
PirSOTE ja KOMAS -hankkeiden ohjausryhmän kokous  ESITYSLISTA
        
  
 
Aika pe 15.1.2021 klo 10.30-13.30 
Paikka Teams-kokous  
 

 
 
 

Osallistujat 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 
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht. 
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi 
Kuopila Antti, STM 
Kuosmanen Taru, Tampere ja Orivesi, pj. 
Lanne Marika, Kangasala ja Pälkäne 
Lindberg Nina, Artteli 
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, 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 
Uitus-Mäntylä Katja, Nokia 
 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-
henkilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus ja 
läsnäolijoiden 
toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 
Työjärjestyksen osalta sovittiin, että tämän listan 
viimeisenä asiana käsitellään poikkeuksellisesti lista B:hen 
kuuluva yksittäinen asia eli Pirkanmaan alueellisen 
järjestämissuunnitelman mukaisen seurantaryhmän 
kokoonpanon valinta. Perusteena se, että lista B:n osalta 
ei ole joulun aikana ilmennyt muita asioita. Huomioitava, 
että kokous kestää yli kaksi tuntia ja se aika otetaan 
aiemmin sovitusta lista B ajasta. 

Taru 
Kuosmanen 

5 
min 

2 Pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 
 

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena 
Lähdeaho ja Taina Niiranen. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taina Niiranen ja 
Paula Paavilainen. 

  

3  Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan 
hyväksyminen 
 

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

  

4 Lape hankkeen 
tilannekatsaus ja 
toimeenpanosuunnitelma 

Hankesuunnitelman mukaan Lape toteuttaa työpaketti 
7:ää: Perhekeskus osaksi sote-keskuspalvelua  
 
Kehitetään ja vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden 
matalan kynnyksen palveluita muotoilemalla 
maakunnallisesti yhtenäinen perhekeskustoimintamalli. 
Kehittämistyö pohjautuu vuosina 2016 – 2018 LAPE -
hankkeessa käynnistettyyn muutosprosessiin ja luotuihin 
maakunnallisiin yhteistyöverkostoihin. Vammaiset sekä 
maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset lapset, 

Eeva Halme 
ja Heli Niemi 

40 
min 



nuoret ja perheet huomioidaan kehittämistyössä osana 
perhekeskuksen peruspalveluita.  
 
Toimenpiteet: 
 
1) Yhtenäistetään kuntien perhekeskuspalveluiden 
kokonaisuutta laatimalla maakunnallinen 
perhekeskustoimintamallin suunnitelma, jossa määritellään 
yhteistyörakenteet, toimintaperiaatteet, työtavat, 
johtamismalli ja koordinointi sekä osaamisen kehittämisen 
toimintamalli maakunnan sekä kuntien LAPE/perhekeskus-
työryhmien johdolla.  
 
2) Vahvistetaan palveluiden sujuvuutta ja saatavuutta 
kehittämällä sähköistä perhekeskusta kansallisen 
suunnitelman ja alueiden/kuntien nykytilanteen pohjalta 
osana sote-keskuksen digitaalisten palveluiden 
kehittämiskokonaisuutta (rakenneraha osa-alue 3 ICT).  
 
3) Vahvistetaan nykyistä alueellista ja maakunnallista 
monialaista kumppanuutta kunnan, järjestöjen, 
seurakuntien, Kelan toimijoiden sekä päättäjien kesken: a) 
varmistetaan sivistyspalveluiden sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden laaja-alainen yhteistyö, b) selkiytetään 
järjestöjen ja seurakuntien roolia perhekeskusverkostossa 
sekä c) luodaan toimintamalli maakunnallisten 
monialaisten asiantuntijaverkostojen toiminnalle;  
 
4) Edistetään lapsen oikeuksien toteutumista sekä lasten, 
nuorten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta: a) 
toteutetaan maakunnallisen suunnitelman pohjalta 
lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetoinnin 
toteuttaminen laaja-alaisesti osana päätöksentekoa 
maakunnallisen suunnitelman pohjalta sekä b) kehitetään 
työotteita, jotka huomioivat toiminnan vaikuttavuuden 
arvioinnin sekä lasten, nuorten ja perheiden kokemuksen 
niin asiakastyössä kuin päättäjätasolla.  
 
5) ) Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden 
kokonaisvaltaista kohtaamista: a) sisällytetään 
systeeminen ajattelutapa osaksi perhekeskuspalveluita, b) 
vahvistetaan Lapset puheeksi - menetelmäosaamista ja 
kuntarajat ylittävää yhteistyötä, c) kehitetään työtapoja, 
joilla edistetään lapsen huomioimista aikuisten palveluissa 
ja aikuisten tarpeiden huomioimista lapsiperhepalveluissa 
sekä d) kehitetään työtapoja, joilla ehkäistään 
ylisukupolvista huono-osaisuutta vahvistamalla 
maakunnallisesti vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
muotoja, vaativaa eropalvelutyötä, perhe -ja 
lähisuhdeväkivaltatyötä, neuropsykiatrisesti oireilevien 
lasten ja nuorten sekä perheiden palveluita sekä 
vähävaraisten lapsiperheiden tukipalveluja..  
 
6) Kehitetään sujuvia monialaisia palveluprosesseja: a) 
jatketaan matalan kynnyksen monitoimijaisen 
asiakasohjausmallin sekä arvioinnin kehittämistyötä LAPE 
-hankkeen esitysten pohjalta; b) vahvistetaan lasten, 
nuorten ja perheiden peruspalveluiden välistä integraatiota 
kehittämällä lapsiperhepalveluiden ja aikuisille 
suunnattujen palveluiden (erityisesti aikuissosiaalityö) sekä 
varhaiskasvatuksen ja koulun välisiä yhteistyömuotoja; c) 
vahvistetaan erityispalveluiden ja peruspalveluiden välistä 
kaksisuuntaista integraatiota varmistamalla toimivat 
erityispalveluiden konsultaatio- ja jalkautuvan työn 



toimintamallit sekä selkiyttämällä lastenpsykiatrian ja 
nuorisopsykiatrian sekä kasvatus- ja perheneuvonnan 
rooleja ja tehtäviä.  
 
7) Vahvistetaan opiskeluhuollon palveluiden saatavuutta 
yhteistyössä sivistyspalveluiden toimijoiden kanssa: a) 
edistetään yhteisöllistä, lapsilähtöistä toimintakulttuuria ja 
sitä tukevia työtapoja (sis. sähköiset palvelut) sekä b) 
kehitetään ja otetaan käyttöön monialaisia jalkautuvan 
toiminnan työmuotoja.  
 
8) Kehitetään monialaisena yhteistyönä nuorten (13-25 
vuotiaiden) matalan kynnyksen palvelukokonaisuuksia, 
joilla pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaisesti 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitettavuutta ja 
hoidon saatavuuden tehostumista sekä vähentämään 
korjaavien erityispalveluiden tarvetta. 
 
STM 30.6.2020 valtionosuuspäätöksessä Lape rahoitus 
595 000 euroa on osoitettu eri momentilta kuin muu 
Pirsote. STM on antanut THL:lle vahvan ohjausvastuun 
hankkeen toteuttamisesta ja seurannasta, jotta asetetut 
kansalliset yhtenäiset tavoitteet palvelujen toimintojen 
muotoutuminen yhteensovitetuiksi kokonaisuuksiksi 
saadaan toteutettua. Tämän lisäksi STM on antanut 
toimeksiannon DigiFinland Oy:lle koordinoida siihen 
osallistuvien maakuntien yhteistyötä sähköinen 
perhekeskuksen rakentamisessa yhdenmukaiseksi 
toiminnallisuuksiltaan ja määrityksiltään. Tätä osiota 
edistetään Pirsotessa yhteistyössä hankesalkku 5 
(digitalisaatio) ja KOMAS osa-alue 3 kanssa.  
 
Hankepäällikkö Heli Niemi esittää kokouksessa Lape-
hankkeen toimeenpanosuunnitelman ja tilannekatsauksen.  
 
Päätösesitys: Merkitään Lape- hankeosion 
toimeenpanosuunnitelma ja tilannekatsaus tiedoksi. 
Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset. 
 
Päätös: Toimeenpanosuunnitelma ja tilannekatsaus 
merkittiin tiedoksi. 

5 PirSOTE 
hankeraportointi 
 

1. PirSOTE hankeraportti   

• STM on myöhentänyt joulukuun 2020 raportointia 
viikolla eteenpäin eli toteutettavaksi viimeistään 
15.1.2021. Tietojen keruuvaihe on meneillään. 
Tämän takia raportti esitetään kokouksessa. Mikäli 
raportti valmistuu aiemmin, lähetetään se ennen 
kokousta. (valmistelija Mikko Koponen)  

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä.  
 
