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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Jussila Anne-Mari, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:03
Alppi Ulla-Leena
Dundar-Järvinen Aila
Ingraeus Henry
Jussila Perttu
Keränen Jyri
Moilanen Raija, poistui 17:41
Moisio Jani
Nordström Pia
Porttikivi Ilkka
Rantanen Ilpo
Siuro Petri
Urhonen Amu
Caglayan Merve, Kaupunginhallituksen edustaja
Brusin Suvi, Nuorisovaltuuston edustaja
Hukkanen Eetu, Nuorisovaltuuston edustaja
Kuosmanen Taru, Johtaja
Määttänen Sanna, Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri
Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja
Heinäsuo Tiia, Lapsiasiamies, saapui 16:07, poistui 16:22
Laajalehto Anniina, Henkilöstöpäällikkö, saapui 16:23, poistui 16:48
Hyvönen Sini, Erikoissuunnittelija, saapui 16:47, poistui 16:51
Koskiaho Kristiina, Hankearkkitehti, saapui 16:54, poistui 17:00
Vartio Sanna, Projektisuunnittelija, saapui 16:54, poistui 17:00
Vuorinen Mari, Suunnittelupäällikkö, saapui 16:54, poistui 17:00
Lumme Kristiina, Suunnittelupäällikkö, saapui 17:00, poistui 17:07
Närhi Maritta, Palvelujohtaja §:t 75, 78, 79, saapui 16:47, poistui 17:20
Räsänen Marjaana, Palvelupäällikkö, saapui 17:07, poistui 17:20
Patronen Mari, Palvelujohtaja §:t 75, 83, saapui 16:23, poistui 17:57
Haapala Marika, Viestintäsuunnittelija
Jalonen Noora, Hallintosihteeri
Jokinen Aino, Hallintosihteeri, sihteeri

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi
Puheenjohtaja

Aino Jokinen
Sihteeri
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Ilpo Rantanen

Ilkka Porttikivi

Ulla-Leena Alppi § 82

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi 22.6.2021

Aino Jokinen
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§ 72
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskäsittely
Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen asian käsittelyn alussa.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Tampere
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja
17.06.2021

7/2021

5 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 73
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksytiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
§:n 75 ajaksi lapsiasiamies Tiia Heinäsuolle, henkilöstöpäällikkö
Anniina Laajalehto, erikoissuunnittelija Sini Hyvöselle, palvelujohtaja
Mari Patroselle ja palvelujohtaja Maritta Närhelle
§:n 76 ajaksi projektisuunnittelija Sanna Vartiolle,
suunnittelupäällikkö Mari Vuoriselle ja hankearkkitehti Kristiina
Koskiaholle
§:n 77 ajaksi suunnittelupäällikkö Kristiina Lumpeelle
§:ien 78 ja 79 ajaksi palvelupäällikkö Marjaana Räsäselle ja
palvelujohtaja Maritta Närhelle
§ 83 ajaksi palvelujohtaja Mari Patroselle
palvelujohtaja, hallintoylilääkäri Sanna Määttäselle ja
hallintosihteeri Noora Jaloselle koko kokouksen ajaksi
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§ 74
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Rantanen ja Ilkka Porttikivi (varalle
Ulla-Leena Alppi ja Amu Urhonen).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 21.6.2021.
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§ 75
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Tiia Heinäsuo, Anniina Laajalehto, Mari Patronen, Maritta Närhi ja Sini
Hyvönen olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Perustelut
Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Köyhyystyöryhmän loppuraportti / Tiia Heinäsuo ja Johanna
Loukaskorpi
Kaupungin sote-palvelujen kesäsijaisten saatavuus / Anniina
Laajalehto, Mari Patronen ja Maritta Närhi
Päihdehoidon tiekartta / Sini Hyvönen
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§ 76
Hatanpään sosiaali- ja terveysaseman sekä kuvantamisen tarveselvitys (yhteistoiminta-
alueen asia)
TRE:4334/10.03.07/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Koskiaho
Valmistelijan yhteystiedot
Hankearkkitehti Kristiina Koskiaho, puh. 041 730 6858, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hatanpään sosiaali- ja terveysaseman sekä kuvantamisen tarveselvitys
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kokouskäsittely
Sanna Vartio, Mari Vuorinen ja Kristiina Koskiaho olivat läsnä
kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Perustelut
Hatanpään kantasairaalaan suunnitellaan sote-keskus ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin Apteekki- ja kuvantamisliikelaitoksen
kuvantamisyksikkö sijoitettavaksi samaan uudisrakennukseen
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta.
Tampereen kaupungin talousarviossa on esitetty, että 1.1.2023 sote-asiat
ja hankkeet siirtyvät sote-hyvinvointialueille ja hyvinvointialueet ottavat
vastuun esim. rakennushankkeiden loppuun viemisestä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennushankkeita edistetään hallitusti
hyvinvointialueiden valmistelun aikana. Valmistelussa on lähdetty
oletuksesta, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen myötä
syntyvät hyvinvointialueet vastaisivat palveluiden järjestämisestä
1.1.2023 alkaen. Kaupunki edistää palveluiden järjestämisen sujuvaa
siirtymistä jatkamalla laadittujen palveluverkkosuunnitelmien mukaisten
investointihankkeiden suunnittelua. Vuoden 2023 jälkeen ajoitettujen
investointien toteutusta arvioidaan vuoden 2022 ja 2023
talousarviovalmisteluiden yhteydessä.
Tämä tarveselvitys on tehty siten, että Tampereen kaupunki vastaa
suunnittelusta hankesuunnitteluvaiheen loppuun saakka (vuosi 2021).
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Koska sote-ratkaisun aikataulu on vielä tällä hetkellä toukokuussa 2021
epäselvä, hankkeen kokonaisaikataulu on esitetty siten, että Tampereen
kaupunki rakentaisi hankkeen loppuun saakka. Muuta vertailukohtaa ei
tällä hetkellä ole. Toiminnan olisi tarkoitus alkaa 10/2025. Tämä aikataulu
voi kuitenkin olla liian nopea, sillä mahdollisen hyvinvointialueen
järjestäytyminen ja hankkeesta vastuun ottaminen vie oman aikansa, jota
ei tässä vaiheessa voi ennakoida.
Suunniteltavan sote-keskuksen Tampereen kaupungin eteläisellä sote-
toiminta-alueella väestösuunnitteen perusteella väestö kasvaa vuosina
2021-2035, 32 000:sta 39 000:een henkeen eli noin 7 000 henkeä. Sote-
keskuksen toimintakulut ovat noin 8,5 miljoonaa euroa/vuosi. Sote-
keskuksessa tilat suunnitellaan muunneltaviksi, jolloin käyttötarpeen
vaihtelu mahdollistuu. Tilaohjelman mukaan terveysasemalle on
mitoitettu terveysaseman käyttöön 49 vastaanottohuoneen tilat ja näiden
läheisyyteen aikuissosiaalityön 10 vastaanottohuonetta. Suun
terveydenhuollolle suunnitellaan 12 vastaanottohuonetta.
Vastaanottohuoneiden lisäksi palveluiden käyttöön tulee tarvittavat
aputilat ja hammashoitolan yhteyteen rakentuu tilat välinehuollolle, joka
palvelee myös terveysaseman ja neuvolan tarpeita.
Lapsiperheiden palveluita keskitetään samaan kerrokseen: neuvolalle 10
vastaanottohuonetta, lapsiperheiden sosiaalityölle 9 huonetta,
perhetyölle 5 huonetta, kotipalvelulle 1 huone ja erityiselle kotityölle 2
huonetta. Ehkäisyneuvolalle mitoitetaan 5 vastaanottohuonetta.
Kuvantaminen sijoittuu 0 ja 1. kerroksiin, joista isot kuvauslaitteet on
helppoa haalata edestakaisin maantasolla kummassakin kerroksessa.
Tässä on hyödynnetty loivaa rinnesijaintia. Kuvantaminen palvelee sekä
sote-keskusta, että koko Hatanpään sairaalaa. 00-kerroksessa on
väestönsuoja-, puku- ja tekniset tilat.
Hatanpään kantasairaalan alueella korvattava rakennus D on toiminut
alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan. Rakennuksessa D toimivat
suun terveydenhuolto, terveysasema ja kuvantaminen. Rakennus D-
tyhjenee uudisrakentamisen jälkeen melkein kokonaan. Tämän jälkeen
sitä voidaan käyttää mahdollisesti tilapäisesti muiden
rakennushankkeiden väistötilana ja mahdollisesti myöhemmin purkaa. D-
rakennusta ei tarvitse peruskorjata niin raskaasti, kuin toiminnan
jatkuessa ennallaan muuten pitäisi.
Uudisrakennuksen laajuus on tällä hetkellä noin 8300 brm².
Rakentamiskustannukset ovat sisältäen prosenttitaiteen ovat arviolta
noin 29 miljoonaa euroa alv 0%. Tähän summaan sisältyy 12 %:n
hankevaraus. Vuokrattava ala on tällä hetkellä tarveselvityksessä 6153
huoneistoneliömetriä ja se jakaantuu seuraavasti: kuvantamiselle kuuluu
1571 huoneistoneliömetriä (htm²), sote-keskus on 3557 htm²:n
laajuinen ja yhteiset tilat käsittävät 1025 htm².
Investoinnin pääomavuokra lasketaan 6 % investoinnista.
Takaisinmaksuaika on 20 vuotta. Alustava vuosivuokra sisältäen pääoma-,
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kunnossapito- ja tontinvuokran on noin yhteensä 2,1 miljoonaa euroa
/vuosi. Vuokran jyvitys tarkistetaan käyttäjittäin, kun suunnittelu
edistyy. Sote-keskuksen vuosivuokra on noin 1,5 miljoonaa euroa/vuosi ja
PSHP:n vuokra on noin 0,66 miljoonaa euroa/vuosi. Vuokrat eivät ole
lopullisia vaan suuntaa antavia. Vuokrat riippuvat investoinnin
suuruudesta, johon vaikuttaa mm. tuleva rakentamisen markkinatilanne
ja esim. mahdollisen hyvinvointialueen rakentamis- ja
vuokrausperiaatteet.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Mari Vuorinen, Sanna Vartio, Harri
Haraholma, Maria Päivänen, Maritta Närhi, Eeva Torppa-Saarinen, Anne-
Mari Aaltonen, Kati Myllymäki, Päivi Sokura, Sanna Määttänen, Leena
Vekara, Terhi Huttunen, Sirpa Antinmaa, Jarmo Viljakka, Virpi Ekholm,
Kristiina Koskiaho, Jyrki Miettinen, jukka Kauppinen, Tapani Hyrkäs, Juha
Rautiainen, Minna Suomela
Liitteet

