissa oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna
yhteensä 5 349 lasta. Tampereella vuonna 2018 kodin ulkopuolelle
sijoitettuna olleiden 0-17 -vuotiaiden osuus väestöstä oli 1,7 % ja
Kuusikko-kunnissa keskimäärin 1,6 %. Sijoitettujen lukumäärä lisääntyi
edellisvuodesta Tampereella, Vantaalla ja Turussa ja väheni Oulussa ja
Helsingissä. Espoossa sijoitettujen määrä pysyi lähes samana
edellisvuoteen verrattuna. Suhteellisesti eniten sijoitettuna väestöstä on
13-17 -vuotiaita.
Kuutoskaupungeissa sijoitettiin vuonna 2018 kiireellisesti yhteensä 1 365
lasta eli 170 lasta (-11,1 %) vähemmän kuin edeltävänä vuonna.
Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä laski edellisvuodesta kaikissa
kuutoskaupungeissa. Tampereella sijoitettiin vuonna 2018 kiireellisesti
149 lasta, mikä oli 15 % vähemmän kuin vuonna 2017.
Perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista pääosin kasvoi
kuutoskaupungeissa vuodesta 2014 vuoteen 2016, jonka jälkeen sen
osuus kääntyi laskuun Oulua lukuun ottamatta. Laitoshoidon osuus
hoitovuorokausista pieneni vastaavasti vuosina 2014-2016, ja vuosien
2017-2018 aikana se on hieman kasvanut tai pysynyt lähes
muuttumattomana. Laitoshoito on lisääntynyt suhteessa perhehoitoon,
mikä on vaikuttanut myös kokonaiskustannusten kasvuun 0-20 -vuotiasta
asiakasta kohden.
Vuonna 2018 lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat
kuutoskaupungeissa yhteensä 369 miljoonaa euroa. Deflatoidut
kustannukset nousivat edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa:
Tampereella (+8,7 %), Espoossa (+8,4 %), Vantaalla (+5,2 %), Oulussa (+4,4
%), Helsingissä (+1,8 %) ja Turussa (+1,0 %). Sijoitusten osuus
kustannuksista vaihteli vuonna 2018 Oulun 71,3 prosentista Turun 82,2
prosenttiin. Lastensuojelun kokonaiskustannukset 0-20 -vuotiasta
asukasta kohden vuonna 2018 oli Kuusikko-kunnissa keskimäärin 939
euroa ja Tampereella 1022 euroa.
Vanhusten palvelut:
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Iäkkäiden asukkaiden määrä on edelleen jatkanut vahvaa kasvua. Yli 75-
vuotiaiden määrä kuutoskaupungeissa on kasvanut vuodesta 2014
yhteensä 11,8 %. Erityisen vahvaa kasvu on ollut Espoossa ja Vantaalla ja
hieman hitaampaa jo aiemmin vanhemman ikärakenteen omaavissa
Turussa ja Tampereella. Tampereella kasvua oli viidessä vuodessa 9,5 %.
Tampereen 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden vanhusten palvelujen
peittävyys oli viime vuonna 27,3 % (Kuusikon keskiarvo 24,7 %). Peittävyys
nousi 0,3 %-yksikköä vuoteen 2014 verrattuna. Tampere oli ainoa
kuutoskaupunki, jossa peittävyys nousi. Muissa kaupungeissa tapahtui
laskua 1-3 %-yksikköä.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2013 laatusuosituksen hyvän
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuoteen 2017
mennessä. Suosituksessa asetettu tavoite siitä, että 91–92 prosenttia 75
vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai palvelujen turvin täyttyi
Tampereella (91,2 %). Samoin Tampere täytti tehostetun palveluasumisen
(6-7 %) ja pitkäaikaisen laitoshoidon (enintään 3 %) tavoitteet. Oulu oli
ainoa kuutoskaupunki, joka täytti kaikki laatusuosituksen tavoitteet.
Hatanpään sairaalan toiminnot yhdistyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. Muutoksen vaikutuksesta Kuusikko -
tilaston luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.
Ikävakioidut, 75 vuotta täyttäneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
kustannukset kasvoivat Tampereella viidessä vuodessa 20,7 % ja
vuodesta 2017 yhteensä 16,4 %. Iso kustannusten kasvu johtuu lähes
täysin somaattisesta erikoissairaanhoidosta, jossa kokonaiskustannukset
kasvoivat lähes 20 milj. € (7,9 %) ja varsinkin yli 75-vuotiaiden osalta,
koska Hatanpään sairaalan siirto PSHP:lle nosti huomattavan paljon
heidän osuuttaan laskennallisesta ikäryhmittäisestä kustannuksesta.
