
PirSOTE ja KOMAS  -hankkeiden ohjausryhmän kokous  PÖYTÄKIRJA
        
  
 
Aika pe 1.10.2021 klo 9.00-10.40 
Paikka Teams-kokous  
 

 
 
 

Osallistujat Alanen Hanna-Mari, PSHP 
Alasentie Jukka, Pirkanmaan hyvinvointialue 
Anttila Elina, Akaa ja Urjala 
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto 
Hellsten Sari, Kuhmoinen 
Herrala Jaakko, Pirkanmaan hyvinvointialue 
Juurikkala Virva, STM 
Koivisto Janita, Valkeakoski 
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht. 
Koponen Mikko, Pirkanmaan liitto 
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi 
Kuopila Antti, STM 
Kuosmanen Taru, Tampere ja Orivesi 
Lanne Marika, Kangasala ja Pälkäne 
Luukkanen Sanna, Kuhmoinen 
Mäkinen Sari, PSHP 
Lähdeaho Marja-Leena, PSHP 
Niiranen Taina, Parkano ja Kihniö 
  

Nikkarinen Leena-Kaisa, THL 
Ollinpoika Mari, Sastamala ja Punkalaidun 
Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti 
Pelttari Titta, Lempäälä 
Rautalammi Sanna, Nokia 
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki 
Saarinen Suvi, Ylöjärvi 
Sand Juhani, PSHP 
Salo-Lehtinen Niina, Artteli 
Santalahti Anne, Ylöjärvi 
Siren Riku, Pirkanmaan liitto 
Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
Tallila Timo, Ikaalinen 
Tirronen Anniina, Tampere ja Orivesi, pj. 
Tomas Eija, PSHP 
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun 
Tuominen Tuula, Pikassos 
Vaskimäki Anne, Pirkkala ja Vesilahti 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-
henkilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus ja läs-
näolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Anniina Tir-
ronen 

5 min 

2 Pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 
 

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Salo-
Lehtinen ja Anne Santalahti. 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Salo-Lehti-
nen ja Tarja Soukko. 

  

3  Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan hyväksymi-
nen 
 

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

  

4 PirSOTE-täydennyshaku STM avasi Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman täyden-
nyshaun 16.8.2021. Kesäkuun ohjausryhmän kokouk-
sessa keskusteltiin ohjausryhmän esityksistä tulevaan 
hankehakuun. Elokuun ohjausryhmän kokouksessa puo-
lestaan esiteltiin täydennyshaun reunaehtoja. Ohjausryh-
män esitykset hankehakuun sekä täydennyshaun reuna-
ehdot ovat linjassa keskenään. 
 
PirSOTEn hankehenkilöstö on valmistellut täydennyshaun 
suunnitelmaa yhteistyössä maakunnallisten verkostojen ja 
yhteistyötoimijoiden kanssa.  Hankesuunnitelman luonnos 
on lähetty ohjausryhmän jäsenille tiedoksi.  
 
Eeva Halme esittelee hankesuunnitelmaluonnosta. Oh-
jausryhmä antaa linjauksia täydennyshaun viimeistelyyn 
sekä keskustelee rahoituksen allokoimisesta keskitettyyn 

Eeva Halme 30min 



koordinaatioon / kuntien ja jatkossa hyvinvointialueelle 
rekrytoitavaan henkilöstöön. 
 
Päätösesitys:  
Ohjausryhmä päättää, että maksuton ehkäisy alle 25-vuo-
tiaille otetaan kehittämiskohteeksi. 
Hankesuunnitelman viimeistelyssä huomioidaan muut oh-
jausryhmän linjaukset. 
 
