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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. 
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi 
Kuopila Antti, STM 
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, Nokia, pj. 
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki 
Sand Juhani, PSHP 
Salo-Lehtinen Niina, Artteli 
Santalahti Anne, Ylöjärvi 
Siren Riku, Pirkanmaan liitto 
Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
Tallila Timo, Ikaalinen 
Tomas Eija, PSHP 
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun 
Tuominen Tuula, Pikassos 
Viitasalo-Männistö Marianne, Ikaalinen 
Viitasaari Leena, Tampere ja Orivesi 
 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-
henkilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus ja läs-
näolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Sanna Rau-
talammi 

5 min 

2 Pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 
 

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Tallila 
ja Eija Tomas. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Tomas ja 
Tuula Tuominen. 

  

3  Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan hyväksymi-
nen 
 

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

  

4 ICT-valmistelu ja digita-
listen palveluiden valmis-
telu 

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. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

Rami Nurmi 25min 

5 OmaOlon kehittäminen 
vuonna 2023 

Pirkanmaan OmaOlon käyttöönottoa on koordinoitu Tam-
pereen kaupungin toimesta nk. koordinaatiotiimi ja rahoi-
tus toteutettu kuluneen vuoden aikana KOMAS-rahoituk-
sella. KOMAS-rahoitus on päättymässä ja vielä ei ole pää-
töksiä erillisistä digikehittämisen rahoituksista. Jotta työ 
jatkuisi saumattomasti, on tarpeen päättää, miten yhteistä 
kehittämistä viedään eteenpäin vuoden 2022 aikana.  

Marja Urpo 10min 



 
Koordinointitiimi tukee hallitusti ja systemaattisesti Pirkan-
maan alueiden Omaolo toiminnallisuuksien käyttöönoton 
etenemistä ja suunnittelee yhdessä alueiden sovellusasi-
antuntijoiden kanssa Omaolon laajentamista ja uusien toi-
minnallisuuksien käyttöönottoa. Koordinointitiimi järjestää 
projektiryhmän kokoontumiset 2 x kk, esittelee ohjausryh-
mälle tilanteen 1 x kk ja toimii DigiFinlandin alueyhteistyö-
ryhmän strategisissa linjauksissa sekä kehitystyössä vie-
den alueiden toivomuksia eteenpäin. Koordinointitiimi jat-
kaa yhteistyötä Päivystysapu 116117 kanssa Omaolon kii-
reellisten oirearvioiden käsittelyssä sekä Terveyskylän 
kanssa aloitettua yhteistyötä Pirkanmaan alueella. Koordi-
nointitiimi tekee yhteistyötä Pirkanmaan muiden hankkei-
den ja yhteistyöryhmien kanssa. Yhteistyössä tavoitellaan 
yhtenäisiä palveluprosesseja ja asiakasviestintää. Koordi-
nointitiimi suunnittele yhdessä Pirkanmaan alueiden ja Di-
giFinlandin kanssa ammattilaisten yhtenäisen koulutuksen 
sekä tukee sovellusasiantuntijoiden osaamista huomioi-
den lääkinnällisen laitteen vastuut. Koordinointitiimi orga-
nisoi Pirkanmaalla Omaolon validointi ja testausprosessit. 

 
Koordinaatiotiimin kustannukset ja esitys kustannusten ja-
osta kunnittain on esityslistan liitteenä.  
 
Päätösesitys: Päätetään, että Pirkanmaan kunnat omalta 
osaltaan tekevät päätöksen ja sopimuksen Tampereen 
kaupungin kanssa.  
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Marja Urpo laatii yhte-
näisen päätöstekstin ja sopimuspohjan kuntien/yt-alueiden 
käyttöön. 
 