Erikoissairaanhoidon kasvaneet kustannukset näkyvät myös siinä,
Tampereesta tuli kallein kuutoskaupunki kaikkien palvelujen
asukaskohtaisessa kustannuksessa vastaavan ikäistä asukasta kohden
(13 258 euroa/ 75 v. asukas). Ympärivuorokautisessa hoivassa Tampere
on halvin kuutoskaupunki asukaskohtaisissa kustannuksissa (4 572
euroa/ 75 v. asukas) ja kotona asumista tukevissa palveluissa niukasti
kallein (2 712 euroa/75 v. asukas).
Jos tarkastellaan Tampereen hoitopäivän tai käynnin
yksikkökustannuksia, niin olemme niissä pääsääntöisesti
kuutoskaupunkien keskiarvon alapuolella.
Päihde- ja mielenterveyspalvelut:
Suurin osa kuutoskaupunkien päihde- ja mielenterveyspalveluja
käyttävistä asiakkaista asioi avopalveluissa. Kuusikon tasolla
asiakasmäärä painottui mielenterveysavopalveluihin, joita käytti 38,9
prosenttia kaikista asiakkaista sekä integroituihin palveluihin, joiden
piirissä oli 24,9 prosenttia asiakkaista. Integroituihin palveluihin lukeutuu
perustason terveydenhuollossa tarjottavat päihde- ja
mielenterveyspalvelut. Päihdehuollon avopalveluja käytti 15,0 %
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asiakkaista. Psykiatrisessa osastohoidossa oli 5,1 % asiakkaista ja
päihdehuollon laitoshoidossa 3,1 % asiakkaista. Tampereella
avopalvelujen osuus asiakkaista oli kuutoskaupunkien suurin (yhteensä
61,2 % kaikista päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista).
Mielenterveyspalvelujen osuus kuutoskaupunkien
kokonaiskustannuksista oli 71 %. Niistä 42 % muodostui laitoshoidon
järjestämisen kuluista ja 32 % avohoidon palvelujen kustannuksista.
Päihdepalveluissa suurin kustannus muodostui avohuollon palveluista.
Sen osuus oli noin kolmannes. Asumispalveluiden, kotiin vietävien
palveluiden ja laitoshoidon osuus oli kaikilla hieman yli 20 %.
Avopalvelujen kustannukset olivat 142,8 miljoonaa euroa vuonna 2018,
mikä oli 30,2 % päihde-ja mielenterveyspalvelujen järjestämisen
kokonaiskustannuksista. Kotiin vietävien palvelujen osuus
kokonaiskustannuksista oli 11,4 %. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen
asumispalvelujen kokonaiskustannukset olivat 82,3 miljoonaa euroa (17,4
% kokonaiskustannuksista) ja laitoshoidon järjestämisen kulut 162,9
miljoona euroa (34,5 % kokonaiskustannuksista).
Tampereen päihdehuollon kokonaiskustannukset olivat 13,1 miljoonaa
euroa vuonna 2018. Deflatoidut kustannukset nousivat 0,1 %
edellisvuoteen nähden. Tampereella päihdehuollon kustannukset laskivat
avopalveluissa ja asumispalveluissa ja kasvoivat kotiin vietävissä
palveluissa ja laitoshoidossa. Tampereen mielenterveyspalvelujen
kustannukset olivat 51,4 miljoonaa euroa vuonna 2018. Deflatoidut
kustannukset kasvoivat 4,8 % edellisvuodesta. Kustannukset laskivat
edellisvuodesta psykiatrisessa osastohoidossa ja lisääntyivät
avopalveluissa, kotiin vietävissä palveluissa ja asumispalveluissa.
Asukaskohtaisissa kustannuksissa Tampere oli kaikissa päihde- ja
mielenterveyspalveluissa kuutoskaupunkien toiseksi kallein (356 euroa
/18 v. täyttänyt asukas). Mielenterveyspalveluissa Tampere oli
kolmanneksi kallein (260 €/18 v. täyttänyt asukas). Päihdepalveluissa
asukaskohtainen kustannus (66 €/18 v. täyttänyt asukas) oli alle
kuutoskaupunkien keskiarvon (75 €/18 v. täyttänyt asukas).
