Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus

Pöytäkirja
21.11.2022

18/2022

1 (63)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika

21.11.2022, klo 08:30 - 13:12

Paikka

Tammerkoski- kokoustila (FM 5, 1 krs.)

Käsitellyt asiat
§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
273
§
Pöytäkirjan tarkastajat
274
§
Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
275
§
Pirkanmaan hyvinvointialuestrategia 2023-2025
276
§
Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024-2027
277
§
Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025
278
§
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen
279
§
Valiokuntien työjärjestys
280
§
Sähköisen maksuvälinepalvelun hankinta
281
§
Potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen
282
§
Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös
283
§
Vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet
284 1.1.2023 lukien
§
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmaksujen perusteet
285 1.1.2023 lukien
§
Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkauksen perusteet 1.1.2023 lukien
286
§

Vammaispalveluiden harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen

Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus

Pöytäkirja
21.11.2022

18/2022

2 (63)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

287 myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien
§
Vammaisten henkilöiden työtoiminnan työllistymistä tukeva korvaus
288
§
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023
289 lukien
§
Tiedoksi merkittävät asiat
290
§
Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
291

Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus

Pöytäkirja
21.11.2022

18/2022

3 (63)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Kari-Matti Hiltunen, puheenjohtaja
Hanna Laine, 1. varapuheenjohtaja
Jouni Sirén, 2. varapuheenjohtaja
Jari Andersson
Olga Haapa-aho, poistui 13:08
Marko Jarva
Pekka Järvinen
Leena Kostiainen, poistui 13:08
Arja Laitinen
Johanna Loukaskorpi, poistui 10:30
Erja Pelkonen
Katariina Pylsy
Joakim Vigelius
Ulla Kampman, varajäsen, saapui 10:30
Leena Mankkinen, varajäsen, saapui 09:27, poistui 10:10
Muut saapuvilla olleet
Katri Lielahti, Hallintoassistentti, sihteeri
Lauri Lyly, Valtuuston puheenjohtaja, poistui 13:00
Anna-Kaisa Ikonen, Valtuuston I varapuheenjohtaja, poistui 11:00
Miko Bergbom, Valtuuston II varapuheenjohtaja
Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Miia Luukko, hallintopalvelujohtaja
Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
Arto Ranta, strategiajohtaja, saapui 09:02, poistui 10:10
Pasi Virtanen, talousjohtaja, saapui 10:11, poistui 11:00
Pasi Lehmus, tietohallintojohtaja, saapui 12:06, poistui 12:28
Mika Kontio, pelastusjohtaja, saapui 12:28, poistui 12:31
Taru Kuosmanen, sosiaali- ja terveysjohtaja, saapui 12:35, poistui 13:08
Tuulikki Parikka, vammaisten palvelujen toimialuejohtaja, saapui 12:35, poistui 12:51
Katja Uitus-Mäntylä, johtava suunnittelija, saapui 12:51, poistui 13:08
Minna Luoto, kehittämispäällikkö, saapui 12:51, poistui 13:08
Poissa

Jarmo Takala, yliopiston edustaja
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§ 273
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä
sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 123 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5)
kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä
vaatii.
Varsinainen kokouskutsu ja esityslista aluehallituksen kokoukseen 21.11.2022 on
toimitettu sähköisesti 16.11.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen
kokoustyötilaan (Pirre) 16.11.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.11.2022.
Ehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 274
Pöytäkirjan tarkastajat
Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä
varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla
tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan
tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Aluehallituksen päätöksen 10.3.2022 (§ 16) mukaan tarkastetut pöytäkirjat
valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta
hyvinvointialueen verkkosivulla.
Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Joakim Vigelius ja Jouni Sirén.
Varalla ovat: Marko Jarva ja Olga Haapa-aho.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Joakim Vigelius ja Jouni Sirén. Varalle Marko Jarva ja
Olga Haapa-aho.
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§ 275
Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
Liitteet

1 Hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta, asettamispäätös
2 Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, asettamispäätös
3 Pelastustoimen neuvottelukunta, asettamispäätös
Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).
Ehdotus
Aluehallitus päättää
merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
Kokouskäsittely
Ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin omavalvontaohjelman, henkilöstöohjelman ja
hyvinvointialueen valmiussuunnitelman valmistelutilannetta sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon, pelastustoimen ja hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon
neuvottelukuntien asettamispäätöksista. Asettamispäätökset pykälän liitteenä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 276
Pirkanmaan hyvinvointialuestrategia 2023-2025
608/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Ranta, Kristiina Lumme
Arto.Ranta@pirha.fi, kristiina.lumme@pirha.fi
strategiajohtaja
Liitteet

1 Pirkanmaan hyvinvointialuestrategia 2023-2025
2 Strategian hyväksymisen yhteydessä todetaan aloitteet ja käsittely
3 Pirkanmaan hyvinvointialuestrategia 2023-2025 AH
Hyvinvointialuestrategiasta säädetään laissa hyvinvointialueista (611/2021).
Strategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
hyvinvointialueen tehtäväalalla, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat
strategiset linjaukset, hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt
palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis-
ja vaikuttamismahdollisuudet. Osana hyvinvointialuestrategiaa hyvinvointialueen on
laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia (järjestämislaki 612/2021).
Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Työ
käynnistettiin tammikuussa koko strategian valmisteluprosessin tarkentamisella sekä
laajalla taustatyöllä. Kevään 2022 aikana aluevaltuutetut työstivät strategian sisältöä
seminaareissa ja työpajoissa. Lisäksi henkilöstö, asukkaat ja sidosryhmät toivat oman
näkemyksensä strategian sisältöön ja tavoitteisiin. Elokuussa määriteltiin
strategiadokumentin rakenne ja koostettiin aineisto yhteen kevään laajan taustatyön
pohjalta ja strategiatyön ohjauksesta on vastannut aluehallitus. Syys- ja lokakuun
aikana strategiaa ja sen sisältämiä keskeisiä linjauksia tarkennettiin ja täydennettiin.
Strategiaa on käsitelty aluehallituksen infoissa 8.8.2022, 29.8.2022, 13.9.2022,
26.9.2022, 10.10.2022, 24.10.2022, 7.11.2022 ja aluehallituksen iltakoulussa
10.11.2022. Täsmennystyöhön osallistuivat aluevaltuutetut, henkilöstö,
vaikuttajatoimielimet ja sidosryhmät. Pirkanmaa hyvinvointialue YT-elin on käsitellyt
hyvinvointialueen strategiaa 4.11.2022.
Strategiakauden tavoitteet
Visio, missio ja arvot antavat hyvinvointialueelle yhteisen arvopohjan ja pitkän
tähtäimen suunnan. Hyvinvointialueen missio kuvaa tiiviisti sen miksi hyvinvointialue
on olemassa ja mikä sen tehtävässä on olennaista. Pirkanmaan hyvinvointialueen
missio on:
“Sinun hyvinvointisi on yhteinen tehtävämme, olemme sinua varten”
Pirkanmaan hyvinvointialueen visio kuvaa puolestaan sen, millainen
tulevaisuudenkuva ohjaa hyvinvointialueen kehittymistä ja täten myös strategiaa.
Pirkanmaan hyvinvointialueen visio on:
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"Pirkanmaalaiset ovat ylpeitä hyvinvointialueensa palveluista ja suosittelevat
niitä”
Arvot kertovat, mikä on Pirkanmaan hyvinvointialueelle tärkeää ja ohjaavat siten
strategisia valintojamme, arjen toimintaa ja kohtaamisia. Arvot kuvastavat myös
Pirkanmaalaista identiteettiä. Pirkanmaan hyvinvointialueen arvot ovat:
“Ihmisläheisyys, arvostus, rohkeus, vastuullisuus, luottamus”
Strategiakauden aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa ohjaavat neljä
strategista kärkiteema; tärkeintä ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja
vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät ja yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue.
Strategisten kärkiteemojen avulla Pirkanmaan hyvinvointialue kulkee kohti asetettua
visiota ’Pirkanmaalaiset ovat ylpeitä hyvinvointialueensa palveluista ja suosittelevat
niitä’. Vaikka strategiakausi on 2023-2025, strategiset kärkiteemat luovat
hyvinvointialueen suuntaa myös pidemmälle eteenpäin. Hyvinvointialueen strategian
pohjalta tehtävässä alkuvuodesta 2023 hyväksyttävässä toimeenpano-ohjelmassa
määritellään tarkemmat operatiiviset tavoitteet ja mittarit kärkiteemoille sekä
yhteensovitetaan strategian ja kokonaisuuteen muuten liittyvien keskeisten ohjelmien
tavoitteet ja keinot.
Strategian valmistelussa on huomioitu seuraavat valtuustoaloitteet:
Valtuutettu Riitta Kuismasen (kd) valtuustoaloite "Pysyvien hoito- ja palvelusuhteiden
kehittämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueella"
Valtuutettu Julia Sangervuon (vihreät) valtuustoaloite "Aloite mielenterveyspalveluiden
kokonaisuudistuksesta"
Valtuutettu Kirsi Kaivosen (sdp) valtuustoaloite "Ikäihmisten perhehoidon edistäminen
Pirkanmaalla"
Valtuustoaloite Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaprosessiin - Yhteistyöaloite
ikäihmisten määrän kasvuun varautumiseksi - Markku Virkamäki ja muut allekirjoittajat
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle
että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan
hyvinvointialuestrategian ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään
tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia asiakirjaan ennen valtuuston
käsittelyä.
Kokouskäsittely
Kuultiin § 276 aikana asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa.
Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: Poistetaan s. 18, kohdasta 4.3.
Toimintaympäristö ja sen ilmiöt, kohta 7. Ilmastonmuutos ja luontokato. Erja Pelkonen
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kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on
äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen:
pohjaehdotus JAA ja Vigeliuksen muutosehdotus EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannattivat Jari Andersson, Olga Haapaaho, Katariina Pylsy, Marko Jarva, Johanna Loukaskorpi, Arja Laitinen, Hanna Laine,
Leena Kostiainen, Pekka Järvinen, Kari-Matti Hiltunen, Jouni Sirén. Muutosehdotusta
kannattivat Erja Pelkonen ja Joakim Vigelius. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen
tulleen hyväksytyksi äänin 11 - 2.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Arto Ranta, Kristiina Lumme
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§ 277
Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024-2027
583/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Arto Ranta
Arto.Ranta@pirha.fi
strategiajohtaja
Liitteet

