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Saapuvilla olleet jäsenet
Kari-Matti Hiltunen, puheenjohtaja
Hanna Laine, 1. varapuheenjohtaja
Jari Andersson, saapui 08:36
Olga Haapa-aho, saapui 08:39
Marko Jarva, poistui 11:47
Pekka Järvinen
Leena Kostiainen
Arja Laitinen
Johanna Loukaskorpi, poistui 10:33
Erja Pelkonen
Katariina Pylsy
Joakim Vigelius
Atanas Aleksovski, varajäsen, saapui 11:03, poistui 11:09
Ulla Kampman, varajäsen, saapui 10:33
Anna Kontula, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Katri Lielahti, hallintoassistentti, sihteeri
Lauri Lyly, Valtuuston puheenjohtaja, poistui 10:59
Anna-Kaisa Ikonen, Valtuuston I varapuheenjohtaja, saapui 08:59, poistui 11:03
Anna-Kaisa Ikonen, Valtuuston I varapuheenjohtaja, saapui 11:30
Miko Bergbom, Valtuuston II varapuheenjohtaja
Jarmo Takala, yliopiston edustaja, poistui 09:00
Jarmo Takala, yliopiston edustaja, saapui 10:11
Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja
Arto Ranta, strategiajohtaja, saapui 08:35, poistui 08:55
Pekka Erola, tukipalvelujohtaja, saapui 08:55, poistui 09:09
Jukka Alasentie, muutosjohtaja, saapui 09:10, poistui 09:24
Jukka Alasentie, muutosjohtaja, saapui 09:55, poistui 10:07
Taru Kuosmanen, sosiaali- ja terveysjohtaja, saapui 10:15, poistui 10:32
Kaisa Bragge, johtava suunnittelija, saapui 10:15, poistui 10:32
Poissa

Jouni Sirén, 2. varapuheenjohtaja
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§ 258
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 7.11.2022 on
toimitettu sähköisesti 2.11.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen
kokoustyötilaan (Pirre) 2.11.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.11.2022.
Ehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 259
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: Jouni Sirén ja Pekka
Järvinen. Varalla ovat: Joakim Vigelius ja Arja Laitinen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katariina Pylsy ja Pekka Järvinen. Varalle: Joakim
Vigelius ja Arja Laitinen.
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§ 260
Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).
Mukana kokouksessa ovat Arto Ranta (strategian valmistelu), Pekka Erola
(toimitilaohjelman valmistelu) ja Jukka Alasentie (Kuntaliiton palveluyhtiö).

Ehdotus
Aluehallitus päättää
merkitä tiedoksi ajankohtaiset asiat.
Kokouskäsittely
Kuultiin asiantuntijoina § 260 aikana strategiajohtaja Arto Rantaa, tukipalvelujohtaja
Pekka Erolaa ja muutosjohtaja Jukka Alasentietä, jotka poistuivat kokouksesta ennen
päätöksentekoa.
Merkittiin, että Jari Andersson, Olga Haapa-aho ja Anna-Kaisa Ikonen saapuivat
kokoukseen § 260 aikana.
Merkittiin, että Jarmo Takala poistui kokouksesta § 260 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Anna-Kaisa Ikonen, Marko Jarva, Lauri Lyly ja Jari Andersson ilmoittivat olevansa
esteellisiä Kuntaliiton palveluyhtiö - katsauksen aikana (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.10-9.24.
Esteellisyydet todettiin.
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§ 261
Hyvinvointialueen valmisteluprojektien tilannekatsaus sekä riskitilannekuvat
94/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Koponen, Jukka Alasentie
mikko.koponen@pirha.fi, jukka.alasentie@pirha.fi
erityisasiantuntija, muutosjohtaja
Liitteet

1 Aluehallitus_salkkukatsaus_20221024
2 Toimeenpanon riskitilannekuva_7-9/2022
Valmisteluprojektien eteneminen
Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluprojektien etenemisestä raportoidaan
aluehallitukselle joka toinen kuukausi. Raportoinnin rungon muodostaa valmistelun
projektitoimiston laatima salkkukatsaus. Salkkukatsaus on yleisen tason koonti varsin
laajaan valmisteluun ja sen tarkoitus on lisätä tilanneymmärrystä toimeenpanon
sisällöistä ja edistymisestä sekä siihen liittyvistä haasteista.
Hyvinvointialueen projektisalkussa on tällä hetkellä yhteensä 76 projektia, jotka on
edelleen kiinnitetty keskeisiin valmistelukokonaisuuksiin pohjautuviin salkkunäkymiin.
Tavoite on, että salkusta löytyy siirron onnistumisen näkökulmasta välttämätön työ –
se projektimainen tekeminen, jolla on konkreettiset toteutuksen tavoitteet ennen
järjestämisvastuun siirtymistä (1/2023).
Riskienhallinnan tilannekuva
Riskienhallinnan tilannekuvalla tuetaan päätöksentekoa sekä uudistuksen johtamista
ja onnistumista. Riskienhallinta korostuu erityisesti muutostilanteissa, kun luodaan
uusia toimintamalleja ja luovutaan vanhoista. Tavoitteena on ollut luoda mekanismi,
jolla saadaan kiinni valmistelun hiljaisista signaaleista sekä kriittisistä ja kohonneista
riskeistä. Riskejä realisoitunee erityisesti järjestämisvastuun siirron lähestyessä
loppuvuodesta. Riskitilannekuvassa 7-9/2022 on otettu askel kohti varautumista mitä
teemme, jos -kysymyksenasettelulla. Syyskuun riskitilannekuvassa on yhteensä
seitsemän edelleen kohonnutta riskiä. Lisäksi kolmen kokonaisuuden yleistilanne on
heikentynyt suhteessa edellisen kvartaalin riskitarkasteluun (HR, Talous, Pelastustoimi
ja ensihoito). Muilla valmistelukokonaisuuksilla yleistilanne on pysynyt ennallaan.
