PirSOTE ja KOMAS -ohjausryhmän -kokous
1./2020
Aika: perjantai 9.10.2020 klo 12.20-15.00, Pirkanmaan liitto, kh. Roine ja Teams
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, pj.
Lanne Marika, Kangasala ja Pälkäne
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
Soukko Tarja, Hämeenkyrö
Tallila Timo, Ikaalinen
Tomas Eija, PSHP
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun
Tuominen Tuula, Pikassos
Käsiteltävät asiat:
1. Pöytäkirjantarkistajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Elina Anttila ja Eeva Halme.
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2. KOMAS tilannekatsaus (talousarvion laskennan periaatteet ym. muut mahdolliset asiat), Jukka
Alasentie
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•
•
•
•
•
•
•
•

sopimuksista: yt-alueella ainoastaan isäntäkunta saa tehdä sotea koskevia sopimuksia.
Jaakko toi esiin, että maanantaina 12.10. on neuvottelu STMn kanssa, jossa käydään läpi mallia, jonka mukaan sekä yksittäiset kunnat että yhteistoiminta-alueet voisivat tehdä sopimuksia.
sopimus tehdään sen tahon kanssa, jonka kirjanpitoon aiheutuu kustannuksia.
esitettiin toive, että kunnat käsittelisivät sopimukset yhtenä pakettina
tuntikirjausten tulee olla tarkkoja, ohjeiden mukaisesti
mikäli osatoteuttajat tekevät hankintoja, tulee noudattaa suunnitelman mukaisia ohjeistuksia.
Mahdollisista hankinnoista voi olla Jukkaan yhteydessä.
Rami varmistaa ICT-hankintojen sisällön suunnitelmanmukaisuuden
jos kustannukset todetaan tukikelvottomiksi, ne jäävät kunnan kustannuksiksi

3. Pirkanmaan sote ohjausryhmän 25.9.2020 ja kuntajohtajakokouksen 2.10.2020 linjaukset,
Jaakko Herrala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirkanmaan sote-uudistuksen johtoryhmän toiminta nykymuodossaan lakkautetaan, vastaavat
asiat käsitellään Pirkanmaan kuntajohtajakokouksessa, jonka asialistalla sote-uudistusasiat ovat
vakiona
poliittiset piirijärjestöt muodostavat Pirkanmaan poliittisten piirijärjestöjen yhteistyöryhmän
muutosjohtajat yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa valmistelevat malleja ja periaatteita, joilla
henkilöstön osallistuminen valmisteluun varmistetaan
STM ohjausneuvottelut ovat 4.11. ja 6. 11. (YTA)
sovittiin, että sote-puheenjohtajat edustavat sote-johtajia ohjausneuvotteluissa
ICT-asioita valmistellaan kahdessa erityyppisessä valmisteluryhmässä: rakenneraha-ICT koordinaatioryhmässä sekä ICT tulevaisuusstrategiaa pohtivassa ryhmässä
UNA-kokonaisuus siirtyy n. viiden vuoden päähän
neljän Lape -koordinaattorin rekrytointi on käynnissä
hankesalkkujen omistajat kokoavat tilannekuvaa ja koordinoivat osahankkeiden käynnistämistä. Erityisesti digitalisaation alkukartoitus voi olla haastavaa. On kuitenkin tarvetta kartoittaa, mitä kunnissa on käytössä.
THL on lähettänyt kuntiin asiakaspalautekyselyn. Sähköinen linkki tulee saada asiakkaille vastattavaksi. Tämän lisäksi on paperisia vastauslomakkeita. Palautetta kysytään avosairaanhoidon
lääkärin tai hoitajan vastaanotolla käyneiltä sekä fysioterapeutin, sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla käyneiltä.

4. PirSOTE hankkeen tilannekatsaus (Pirkanmaan valtionavustuspäätökset tilanne, rekrytoinnit,
kuntien toimeenpanontilanteen kartoitus ja yhteydenpidosta sopiminen, THL alkuarvioinnit ja
perusterveydenhuollon kysely toteutus.) Jaakko Herrala
•
•
•

Monni-hankkeesta ei ole vielä tehty valtionavustuspäätöstä, ei myöskään työkykyohjelmasta.
Sosiaalihuollon kehittämisohjelman pilotit: sovittiin, että kaikki kunnat ovat mukana piloteissa.
Pikassos hallinnoi ja koordinoi pilotteja. Tarkastellaan myöhemmin, miten kunnat ovat mukana
ja missä vaiheissa.
Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI)-ohjelma:
o Tampereen kaupunki on kiinnostunut KATI-ohjelmasta
o hanke edellyttää 50% omarahoitusta, mikä tarkoittaa käytännössä n. 500 000€. Mikäli
Tampere osallistuu ja muita kuntia, muilta kunnilta tarvitaan yhteensä 86 000€ omarahoitusta v. 2021 loppuun. Omarahoitus voidaan kattaa myös työpanoksina.
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o Sovittiin, että omarahoituksen jako toteutetaan kapitaatioperiaatteella.
o Mikäli vain Tampereen kaupunki on kiinnostunut hankkeesta, hanke ei täytä maakunnallisia kriteerejä.
o Pohdittiin, miten löytyy yhteys muuhun kehittämiseen ja yhdyspinta PirSOTE-kokonaisuuteen. Kussakin PirSOTEn työpaketissa on paljon variaatioita, mihin suuntaan edetä,
koska tarjolla on niin moninainen valikoima. Jos saadaan aikaan yhteinen näkemys etenemisestä, siihen tulisi sitoutua. Pitäisikö tekemisiä rajata eikä rönsytä eri suuntiin?
o Ilmoitukset Jaakolle osallistumisesta KATI-ohjelmaan 19.10. mennessä.
o Tampereen kaupungilla Anniina Tirronen ja Tiina Karttunen ovat yhteyshenkilöitä KATIn suhteen

5. Viva, Jaakko Herrala
•
•
•
•
•

Riittakerttu Kaltiala (Pshp) esitteli Viva-hankesuunnitelmaa.
kuntien tulisi päättää, miten osallistuvat hankkeeseen. Taysin puolelta ei ole tarpeen rajata osallistujia.
sovittiin, että jaetaan osallistujapaikat maakunnittain suhteessa väestöpohjaan, jonka jälkeen
paikat jaetaan Pirkanmaalla 15 alueen/kunnan kesken, jota kautta paikkamäärä saadaan selville
Riittakerttu lähettää Tiinan välityksellä sote-johtajille kyselyn hankeosallistumisesta ja siitä,
kuka toimii kunnan/alueen yhteyshenkilönä ja siitä, kummassa vaiheessa kunta haluaa olla mukana
Riittakerttu varmistaa, milloin hankkeen toinen vaihe toteutuu

6. Sosiaalihuollon kehittämisohjelma. THL pilotteihin haku. Jaakko Herrala
Käsiteltiin kohdassa 4.
7. Muut asiat
Ei muita asioita.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 6.11. klo 12-15. Marika Lanne toimii kokouksen puheenjohtajana. Asialistalla mm. näkemys siitä, miten kunnat ovat saaneet hankkeensa liikkeelle (Eeva tai Jaakko)
PirSOTE ja Komas-ohjausryhmään lähetetään eri linkki kuin sote-johtajien kokoukseen.

