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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Loukaskorpi Johanna, puheenjohtaja
Jussila Anne-Mari, 1. varapuheenjohtaja
Alppi Ulla-Leena
Dundar-Järvinen Aila
Ingraeus Henry
Jussila Perttu
Keränen Jyri
Moilanen Raija
Moisio Jani
Nordström Pia
Porttikivi Ilkka
Rantanen Ilpo
Siuro Petri
Urhonen Amu
Kaunisto Kalle, hallintosihteeri, sihteeri
Caglayan Merve, kaupunginhallituksen edustaja, saapui 16:09
Aho Aada, nuorisovaltuuston edustaja
Brusin Suvi, nuorisovaltuuston edustaja
Kuosmanen Taru, esittelijä, johtaja
Seinelä Lauri, hallintoylilääkäri
Tirronen Anniina, kehittämisjohtaja
Haapala Marika, tiedotusvastaava, viestintäsuunnittelija
Haapio Tuula, hallintopäällikkö, saapui 16:06, poistui 16:16
Palomäki Virva, kehittämispäällikkö, saapui 16:16, poistui 17:04
Aikio Birgit, hoitotyön päällikkö, saapui 17:05, poistui 18:21
Nurmi Rami, tietohallintopäällikkö, saapui 17:05, poistui 18:21
Torppa-Saarinen Eeva, johtava ylihammaslääkäri, saapui 17:05, poistui 18:
21
Helovuo Laura, sosiaaliasiamies, saapui 18:21, poistui 18:59
Mehtonen Taija, sosiaali- ja potilasasiamies, saapui 18:21, poistui 19:00

Allekirjoitukset

Johanna Loukaskorpi
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Jyri Keränen
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§ 34
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perustelut
Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja
ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan
Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.
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§ 35
Läsnäolo- ja puheoikeudet
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:
hallintoylilääkäri Lauri Seinelä tämän kokouksen ajaksi
hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, hallintopäällikkö Tuula Haapio,
tietohallintopäällikkö Rami Nurmi, kehittämispäällikkö Virva
Palomäki ja johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen § 37
ajaksi
sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies
Taija Mehtonen § 38 ja § 39 ajaksi
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§ 36
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Perttu Jussila ja Jyri Keränen (varalle Raija
Moilanen ja Jani Moisio).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään
maanantaina 22.3.2021.
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§ 37
Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, hallintopäällikkö Tuula Haapio,
tietohallintopäällikkö Rami Nurmi, kehittämispäällikkö Virva Palomäki ja
johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen olivat asiantuntijoina
paikalla asian käsittelyn aikana.
Kaupunginhallituksen edustaja Merve Caglayan saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Johtaja Taru Kuosmasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:
Kotihoidon pysäköintitunnuksen käytön laajentaminen (Tuula
Haapio)
Hankintojen arviointi (Virva Palomäki)
Koronavirus- ja rokotekatsaus
Koronavirustilanne yleisesti (Lauri Seinelä)
Viestintäsuunnitelma (Marika Haapala)
Rokotukset ja ajanvaraus (Birgit Aikio ja Eeva Torppa-Saarinen)
Tietohallinnon osuus (Rami Nurmi)
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§ 38
Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (yhteistoiminta-alueen
asia)
TRE:1576/00.01.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Helovuo
Valmistelijan yhteystiedot
Sosiaaliasiamies Laura Helovuo, puh. 040 800 4187, hallintopäällikkö
Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, 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
Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen sosiaaliasiamiehen selvitys
vuodelta 2020 merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys siitä, mihin mahdollisiin
toimenpiteisiin selvityksessä esiintuotujen epäkohtien poistamiseksi
ryhdytään.
Kokouskäsittely
Sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija
Mehtonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Sosiaaliasiamiehillä on lainmukainen velvollisuus antaa vuosittain
toiminta-alueensa kunnanhallituksille selvitys sosiaalihuollon asiakkaan
aseman ja oikeuksien kehityksestä kunnassa. Sosiaaliasiamiehen selvitys
käsitellään vuosittain kaupunginhallituksen lisäksi sosiaali- ja
terveyslautakunnassa. Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehet
palvelevat Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan,
Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven kuntia.
Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia oli vuoden 2020 aikana koko toiminta-
alueella yhteensä 943, joista 606 koski Tamperetta ja 19 Orivettä.
Sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä eniten lastensuojeluun liittyvissä
asioissa. Lastensuojelua ja lapsiperheiden sosiaalityötä koskevissa
yhteydenotoissa korostuu kokemus siitä, ettei asiakas koe tulevansa
kuulluksi, työntekijää on vaikea tavoittaa ja asiakirjapyyntöjä ei aina
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toimiteta lain määrittelemässä ajassa. Palvelutarpeen arvioinnit ja
asiakassuunnitelmat jäävät välillä tekemättä tai niiden tekemiseen tai
niiden asiakkaalle saakka toimittaminen kestää kohtuuttoman kauan.
Sosiaaliasiamieheen on ottanut yhteyttä useampi paljon palveluja
käyttävä kuntalainen, joka on kertonut, että heidän asiakkuutensa on
päätetty aikuissosiaalityössä, koska ammattihenkilö ja asiakas ovat eri
mielisiä tuen tarpeisiin vastaavista palveluista. Nämä asiakkaat jatkavat
asiointiaan neuvonnan kautta. Ongelmana tässä on se, että neuvonnan
asiakkuudessa tulisi olla vain väliaikaisessa tuen tarpeessa ja silloin kun
neuvojen mukaisesti osaa toimia itse. Jo aiemmin osan näistä asiakkaista
mielenterveyspalvelut lopetettiin ja heille kerrottiin, että he ovat
autettavissa aikuissosiaalityön keinoin.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Jonkin verran
huolta aiheuttivat pandemian vuoksi asetetut rajoitustoimenpiteet. Kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa väliset sekä
palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten ja omaisten peruuntuneet
tapaamiset harmittivat. Joiltakin osin perusoikeuksien rajoitusten
purkaminen ei tapahtunut täysin ketterästi seuraten tautitilanteen ja
valtakunnallisten ohjeiden kehitystä.
Lainsäädäntö painottaa työnantajan vastuuta laadukkaiden palvelujen
toteutuksessa. Jotta lain tarkoitus toteutuu käytännössä, tarvitaan
sosiaalialan työpaikoilla hyvää johtamista ja henkilöstön koulutusta.