1 Pirha investointisuunnitelma 2024-2027
2 Kuntien sairaanhoitopiirin ja Hvaeen ilmoittamat vuokravaikutteiset kohteet 20242027
3 Investointisuunnitelma 2024-2027 esittelydiat AH
Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn
tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit
taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää. Lisäksi
tarkoituksena on, että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet
suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja
kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat
suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.
Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain
laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden
aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta.
Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
osasuunnitelmista.
Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista
sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja
kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista
luovutuksista. Investointiesitykset on eritelty ministeriön ohjeiden mukaisesti
rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin
sekä muihin investointeihin. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa
hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.
Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma on lähetettävä ministeriöille 31.12.2022
mennessä. Valtioneuvosto vahvistaa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden keväällä
2023 ja investointisuunnitelma arvioidaan uudelleen keväällä 2023, jolloin
päätöksenteon pohjana on strategian toimeenpano-ohjelma ja toimitilaohjelma.
Investointiohjelma tuodaan uudelleen päätöksentekoon aluevaltuustoon keväällä
2023. Sisä-Suomen yhteistyöalueen neuvottelut pidetään keväällä 2023 ennen
aluevaltuuston päätöstä. Ministeriöt hyväksyvät vuosien 2024-2027
investointisuunnitelman toukokuussa 2023.
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Investointiesitykset on pyydetty kunnilta, pelastuslaitokselta ja sairaanhoitopiiriltä
hyvinvointialueen valmisteluun keväällä 2022 ja listaa on vielä täydennetty syys-
lokakuussa ja esitysten pohjalta on koottu hyvinvointialueen investointisuunnitelma.
Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien
kokonaismäärä on 649,7 miljoonaa euroa vv. 2024-2027 ja siitä vuodelle 2024
kohdistuu 128,8 miljoonaa euroa.
Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2024-2027 on 258,4 miljoonaa euroa,
josta vuodelle 2024 kohdistuu 93,1 miljoonaa euroa.
Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät vuokrakiinteistöihin tehtäviä
perusparannuskorjauksia, uudiskohteita, leasing-hankintoja ja in-house yhtiöiden
Monetran ja Istekin kautta tehtyjä ict-hankintoja. Näiden osalta kustannukset tulevat
joko rakennusten vuokrina tai järjestelmien palvelumaksuina ja kohdistuvat
käyttötalouteen ja heikentävät vuosikatetta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointisuunnitelmassa vuosina 2024-2027 omaan
taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 604,8 milj. euroa, josta vuodelle
2024 kohdistuu 116,2 milj. euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina
2024-2027 on 230,6 milj. euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 81 milj. euroa.
Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa vv. 2024-2027 omaan taseeseen
tehtävien investointien kokonaismäärä on 45 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024
kohdistuu 12,5 miljoonaa euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2024-
2027 on 27,7 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 12,2 miljoonaa euroa.
Tietohallinto (ICT) tukeutuu hankinnoissaan inhouse-yhtiöihin (Istekki Oy ja Monetra
Oy), ja nämä suorittavat hankinnat joko kuluperusteisesti tai investointeina omaan
taseeseensa. Yhtiöt veloittavat aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan
palvelumaksuina. Toimintamalli mahdollistaa kustannusten tasaisen jaksottamisen.
Tietohallinnon (ICT) suunnitellut investoinnit vuosille 2024-2027 on yhteensä 84,5
miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 30,2 miljoonaa euroa.
Investointien rahoitus
Valtioneuvosto päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle
2024 keväällä 2023. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien
rahoitukseen lainanottovaltuuden puitteissa. Rahoituksen riittävyys on osoitettava
koko hankkeelle. Lainalla ei voi kuitenkaan lyhentää vanhoja lainoja.
Investointisuunnitelmassa omaan taseeseen tehdään palvelujen kannalta keskeiset
rakennusinvestoinnit ja ne rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Laite- ja
kalustehankinnat ja muut investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti vuosikatteella. Tays
uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke jatkuu arviolta vuodelle 2032 asti.
Investointisuunnitelmassa arvioitu Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen
investoinnin kustannus vuosille 2028-2032 on 490 miljoonaa euroa. Tays
uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus arvioidaan uudelleen keväällä 2023,
kun käytettävissä on strategian toimeenpano-ohjelma ja toimitilaohjelma.
Esityksen liitteenä on Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024-
2027.
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Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle
että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen
investointisuunnitelman vuosille 2024-2027 ja esittää valtuustolle, että se
lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen sosiaali- ja
terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi,
että investointisuunnitelma vuosille 2024-27 tuodaan uudelleen aluevaltuuston
päätöksentekoon keväällä 2023, kun valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan
hyvinvointialueen lainanottovaltuuden ja päätöksenteon tukena on strategian
toimeenpano-ohjelma ja toimitilaohjelma.
Kokouskäsittely
Kuultiin § 277 aikana asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa, joka poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
Merkittiin, että varajäsen Leena Mankkinen saapui kokoukseen § 277 käsittelyn ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Hanna Laine ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.27-10.10. Esteellisyys
todettiin.
Tiedoksi
Ranta Arto, Kristiina Lumme
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§ 278
Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025
545/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Virtanen, Mikko Hannola
Pasi.Virtanen@pirha.fi, mikko.hannola@pirha.fi
talousjohtaja, vs. talousjohtaja
Liitteet

1 TA 2023 Pirha_valtuusto 2022_12, muokattu ah 211122
Hyvinvointialuelain 115 § mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio,
jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen
viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä.
Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion
laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös
talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa
hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.
Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio ja taloussuunnitelma on
valmisteltu aluehallituksen 12.5.2022 § 85 hyväksymien perusteiden mukaisesti.
Hyvinvointialueen strategia hyväksytään samassa aikataulussa kuin talousarvio.
Aluehallitukselle on esitelty talousarviota 13.9.2022 seminaarissa ja 13.10.2022
iltakoulussa.
Aluevaltuustolle talousarviota on esitelty seminaareissa 26.10.2022 ja 7.11.2022.
Talousarviota on esitelty yhteistyötoimikunnalle 16.11.2022.
Vuoden 2023 talousarvion laadintaa on vaikeuttanut huomattavasti se, että
vertailutietoa aikaisempien vuosien tilinpäätöksistä ei ole ollut saatavilla, ja että
lähtötiedot vuoden 2022 talousarvioista olivat hyvin puutteelliset. Niinpä
talousarvioesityksen tarkkuus ei vastaa sitä tasoa, johon tulevina vuosina tullaan
pääsemään. Talousarvioon joudutaankin tekemään muutoksia ensi vuoden aikana,
kun toteumatiedot tarkentuvat.
Talousarvion tavoitteet perustuvat hyvinvointialuelainsäädännön tavoitteisiin sekä
STM:n ja SM:n valtakunnallisiin tavoitteisiin. Pirkanmaan hyvinvointialueen yleiset
tavoitteet ja järjestämisen tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.
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Talousarvio vuodelle 2023 on 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tulee kattaa
taloussuunnitelmakaudelle. Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaisesti vuoden 2023
rahoitus perustuu vuoden 2022 luovuttavien organisaatioiden kuluihin. Tällä hetkellä
rahoitus perustuu vuoden 2022 talousarvioihin. Taloussuunnitelmassa on arvioitu,
että tilinpäätökset ja siten oikea rahoitustaso tulee olemaan 50 miljoonaa euroa
korkeampi. Tämä kertaluonteinen rahoituksen korjauserä on laitettu
suunnitelmavuodelle 2024. Tämänkään jälkeen ei talous ole täysin tasapainossa. Siksi
jo vuoden 2023 alussa aloitetaan strategiaan pohjautuva toimenpideohjelmatyö, jossa
valmistellaan myös keinot, joilla taloussuunnitelma on tasapainossa vuoden 2025
lopussa.
Aluehallitus hyväksyy tammikuussa talousarvioon pohjautuvat käyttösuunnitelmat,
joilla määrärahat ja tavoitteet jaetaan organisaatiossa seuraaville tasoille.
Aluevaltuusto päätti 16.8.2022 § 94 pysyvien vastaavien laskentaohjeesta ja
poistosuunnitelmasta. Päätöksessä ei tullut erikseen päätettyä, että
poistosuunnitelma koskee vain 1.1.2023 jälkeen poisto-ohjelmaan tulevia kohteita, ei
luovuttavien organisaatioiden pysyviä vastaavia, jotka poistetaan alkuperäisten poisto-
ohjelmien mukaisesti. Tämä on tarpeen selkiyttää tässä talousarviopäätöksessä.
Hallintosäännön 62 § mukaan talousjohtaja oikeutetaan päättäämään pitkäaikaisista
ja lyhytaikaisita lainoista talousarviossa määritellyissä rajoissa.
Hallintosäännön 9 § mukaan valtuusto päättää palveluiden myynnin hinnoittelun
yleisistä periaatteista.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan
hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025
taloussuunnitelman,
esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan
pitkäaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti
95 miljoonaa euroa,
esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan
kuuluvan lyhytaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion
mukaisesti enintään 100 miljoonaa euroa,
esittää aluevaltuustolle, että palveluista perittävien maksujen perusteina
käytetään omakustannusta vastaavaa hintaa,
esittää aluevaltuustolle, että luovuttavilta organisaatioilta tulevat pysyvät
vastaavat poistetaan niiden alkuperäisten poisto-ohjelmien mukaisesti,
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oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään talousarvioon oikaisuluonteisia sekä
muita mahdollisia teknisiä korjauksia, ennen kuin talousarvio lähetetään
aluevaltuustolle.
Kokouskäsittely
Kuultiin asiantuntijana § 278 aikana talousjohtaja Pasi Virtasta, joka poistui
kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Merkittiin, että Johanna Loukaskorpi ja Anna-Kaisa Ikonen poistuivat kokouksesta
kokonaan § 278 käsittelyn aikana.
Merkittiin, että Ulla Kampman saapui kokoukseen § 278 käsittelyn aikana.
Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: "Esitetään demokratiarahan eli
valtuustoryhmien tukemiseen talousarviossa varattujen määrärahojen puolittamista."
Erja Pelkonen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu,
joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysjärjestysehdotuksen: valmistelun pohjaehdotus JAA ja Vigeliuksen
muutosehdotus EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä valmistelun pohjaehdotusta kannattivat Marko Jarva, Olga
Haapa-aho, Jouni Sirén, Hanna Laine, Ulla Kampman, Arja Laitinen, Kari-Matti
Hiltunen, Katariina Pylsy, Leena Kostiainen, Jari Andersson, Pekka Järvinen.
Muutosehdotusta kannattivat Erja Pelkonen ja Joakim Vigelius. Puheenjohtaja totesi
valmistelun pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 11 - 2.
Jouni Sirén teki muutosehdotuksen: Sivu 36, kohta Henkilöstövoimavarojen
johtaminen, toinen kappale; "Suunniteltuja toimenpiteitä henkilöstövoimavarojen
riittävyyden varmistamiseksi ovat mm. ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelun ja
työvoimanhallinnan kehittäminen, vakinaisen varahenkilöstön käytön periaatteiden
uudistaminen, vuokratyövoiman hallittu käyttö sekä kansainvälisen rekrytoinnin
hyödyntäminen." muutetaan seuraavaan muotoon: "Suunniteltuja toimenpiteitä
henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistamiseksi ovat mm. työvuorosuunnittelun
ja työvoimanhallinnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa, vakinaisen
varahenkilöstön käytön periaatteiden uudistaminen, vuokratyövoiman hallittu käyttö
sekä kansainvälisen rekrytoinnin hyödyntäminen." Olga Haapa-aho, Hanna Laine,
Katariina Pylsy ja Arja Laitinen kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli
voidaanko Jouni Sirénin ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus
yksimielisesti.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle talousarvion hyväksymistä edellä
mainitulla muutoksella. Hyväksytty muutos on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan
talousarvioon.
Kokouksessa pidettiin tauko § 278 käsittelyn jälkeen klo 11.04-11.10.
Päätös
Aluehallitus päätti
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esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan
hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025
taloussuunnitelman,
esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan
pitkäaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti
95 miljoonaa euroa,
esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan
kuuluvan lyhytaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion
mukaisesti enintään 100 miljoonaa euroa,
esittää aluevaltuustolle, että palveluista perittävien maksujen perusteina
käytetään omakustannusta vastaavaa hintaa,
esittää aluevaltuustolle, että luovuttavilta organisaatioilta tulevat pysyvät
vastaavat poistetaan niiden alkuperäisten poisto-ohjelmien mukaisesti,
oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään talousarvioon oikaisuluonteisia sekä
muita mahdollisia teknisiä korjauksia, ennen kuin talousarvio lähetetään
aluevaltuustolle.
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§ 279
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen
33/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen, Miia Luukko
vuokko.ylinen@pirha.fi, Miia.Luukko@pirha.fi
hallintojohtaja, Hallintolakimies
Liitteet