Päätös: Päätettiin, että maksuton ehkäisy otetaan kehittä-
miskohteeksi. Sovittiin myös että,   

• täydennyshankkeessa toiminnallinen yhteistyö on 
oleellista,  

• vahvistetaan keskitettyä resurssia,  

• hankesuunnitelman kuntoutus-osioon lisätään 
psykososiaalinen ulottuvuus 

 
Lisäksi keskusteltiin juuri avautuneesta Ikääntyneiden ko-
tona asumisen kehittämiseen liittyvästä hankehausta. So-
vittiin, että kunnat/yt-alueet ilmoittavat seuraavan viikon ai-
kana, mikäli ovat kiinnostuneita osallistumaan hankeha-
kuun. Sovittiin myös, että Pirkanmaan liitto koordinoi han-
kehakua ja toimii hankkeen hallinnoijana, mikäli hanke saa 
valtionavustusta. 
 

5 Omaishoidon tuen kes-
kus 

OHT-keskuksen kehittämisestä on keskusteltu kesäkuun 
ja elokuun sote-johtajien kokouksissa. Omaishoidon kehit-
täminen ja yhdenmukaistaminen on nostettu esiin tulevai-
suuden sote-keskus-ohjelman hankeoppaassa ja oht-kes-
kuksen kehittäminen sisältyy myös Pirkanmaan hanke-
suunnitelmaluonnokseen. Pirkanmaan järjestämis-suunni-
telman mukaan keskuksen kehittämistä edistetään vaiheit-
tain.  
 
Päätösesitys: Sovitaan, että kunnat ilmoittavat Eeva Hal-
meelle lokakuun loppuun mennessä, mikäli ovat kiinnostu-
neita pilotoimaan esiteltyä mallia jo vuoden 2022 aikana. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Sovittiin myös, että 
maakuntatasolla sitoudutaan kehittämiseen ja osa kun-
nista voi liittyä keskukseen jo v. 2022.  Keskuksen kustan-
nuksia ja rahoitusta tarkennetaan edelleen.  
 

Eeva Halme 10 
min 

6 RRF-haku Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjel-
man tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpai-
lukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutki-
musta, kehitystä ja innovaatioita. Asetus on nyt lausunto-
kierroksella ja se olisi tulossa voimaan 15.12.2021. 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participa-
tion?proposalId=ecf43512-308a-47ce-96e1-
ba9a3b0b1ad3 
 
Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä on linjannut 
ohjelman yleiset tavoitteet: 

• Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä 

• Tuottavuuskasvu 

• Työllisyysasteen nosto 

• Hoitoon pääsyn nopeuttaminen 

• Tasa-arvon edistyminen  
Ohjelma jakautuu neljään pilariin: 

1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 
ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa 

Eeva Halme 
/ Tuukka 
Salkoaho 

10 
min 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lausuntopalvelu.fi%2FFI%2FProposal%2FParticipation%3FproposalId%3Decf43512-308a-47ce-96e1-ba9a3b0b1ad3&data=04%7C01%7Ceeva.halme%40pirkanmaa.fi%7Ca4a86ea248d14d444a9c08d97dba0fb4%7C38cf9d518dee446ea4ca6528606951dc%7C1%7C0%7C637679060348073124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gyrfI4wfxdsLhyK9XlqCI%2Fgp06QSmynCIGmEi%2BBzkoI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lausuntopalvelu.fi%2FFI%2FProposal%2FParticipation%3FproposalId%3Decf43512-308a-47ce-96e1-ba9a3b0b1ad3&data=04%7C01%7Ceeva.halme%40pirkanmaa.fi%7Ca4a86ea248d14d444a9c08d97dba0fb4%7C38cf9d518dee446ea4ca6528606951dc%7C1%7C0%7C637679060348073124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gyrfI4wfxdsLhyK9XlqCI%2Fgp06QSmynCIGmEi%2BBzkoI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lausuntopalvelu.fi%2FFI%2FProposal%2FParticipation%3FproposalId%3Decf43512-308a-47ce-96e1-ba9a3b0b1ad3&data=04%7C01%7Ceeva.halme%40pirkanmaa.fi%7Ca4a86ea248d14d444a9c08d97dba0fb4%7C38cf9d518dee446ea4ca6528606951dc%7C1%7C0%7C637679060348073124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gyrfI4wfxdsLhyK9XlqCI%2Fgp06QSmynCIGmEi%2BBzkoI%3D&reserved=0


2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan 
tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville 

3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen 
kestävän kasvun vauhdittamiseksi 

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuu-
den vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden li-
sääminen.  