Päätös: Hankeraportti merkittiin tiedoksi. Hankeraporttiin 
päivitetään raportin laadinnan jälkeen saapuneet 
kuntatiedot ja päivitetty raportti lähetetään osallistujille. 
 
2. Hankkeen poikkeamat 

• Tilannekatsaus esitetään kokouksessa, koska 
kuntien ja osatoteuttajien tilannekatsaustiedot 
saadaan vasta 14.1.2021 mennessä. (valmistelija 
Tiina Konttajärvi)  

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Eeva Halme 20 
min 



 
3. Tiedotettavat asiat.  
Kevään 2021 hankesalkkujen työsuunnitelmien mukaiset 
työpajat ja tapaamiset (Teams työpajat): 
 
Hankesalkku 1: 
Keskiviikko 10.2.2021  
Keskiviikko 14.4.2021  
Keskiviikko 26.5.2021  
 
Hankesalkku 2:  
Perjantai 22.1. 8:30-14:00  
Torstai 18.2. 9:30-15:00  
Perjantai 26.3 8:30-14:00  
Torstai 22.4. 9:30-15:00  
Perjantai 21.5. 8:30-14:00  
 
Hankesalkku 3: 
LAPEn työsuunnitelma esitellään esityslistan kohdassa 4. 
 
Hankesalkku 4:  
maanantai 15.2. klo 9.00-13.30 
torstai 15.4. klo 9.00-13.30 
torstai 6.5. klo 9.00-13.30 
 
Hankesalkku 5, teams digikahvit  
Torstai 14.1.2021 klo 8-9  
Torstai 11.2.2021 klo 8-9  
Torstai 11.3.2021 klo 8-9  
Torstai 15.4.2021 klo 8-9  
Torstai 6.5.2021 klo 8-9  
Torstai 10.6.2021 klo 8-9  
 
• Keväällä 2021 kuntiin tehdään kyselyt 
hankesuunnitelmien mukaisesti niin, että raportointi 
mittareineen voidaan toteuttaa. Tietoja tullaan keräämään 
huhti-toukokuun aikana hankesalkku 1:n ja 4:n osalta. 
Kyselyt ovat toisintoja syksyllä 2020 tehdyistä kyselyistä.  
 
• STM:n sivuilta löytyvät nykyisin valmisteluun liittyvät 
oleelliset tapahtumat https://soteuudistus.fi/tapahtumat . 
THL:n tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta 
https://thl.fi/fi/web/soteuudistus/ajankohtaista/tapahtumat . 
Näiltä sivuilta löytyy tapahtumat kesään 2021 saakka. 
Muutoksia ja täydennyksiä tulee jatkuvasti, joten niitä 
kannattaa seurata päälähteinä.  
 
• PirSOTE Akatemia tilannekatsaus 

• koulutusorganisaatiot toimittaneet alustavat 
ehdotuksensa koulutustarjottimelle, Kts. liite  

• tarjonta käyty läpi hankepäälliköiden kanssa, 
jalostetaan sisältöä heidän huomioidensa 
mukaisesti 

• tavataan koulutusorganisaatioiden edustajat 
uudelleen tammi-helmikuulla, jonka jälkeen 
tarjonta ja koulutusten yhteyshenkilöiden tiedot 
välitetään osatoteuttajille 

• kuvattu eri toimijoiden vastuut ja tehtävät PirSOTE 
akatemiassa 

•  
• PirSOTE jatkohakemus vuosille 2022-2023  



• käsitellään jatkohakemuksen ohjeistusta ja 
valmistelun toimintamallia, mikäli ohjeistus on 
käytössä kokoukseen mennessä  

 
Päätösesitys:  

• Merkitään tiedoksi suunnitelma tiedossa olevista 
hankkeiden aikatauluista ja kyselyistä  

• Merkitään tiedoksi PirSOTE Akatemia suunnitelma  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

6 KOMAS hankeraportti 
 

1. KOMAS hankeraportti  

• STM on myöhentänyt joulukuun 2020 raportointia 
viikolla eteenpäin eli toteutettavaksi viimeistään 
15.1.2021. Tietojen keruuvaihe on meneillään. 
Tämän takia raportti esitetään kokouksessa. Mikäli 
raportti valmistuu aiemmin, lähetetään se ennen 
kokousta. (valmistelija Mikko Koponen) 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä.  
Päätös: Hankeraportti merkittiin tiedoksi. Hankeraporttiin 
päivitetään raportin laadinnan jälkeen saapuneet 
kuntatiedot ja päivitetty raportti lähetetään osallistujille. 
 