1 Sotela 17.6.2021 Tarveselvitys
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§ 77
Vastuullinen hoito-organisaatio -mallin käyttöönotto (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3578/06.02.00/2021
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Kristiina Lumme, puh. 044 481 1052, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Vastuullinen hoito-organisaatio -mallin käyttöönotto merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kristiina Lumme oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Esittelijä lisäsi kokouksessa liitteen, joka liitettiin pöytäkirjalle ja se oli
asian käsittelyn pohjana.
Perustelut
Tampereella on kehitetty sydänpotilaan hoitopolun kohdalla uudenlaista
vastuullinen hoito-organisaatio (VHO)-mallia. Sydänpotilaiden
hoitopolkua sujuvoitetaan julkisen, yksityisen ja sydänjärjestöjen
verkostomaisella yhteistyöllä.
Sydänpotilaan vastuullisen hoito-organisaation osapuolia ovat
Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tays
Sydänsairaala, Mehiläinen ja kumppanina Hämeenmaan Sydänpiiri ry.
Toukokuussa 2021 osapuolet allekirjoittivat toteutusvaiheen sopimuksen,
jossa on määritetty yhteiset tavoitteet ja niiden toteutumista kuvaavat
avaintulosmittarit. Tampereen kaupunki toimii sopimuksessa sekä
tilaajana että palveluntuottajana.
Asiakkaan polku palvelujärjestelmässä ei ole kenenkään yksittäisen
palveluntuottajan täysin hallittavissa. Tämä pätee erityisesti
monitoimijaisessa sydänpotilaiden hoitoketjussa, jossa myös järjestöillä
on tärkeä rooli. Yhteinen kehittämistyö lähti liikkeelle tarpeesta
sydänpotilaan hoitopolun eri osapuolten tiiviimmälle yhteistyölle ja
kehittää palvelujen integraatiota. Hoitopolun haasteet on tunnistettu ja
kehitetty tapoja toimia yhdessä. Yhteistyö ja yhteinen tieto mahdollistavat
hoidon paremman laadun ja vaikuttavuuden. Osana kehittämistä on
otettu käyttöön etäpalveluita, aikaisen tunnistamisen sekä asiakkaiden ja
heidän omaisten osallistamisen erilaisia malleja. Laaditun
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toteutusvaiheen sopimuksen myötä, palvelut ja toimintamallit otetaan
osaksi toiminnan normaaleja käytäntöjä samalla varmistaen niiden
asiakaslähtöisyys.
Yhdessä sovitut tavoitteet ja niiden seuranta mahdollistavat hoitopolun
ohjaamisen ja kehittämisen edelleen asiakkaan laadukkaan hoidon
varmistamiseksi.
VHO:n tavoitteena on lisätä hoitopolun:
1) asiakaslähtöisyyttä,
2) vaikuttavuutta ja
3) kustannustehokkuutta
VHO:ssa on myös määritelty seuraavat toiminnan painopisteet:
1.

tiedon analysointi ja hyväksikäyttö hoitoketjun kehittämisessä

2.

varhaisvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen

3.

Digitaalisten palveluiden lisäys

4.

kroonisen sairausvaiheen hoidon kehittäminen

5.

loppuvaiheen hoito/palliatiiviseen hoitoon siirtyminen

Toteutusvaiheen sopimuksessa ajalla 2021-2022 sydänpotilaiden
hoitoketjun laatua ja kustannustehokkuutta arvioidaan valituilla
avaintulosmittareilla ja kehitetään toimintaa edelleen. Sopimuksella ei ole
vaikutusta tilaajan ja palveluntuottajien välisiin mahdollisiin
voimassaoleviin palvelusopimuksiin tai maksuihin. Vastuullisen hoito-
organisaation kehittämistyötä ohjataan ja seurataan osana säännöllisesti
kokoontuvien kliinisen ryhmän ja ohjausryhmän työtä, joissa on eri
toimijoiden edustus. Jatkossa kaupallisen mallin käyttöönottoa arvioidaan
ja sen käyttöönotosta tehdään päätös vuoden 2022 aikana kun tietoa
mittareiden toimivuudesta on kerätty riittävältä ajalta.
Sydänpotilaan hoitoketjua on kehitetty useissa hankkeissa vuosina 2015-
2021. Työ alkoi Tulevaisuuden sydänhoidot –projektista 2015-2016 ja
jatkui järjestäjän työkalut hankkeissa vuosina 2018-2019 ja 2020- 2021.
Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra toimi osarahoittajana
hankkeissa. Nordic Healtcare group (NHG) toteutti keväällä 2021
vastuullinen hoito-organisaatio (VHO)-mallista ulkopuolisen arvion, jossa
se totesi Tampereella tehdyn kehittämistyön olevan uudenlainen tapa
toimia erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä
yhdistäen mukaan myös järjestön palvelut. NHG arvioi myös, että mallin
kaltaiset tavoitteelliset yhteistyörakenteet, yhteiset tavoitteet sekä
mittaaminen luovat informaatio-ohjaukseen perustuvan
kannustinvaikutuksen, jota kannattaisi laajentaa myös muihin
hoitoketjuihin.
Tiedoksi
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Eeva Torppa-Saarinen, Sari Torkkeli, Teemu Ekola ja Juha Vasala
Liitteet