1 Hallintosääntö_aluevaltuusto_051222_ah muokattu 211122
2 HS_muutosluettelo_aluevaltuusto_051222_muokattu ah 211122
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty 8.3.2022 aluevaltuuston
hyväksymän ensimmäisen version jälkeen sitä mukaan kun organisaation
rakentaminen ja viranhaltijoiden rekrytointi on edennyt. Hallintosääntö muodostaa
hyvinvointialueen organisaatiorakenteen perustan. Hallintosäännössä määrätyt
toimielimet (aluehallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta) ja johtavat
viranhaltijat voivat siirtää hallintosäännössä niille määrättyä päätösvaltaa edelleen
yhden kerran alaiselleen viranomaiselle tai viranhaltijalle. Hallintosäännössä
määrättyä päätösvaltaa siirretään edelleen säännöillä (toimintasäännöt) ja yksittäisillä
delegointipäätöksillä.
Aluevaltuuston päätettäväksi 5.12.2022 tulevaan hallintosääntöön esitetään lukuisia
tarkennuksia ja täydennyksiä niin toimielinten kuin johtavien viranhaltijoidenkin
tehtäviin ja päätösvaltaan. Muutokset on merkitty liitteenä olevaan
hallintosääntöluonnokseen.
Johtamista ja toimielimiä koskevia muutoksia on tehty seuraavasti:
Henkilöstöedustusta on laajennettu hyvinvointialueen monialaisessa johtoryhmässä
sekä palvelulinjojen ja toimialueiden johtoryhmissä. Aluevaltuuston ja aluehallituksen
sekä jaostojen tehtäviä on tarkennettu ja täydennetty. Sosiaali- ja terveydenhuollon
yksilöasioiden oikaisuvaatimusten käsittelyä varten esitetään uuden yksilöasioiden
jaoston perustamista. Erityislainsäädännön perusteella hyvinvointialue voi päättää,
käsitteleekö yksilöpäätösten oikaisuvaatimuksia toimielin vai
viranhaltija. Yksilöasioiden luonteen ja määrän vuoksi on tarkoituisenmukaista, että
niitä käsittelee oma jaostonsa. Asiakasmaksulain perusteella tehtyjen päätösten
oikaisuvaatimukset on sen sijaan tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijan
ratkaistavaksi. Asiakasmaksuasioissa aluevaltuusto on jo hyväksynyt perimättä
jättämisen ja alentamisen perusteet. Asiakasmaksuasioissa tehdään tarvittaessa myös
viranhaltijapäätösten itseoikaisuja.
Johtavien viranhaltijoiden tehtäviä on tarkennettu ja täydennetty. Henkilöstöasioissa
on täydennetty muun muassa henkilöstön valintaa koskevia päätösvaltoja.
Omavalvontaa koskevat määräykset on täydennetty aluehallituksen ja aluevaltuuston
tehtäviin ja päätösvaltaan sekä Valvontaa koskevaan lukuun.
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Hallintosäännön valmistelua on tehty yhteistyössä useiden valmistelijoiden kanssa,
kommentoitu yhteistyötoimikunnassa, jaostoissa sekä tehtäväalueiden johtoryhmissä.
Valmistelua on esitelty aluehallituksen seminaarissa ja iltakoulussa. Aluehallitus on
kahdessa eri ryhmässä käsitellyt yksityiskohtaisesti muutosehdotuksia.
Hallintosääntöluonnos on lisäksi toimitettu tiedoksi ja kommenteille aluevaltuuston
ryhmien puheenjohtajille. Kommentit on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Hallintosääntöluonnos on liitteenä. Luonnokseen on merkitty eri väreillä
valtuustoryhmien käsittelyyn toimitetut muutokset (punaisella fontilla) ja sen jälkeen
valmistellut muutokset (vihreällä fontilla). Muutokset on koottu myös liitteenä olevaan
luetteloon. Oheismateriaalina on keskustan ja perussuomalaisten valtuustoryhmien
kommentit hallintosääntöluonnoksesta. Lisäksi oheismateriaalina on
yhteistyötoimikunnan kommentit hallintosäännön Henkilöstöasiat -lukuun ja HR:n
vastaukset kommentteihin.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle
1. että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset,
2. että aluevaltuuston hyväksymät hallintosäännön muutokset tulevat voimaan
12.12.2022 alkaen.
Lisäksi aluehallitus oikeuttaa hallintojohtajan tekemään hallintosääntöön ja sen
liitteisiin teknisiä korjauksia ennen aluevaltuuston käsittelyä.
Kokouskäsittely
Marko Jarva teki muutosehdotuksen: 14 § Konserni- ja toimitilajaoston tehtävät ja
päätösvalta, kohta 7. "Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä
konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin."
muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden
nimeämisestä konserniyhteisöjen hallituksiin tai muihin konserniyhteisön vastaaviin
toimielimiin." Leena Kostiainen, Hanna Laine ja Katariina Pylsy kannattivat ehdotusta.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jarvan ehdotus hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.
Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: "Muutetaan hallintosäännön palkkioliitettä
kokouspalkkioita alentamalla. Jatkossa valtuustosta ja tilapäisestä valiokunnasta
maksettaisiin 300 euroa, aluehallituksesta 250 euroa sekä lopuista valio-, lauta- ja
toimikunnista 200 euroa. Myös koulutuksista, seminaareista ja iltakouluista
maksettaisiin 200 euroa." Erja Pelkonen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että
ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysjärjestysehdotuksen: Vigeliuksen muutosehdotuksen hyväksyminen JAA ja
muutoksen tekemistä vastustava EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä muutosehdotusta äänestivät Erja Pelkonen ja Joakim
Vigelius. Muutoksen tekemistä vastaan äänestivät Marko Jarva, Olga Haapa-aho, Jouni
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Sirén, Hanna Laine, Ulla Kampman, Arja Laitinen, Kari-Matti Hiltunen, Katariina Pylsy,
Leena Kostiainen, Jari Andersson, Pekka Järvinen. Puheenjohtaja totesi
muutosehdotuksen tulleen hylätyksi äänin 2 - 11.
Jouni Sirén teki muutosehdotuksen: 13 § Henkilöstöjaoston tehtävät ja päätösvalta,
tekstin "Henkilöstöjaoston tehtävänä on" kohta 1. "Valmistella aluehallitukselle
henkilöstöohjelma" muutetaan muotoon "Seurata ja edistää hyvinvointialueen hyvää
henkilöstöpolitiikkaa ja valmistella aluehallitukselle henkilöstöohjelma." Erja Pelkonen
ja Katariina Pylsy kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Sirénin
ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.
Katariina Pylsy teki muutosehdotuksen: "Vaikuttamistoimielinten jäsenet (yksi jäsen/
toimielin ja mahdollinen varajäsen) ovat läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston
kokouksissa." Joakim Vigelius kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko
Pylsyn ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.
Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Hanna Laine johti puhetta puheenjohtajan
esteellisyyden ajan eli palkkiosäännön vuosipalkkioita koskevan muutosehdotuksen
käsittelyn ajan.
Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: "Muutetaan hallintosäännön palkkioliitettä
alentamalla vuosipalkkiot keväällä tehtyä korotusta edeltäneelle tasolle.
Aluevaltuuston pj:n vuosipalkkio laskisi takaisin 10 000 euroon, aluehallituksen pj:n 10
000 euroon ja aluehallituksen jaoston pj:n 4 000 euroon." Erja Pelkonen kannatti
ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on
äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen: Vigeliuksen
muutosehdotuksen hyväksyminen JAA ja muutoksen tekemistä vastustava
EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä muutosehdotusta äänestivät Erja Pelkonen ja Joakim
Vigelius. Muutoksen tekemistä vastaan äänestivät Pekka Järvinen, Marko Jarva, Arja
Laitinen, Leena Kostiainen, Jari Andersson, Hanna Laine, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén,
Katariina Pylsy. Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hylätyksi äänin 2 - 9.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hallintosäännön hyväksymistä edellä
mainituin muutoksin. Hyväksytyt muutokset on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan
hallintosääntöön.
Päätös
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle
1. että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset,
2. että aluevaltuuston hyväksymät hallintosäännön muutokset tulevat voimaan
12.12.2022 alkaen.
Lisäksi aluehallitus oikeuttaa hallintojohtajan tekemään hallintosääntöön ja sen
liitteisiin teknisiä korjauksia ennen aluevaltuuston käsittelyä.

Esteellisyys
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Kari-Matti Hiltunen, Lauri Lyly ja Ulla Kampman ilmoittivat olevansa esteellisiä
palkkiosäännön vuosipalkkioita koskevan muutosehdotuksen käsittelyssä (HL 28 § 1
mom 1 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo
11.55-12.01. Esteellisyydet todettiin.
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§ 280
Valiokuntien työjärjestys
636/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen, Anni Vainionpää
vuokko.ylinen@pirha.fi, anni.vainionpaa@pirha.fi
hallintojohtaja, Valiokuntakoordinaattori
Liitteet

