PÖYTÄKIRJA
PirSOTE ja KOMAS -ohjausryhmän -kokous
2./2020
Aika: perjantai 6.11.2020 klo 12.00-14.00, Teams ja Pirkanmaan liitto, kh. Roine
Osallistujat:
Alanen Hanna-Mari, PSHP
Alasentie Jukka, Pirkanmaan liitto
Anttila Elina, Akaa ja Urjala
Halme Eeva, Nokia
Hellsten Sari, Kuhmoinen
Herrala Jaakko, Pirkanmaan liitto
Kaikko Kirsi, STM
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht.
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi
Kuopila Antti, STM
Kuosmanen Taru, Tampere ja Orivesi
Lanne Marika, Kangasala ja Pälkäne, pj.
Luukkanen Sanna, Kuhmoinen
Mäkinen Sari, PSHP
Nieminen Kari, PSHP
Niiranen Taina, Parkano ja Kihniö
Nikkarinen Leena-Kaisa, THL
Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti
Pelttari Titta, Lempäälä
Rautalammi Sanna, Valkeakoski
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki
Sand Juhani, PSHP
Santalahti Anne, Ylöjärvi
Siren Riku, Pirkanmaan liitto
Soukko Tarja, Hämeenkyrö
Tallila Timo, Ikaalinen
Tomas Eija, PSHP
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun
Tuominen Tuula, Pikassos
Käsitellyt asiat:
1. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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2. Pöytäkirjantarkistajien valinta
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Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Minna Koskinen, Sari Hellsten
3. PirSOTE akatemia ehdotus (Taina Niiranen ja Anne Markkula)
Taina ja Anne esittelivät koulutustarjotinta, joka toimii ikään kuin koulutuskalenterina, josta kuntien
henkilöt voivat poimia koulutuksia tarpeisiinsa. Ohjausryhmässä voidaan linjata osittain, mihin koulutuksiin kuntien kannattaisi osallistua. Kesään saakka kunnat kuitenkin päättävät itsenäisesti henkilöstönsä koulutuksista ja tekevät sopimukset sopimusten allekirjoittajina. PirSOTE-hankkeeseen ei ole
budjetoitu erillistä rahoitusta koulutukseen.
Sovittiin, että koulutuksista tulee tuoda ohjausryhmään ensi vuoden alussa esitys, jonka perusteella sovitaan yhteisesti, mihin koulutuksiin kannattaisi osallistua. Tuotiin esiin, että muutostuen tarve on ilmeinen ja erityisesti olisi tarvetta yhteisille koulutuksille esim. digitalisaatioon ja tietosuojaan liittyen.

4. Komas tilannekatsaus ja ajankohtaiset linjattavat asiat (Riku Siren ja Rami Nurmi)

KOMAS 3-rahoitukset on pääosin allokoitu ja lukittu. On olemassa myös allokoimatonta rahoitusta,
jonka käytöstä tulee keskustella PirSOTE-hankepäälliköiden kanssa ja etsiä maakunnallinen näkökulma. Kuntakohtainen jakaumaexcel on pöytäkirjan liitteenä. Kommentit ja kysymykset exceliin liittyen rami.nurmi@tampere.fi. On mahdollista myös pitää erillinen klinikka, jossa katsotaan rahoitusta
ja suunnitelmia.
Sosiaalihuollon KANTA: Tampereella työ on käynnissä ja myös kehyskunnat ovat saaneet sovittua
etenemisestä. Pro consona-kunnissa tehdään verkostotyötä ja niissä ei ole tarvetta vielä projektipäällikölle. Pikassokselta on mahdollista hankkia yhteistä resurssia, joka laatii palvelutehtäväluokituksen.
Sovittiin, että
• Kunnat varaavat hankerahoituksestaan asiantuntijaresurssin ja jokainen kunta tekee Pikassoksen kanssa oman sopimuksen. Pikassos laskuttaa kultakin kunnalta oman osuuden aiheutumisperusteisesti. Pikassoksen laskut voidaan maksaa hankerahoista ja täten saada mukaan maksatuksiin. Pikassoksen resurssi aloittaisi ensi vuoden alusta.
• Tampere voi toimia tässä koollekutsujana.
• Huomioitavaksi myös, että KELA vaatii virallisen päätöksen KANTAan liittymisestä lautakunnasta tai muusta toimivaltaisesta elimestä. Päätös on tehtävä viimeistään tammikuussa

Nostettiin esiin, että muutama kunta on kiinnostunut toimintolähtöisestä työvuorosuunnittelusta. Todettiin, että yhteinen hanketyöntekijä voisi olla hyvä ajatus kokeilla suunnittelua. Mikäli kokeilu olisi
onnistunut, sitä voitaisiin levittää. Jaakko on kiinnostuneisiin kuuteen kuntaan yhteydessä.
5. Pirsote tilannekatsaus ja ajankohtaiset linjattavat asiat
a. Kokonaiskuva keskitetystä valmistelusta ja kuntien valmistelun tilannekuva (Eeva
Halme)
Eeva toi esiin, että kunnat ovat eri vaiheissa vaiheissa suunnitelmissaan ja pienemmät kunnat tarvitsevat ehkä enemmän tukea hanketyössään. On käyty myös keskustelua, mikä on hanketyötä, mikä virkatyötä. Oleellista on kuitenkin pitäytyä hankesuunnitelman tavoitteissa. Toimeenpanosuunnitelmien
kautta myös hanketoimistolle tulee kuvaa siitä, mitkä osatoteuttajat tarvitsevat tukea enemmän, mitkä
vähemmän.
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b. Lyhyet hankesalkkujen 1-5 tilannekatsaukset (Sari Mäkinen, Milja Koljonen, Heli
Niemi, Maarit Varjonen-Toivonen, Birgitta Niskanen)
Hankepäälliköt esittelivät lyhyet katsauksensa omista salkuistaan.
6. Muut asiat
Ei muita asioita.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 18.12. klo 12-14.