Liitteenä hyvinvointialuevalmistelun riskitilannekuva 7-9/2022 ja salkkukatsaus.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
merkitä tiedoksi salkkukatsauksen ja riskitilannekuvan.
Kokouskäsittely
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Kuultiin asiantuntijana § 261 salkkukatsauksen ja riskitilannekuvan aikana
muutosjohtaja Jukka Alasentietä, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Merkittiin, että Jarmo Takala saapui kokoukseen § 261 käsittelyn aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 262
Hyvinvointialueen pelastustoimen hoitotason ensihoitajien virkojen perustaminen
588/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Kontio, Teemu-Taavetti Toivonen
Mika.Kontio@pirha.fi, Teemu-Taavetti.Toivonen@pirha.fi
Pelastusjohtaja, Valmistelukokonaisuuden johtaja
Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä on valmisteltu osana hyvinvointialueen
toiminnallista ja taloudellista suunnittelua hallintosäännön kuvaamalla tavalla.
Hyvinvointialuejohtajan päätöksellä 272/2022 yksityisen sektorin palvelusopimuksia
jatketaan optiolla vuodelle 2023, lukuun ottamatta Jämsä-Kuhmoisten alueen
sopimusta. Jämsän kaupunki siirtyy 1.1.2023 lukien Keski-Suomen hyvinvointialueen
järjestämisvastuun piiriin ja Kuhmoisten ensihoidon palvelutuotanto siirtyy
Pirkanmaan hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.
Kuhmoisten alueen ensihoitopalvelujen järjestämiseksi on tarve perustaa toiminnassa
tarvittavat kuusi (6) hoitotason ensihoitajan virkaa täytettäväksi 1.1.2023 alkaen.
Virkojen kustannusvaikutus on huomioitu pelastuspalvelut-palvelulinjan vuoden 2023
taloussuunnittelussa.
Valtioneuvoston myöntämällä valtionapupäätöksellä on kullekin viidelle
yliopistosairaanhoitopiirille hankittu monitoimiambulanssi, joka soveltuu
infektiovaarallisen tai muutoin hoidollisesti vaativien potilaiden siirtokuljetuksiin.
Monitoimiambulanssin toiminta-alue on yhteistyöalue (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja
Kanta-Häme). Yksikön valmiusajasta päätetään yhteistyöalueen
järjestämissopimuksessa.
Monitoimiambulanssin toiminnan käynnistämiseksi osana hyvinvointialueen
ensihoitopalveluita on tarve perustaa toiminnassa tarvittavat kuusi (6) hoitotason
ensihoitajan virkaa täytettäväksi 1.1.2023 alkaen. Virkojen kustannusvaikutus on
huomioitu pelastuspalvelut-palvelulinjan vuoden 2023 taloussuunnittelussa.
Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja ja sen lisäksi ensihoidon asetuksessa
585/2017 8 § edellytetty ensihoitopalvelun yksikön henkilöstön pätevyys sekä
voimassa oleva valtakunnallinen LOVE-todistus ja vähintään C1-luokan voimassa oleva
ajokortti. Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat
todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain
(1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten
tuberkuloosia koskeva selvitys. Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan
suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
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hyväksyä ensihoitajien virkojen perustamisen ja vahvistaa kelpoisuusehdot
esitetyn mukaisesti,
tarkastaa pykälän kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 263
Hyvinvointialueelle siirtyvien virkojen perustaminen
606/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Taina Niiranen
taina.niiranen@pirha.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Virkanimikkeet 2.11.2022
Hyvinvointialueen henkilöstön palvelusuhteen muodosta säädetään laissa
Hyvinvointialueesta (211/2021). Lain 92 §:n mukaan palveluksessa oleva henkilöstö on
virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen.
Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää
varten perustetaan virka.
Hyvinvointialuelain 93 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää
aluevaltuusto tai hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätty muu toimielin.
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 33 §:n mukaan aluehallitus päättää
virkojen perustamisesta muiden kuin hyvinvointialuejohtajan osalta.
Osana henkilöstön vastaanottamista tulee Pirkanmaan hyvinvointialueen perustaa
kaikki tarvittavat virat koskien siirtyviä viranhaltijoita. Valmistelu pohjautuu
luovuttavien organisaatioiden elokuun 2022 tiedonkeruussa ilmoittamiin tietoihin.
Virkojen kelpoisuusehdot siirtyvät sellaisinaan liikkeenluovutuksen periaatteella.
Elokuun 2022 jälkeen tapahtuneet muutokset on pyydetty ilmoittamaan erikseen sekä
pitäytymään ilmoittamispäivän jälkeen tehtävistä muutoksista. Vastuu tietojen
oikeellisuudesta on luovuttavilla organisaatioilla.
Lisäksi virkaluettelon laadinnassa on huomioitu, mikäli luovuttavasta organisaatiosta
siirtyvä viranhaltija on valittu hyvinvointialueelle perustettuun uuteen virkaan eikä
perustetta luovuttavan organisaation viralle ole enää olemassa.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
osana henkilöstön vastaanottamista perustaa virat oheisen liitteen mukaisesti,
tarkastaa pykälän kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 264
Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan valinta
612/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen
vuokko.ylinen@pirha.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Hakuilmoitus
Aluehallitus perusti kokouksessaan 8.8.2022 § 160 hyvinvointialueen sisäisen
tarkastuksen johtajan viran. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023
alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja
mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.
Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopiston ylempi korkeakoulututkinto ja
aikaisemmalla toiminnalla hankittu riittävä taito. Tehtävässä edellytetään hyviä
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista
taitoa, toimialan tuntemusta ja riittävää johtamiskokemusta. Eduksi katsotaan
englannin kielen taito. Eduksi katsotaan lisäksi kyky hallita ja koordinoida laajoja
kokonaisuuksia ja toimeenpanna uudistuksia.
Hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan virka on ollut sisäisessä
ilmoittautumismenettelyssä 23.9.-9.10.2022. Asetettuun määräaikaan mennessä
virkaa haki kaksi henkilöä.
Hakijoiden ansiovertailu sisältää virkaan ilmoittautuneet. Hakemusasiakirjat
ja hakijayhteenveto on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan oheismateriaaliksi
(salassa pidettävät). Palkkaliite on esityslistan liitteenä (ei julkaista yleisessä
tietoverkossa).
Esityksenä on, että hakemuksiin perustuvan kokonaisarvion
perusteella hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan virkaan valitaan Sari
Nousiainen.
Hyvinvointialueen hallintosäännön 43 § mukaan aluehallitus ottaa virkaan sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelutuotannon palvelulinjajohtajat, integraatiojohtajan,
hankintajohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan, henkilöstöjohtajan, tietojohtajan,
strategiajohtajan, hallintojohtajan sekä sisäisen tarkastuksen johtajan sekä tutkimus-
ja kehitysjohtajan.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
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valita kokonaisarvion perusteella hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen
johtajan virkaan Sari Nousiaisen.
täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023
alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-
aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka,
virassa ei käytetä koeaikaa, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavaa
tehtävää aikaisemmin,
hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen johtajan kokonaispalkasta liitteen
mukaisesti,
virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on
toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun
ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä
edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 265
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2023
lukien
543/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Bragge, Eeva Torppa-Saarinen
Kaisa.Bragge@pirha.fi, Eeva.Torppa-Saarinen@pirha.fi
Johtava suunnittelija, Avopalvelulinjan johtaja
Liitteet

1 korjattu 7.11., LIITE 1 Asumispalvelujen myöntämisperusteet
Asumispalvelujen järjestäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön.
Asumispalvelua järjestetään sosiaalihuoltolain 21 §:n ja 21 a, b, c §:n perusteella niille
henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asumisessa tai asumisensa
järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka
edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista
järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua.
Asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista vuokrasopimukseen
perustuvaa asumispalvelua, jossa asukas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista hoito
ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua päivittäisiin toimintoihin. Asumispalvelut jaotellaan
tilapäiseen asumispalveluun, tuettuun asumispalveluun, yhteisölliseen asumiseen ja
ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laitoshoitoa myönnetään vain erityisen
painavin perustein.
Asumispalvelujen myöntämisen perusteita valmisteltiin työryhmässä, jossa oli
mukana Pirkanmaan luovuttavien organisaatioiden työntekijöitä Kangasalta,
Lempäälästä ja Tampereelta. Työryhmään on ollut mahdollista osallistua halutessaan
mistä tahansa Pirkanmaan kunnasta. Asumispalvelujen myöntämisen perusteita on
aiemmin kunnissa määritelty lähinnä palvelukuvauksissa ja kilpailutukseen liittyvissä
palvelumääritelmissä.
Asumispalvelujen myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden
tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan asumispalveluihin hakeutumista
ja tukemaan myöntämiseen liittyvää viranomaisten päätöksentekoa.
Liitteet:
LIITE 1 Asumispalvelujen myöntämisen perusteet

Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
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hyväksyä liitteen 1 mukaisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelujen myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan
hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.
Kokouskäsittely
Kuultiin asiantuntijana § 265 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja
johtava suunnittelija Kaisa Braggea, jotka poistuivat kokouksesta ennen
päätöksentekoa.
Esittelijä teki korjauksen liitteeseen seuraavasti: sivu 3, viimeinen kappale, toinen
lause; "Sellaisten asumispalvelujen tarvetta, jotka edellyttävät muuttamista,
arvioidaan, mikäli kotiin annettavat palvelut (esim. tuettu asuminen omassa kodissa ja
muut sosiaalihuollon palvelut) eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen tai
asiakkaalla ei ole asuntoa." muutetaan muotoon " Sellaisten asumispalvelujen
tarvetta, jotka edellyttävät muuttamista, arvioidaan, mikäli kotiin annettavat palvelut
(esim. tuettu asuminen omassa kodissa ja muut sosiaalihuollon palvelut) eivät riitä
vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen tai asiakkaalla ei ole asuntoa tai muusta
vastaavasta syystä."
Merkittiin, että Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta kokonaan § 265 käsittelyn
jälkeen.
Merkittiin, että varajäsen Ulla Kampman saapui kokoukseen § 265 käsitelyn jälkeen.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.33-10.40 § 265 käsittelyn jälkeen.