1 Valiokuntien työjärjestys 5.12.2022
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluevaltuustolla voi olla
aluevaltuuston erillisellä päätöksellä asettamia valiokuntia, joiden tehtävänä on
käsitellä aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia laajakantoisia, strategisia ja
poliittista harkintaa edellyttäviä asioita. Valiokunnan jäsenistä vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Aluevaltuusto on 30.3.2022 49 - 52 pykälissä asettanut tulevaisuus- ja
strategiavaliokunnan, paljon palveluja käyttävien valiokunnan, vähän palveluja
käyttävien valiokunnan sekä hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan sekä
nimennyt jokaiseen valiokuntaan 18 jäsentä, puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa.
Valiokuntien tehtävät määritellään hallintosäännössä seuraavasti:
1. Osallistua valtuuston toimivaltaan kuuluvien strategisten asioiden valmisteluun
keskinäisen työnjakonsa mukaisesti
2. Edistää osaltaan monialaista vuoropuhelua strategisten asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa
3. Edistää toiminnallaan asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia
hyvinvointialueen toimintaan ja päätöksentekoon
4. Seurata hyvinvointialueen toimintaa ja toimintaympäristöä keskinäisen
työnjakonsa mukaisesti.
Valiokuntien keskinäisestä työnjaosta, tarkemmista tehtävistä ja menettelytavoista
määrätään aluevaltuuston päätöksellään hyväksymässä työjärjestyksessä.
Valiokunnat ovat aloittaneet työskentelyn keväällä 2022. Paljon palveluja käyttävien
valiokunta on muuttanut valiokunnan nimeksi Monipalveluvaliokunta ja Strategia- ja
tulevaisuusvaliokunta on muuttanut valiokunnan nimen muotoon Tulevaisuus- ja
strategiavaliokunta. Valiokuntien työjärjestystä on valmisteltu viranhaltija -työnä
syksyn aikana. Työjärjestysluonnos on toimitettu aluevaltuuston ryhmänjohtajille
syyskuun lopulla. Valiokunnat ovat kommentoineet työjärjestyksen sisältöä ja
luonnosta on käsitelty vielä valiokuntien puheenjohtajien, aluehallituksen
puheenjohtajan ja aluevaltuuston puheenjohtajan kanssa 10.11.2022.
Valiokuntien työjärjestys määrittelee valiokuntatyön perusteet, valiokuntien tehtävät,
työnjaon sekä menettelytavat (kokous- ja työskentelytavat) asioiden valmistelussa.
Lisäksi se määrittää valiokuntien toimintaa suhteessa aluehallituksen ja
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aluevaltuuston päätöksentekoon. Työjärjestyksellä luodaan kaikille valiokunnille
yhteinen hallinnollinen rakenne. Valiokuntien työskentely voi olla kuitenkin
joustavampaa kuin toimielimien työskentely. Valiokunnat voivat myös tehdä
yhteistyötä vaikuttamistoimielimien ja -foorumien kanssa. Aluevaltuuston aloitteiden
käsittelyyn valiokunnissa luodaan vielä tarkempi prosessi.
Valiokunnat tuottavat käsittelemistään teemoista mietinnön, joka liitetään mukaan
päätösprosessiin. Valiokunnat voivat käsitellä myös muita tehtäväalueeseensa
kuuluvia teemoja ja tuottaa näistä mietintöjä. Myös nämä mietinnöt viedään tiedoksi
aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle. Valiokunnat voivat tuottaa myös
mietintöjä suppeampia lausuntoja. Valiokuntien työn tukena toimivat erikseen
nimettävät vastuuviranhaltijat yhteistyössä valiokunnan puheenjohtajien
kanssa. Valiokuntatyön kokonaisuuden seurantaa ja kehittämistä varten
työjärjestyksessä ehdotetaan puheenjohtajakollegiota, johon kuuluvat valiokuntien
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä aluevaltuuston ja aluehallituksen
puheenjohtaja. Aluevaltuuston puheenjohtaja toimii kollegion puheenjohtajana.
Asioiden vireilletulo -tavoiksi ehdotetaan useaa eri reittiä. Kukin valiokunta
valmistelee vuosikellon, joka seuraa aluevaltuuston päätettäväksi tulevia asioita.
Valiokuntien käsittelyyn voi asioita tulla myös aluehallituksen pyynnöstä tai
vastuuviranhaltijan, valiokunnan puheenjohtajan tai valiokunnan oman päätöksen
perusteella.
Valiokunta -työskentely on uusi poliittisen valmistelun ja päätöksenteko -järjestelmän
osa. Yhtenäisten työskentelymallien vakiinnuttamiseksi suunnitellaan vuoden 2023
alkuun työpajoja, joissa valiokuntien ja vastuuviranhaltijoiden kanssa käydään läpi
työjärjestyksen pohjalta yhteisiä toimintatapoja.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan valiokuntien työjärjestyksen ja
työjärjestys tulee voimaan 1.1.2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 281
Sähköisen maksuvälinepalvelun hankinta
357/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Vesa Koskinen, Taina Niiranen
vesa.koskinen@pirha.fi, taina.niiranen@pirha.fi
Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtaja
Aluehallitus on päätöksellään 12.9.2022 § 193 hyväksynyt
Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöetuuksien kokonaisuuden ja edellyttänyt
samalla, että sähköisen maksupalvelun hankinta käynnistetään.
Tuomi Logistiikka Oy on hyvinvointialueen toimeksiannosta lähettänyt 16.9.2022
julkaistavaksi hankintailmoituksen sähköisen maksuvälinepalvelun hankinnasta.
Hankinnan kohteena on lounas-, liikunta-, kulttuuri-, työmatka-, hyvinvointi- ja
terveysetuuden sähköinen maksuväline sekä sen hallinnointijärjestelmä Pirkanmaan
hyvinvointialueen käyttöön. Sähköinen maksuvälinepalvelu hankitaan
henkilöstöetuuksien tarjoamiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle.
Kyseessä on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1397/2016) 116 §:ssä tarkoitettu käyttöoikeussopimus. Hankinta kilpailutettiin neljän
vuoden sopimuskaudelle ajalle 1.1.2023 - 1.1.2027. Sopimusta on mahdollista jatkaa
tilaajan päätöksellä toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella.
Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut
tarkoituksenmukaista. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja.
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA- palvelussa ja hankinta- asiakirjat olivat saatavissa
osoitteesta. Hankintamenettelynä oli https://tarjouspalvelu.fi
/tuomilogistiikkahankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely.
Tarjouksen jätti määräaikaan 20.10.2022 klo 12:00 mennessä kaksi (2) tarjoajaa, EPassi
Finland Oy (3220764-7) ja Finastra (ei suomalaista y-tunnusta)
Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun
ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain
80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan
hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin
hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista.
Hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia
soveltuvuusvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.
Hankintayksikkö oli asettanut tarjouspyynnöllä tarjoajan soveltuvuutta koskevan
referenssivaatimuksen. Referenssivaatimuksen täyttääkseen tarjoajan tuli ilmoittaa
tarjouksellaan referenssisopimuksen tilaajaorganisaatio, referenssisopimuksen
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alkamisajankohta ja referenssisopimuksen päättymisajankohta. Finastran
tarjouksessa ei ollut nimetty referenssin tilaajaorganisaatiota. Näin ollen Finastra ei
täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia.
EPassi Finland Oy täyttää hyväksytysti tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle
asetetut vaatimukset.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja
vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. EPassi Finland Oy:n
tarjous täytti tarjouspyynnön vaatimukset.
Tarjousten vertailu
Hankintalain ehtojen mukaisesti tarjousten vertailussa huomioitiin ainoastaan
tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettuna
valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin, pisteiltään paras tarjous.
Tarjouspyynnön enimmäispistemäärä oli 100 pistettä, josta palvelusta perittävän
kiinteän komissioprosentin enimmäispistemäärä oli 50 pistettä, hinnan sähköisen
maksuvälinepalvelun integroimisesta Pirkanmaan hyvinvointialueen
palkkajärjestelmään enintään 10 pistettä ja sähköisen maksuvälineen käyttöpaikkojen
määrän enintään 40 pistettä. Sopimustoimittajaksi valitaan tarjoaja, jonka
yhteenlasketut pisteet ovat suurimmat.
Epassi Finland Oy:n toimitti ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Erillistä
tarjousvertailua ei näin ollen ole tarpeen suorittaa.
Toimivalta
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan 67.500.000 euroa,
joten voimassa olevan hallintosäännön mukaan päätösvalta kuuluu aluehallitukselle.
Asian oheismateriaaleina ovat tarjouspyyntö liitteineen sekä tarjoajien tarjoukset
(tarjoukset salassa pidettäviä julkisuuslain 7.2 § ja 24.1 § 20 k. mukaisesti).
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää, että
tarjouskilpailusta suljetaan Finastra edellä mainituin perustein,
sähköisen maksuvälinepalvelun hankinnan palveluntuottajaksi valittaan EPassi
Finland Oy (32207647). Valittavaksi esitettävältä yritykseltä on tarkastettu
hyväksytysti tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja
todistukset ennen hankintapäätöstä VastuuGroup.fi palvelusta. Yrityksen on
ennen hankintasopimusten allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet
(hankintamenettelyote) sekä yhteisösakko-otteet.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 282
Potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen
635/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Lehmus
Pasi.Lehmus@pirha.fi
Tietohallintojohtaja
Yhteinen potilastietojärjestelmä on Pirkanmaan hyvinvointialueelle keskeinen
strateginen tavoite, joka mahdollistaa osaltaan toimivan ja tehokkaan sekä asukkaille
tasa-arvoisen sote-palvelutuotannon Pirkanmaalla. Uudistushankkeen tavoitteena on
ottaa käyttöön yhteinen potilastietojärjestelmäkokonaisuus nykyisten kunta- ja
erikoissairaanhoidon organisaatiokohtaisten ratkaisujen korvaajaksi. Nyky-
ympäristössä yhtenäisten asukkaan digipalveluiden sekä yhteisten tiedolla johtamisen
ratkaisujen kehittäminen on käytännössä mahdotonta.
Nykytilanteessa CGI:n tietojärjestelmätuotteet kattavat Pirkanmaan
erikoissairaanhoidon kokonaisuudessaan (Uranus) sekä noin 70 % väestöpeitolla
perusterveydenhuoltoa (Pegasos). Jäljelle jäävä 30 % jakautuu väestöpeiton osalta
käytännössä tasan TietoEvryn (Lifecare, kuusi kuntaa) ja Mediconsultin (Mediatri,
kahdeksan kuntaa) kesken. Nämä luvut eivät sisällä suun terveydenhuollon ratkaisuja,
eikä niiden yhtenäistäminen sisälly tähän esitykseen.
Tehdyn selvityksen perusteella potilastietojärjestelmien yhtenäistämistavoitteeseen ei
ole mahdollista päästä hankintalainsäädännön mukaisesti mitään nykyistä
sopimuskantaa hyödyntämällä. Potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen edellyttää
siten julkista hankintaa. Hankinnan on oltava kaikille tarjoajille avoin ja syrjimätön
prosessi, jonka tuloksena toimittajaksi valikoituu hankinnan vertailuperusteiden
mukaisesti arvioitu, kokonaistaloudellisesti edullisin toimittaja.
Tavoitetilaan pyritään mahdollisimman nopeasti ja vähäriskisesti. Tämän vuoksi
käyttöönotettavien tietojärjestelmäratkaisujen on oltava jo tuotantokäytössä
toimiviksi koestettuja ratkaisuja. Muutos on käytännössä mahdollista viedä läpi noin
kahdessa vuodessa hankintapäätöksestä. Tämä edellyttää valittavilta toimittajilta
kokemusta Pirkanmaata vastaavista sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintaympäristöistä.
Tehtyjen selvitysten pohjalta hankinta on perusteltua toteuttaa siten, että
hankintayksikkönä toimii Istekki Oy, jolta Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii
yhtenäisen potilastietojärjestelmän palveluna. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n mukaisesti hyvinvointialueella on oikeus
hankkia palvelu sidosyksiköltään ilman kilpailutusta. Sidosyksikkönä Istekki Oy sen
sijaan kilpailuttaa palvelun tuottamista varten tarvittavan järjestelmän hankinnan
hankintalainsäädännön mukaisesti.
Hankintaprosessin alkuvaiheessa selvitetään, onko Istekin muilla asiakasomistajilla
kiinnostusta liittyä mukaan hankintaan. Erityisesti pyritään varmistamaan Sisä-
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Suomen yhteistoiminta-alueen (YTA) muiden hyvinvointialueiden mahdollisuus liittyä
mukaan hankintaprosessin pohjalta laadittavaan puitesopimukseen.
Istekiltä palveluna hankittavan potilastietojärjestelmän käytön kustannukset katetaan
käyttömenoista. Nykyisten potilastietojärjestelmien kustannus Pirkanmaan
hyvinvointialueelle on noin 15 miljoonaa euroa vuodessa. Uuden, yhtenäisen
potilastietojärjestelmän kustannusten ennakoidaan olevan lähellä nykyistä tasoa.
Käyttöönoton sekä käytön ajan kehitystarpeiden kustannukset ovat osa
hyvinvointialueen investointiohjelmaa. Käyttöönoton kustannukset riippuvat siitä,
missä laajuudessa nykyisiä järjestelmiä joudutaan kilpailutuksen lopputuloksen
perusteella vaihtamaan. Kustannuksissa on huomioitava sekä toimittajan veloittaman
kustannukset että oman henkilöstön käytöstä aiheutuvat kustannukset.
Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee varautua tukemaan Istekkiä hankinnan
toteutuksen sisällöllisissä osuuksissa riittävässä määrin, jotta hankinnan tuloksena
tulee valituksi Pirkanmaan tarpeet täyttävä ratkaisu. Hankintaprosessia varten
perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustettuna potilastietojärjestelmän keskeiset
käyttäjätahot, tietohallinto ja Istekki.
Pirkanmaan hyvinvointialue on jo aiemmin liittynyt mukaan Istekin käynnistämään
sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän kilpailutukseen. Kyseisen hankinnan
odotetaan ratkaisevan sosiaalipalveluiden osuuden kokonaisuudesta. Asiakastietolaki
velvoittaa sosiaalihuollon palveluntuottajat liittymään Kanta-palvelujen käyttäjiksi
syyskuuhun 2024 mennessä. Aluehallitus teki päätöksen sosiaalihuollon
asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen käynnistämisestä 4.4.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
käynnistää hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseksi
yhteisen potilastietojärjestelmän hankinnan esivalmistelun siten, että
potilastietojärjestelmä hankitaan Istekki Oy:n tuottamana palveluna,
valtuuttaa tietohallintojohtajan valmistelemaan ja toteuttamaan
vaatimusmäärittelytyön organisoinnin, jolla varmistetaan hankittavan
potilastietojärjestelmän soveltuvuus Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeisiin
sekä palvelun tuottamisen että käyttäjien näkökulmasta,
valtuuttaa tietohallintojohtajan valmistelemaan hankinnan käynnistämisen
kuitenkin siten, että hyvinvointialue tekee päätöksen hankinnan
käynnistämisestä ennen tarjouspyynnön julkaisemisesta.
Kokouskäsittely
Kuultiin asiantuntijana § 282 aikana tietohallintojohtaja Pasi Lehmusta, joka poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
Puheenjohtaja teki ehdotuksen, että ensimmäinen päätösponsi muutetaan muotoon:
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Käynnistää hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseksi yhteisen
potilastietojärjestelmän hankinnan esivalmistelun siten, että potilastietojärjestelmä
hankitaan Istekki Oy:n tuottamana palveluna ja samalla selvitetään mahdollisuudet
hyvinvointialueiden yhteiselle, mahdollisimman laajapohjaiselle hankinnalle.
Jouni Sirén, Hanna Laine, Jari Andersson, Erja Pelkonen kannattivat ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Aluehallitus päätti
käynnistää hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseksi
yhteisen potilastietojärjestelmän hankinnan esivalmistelun siten, että
potilastietojärjestelmä hankitaan Istekki Oy:n tuottamana palveluna ja samalla
selvitetään mahdollisuudet hyvinvointialueiden yhteiselle, mahdollisimman
laajapohjaiselle hankinnalle,
valtuuttaa tietohallintojohtajan valmistelemaan ja toteuttamaan
vaatimusmäärittelytyön organisoinnin, jolla varmistetaan hankittavan
potilastietojärjestelmän soveltuvuus Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeisiin
sekä palvelun tuottamisen että käyttäjien näkökulmasta,
valtuuttaa tietohallintojohtajan valmistelemaan hankinnan käynnistämisen
kuitenkin siten, että hyvinvointialue tekee päätöksen hankinnan
käynnistämisestä ennen tarjouspyynnön julkaisemisesta.
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§ 283
Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös
634/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Kontio
Mika.Kontio@pirha.fi
Pelastusjohtaja
Liitteet