Usein paras käsitys asiakkaiden palvelujen toteutumisesta on sosiaalialan
henkilöstöllä. Henkilöstöllä on sosiaalihuoltolain mukainen
ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Ilmoitus tehdään palveluista vastaavalle
ja viime kädessä oman alueen aluehallintovirastoon. Valvovana
viranomaisena aluehallintovirasto selvittää tilanteen ja voi tarvittaessa
ohjata tai määrätä työnantajaa ryhtymään toimenpiteisiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Taru Kuosmanen, Mari Patronen, Maria Päivänen,
Tuija Peurala/Orivesi, Maritta Närhi, Anniina Tirronen, Tuula Haapio, Taija
Mehtonen, Laura Helovuo
Liitteet

1 Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020
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§ 39
Tampereen seutukunnan potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (yhteistoiminta-alueen
asia)
TRE:1577/00.01.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Haapio
Valmistelijan yhteystiedot
Sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen, puh. 040 800 4186,
hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, 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
Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen potilasasiamiehen selvitys
vuodelta 2020 merkitään tiedoksi.
Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys siitä, mihin mahdollisiin
toimenpiteisiin selvityksessä esiin tuotujen havaintojen osalta ryhdytään.
Kokouskäsittely
Sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija
Mehtonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
Perustelut
Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee lain mukaan olla nimettynä
potilasasiamies. Tampereen kaupungin potilasasiamiehet palvelevat
kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia asiakkaita sekä
tarvittaessa yksityisten palveluntuottajien asiakkaita siltä osin, kun
kaupunki ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta terveydenhuoltopalveluita.
Tampereen kaupungin potilasasiamies palvelee myös Kangasalan ja
Pälkäneen yhteistoiminta-alueen, Lempäälän sekä TAYS Hatanpään
toimintayksiköissä asioiva potilaita.
Potilasasiamiehen vuosiselvitys kuvaa potilasasiamiehen näkemystä
potilaan aseman ja oikeuksien kehityksestä vuodelta 2020.
Potilasasiamiehen vuosiselvitys käsitellään vuosittain sosiaali- ja
terveyslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.
Potilasasiamieheen oltiin yhteydessä 1340 kertaa vuonna 2020 koko
toimialueella. Yhteydenotoista 934 koski Tampereen ja 36 Oriveden
asioita. Yhteydenoton suurimpana syynä oli ensimmäistä kertaa hoitoon
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pääsy. Hoitoon pääsyn vaikeudesta kerrottiin potilasasiamiehelle
erityisesti psykiatrian, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon
palveluissa. Terveysasemiin ja -keskuksiin liittyen potilasmies on saanut
aiempien vuosien tapaan yhteydenottoja potilailta, jotka ovat pettyneet
siihen, että ovat saaneet lääkäriajan pitkän ajan päähän tai heillä on ollut
vaikeuksia päästä läpi palveluun, jotta ylipäänsä voisivat varata ajan.
Potilaat toivat esiin huoltaan diagnoosin viivästymisestä ja kokivat, ettei
terveyshuolia otettu tarpeeksi vakavasti tai tutkittu kunnolla.
Potilasasiamiehelle tuotiin esiin myös pettymystä siihen, että
erikoissairaanhoidon lähetteet palautuivat takaisin ilman, että potilaat
itse pääsivät kertomaan oireistaan erikoislääkärille.
Potilasvahinkoihin liittyvien yhteydenottojen määrä laski merkittävästi
edellisistä vuosista. Osa laskevasta määrästä selittynee sillä, että osassa
palveluista on keskitytty lähinnä kiireellisiin toimenpiteisiin
koronaviruksen vuoksi, joten toimenpiteitä on tehty vähemmän. Vuosi
2020 on ollut kaikkialla maailmassa hyvin erilainen aiempiin vuosiin
nähden. Koronaviruksen vuoksi ihmisten välistä kanssakäymistä on ollut
tarpeen rajoittaa ja virus on hyvin merkittävässä määrin vaikuttanut
terveyspalveluiden toimintaan. Tästä huolimatta koronaan liittyvät syyt
ovat yllättävän vähän näkyneet potilasasiamiehelle tulleissa
yhteydenotoissa. Vuonna 2019 potilasasiamies otti tilastoihin uuden
luokan, lääkehoidon toteuttaminen ja vuonna 2020 tähän luokkaan
liittyneet yhteydenotot selvästi kasvoivat edellisestä vuodesta.
Vuosiselvityksessä potilasasiamies tuo esiin havaintojaan määräajassa
muistutuksiin vastaamisen tärkeydestä, käy lävitse tietosuojaohjeistusta
potilasasiakirjojen oikaisemiseen ja pohtii kuolleen potilaan omaisen
kohtaamisen tärkeyttä palveluissa. Potilasasiamies pohtii myös
terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden aktiivista roolin
potilasturvallisuuden edistämisessä sekä terveydenhuollon yhteistyötä
sosiaalihuollon kanssa, erityisesti paljon palveluita käyttävien asiakkaiden
ja potilaiden kohdalla.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Taru Kuosmanen, Mari Patronen, Maria Päivänen,
Eeva Torppa-Saarinen, Lauri Seinelä, Tuija Peurala/Orivesi, Maritta Närhi,
Anniina Tirronen, Tuula Haapio, Taija Mehtonen, Iiris Markkanen
Liitteet

1 Tampereen seutukunnan potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020
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§ 40
Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2020
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:5414/02.02.01/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelujohtaja
Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, 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
Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti
tammi-joulukuu 2020 hyväksytään.
Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa
toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä
riskienhallinnan tilanne.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan
palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät
tammi-joulukuussa pääosin suunnitelmien mukaisesti. Onnistumisina
pidetään muun muassa rakennemuutosten toteuttamista, hoitoketjujen
sujuvuuden vahvistamista ikäihmisten palveluissa, Pirkanmaan Omais- ja
perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen perustamista,
digitaalisten palvelujen käyttöönoton laajentumista ja Kehittämis-
hyvinvointikeskuksen valmistelun etenemistä.
Suunnitelluista toimenpiteistä arvioitiin osittain toteutuvan
tuloksellisuuspilottien hyödyntäminen johtamisen välineenä sekä
työntekijäkokemuksen parantaminen mittaustulosten avulla.
Maakunnallisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö ja PSHP:n
sopimusohjausmallin kehittäminen ei toteutunut. Riskienhallinnan osalta
tunnistetaan erityisesti tietosuojan, työhyvinvoinnin ja jaksamisen sekä
sopimuskumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen hallinnan tärkeä rooli.
Avustusyhteisöjen taloudellinen tilanne on koronan myötä hankaloitunut,
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mikä vaikeuttaa yhteisöjen ja järjestöjen toimintaa. Toimenpiteistä, joiden
arvioitiin jäävän kokonaan tai osittain toteutumatta sekä riskien
hallintakeinoista, raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa
muutettua talousarviota heikompana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi
19.10.2020 lisätalousarvion, joka heikensi lautakunnan toimintakatetta
17,9 milj. euroa. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 47,5 milj. euroa
eli 6,2 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikutti
palvelutarpeen kasvu erityisesti ikäihmisten palveluissa ja
lastensuojelussa sekä koronaviruspandemian vuoksi lisääntyneet
laboratorio- ja suojavarustekustannukset. Vastaavasti
erikoissairaanhoidon menojen kasvu oli erittäin maltillista, mikä johtui
poikkeustilanteen vuoksi supistetuista ei-kiireellisistä palveluista.
Toimintatuotot toteutuivat 5,3 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä
johtui pääosin myynti- ja maksutuottojen kertymästä. Myyntituottojen
talousarviota suurempi toteuma johtui valtion maksamista
kustannuskorvauksista pakolaisten ja veteraanien palveluihin sekä
aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvasta Oriveden
yhteistoimintaosuudesta. Maksutuottojen suurimmat ylitykset olivat
ikäihmisten palveluissa ja suun terveydenhuollossa. Lisäksi tuet ja
avustukset sekä muut toimintatuotot toteutuivat budjetoitua suurempina.
Toimintakulut ylittivät talousarvion 8,1 milj. eurolla, mikä johtui suurelta
osin palvelujen ostoista sekä lääke- ja hoitotarvikekustannuksista.
Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempinä
rekrytointihaasteiden vuoksi vastaanottopalveluissa ja ikäihmisten
palveluissa. Henkilöstövajetta jouduttiin korvaamaan palvelujen ostoilla.
Palvelujen ostot ylittyivät asiakasmäärän, palvelujen kysynnän ja
palvelutarpeen kasvusta johtuen. Koronatestaus lisäsi merkittävästi
laboratoriopalvelujen ostoja. Suurimmat ylitykset muutettuun
talousarvioon verrattuna aiheutuivat koronatestauksen kustannuksista,
ikäihmisten asumispalvelujen kasvusta, lastensuojelun palvelutarpeen
kasvusta ja PSHP:n erikoissairaanhoidon palvelutilauksesta. Aineet,
tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulut toteutuivat talousarviota
suurempina koronasta aiheutuvien suojamateriaalien ostoista sekä C-
hepatiittipotilaiden hoidosta johtuen. Avustukset ylittyivät
koronaviruspandemian vuoksi ulkoisille sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottajille maksettavista suojavarustekustannusten korvauksista johtuen.
Vuokrakulujen ylitys johtui pääosin Tullintorin suun terveydenhuollon
tiloista sekä apuvälineyksikön ja pandemiavastaanoton vuokrista. Muiden
toimintakulujen ylitys johtui asiakasmaksuista kirjattavista
luottotappioista ja ulosottokuluista.
Koronaviruspandemian aiheuttamia välittömiä kustannuksia toteutui
yhteensä 12,4 milj. euroa. Näitä ovat muun muassa testaus- ja
suojavarustekustannukset sekä ulkoisille palvelutuottajille myönnetyt
korona-avustukset. Valtion maksamat koronakustannusten korvaukset
sisältyivät vuonna 2020 peruspalvelujen valtionosuuteen. Lisäksi
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poikkeustilanne on pienentänyt välillisesti toimintatuottoja arviolta 1,0
milj. euroa ja toimintakuluja noin 17,6 milj. euroa. Välilliset vaikutukset
aiheutuvat supistuneesta toiminnasta erityisesti erikoissairaanhoidossa
ja psykosiaalisen tuen palveluissa.
Investoinnit toteutuivat 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä
johtui hankkeiden viivästymisestä ja joidenkin hankkeiden toteutumisesta
suunniteltua pienempinä. Suurin säästö syntyi opiskeluterveydenhuollon
tilojen valmistumisen viivästymisen takia.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja
Viitala, Heidi Ilvonen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas
Liitteet
Oheismateriaali

1 Sotela 18.3.2021 Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti 12-2020
1 Sotela 18.3.2021 Oheismateriaali Soten tilinpäätös 2020
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§ 41
Koukkuniemen Havulan, Varpulan, Iltalan ja Juhlatalon perusparannuksen tarveselvityksen
päivitys (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:3418/10.03.07/2020
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Patronen, Arto Huovila
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111,
suunnittelupäällikkö Anne-Mari Ahonen puh. 040 801 6677,
aluepalvelupäällikkö Riitta H. Nieminen puh. 040 739 0190, etunimi.
sukunimi3@tampere.fi, hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519,
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
Koukkuniemen Havulan, Varpulan, Iltalan ja Juhlatalon tarveselvitys
hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.
Perustelut
Koukkuniemen Havulan, Varpulan, Iltalan ja Juhlatalon
perusparannuksen tarveselvitys on tarpeen päivittää, koska rakennusten
kuntotutkimusten pohjalta on tarpeen arvioida uudelleen
perusparannusten toteutusjärjestystä. Tarveselvitykseen on päivitetty
rakennusten kuntotiedot, sisäilmatilanne, hankkeiden toteutusjärjestys,
toteutuksen aikataulu, kustannukset ja väistötilat.
Rakennusten perusparannus mahdollistaa siirtymisen
vanhainkotiasumisesta tehostettuun palveluasumiseen. Toiminnan
muutos edellyttää täysin uudet tilaratkaisut, kuten jokaiseen asuntoon
oman invamitoitetun WC-suihkutilan.
Tarveselvityksen päivitys
Aiemmin käsitelty Havulan, Varpulan, Iltalan ja Juhlatalon
perusparannuksen tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja
terveyslautakunnassa 4.6.2020 ja se on viety tiedoksi asunto- ja
kiinteistölautakuntaan 17.6.2020. Aiemmassa tarveselvityksessä on
esitetty toteutusjärjestykseksi Havula, Varpula, Iltala ja Juhlatalo.