Päätös
Aluehallitus päättää
hyväksyä kokouksessa korjatun liitteen 1 mukaisesti päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen myöntämisen perusteet
noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Eeva Torppa-Saarinen

Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus

Pöytäkirja
07.11.2022

17/2022

17 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 35,13.10.2022
Aluehallitus, § 266, 07.11.2022
§ 266
Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniohje
487/2022
Konserni- ja toimitilajaosto, 13.10.2022, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Tiainen
Timo.Tiainen@pirha.fi
Konserniohjauksen päällikkö
Pirkanmaan hyvinvointialuekonserni tulee muodostumaan hyvinvointialueesta ja sen
tytäryhteisöistä. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on
kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella on määräysvalta
yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai
osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa
enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimestä.
Lisäksi hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuuteen kuuluu useita muita yhteisöjä,
joissa hyvinvointialueen omistus on alle puolet tai hyvinvointialue nimittää
vähemmistön hallituksesta.
Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin
muodostavat Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät
omistajaohjauksen periaatteet.
Konserniohje ja omistajaohjauksen periaatteet ovat hyvinvointialueen johtamisen
välineitä. Ne kuvaavat osaltaan aluevaltuuston näkemystä siitä, kuinka
hyvinvointialuekonsernin kokonaisuutta johdetaan ja tavoitellaan
hyvinvointialuekonsernin kokonaisetua.
Konserniohjeella mahdollistetaan konserniin kuuluvien yhteisöjen
ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen
sekä hyvinvointialueen konserniyhteisöstä saaman tiedonkulun tehostaminen.
Omistajaohjauksen periaatteet puolestaan määrittelevät missä toiminnoissa
hyvinvointialue on mukana omistajana. Näillä periaatteilla pyritään turvaamaan
hyvinvointialueen päätöksenteon systemaattisuus ja pitkäjänteisyys.
Hyvinvointialuelain mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja
konserniohjeesta. Hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on
valmistella osaltaan esitys näistä.
Hyvinvointialueen hallintosääntöä on kehitetty asteittain ja tämä kehitystyö jatkuu
yhä. Mikäli aluevaltuusto päättää tehdä muutoksia hallintosääntöön ja tällä olisi
vaikutusta konserniohjeen sisältöön, sisällytetään kyseiset muutokset
konserniohjeeseen teknisinä korjauksina.
Ehdotus
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Esittelijä: Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
hyväksyä osaltaan liitteenä olevan konserniohjeen
Kokouskäsittely
Esittelijä muutti konserniohjeen sisältöä seuraavasti:
kohta 1. Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteet
Pirkanmaan hyvinvointialue voi omistaa yhtiöitä, joita se tarvitsee suoraan tai
välillisesti palvelujen järjestämiseen.. Lause kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan
hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti
palvelujen järjestämiseen.
Kohta 5. Säätiöiden asema palveluntuottajina
Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu jatkossa vain yksi säätiö, Tays
Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen sotepalvelun tuottaminen. Lause
kuulumaan seuraavasti: Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu tällä
hetkellä vain yksi säätiö, Tays Tukisäätiö, jonka tehtävänä on muu kuin varsinaisen
sotepalvelun tuottaminen.
Kohta 9. Hyvinvointialuekonsernin valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
Kohta 9.1 Konsernin valvonta, kolmas kappale: Arvioinnin riippumattomuuden
varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen ja
säätiöiden hallitukseen. Lause kuulumaan seuraavasti: Arvioinnin riippumattomuuden
varmistamiseksi tarkastuslautakunnan jäseniä ei tule nimittää tytäryhteisöjen tai
määräysvallassa olevien säätiöiden hallitukseen.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin esittelijän tekemillä muutoksilla.
Aluehallitus, 07.11.2022, § 266
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Tiainen
Timo.Tiainen@pirha.fi
Konserniohjauksen päällikkö
Liitteet

1 Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniohje_konsernijaosto 131022
Asian esittely konserni- ja toimitilajaoston 13.10.2022 kokouksella § 35.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
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hyväksyä osaltaan liitteenä olevan konserniohjeen,
esittää aluvaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy konserniohjeen.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 266 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Konserni- ja toimitilajaosto, § 41,13.10.2022
Aluehallitus, § 267, 07.11.2022
§ 267
Y-talon maanvuokrasopimuksesta päättäminen
532/2022
Konserni- ja toimitilajaosto, 13.10.2022, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Toivakka
maria.toivakka@pirha.fi
vs. hallintojohtaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 9.5.2022 jatkaa lasten- ja
nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelua Tays Keskussairaalan Y-talon
tontille ja käynnistää hankesuunnitelman valmistelun investointipäätöstä varten.
Hanke sisältyy Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2023-2026
investointisuunnitelmaan, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan
3.10.2022.
Uudisrakennuksen myötä lasten- ja nuorisopsykiatrian tilat saadaan vastaamaan
tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa. Perusteina rakennuksen
sijoittelulle ovat olleet mm. nykyistä rauhallisempi sijainti, mahdollisuus ulkoilupihojen
rakentamiseen, synergiaetu lähellä sijaitsevan aikuispsykiatrian T-rakennuksen kanssa
sekä mahdollisuus tunneliyhteyden avulla tehokkaaseen sisälogistiikkaan.
Tays Keskussairaalan Y-talon maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2048 asti.
Uudisrakennus edellyttää Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talon kanssa tehdyn
maanvuokrasopimuksen ennen aikaista päättämisestä ja tontilla sijaitsevan
rakennuksen lunastamista sekä purkamista. Sopimus maanvuokrasopimuksen
ennenaikaisesta päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta on liitteenä.
Rakennuksen lunastushinnaksi esitetään 5 000 000 euroa. Hinta perustuu osapuolten
neuvotteluihin ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin. Lunastushintaa koskevat
arviot perustuvat rakennuksen tekniseen- ja markkina-arvoon. Arviot ovat sopimuksen
liitteenä.