1 palvelutaso_v1
2 Palvelutasopäätös 2022_2023
Pelastuslain (379/2011) 29 § mukaan alueen pelastustoimen on laadittava
palvelutasopäätös. Sisäministeriö on antanut ohjeen (SM18:00/2012) pelastustoimen
palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteista. Ohjeen mukaan pelastustoimen
palvelutason tulee kattaa pelastuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa määritetyt
alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät.
Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 (§ 566) päättänyt alueen
pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2022–2023 (liite 1). Valmistelun yhteydessä on
kuultu alueen kuntia ja aluehallintovirastoa.
Pelastustoimen siirtyessä nykyjärjestelmästä hyvinvointialueisiin on huomioitava
pelastustoimen palvelutasoon vaikuttavat lainsäädännölliset muutokset.
Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 6 §:n mukaan: “Aluevaltuusto
päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava
huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava
niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat,
tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon
myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet.
Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tulee
olla voimassa määräajan.”
Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 1 § on
määritelty siirtymäaika hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasojen laatimiseksi
seuraavasti: ”Pelastustoimen järjestämisestä annetuin lain (613/2021) 6 §:n mukaiset
ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2023
mennessä. Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen tekemistä noudatetaan pelastuslain
(379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen pelastustoimen
palvelutasopäätöksiä.”
Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöstä valmisteltaessa on tärkeää
huomioida, että pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet vahvistetaan
valtioneuvostossa vuoden 2022 loppuun mennessä ja ne tulevat voimaan 1.1.2023
alkaen neljäksi vuodeksi. Sisäministeriö valmistelee valtioneuvoston päätöksen
perusteella pelastustoimen strategisista tavoitteista erillisen
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toimeenpanosuunnitelman, jossa esitetään tarkemmat osatavoitteet, vastuutahot ja
aikataulutus strategisten painopisteiden toteutukselle, jotka tulee huomioida
hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasopäätöksissä. Lisäksi sisäministeriö voi
asetuksella antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista,
rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista.
Strategisia painopisteitä ja niiden tavoitteiden toteutumaa seurataan vuosittaisissa
hyvinvointialueiden sisäministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 6 §:n mukaan
hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä
tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti.
Valtioneuvoston päätösvalmistelun pelastustoimen strategisista tavoitteista ollessa
vielä kesken, on tarkoituksenmukaista hyödyntää lainsäätäjän mahdollistama
siirtymäaika hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen laatimiseksi.
Siirtymäsäännös ja Tampereen kaupunginhallituksen vuosille 2022–2023 päättämä
pelastustoimen palvelutasopäätös mahdollistavat tämän. Uuden
palvelutasopäätöksen valmistelu tulee kuitenkin aloittaa viipymättä valtioneuvoston
strategisten linjausten ja päätöksen jälkeen siten, että Pirkanmaan hyvinvointialueen
valtuusto voi tehdä uuden pelastustoimen palvelutasopäätöksen joulukuuhun 2023
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
merkitä pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen ja,
esittää aluevaltuustolle, että Pirkanmaan hyvinvointialueella noudatetaan
1.1.2023 alkaen Tampereen kaupunginhallituksen 7.12.2021 (§ 566) hyväksymää
pelastustoimen palvelutasopäätöstä ja uuden palvelutasopäätöksen valmistelu
aloitetaan pelastuspalveluiden tulosalueella siirtymäaika huomioiden.
Kokouskäsittely
Kuultiin asiantuntijana § 283 aikana pelastusjohtaja Mika Kontiota, joka poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 284
Vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet
1.1.2023 lukien
543/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Uitus-Mäntylä, Tuulikki Parikka
katja.uitus-mantyla@pirha.fi, tuulikki.parikka@pirha.fi
Johtava suunnittelija
Liitteet

1 Liite 1 Vammaispalvelulain mukaiset liikkumisen tuen myöntämisperusteet 1.1.2023
lukien
Vammaispalveluiden myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsääntö on
uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaan tuleva vammaispalvelulaki.
Eduskunta on käsitellyt uuden lain voimaantuloa koskevan asian lokakuussa 2022 (HE
191/2022) ja päätös lain voimaantulosta tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan
joulukuussa. Laki säätelee jatkossakin liikkumisen tuen (ml. kuljetuspalvelut) yleisistä
periaatteista. Hyvinvointialue voi lisäksi tehdä omia tarkennuksia esimerkiksi
toimintakäytäntöihin.
Sekä nykyisessä että uudessa laissa säädetään kuljetuspalveluiden järjestämisestä
vammaiselle henkilölle. Voimaantulevassa uudessa laissa kuljetuspalveluista
säädetään osana liikkumisen tuen palveluita. Kuljetuspalvelun sisältöön ei tule laissa
merkittäviä muutoksia, mutta liikkumisen tuen toteuttamistapoihin tulee
kuljetuspalvelun lisäksi uusia vaihtoehtoja, esimerkiksi henkilökohtainen apu,
saattajapalvelu ja muun kulkuvälineen kuin auton antaminen vammaisen henkilön
käyttöön.
Nyt päätettäväksi esitettävät myöntämisperusteet perustuvat uuteen
voimaantulevaan vammaispalvelulakiin. Vammaisella henkilöllä on lain mukaan
oikeus saada tarvitsemansa kohtuullinen liikkumisen tuki, jos hänellä on erityisiä
vaikeuksia liikkumisessa eikä hän pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä
itsenäisesti ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaisella henkilöllä on
vammaispalvelulain mukaisten kriteerien täyttyessä subjektiivinen oikeus liikkumisen
tukeen, mutta ei tiettyyn palvelun toteuttamistapaan. Liikkumisen tuesta säädetään
tarkemmin lain pykälissä § 25-28.
Pirkanmaan hyvinvointialueella on käytössä seuraavat liikkumisen tuen
toteuttamistavat:
kuljetuspalvelu
saattajapalvelu joko osana kuljetuspalveluita tai erillisenä palveluna
henkilökohtainen apu
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taloudellisen tuen myöntäminen auton tai muun soveltuvan kulkuneuvon
hankintaan
tarvittaessa yksilöllisesti arvioitu muu soveltuva tapa, esimerkiksi valmennuksen
myöntäminen julkisen liikenteen käytön harjoitteluun.
Liikkumisen tuki voidaan toteuttaa myös useamman toteuttamistavan yhdistelmänä.
Liikkumisen tukena myönnettävistä kuljetuspalveluista peritään asiakasmaksuna
omavastuuosuus, jonka suuruus määräytyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle
vahvistettujen asiakasmaksujen perusteella.
Vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisen
perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu
hyvinvointialueella, tukemaan palveluihin hakeutumista ja tukemaan myöntämiseen
liittyvää päätöksentekoa.
Liitteet
Liite 1 Vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden
myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisten
liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien. Päätös
tehdään ehdollisena edellyttäen, että uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan
1.1.2023.
Kokouskäsittely
Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen ja vammaisten palvelujen toimialuejohtaja
Tuulikki Parikka pitivät yleisinfon pykälien 284-288 sisältämistä myöntämisperusteista.
Parikka poistui kokouksesta pykälien 284-288 käsittelyn jälkeen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 285
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmaksujen perusteet 1.1.2023
lukien
543/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Uitus-Mäntylä, Tuulikki Parikka
katja.uitus-mantyla@pirha.fi, tuulikki.parikka@pirha.fi
Johtava suunnittelija
Liitteet