6  Hoidon saatavuuden ti-
lannekatsaus ja kirjaami-
nen 

PirSOTE hankkeen yhtenä kehittämiskohteena on palve-
luiden saatavuuden parantaminen. Perusterveydenhuollon 
hoitotakuu on kiristymässä nykyisestä kolmesta (3) kuu-
kaudesta seitsemään (7) vuorokauteen vuoden 2023 ai-
kana. Lisäksi suunterveydenhuollon hoitotakuu muuttuu 
kuudesta (6) kuukaudesta kolmeen (3) kuukauteen.  
 
Toisena kehittämiskohteena on ollut kirjaamiskäytänteiden 
yhdenmukaistaminen ja toteuttaminen mm vastaanotto-
käyntien diagnoosit.  
 
Hankepäällikkö Sari Mäkinen esittelee tämän hetken tilan-
nekatsauksen sekä hoidon saatavuuden, että kirjaamisen 
osalta.  
 
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi tilannekat-
sauksen 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

Sari Mäki-
nen 

10 
min 

7 Lisäselvityspyyntö kos-
kien Pirkanmaan Tule-
vaisuuden sote-keskuk-
sen täydentävän valtion-
avustushaun hakemusta 

STM on alustavasti arvioinut Tulevaisuuden sote-keskuk-
sen täydentävät valtionavustushakemukset. Lisäselvitys-
pyyntönä jokaiselle hakijalle on lähetetty pyyntö selvittää:  
 

• Hoitoon pääsyn lähtötilanteen kuvaus  

• Mitattavat tavoitteet hoitoon pääsyn paranemiselle 
vaiheittain ja vuoden -23 lopulle tavoite, joka täyt-
tää hoitotakuun määräyksen hoitoon pääsystä 7 
vrk sisällä hoidon tarpeen arvioinnista 

• Näkemys kehittämisen ja ylläpidon jatkuvuudesta 
ja rahoituksesta hankekauden jälkeen. Tällä 

Eeva Halme 10 
min 



tarkoitetaan alustavaa suunnitelmaa kehittämisen 
ja ylläpidon jatkuvuudelle ja rahoitukselle hanke-
kauden jälkeen. Tällainen alustava suunnitelma 
voi olla esimerkiksi lyhyt kuvaus siitä, miten tällä 
hetkellä nähdään järjestäjän näkökulmasta, ylei-
sellä tasolla, että voidaan varmistaa käynnistetty-
jen kehittämistoimien ja jo vakiintuneiden toiminta-
mallien ylläpito ja rahoitus hankekauden jälkeen. 

 
Päätösesitys: Sovitaan, millaisiin hoitoon pääsyn vaiheit-
taisiin tavoitteisiin Pirkanmaalla sitoudutaan. 
 
Sovitaan kehittämisen ja ylläpidon jatkuvuuden ja rahoituk-
sen suunnitelman laadinnasta järjestäjän näkökulmasta 
hyvinvointialueella. 
 
Päätös: Taulukko hoidon saatavuuden nykytilanteesta Pir-
kanmaalla ehdotettuine tavoitetasoineen v. 2023 loppuun 
lähetetään ohjausryhmän jäsenille kommenteille kokouk-
sen jälkeen. Tavoitetasoihin liittyvät mahdolliset kommentit 
tulee toimittaa Eeva Halmeelle viikon 46 aikana. 
 

8 PirSOTE-edistymisrapor-
tointi 

PirSOTE- ohjelma eteni elo- syyskuussa kokonaistilan-
teen suhteen suunnitellusti sekä kuntien että hankesalkku-
jen toimeenpanon (hankepäälliköt) osalta. Henkilöstöre-
surssihaasteet ovat kunnissa/yt-alueilla vähentyneet.  
 
Tuotosten laajuus sekä henkilöstöön liittyvät muutokset on 
tunnistettu toteutusta haastaviksi ja jossain määrin hidas-
taviksi tekijöiksi. Tuotosten laajuuteen liittyvät poikkeamat 
voivat jatkuessaan kyseenalaistaa hanketyön vaikutta-
vuutta.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallisen muu-
toksen edistämisessä potilastietojärjestelmän kehittämi-
seen liittyvät haasteet ovat nousseet ongelmiksi. Tämä voi 
olla riski hankkeen toimenpanon kannalta.  
Raportointikattavuus oli hyvä 87 % (1315).  
 