Sopimus on ehdollinen ja edellyttää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston
hyväksyntää, Pirkanmaan hyvinvointialueen toimivaltaisen elimen hyväksyntää ja
rakennuksen nykyisten asukkaiden vuokrasopimusten päättämistä. Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallitus on 3.10.2022 päättänyt esittää sopimuksen hyväksymistä
sairaanhoitopiirin valtuustolle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 39 §:n
mukaisesti sairaanhoitopiiri ei voi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä
hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian
kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.
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Ehdotus
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
hyväksyä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays
keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta
päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että Juhani Sand poistui kokouksesta klo 18:44 (esteellisyysilmoitus). Asian
esittelijäksi siirtyi Pasi Virtanen.
Merkittiin, että kiinteistöjohtaja Petri Laurikka kuultiin asiantuntijana kokouksessa
asian käsittelyn ajan.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
hyväksyä osaltaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays
keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta
päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta, ja
antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn
pohjana.
Päätös
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
hyväksyä osaltaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri solmii sopimuksen Tays
keskussairaalan Y-talon tontin maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta
päättämisestä ja rakennuksen lunastamisesta, ja
antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.
Esteellisyys
Juhani Sand esteellisyys todettiin hallintolain 28 §: n 5) kohdan perusteella. Sand
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Aluehallitus, 07.11.2022, § 267
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Tiainen, Vuokko Ylinen
Timo.Tiainen@pirha.fi, vuokko.ylinen@pirha.fi
Konserniohjauksen päällikkö, hallintojohtaja
Asian käsittely konserni- ja toimitilajaoston 13.10.2022 kokouksessa § 41.
Voimaanpanolain (616/2021) mukaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen
sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun
lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen
ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.
Edellä tarkoitetun kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen
hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat.
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Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys:
1) kuntayhtymän omaisuudesta;
2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja
sopimuksista; sekä
3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja
tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka
eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.
Hyvinvointialueella on oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja
asiakirjoja.
Edellä 20 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän viranomainen ei voi 21 §:ssä tarkoitetun
selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä
hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian
kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.
Esitetään, että aluehallitus päättää Y-talon tontin vuokraa koskevasta asiasta sen
jälkeen, kun sopimus on siirtynyt hyvinvointialueelle. Pykälän liitteet ovat
valmisteluvaiheessa ei julkisia.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
merkitä tiedoksi konserni- ja toimitilajaoston päätöksen,
siirtää Y-talon tontin maanvuokrasopimuksesta päättämisen 1.1.2023 jälkeen.
Kokouskäsittely
Aluehallitus päätti tarkastaa pykälän kokouksessa.
Merkittiin, että varajäsen Atanas Aleksovski saapui kokoukseen § 267 käsittelyn ajaksi.
Merkittiin, että Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta § 267 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Esteellisyys
Leena Kostiainen ja Pekka Järvinen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1
mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo
11.03-11.09. Esteellisyydet todettiin.
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§ 268
Julkisuuslain mukainen ratkaisuvalta
559/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen
vuokko.ylinen@pirha.fi
hallintojohtaja
Julkisuuslain 14 §:n viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen,
jonka hallussa asiakirja on. Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen
henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se
hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.
Aluevaltuusto voi hallintosäännössään antaa tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena
toimivalle hyvinvointialueen toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa
asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Jos tietoja ei voida antaa, tietojen pyytäjällä on oikeus saada asiassa
muutoksenhakukelpoinen päätös.
Aluehallitus hyväksyi 24.10.2022 § 254 hyvinvointialueen tietosuoja- ja
tietoturvapolitiikan. Asiakirjassa on määritelty henkilötietojen käsittelyprosessit ja
vastuuhenkilöt. Julkisuuslain mukaista päätösvaltaa käyttävät viranhaltijat
määritellään tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan linjauksia vastaavasti seuraavasti:
Terveydenhuollon potilastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri.
Sosiaalihuollon asiakastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava sosiaalijohtaja.
Henkilöstötietojen osalta henkilöstöjohtaja.
Hallintotoiminnan tietojen osalta hallintojohtaja.
Pelastuspalvelutietojen osalta (poislukien ensihoidon potilastiedot) pelastusjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää, että
Julkisuuslain 14 §:n mukaista päätösvaltaa hyvinvointialueella käyttävät seuraavat
viranhaltijat:
Terveydenhuollon potilastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri
Sosiaalihuollon asiakastietojen osalta hyvinvointialueen vastaava sosiaalijohtaja
Henkilöstötietojen osalta henkilöstöjohtaja
Hallintotoiminnan tietojen osalta hallintojohtaja
Pelastuspalvelutietojen osalta (poislukien ensihoidon potilastiedot) pelastusjohtaja
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 269
Valtionavustus -hankkeiden siirto hyvinvointialueelle
592/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen, Eeva Halme
vuokko.ylinen@pirha.fi, eeva.halme@pirha.fi
hallintojohtaja, kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Hankkeiden valtionosuuksien siirto ja oma vastuut 26.10.2022
2 Esitys kunnista ja PSHP
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki ja Ylöjärven kaupunki hallinnoivat
tai ovat osatoteuttajina useissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan liittyvissä
hankkeissa. Hankkeiden rahoittajina ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Pirkanmaan
liitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela.
