PirSOTE ja KOMAS -hankkeiden ohjausryhmän kokous

Aika
Paikka

Osallistujat

PÖYTÄKIRJA

pe 11.6.2021 klo 12.00-13.55
Teams-kokous

Alanen Hanna-Mari, PSHP
Alasentie Jukka, Pirkanmaan liitto
Anttila Elina, Akaa ja Urjala
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto
Hellsten Sari, Kuhmoinen
Herrala Jaakko, Pirkanmaan liitto
Juurikkala Virva, STM
Koivisto Janita, Valkeakoski
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
Lähdeaho Marja-Leena, PSHP

Niiranen Taina, Parkano ja Kihniö
Nikkarinen Leena-Kaisa, THL
Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti
Pelttari Titta, Lempäälä
Rautalammi Sanna, Nokia
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki
Sand Juhani, PSHP
Salo-Lehtinen Niina, Artteli
Santalahti Anne, Ylöjärvi
Soukko Tarja, Hämeenkyrö
Tallila Timo, Ikaalinen
Tomas Eija, PSHP
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun
Tuominen Tuula, Pikassos

Asiat
1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2

Pöytäkirjan tarkastajien
valinta

3

Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväksyminen

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sari Hellsten ja Janita Koivisto.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Luukkanen
ja Paula Paavilainen.
Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

4

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallinen muutos

Vastuuhenkilö
Taru Kuosmanen

Aikataulu
5 min

Taru Kuosmanen
Taru Kuosmanen

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Hankesalkku 4 / Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toiminnallinen muutos sisältää PirSOTEn hankesuunnitelman työpaketit 9/ Moniammatillisten elintapaohjauksen
palvelupolkujen käyttöönotto ja 10/ Kansalaistoiminnan
koordinaation ja yhteisötyön vahvistaminen. Työpaketti 9
sisältää kaksi kokonaisuutta: elintapaohjauksen palvelupolkujen rakentaminen ja ehkäisevän päihdetyön uuden
toimintamallin toimeenpano. Molemmat hankepaketit ovat
kaikille kunnille pakollisia. Lisäksi hankesalkkuun kuuluu
PirSOTEn ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
yhteinen PUHTI-hanke.
Työskentelymenetelminä kuntien kanssa ovat joka toinen
kuukausi pidettävät yhteiset työpajat ja joka toinen kuukausi käytävät kuntakohtaiset keskustelut. Lisäksi ehkäisevän päihdetyön etenemistä seurataan 6 kk välein toistettavilla kyselyillä (nk. EPT-kypsyysanalyysi).

Maarit Varjonen-Toivonen

40min

Moniammatillisten elintapaohjauksen palvelupolkujen
käyttöönotto on STM:n ohjeistuksen mukaisesti tällä hankekaudella käynnistetty työikäisten palvelupolkujen kehittämisestä. Seuraavilla hankekausilla vastaavat valmistelut
tarvitaan lasten ja nuorten sekä ikäihmisten elintapaohjauksen palvelupolkujen rakentamiseksi. Tavoitteena on,
että vuoden 2021 aikana kaikissa PirSOTEn kunnissa
kootaan työikäisten monitoimijainen elintapaohjauksen
palvelutarjotin sekä sovitaan keskeisimpien elintapaohjauksen toimenpiteiden kirjaamiskäytännöistä pilottikohderyhmien osalta. Pilotteina ovat tyypin 2 diabetesriskissä
olevat sekä raskausdiabeetikot AluePegasos-tietojärjestelmää käyttävissä kunnissa. Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisen tavoitteena on myös elintapaohjaustietojen hyödyntäminen kunnan ja hyvinvointialueen johtamisessa.
Seuraavilla hankekausilla pilotit laajennetaan kattamaan
muut työikäisten kohderyhmät, uudet ikäryhmät ja muut
potilastietojärjestelmät.
Samanaikaisesti on rakennettu alueellista elintapaohjauksen moniammatillista palvelupolkua. Tavoite on lisätä työikäisten elintapaohjauksen saatavuutta ja saavutettavuutta
sekä kuntalaisten että ammattihenkilöiden näkökulmasta.
Alueelliselle elintapaohjauksen palvelutarjottimelle linkitetään PirSOTEn kuntien elintapaohjauksen palvelutarjottimet sekä kootaan elintapaohjausmateriaalia, hyviä käytäntöjä ja linkkejä. Alueellisen elintapaohjauksen kokonaisuuden mallin rakentamista pilotoidaan ravitsemusohjauksella. Malli sisältää ravitsemusohjauksen saatavuuden ja
saavutettavuuden niin kuntien alueella lähipalveluina kuin
vaativassa erikoissairaanhoidossa. Työ käynnistyy syksyllä.
Ehkäisevän päihdetyön (EPT-) saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi kunnissa autetaan kuntia EPT-rakenteiden pystyttämisessä. Kuntien avuksi on työstetty
EPT-taulukkotyökalu, johon on sanoitettu EPT-toimijoiden
EPT-toimenpiteet. Työkalu auttaa hahmottamaan EPTtyön kokonaisuutta. Kuntien oman EPT-työn etenemisen
dokumentoimiseksi kunnille tehdään 6 kk välein nk. EPTkypsyysanalyysikysely. Alueellisesti raportoidaan vain kyselyn yhteenveto. Työkokonaisuus sisältää mallin kehittämisen kuntien lakisääteisille EPT-toimielimille annettavasta alueellisesta tuesta. Työ käynnistyy syksyllä.
Työpaketti 9 sisältää myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) alueellisen kokonaisuuden mallin rakentamisen. Malliin sisältyvät nk. SOTEKU-tehtävät, jotka
ovat sote-sektorin ja kulttuuritoimen yhdyspinnoilla tapahtuvia tehtäviä. Pirkanmaalla on alueellisen HYTE- ja EPTkoordinaation organisaatiorakenne, sisältäen alueellisen
tason, kuntien ja PSHP:n HYTE-työn. Hyvinvointialueella
alueellisen tason rakenne muuttuu. Työ käynnistyy syksyllä.
PUHTI-hanke on PirSOTEn ja THLn yhdessä rahoittama
hanke uudenlaisen tiedolla johtamisen reaaliaikaisen
graafisen työkalun rakentamiseksi. Se tulee olemaan hyvinvointialueen johtamisen työkalu. Työkalun avulla kootaan postinumeroalueittain tietoa väestön hyvinvoinnista ja