Kuntotutkimusten ja sisäilmariskien perusteella toteutusjärjestystä on
tarpeen muuttaa niin, että heikoimmassa kunnossa oleva Iltala ja
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Juhlatalo perusparannettaisiin ensimmäisenä. Seuraavana toteutettaisiin
Varpula ja viimeisenä Havula, joka on näistä rakennuksista
parhaimmassa kunnossa.
Järjestyksen muutoksella turvattaisiin terveellisemmät asumisen ja
työympäristön olosuhteet sekä saavutettaisiin tilojen taloudellisempi
käyttökunnossa pitäminen.
Tiivistyskorjaukset ja käyttöä turvaavat toimenpiteet
Rakennukset ovat keskenään samankaltaisia, mutta niiden rakenteissa ja
kunnossa on joitakin eroavaisuuksia. Varpulassa ja Iltalassa on
määrällisesti enemmän riskirakenteita, joissa on havaittu laajempia
vaurioita.
Havulan käyttöönottoa voidaan jatkaa vähäisemmillä tiivistyskorjauksilla.
Varpulassa on tarpeen toteuttaa laajoja rakenteiden tiivistyskorjauksia ja
tilajärjestelyjä rakennuksen käytön jatkamiseksi. Iltalassa ja Juhlatalossa
toteutetaan tiivistysten sijaan muita käyttöä turvaavia toimenpiteitä,
koska kohde etenee ensimmäisenä perusparannukseen.
Kaikissa rakennuksissa on tarve toteuttaa käyttöä turvaavia
toimenpiteitä, joita on jo osittain toteutettu. Tiloihin on tarve hankkia
ilmanpuhdistimia, puhdistaa ilmanvaihtokanavat, säätää ilmanvaihtoa,
peittää mineraalikuitujen lähteitä sekä tiivistää läpivientejä ja rakenteiden
liittymiä. Kellarikerroksen tilojen käyttöä tulee vähentää.
Rakennusten olosuhteita arvioidaan sisäilmastotyöryhmän toimesta.
Työryhmä on yhteistyössä rakennusten käyttäjän kanssa ehdottanut
rakennusten perusparannusjärjestyksen muutosta sekä
tiivistyskorjauksia ja käyttöä turvaavia toimenpiteitä.
Toteutusjärjestys ja väistötilat
Koukkuniemen alueelle tammikuussa valmistunut Männistön
uudisrakennus mahdollistaa muutot vuorollaan tiivistyskorjattavien
rakennusten välillä. Havulan asukkaiden muutot ovat jo käynnissä ja
rakennus on tyhjentymässä. Kun Havula on tyhjä, voidaan siellä toteuttaa
tiivistyskorjaukset, jonka jälkeen se voi toimia Varpulan väistötilana. Kun
Varpulan asukkaat ovat muuttaneet Havulaan, voidaan tiivistyskorjaukset
toteuttaa Varpulassa. Varpulan valmistuttua, se voi toimia Iltalan
väistötilana ja asukkaat voivat muuttaa sinne. Iltalan käyttö jatkuisi
arviolta vuoden 2022 puoliväliin asti.
Perusparannukset on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain rakennus
kerrallaan. Iltalan ja Juhlatalon perusparannus on suunniteltu ajoittuvan
vuosille 2022-2023, Varpulan vuosille 2024-2025 ja Havulan vuosille 2026-
2027. Iltalan ja Juhlatalon käyttöönoton alustava ajankohta olisi vuoden
2023 lopussa, Varpula vuonna 2025 ja Havula vuonna 2027.
Investointi ja käyttökustannukset
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Hankkeiden kustannukset on arvioitu uudelleen kuntoarvion tietojen
pohjalta. Koukkuniemen Havulan, Varpula, Iltalan ja Juhlatalon
hankkeiden perusparantamisen kokonaiskustannusarvio on 38,208 milj.€
(alv 0%) jakautuen eri rakennuksiin seuraavasti:
Havula 10,92 miljoonaa €
Varpula 11,3 miljoonaa €
Iltala 11,178 miljoonaa €
Juhlatalo 4,81 miljoonaa €.
Kustannusarvion tarkentaminen on nostanut hankkeiden kustannuksia
yhteensä 2,493 miljoonaa euroa. Rakennushankkeittain kustannusarvio
on noussut seuraavasti: Havula 565 000 euroa, Varpula 715 00 euroa,
Iltala 1 053 000 euroa ja juhlatalo 160 000 euroa.
Toteutusjärjestyksen muutos muuttaa kustannusten ajoitusta, kun Iltalan
ja Juhlatalo toteutetaan yhtenä kokonaisuutena. Näiden yhteiskustannus
on noin 16 miljoonaa euroa.
Kustannusarvion pohjalta on kustakin ryhmäkodista laskettu asukkaalle
koituva kuukausivuokra. Tämä merkitsee asukkaalle Iltalassa noin 800
euron kuukausivuokraa, Varpulassa ja Havulassa noin 650 euron
kuukausivuokraa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrakustannuksiin tulee Juhlatalon vuokra
noin 319 000 € / vuosi sekä Havulan, Varpulan ja Iltalan kellarin aputilojen
vuokrakustannukset, jotka ovat yhteensä noin 300 000 € / vuosi.
Koukkuniemen kehittämissuunnitelmassa ja tarveselvityksessä esitetään,
että seuraava kohde toteutetaan ilman ARA:n tukea. Menettely
mahdollistaa joustavamman asiakasvalinnan ja nopeatkin muutokset
palvelusisällöissä palvelutarpeen muuttuessa. Ilman investointitukea
toteutettava kohde olisi Havulan sijaan Iltala ja juhlatalo. Varpulan ja
Havulan ryhmäkotien osalta investointiavustusten hakeminen ratkaistaan
hankesuunnitteluvaiheessa.
Hyvinvointialueiden valmistelun vuoksi rakentaminen edellyttää
poikkeusluvan hakemista sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Toiminnan kustannukset
Asukaspaikkojen väheneminen alentaa toiminnan kustannuksia, samoin
kuin vanhainkotihoidon muuttuminen tehostetuksi palveluasumiseksi.