Valtioavustuspäätösten ja muiden rahoituspäätösten mukaan nykyiset hankkeiden
hallinnoijat ja osatoteuttajat voivat käyttää rahoitusta 31.12.2022 saakka. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle,
rahoituksia on oikeutettu käyttämään vain Pirkanmaan hyvinvointialue edellyttäen,
että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan
hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella (toimielimen päätös)
hyvinvointialueen käytettäväksi.
Pirkanmaan sairaanhoitoiiri (PSHP) hakee Pirkanmaan hyvinvointialueen
suostumusta seuraavien hankkeiden ja valtionosuuksien siirtämiseksi
hyvinvointialueelle.
1. Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantamisen ohjelma
STM on myöntänyt (VN/18139/2021) hakemuksen mukaisesti PSHP:
lle valtionavustusta 1,0 milj. euroa käytettäväksi 1.11.2021-31.12.2023 palliatiivisen
hoidon palvelujen tuottamisen ja laadun parantamisen ohjelmaan. Hankerahoitus on
täysimääräinen (100 %)
2. Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä
(PASEK) -hankkeen jatko
PSHP:lle myönnettiin 27.6.2022 valtionavustusta 90 246 euroa Pakolaisten
mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä (PASEK) -
hankkeen jatkokaudelle. Valtionavustus täydentää 17.12.2020 hankkeelle myönnettyä
valtionavustusta (VN/17806/2020). Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi
aikavälillä 1.12.2022-30.6.2023.Hankkeen kokonaiskustannusarvioon 112 807 €, josta
Taysin osahankkeen kustannusarvio 39 467 € ja sen mukainen omarahoitusosuus (20
%) 7893 €.
3. Sisä-Suomen yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja
tukirakenteet (PsySos) -hanke
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PSHP:lle on myönnetty 20.12.2021 valtionavustusta (VN/28714/2021) 1 676 000 euroa,
jakautuen psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskeviin
koordinointitehtäviin 1 296 000 euroa, ja lasten ja nuorten vaativien palveluiden
osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin koordinointitehtäviin 380 000 euroa.
Myönnetyllä avustuksella voidaan kattaa enintään 80 prosenttia hankkeen
valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista, jolloin omarahoitusosuus vuonna
2023 on 154 462 €.
4. Valtionavustuksen myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusten
toiminnan nopeutettuun käynnistämiseen
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 11.10.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiirille
hankeavustuksena (VN/23487/2022) yhteensä 1 019 731 euroa valtionavustusta
sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen toiminnan nopeutettuun
käynnistykseen. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.5.2022-
31.12.2022 syntyviin kustannuksiin. Koska päätös on saatu vasta lokakuussa ei
hankkeen alkuperäinen aikataulu ole mahdollista toteuttaa. Tämän vuoksi haetaan
rahoituksen käytön siirtoa hyvinvointialueelle järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 ja
samalla haetaan hankkeelle jatkoaikaa.
5. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla, KUPPI-hanke
Tampereen kaupungin sivistystoimi hallinnoin kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus
Pirkanmaalla hanketta (THL 1031/9.02.02/2021). Hankkeelle on myönnetty
valtionavustusta 1.1.2021-31.10.2023 yhteensä 348 000 euroa ja lisäksi on hallinnoijan
ja osatoteuttajien omavastuu 154 125 euroa. PSHP:n omavastuuosuus vuodelle 2023
on 2300 € ja se voidaan kattaa työpanoksena.
6. Valtionavustus Suomen kestävän kasvun hankkeille, Pirkanmaalla HOPPU
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on hakenut Suomen kestävän kasvun rahoituksesta
hankerahoituksesta vuodelle 2022. Päätöksen (VN/5398/2022) mukaan rahoitus on
1868 800 euroa, ei omavastuuta ja se on käytettävissä 31.12.2022 mennessä
syntyneisiin kustannuksiin ja lisäksi hankkeen raportointiin ja hallinnollisiin menoihin
1.1.2023-30.4.2023 väliseltä ajalta.
7. Lastenasiaintalo / Barnahus-hanke
PSHP:lle on myönnetty valtionavustusta (VN/21913/2021-STM-6) Lastenasiaintalon /
Barnahus-hankkeeseen vuosille 1.1.2022-31.12.2023 yhteensä 1250 000 €. Hankkeen
tavoitteena on kehittää lapsiin kohdistuvaan väkivaltaepäilyssä lapsiystävällinen,
monialainen ja tietoperustainen tutkintaprosessiin liittyvä malli.
1.1.2023 valtionavustusta, 470 000 €, voi käyttää vain Pirkanmaan hyvinvointialue ja
osatoteuttajat Kanta-Hämeen hyvinvointialue sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.
Hankkeessa ei ole omavastuuosuutta.
8. Työote-hanke
PSHP on osatoteuttajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaan ja STM:n
rahoittamassa (VN/24288/2020) TYÖOTE-hankkeessa 2020-30.9.2023. Avustusta saa
käyttää vain Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Työterveyslaitoksen ja Itä-Suomen
yliopiston kustannuksiin.
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Hankkeen tavoitteena on juurruttaa kaikkiin Manner-Suomen sairaanhoitopiireihin,
jatkossa hyvinvointialueille, Keski-Suomen OTE-kärkihankkeessa luotu ns. Keski-
Suomen malli vuoden 2023 loppuun mennessä.
Hankkeen arvioidut kustannukset ovat ensi vuodelle 1.1.2023-30.9.2023 12 000 €.
9. Samassa repussa hanke
PSHP on saanut STM:n rahoituspäätöksellä (VN/27906/2021-STM-4) valtionavustusta
päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja
palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. Hankerahoitusta on käytettävissä 1.1.2022-
31.12.2023 syntyviin menoihin ja 1.1.2024-30.4.2024 hankkeen raportointiin. Siirtyvä
valtionosuus vuodelle 2023 olisi 317 000 €.