1 Liite 1 Vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden asiakasmaksut 1.1.2023 lukien
Vammaispalveluiden myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsääntö on
uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaan tuleva vammaispalvelulaki.
Eduskunta on käsitellyt uuden lain voimaantuloa koskevan asian lokakuussa 2022 (HE
191/2022) ja päätös lain voimaantulosta tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan
joulukuussa. Laki säätelee jatkossakin liikkumisen tuen (ml. kuljetuspalvelut) yleisistä
periaatteista.
Sekä nykyisessä että uudessa laissa säädetään kuljetuspalveluiden järjestämisestä
vammaiselle henkilölle. Voimaantulevassa uudessa laissa kuljetuspalveluista
säädetään osana liikkumisen tuen palveluita.
Kuljetuspalvelusta voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen
liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen
maksu (A Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 §). Tarkoitus on, että
kuljetuspalvelun käyttäjät ovat taloudellisesti samassa asemassa kuin julkisen
liikenteen käyttäjät.
Pirkanmaan kuntien perimissä asiakasmaksuissa on ollut eroja. Tällä hetkellä Tuomi
Logistiikan toiminnan piirissä olevissa kunnissa asiakasmaksukonseptit perustuvat
pääsääntöisesti Nyssen joukkoliikennelipun hintaan tai Matkahuollon
kilometrivyöhykkeisiin perustuvaan hintataulukkoon vuodelta 2014. Niissä kunnissa,
joissa asiakasmaksu perustuu Nyssen joukkoliikennelippujen hintaan, asiakasmaksut
lähtevät 2,10 eurosta ylöspäin perustuen joko arvolipun tai kertalipun hintaan.
Kunnissa, joissa maksu perustuu Matkahuollon hintataulukkoon, asiakasmaksut
lähtevät 3,30 eurosta ylöspäin. Matkahuollon hintataulukkoa ei kuitenkaan nähdä
enää vertailukelpoisena, koska se perustuu vuoden 2014 hintoihin, taulukkoa ei
päivitetä ja Matkahuollon hinnoittelu on muuttunut vuosien varrella joustavammaksi.
Liikkumisen tuen palveluiden pientyöryhmä on selvittänyt eri vaihtoehtoja
vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten asiakasmaksukonsepteiksi. Valmistelussa
on perehdytty valmisteilla olevan uuden vammaispalvelulain hallituksen esitykseen,
kuljetuspalveluita koskevaan oikeuskäytäntöön sekä kuntien nykyisiin käytäntöihin.
Liikkumisen tuen kokonaisuudesta on järjestetty kaksi tilaisuutta vammaisneuvostoille
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ja -järjestöille (keväällä ja syksyllä 2022). Vammaisneuvostot ja -järjestöt ovat saaneet
kommentoida kuljetuspalvelun asiakasohjeen luonnosta sekä asiakasmaksukonseptin
tekeillä ollutta luonnosta kesällä ja alkusyksystä 2022. Lisäksi vammaispalvelulain
mukaisesta kuljetuspalvelusta on tehty asiakaskysely, johon saatiin 118 vastausta
palvelunkäyttäjiltä.
Oikeuskäytäntöjen perusteella kilometrivyöhykkeisiin perustuvan hinnoittelun ei
katsota olevan mahdollinen silloin, kun samalla alueella on olemassa
vyöhykealueittain toimivaa joukkoliikennettä (KHO vuosikirjaratkaisu 2020:20).
Asiakasmaksukonseptin esitetäänkin perustuvan Nyssen vyöhykealueella
joukkoliikenteen hinnoitteluun. Hinnoittelu perustuisi joukkoliikenteen maksuun
kertalipulla maksettaessa (lähimaksu, Nysse-mobiili). Vyöhykkeiden mukaisessa
hinnoittelussa vyöhykekartan pohjana käytettäisiin Nyssen reittioppaan
vyöhykepohjaa ja asiakasmaksu määräytyisi sen mukaan, millaisia joukkoliikenteen
linjoja vyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä pääsääntöisesti on tarjolla julkisen liikenteen
käyttäjille.
Koska joukkoliikenteen vyöhykealueet eivät kuitenkaan kata koko Pirkanmaata, on
tarpeen määritellä erikseen asiakasmaksut vyöhykealueiden ulkopuolella
matkustettaessa. Vyöhykealueen ulkopuolelle jäävät Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen,
Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun. Pälkäne, Ruovesi, Sastamala,
Urjala ja Virrat. Vyöhykealueen ulkopuolella sijaitseville alueille esitetään
kilometritaulukkoon perustuvaa hinnoittelua, joka lähtee samasta hinnasta kuin
lyhimmän kertalipulla maksettavan matkan hinta Nyssen vyöhykealueella.
Pienin matkoista perittävä asiakasmaksu olisi sekä Nyssen vyöhykealueilla sekä
ulkopuolella jäävissä kunnissa 2,70 euroa/ yhdensuuntainen matka. Tarkempi
hinnoittelu ja asiakasmaksut on kuvattu pykälän liitteenä olevassa taulukossa.
Yhdistettyjen matkojen eli ns. kimppakyytien maksu olisi saman suuruinen kuin yksin
matkustettaessa. Esitetyillä maksuilla turvataan asukkaiden yhdenvertainen kohtelu
Pirkanmaalla.
Lisäksi esitetään seuraavat poikkeukset asiakasmaksukonseptiin:
lasten ja nuorten asiakasmaksu määräytyisi Nyssen hintataulukossa käytössä
olevien ikärajausten mukaisesti: lapsi 7–16 vuotta 50 % aikuisen
asiakasmaksusta, nuori 17–24 vuotta 75 % aikuisen asiakasmaksusta;
työmatkoissa asiakasmaksu olisi 50 % aikuisen asiakasmaksusta;
opiskelumatkoissa asiakasmaksu olisi 0 euroa;
työ- ja päivätoiminnan sekä työllistymistä tukevan toiminnan asiakasmaksu olisi
0 euroa vuoden 2023 ajan, jonka aikana asiasta työstetetään uusi esitys.
Vammaisella henkilöllä saa olla kuljetuspalvelumatkalla maksutta mukanaan yksi
saattaja sekä vammaisen henkilön huollettavana olevat alaikäiset lapset. Mahdolliset
muut matkalla mukana olevat henkilöt maksavat matkastaan palveluntuottajan
määrittelemän maksun suoraan palveluntuottajalle. Vammaisella henkilöllä on joskus
tarve sille, että matkalla on muitakin henkilöitä kuin yksi maksutta matkustava
saattaja, joten muiden matkustajien mukanaoloa ei ole tarkoituksenmukaista
rajoittaa, vaikka muiden matkustajien mukanaolo vaikuttaa kyytien yhdistelemisen
mahdollisuuksiin.
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Pirkanmaan hyvinvointialueelle esitetään, että saattajan lisäksi vammaisen henkilön
alaikäiset lapset matkustaisivat maksutta ja mahdollisten muiden matkustajien
maksusta päättäisi palveluntuottaja.
Esityksen mukaisessa asiakasmaksukonseptissa suuntaa antava
asiakasmaksukertymän muutos Nyssen vyöhykealueilla olisi noin +205.650 euroa ja
vyöhykealueiden ulkopuolella noin -55.800 euroa. Yhteensä suuntaa antava
asiakasmaksukertymän muutos olisi Pirkanmaan hyvinvointialueella noin +149.850
euroa. Laskennassa on huomioitu ainoastaan nykyisin Tuomi Logistiikan toiminnan
piirissä olevat kunnat, ja tarkastelujaksona on vuosi 2021 (12 kk).
Vertailussa olleessa toisessa asiakasmaksukonseptissa alin asiakkailta perittävä
maksu olisi ollut 2,10 euroa/yhdensuuntainen matka. Tässä mallissa olisi suuntaa
antava maksukertymän muutos ollut Nyssen vyöhykealueella noin +6.550 euroa ja
vyöhykealueiden ulkopuolella noin -90.750 euroa. Yhteensä suuntaa antava
asiakasmaksukertymän muutos olisi ollut Pirkanmaan hyvinvointialueella noin -84.200
euroa. Laskennassa oli huomioitu ainoastaan nykyisin Tuomi Logistiikan toiminnan
piirissä olevat kunnat, ja tarkastelujaksona on vuosi 2021 (12 kk).
Esitys vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden asiakasmaksuista on laadittu
vammaispalveluiden kuljetuspalveluita säätelevän lainsäädännön sekä siihen liittyvien
oikeustulkintojen mukaisesti. Esitetyllä asiakasmaksukonseptilla voidaan varmistaa
mahdollisimman hyvin asukkaiden yhdenvertainen kohtelu Pirkanmaalla.
Liitteet
Liite 1 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmaksut 1.1.2023
lukien
Oheismateriaali: Selvitys vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden asiakasmaksuista
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisten
kuljetuspalveluiden asiakasmaksujen perusteet 1.1.2023 lukien.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 286
Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkauksen perusteet 1.1.2023 lukien
543/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Uitus-Mäntylä, Tuulikki Parikka
katja.uitus-mantyla@pirha.fi, tuulikki.parikka@pirha.fi
Johtava suunnittelija
Henkilökohtaisen avun myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsäädäntö
on uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaan tuleva
vammaispalvelulaki. Eduskunta on käsitellyt voimassa olevan lainsäädännön
uusimista koskevan asian lokakuussa 2022 (HE 191/2022). Henkilökohtaisen avun
myöntämisen perusperiaatteisiin ei olisi tulossa merkittäviä muutoksia uudessa
lainsäädännössä.
Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaisen henkilön välttämätöntä avustamista
kotona ja kodin ulkopuolella; päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa,
harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämisessä.
Henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä
pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vammaisen henkilön välttämätöntä
avuntarvetta.
Henkilökohtainen apu voidaan tuottaa asiakkaille eri tavoilla; työantajamallilla,
palvelusetelillä, omana tuotantona tai ostopalveluna.
Pirkanmaalla henkilökohtaisen avun palvelua järjestetään tällä hetkellä ensisijaisesti
työnantajamallilla, jossa vammaiselle henkilölle korvataan henkilökohtaisena apuna
henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja muista avustajan käytöstä aiheutuvat
välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset tai järjestetään avustajapalveluja muilla
järjestämistavoilla. Palvelu on asiakkaalle maksutonta (Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista, 4 §).
Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö on vastannut keskitetysti Pirkanmaan
kuntien henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten palkkioiden maksusta.
Käytössä on myös yhtenevät palkkauskäytännöt. Yksikön toiminnassa ovat Kuhmoista
lukuun ottamatta mukana kaikki muut Pirkanmaan kunnat.
Uusien työsopimusten tuntipalkka on 11,31 euroa 1.8.2022 alkaen (Heta TES 9.5.2022),
ja palkkaa nostetaan automaattisesti Heta-liiton peruskorotusten mukaisesti. Mikäli
työnantaja haluaa tehdä työsopimuksen suuremmalla tuntipalkalla tai -määrällä kuin
mihin hyvinvointialue on sijaismaksajana sitoutunut, vastaa työnantaja itse näistä
kustannuksista.
Perustuntipalkan lisäksi maksetaan työaikalisät sekä Heta-liiton jäsenyydestä riippuen,
mahdollinen kokemuslisä ja/tai korotettua palkkaluokkaa.
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Työaikalisät ja arkipyhäkorvaukset maksetaan Heta TES:n mukaisina kaikille Heta-liiton
jäsenyydestä riippumatta: iltalisä korottaa tuntipalkkaa 15 %, yölisä 30 %, lauantailisä
25 % ja sunnuntailisä 100 %.
Arkipyhinä työntekijä on oikeutettu arkipyhälisään tai arkipyhäkorvaukseen.
Arkipyhälisä on 100 % korotus tuntipalkkaan arkipyhänä työvuorossa olevalle. Tällöin
työntekijälle maksetaan yhteensä kolminkertainen tuntipalkka: perustuntipalkka,
sunnuntailisä sekä arkipyhälisä. Arkipyhäkorvaus puolestaan on palkallinen vapaa, ja
korvaus lasketaan Heta TES:n mukaisesti eli edeltävän 12 viikon aikana tehtyjen
työvuorojen perusteella.
Heta-liiton jäsenten työntekijät ovat oikeutettuja myös lomarahaan sekä ehtojen
täyttyessä kokemuslisään ja B-palkkaryhmään. B-palkkaryhmän mukainen tuntipalkka
on 12,55 euroa 1.8.2022 alkaen (Heta TES 9.5.2022), ja kokemuslisäportaat korottavat
kulloistakin peruspalkkaa 1,25 %. Kokemuslisäportaita on viisi: yhden, kolmen, viiden,
kahdeksan ja yhdentoista kokemusvuoden perusteella saavutettavat.
Tuntipalkka vaihtelee siis sen perusteella, milloin työvuoroja tehdään ja kuuluuko
työnantaja Heta-liittoon. Korkeimmillaan tuntipalkka voi olla 13,35 euroa (B-
palkkaryhmä ja 11 kokemusvuotta) ja lisien kanssa 52,08 euroa (yö lisä ja arkipyhälisä).
Työnantajamallin keskimääräinen tuntihinta muodostuu työntekijän
palkkakustannuksista, työnantajakuluista, työterveysmaksuista sekä mahdollisista
lisäkuluista (esimerkiksi matkan tai tapahtuman taikka välinehankintojen takia).
Työnantajakuluihin sisältyvät työnantajan työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu,
työtapaturmavakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu.
Vuonna 2021 Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikön alaisten työsopimusten
keskimääräinen tuntihinta oli 21,95 euroa.
Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkasummiksi ja palkanmääräytymisen
perusteiksi Pirkanmaan hyvinvointialueella esitetään edellä mainittuja summia ja
perusteita.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun työnantajamallin
palkkasummat ja palkanmääräytymisen perusteet ja ottaa ne käyttöön 1.1.2023
lukien.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 287
Vammaispalveluiden harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen
myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien
543/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Uitus-Mäntylä, Tuulikki Parikka
katja.uitus-mantyla@pirha.fi, tuulikki.parikka@pirha.fi
Johtava suunnittelija
Liitteet