terveydestä käyttäen tietolähteinä mm. kauppojen ostotietoja, harrastuslisenssejä ja somekanavia.
Kansalaistoiminnan koordinaation ja yhteisötyön vahvistaminen sisältää yhteistyörakenteiden ja menetelmien kehittämisen yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. Yhteisötyössä pilottina on Hervanta.
Hankesalkku 4:n toimenpiteet ovat ensin painottuneet kunnissa tehtävän toiminnallisen muutoksen tukemiseen. Uudet käytännöt voidaan ottaa käyttöön heti niiden valmistuttua. Hankesalkun sisältämät alueellisen tason valmistelut
painottuvat syksyyn. Elintapaohjauksen alueellisen palvelutarjottimen mallintaminen ja kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen pilottikohderyhmille ovat käynnistyneet. Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisestä on tekeillä myös
opinnäytetyö.
Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.
5

TKIO

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Sosiaali- ja terveysalan peruspalveluiden kehittämisen
vahvistaminen edellyttää alan tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan (TKIO) saattamista kiinteästi yhteen nykyisen palvelujärjestelmän kanssa. Tavoitteena on
luoda Pirkanmaan perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tueksi yliopistosairaaloiden kaltainen kehitysrakenne toteuttamalla Kaupin kampusalueelle yliopistollinen sote-keskus ja rakentaa sen ympärille toiminnan
edellyttämät yhteistyömuodot.
Peruspalveluiden palveluprosessien kehittämisen on perustuttava monialaiseen yhteistyöhön ja palveluiden horisontaaliseen ja vertikaaliseen integraatioon. Kehittämisen
tueksi tarvitaan tutkimusta sekä siihen ja työelämän uusiin
tarpeisiin perustuvaa koulutusta sekä asiakasrajapinnassa
tapahtuvaa käytännön toimintaa, jonka avulla myös yritystoiminnalle voidaan tarjota innovaatiokumppanuutta sekä
kehitys- ja testausalustoja.
Kehitystyötä tehdään nyt Komas-hankkeessa johtamisen
ja ohjauksen kehittämisen työpaketin 2.2. Rakenne ja johtamisjärjestelmä osana. Henkilöresurssina on kolmen henkilön työpanos 16 kuukaudelle (4 kk 2020, 12 kk 2021).
Henkilöstömenot toimintakuluineen yht. 438 600 €. Lisäksi
hankkeella on ostopalveluihin käytettävää resurssia 50
000 €. Tampereen kaupunki vastaa osahankkeen toteutuksesta. Sen toteuttajiksi rekrytoiduista henkilöistä kahdella on korkeakouluyhteisön kanssa jaetut työsuhteet.
Korkeakouluyhteisön kanssa tapahtuvan yhteistyön rakenteita on luotu mm. järjestämälläsote-kehittäjille yhteisiä
työpajoja Tampereen yliopiston Sustainable welfare services (SWS) -hankkeen kanssa tammikuussa ja 14.6.. Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen (kylse) nimissä on osallistuttu korkeakouluyhteisön tutkimusalustahaussa (Research platform) nelivuotisen rahoituksen voittaneen
TRANSFORM-konsortion muodostamiseen sekä osallistuttu korkeakoulujen Tampereen kaupungille tekemän työelämäprofessorin ja kahden lehtorin rekrytoinnin