1 Sotela 17.6.2021 VHO Toteutusvaiheen sopimus 2021-2022
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§ 78
Maakunnallisen apuvälinekeskuksen laajentumisen selvitystyöhön osallistuminen
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:4072/05.01.05/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Maritta Närhi
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelujohtaja Maritta Närhi puh. 050 320 6325, vs. johtava
sosiaalityöntekijä Leena Köykkä puh. 041 730 1322, palvelupäällikkö
Marjaana Räsänen puh. 040 800 4712, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Päätetään osallistua maakunnallisen apuvälinekeskuksen laajentumisen
selvitystyöhön.
Kokouskäsittely
Marjaana Räsänen ja Maritta Närhi saapuivat kokoukseen asian
käsittelyn alussa.
Perustelut
Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue päättää osallistua
maakunnallisen apuvälinekeskuksen laajentamista koskevaan
suunnitteluun vammaispalvelujen osalta ja päättää keskuksen toimintaan
osallistumisesta projektiryhmän esityksen perusteella syksyn 2021 aikana.
Maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Pshp:n
apuvälineyksikön ja kuntien apuvälinepalveluiden toiminnan yhdistyessä
vuoden 2019 alusta. Maakunnallinen apuvälinepalvelu tuotetaan
yhteisellä rahoituspohjalla (erityisvelvoitemaksu). Maakunnalliseen
apuvälinekeskukseen liittymisestä on Tampereen sosiaali- ja
terveyslautankunta tehnyt päätöksen 18.12.2018 § 132.
Maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisvaiheessa kuntien
lausuntopyynnöissä (v. 2018) esitettiin, että keskuksen toiminta laajenee
asteittain. Toisessa vaiheessa, vuoden 2021 aikana apuvälinepalveluun
on sovittu otettavaksi omaksi hankittavat apuvälineet (esim. proteesi,
ortopediset jalkineet, peruukit).
Kolmannen vaiheen toteuttamiseksi, vammaispalvelujen apuvälineiden
siirtämiseksi apuvälineyksikköön on perustettu projektiryhmä, joka on
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aloittanut työnsä vuonna 2021. Projektiryhmän tavoitteena on rakentaa
toimintamalli ohjausryhmälle vammaispalvelujen apuvälineiden
siirtämisestä Maakunnalliseen apuvälinekeskukseen. Kolmannen vaiheen
on määrä toteutua 1.1.2022 alkaen. Projektiryhmässä on ollut mukana
apuvälineitä käyttävien asiakkaiden edustaja. Edustaja on juuri
vaihtumassa ja ryhmään on tulossa tilalle kaksi asiakasedustajaa. Lisäksi
apuvälinekeskukselle on nimetty asiakasfoorumi, jonka kautta asiakkaat
voivat osallistua keskuksen toiminnan kehittämiseen. Apuvälineiden ja
asunnon muutostöiden siirtoa koskeva asiaa on käsitelty Tampereen
vammaisneuvostossa 18.5.2021. Syksyllä järjestetään vielä kaikkien
kuntien vammaisneuvostoille yhteinen kuulemistilaisuus ennen
lautakuntien lopullisia päätöksiä.
Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden liittämisellä osaksi
maakunnallista apuvälinekeskusta tavoitellaan apuvälineisiin liittyvät
toimintakäytäntöjen yhtenäistämistä maankunnan alueella. Asiakas saa
tarvitsemansa välineet yhden luukun periaatteella sekä sosiaali- että
terveydenhuollon välineet samasta keskuksesta. Keskuksen kautta
tapahtuva välineiden kilpailutus, hankinta ja huolto vähentää kunnissa
tehtävää päällekkäistä työtä. Kustannusten seuranta helpottuu, samoin
välineiden kierrätys ja apuvälineitä koskeva tietotaito keskittyy ja
vahvistuu.
Suunnitelman mukaan vammaispalvelujen osalta keskukseen siirrettäviä
apuvälineitä ovat:
asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet,
hälytinlaitteet, ovenavausjärjestelmät)
auton apuvälineet (esim. erilaiset hallintalaitteet, istuinratkaisut)
asunnon muutostyöt
Suunnittelutyö jatkuu vuoden 2021 kesän ja syksyn aikana siten, että
päätökset toiminnan siirtämisen käytännöistä, kustannuksista ja
yhteisistä kriteereistä voidaan tehdä kuntien lautakunnissa syys-
lokakuussa 2021.
Tiedoksi
Maritta Närhi, Marjaana Räsänen, Leena Köykkä
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§ 79
Kehitysvammaisten tehostetun asumisen Hannun Linnan yksikön palveluiden
järjestäminen Tampereen kaupungin omana toimintana (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:4073/05.01.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Maritta Närhi
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Hyväksytään kehitysvammaisten tehostetun asumisen Hannun Linnan
yksikön palveluiden järjestäminen Tampereen kaupungin omana
toimintana 1.10.2021 alkaen.
Kokouskäsittely
Marjaana Räsänen ja Maritta Närhi poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn jälkeen.
Perustelut
Tehostettua palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille on järjestetty
Vetrea Terveys Oy:n tytäryhtiön Hoivakymppi Oy:n toimesta Hannun
Linnan yksikössä 1.1.2017 alkaen. Hankintasopimus on allekirjoitettu
2.11.2016 (Dnro: 2926/02.07.01/2016). Hannun Linnan palveluntuottaja
kilpailutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja kilpailutuksen voittaja,
Attendo Oy, vastasi palveluntuotannosta sopimuskauden 2011-2013 ja
sopimuksen mukaisen optiokauden 2014-2016. Vuoden 2016 uudelleen
kilpailutuksessa palveluntuotanto siirtyi Hoivakymppi Oy:lle.
Kiinteistön omistaa Lännen YH-asunnot Oy (y-tunnus 0859524-8) ja se
sijaitsee Linnainmaalla osoitteessa Hannulankatu 1. Yhteensä vuokrattu
tila kattaa 1 119 neliömetrin tilat. Yksikön tilat sijaitsevat kiinteistön
ylimmässä kerroksessa (5. krs) ja henkilökunnan sosiaalitilat kiinteistön 1.
kerroksessa. Yksikkö on ns. välivuokrauskohde. Tampereen Kiinteistöt,
tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä on vuokrannut tilat Lännen YH-
asunnoilta ja vuokraa ne edelleen suoraan asukkaille.
Yksikössä tuotetaan palveluina tehostettua palveluasumista 21
asukkaalle ja tuettua asumista 6 asukkaalle. Henkilöstöä yksikössä on 15.
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Henkilöstö koostuu esimiehestä, sairaanhoitajasta, lähihoitajista ja
ohjaajista.
Hoivakymppi Oy on irtisanonut voimassa olevan sopimuksen niin, että
palvelutuotanto heidän toimestaan loppuu 1.1.2022. Tämän ilmoituksen
he ovat tehneet 28.1.2021 päivätyllä ilmoituksella. Hoivakymppi Oy on
myöhemmin ilmoittanut halukkuudestaan luopua toiminnasta jo
aiemmin. Tämän johdosta on käyty neuvottelu 22.3.2021 ja 19.4.2021
Tampereen kaupungin ja Hoivakymppi Oy:n välillä.
Palvelussa on esiintynyt vakavia puutteita jo pitkän aikaa. Hannun
Linnaan on tehty vuosina 2017-2021 yhteensä 11 eri valvontakäyntiä,
jotka on toteutettu joko kaupungin toimesta tai kaupungin ja
aluehallintoviraston yhteistyössä. Jotta palvelutuotanto saadaan
asianmukaiseksi, on tarkoituksenmukaista siirtää palvelu kaupungin
tuottamaksi aiennetussa aikataulussa.
Vammaispalveluissa on tehty vuonna 2020 selvitys palveluista Valor Oy:n
toimesta.
Valor Oy:n selvityksen lopputulema on ollut se, että erityisesti vaikeasti
hoidettavien asiakkaiden osalta olisi hyvä lisätä omaa
tuotantoa. Selvityksen mukaan kaupungin oma tuotanto on tehostetussa
palveluasumisessa kustannustehokasta ostopalveluihin verrattuna.
Tampereen kaupunki on Hoivakymppi Oy:lle maksanut vuositasolla n.
1 060 000 euroa Hannun Linnan palvelujen tuottamisesta. Tuettu
asuminen 13,26 euroa/vrk ja ympärivuorokautinen asuminen 124,44
euroa/vrk.
Kustannukset katetaan siirtämällä Hoivakymppi Oy:lle maksettu korvaus