1 Liite 1 Vammaispalveluiden harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen
myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien
Vammaispalveluiden myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsäädäntö on
uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaantuleva vammaispalvelulaki.
Eduskunta on käsitellyt uuden lain voimaantuloa koskevan asian lokakuussa 2022 (HE
191/2022) ja päätös lain voimaantulosta tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan
joulukuussa.
Päätettäväksi esitettävät myöntämisperusteet perustuvat uuteen voimaantulevaan
vammaispalvelulakiin, jonka tarkoituksena on:
1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista
yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa niiden toteutumisen esteitä;
2. tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden
toteutumista;
3. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja
laadultaan hyvät palvelut.
Pääperiaatteena on, että vammainen henkilö saa palvelut osana yleistä
palvelujärjestelmää yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaispalvelulain mukaiset
erityispalvelut täydentävät yleisiä sosiaalipalveluita.
Vammaispalvelulain lähtökohtana määriteltäessä vammaisen henkilön oikeutta saada
palvelua on henkilön yksilöllinen avun ja tuen tarve. Myöntämisperusteista voidaan
poiketa harkinnalla yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Hyvinvointialue voi vammaispalvelulain 7 § 3. momentin mukaan järjestää
harkinnanvaraisena palveluna valmennusta vammaisen henkilön perheelle ja muille
hänelle läheisilleen. Tätä muuta valmennusta järjestetään osana vammaisen henkilön
omaa valmennusta silloin, kun se on tarpeellista vammaisen henkilön valmennukselle
asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Vammaisen henkilön perheelle ja muille
läheisille henkilöille järjestettävä valmennuspalvelu kuuluu pääsääntöisesti
hyvinvointialueen yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Ensisijaisesti valmennusta
järjestetään Kansaneläkelaitoksen ja terveydenhuollon järjestämänä palveluna.
Perheiden ja läheisten valmennus on uusi vammaispalveluna myönnettävä palvelu,
jonka tyyppistä tukea on aiemmin järjestetty osana erityishuoltolain mukaista
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palvelukokonaisuutta. Valmennuksesta syntyviä kustannuksia ei ole mahdollista
arvioida ennen lain voimaan tuloa.
Vammaispalvelulain 29 §:n mukaan hyvinvointialue voi korvata kustannuksia, jotka
aiheutuvat teknisten ratkaisujen ja muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen
välineiden hankkimisesta, jos vammainen henkilö tarvitsee niitä:
päivittäisissä toimissa
liikkumisessa
vuorovaikutuksessa
vapaa-ajan toiminnoissa
Hyvinvointialue voi korvata yleisen järjestämisvelvollisuutensa perusteella kohtuullisia,
vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintarajoitteesta johtuvia välttämättömänä
pidettäviä kustannuksia. Kyseessä on varattujen määrärahojen puitteissa
myönnettävä tuki, johon kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta.
Voimassa oleva laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista on sisältänyt lähtökohtaisesti edellä mainitut uuden vammaispalvelulain
29 §:n mukaiset taloudellisen tuen eri muodot, joten näiden järjestämisestä
Pirkanmaan hyvinvointialueella ei aiheudu merkittäviä taloudellisia lisäkustannuksia.
Vammaispalvelulain 30 §:n mukaan hyvinvointialue voi lisäksi järjestää myös muita
lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavia palveluita ja tukitoimia. Näiden
palveluiden ja tuen myöntämiseen hyvinvointialueella on yleinen
järjestämisvelvollisuus varattujen määrärahojen puitteissa. Pirkanmaan
hyvinvointialueella korvattaisiin ylimääräisten vaatetuskustannusten sekä
erityisravinnon tai erityisravintovalmisteiden kustannuksia sekä maksettaisiin
korvausta vammaisen henkilön tukihenkilön käytöstä. Vaatekustannuksiin sekä
erityisravintoon liittyvät korvaukset ovat olleet käytössä laajasti Pirkanmaalla, joten
taloudellisen tuen myöntämisestä ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia.
Tukihenkilöiden palkkioiden osalta aluehallitus on käsitellyt asian kokouksessaan
24.10.2022, 250 §. Toiminnan laajentumisesta aiheutuvan lisäkustannuksen
arvioidaan olevan Pirkanmaan hyvinvointialueella noin +20.000 euroa.
Päätösesityksen liitteessä olevassa harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen
tuen myöntämisperusteissa on kirjattuna tarkemmat perusteet ja ohjeet edellä
mainittujen harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisten tukitoimien
myöntämiseen Pirkanmaan hyvinvointialueella.
Vammaispalvelulain mukaisten harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisten
tukitoimien myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden
tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan palveluihin hakeutumista ja
tukemaan myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa.
Liitteet
Liite 1 Vammaispalveluiden harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen
myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien
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Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisen
harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen myöntämisperusteet
1.1.2023 lukien. Päätös tehdään ehdollisena edellyttäen, että uusi
vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 288
Vammaisten henkilöiden työtoiminnan työllistymistä tukeva korvaus
543/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Uitus-Mäntylä, Tuulikki Parikka
katja.uitus-mantyla@pirha.fi, tuulikki.parikka@pirha.fi
Johtava suunnittelija
Kunta on voinut maksaa kehitysvammaiselle henkilölle kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun asetuksen (988/1977) 24 §:n 2 momentin nojalla
työosuusrahaa. Nykyisin kunnissa käytössä oleva työosuusrahan maksaminen on
muodostunut vakiintuneeksi tavaksi. Maksuperusteet ovat kuitenkin vaihdelleet
kunnittain. Uudessa vammaispalvelulaissa, joka esityksen mukaan (HE 22.9.2022)
astuu voimaan 1.1.2023, ei työtoimintaa järjestettäisi enää vammaispalvelulain
perusteella, vaan järjestäminen tapahtuisi sosiaalihuoltolain perusteella. Myös
kehitysvamma-asetuksen perusteella maksettu työosuusraha poistuisi asetuksen
kumoamisen vuoksi 1.1.2023 alkaen.
Uudessa vammaispalvelulaissa on siirtymäaika siten, että vanhat päätökset pysyisivät
voimassa päätöksiin merkityn voimassaoloajan tai enintään kolme vuotta, jos
vammaisen henkilön palvelun tarve ei muutu. Tammikuussa 2023 tulleet hakemukset
käsiteltäisiin uuden lain mukaisesti, jolloin työtoimintaa järjestettäisiin
sosiaalihuoltolain mukaisella päätöksellä. Esityksenä on, että myös sosiaalihuoltolain
mukaisesti järjestettävään työtoimintaa osallistuvalle maksettaisiin työllistymistä
tukeva korvaus. Työllistymistä tukeva korvaus korvaisi aiemmin käytössä olleen
työosuusrahan.
Mikäli uusi vammaispalvelulaki ei tulisi voimaan, esitetään että työosuusrahan
korvaava työtoiminnan työllistymistä tukeva korvaus Pirkanmaan hyvinvointialueella
suoritettaisiin kuitenkin tämän esityksen mukaisesti.
Työtoiminnan työllistymistä tukevasta korvauksesta ei säädetä laissa, mutta
vakiintunut käytäntö kunnissa ja näin myös asiakkaiden etu, ovat perusteet jatkaa
korvausten käyttöä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Työelämäosallisuutta koskeva
lainsäädäntöuudistus on kesken. Tällä tulee todennäköisesti olemaan vaikutusta myös
vammaisten työllistymiskysymyksiin. Toiminnan uudelleen organisointia
hyvinvointialueen sisällä tarkastellaan jatkossa yhdessä aikuissosiaalityön kanssa.
Mikäli asiakkaita siirtyy kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain perusteella
järjestettävään palveluun (189/2001), määräytyvät korvaukset sen lain perusteella.
Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa tulee työllistymistä tukevan korvauksen
perusteet ja suuruus yhdenmukaistaa. Arvioinnin tueksi on luotu arviointilomake,
jonka perusteella määräytyy asiakkaan työllistymistä tukevan korvauksen määrä.
Arviointilomakkeeseen perustuva korvauksen myöntäminen lisää asiakkaiden
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua.
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Korvauksen suuruus olisi 8-12 euroa/päivä ja korvaus maksettaisiin vain
läsnäolopäiviltä. Korvausta ei makseta ensimmäiseltä kuukaudelta, jolloin tehdään
kartoitusta korvaussumman määrittelemiseksi.
Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävästä työtoiminnasta maksettavat
työllistymistä tukevat korvaukset eivät lisää hyvinvointialueen kustannuksia.
Kustannukset työllistymistä tukevista korvauksista ovat kunnissa tällä hetkellä arviolta
220.000 euroa vuodessa. Kustannusarviossa on käytetty pohjana Tampereen
asiakasmääriä ja kustannustietoja. Koko hyvinvointialueen työtoiminnan asiakkaiden
määrä on 360. Asiakasmäärä tulee kuitenkin vähentymään, kun osa asiakkaista siirtyy
päiväaikaiseen toimintaan. Arvioitu luku 2023 alussa olevista työtoiminnan asiakkaista
on 300.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueella maksettavan työllistymistä tukevan
korvauksen käyttöön 1.1.2023 lukien.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Aluehallitus, § 133,16.06.2022
Aluevaltuusto, § 95,16.08.2022
Aluehallitus, § 289, 21.11.2022
§ 289
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien
225/2022
Aluehallitus, 16.06.2022, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Luoto
minna.luoto@pirha.fi
Kehittämispäällikkö
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa (734
/1992) ja asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). Voimassa olevassa lainsäädännössä
säädetään asiakasmaksuista käyttäen käsitteitä kunta, kuntayhtymä ja
sairaanhoitopiiri. Hallituksen esityksessä (56/2021) sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja on ehdotettu muutettavaksi
hyvinvointialueiden perustamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta johtuen. Hallituksen esityksen kohdassa
7.59 esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
muuttamista niin, että pykälissä olevat viittaukset kuntaan, kuntayhtymään tai
sairaanhoitopiiriin muutetaan viittauksiksi hyvinvointialueeseen. Hallituksen esityksen
(56/2021) perusteella tässä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevassa
pykälässä ja sitä täydentävissä liitteissä käytetään kunnan sijaan käsitettä
hyvinvointialue.
Asiakasmaksulain (734/1992) 1 §:n mukaisesti hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.
Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen.
Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelusta perittävän maksun
enimmäismäärä. Asetuksen 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa
maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.
Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät asiakasmaksut asiakkaan
kotikunnasta riippumatta. Terveydenhuollon tasasuuruisissa asiakasmaksuissa ei ole
ollut merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Asiakkaan maksukyvyn mukaan määrättävissä
maksuissa on ollut jonkin verran kuntakohtaisia eroja. Näiden maksujen osalta
esityksessä on huomioitu nykyisten maksujen kunnittainen vaihtelu.
Nyt päätettävänä oleva Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksutaksa täydentyy syksyn 2022 aikana. Tukipalveluihin kuuluvista ateria- ja
siivouspalveluista perittävien asiakasmaksujen sekä sosiaali- ja vammaispalvelulain
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mukaisista kuljetuspalveluista perittävän omavastuun suuruus tulevat päätettäviksi
myöhemmin palveluntuottajien hinnoittelun selvittyä. Vammaispalvelulain
kokonaisuudistus on tulossa voimaan 1.1.2023, minkä vuoksi myös vammaispalvelun
asiakasmaksut tulevat päätettäviksi myöhemmin lain valmistuttua.
Esitys hyvinvointialueella vuonna 2023 perittävistä asiakasmaksuista on valmisteltu
hyvinvointialueen valmistelussa mukana olevien eri alojen asiantuntijoiden sekä
Kuntaliiton valtakunnallista asiakasmaksuja pohtivan verkoston kanssa yhteistyössä.
Asiakasmaksu -esitys on valmisteltu asiakasmaksuasetuksen mukaisten
enimmäismäärien mukaan. Sote -ohjausryhmä on linjannut tähän eräitä
poikkeuksia (muun muassa rintamaveteraanien maksuttomat palvelut).
Asiakasmaksujen indeksikorotusten päätösvalta määritellään seuraavassa
hallintosääntöpäivityksessä syksyllä 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Alasentie, muutosjohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että
1. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023
lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,
2. talousjohtaja valtuutetaan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset
teknisluonteiset korjaukset.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että § 133 käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijoina
valmistelukokonaisuuden johtaja Paula Paavilaista ja kehittämispäällikkö Minna
Luotoa. Paavilainen ja Luoto poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Johanna Loukaskorpi esitti seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: "Aluehallitus
edellyttää, että asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä tiedotetaan
kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan asiakasmaksujen
alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi edellytetään, että asiakasmaksuista
tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla niin, että asiakkaat
löytävät ne helposti."
Katariina Pylsy, Hanna Laine, Jouni Sirén, Erja Pelkonen ja Leena Kostiainen
kannattivat esitystä. Toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 133 käsittelyn aikana.
Päätös
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että
1. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023
lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,
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2. talousjohtaja valtuutetaan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset
teknisluonteiset korjaukset.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi toivomusponnen
Aluehallitus edellyttää, että asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä
jättämisestä tiedotetaan kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa
hakemaan asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi
edellytetään, että asiakasmaksuista tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan
hyvinvointialueen kotisivuilla niin, että asiakkaat löytävät ne helposti.

Aluevaltuusto, 16.08.2022, § 95
Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 16.6.2022 § 133.
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksat
1.1.2023 alkaen on liitteenä.
Ehdotus
Aluehallituksen ehdotus:
aluevaltuusto päättää
että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023
lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,
valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset
teknisluonteiset korjaukset.
Kokouskäsittely
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että aluevaltuusto on yksimielisesti
hyväksynyt aluehallituksen ehdotuksen.
Päätöksenteon jälkeen käsiteltiin seuraavien aluevaltuutettujen tekemät
toivomusponnet:
Johanna Loukaskorpi: "Asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä
tiedotetaan kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan
asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi edellytetään, että
asiakasmaksuista tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla niin,
että asiakkaat löytävät ne helposti. Aluevaltuusto hyväksyi Loukaskorven tekemän
toivomusponnen yksimielisesti.
Anna Kontula: "Kotikunnattomien henkilöiden terveyspalvelujen laajuudesta ja
ehdoista linjataan syksyn 2022 aikana. Tämän jälkeen asiakasmaksuasiakirjaan
tehdään linjauksesta johtuvat muutokset.". Kukka Kunnari, Leena Saarela ja Olga
Haapa-aho kannattivat esitystä.
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Kukka Kunnari: "Hyvinvointialue selvittää eri asiakasmaksutasojen vaikutusta
palveluihin hakeutumiseen sekä raskaampien palveluiden tarpeeseen. Lisäksi
hyvinvointialue selvittää vastaanottomaksuista luopumista tulevaisuudessa.
Selvityksen perusteella valtuuston arvioi asiaa uudelleen". Leena Saarela ja Hanna
Laine kannattivat Kunnarin esitystä.
Sami Kymäläinen: "Aluevaltuustolle tehdään vuoden 2023 aikana selvitys vaikutuksista
ja kustannuksista tilanteessa, jossa asiakasmaksujen perimättä jättäminen
laajennetaan koskemaan kaikkia väkivaltaa kokeneita henkilöitä". Mauri Heiska
kannatti Kymäläisen esitystä.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Kontulan, Kunnarin ja Kymäläisen
toivomusponnet hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsia ei hyväksytty
yksimielisesti, puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat toivomusponnen
hyväksymistä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat toivomusponnen hylkäämistä,
äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestys 1 Kontulan toivomusponnesta: äänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä 48 EI-
ääntä. Kontulan esitys hylättiin.
Äänestys 2 Kunnarin toivomusponnesta: äänestyksessä annettiin 33 JAA-ääntä, 45 EI-
ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni. Kunnarin esitys hylättiin.
Äänestys 3 Kymäläisen toivomusponnesta: äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä, 60 EI-
ääntä ja 2 TYHJÄÄ-ääntä. Kymäläisen esitys hylättiin.
Merkittiin, että Ilmari Nurminen poistui kokouksesta äänestysten jälkeen.
Aluevaltuuston vahvuus 78 valtuutettua.