Tampereen kaupunki hakee Pirkanmaan hyvinvointialueen suostumusta
seuraavien hankkeiden ja valtionosuuksien siirtämiseksi hyvinvointialueelle.
1. Liki- hanke
Liki-hanke toteutetaan ajalla 16.6.2021 - 31.8.2023 Tampereen Evankelis-Luterilaisessa
Seurakuntayhtymässä ja osatoteuttajana toimii tällä hetkellä Tampereen Aikuisten
sosiaalipalvelut. Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (EURA 2014/11374/09
02 01 01/2021/KESELY) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
6.8.2021 päätöksellä. Rahoitus on käytettävissä 31.8.2023 saakka.
Hyvinvointialueelle siirtyvä valtionavustus 1.1.2023-31.8.2023 on noin 36 420 € josta
omavastuu on noin 7 284 €.
2. Linja 20-hanke
Linja 20 -hanke on Tampere Missio ry:n Diakonissalaitoksen säätiön sekä Tampereen
ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen
sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke, jossa kohderyhmänä ovat 18-
29 -vuotiaat nuoret aikuiset. Tampere Missio ry toimii hankkeen hallinnoijana.
Hankeaika on 1.9.2020-31.8.2023
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 827 961 euroa. Keski-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (EURA 2014/9796/09 02 0202/2020/KESELY) on
myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta hankkeen
kokonaiskustannuksiin 662 370 euroa. Hyvinvointialueelle siirtyvä omavastuuosuus on
34 000 euroa.
3. Asumisen tuen hanke (Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi)
Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä jatkorahoitus (VN/15696/2022) vuosille 2022-
2023 saatiin nimellä Asumisen tuen hanke. Asumisen tuen jatkohankkeen
kokonaiskustannusarvio on 489 500 euroa, joka on tarkoitettu käytettäväksi ajalla
1.10.2022 – 31.12.2023. STM:n hankeavustus on 80 % ja hyvinvointialueelle siirtyvä
valtionosuus on 313 280 euroa ja omavastuuosuus 79 120 euroa.
4. GHW AKKE (Growth from Health and Wellbeing)
’Growth from Health and Wellbeing – testaus- ja innovaatioympäristöt TKI-tukena
yrityksille’ (GWH-AKKE) -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
(TAMK) ja sen osatoteuttajina ovat Tampereen korkeakoulusäätiö (TAU) ja Tampereen
kaupunki. Hanke toteutetaan yhteishankkeena.
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Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 374 980 euroa. Pirkanmaan liitto (PL/126/04.
03.02.02.00/2020) on myöntänyt hankkeelle rahoitusta yhteensä 299 984 euroa.
Rahoittajan osuus on 80 % ja hanketoteuttajien omavastuuosuus 20 %
kustannuksista. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi ajalla 1.4.2022 – 31.12.2023.
Hyvinvointialueelle siirtyvä valtionavustus on noin 40 000 euroa ja omavastuu noin
8 000 euroa.
5. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden
yhdyspinnoilla
Kela on myöntänyt Tampereen kaupungille rahoitusta Sosiaalisen kuntoutuksen
kehittäminen Kelan kuntoutuspalveluiden yhdyspinnoilla -kehittämishankkeen
toteuttamiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 300 000 euroa ja rahoitus on
tarkoitettu käytettäväksi 19.11.2020-31.5.2023 välisenä aikana syntyviin
kustannuksiin. Arvio vuonna 2023 toteutuvista menoista on 43 133 euroa.
Hankkeessa ei ole omavastuuosuutta.
6. DigiDia - Digitaalista osaamista diabetesta sairastavien ja heikossa työmarkkina-
asemassa olevien kansalaisten toimintakyvyn tueksi -hanke
Digitaalista osaamista diabetesta sairastavien ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien kansalaisten toimintakyvyn tueksi, DigiDia -hanketta koordinoi Tampereen
ammattikorkeakoulu Oy (TAMK) ja sen osatoteuttajina ovat Tampereen kaupunki,
Suomen Diabetesliitto ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 525 486 euroa. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus on myöntänyt (EURA 2014/12170/09 02 01 01/2021/KESELY)
rahoitusta hankkeen kokonaiskustannuksiin 420 389 euroa 26.10.2021 tekemällään
päätöksellä. Osapuolten omarahoitusosuus on yhteensä 105 097 euroa. Rahoitus on
tarkoitettu käytettäväksi ajalla 1.10.2022 – 31.8.2023. Hyvinvointialueelle siirtyvä
valtionavustus on 16 848 euroa ja omavastuu 4 212 euroa.
Ylöjärven kaupunki hakee Pirkanmaan hyvinvointialueen suostumusta POIMI-
hankkeen valtionosuuden siirtämiseksi hyvinvointialueelle.
Ylöjärven kaupunki hallinnoi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa POIMI-
hanketta (VN/16255/2022). Kaupunki on hakenut hankerahoituksen käytön jatkoa
1.1.2023-30.6.2023. Vuoden 2023 budjetti on 86 000 €, joka koostuu omavastuusta
17 200 € ja valtionrahoituksesta 68 800 €.
Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla matalalla
kynnyksellä palveluohjausta, tukea ja koulutusta mielenterveyteen, päihdekäyttöön,
korona-ahdistukseen tai sosiaalisiin kysymyksiin liittyen hankkeessa perustetulla
MIELIKIOSKILLA.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää, että
Pirkanmaan hyvinvointialue antaa suostumuksensa vastaanottaa Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hankkeisiin liittyvät vastuut ja velvollisuudet 1.1.2023 alkaen,
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Pirkanmaan hyvinvointialue antaa suostumuksensa vastaanottaa Tampereen
kaupungin hankkeisiin liittyvät vastuut ja velvollisuudet 1.1.2023 alkaen,
Pirkanmaan hyvinvointialue antaa suostumuksensa Ylöjärven kaupungin
hallinnoiman MIELIKIOSKI-hankkeen siirtämisestä 1.1.2023 alkaen,
hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan antamaan suostumus hyvinvointialueen
puolesta muiden mahdollisten loppuvuodesta 2022 esille tulevien hankkeiden
vastaanottamisesta hyvinvointialueelle.
Kokouskäsittely
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankkeiden siirto, Tampereen kaupungin hankkeiden
siirto ja Ylöjärven kaupungin hankkeiden siirto käsiteltiin kukin erikseen.
Pöytäkirjantarkastajana § 269 aikana toimii varapöytäkirjantarkastaja Arja Laitinen,
Pekka Järvisen ollessa esteellinen.
Merkittiin, että Anna-Kaisa Ikonen saapui kokoukseen § 269 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Leena Kostianen, Pekka Järvinen, Ulla Kampman ja Olga Haapa-aho ilmoittivat
olevansa esteellisiä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta Ulla Kampman ja Olga
Haapa-aho ilmoittivat olevansa esteellisiä Tampereen kaupungin osalta, Erja Pelkonen
ilmoitti olevansa esteellinen Ylöjärven kaupungin osalta ja Miko Bergbom ilmoitti
olevansa esteellinen Sastamalan kaupungin osalta. Esteelliset (HL 28 § 1 mom 5 kohta)
poistuivat kokouksesta ko. kunnan hankkeiden käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet
todettiin.
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§ 270
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta
annetun lainvoimaantulosäännöksen muuttamisesta
555/2022
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Taru.Kuosmanen@pirha.fi
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Liitteet

1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta, VN/27221/2022, lausuntopyyntö
2 Lausunto Pirkanmaan hyvinvointialue 555/2022
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012,
jäljempänä vanhuspalvelulaki) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta.
Lausunnossa pyydetään kannanottoa kahteen asiaan:
1. Pidetäänkö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana
riittävän henkilöstön turvaamiseksi tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa
2. Pidetäänkö luonnoksessa esitettyjä vaikutusarviointeja riittävän kattavina ja
asianmukaisina.
Esitys Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunnoksi on liitteenä. Sosiaali- ja
terveysministeriö on myöntänyt 31.10.2022 lausunnon antamiselle uuden määräajan
7.11.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
antaa liitteenä olevan lausunnon vanhuspalvelulain (980/2012) muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta,
tarkastaa pykälän kokouksessa.
Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti liitteenä olevaa lausuntoa seuraavasti: kohta 1.,
toinen kappale, viimeinen lause "Mitoitukseen 0.65 pääseminen 1.4.2023 mennessä ei
ole realistista." muutetaan muotoon "Mitoitukseen 0.65 pääseminen koko Pirkanmaan
alueella 1.4.2023 mennessä ei ole realistista."
Merkittiin, että Marko Jarva poistui kokouksesta kokonaan § 270 aikana.
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Päätös
Aluehallitus päättää
antaa kokouksessa korjatun liitteenä olevan lausunnon vanhuspalvelulain (980
/2012) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta,
tarkastaa pykälän kokouksessa.
Tiedoksi
kirjaamo/STM, Päivi Tryyki
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§ 271
Tiedoksi merkittävät asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen
vuokko.ylinen@pirha.fi
hallintojohtaja
Aluehallitus on päättänyt syksyn 2022 kokousajat kokouksessaan 24.5.2022 § 107.
Aluehallituksen varakokouspäiväksi suunniteltu 19.12.2022, on tarpeen ottaa käyttöön
ja kokous pidetään ko. ajankohtana.

Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
merkitä tiedoksi kokouspäivän vahvistamisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 272
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 on nähtävissä
hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Asiakkuus- ja laatujaosto 31.10.2022
Henkilöstöjaosto 12.10.2022 ja 27.10.2022
Konserni- ja toimitilajaosto 13.10.2022
Hyvinvointialuejohtaja
Hankinta:
§ 100/2022 Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisen suorahankinta,
28.10.2022
Sote-johtaja
Vakituiseen virkasuhteeseen ottaminen:
§ 31/2022 Ylilääkärin (koulutus) valinta, 27.10.2022
§ 32/2022 Ylilääkärin, terveyspalvelujen vastuuyksikön (pohjoinen), valinta, 27.10.2022
§ 33/2022 Ylilääkärin, terveyspalvelujen vastuuyksikön (länsi) valinta, 27.10.2022
§ 34/2022 Ylilääkärin, terveyspalvelujen vastuuyksikön (etelä) valinta, 27.10.2022
§ 35/2022 Sairaalapalvelulinjan johtajaylilääkärin valinta, 31.10.2022
Ehdotus
Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan ja sosiaali- ja terveysjohtajan
edellä mainittuihin ajalla 27.-31.10.2022 tekemiin päätöksiin,
että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 12.10.-31.10.2022
tekemiin päätöksiin.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§258, §259, §260, §261, §267, §270, §271, §272
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).
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Oikaisuvaatimus
§262, §263, §264, §265, §266, §268, §269
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.