Tehostettu palveluasuminen on toimintakustannuksiltaan edullisempaa
kuin vanhainkotihoito. Nykyiseen toimintaan verrattuna tulevan
toiminnan kustannukset tulevat vähenemään tämän rakennemuutoksen
myötä.
Tiedoksi
Tuula Haapio, Mari Patronen, Anne-Mari Ahonen, Anniina Tirronen,
Marjut Lindell, Riitta H. Nieminen, Virpi Ekholm, Auli Heinävä, Arto
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Huovila, Niko Suoniemi, Jyrki Miettinen, Anu Rajala, Petri Mölsä, Jukka
Kauppinen, Antti Lakka, Tero Keisu, akila
Liitteet

1 Sotela 18.3.2021 Tarveselvitys_Havula_Varpula_Iltala-päivitys 2021
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§ 42
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 -lausuntopyyntö
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:663/06.02.00/2021
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelupäällikkö Kristiina Lumme, puh. 044 481 1052, 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
Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta
2021–2024 annetaan oheinen lausunto.
Kokouskäsittely
Nuorisovaltuuston edustaja Aada Aho poistui kokouksesta asian
käsittelyn aikana.
Perustelut
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) pyytää lausuntoa Pirkanmaan
alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021–2024.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024
linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation
painopisteet suunnitelmavuosille. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma on laadittu yhdessä kuntien, Pshp:n ja sidosryhmien kanssa
yhteistyössä. Suunnitelma on keskeinen alueellinen työväline
väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen toimeenpanossa
ja tukee kuntia omien tavoitteidensa asettamisessa. Pirkanmaan
alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n visio on
Kuntalainen voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. Kuntalaisella on hyvä
arki ja mielekäs elämä.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:
n kertomusosa kuvaa edellisen alueellisen hyvinvointikertomuksen
painopisteiden toteutumista vuosina 2017–2020. Suunnitelmaosassa on
taulukkomuodossa esitetty tilannekuvan ja kertomusosan perusteella
työstetyt painopisteet ja tavoitteet, jotka esitetään yhteisinä alueellisen
tason ja erikoissairaanhoidon toiminnalle ja ehdotuksina kunnille.
Suunnitelman taustamateriaalina on käytetty laajasti jo olemassa olevia
ohjelmia ja strategioita sekä muita dokumentteja.
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Tilannekuva-analyysien pohjalta Terveyden edistämisen neuvottelukunta
päätti kokouksessaan 20.3.2020 Pirkanmaan alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteiksi vuosille 2021 –
2024 seuraavat:
Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
Osallisuus ja vaikuttaminen
Turvallinen elinympäristö
Vaikuttavat palvelut.
Teemat noudattavat hyvin myös Pirkanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025 palvelujen
kehittämisen tavoitteita. Järjestämissuunnitelmassa keskeisiä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ovat muun muassa
väestön elintapamuutoksen tukeminen, päätösten terveys- ja
hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointimenettelyyn (EVA) käyttäminen
sekä kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteentoimivuuden varmistaminen. Lisäksi alueellisen hyvinvointi-
kertomuksen ja -suunnitelman kuntien toimintaa koskevat ehdotukset
ovat riittävän konkreettisia toteutettavaksi.
Yksityiskohtaiset huomiot:
s. 26 ”OLKA-piste”-toiminnan voisi avata joko käsitteiden määrittelyssä tai
sitten tässä taulukossa.
s. 26 ”Tabu” tarkoittanee Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä käytössä
olevaa Tableau-julkaisuohjelmistoa. Termiä voisi avata
kansantajuisemmaksi.
Kaupungin eri palvelualueiden yhdistetty lausunto käsitellään
kaupunginhallituksessa. Hyväksytty lausunto on toimitettava Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kirjaamoon 26.3.2021 mennessä. Pirkanmaan
alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 päivitetään
lausuntojen perusteella ja sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin valtuusto.
Tiedoksi
Tuula Haapio, Maritta Närhi, Mari Patronen, Maria Päivänen, Tuukka
Salkoaho, Lauri Seinelä, Kaisa Taimi, Eeva Torppa-Saarinen,
Leena Viitasaari, Mika Vuori
Liitteet

1 Sotela 18.3.2021 Pirkanmaan_sairaanhoitopiirin_lausuntopyyntö_21.01
2 Sotela 18.3.2021
Liite_1_Pirkanmaan_alueellinen_hyvinvointikertomus_2021_2024
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§ 43
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelystä luopuminen määräajaksi
(yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:7285/05.01.05/2020
Valmistelijan yhteystiedot
Vs. johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykkä, puh. 041 730 1322,
palvelupäällikkö Marjaana Räsänen, puh. 040 800 4712, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
"Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelyn tilapäistä
keskeyttämistä tarkastellaan uudelleen lautakunnassa ennen
keskeytyksen päättymistä."
Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja
Päätösehdotus oli
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelystä luovutaan
1.3.2021 alkaen 31.5.2021 asti.
Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistelystä luovutaan 1.3.2021
alkaen 31.5.2021 asti niiden käyttäjien osalta, jotka ovat yli 75-vuotiaita.
Kokouskäsittely
Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan
toivomusponsiesityksen:
"Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelyn tilapäistä
keskeyttämistä tarkastellaan uudelleen lautakunnassa ennen
keskeytyksen päättymistä."
Aila Dündar-Järvinen kannatti Loukaskorven esitystä.
Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Perustelut
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella
järjestettävät kuljetuspalvelut ovat toimineet Tampereella jo pitkään
yhdistelyperiaatteella. Em. kuljetuspalveluiden yhdistelystä luovuttiin
17.3. - 30.6.2020 väliseksi ajaksi Covid 19 -epidemian vuoksi sekä
uudelleen ajalle 2.12.2020 - 28.2.2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan
päätöksellä (Sotela 16.12.2020 § 130). Covid 19-epidemiatilanne on
edelleen Pirkanmaalla kiihtymisvaiheessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
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on antanut ohjeistuksen ylimääräisten kontaktien välttämisestä, maskien
käytöstä sekä turvavälien pitämisestä epidemian leviämisen estämiseksi.
Covid-19 rokotukset ovat käynnistyneet, mutta kaikkia yli 70-vuotiaita tai
riskiryhmiin kuuluvia kuntalaisia ei ole rokotettu. Rokotusaikataulut ovat
riippuvaisia rokotteiden saannista. Kuljetuspalvelujen yhdistelemättä
jättämisellä suojataan edelleen kuljetuspalvelujen käyttäjiä, kunnes
rokotussuojaa saadaan laajennettua ja epidemiatilanne muuttuu
parempaan suuntaan.