Äänestykset
Kontulan ponsiesitys hyväksytään JAA, hylätään EI
Jaa
Minna Minkkinen
Kukka Kunnari
Maija Kajan
Johanna Loukaskorpi
Perttu Jussila
Olga Haapa-aho
Ulla Kampman
Sirpa Repo
Jouni Sirén
Aila Dündar-Järvinen
Joni Kumlander
Milka Hanhela
Anna Kontula
Mikko Aaltonen
Tiina Wesslin
Markku Virkamäki
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Jaakko Mustakallio
Anne Nyman
Tarja Jokinen
Tuula Petäkoski-Hult
Leena Mankkinen
Arja Laitinen
Lauri Lyly
Mervi Veijola
Pekka Järvinen
Leena Saarela
Ilmari Nurminen
Julia Sangervo
Iina Hänninen
Kirsi Kaivonen
Taru Tolvanen
Ei
Riitta Ollila
Aleksi Jäntti
Sofia Vikman
Leena Kostiainen
Erja Pelkonen
Joakim Vigelius
Miko Bergbom
Touko Sikala
Sami Kymäläinen
Jari Andersson
Miia Kinnari
Sari Tanus
Hanna Laine
Lassi Kaleva
Veijo Niemi
Katri Virkkunen
Petra Schulze-Steinen
Riitta Kuismanen
Jenni Jokinen
Linda Lähdeniemi
Manta Tolvanen
Anneli Taina
Mauri Heiska
Hanna Holma
Jori-Pekka Träskbäck
Sirpa Pursiainen
Kari Virtanen
Ilkka Sasi
Arto Grönroos
Anitta Korpio
Juho Ojares
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Kauko Turunen
Minna Sarvijärvi
Marjo Mäkinen-Aakula
Erkki Paloniemi
Kalervo Kummola
Klaus Myllymäki
Sirja Kaartinen
Reijo Koskela
Kari-Matti Hiltunen
Karoliina Kähönen
Katariina Pylsy
Reeta Ahonen
Antti Ivanoff
Kaija Holli
Atanas Aleksovski
Mauri Jussila
Jari Kinnunen
Kunnarin ponsiesitys hyväksytään JAA, hylätään EI
Jaa
Minna Minkkinen
Milka Hanhela
Riitta Ollila
Joni Kumlander
Kukka Kunnari
Jenni Jokinen
Johanna Loukaskorpi
Jouni Sirén
Anne Nyman
Anna Kontula
Olga Haapa-aho
Mikko Aaltonen
Tiina Wesslin
Ulla Kampman
Aila Dündar-Järvinen
Mervi Veijola
Sirpa Repo
Markku Virkamäki
Hanna Laine
Ilmari Nurminen
Tarja Jokinen
Leena Mankkinen
Perttu Jussila
Arja Laitinen
Pekka Järvinen
Julia Sangervo
Leena Saarela
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Kirsi Kaivonen
Maija Kajan
Tuula Petäkoski-Hult
Iina Hänninen
Jaakko Mustakallio
Taru Tolvanen
Ei
Linda Lähdeniemi
Sofia Vikman
Erja Pelkonen
Sari Tanus
Sirpa Pursiainen
Anitta Korpio
Kalervo Kummola
Kaija Holli
Anneli Taina
Jori-Pekka Träskbäck
Juho Ojares
Riitta Kuismanen
Klaus Myllymäki
Miko Bergbom
Reijo Koskela
Joakim Vigelius
Jari Andersson
Minna Sarvijärvi
Erkki Paloniemi
Veijo Niemi
Hanna Holma
Touko Sikala
Kauko Turunen
Marjo Mäkinen-Aakula
Kari-Matti Hiltunen
Sami Kymäläinen
Mauri Heiska
Ilkka Sasi
Reeta Ahonen
Sirja Kaartinen
Aleksi Jäntti
Lassi Kaleva
Lauri Lyly
Leena Kostiainen
Miia Kinnari
Katri Virkkunen
Manta Tolvanen
Antti Ivanoff
Arto Grönroos
Katariina Pylsy
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Atanas Aleksovski
Kari Virtanen
Karoliina Kähönen
Mauri Jussila
Jari Kinnunen
Tyhjä
Petra Schulze-Steinen
Kymälaisen ponsiesitys hyväksytään JAA, hylätään EI
Jaa
Miko Bergbom
Kukka Kunnari
Joakim Vigelius
Erja Pelkonen
Anna Kontula
Jouni Sirén
Sami Kymäläinen
Miia Kinnari
Veijo Niemi
Lassi Kaleva
Mauri Heiska
Milka Hanhela
Aila Dündar-Järvinen
Leena Saarela
Arto Grönroos
Julia Sangervo
Tiina Wesslin
Ei
Riitta Ollila
Sofia Vikman
Maija Kajan
Minna Minkkinen
Katri Virkkunen
Juho Ojares
Tuula Petäkoski-Hult
Aleksi Jäntti
Klaus Myllymäki
Arja Laitinen
Kirsi Kaivonen
Anitta Korpio
Markku Virkamäki
Joni Kumlander
Johanna Loukaskorpi
Jenni Jokinen
Hanna Laine
Sirpa Pursiainen
Riitta Kuismanen
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Katariina Pylsy
Anneli Taina
Pekka Järvinen
Tarja Jokinen
Kari Virtanen
Jari Andersson
Erkki Paloniemi
Sari Tanus
Leena Kostiainen
Minna Sarvijärvi
Sirpa Repo
Manta Tolvanen
Taru Tolvanen
Kari-Matti Hiltunen
Kalervo Kummola
Reijo Koskela
Petra Schulze-Steinen
Hanna Holma
Kaija Holli
Mervi Veijola
Leena Mankkinen
Sirja Kaartinen
Reeta Ahonen
Kauko Turunen
Ulla Kampman
Linda Lähdeniemi
Antti Ivanoff
Ilmari Nurminen
Marjo Mäkinen-Aakula
Lauri Lyly
Ilkka Sasi
Anne Nyman
Jori-Pekka Träskbäck
Atanas Aleksovski
Touko Sikala
Jaakko Mustakallio
Karoliina Kähönen
Mikko Aaltonen
Perttu Jussila
Mauri Jussila
Jari Kinnunen
Tyhjä
Olga Haapa-aho
Iina Hänninen
Päätös
Aluevaltuusto päätti
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että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023
lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,
valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset
teknisluonteiset korjaukset.
Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti toivomusponnen:
aluevaltuusto edellyttää, että asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä
jättämisestä tiedotetaan kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa
hakemaan asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi
edellytetään, että asiakasmaksuista tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan
hyvinvointialueen kotisivuilla niin, että asiakkaat löytävät ne helposti.

Aluehallitus, 21.11.2022, § 289
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Uitus-Mäntylä, Minna Luoto
katja.uitus-mantyla@pirha.fi, minna.luoto@pirha.fi
Johtava suunnittelija, Kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset
2 Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023
lukien, muokattu ah 211122
Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.8.2022 (§ 95) Pirkanmaan
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen.
Päätöksen selosteessa oli kirjattuna, että sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksutaksat täydentyvät syksyn 2022 aikana. Tukipalveluihin kuuluvista ateria-
ja siivouspalveluista perittävien asiakasmaksujen sekä sosiaali- ja vammaispalvelulain
mukaisista kuljetuspalveluista perittävien maksujen suuruus on ilmoitettu tulevan
päätettäviksi palveluntuottajien hinnoittelun selvittyä. Lisäksi vammaispalvelulain
kokonaisuudistuksen aikataulu ei ole ollut päätöksentekoajankohtana varmuudella
selvillä, minkä vuoksi myös vammaispalvelun asiakasmaksut on ilmoitettu tulevan
päätettäviksi myöhemmin. Vammaispalvelulain uudistus on esityksen (HE 191/2022)
mukaan tulossa voimaan 1.1.2023 alkaen.
Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen on lisäksi tullut valmistelussa esille eräitä
muita sosiaali- ja terveydenhuollossa perittäviä asiakasmaksuja, jotka tulee päättää
käyttöön otettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella.
Jo vahvistettuun Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksudokumenttiin on lisäksi tehty muutamia maksukorjauksia
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lakiperusteiden tarkastuksen jälkeen sekä myös teknisluonteisia korjauksia, joilla on
esimerkiksi tarkennettu maksun soveltamista tai muutettu maksusta käytettävää
nimikettä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitettävät uudet maksut, tehdyt
korjaukset jo aiemmin hyväksyttyihin asiakasmaksuihin sekä teknisluonteiset
tarkennukset on koottu päätöksen liitteenä olevaa esitykseen Sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset (Liite 1). Kaikki esitetyt lisäykset ja
muutokset on päivitetty Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksut -asiakirjaan (Liite 2).
Liitteet
Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset
Liite 2 Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
1.1.2023 lukien
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät
asiakasmaksut liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset
teknisluonteiset korjaukset.
Kokouskäsittely
Kuultiin asiantuntijoina § 289 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta,
kehittämispäällikkö Minna Luotoa ja johtava suunnitelija Katja Uitus-Mäntylää, jotka
poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
Merkittiin teknisenä korjauksena ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” -liitteeseen:
Kansilehti: Aluehallitus käsitellyt maksut 16.6., ei 16.2.
Kohta 10. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset: lisättiin teksti ”CD-levylle potilaan
pyynnöstä tallennetuista kuvista peritään 20 euron maksu.”
Kohta 25.4. Peseytymispalvelut: "Lisäksi tarvittavista kuljetuksista peritään erillinen
kuljetusmaksu sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien
mukaan." muutetaan kuulumaan seuraavasti "Lisäksi tarvittavista kuljetuksista
peritään erillinen kuljetusmaksu 3,60 €/yhdensuuntainen matka."
Merkittiin, että Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 289 käsittelyn aikana.
Erja Pelkonen teki muutosehdotuksen: Palvelumaksut kohta 17.2.
Perusterveydenhuollon toimenpidemaksut (Sivulla 13/26) ”Maksua ei peritä
rintamaveteraaneilta hampaiden tarkastuksesta eikä ehkäisevästä hoidosta.
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Proteettisesta hoidosta heiltä ei peritä toimenpidemaksuja, mutta hammastekniset
kustannukset peritään.” Esitän, että hammasteknisiä kustannuksia ei peritä
rintamaveteraaneilta. Joakim Vigelius ja Hanna Laine kannattivat
ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Pelkosen ehdotus hyväksyä
yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle asiakasmaksujen hyväksymistä edellä
mainituin muutoksin. Hyväksytyt muutokset on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan
asiakasmaksu liitteeseen.
Päätös
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät
asiakasmaksut liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset
teknisluonteiset korjaukset.
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§ 290
Tiedoksi merkittävät asiat
Ehdotus
Aluehallitus päättää
merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat
Päätös
Ei tiedoksi merkittäviä asioita.
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§ 291
Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja,
hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija
voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen
käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja
hyvinvointialuejohtaja.
Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on
ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun
ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä
otto-oikeuttaan.
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre). Jaostojen
kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Henkilöstöjaosto 9.11.2022
Konserni- ja toimitilajaosto 17.11.2022
Hyvinvointialuejohtaja
Hankinta:
§ 102/2022 Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisen suorahankinta,
02.11.2022
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan edellä mainittuun ajalla
14.11.2022 tekemään päätökseen,
että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 9.-17.11.2022
tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§273, §274, §275, §276, §277, §278, §279, §280, §282, §283, §289, §290, §291
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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Oikaisuvaatimus
§281
Oikaisuvaatimusohje
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
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Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Vaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava
Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi
Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä
tietoja sisältäviä viestejä.
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 14.30.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Muutoksenhakuaika

Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus

Pöytäkirja
21.11.2022

18/2022

61 (63)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
aukioloajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
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Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.
oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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Oikaisuvaatimus
§284, §285, §286, §287, §288
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä
oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen
jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.
Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi
Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten
tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä
tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä,
jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.