palvelun tuotannosta vammaispalvelujen budjettiin.
Toiminta siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteella Tampereen kaupungille.
Hankintasopimuksen päättymisestä Hoivakymppi Oy:n kanssa on tehty
erillinen sopimus.
Tiedoksi
Maritta Närhi, Marjaana Räsänen, Anna Mustonen, Kitia/Virpi Ekholm,
Jyrki Miettinen, ostopalvelut.tilaaja@tampere.fi
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§ 80
Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2021
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:5111/02.02.01/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiacontroller
Heidi Ilvonen, puh. 0400 915244, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh.
050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti
tammi-huhtikuu 2021 hyväksytään.
Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa
toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä
asiakastyytyväisyyden ja riskienhallinnan tilanne.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät
tammi-huhtikuussa 2021 pääosin suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi
monien digipalvelujen käyttö ja käyttöönotto on lisääntynyt merkittävästi
alkuvuoden aikana. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen ja palvelujen
vaikuttavuuden kehittämisessä on edetty koronapandemiatilanteesta
huolimatta. Kehittämistyön vaikutukset näkyvät muun muassa Acuta-
käynneissä, jotka ovat kotihoidon asiakkaiden osalta vähentyneet 22 % ja
kaikkien käyntien osalta 4,5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkuvan
asiakaspalautteen NPS-tulokset ovat parantuneet edelliseen vuoteen
verrattuna.
Osan toimenpiteistä arvioidaan toteutuvan vain osittain kuluvan vuoden
aikana. Palveluaikojen laajennus ei ole edennyt kaikilta osin suunnitellusti
pääasiassa pandemiatilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi.
Koronarokotuksia on kuitenkin järjestetty virka-ajan lisäksi iltaisin ja
viikonloppuisin tavoitteen mukaisesti. Psykiatrisen vuodeosastohoidon
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käyttö on lisääntynyt edelleen, ja hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet
tammi-maaliskuussa 6,7% edelliseen vuoteen
verrattuna. Koronapandemian lisäksi tähän on vaikuttanut
lääkäriresurssien vajaus psykiatrisessa avohoidossa.
Työntekijäkokemuksen kehityksessä näkyy myös pandemiasta johtuva
kuormittuminen.
Toimenpiteistä, joiden arvioitiin jäävän osittain toteutumatta,
raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin ja niihin esitetään
korjaustoimenpiteitä. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti sisältää myös
tarkemman tilannearvion sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisimmistä
tunnistetuista riskeistä, kuten pitkittyneestä koronapandemiasta,
palvelutarpeiden ja menojen kasvusta, henkilöstön riittävyydestä ja
jaksamisesta sekä tietojärjestelmien haavoittuvuudesta.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on
toteutunut 7,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana.
Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi erityisesti
vastaanottopalvelujen talouden toteumaan. Suurimmat ylitykset ovat
laboratoriopalvelujen ostoissa, mikä aiheutuu koronatestauksesta.
Tammi-huhtikuussa on kirjattu välittömiä koronakustannuksia yhteensä
7,8 milj. euroa. Koronakustannuksiin saatavia valtionavustuksia ei ole
jaksotettu alkuvuoden toteumaan. Lisäksi lastensuojelun menot ovat
toteutuneet selvästi ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina.
Tilinpäätösennusteen toimintakate on 20,4 milj. euroa budjetoitua
heikompi. Suurimmat ylitykset ovat lastensuojelun ja vammaispalvelujen
ostoissa. Ennuste on heikentynyt maaliskuun ennusteeseen verrattuna
4,4 milj. euroa pääosin lastensuojelun ostopalvelujen ja tehostetun
palveluasumisen ostojen ylitysennusteen kasvusta johtuen.
Koronakustannukset näkyvät merkittävinä menojen ylityksinä ja arvioidut
valtion korona-avustukset tulojen ylityksinä. Tilinpäätösennusteen
nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 40,2 milj. euroa eli +4,9
%.
Tilinpäätösennusteessa on arvioitu koronan aiheuttamia välittömiä
kustannuksia noin 17,7 milj. euroa, johon on ennustettu 100 %
valtionavustus. Lisäksi Oriveden yhteistoiminta-alueen
koronakustannukset ovat arviolta noin 0,4 milj. euroa. Koronan
suurimmat talousvaikutukset aiheutuvat koronatestauksesta,
massarokotusten järjestämisestä ja suojavarustekustannuksista.
Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 18,6 milj. euroa budjetoitua
suurempina, mikä johtuu pääosin välittömien koronakustannusten
kattamiseksi saatavista valtionavustuksista. Valtionavustusten
hakumenettelystä ja -kriteereistä tiedotetaan vasta myöhemmin, joten
ennuste perustuu arvioon. Myyntituottojen ennustetaan ylittyvän
aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan Oriveden
yhteistoimintaosuuden vuoksi. Maksutuottojen kertymään vaikuttaa
1.7.2021 voimaan tulevan asiakasmaksulain muutokset, jotka pienentävät
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maksutuottoja erityisesti ikäihmisten palveluissa. Maksutuottojen
ennuste on hieman budjetoitua parempi asiakasmaksulain muutoksen
vaikutuksista huolimatta.
Toimintakulujen ennuste on 39,0 milj. vuosisuunnitelmaa suurempi.
Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa sekä
hoitotarvikekustannuksissa. Palvelujen ostoissa on merkittäviä ylityksiä
etenkin lastensuojelun sijaishuollossa ja vammaispalveluissa sekä
koronatestaukseen liittyvissä laboratoriopalveluissa. Vastaavasti
erikoissairaanhoidon palvelutilauksen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä
(PSHP) ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä. Aineet,
tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ylitykset johtuvat pääosin lääkkeiden ja
hoitotarvikkeiden kasvaneista kustannuksista sekä
koronaviruspandemiasta johtuvista suojavarustekustannuksista.
Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa
suurempina massarokotuspisteen ja terveysasemien resurssitarpeen
sekä eläkemenoperusteisten maksujen vuoksi. Vastaavasti suun
terveydenhuollossa, ikäihmisten palveluissa ja sairaalapalveluissa
henkilöstömenot alittuvat rekrytointihaasteista johtuen. Työvoimavajetta
on korvattu palvelujen ostoilla. Vuokrakulut ylittyvät, koska uusia tiloja ei
ole huomioitu kaikilta osin talousarviossa mm. koronavastaanoton ja
massarokotuspisteen osalta. Lisäksi ikäihmisten palvelujen koneiden ja
laitteiden vuokrat toteutuvat suunniteltua suurempina mm.
lääkeautomaattien lisäämisestä johtuen. Muihin toimintakuluihin on
arvioitu Tesoman hyvinvointiallianssin sopimuksen mukainen bonus,
mikä johtuu kustannusten alittumisesta ensimmäisellä neljän vuoden
sopimusjaksolla.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan investointien toteutuminen painottuu
loppuvuoteen. Alkuvuonna investointeja on toteutunut 0,4 milj. euroa.
Investointiennuste on 1,8 milj. euroa, mikä on budjetoidun mukainen.
Palveluryhmissä on ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten
pienentämiseksi, mutta käytettävissä olevilla toimenpiteillä ei pystytä
merkittävästi pienentämään ennustettuja ylityksiä.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja
Viitala, Heidi Ilvonen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas
Liitteet