Jarkko Lumio

30min

mahdollistavan lahjoitusrahahakemuksen valmisteluun.
Sosiaalialan YTR-rahoituksella toteuttava tutkimushanke
INSOTE kiinnittyy vahvasti yliopistollisen sote-keskuksen
toteuttamiseen. Peruspalvelujen tutkimuksen tueksi on
valmisteltu tukipalvelukokonaisuutta ja tutkimuskoordinaattorin toimenkuvaa. Lisäksi on rekrytoitu viestintäsuunnittelija, jonka tukee yliopistollisen sote-keskuksen osalta
pirkanmaalaisen sote-ekosysteemin viestintäkokonaisuutta.
Koulutustoiminnan osalta on valmisteltu living lab -mallia
yhteistyössä hyvinvointialueen HR-kehittäjien kanssa, tavoitteena tilanne, jossa työelämätarpeita ja perusopetuksen opintojaksoja toteutetaan yhteisinä kokonaisuuksina.
Ensimmäiseen koulutustoteutukseen osallistui useita
Pirsote-kehittäjiä.
Fyysisen, Tammelakeskusta korvaavan Tampereen itäisen keskusta-alueen sote-keskuksen toteutukseen syntyi
viivettä Suomen yliopistokiinteistön vetäydyttyä hankkeen
toteuttajan roolista. Rakennushankkeen tilannekatsaus käsitellään Tampereen kaupunginhallituksessa 7.6. ja muuttuneen tilanteen vuoksi hanketta valmistellaan nyt toteutettavaksi osoitteeseen Kuntokatu 4 siten, että kaupungin
toimesta laadittavat uudet suunnitelmat mahdollistaisivat
investointipäätöksen teon hyvinvointialueen toimesta alkuvuonna 2023.
Käytännön palvelutoimintaan sisällöllistä TKIO-toimintaa
kehitetään nyt Tammelakeskuksen ja muiden itäisen keskusta-alueen sote-palveluja tuottavien toimijoiden kanssa.
Näistä, ja peruspalvelujen kehittämisestä kiinnostuneista
TKIO -toimijoista, ollaan kokoamassa yhteistyöfoorumia,
joka tarjoaa Tampereen kaupungin palveluja laajemman
rajapinnan perustason palvelujen asiakkaisiin. Foorumilla
valmistellaan yhteistyösopimusta, jonka mukaisesti ao. toimijat voivat jatkossakin osallistua Kaupin yliopistollisen
sote-keskuksen ympärille muodostuvaan kehittämistoimintaan. Yhteistyösopimus on samalla Tampereen kaupungin
ja korkeakouluyhteisön kumppanuussopimusta täsmentävä, sote-peruspalveluihin keskittyvä osa.
Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.
6

PirSOTE:n jatkohakemuksen aihioita

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Sote-johtajien 9.6.2021 pidetyn työpajan tulokset esitellään kokouksessa.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan, että jatkohakemuksen kokonaisuutta käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun hakuohjeet ovat käytettävissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että sote-johtajille ja
substanssivalmistelijoille järjestetään elokuun puolivälissäsyyskuun alussa hankesuunnitelmarungon kommenttikierros. Syyskuun puolivälissä-syyskuun lopussa viimeistellään hankesuunnitelmaa ja se käsitellään syyskuun lopussa sote-johtajien kokouksessa.

Eeva Halme

10min

7

KOMAS hankesuunnitelman muutos

Komas-hankkeen hankesuunnitelmaan on tehty joitakin
pieniä täsmennyksiä, lähinnä suunnitelma on saatettu vastaamaan toteutumaa mm. talousvalmistelun osalta. Asiakaskokemuksen kehittämiseen on tarkoitus saada syksyn
ajalle 50% työpanos. Hankesuunnitelma on STM:n hyväksyttävänä.

Jukka Alasentie

10min

Jaakko Herrala

5min

Kirsi Sario

15
min

Virva Juurikkala,
Antti Kuopila. LeenaKaisa Nikkarinen

5min

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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PirSOTEn 1. maksatuspäätös

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 3.6.2021
maksatuspäätöksen (esityslistan liitteenä) PirSOTE-hankkeen maksatushakemuksesta ajalta 1.1.-31.12.2020.
Valtionavustusta on haettu 495 859,16€. Valtionavustusta
maksetaan 489 506,38€. Hylätyt kustannukset ovat yhteensä 6 352,78€.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9

Valvontahanke

Viime kokouksessa päätettiin kysyä yhteistoiminta-alueiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua sotepalveluntuotannon valvonnan aloittamiseen maakunnan alueella. Kokouksessa esitellään yhteistoiminta-alueiden vastaukset ja päätetään jatkosta.
Päätösesitys: Päätetään siitä, aloitetaanko sotepalveluiden valvonta maakunnallisena vuoden 2022 alusta.

9

Valvojien ja aluekoordinaattorin kommentit

Päätös: Päätettiin, että valmistelua jatketaan siten, että
sotepalvelutuotannon valvonnan yksikkö aloittaisi v. 2023.
Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin
mahdollisille kommenteille.
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Seuraava kokous

Seuraava kokous 27.8.2021 klo 9.00-10.55

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Pidettiin 5 minuutin
tauko, jonka jälkeen osa joukosta siirtyi B-listan käsittelyyn.

5min
Taru Kuosmanen