Vammaispalvelulain mukaisia matkoja tekee kuukausittain n. 2300
asiakasta, joista 60 % on yli 70-vuotiaita. Yksinkulkuoikeus on tällä
hetkellä n. 460 asiakkaalla. Yksinkulkuoikeus kaikissa kuljetuksissa lisäisi
kustannusten nousua arviolta n. 100 000 e/kk.
Edellä mainituin perustein esitetään, että vammaispalvelulain mukaisten
kuljetusten yhdistelystä luovutaan 1.3.2021 alkaen 31.5.2021 asti ja että
sosiaalihuoltolain mukaisissa matkoissa luovutaan yhdistelyistä samoin
1.3.2021 alkaen 31.5.2021 asti niiden käyttäjien osalta, jotka ovat yli 75-
vuotiaita.
Ryhmäkuljetukset esimerkiksi kehitysvammaisten päiväaikaisen
toiminnan osalta jatkuvat yhdistettyinä, koska näin palvelut pystytään
turvaamaan. Jos yhdistelystä luovuttaisiin, kuljetuskalustoa ei saataisi
riittämään. Kuljettajille on jaettu maskeja, joita he voivat antaa asiakkaille,
joilla ei ole omaa maskia.
Tiedoksi
Maritta Närhi, Leena Köykkä, Marjaana Räsänen, Kaisa Taimi
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§ 44
Virkojen lakkauttaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (yhteistoiminta- alueen asia)
TRE:1796/01.02.01/2021
Valmistelijan yhteystiedot
Henkilöstöpäällikkö Anniina Laajalehto, puh. 041 730 7474, 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
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella lakkautetaan seuraavat virat
22.3.2021:
terveydenhoitaja 12001596
terveydenhoitaja 12004567
terveydenhoitaja 10007570
terveydenhoitaja 10007903
perushoitaja 10005144
hammashoitaja 10005936
vastaava palveluesimies 50018992
terveydenhoitaja 10007903
fysioterapeutti 10009095
perushoitaja 10007634
perushoitaja 10005766.
Perustelut
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella 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
Maritta Närhi, Maria Päivänen, Mari Patronen, Paula Hakanen, Eija
Haapanen, sotehr
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§ 45
Apulaisylilääkärin viran perustaminen ja erikoislääkärin viran lakkauttaminen lasten,
nuorten ja perheiden palveluryhmässä (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1617/01.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Päivänen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602 ja perheneuvolan
johtaja Ulla-Riitta Mutikainen, puh. 040 800 4864 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
Perustetaan apulaisylilääkärin virka (10008177) ja lakkautetaan
erikoislääkärin virka 1.4.2021 alkaen.
Perustelut
Perheneuvola palvelee tamperelaisia ja orivesiläisiä lapsiperheitä
vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä
kysymyksissä. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille
lapsille. Lastenpsykiatrinen avohoitotyö kuuluu tärkeänä ja olennaisena
osana perheneuvolan kokonaisuuteen kasvatus- ja perheneuvonnan ja
avioliitolain mukaisen perheasioiden sovittelutyön ohella.
Lastenpsykiatrinen erikoislääkärityö muodostaa perheneuvolassa
yhtenäisen ja keskitetyn kokonaisuuden, johon kuuluu osana myös laaja-
alainen ja monitoimijainen palveluiden kehittäminen eri
yhdyspintaverkostoissa sekä myös maakuntatasolla.
Osana perheneuvolan johtamismallin uudistamista on tarpeen perustaa
apulaisylilääkärin virka. Apulaisylilääkärin virkatehtävät muodostuvat
hallinnollisista tehtävistä (n. 50 %), jossa keskeisenä osana on
perheneuvolan lääkäreiden ja nepsy-tukitiimin lähiesimiestehtävät. Tämä
järjestely tarkoittaa nykyisen erikoislääkärin viran (10008177)
lakkauttamista.
Edellä mainitun perusteella esitetään, että lasten, nuorten ja perheiden
palveluryhmän perheneuvolaan perustetaan apulaisylilääkärin virka ja
nykyinen erikoislääkärin virka (10008177) lakkautetaan 1.4.2021 alkaen.
Viranhltija on antanut suostumuksensa järjestelyyn.
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Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä,
Perheneuvola
Tehtävänimike: Apulaisylilääkäri
Kustannuspaikka: 122430
Asema: 0 Muu
Esimies: Perheneuvolan johtaja
Palvelusuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: L1TK2000
Työaikamuoto: Lääkärisopimuksen mukainen
Viikkotyöaika 38,25 h/vko
Palkkaesitys: 5655,24 euroa/kk
Rinnastus: 50052835
Apulaisylilääkärin tehtävänkuvaus (ID: 5592317) on tallennettu Donnaan
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Esitetyn viran määrärahat
sisältyvät vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan eikä esitys lisää
henkilötyövuosia.
Tiedoksi
Maria Päivänen, Ulla-Riitta Mutikainen, Riitta Parkkinen, Kristiina
Järviluoma, Seija Keskinukari, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi
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§ 46
Perhetukikeskuksen johtajan (1), johtavan sosiaalityöntekijän (1) ja sosiaalityöntekijöiden
(7) virkojen perustaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään (yhteistoiminta-
alueen asia)
TRE:1726/01.02.01/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Päivänen
Valmistelijan yhteystiedot
Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, 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
Perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmään esityksen
mukaisesti perhetukikeskuksen johtajan virka 1.5.2021 alkaen sekä
johtavan sosiaalityöntekijän virka ja seitsemän (7) sosiaalityöntekijän
virkaa 1.4.2021 alkaen.
Perustelut
Sijaishuollon lisääntynyt tarve on lisännyt ostopalvelujen menoja. Tähän
vastataan perustamalla Kuusikon perhetukikeskukseen uusi osasto
nuorisoikäisten lyhytaikaisia sijoituksia varten. Kuusikon
perhetukikeskuksessa toimii jo nyt lastensuojelun avohuollon sijoitusten
seitsemänpaikkainen osasto. Perustettava uusi seitsemänpaikkainen
osasto vastaa nuorisoikäisten lyhytaikaisiin kiireellisiin sijoituksiin.