Oheismateriaali

1 Sotela 17.6.2021 Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu
2021
1 Sotela 17.6.2021 oheismateriaali Tampereen toiminnan ja talouden
katsaus_4_2021

Tampere
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirja
17.06.2021

7/2021

21 (40)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 81
Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:4462/00.01.05/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Patronen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelujohtaja Mari Patronen, puh. 040 801 6008, kotihoidon päällikkö
Sirkku Miettinen, puh. 050 553 8683, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Mari Patronen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Raija Moilanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Tampereen kaupungin kotihoidossa käynnistettiin syksyllä 2019
Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke. Hanke on toteutettu
yhteistyössä NHG:n kanssa osana Kotitori-sopimuksen
yhteiskehittämistä. Hanke kestää elokuuhun 2021. Hankkeen tavoitteena
on ollut kehittää kotihoidon hoitajatiimien toimintaa yhdessä henkilöstön
kanssa.
Hankkeessa luodaan yhteinen kuva kotihoidon tavoitteista
ja toteutustavoista, konkreettisia työkaluja hoitajatiimien toimintaan ja
työhön arjessa sekä seurannan malli, jonka avulla sekä henkilöstön
että johdon on mahdollista seurata toiminnalle asetettujen tavoitteiden
toteutumista.
Kehittämishankkeen etenemistä on seurannut ja varmistanut
ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat olleet apulaispormestari, henkilöstön
edustajina Tehyn, Superin, JHL:n ja Jytyn pääluottamusmiehet ja
kotihoidon työsuojeluvaltuutettu sekä hankkeessa mukana olevat
konsultit ja kotihoidon ja soten palvelualueen edustajat.
Vetovoimainen kotihoito -kehittämishankkeessa toteutettiin
henkilöstökysely marras-joulukuun taitteessa 2019. Kyselyssä kartoitettiin
kotihoidon työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon nykytilasta ja
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tulevaisuudesta. Tämän kyselyn tulosten perusteella suunniteltiin
yhteiskehittämistyöpajat keväälle ja syksylle 2020. Näissä työpajoissa
haettiin tarkempaa ymmärrystä ja etsittiin juurisyitä muutostarpeiden
taustalla.
Konkreettisena muutoksena syksyllä 2020 otettiin käyttöön
vastuuhoitajamalli ja työnjärjestely ja resurssipooli siirtyivät
palvelualueille 1.2.2021. Moniammatillisen tiimityön ja kotihoidon ja
asiakasohjauksen välisen yhteistyön kehittäminen oli syksyn 2020
työpajojen teema ja se nostettiin myös vuoden 2021 palvelu- ja
vuosisuunnitelmaan tavoitteena ja toimenpiteinä. Kevään 2021 aikana on
koottu kotihoidon käsikirjaa, joka kokoaa yhteen kotihoidon tavoitteet,
kuvaa moniammatillisen tiimityön mallia ja verkostoa asiakkaan
ympärillä. Käsikirjaa on koottu myös konkreettisia työkaluja kotihoidon
työntekijöille. Käsikirja toimii jatkossa perehdytyksen tukena ja sitä
päivitetään ja täydennetään aina tarpeen mukaan. Lisäksi hankkeessa on
luotu konkreettinen tavoitteiden kirjaamisen ja seurannan malli
kotihoidon lähipalvelualueille.
Henkilöstökysely toistettiin toukokuussa 2021. Kyselyn alustavien
tulosten perusteella merkittävimmissä muutostarpeissa ja hankkeen
kehittämiskohteissa (kiire, työn kuormittavuus, työnjärjestely, tiedon
kulku, työntekijöiden kuuleminen muutoksissa) on tapahtunut
myönteistä kehitystä hankkeen aikana.
Tiedoksi
Mari Patronen, Sirkku Miettinen, Tiina M Aalto
Liitteet

1 Vetovoimainen kotihoito -kehittämishanke
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§ 82
Järjestöjen lisävaatimus koronaviruksen (Covid-19) torjumisesta aiheutuneiden
kustannusten korvaamisesta (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3802/02.04.00/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Virva Palomäki
Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Virva Palomäki puh. 040 800 4405, Vesa-Matti Kangas
puh. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Lautakunta päätti
että Järjestötoimittajien lisävaatimus koronaviruksen (Covid-19)
torjumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen hylätään,
että Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2020 §
140 tekemän päätöksen mukaan ulkopuolisille asumispalvelujen sekä
ikäihmisten kotihoidon palveluntuottajille maksettua korvausta on
pidettävä riittävänä.
Lisäksi lautakunta päätti
että Lautakunta edellyttää, että vuoden 2021 korvausten määrä
päätetään ja siitä tiedotetaan mahdollisimman pian ja siinä pyritään
huomioimaan koronan aiheuttamien kulujen todellinen taso.

Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Järjestötoimittajien lisävaatimus koronaviruksen (Covid-19) torjumisesta
aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen hylätään.
Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2020 § 140
tekemän päätöksen mukaan ulkopuolisille asumispalvelujen sekä
ikäihmisten kotihoidon palveluntuottajille maksettua korvausta on
pidettävä riittävänä.
Kokouskäsittely
Ilkka Porttikivi ilmoitti olevansa esteellinen hallituksen jäsenen
ominaisuudesssa. Esteellisyys todettiin Hallintolain 28 § 1 mom. kohdan 5
perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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Amu Urhonen teki seuraavan ponsiehdotuksen Aila Dündar-Järvisen
kannattamana:
"Lautakunta edellyttää, että vuoden 2021 korvausten määrä päätetään ja
siitä tiedotetaan mahdollisimman pian ja siinä pyritään huomioimaan
koronan aiheuttamien kulujen todellinen taso".
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Amu Urhosen ponsiehdotuksen.
Perustelut
Paikalliset järjestötoimijat ovat lähestyneet Tampereen kaupunkia
kirjeellä liittyen koronaviruksen (Covid-19) torjumisesta aiheutuneisiin
kustannuksiin ja niiden korvaamiseen erityisesti ikäihmisten
asumispalveluiden osalta. Ylimääräisiä kustannuksia on syntynyt
suojaintarvikkeiden hankkimisesta, tehostetusta siivoamisesta ja
koronatestauksesta, mutta myös sijaiskustannusten todettiin kasvaneen
merkittävästi vuonna 2020 esimerkiksi karanteeneihin liittyneiden
sairauspoissaolojen takia.
Järjestöt arvioivat kaupungin heille vuoden 2020 osalta suorittaman
korvauksen riittämättömäksi, koska korvaus on kompensoinut
koronaviruksen torjumisen kustannuksia vain osittain. Epävarmuutta
tilanteeseen on tuonut myös epätietoisuus siitä, miten koronan
aiheuttamia kustannuksia tullaan vuoden 2021 osalta korvaamaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.12.2020 päätöksen mukaisesti
kaupunki korvasi ulkoisille asumispalvelujen sekä ikäihmisten kotihoidon
palveluntuottajille vuoden 2020 osalta koronapandemian aiheuttamia
lisäkustannuksia suojaintarvikkeiden hankinnasta laskennallisen mallin
mukaisesti yhteensä 1 010 319,21 euroa. Laskennallinen malli perustui
Tampereen kaupungille suojavarusteiden hankinnasta aiheutuneisiin
keskimääräisiin kustannuksiin. Muiden suurten kaupunkien vertailun
pohjalta voidaan todeta, että Tampereen kaupungin maksama korvaus
ulkoisille palveluntuottajille on ollut suuruudeltaan varsin hyvällä tasolla
suhteessa muiden kaupunkien maksamiin korvauksiin.
Kaupungin vastuuta koronasta aiheutuneiden suojaintarvikehankintojen
korvaamisessa on selvitelty laaja-alaisesti. Yhteistyössä kaupungin
lakimiesten kanssa on todettu, että sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat
hankintasopimukset rakentuvat Julkisten hankintojen yleisten
sopimusehtojen (Jyse 2014 palvelut) pohjalle. Sopimuksissa
noudatettavien Jyse-ehtojen 9.3 kohdan mukaisesti sopimushinnan tulee
kattaa kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Ylimääräisten
kulujen korvaaminen tulee kysymykseen siten lähtökohtaisesti erillisen
neuvottelun tai sopimisen kautta. Myös Sosiaali- ja terveysministeriö
ohjeisti kuntia vuonna 2020 kirjeessään neuvottelemaan ulkoisten
palveluntuottajien kanssa tarvittaessa, mikäli sopimuksen ehdot olisivat
jääneet riittämättömällä tavalla määritellyiksi.
Kaupunki on käynyt vuoropuhelua ulkoisten palveluntuottajien kanssa ja
hakenut aktiivisesti erilaisia ratkaisuja tukea ulkoisia palveluntuottajia
korona-pandemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa.
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Huoltovarmuuskeskuksen toimittamat tuotteet on jaettu maksutta
pääosin ulkoisille palveluntuottajille. Lisäksi ulkoisilla palveluntuottajilla
on ollut vuoden 2020 lokakuusta alkaen mahdollisuus hankkia
suojaintarvikkeita kaupungin kautta Tuomi Logistiikka Oy:lta
täydennyksenä omien hankintakanaviensa kautta tehtäville hankinnoille.
Järjestelyllä on pyritty varmistamaan, että suojaintarvikkeita on saatavilla
myös ulkoisille palveluntuottajille kohtuullisin ja samantasoisin
kustannuksin kuin mitä kaupungille.
Korona-pandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia laajasti eri
toimijoille. Tampereen kaupunki on kuitenkin toteuttamillaan
toimenpiteillä pyrkinyt varmistamaan myös ulkoisten palveluntuottajien
selviytymisen edellytyksiä. Kaupungin toteuttamia toimenpiteitä voidaan
pitää vuoden 2020 osalta riittävinä valtakunnan tasoisestikin
tarkasteltuna. Kaupunki on käynyt vuoropuhelua järjestötoimijoiden
kanssa eikä tässä kohden ole todentunut sellaisia perusteita, joiden
vuoksi koronan torjumisesta aiheutuneita kustannuksia tulisi lähteä
laajamittaisemmin korvaamaan enää vuoden 2020 osalta. Kustannusten
korvaaminen vuoden 2021 osalta tarkentuu myöhemmin tämän vuoden
aikana ja asiasta tullaan tiedottamaan myös sopimuskumppaneita.
Vuonna 2020 valtion koronatuet kohdistettiin kunnille
valtionosuusjärjestämän kautta. Valtionosuusjärjestelmä on luonteeltaan
laskennallinen ja yleiskatteinen. Kaikille kunnille korvattiin kustannuksia
laskennallisen perusteen mukaan; eli koronatuet eivät perustuneet
todellisiin kustannuksiin.
Vuonna 2021 koronaviruspandemian kustannuksia korvataan
valtionavustuksilla. Valtionavustuksia koskeva valmistelu on käynnissä
sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) ja valtionavustushakua
valmistellaan järjestettäväksi syksyn 2021 aikana. Tämänhetkisen
alustavan tiedon mukaan haku toteutetaan kahdessa erässä siten, että
tammi-elokuun kustannuksia koskevat avustuspäätökset pyritään
tekemään vuoden 2021 aikana ja syys-joulukuun kustannuksia koskevat
päätökset alkuvuodesta 2022. Avustushaussa pääpaino on testauksen ja
jäljittämisen, rokottamisen sekä hoidon kustannusten korvaamisessa.
Avustus myönnetään laskennallisin perustein, jossa tarkastellaan
toiminnan volyymiä kuvaavia tietoja ja keskimääräisiä
yksikkökustannuksia. Tarkempi korvausmalli ja jakoperusteet ovat vielä
valmisteltavina STM:ssä. Tampereen kaupunki toimii asiassa
valtakunnallisten ohjeistusten mukaisesti.
Tiedoksi
Sisäinen tarkastus, järjestötoimijat, Anniina Tirronen, Mari Patronen,
Maritta Närhi, Maria Päivänen, Vesa-Matti Kangas, Paula Hakanen, Virva
Palomäki, Sanna Määttänen
Liitteet