Keskeisiä nostoja kuntien esiin tuomista haasteista:  
 

• Hyvinvointialueen rakentamisen sekä Tulevaisuuden 

sotekeskus-hankkeen yhdyspintatyöskentely 

• Kokonaiskoordinointi, jossa kehittämistä tehdään 

useassa eri yhteydessä ja kokonaisuudessa 

• Täydennysrahoitushaun myöhäinen aikataulu aiheut-

taa epävarmuutta vuodelle 2022 ajoittuvien toimenpi-

teiden suunnitteluun ja resursointiin 

• Tarve yhteiselle maakunnalliselle tekemiselle tunnis-

tetaan yhä enenevässä määrin. 

 

 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Jatkoval-
mistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

Eeva Halme 10min 

9 KOMAS-edistymisrapor-
tointi ja loppuraportointi 

KOMAS-hanke etenee kokonaistilanteen suhteen pääosin 
suunnitellusti. Erityisesti vastuuvalmistelijoiden osalta työ 
on edennyt varsin hyvin. Haasteet resurssien (henkilöstö, 
talous) täysimääräisessä hyödyntämisessä heijastuvat kui-
tenkin hyöty- ja tuotosten laajuuspoikkeamina --> riskinä 
mahdollisesti hyödyntämättä jäävä hyvinvointialuetta 

Riku Siren 10min 



palveleva työmäärä. Tärkeä saada mahdollisimman laa-
jasti kehitetyt KOMAS-toimenpiteet tukemaan hyvinvoin-
tialuevalmistelua - erityisesti loppuraportoinnin yhteydessä 
tätä pyydetään tuomaan esiin (jatkuvuus, hyvinvointialu-
eella ensi vaiheessa toimeenpantavat kokonaisuudet). 
 
Kuntien toimeenpano etenee myös pääosin suunnitellusti. 
Kunnat ovat nostaneet haasteena erityisesti kireän aika-
taulun, talouden matalahkot toteumat ja hankkeen täysi-
määräisen hyödyntämisen jäämisen suunniteltua vajaam-
maksi. Aiemmin yleisesti raportoitu henkilöstöriski on pois-
tunut – syynä lienee koronapandemian lieventyminen ja 
hankkeen valmistautuminen jo sen päättämiseen. Myös 
hyvinvointialuevalmistelu sekä muu hankemoninaisuus 
haastavat valmistelua, yhdyspintatyötä ja erityisesti koko-
naiskoordinaatiota. Yhteistoiminta-alueittain tarkasteltuna 
raportointikattavuus oli hyvä (80%, 12/15).  
  
Seuraavan raportointijakson aikana KOMAS-hankkeen fo-
kus tulee olemaan pääosin osa-alueiden ja projektien vii-
meistelyssä sekä loppuraportoinnissa. Viimeinen jakso 
marras-joulukuu raportoidaan loppuraporttina muokattuun 
excel-pohjaan 17.12.2021 mennessä. Sisältötyötä ei saa 
jäädä vuoden 2022 puolelle.  
 
 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Jatkoval-
mistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että v. 2022 
tammi/helmikuun ohjausryhmän kokouksessa käsitellään 
KOMAS-hankkeen loppuraportointi tuloksineen. 
 

