PirSOTE ja KOMAS -hankkeiden ohjausryhmän kokous

Aika
Paikka

Osallistujat

PÖYTÄKIRJA

pe 1.10.2021 klo 9.00-10.40
Teams-kokous

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
1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Pöytäkirjan tarkastajien
valinta

3

Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväksyminen

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina SaloLehtinen ja Anne Santalahti.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Salo-Lehtinen ja Tarja Soukko.
Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

4

PirSOTE-täydennyshaku

Vastuuhenkilö
Anniina Tirronen

Aikataulu
5 min

Eeva Halme

30min

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
STM avasi Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman täydennyshaun 16.8.2021. Kesäkuun ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin ohjausryhmän esityksistä tulevaan
hankehakuun. Elokuun ohjausryhmän kokouksessa puolestaan esiteltiin täydennyshaun reunaehtoja. Ohjausryhmän esitykset hankehakuun sekä täydennyshaun reunaehdot 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. Ohjausryhmä antaa linjauksia täydennyshaun viimeistelyyn
sekä keskustelee rahoituksen allokoimisesta keskitettyyn

koordinaatioon / kuntien ja jatkossa hyvinvointialueelle
rekrytoitavaan henkilöstöön.
Päätösesitys:
Ohjausryhmä päättää, että maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille otetaan kehittämiskohteeksi.
Hankesuunnitelman viimeistelyssä huomioidaan muut ohjausryhmän linjaukset.
Päätös: Päätettiin, että maksuton ehkäisy otetaan kehittämiskohteeksi. Sovittiin myös että,
• täydennyshankkeessa toiminnallinen yhteistyö on
oleellista,
• vahvistetaan keskitettyä resurssia,
• hankesuunnitelman kuntoutus-osioon lisätään
psykososiaalinen ulottuvuus
Lisäksi keskusteltiin juuri avautuneesta Ikääntyneiden kotona asumisen kehittämiseen liittyvästä hankehausta. Sovittiin, että kunnat/yt-alueet ilmoittavat seuraavan viikon aikana, mikäli ovat kiinnostuneita osallistumaan hankehakuun. Sovittiin myös, että Pirkanmaan liitto koordinoi hankehakua ja toimii hankkeen hallinnoijana, mikäli hanke saa
valtionavustusta.
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Omaishoidon tuen keskus

OHT-keskuksen kehittämisestä on keskusteltu kesäkuun
ja elokuun sote-johtajien kokouksissa. Omaishoidon kehittäminen ja yhdenmukaistaminen on nostettu esiin tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman hankeoppaassa ja oht-keskuksen kehittäminen sisältyy myös Pirkanmaan hankesuunnitelmaluonnokseen. Pirkanmaan järjestämis-suunnitelman mukaan keskuksen kehittämistä edistetään vaiheittain.

Eeva Halme

10
min

Eeva Halme
/ Tuukka
Salkoaho

10
min

Päätösesitys: Sovitaan, että kunnat ilmoittavat Eeva Halmeelle lokakuun loppuun mennessä, mikäli ovat kiinnostuneita pilotoimaan esiteltyä mallia jo vuoden 2022 aikana.
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Sovittiin myös, että
maakuntatasolla sitoudutaan kehittämiseen ja osa kunnista voi liittyä keskukseen jo v. 2022. Keskuksen kustannuksia ja rahoitusta tarkennetaan edelleen.
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RRF-haku

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Asetus on nyt lausuntokierroksella ja se olisi tulossa voimaan 15.12.2021.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ecf43512-308a-47ce-96e1ba9a3b0b1ad3
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

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 saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.
Pilarin 4 päätavoitteena on purkaa covid-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutusja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko
maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.
Laajemmin avattuna:
• Purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa uudistamalla toimintamalleja ja ottamalla käyttöön uusia
digitaalisia palveluja.
• Nopeuttaa hoitoon pääsyä koko maassa ottamalla
käyttöön uusia toimintatapoja (mukaan lukien mielenterveyspalvelut).
• 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 uudistuksen valmistelua edistetään hoitotakuun toteutumista sekä
puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa käsittää
viisi investointia:
Investointi 1. Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
Investointi 2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista
tunnistamista
Investointi 3. Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja
vaikuttavuusperusteista ohjausta
Investointi 4. Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät
palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot
Investointi 5. Asiakaslähtöinen digitaalinen hoitotietojärjestelmä Ahvenanmaalla
Ohjelmassa on yhteneväisyyksiä Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kanssa ja se tulee huomioida tulevissa rahoitushauissa. Tulevan ohjelman rahoitusta voi hakea
kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialue. Haun tarkempi aikataulu selviää asetuksen tulessa voimaan.
Päätösesitys: Alustava esitys jatkovalmistelua varten on,
että
− hyvinvointialue (Vate) hakisi rahoitusta vaikuttavuusperusteiseen ohjaukseen ja hoito- ja palveluvelkaan
− kunnat hakisivat rahoitusta hoito- ja palveluvelkaan
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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KOMAS-hankeen päättämisaikataulu

KOMAS-hanke päättyy 31.12.2021. Käytännössä sisältötuotanto tulee päättää joulukuun alussa, jotta raportointi
ehditään tehdä vuoden vaihteeseen mennessä. Maksatukseen ym. hankehallinnointiin voidaan käyttää vuodenvaihteen jälkeen noin 2 henkilötyökuukauden palkkamenojen
verran rahoitusta.

Riku Siren

15
min

Riku Siren

20
min

Virva Juurikkala,
Antti Kuopila. LeenaKaisa Nikkarinen

5min

Riku Siren esittelee kokouksessa tarkemmin hankkeen
päättämisen ohjeistusta, periaatteita ja aikatauluja.
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KOMAS3-sisältöjen siirto

Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hankkeen tilintarkastukseen
liittyvät kustannukset ovat myös tukikelpoisia kustannuksia.
KOMAS3-rahoitettujen digihankkeiden tulosten siirtäminen
kuntien ja hyvinvointialueen toiminnaksi ja kehitystyön jatkaminen vaatii suunnittelua ja toimeenpanokykyä.
Rami Nurmi esittelee kokouksessa tilannetta ja problematiikkaa.
Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi.
Muutettu päätösesitys: Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin
mahdollisille kommenteille.
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Valvojien ja aluekoordinaattorin kommentit
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Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.11.2021 klo 9.00-10.55.
Tuolloin esityslistalla mm. Ikääntyvien kotona asumista tukevien palveluiden –hankehaku.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.29.

5min