1 Koronasta aiheutuneet kulut järjestöille
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§ 83
Vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton lyhyiden psykoterapiapalvelujen palveluseteli
(yhteistoiminta- alueen asia)
TRE:4525/06.02.01/2021
Valmistelijan yhteystiedot
Johtava psykologi Merja Värri, puh. 040 806 3843,etunimi.
sukunimi@tampere.fi, ostopalvelusihteeri Sini Jukka, puh. 040 639 7447,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton psykoterapiapalvelujen
palvelusetelin sääntökirja, palvelusisällön muutos sekä palvelujen
korotetut arvot hyväksytään.
Palvelusisällön ja hintojen tarkastuksen lisäksi päivitettyyn sääntökirjaan
tehdyt pienet teknisluonteiset, lainsäädäntöön ja yleiseen ohjeistukseen
liittyvät tarkennukset hyväksytään.
Sosiaali ja terveyspalvelujen johtaja voi päätöksellään tehdä
sääntökirjaan muutoksia, mikäli lainsäädäntöön,
palveluseteliohjeistukseen tai Tampereen kaupungin käytäntöihin tulee
muutoksia.
Kokouskäsittely
Mari Patronen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Perustelut
Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen
lautakunta päätti mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelusetelin
käyttöönotosta 13.4.2016 (§ 58). Palvelusetelin psykoterapiajaksot
kohdistettiin aikuisille ja heidän perheilleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta
laajensi palvelusetelillä tarjottavien psykoterapiajaksojen kohderyhmäksi
13–17 -vuotiaat nuoret 13.12.2017 (§ 74). Palvelusetelien arvot sosiaali- ja
terveyslautakunta on päivittänyt 18.12.2019 (§ 132).
Lyhytpsykoterapian palveluseteli on ollut käytössä Tampereen kaupungin
mielenterveys- ja päihdepalveluissa vuoden 2020 loppuun asti.
Psykiatrian integraation yhteydessä lyhytpsykoterapian
palvelusetelitoiminta jäi kaupungin perusterveydenhuollon
mielenterveystyöhön. Vuoden 2021 alusta palvelusetelin ovat
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myöntäneet Tampereen kaupungin vastaanottotoiminta ja
nuorisovastaanotto. Palvelut ovat potilaille maksuttomia.
Palvelusetelitoiminnalla on osittain saavutettu sille asetetut tavoitteet;
potilaille on voitu tarjota aiempaa nopeammin riittävän tiivis ja
määräaikainen psykoterapeuttinen hoitojakso ja he ovat saaneet apua
oireisiinsa. Palveluseteli on mahdollistanut terapiajakson niille potilaille,
jotka muuten olisivat joutuneet odottamaan liian kauan tarvitsemaansa
hoitoa.
Vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton palvelusetelillä tarjottavien
psykoterapiapalvelujen palvelusisältöön on tarkoituksenmukaista lisätä
kolmanneksi palveluksi yksilöpsykoterapian ja perheterapeuttisen hoidon
oheen ryhmäpsykoterapia. Ryhmäpsykoterapia on vaikuttava
hoitomuoto moniin psyykkisiin ongelmiin, kuten masennukseen,
ahdistukseen ja akuutteihin kriiseihin. Ryhmäpsykoterapia on erityisen
hyödyllinen, jos potilaalla on sosiaalista jännittyneisyyttä, sosiaalista
vetäytyneisyyttä tai vuorovaikutusongelmia ihmissuhteissa.
Eri terapiapalvelujen hintoja on kartoitettu vuonna 2019. Silloin havaittiin,
että Tampereen kaupungin hinnat eivät ole vertailtaessa kilpailukykyisiä.
Vertailua tehtiin esim. HUSissa vastaavien palveluiden (yksilö- ja
perheterapian) hintoihin. Tavoitteena oli saada hinnoista kilpailukykyisiä
ja mahdollisesti uusia terapeutteja palvelusetelituottajiksi.
Palvelusetelituottajien puute aiheutti liian pitkän odotuksen niille
potilaille, joille Tampereen kaupunki on palvelusetelin myöntänyt.
Palvelusetelipotilaat eivät saaneet joustavasti aikoja terapeuteille, koska
tuottajat eivät nähneet kannattavaksi sitoutua Tampereen kaupungin
maksamalla korvauksella palvelua tarjoamaan.
Tällä hetkellä (6/2021) aktiivisia palvelusetelituottajia on n.12. Terapeutit
ovat viestittäneet selkeästi jo aiemmin, ettei heidän kannata jatkaa
palvelusetelituottajana, koska palvelusetelin arvo on alihinnoiteltu.
Heidän on ollut kannattavampaa tuottaa pitkää KELA-terapiaa. Muutama
terapeutti on myös peruuttanut palvelusetelituottajana toimimisensa em.
syystä. Palveluseteliin on ollut käytettävissä 100 000 e/ vuosi. Vuonna
2020 tästä summasta käytettiin vain n. 30 000 e. Alhaiseen
käyttöasteeseen vaikutti setelillä tuotettavasta terapiasta maksettava
korvaus, joka heikensi palvelusetelien käytettävyyttä ja terapeuttien
saatavuutta.
Tuottajille maksettava korvaus ei ole siis vieläkään oikealla tasolla, vaan
hintoja on syytä tarkistaa edelleen. Palvelusetelittuottajina toimiville
terapeuteille tuli v. 2020 terapiatyön lisäksi täytettäväkseen potilaista
lisää arviointimittareita.Tuolloin Tampereen kaupungin mielenterveys- ja
päihdepalvelujen palveluseteli valittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
käynnistämän laaturekisterin pilottikohteeksi. Hankkeen tavoitteena on
ollut saada kokemuksia laaturekisterin kautta tapahtuvasta
psykoterapian vaikuttavuuden arvioinnista. Terapeutit ovat velvoitettuja
olemaan mukana hankkeessa, mikäli haluavat toimia Tampereen
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kaupungin palvelusetelituottajina. Hanke jatkuu edelleen. Terapeuteille
tuli opeteltavakseen täysin uusi sähköinen järjestelmä, jo olemassa
olevan PSOP- järjestelmän lisäksi. Tämä vie terapeuteilta aikaa heidän
varsinaisesta terapiatyöstään, työ heillä on siis lisääntynyt.
Palvelusetelin aiemmat palvelut ja arvot:
1)