10 Pirkanmaan järjestöneu-
vottelukun-nan perusta-
minen 

Sote- uudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttu-
vassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-pal-
veluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita. 
Niin järjestöt kuin julkinen sektori ovat tunnistaneet tar-
peen koordinoidummalle järjestöyhteistyölle ja selkeäm-
mälle kumppanuudelle. Järjestöjen edustuksellisen, maa-
kunnallisen työryhmän perustamista on suunniteltu jo Jär-
jestö 2.0-hankkeessa, jossa sille luotiin pohjaa yhdessä 
edellisen sote-valmistelun kanssa. Edelleen kokoontuva, 
Pirkanmaan sote-järjestöfoorumi pysytettiin tuolloin neu-
vottelukunnan esiasteeksi silloiseen järjestöjen ja sote-val-
mistelun tiedonvälityksen ja vuoropuhelun tarpeeseen. 

Tällä hetkellä järjestöfoorumia koordinoi Artteli-kumppa-

nuusyhdistys ja se toimii Järjestöjen sote-muutostuen yh-

teistyöalustana. Edellisen uudistuksen kaaduttua, neuvot-
telukunnan perustamisprosessi jäi kesken tarvittavien kiin-
nittymisrakenteiden ja koordinaatioresurssin puuttuessa. 
Työstöä on sittemmin jatkettu Pirkanmaan tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskushankkeen työpaketti 10 puit-
teissa kuntien ja paikallisjärjestöjen valitsemien painopis-
teiden mukaisesti. Painopisteet ovat kansalaistoiminnan 
koordinaatio ja avointen yhteisökeskusten perustaminen. 
Työpakettia toteutetaan yhdessä Artteli-kumppanuusyh-
distyksen, Järjestöjen sote-muutostuen sekä halukkaiden 
järjestöverkostojen kesken.  
 
Yhteistyön tuloksena on syntynyt Järjestökumppanuus hy-
vinvointialueilla-malli. Mallia on aiemmin esitelty sekä 
Pirsote-ohjausryhmälle että yhdyspintajaostossa Maarit 

Nina Lind-
berg, Niina 
Salo-Lehti-
nen 

10 
min 



Varjonen-Toivonen toimesta. Perustettavaksi esitettävä 
Pirkanmaan järjestöneuvottelukunta on mallin mukaisesti 
vastinpari ja kumppani erityisesti hyvinvointialueen ja kun-
tien strategiselle työlle, keskittyen asukkaiden osallisuu-
den, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämi-
sessä. Neuvottelukunnan tavoitteena on niin ikään tehos-
taa järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen 
roolia osana Pirkanmaalla kehitettävää sote-palvelujärjes-
telmää ja varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan 
edellytyksiä myös tulevina vuosina, koko Pirkanmaalla. 
Pirkanmaan seuraavan sote-järjestöfoorumin aiheena 
16.11. on perustettavan neuvottelukunnan rakenne, jota 
työstetään eteenpäin ohjausryhmän kommenttien pohjalta.    
  
Järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen ja toiminnanjoh-
taja Nina Lindberg Artteli-kumppanuusyhdistyksestä esit-
televät Pirkanmaan järjestöneuvottelukunnan taustaa, 
alustavaa rakennetta ja perustamisprosessia.  
  
Päätösesitys: Esitetään hyvinvointialueen valmistelulle, 

että se ottaa esitetyn järjestöneuvottelukunnan perustami-

sen jatkovalmisteluun ja päätöksentekoon.  

 

Päätös: Sovittiin, että hyvinvointialueen yhdyspintajaosto 

jatkaa järjestöneuvottelukunta-toimielimen valmistelua. 

 

11 PirKOTI -hankehakemus Pirkanmaan liitto haki Pirkanmaan alueen kuntien kanssa 
sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta erillishank-
keelle, joka kohdistuu iäkkäiden kotona asumista tukevien 
palvelujen kehittämiseen vuosina 2021–2023. Pirkanmaan 
kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) -hankkeen ta-
voitteena on vahvistaa iäkkäiden henkilöiden palveluja tar-
joamalla asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huo-
mioivat, ammattitaitoiset, oikea-aikaiset ja turvalliset pal-
velut ympärivuorokauden.  
 