2. Hankkeen poikkeamat  

• Tilannekatsaus esitetään kokouksessa, koska 
kuntien ja osatoteuttajien tilannekatsaustiedot 
saadaan vasta 14.1.2021 mennessä. (valmistelija 
Tiina Konttajärvi)  

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
3. Tiedotettavat asiat:  

• STM alueellisen valmistelun jaosto on nimennyt 
18.12.2020 yhdyspintatyöryhmän. Työryhmän 
tavoitteena on selkeyttää ja rakentaa 
kokonaisuutta huomioon ottaen kuntien muutokset 
ja muodostuvat hyvinvointialueet. Työryhmän 
toimikausi on 17.12.2020–31.3.2023. Työryhmään 
on nimetty Pirkanmaalta Maarit Varjonen-Toivonen 
(Keskinen YTA), Regina Saari (Kuntaliiton 
kaupunkipoliittinen työryhmä) ja Oskari Auvinen 
(Kehyskuntaverkosto). Liitteenä STM jaoksen 
päätös. STM jaoksessa 17.12.2020 sovittiin, että 
muut kolme valmistelevaa työryhmää STM tulee 
nimeämään alkuvuodesta 2021 ja ottaa niissä 
huomioon tarvittavan asiantuntijuuden.  

• Pirkanmaan sote uudistuksen ohjausryhmä päätti 
11.12.2020 perustaa henkilöstöfoorumin. 
Esitetään kokouksessa pääjärjestöjen esittämät 
henkilöstöedustajien nimet, jotka saadaan 
kokoukseen mennessä. 
 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. JUKOlaiset nimeävät muiden 
pääsopijajärjestöjen tapaan henkilöstöfoorumiin myös 
kuudennen jäsenen. 

Jukka 
Alasentie 

20 
min 



7 Vuoden 2021 
työsuunnitelma 
 

Pääministeri Marinin hallitus esittää hyvinvointialueiden 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaa uutta 
lainsäädäntöä. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 
8.12.2020, joka löytyy esittelyaineistoineen sivulta 
https://soteuudistus.fi/he .  
 
Valmistelutiimi on pitänyt 7.-8.1.2021 työseminaarin, jossa 
on tarkasteltu vuoden 2021 työsuunnitelmaa. STM on 
todennut alustavana linjauksena, että nykyiset hankkeet 
jatkuvat nykyisissä organisaatioissa 30.6.2020 STM 
päätöksen mukaisesti. Tulevaisuuden sote-keskuksen 
osalta jatkorahoitushaku avautunee tammikuun 2021 
aikana. Rakenneuudistukseen ei ole luvassa uutta 
valtionavustushakua. Valtion budjettiin on varattu syksylle 
rakenneuudistuksen toimeenpanoon noin 15 miljoonan 
rahoitus kansallisesti. VM valmistelee yhdessä muiden 
ministeriöiden kanssa lisärahoituksen tarvetta ja tasoa 
lisätalousarvioon.  
 
Sote lainsäädäntökäsittely on eduskunnassa 
valiokuntavaiheessa. Alueellisia kuulemisia ja lausuntoja 
tullaan pyytämään eri valiokuntiin. Sote valiokuntaan 
kuulemispyyntöjä on jo muutamia saatu. Pirkanmaan 
näkökulmasta on hyvä sopia ja keskustella, mihin asioihin 
olisi hyvä tuoda yhteisempää näkökulmaa.  
 
Lainsäädännön etenemisaikataulu vaikuttaa oleellisesti 
myös kesän 2021 jälkeiseen valmisteluun. Mikäli 
lainsäädäntö hyväksyttäisiin eduskunnassa kesäkuussa 
2021, edellyttää se Hyvinvointialueen perustamista ja 
väliaikaisen toimielimen perustamista runsaan kahdeksan 
kuukauden ajaksi eli siihen saakka, kunnes aluehallitus 
ottaa vastuun maalikuussa 2022. Kevään 2021 aikana 
tulee tehdä tähän liittyen ennakoivat valmistelut ja 
varautuminen. Käydään keskustelu varautumisesta ja 
resursoinnista tältä osin valmisteluun.  
 