 
Pilarin 4 päätavoitteena on purkaa covid-19-pandemian ai-
heuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- 
ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko 
maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edis-
tää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista. 
Laajemmin avattuna: 

• Purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa uudis-
tamalla toimintamalleja ja ottamalla käyttöön uusia 
digitaalisia palveluja. 

• Nopeuttaa hoitoon pääsyä koko maassa ottamalla 
käyttöön uusia toimintatapoja (mukaan lukien mie-
lenterveyspalvelut). 

• Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on tuoda 
palvelut kaikkien saataville sekä uudistaa niitä 
kustannusvaikuttavasti ja ihmislähtöisesti.  

Pilari 4 sisältää yhden uudistuksen ja viisi investointia, 
jotka muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden: 
 
Uudistus 1. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuk-
sen valmistelua edistetään hoitotakuun toteutumista sekä 
puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa käsittää 
viisi investointia: 

Investointi 1. Edistetään hoitotakuun toteutumista (mu-
kaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan ko-
ronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveyden-
huollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa 
Investointi 2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vah-
vistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista 
tunnistamista 
Investointi 3. Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja 
vaikuttavuusperusteista ohjausta 
Investointi 4. Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät 
palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot 
Investointi 5. Asiakaslähtöinen digitaalinen hoitotieto-
järjestelmä Ahvenanmaalla 

 
Ohjelmassa on yhteneväisyyksiä Tulevaisuuden sote-kes-
kus hankkeen kanssa ja se tulee huomioida tulevissa ra-
hoitushauissa. Tulevan ohjelman rahoitusta voi hakea 
kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialue. Haun tarkempi ai-
kataulu selviää asetuksen tulessa voimaan.  
 
Päätösesitys: Alustava esitys jatkovalmistelua varten on, 
että  

− hyvinvointialue (Vate) hakisi rahoitusta vaikutta-
vuusperusteiseen ohjaukseen ja hoito- ja palvelu-
velkaan  

− kunnat hakisivat rahoitusta hoito- ja palveluvel-
kaan 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 



7 KOMAS-hankeen päättä-
misaikataulu 

KOMAS-hanke päättyy 31.12.2021. Käytännössä sisältö-
tuotanto tulee päättää joulukuun alussa, jotta raportointi 
ehditään tehdä vuoden vaihteeseen mennessä. Maksatuk-
seen ym. hankehallinnointiin voidaan käyttää vuodenvaih-
teen jälkeen noin 2 henkilötyökuukauden palkkamenojen 
verran rahoitusta. 
 
Riku Siren esittelee kokouksessa tarkemmin hankkeen 
päättämisen ohjeistusta, periaatteita ja aikatauluja. 
 
 
Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hankkeen tilintarkastukseen 
liittyvät kustannukset ovat myös tukikelpoisia kustannuk-
sia.  

Riku Siren 15 
min 

8 KOMAS3-sisältöjen siirto KOMAS3-rahoitettujen digihankkeiden tulosten siirtäminen 
kuntien ja hyvinvointialueen toiminnaksi ja kehitystyön jat-
kaminen vaatii suunnittelua ja toimeenpanokykyä.  
 
Rami Nurmi esittelee kokouksessa tilannetta ja problema-
tiikkaa. 
 
Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. 
Muutettu päätösesitys: Käsitellään seuraavassa kokouk-
sessa. 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

Riku Siren 20 
min 

9 Valvojien ja aluekoordi-
naattorin kommentit 

Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin 
mahdollisille kommenteille. 

Virva Juu-
rikkala, 
Antti Kuo-
pila. Leena-
Kaisa Nik-
karinen 

5min 

10 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 12.11.2021 klo 9.00-10.55. 
Tuolloin esityslistalla mm. Ikääntyvien kotona asumista tu-
kevien palveluiden –hankehaku.  
 

 5min 

11 

 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.29. 
 

  

 
 