Hankkeessa tavoitellaan iäkkäiden moninaista hyvinvoin-
tia. Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöi-
siä. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien 
palvelujen yhdenvertaisuuden, laadun ja vaikuttavuuden. 
Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seuran-
nalla ja arvioinnilla. 
  
Hanke tuottaa Pirkanmaan ikäihmisille laadukkaat, tasa-
arvoiset ja tarpeen mukaiset ympärivuorokautiset palvelut 
kotiin asumisen tueksi. Myös akuuttitilanteet otetaan huo-
mioon. Etäteknologisia ratkaisuja sovelletaan. Kokonai-
suutta johdetaan ja kehitetään tietoperustaisesti, erityisesti 
RAI-järjestelmää hyödyntäen sekä vahvistaen johtamisen 
työkaluja. Valvonnassa hyödynnetään monipuolisesti oma-
valvonnasta ja laatujärjestelmistä saatavaa tietoa, joiden 
tuella kehitetään toimintaa sekä kohdennetaan henkilöstö-
resursseja tarvetta vastaavaksi. Hyvinvointialueelle tullaan 
luomaan yhteinen resurssipooli yhteistyössä henkilöstöyk-
sikön kanssa. 
  
Hanke tukee osaltaan Pirkanmaan hyvinvointialueen val-
mistelua tiiviissä yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus 
hankkeen kanssa. 
 
PirKOTI-hankkeelle nimetään erillinen ohjausryhmä, joka 
koostuu ikäihmisten palveluiden asiantuntijoista, hyvin-
vointialueen ikäihmisten palvelutuotannon työryhmän 

Eeva Halme 5min  



jäsenistä, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) 
edustajasta, kolmannen sektorin edustajasta ja yliopiston 
edustajasta. PirSOTE-hankkeen ohjausryhmälle raportoi-
daan hankkeen etenemisestä. 
 
Hankesuunnitelma esityslistan liitteenä. 
 
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee PirKOTI-hankkeen 
tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että PirKOTI-hank-
keen ohjausryhmään kutsutaan mukaan myös geriatri. 
 

12 Valvojien ja aluekoordi-
naattorin kommentit 

Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin 
mahdollisille kommenteille. 
 
Sovittiin, että ajanpuutteen vuoksi aluekoordinaattori 
Leena-Kaisa Nikkarinen videoi kommenttipuheenvuoronsa 
ja se lähetetään ohjausryhmän jäsenille kokouksen jäl-
keen.  

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

5min 

13 Muut asiat Tiedoksi:  
 

• PirSOTE:n täydennyshaun päätökset saadaan 
joulukuussa. Toimeenpanosuunnitelmat, myös 
kuntakohtaiset tulee tammikuun aikana. Lisäksi 
vuodelle 2022 tehdään kuntien / yhteistoiminta-
alueiden ja Pirkanmaan liiton väliset osatoteuttaja-
sopimukset.  

• Kevään ohjausryhmien aiheista sopiminen.  

• Jatkossa ohjausryhmään tuotaisiin katsaus hyvin-
vointialueen valmistelun ja hankkeen yhdyspin-
noista.  

 
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi toiminta-
suunnitelman ja sopimuksen laadinnan. Kevään ohjaus-
ryhmissä esitellään hankkeen eteneminen aihesalkuttain. 
Ohjausryhmä hyväksyy esityksen, että ensi vuonna jatku-
vana aiheena on hyvinvointialueen valmistelun ja hank-
keen yhdyspinnat.  
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Seuraavassa kokouk-
sessa esitellään ehdotus kevään ohjausryhmän aiheista ja 
ajankohdista. 

Eeva Halme 10min 

14 Seuraavat kokoukset Seuraava kokous pidetään 14.1.2022 klo 9.00–10.55 
Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat. 
 
Päätös: Sovitaan tammikuun kokouksessa seuraavien ko-
kousten ajankohdat. 
 

 5min 

15 

 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07. 
 

  

 
 