Mielenterveysavopalveluissa Tampereella oli kuutoskaupunkien halvin
asukaskohtainen kustannus (1 233 €/18 v. täyttänyt asukas).
Aikuissosiaalityö:
Aikuissosiaalityön vuoden 2018 raportin pääpaino oli toimeentulotuen
tiedoissa. Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2018 yhteensä 121 207
perustoimeentulotukea saanutta kotitaloutta (Tampere 18 617), joissa
asui kaikkiaan 178 530 henkilöä (Tampere 25 410). Täydentävää
toimeentulotukea sai yhteensä 33 152 kotitaloutta (Tampere 4 595) ja
ehkäisevää toimeentulotukea 18 936 kotitaloutta (Tampere 2 564).
Kuutoskaupunkien perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista
lähes kolmannes oli uusia tuensaajia. Täydentävässä toimeentulotuessa
uusien tuensaajien osuus oli 43,3 % ja ehkäisevässä toimeentulotuessa
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55,9 %. Tampereella uusia perustoimeentulotuen kotitalouksia oli 5 777,
joka oli kuutoskaupungeista toiseksi eniten Helsingin jälkeen.
Täydentävässä toimeentulotuessa uusien kotitalouksien määrä oli 2 619
(myös toiseksi eniten) ja ehkäisevässä toimeentulotuessa 1 680
kotitaloutta (Helsingissä ja Espoossa oli enemmän kotitalouksia).
Perustoimeentulotuen saajista 73,3 % oli yksinasuvia (Tampere 76,8 %) ja
13,2 % yksinhuoltajia (Tampere 11 %). Täydentävässä ja/tai ehkäisevässä
toimeentulotuessa yksinasuvien määrä oli 65,1 % (Tampere 63,3 %) ja
yksinhuoltajien 18,7 % (Tampere 19,1 %). Kuutoskaupunkien
perustoimeentulotuen saajista 29,3 % sai tukea 10-12 kk vuonna 2018.
Tampereella määrä oli 29,2 %.
Toimeentulotuen kokonaisbruttokustannukset, sisältäen sekä Kelan että
kuntien myöntämän toimeentulotuen (ilman pakolaisia, paluumuuttajia
ja turvapaikanhakijoita) olivat kuutoskaupungeissa vuonna 2018
yhteensä 379,4 miljoonaa euroa. Deflatoidut kustannukset nousivat
edellisvuoteen verrattuna Turussa ja laskivat Helsingissä, Espoossa ja
Vantaalla. Oulussa ja Tampereella kustannukset pysyivät vuoden 2017
tasolla.
Tampereen vuoden 2018 kokonaiskustannukset olivat 53,8 milj. €, joista
täydentävän toimeentulotuen osuus oli 2,4 milj. € ja ehkäisevän
toimeentulotuen 1,6 milj. €.
Kuutoskaupungeissa asui 71 % (3 870 henkilöä) koko Suomen
asunnottomista vuonna 2018. Muita asumisen ongelmia
kuutoskaupungeissa ovat vuokravelat ja häädöt. Kelan
perustoimeentulotuen päätöksenteossa käytetään yhä vähemmän
yksilöllistä harkintaa esim. yli suurien vuokrien hyväksynnässä, mikä on
johtanut erityisesti ehkäisevän toimeentulotuen menojen kasvuun.
Vammaisten palvelut:
Vammaisten palvelujen raportin pääpaino on kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain sekä vammaispalvelulain palvelujen ja
tukitoimien tiedoissa. Lisäksi tietoja on koottu sosiaalihuoltolain
mukaisista kuljetuspalveluista, mutta ei muista sosiaalihuoltolain
mukaisista palveluista.
Kuutoskaupunkien vammaisten palvelujen asiakasmäärä oli 41 990
henkilöä. Vuonna 2018 kuusikkokuntien väestöstä 1,9 % sai palveluja
vammaispalvelulain nojalla ja 0,4 % kehitysvammalain nojalla. Asiakkaita
oli lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.
Kuutoskaupunkien vammaispalvelujen kokonaisasiakasmäärä vuonna
2018 oli 34 566, mikä oli 0,3 % enemmän kuin edellisvuonna.