Lyhyt psykoterapeuttinen yksilöhoitojakso (5-10 krt)

45 minuuttia/ 90 €
90 minuuttia /125 €
2)

Lyhyt perheterapeuttinen hoitojakso (5-10 krt)

45 minuuttia/ 105 €
90 minuuttia/145 €
Palvelusetelin uudet arvot palveluille:
1)

Lyhyt psykoterapeuttinen yksilöhoitojakso (10 tai 20 krt)

45 min/ 105 €
2)

Lyhyt perheterapeuttinen hoitojakso (10 tai 20 krt)

90 min/ 160 €
3)

Ryhmäpsykoterapia (10 tai 20 krt)
90 min/ 85 €.

Tiedoksi
Kati Myllymäki, Tuire Sannisto, Jenni Halava, Merja Värri, Sini Jukka, Päivi
Juurinen, psop@tampere.fi, palvelusetelituottajat
Liitteet

1 Vastaanottotoiminnan ja nuorisovastaanoton lyhyiden
psykoterapianpalvelujen palveluseteli_ sääntökirja
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§ 84
Perhetukikeskus Päiväperhon raskaana olevien asiakkaiden ympärivuorokautiseen
osastohoitoon liittyvistä asiakasmaksuista luopuminen (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:4415/02.04.03/2021
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Perhetukikeskus Päiväperhon raskaana olevien tamperelaisten
asiakkaiden sekä heidän mahdollisten puolisoidensa asiakasmaksuista
luovutaan Perhetukikeskus Päiväperhon toteuttaman
ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta.
Perustelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista
määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
laissa (734/1992) ja -asetuksessa (912/1992).
Asiakasmaksulakia on uudistettu ja suuri osa muutoksista astuu voimaan
1.7.2021. Uudessa asiakasmaksulaissa korostetaan asiakasmaksujen
alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen
nähden. Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat eivät
joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.
Asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentin mukaan palveluja tuottava kunta
voi päättää, että muitakin kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrätty
maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin
maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon
edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Asiakasmaksulain uudistus auttaa motivoimaan raskaana olevia
päihteiden käyttäjiä aikaisempaa paremmin hoitoon
erityissairaanhoidossa tehtävien raskauden seurantaan liittyvien
maksuvapautusten myötä.
Tampereella ei ole raskaana oleville erillistä huume-, alkoholi- ja/tai
lääkeaineongelmaisten erityisseurantaan ja tukeen tarkoitettua HAL-
poliklinikkaa. Kyseisen asiakasryhmän palvelutarpeisiin kaupungissa
vastaa Perhetukikeskus Päiväperho, jonka palveluiden asiakaslähtöisyys
ja saatavuus tulee myös uudistuksen myötä turvata.
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Päiväperhon ympärivuorokautista tukea tarvitsevia raskaana olevia (sekä
heidän mahdollisia puolisoitaan) on yksikön palvelun piirissä vuositasolla
hyvin pieni määrä (n. 10) ja he ovat usein maksukyvyttömiä ja
toimeentulotuen asiakkaita. Asiakasmaksuja koskeva päätöksenteko ja
maksujen perintä on aiheuttanut nykyisessä muodossaan tarpeetonta
työtä ja lisäkuluja.
Tiedoksi
Maria Päivänen, Minna K Kuusela, Timo Ahonen, Effica-tuki, Pegasos-tuki,
Kati Myllymäki, Sanna Määttänen, Maritta Närhi, Vesa-Matti Kangas, Antti
Markkola, Tuire Sannisto, Paula Hakanen, Mari Kallinen, Tuija Peurala
/Orivesi
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§ 85
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen
asia)
TRE:91/00.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Haapio
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi.
sukunimi@tampere.fi, Lakimies Minna Luoma, puh. 040 016 2214,
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan
1.7.2021 alkaen.
Tämä päätös korvaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 6.5.2021 §
67.
Perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 6.5.2021 päättänyt
päätösvallan siirrosta viranhaltijoille.
Asiakasmaksulain uudistuksen myötä on syytä lisätä asiakasmaksujen
perimättä jättämisestä ja alentamisesta päättäviä viranhaltijoita, joten
päätösvaltaa siirretään myös sosiaaliohjaajille ja palveluneuvojille.
Tampereen kaupungin lastensuojeluyksikkö Päiväperhon palvelujen
piiriin kuuluvat raskaana olevat sekä pienten lasten perheet, joilla on
päihdeongelma. Päiväperhon tarjoamat palvelut pyritään järjestämään
mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja joustavasti kulloinkin esille tulevien
asiakastarpeiden mukaan.
Päiväperho on lastensuojelulaitos, jossa perheiden ympärivuorokautista
osastohoitoa toteutetaan lastensuojelupäätöksen nojalla siten, että
hoidon piirissä on lapsen tai lasten lisäksi aina äiti tai perheen molemmat
vanhemmat. Raskaana olevat Päiväperhon asiakkaat ovat kuitenkin
tilanteessa, jossa heille ei ole vielä syntynyt lastensuojelun asiakkuutta.
Päiväperhon raskaana olevien asiakkaiden edellytyksiä päästä yksikön
tarjoaman ympärivuorokautisen osastohoidon piiriin parannetaan
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tarjoamalla kyseessä olevaa palvelua tarvittaessa sosiaalihuoltolain
nojalla. Tähän saakka aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ovat tehneet
laitoshoidon päätöksen. Päiväperhon johtajalle on tarkoituksenmukaista
siirtää jatkossa oikeus päättää yksikön työn piirissä olevan raskaana
olevan asiakkaan ja mahdollisesti myös tämän puolison
ympärivuorokautisesta hoidosta yksikön osastolla.
Tampereen ja Oriveden kaupungit ovat allekirjoittamallaan
yhteistyösopimuksella perustaneet sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen järjestämistä koskevan yhteistoiminta-alueen. Tampere toimii
yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana, joten hallinnossa ja
päätöksenteossa noudatetaan Tampereen sääntöjä ja ohjeita.
Tampereen kaupungin hallintosäännön 19 §:n 1. kohdan mukaan
sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on järjestää sosiaali- ja
terveyspalvelut sisältäen osallisuutta vahvistavan kuntouttavan
työtoiminnan sosiaalisen kuntoutuksen osalta ja hallintosäännön 21 §:n
2. kohdan mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on
järjestää kuntouttava työtoiminta lukuun ottamatta sosiaali- ja
terveyslautakunnalle kuuluvia tehtäviä. Koska Tampereen kaupungin
elinvoima- ja osaamislautakunnan toimivalta ei ulotu Oriveden alueelle
on kuntouttavan työtoiminnan osalta toimivalta delegoitava Oriveden
kaupungin työllisyyspalvelujen viranhaltijoille.
Tampere ja Orivesi ovat mukana 1.3.2021 - 30.6.2023 työllisyyden
kuntakokeiluissa, jossa osa työnhakijoista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja
työllisyyspalvelujen antamisesta vastaa asiakkaan kotikunta.
Oriveden kaupungin työllisyyspalvelujen yksilö- ja työkykyvalmentajalle
sekä työllisyyspalvelujen päällikölle tulee delegoida päätösvalta
kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä palveluista lukuun ottamatta
osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa.
Sosiaalityöntekijän päätösvaltaa olisi syytä tarkentaa täysi-ikäisen
aikuisen asiakkaan holhoustoimesta annetun lain 91 §:n ja asiakaslain 9
§:n mukaisen ilmoituksen osalta.
Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on
siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa
käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty.
Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan
vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Hallintosäännön 17 §:n 12
kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään,
toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.
Muutoksista jaetaan lautakunnan jäsenille tiedoksi erillinen liite.
Tiedoksi
Maritta Närhi, Eeva Torppa-Saarinen, Maria Päivänen, Mari Patronen,
Määttänen Sanna, Anniina Tirronen, Kaisa Taimi, Paula Hakanen, Mari
Kallinen, Tuula Haapio, Eija Haapanen, Heli Rajala, Terhi Kokkonen, Tuija
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Peurala/Orivesi, Minna Luoma, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet,
liikelaitokset)
Liitteet