STM on päivittänyt jatkovalmistelun tiekartan, joka löytyy 
osoitteesta https://soteuudistus.fi/alueellisen-valmistelun-
tiekartta . Jaakko Herrala alustaa aiheesta lyhyesti 
tilannekuvan syventämiseksi.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Mahdolliset kommentit sote-
lainsäädäntöön liittyen voi toimittaa Jaakolle 12.2. 
mennessä.  

Jaakko 
Herrala 

20 
min 

8 THL aluekoordinaattorin 
puheenvuoro 

Leena-Kaisa Nikkarinen kertoo THL:n terveiset ja kevään 
2021 toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset valmisteluun 
liittyvät asiat.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Leena-Kaisa 
Nikkarinen 

15 
min 

9 Muut mahdolliset A-
listaan liittyvät asiat 

Tiedoksi: Valvonnan ohjausryhmän kokoonpanosta käytiin 
keskustelu edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen. 
Reunakunnat ilmoittivat, että tasapuolisuuden vuoksi 
reunakunnista tulee olla 2 edustajaa ohryssä kuten on 
kehyskunnistakin. Perusteluna tasapuolisuuden lisäksi 
myös se, että reunakuntia on enemmän kuin kehyskuntia 
ja reunakunnat edustavat moninaisemmin kuntakenttää, 
myös valvonnan näkökulmasta. Reunakunnissa on 
”tavallisia” kuntia, yhteistoiminta-alueita, 
osaulkoistuskuntia sekä kokonaisulkoistuskuntia. Jukka 
Alasentie on hyväksynyt esityksen.  

Jukka 
Alasentie 

5 
min 



Ohjausryhmän jäsenet ovat: 
  
Juhana Valo, STM, puheenjohtaja 
Milja Markkanen Avi, varalla Päivi Ahvenus 
Eeva Mäkinen, Avi, varalla Sini Männistö 
Marianne Viitasalo-Männistö, Ikaalinen 
Tuija Vainionpää, Parkano 
Paula Paavilainen, Pirkkala ja 
Katja Uitus-Mäntylä, Nokia 

 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmään pyydetään 
myös Tampereen kaupungin edustaja. 

10 B-lista asia. Pirkanmaan 
alueellinen 
järjestämissuunnitelman 
seurantaryhmän 
asettaminen 

Pirkanmaa alueellinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin 
sairaanhoitopiirin valtuustossa 12.10.2020. Sote-johtajat 
käsittelivät järjestämissuunnitelmaa kokouksessaan 
14.8.2020. Sovittiin, että valtuuston jälkeen 
järjestämissuunnitelma käsitellään kunnissa vielä 
sosiaalihuollon osalta. Lisäksi sovittiin, että sote-johtajat 
palaavat myöhemmin keskusteluun seurantaryhmän 
asettamisesta. Kristiina Lumme esittelee asiakohtaa. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi saatu selvitys ja sovitaan 
seurantaryhmän nimeämisperiaatteista ja nimeämisestä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
Kristiina Lumme kysyy tilaajarenkaittain ja yt-alueittain 
edustajat seurantaryhmään. Parkano-Kihniö ja Mänttä-
Vilppula-Juupajoki muodostavat yhden yhteisen alueen. 
Tilaajarenkaat ja yt-alueet esittävät seurantaryhmään kaksi 
henkilöä: varsinaisen ja varajäsenen, jotka edustavat 
toinen sosiaalihuoltoa ja toinen terveydenhuoltoa. 
Järjestämissuunnitelman työryhmälle varataan 
mahdollisuus vaihtaa esitettyjen varsinaisten ja 
varajäsenten paikkaa sen mukaan, mitä tasapuolinen 
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon edustus 
seurantaryhmässä edellyttää.  
 
Lista seurantaryhmään esitetyistä henkilöistä käydään läpi 
seuraavassa kokouksessa 12.2. (B-lista).  

Kristiina 
Lumme 

15 
min 

11 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 12.2. klo 9-11. 
 

  

12 

 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50. 
 

Taru 
Kuosmanen 

 

 