Asiakasmäärä laski Turussa, Tampereella ja Oulussa ja nousi
pääkaupunkiseudun kunnissa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurin osa
myönteisen VpL- palvelupäätöksen saaneista on 65 vuotta täyttäneitä.
Kuutoskaupungeista Tampereella on eniten 60 vuotta täyttäneitä
asiakkaita kaikista asiakkaista.
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Vuonna 2018 henkilökohtaisen avun asiakkaita oli kuutoskaupunkien
tasolla 8,9 % enemmän kuin vuonna 2017 ja 40,5 % enemmän kuin
vuonna 2014. Asiakkaiden määrä lisääntyi kaikissa kaupungeissa.
Edellisvuoteen verrattuna asiakasmäärä kasvoi eniten Tampereella (19,0
%). Kunnan vastaavan ikäiseen asukasmäärään suhteutettuna 18–64-
vuotiaita henkilökohtaisen avun asiakkaita on suhteessa eniten
Tampereella (535 asiakasta/100 000 asukasta) ja vähiten Vantaalla (328
asiakasta/100 000 asukasta).
Vammaisten palvelujen kokonaiskustannukset olivat 465,5 miljoonaa
euroa. Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista
suurimman osan muodostivat kaikissa kuutoskaupungeissa
ympärivuorokautiset asumispalvelut. Vammaispalvelujen
nettokustannukset olivat 209,6 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuoteen
oli 4,7 %. Vuonna 2018 vammaispalvelujen kustannukset olivat
keskimäärin 117 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja vastaavasti
Tampereella 150 euroa asukasta kohti. Suhteessa kuutoskaupunkeihin
Tampereen kustannukset olivat korkeimmat.
Henkilökohtaisen avun nettokustannukset kasvoivat kaikissa
Kuusikkokunnissa vuonna 2018 verrattuna edellisvuoteen. Kasvu oli 7,1 %
edellisvuodesta. Vuoteen 2017 nähden henkilökohtaisen avun
palvelujenkustannukset nousivat eniten Tampereella (18,1 %), missä
myös asiakasmäärä oli kasvanut nopeimmin. Tampereen kustannukset
asiakasta kohden laskettuna ovat kuitenkin kuutoskaupunkien
pienimmät.
Vuonna 2018 kehitysvammahuollon palveluja käytti 7 422 asiakasta, mikä
oli 3,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Asiakkaiden määrä nousi
edellisvuodesta kaikissa kaupungeissa. Asumispalvelujen kasvu on ollut
muissa kuutoskaupungeissa nopeampaa kuin Tampereella. Tampereella
on vähiten kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakkaita ja eniten
asiakkaita laitoshoidossa. Tampereella laitoshoidossa oli 40 henkilöä
vuoden 2018 lopussa.
Vuonna 2018 kehitysvammahuollon nettokustannukset kasvoivat
edellisvuodesta 4,9 % ollen yhteensä 255,9 miljoonaa euroa. Laitoshoidon
osuus kokonaiskustannuksista oli matalin Espoossa (5,8 %) ja korkein
Tampereella (19,5 %).
Tiedoksi
Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Maritta Närhi, Mari Patronen,
Kaisa Taimi, Mari Lahtinen, Kristiina Lumme, Juha Vasala, Petri Leiponen,
Anne Lähde-Säteri, Jukka Mäkinen
Liitteet

1 SOTELA 7.11._Lastensuojelu_raportti_2018
2 SOTELA_7.11._Vammaisten palvelujen diat 2018
3 SOTELA_ 7.11._Vanhuspalvelujen raportti 2018
4 SOTELA_ 7.11._Aikuissosiaalityö_ja_toimeentulotuki_diat 2018
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5 SOTELA_7.11._Päihde- ja mielenterveyspalvelujen diat 2018
6 SOTELA_7.11._Aikuissosiaalityo_ja_toimeentulotuki raportti_2018
7 SOTELA_7.11._Vanhuspalvelujen _diat 2018
8 SOTELA_7.11._Vammaisten_palvelujen_raportti_2018
9 SOTELA_7.11._Lastensuojelu_diat_2018
10 SOTELA 7.11._Päihde_ja_mielenterveyspalvelujen_raportti_2018
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§ 120
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten toiminta-avustuskokonaisuuksien sekä toiminta-
avustusten myöntämisen kriteereiden päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:6645/06.02.00/2019
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Virva Palomäki, puh. 040 800 4405, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Eläinsuojelutyön toiminta-avustuskokonaisuus siirretään
yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston
käsiteltäväksi 2020 alkaen.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustuskriteerit säilyvät
ennallaan.
Perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustusta
yhdistyksille ja yhteisöille määrärahan puitteissa. Avustustoimintaa
ohjaavat Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -
asiakirja sekä lautakunnan hyväksymät kriteerit. Toiminta-avustusten
kriteerit käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa viimeksi
marraskuussa 2018.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia avustuskokonaisuuksia on tällä
hetkellä neljä (4); Terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden
edistäminen, Ehkäisevä päihdetyö, Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen
ja Eläinsuojelutyö.
Eläinsuojelutyön toiminta-avustuskokonaisuuden sijoittuminen
organisaatiossa linjattiin selvitettäväksi vuoden 2019 aikana.
Eläinsuojelutyön toiminta-avustukset käsitellään vuodesta 2020 alkaen
Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon
jaostossa. Täten Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on jatkossa kolme (3)
kokonaisuutta.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustuskokonaisuudet ovat 2020:
Terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen (sisältää
potilas- ja vammaisjärjestöt)
Ehkäisevä päihdetyö ja
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Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen.
Tiedoksi
Maria Päivänen, Kati Myllymäki, Maritta Närhi, Mari Patronen, Merja
Bojang, Pirjo-Liisa Länkinen, Mira Siltanen, Virva Palomäki
Liitteet

1 Liite Toiminta-avustus kriteerit painotukset ja kokonaisuudet
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§ 121
Virkojen lakkauttaminen avo- ja asumispalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1046/01.02.01/2019
Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöpäällikkö Heidi Tapaninaho-Pitkänen, puh. 040 800 4213,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hyvinvoinnin palvelualueen avo- ja asumispalveluissa lakkautetaan
seuraavat virat 11.11.2019 alkaen:
terveydenhoitaja 10007627, 10008069
vastaanottoavustaja 10007370
fysioterapeutti 10004906
terveydenhoitaja 10008632
mielenterveyshoitaja 10009176
perushoitaja 10005349
hammashoitaja 10007993
hammashoitaja 10005346
palvelusihteeri 10009204
osastonlääkäri 16440
osastonylilääkäri 50021650
kodinhoitaja 10007381
terveydenhoitaja 10004836
Perustelut
Hyvinvoinnin palvelualueen avo- ja asumispalveluissa on avoimia virkoja,
jotka on tarkoituksenmukaista lakkauttaa. Virat ovat jääneet avoimiksi
tehtävien siirtymisen, irtisanoutumisten ja eläköitymisten johdosta tai
viroissa ei enää edellytetä kuntalain mukaista virkasuhdetta.
Tiedoksi
Eeva Torppa-Saarinen, Maritta Närhi, Maria Päivänen, Mari Patronen,
Paula Hakanen, Eija Haapanen, aapahr
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§ 122
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:
Palvelulinjapäällikkö, Ikäihmisten palvelut
§ 235 Palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi
Hoivakeskuspalvelu Hoivia Oy, 15.10.2019
§ 236 Menumat - yhteisöllisen ateriapalvelun hankinta pienhankintana,
15.10.2019
§ 246 Taatalakeskuksen ja Kaukaharjukeskuksen palveluiden hankinta,
31.10.2019
Palvelulinjapäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 132 Ruotsinkielisen puheterapiapalvelun hankinta, 08.10.2019
§ 148 Lastensuojelun sijaishuollon hankinta Pähkinärinteestä, 31.10.2019
Palvelulinjapäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelut
§ 99 Silta-Valmennusyhdistys ry:n sopimuksen lakkauttaminen
päihdehuollon avohoidon palvelujen ostamisesta, 11.10.2019
§ 104 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Pirkanmaan
Avustajakeskus Oy, 24.10.2019
§ 105 Palvelusetelituottajan hyväksymisen peruttaminen mielenterveys-
ja päihdepalveluissa, 24.10.2019
Johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö
§ 59 Allasterapioiden hankinnan 2. optiokauden käyttöönottaminen,
21.10.2019
§ 60 Emerald S 3D-skannerin hankinta suun terveydenhuoltoon, leasing,
22.10.2019
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Muutoksenhakukielto
§113, §114, §115, §116, §119, §122
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§117, §118, §120, §121
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