1 Päätösvallan siirrot 17.6.2021
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§ 86
Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:7163/00.04.01/2020
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Aino Jokinen puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:
Kuntainfo 4/2021: Koronaviruspandemian kustannuksia korvataan
valtionavustuksilla.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, pöytäkirjan
ote: 24.05.2021 § 27, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen
osallistuminen Hatanpään sosiaali- ja terveyskeskuksen
uudisrakennuksen hankesuunnitelmaan.
Kotitori-palveluintegraattorimallin hankinta, ote
viranhaltijapäätöksestä 09.06.2021 § 46.
Liitteet

1 Kuntainfo 4/2021: Koronaviruspandemian kustannuksia korvataan
valtionavustuksilla
2 Pöytäkirjan ote Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta
24.05.2021 § 27 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen
osallistuminen Hatanpään sosiaali- ja terveyskeskuksen
uudisrakennuksen hankesuunnitelmaan
3 Kotitori-palveluintegraattorimallin hankinta, ote viranhaltijapäätöksestä
09.06.2021 § 46
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§ 87
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:
Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 44 Option käyttäminen ravitsemusterapiapalvelun hankinnassa
vastaanottotoiminnassa, 10.05.2021
§ 45 Hoitajatyövoiman vuokraaminen massarokotuksiin, 18.05.2021
Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 33 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: JP-Kotiapu Oy ,
18.05.2021
§ 34 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Valkeakosken
Kotipalvelu Apila , 18.05.2021
§ 35 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Devok, 04.06.2021
Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut
§ 27 Vuokralääkäriresurssin hankinta Mehiläinen Oy:ltä, 25.05.2021
§ 28 Hankintasopimus henkilöstövuokrauksesta A-klinikka Oy:n kanssa,
31.05.2021
Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 188 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen
palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Gerocare Oy, Esperi Hoivakoti
Tammilinna, 17.05.2021
§ 189 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi
hyväksyminen, Maggien Hoiva Oy, 17.05.2021
Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 193 Koululaisten näöntutkimuksen palvelusetelituottajaksi
hyväksyminen, 11.05.2021
§ 194 Perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalvelujen
palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 11.05.2021
§ 195 Perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalvelujen
palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 11.05.2021
§ 196 Pirkanmaan maakunnan kuntien lastensuojelun sijaishuollon
palvelut, 17.05.2021
§ 197 Ultraäänilaitteen hankinta ehkäisyneuvolaan pienhankintana,
17.05.2021
§ 210 Jälkihuoltonuoren asuminen palveluntuottajan tukiasunnossa-
palvelun suorahankinta jälkihuollon tukitoimena Familar Oy:n
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Uudenmaan avopalveluilta , 28.05.2021
§ 211 Lastenhoitopalvelun suorahankinta sosiaalihuoltolain mukaisena
perhepalveluna MLL Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 28.05.2021
§ 212 Nepsy-valmennuksen suorahankinta sosiaalihuoltolain mukaisena
perhepalveluna Familar Oy:n vo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta,
31.05.2021
§ 213 Ensikotipalvelujen pienhankinta Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:ltä,
31.05.2021
§ 214 Kotipalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotipalvelu
Anni ja Onni Oy:ltä, 02.06.2021
§ 215 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena
Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 216 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena
Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 217 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena
Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 218 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena
Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 219 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena
Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 02.06.2021
§ 220 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena
Matrocks Oy:n Pirkanmaan Extra-avustajilta, 03.06.2021
§ 221 Siivouspalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Kotipalvelu
Anni ja Onni Oy:ltä, 03.06.2021
§ 222 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena MLL
Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 03.06.2021
§ 223 Lastenhoitopalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena MLL
Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 03.06.2021
§ 224 Seikkailuryhmä- ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon
tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta,
03.06.2021
§ 225 Eläinavusteisen ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon
tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta,
03.06.2021
§ 226 Valvotun tapaamisen palvelun suorahankinta avohuollon
tukitoimenpiteenä Neljä Astetta Oy:ltä, 03.06.2021
§ 227 Seikkailuryhmä- ryhmätoimintapalvelun suorahankinta avohuollon
tukitoimenpiteenä Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta,
03.06.2021
§ 228 Kotiin tehtävän perhekuntoutus-palvelun suorahankinta
avohuollon tukitoimenpiteenä Neljä Astetta Oy:ltä, 03.06.2021
§ 229 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta
avohuollon tukitoimena Familar Oy:ltä, 03.06.2021
§ 230 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta
avohuollon tukitoimena Familar Oy:ltä, 03.06.2021
§ 231 Ammatillisen tukihenkilötoiminta-palvelun suorahankinta
avohuollon tukitoimena Familar Oy:ltä, 03.06.2021
§ 232 Siivouspalvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena Taidox Oy:
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ltä, 03.06.2021
§ 239 Lastenhoitopalvelun hankinta sosiaalihuoltolain mukaisena
perhepalveluna MLL Hämeen Piirin Kotineuvola Oy:ltä, 08.06.2021
§ 243 Jälkihuollon ohjaustyön suorahankinta jälkihuollon tukitoimena
Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 08.06.2021
Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 110 Palveluasumisen suorahankinnan jatkaminen, Metsomäen kodit
Oy, Metsoranta, 04.05.2021
§ 111 Vaativan autetun asumisen palvelu - Mehiläinen Hoivapalvelut Oy,
04.05.2021
§ 112 Erittäin vaativan autetun asumisen palvelu Mehiläinen
Hoivapalvelut Oy:ltä, 04.05.2021
§ 113 Avopäihdepalvelun yksilömuotoisen palvelun suorahankinta, A-kilta
ry, 10.05.2021
§ 114 Intensiivisen avohoidon Arki hallintaan-hoitojakson suorahankinta,
A-klinikka yhteisö , 12.05.2021
§ 125 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, Avominne
päihdeklinikka, 21.05.2021
§ 126 Päihdepalveluiden avohoidon suorahankinta, A-klinikka Oy,
21.05.2021
§ 131 Pandemian aikaisen kriisityöntekijäpalvelun hankinnan jatkaminen,
31.05.2021
§ 137 YetiCare -käyttöliittymien hankinta pienhankintana
Kehitysvammaisten avopalveluihin, 08.06.2021
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Muutoksenhakukielto
§72, §73, §74, §75, §77, §81, §86, §87
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
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§76, §78, §79, §80, §82, §83, §84, §85
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.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
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oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