Lastensuojelulaki 60 § määrittelee lastensuojelulaitoksen henkilöstöstä.
Laitoksen hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavan johtajan tulee täyttää
sosiaalihuoltolain 46 a §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset.
Lastensuojelulaitoksessa on myös oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan
hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuja sosiaalihuollon
ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.
Perhetukikeskuksen johtajan virka esitetään perustettavaksi 1.5.2021
alkaen johtamaan Kuusikon perhetukikeskusta. Perhetukikeskuksen
johtaja vastaa Kuusikon perhetukikeskuksen kokonaisuuden ja osastojen
toiminnasta ja palvelun laadusta, kehittämisestä, henkilöstöhallinnosta,
taloudesta ja kiinteistöön liittyvistä tehtävistä. Lisäksi hän osallistuu
erilaisten sidosryhmien ja verkostojen kokouksiin. Tarvittaessa
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perhetukikeskuksen johtaja osallistuu myös asiakastyöhön ja vastaa
lastensuojelulain mukaisten rajoituspäätösten tekemisestä laitoksessa.
Esitetty virka sisältyy vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.
Perustettavan viran tiedot:
Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Kuusikko
Tehtävänimike: Perhetukikeskuksen johtaja
Kustannuspaikka: 122182
Asema: 0 Muu
Esimies: Palvelupäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS030
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 11, yleistyöaika keskimäärin 38,25 tuntia/viikko
Palkkaesitys: 3584,14 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10006038
Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja saatavuusongelmat johtivat vuoden
2018 lopulla kriittiseen tilanteeseen lasten, nuorten ja perheiden
palvelulinjan perhepalvelun ja lastensuojelun viranomaistoiminnassa.
Tilanteeseen puututtiin resurssilisäyksillä sekä kehittämishankkeella, joka
päättyi huhtikuussa 2020. Kehittämishankkeessa edistettiin rekrytointiin,
osaamiseen, työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen sekä johtamiseen liittyviä
teemoja. Hankkeen etenemisestä raportoitiin sosiaali- ja
terveyslautakunnalle säännöllisesti. Hankkeen jälkeen kehitystyötä on
seurattu sosiaalityön kehittämisen ryhmässä.
Loppuvuodesta 2020 sosiaalityön saatavuuden tilanne on kääntynyt
jälleen huonompaan suuntaan ja työntekijäkohtainen asiakasmäärä on
lisääntynyt. Asiakasturvallisuus on vaarantunut, kun palvelutarpeen
arviointeja ei ole perhepalveluissa pystytty tekemään 100-prosenttisesti
lakisääteisissä määräajoissa. Sijaishuollon osalta asiakasmäärä kasvaa
jälkihuoltovelvoitteen laajenemiseen liittyen, eikä tähän ole pystytty
riittävästi varautumaan vuoden 2021 talousarvion valmistelun
yhteydessä. Selkeästi on nähtävissä, että korona-pandemian aiheuttaman
tilanteen seurauksena lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi on
lisännyt palvelutarvetta ja odotettavissa on nousun jatkuminen.
Aluehallintovirasto ja Valvira valvoo määräaikojen toteutumista.
Työntekijöiltä on tullut myös sosiaalihuoltolain § 49 mukaisia
omavalvontailmoituksia työtilanteeseen liittyen.
Lastensuojelulakiin on tulossa muutos, joka rajaa sosiaalityöntekijöiden
asiakasmäärää. Muutos tarkoittaisi nykyresursseihin ja -asiakasmäärillä
arvioituna noin 20 sosiaalityöntekijän, noin 1,5 milj. euron lisäyksen,
mikäli tavoitteena olisi lain sallima enimmäisasiakasmäärä 35 asiakasta
sosiaalityöntekijää kohden.
Edellä mainitun perusteella esitetään, että lasten, nuorten ja perheiden
palveluryhmään perustetaan johtavan sosiaalityöntekijän virka ja
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seitsemän (7) sosiaalityöntekijän virkaa 1.4.2021 alkaen. Kustannukset
katetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan tekemällä
vuosisuunnitelmamuutoksella siirtämällä rahat lastensuojelun
sijaishuollon ostopalveluista ao. kustannuspaikoille. Sijaishuollon
ostopalvelujen ylityksen riskiä vähentää talousarviossa huomioitu
toukokuussa 2021 avattava uusi sijaishuollon osasto Kuusikon
perhetukikeskukseen.
Resurssilisäysten lisäksi työyhteisöissä kehitetään työn rakenteita ja
organisointia. Meneillään on myös selvitys aikuissosiaalityön tehtävien
kehittämiseksi erityisesti niiden perheiden aikuisten osalta, joiden lapsilla
on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen asiakkuus. Työn- ja
tehtävänjakoa uudistamalla saatettaisiin helpottaa lasten asioista
vastaavan sosiaalityöntekijän työtehtäviä. Mahdollisen työnjaon pilotointi
kohdistuisi avohuollon lastensuojelutyöhön.
Perustettavan viran tiedot, johtava sosiaalityöntekijä:
Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä,
Perhepalvelut
Tehtävänimike: Johtava sosiaalityöntekijä
Kustannuspaikka: 122305
Asema: 0 Muu
Esimies: Palvelupäällikkö
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 37,75 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3833,71 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10004799
Perustettavan viran tiedot, sosiaalityöntekijä (5):
Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä,
Perhepalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä (5)
Kustannuspaikka: 122247 (1), 122257 (2), 122267 (2)
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 37,75 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3475,89 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10007973
Perustettavan viran tiedot, sosiaalityöntekijä (2):
Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä, Sijais- ja
jälkihuollon sosiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä (2)
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Kustannuspaikka: 122102
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 37,75 tuntia/viikko, KVTES liite 18
Palkkaesitys: 3475,89 euroa/kuukausi (sisältää 1.4.2021 yleiskorotuksen)
Rinnastus: 10006411
Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehdot määritellään laissa
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.
Tiedoksi
Maria Päivänen, Minna.K.Kuusela, Terhi Huttunen, Kristiina Järviluoma,
Anne Kesseli-Sorvali, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi, Katja
Tarkkala
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§ 47
Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:1513/00.01.03/2021
Valmistelija / lisätiedot:
Pauliina Aittala
Valmistelijan yhteystiedot
Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, 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
Katsaus vuoden 2020 kuntalaisaloitteisiin merkitään tiedoksi.
Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan lautakunnan
tehtäväalueella tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista on esitettävä
tiedot asianomaiselle lautakunnalle sen päättämällä tavalla. Samalla
lautakunta toteaa, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 12.6.2019 § 69, että lautakunnalle on
esitettävä maaliskuun loppuun mennessä selvitys sen toimivaltaan
kuuluvista edellisenä vuonna tehdyistä kaupungin asukkaiden aloitteista
ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Vuonna 2020 sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueella tehty,
lautakunnan toimivaltaan kuuluva kuntalaisaloite:
Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille tamperelaisille (TRE:
6491/06.00.01/2020).
Edellä mainittuun aloitteeseen vastataan vuoden 2021 aikana.
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§ 48
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:
Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 11 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Hopea Avain,
02.03.2021
§ 12 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Harmaavalta Oy,
02.03.2021
§ 13 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Hoivapalvelu
Auttavaiset Oy, 02.03.2021
§ 14 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: BlueSolarCare,
02.03.2021
§ 15 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja: Profiili Palvelut Oy,
02.03.2021
Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut
§ 13 Vuokralääkäriresurssin hankinta Mehiläinen Oy:ltä, 10.03.2021
Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut
§ 44 Jalkojenhoitopalvelun hankinta vanhainkotihoitoon pienhankintana,
18.02.2021
§ 59 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen,
Palvelukoti Sylvianna Oy, 23.02.2021
§ 60 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen
palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Oy, Esperi Hoivakoti
Kanavanranta, 23.02.2021
§ 61 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen,
Attendo Oy, Attendo Ruusukuja, 23.02.2021
§ 62 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen,
Esperi Oy, Esperi Hoivakoti Vihtori, 23.02.2021
§ 63 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen
palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Oy, Esperi
Hoivakoti Katriina, 23.02.2021
§ 64 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen,
Suomen Seniorihoiva Oy, 23.02.2021
§ 65 Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen,
Hoivapalvelu Auttavaiset Oy, 23.02.2021
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§ 74 Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen
palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, Esperi Oy, Esperi Hoivakoti Vivian,
25.02.2021
Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 47 Kumpuniitty Oy:n Koskiniityn erillisten suorahankintapäätöksien ja -
sopimusten päättyminen, 16.02.2021
§ 50 Arsisu Oy:n Perhekoti Karhun erillisten suorahankintapäätöksien ja -
sopimusten päättyminen, 16.02.2021
§ 51 Lastenkoti Lamminpää Oy:n suorahankintapäätöksien ja -
sopimusten päättyminen, 16.02.2021
§ 54 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinta Humana avopalvelut Oy:
ltä, 17.02.2021
§ 57 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinta Profiam Oy:ltä,
17.02.2021
§ 58 Intensiivisen perhetyön arviointijakson ja avoperhekuntoutuksen
hankinta, 17.02.2021
§ 59 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelun hankinta Neljä Astetta
Oy:ltä, 18.02.2021
§ 60 Ammatillisen tukihenkilötyöskentelyn hankinta Kumpuniitty Oy:n
avo- ja perhepalveluista, 18.02.2021
§ 61 KKT-terapian hankinta tamperelaiselle lapselle 4astetta Oy:ltä,
18.02.2021
§ 62 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelun hankinta Familar Oy
Pirkanmaan avopalveluista, 18.02.2021
§ 63 Tehostetun perhetyön hankinta Sospro Pirkanmaan avopalvelut Oy:
ltä, 18.02.2021
§ 64 Ammatillisen tukihenkilöpalvelun hankinta Kumpuniitty Oy:n
avopalveluista, 22.02.2021
§ 65 Asumispalvelujen hankinta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen
Luoto yksiköstä, 22.02.2021
§ 66 Tehostetun perhetyön palvelu avohuollon tukitoimena SOS-lapsikylä
ry:ltä, 25.02.2021
§ 67 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena
Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 68 Seksuaalineuvonta- ja terapiapalvelun suorahankinta avohuollon
tukitoimena Autismisäätiö Sr:ltä, 02.03.2021
§ 69 Jälkihuollon tukitoimena jälkihuollon ohjaustyön palvelu Humana
Avopalvelut Oy:ltä, 25.02.2021
§ 71 Sijaishuollon erityistason laitoshoidon hankinta Merikristalli Oy:n lsl
Lotilan Kristallista, 25.02.2021
§ 73 Jälkihuollon ohjaustyö jälkihuollon tukitoimena Sosiaalipalvelut
Kelopuu Oy:ltä, 26.02.2021
§ 74 Tehostetun perhetyön palvelu avohuollon tukitoimena SOS-lapsikylä
ry:ltä, 26.02.2021
§ 75 Jälkihuollon ohjaustyön hankinta jälkihuollon tukitoimena
Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:ltä, 26.02.2021
§ 76 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan hankinta sosiaalihuoltolain
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mukaisena palveluna Familar Oy:ltä, 26.02.2021
§ 80 Tuetun tapaamisen palvelun suorahankinta avohuollon tukitoimena
UOMA sosiaalipalvelut Oy:ltä, 02.03.2021
§ 81 Lääkärihenkilöstön vuokrauspalvelun hankinta pienhankintana Med
Group Oy:ltä Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen terveyspalveluihin,
02.03.2021
§ 83 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena
Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 84 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena
Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 85 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena
Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 86 Perhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena
Kotoraitti Oy:ltä, 02.03.2021
§ 87 KKT-terapian suorahankinta avohuollon tukitoimenpiteenä Neljä
Astetta Oy:ltä, 02.03.2021
§ 88 Avoperhekuntoutuksen suorahankinta avohuollon tukitoimena Neljä
Astetta Oy:ltä, 02.03.2021
§ 89 Ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelun suorahankinta Familar
Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 02.03.2021
§ 96 Jälkihuollon asumisen suorahankinta jälkihuollon tukitoimena
Familar Oy:n Avo- ja perhehoitopalvelut Pirkanmaalta, 11.03.2021
Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 40 Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen
kuntoutuksen työ- ja ryhmätoiminnan palvelujen hankinta, 11.02.2021
§ 67 Terhokujan yöpäivystyksen hankinta Tampereen A-kilta ry:ltä,
08.03.2021
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Muutoksenhakukielto
§38, §39, §42, §47
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
§40, §41, §43, §44, §45, §46
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.

