
PirSOTE ja KOMAS  -hankkeiden ohjausryhmän kokous  PÖYTÄKIRJA  

      

 

Aika to 10.2.2022 klo 15.00–16.00 

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. 
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi 
Kuopila Antti, STM 
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, pj. 
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 
Viitasaari Leena, Tampere ja Orivesi 
 

 
   

   

 

 
Asiat 
 

 Vastuu-henkilö Aika-
taulu 

1 Kokouksen 
avaus ja 
läsnäolijoiden 
toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Sanna 
Rautalammi 

5 min 

2 Pöytäkirjan 
tarkastajien 
valinta 
 

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koskinen ja 
Sanna Luukkanen. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Koskinen ja Sari 
Mäkinen. 

Sanna 
Rautalammi 

 

3  Edellisen 
kokouksen 
pöytäkirjan 
hyväksyminen 
 

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

Sanna 
Rautalammi 

 

4 PirSOTE-
täydennysra-
hoituksen 
talousarvio-
muutos 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pirkanmaan liitolle 11 
926 750 euroa valtionavustusta hankkeen toteuttamiseen, josta 
talousarviomomentilta 33.60.39.12 (tulevaisuuden sotekeskus) 10 
150 150 euroa ja 33.03.31.02 (tulevaisuuden sote-keskus/lape) 1 
776 600 euroa.  
 
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.1.2021-
31.12.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustus on käytettävissä myös 
päätöksen ehdoissa tarkemmin määriteltyihin hankkeen 
raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2024 - 30.4.2024.  
 

Eeva Halme 30 min 



Pirkanmaan liitto, jolle avustus myönnetään, saa käyttää avustusta 
kuitenkin ainoastaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2022 syntyviin 
kustannuksiin. 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin avustusta on 
oikeutettu käyttämään vain Pirkanmaan hyvinvointialue edellyttäen, 
että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä 
avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen 
suostumuksella hyvinvointialueen käytettäväksi.  
 
Avustuksella voidaan kattaa hanketoiminnasta aiheutuvat 
kustannukset asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 
(13/2020) mukaisesti täysimääräisesti. Avustusta saa käyttää 
hakijan (hankehallinnoijan) ja osatoteuttajien (avustuksen käyttäjät) 
hanketoiminnan kustannuksiin,   
 
Hankehallinnoijan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, 
käytön valvonnasta ja niiden ehdoista kunkin osatoteuttajan kanssa. 
Sopimuksen tulee sisältää tieto siirrettävän avustuksen määrästä.  
 
PirSOTE:n ohjausryhmä on käsitellyt täydennyshakua 1.10.2021 
kokouksessaan. Tällöin oli käytettävissä päivitetty 
hankesuunnitelma ja kokouksessa esiteltiin suunnitelman osalta 
rahoituksen jako sekä suunnitellut keskitetyt resurssit vuosille 2022 
ja 2023. Tuolloin hyväksyttiin sekä täydennysrahoitussuunnitelma 
että talousarvio.  
 
Ohjausryhmässä 10.1.2022 hyväksyttiin keskustelun jälkeen 
täydennysrahoituksen jakautuminen aiemman rahoituksen %jaon 
suhteessa. Muutosta talousarvion kokonaisuuteen ei esitetty, joskin 
siitä keskusteltiin. 
 
Ohjausryhmän puheenjohtajat ovat tämän jälkeen (28.2.2022) 
esittäneet, että rahoituksen allokointi vuosien 2022 ja 2023 osalta 
tulee arvioida uudelleen niin, että vuodelta 2023 siirretään kuluvalle 
vuodelle noin 1,0 milj. €. Tätä varten on kutsuttu ylimääräinen 
ohjausryhmän kokous.  
 
Käydyn keskustelun pohjalta liitteenä on uusi esitys, miten rahoitus 
osatoteuttajille ohjattaisiin täydennysrahoituksesta vuodelle 2022: 
prosentuaalinen jako toteutettaisiin samassa suhteessa kuin 
vuosina 2020–2021, aiemman päätöksen mukaisesti. Kuntien tulee 
rahoituksesta käyttää vähintään 14 % lasten-, nuorten- ja perheiden 
palveluiden kehittämiseen (LAPE). Lisäksi kokouksessa esitetään 
muutostalousarvio, kun arvio vuoden 2021 rahoituksen käytöstä on 
laskettu tulleiden maksatushakemusten (7-12/21) pohjalta.   
 
Jos osatoteuttajien rahoitus ohjausryhmän päätöksellä muuttuu 
merkittävästi aiemmin suunnitellusta, niin siinä yhteydessä myös 
heidän toimintasuunnitelmiaan on syytä tarkentaa uutta tilannetta 
vastaavaksi. (Virva Juurikkala, STM 26.1.2022). Lisäksi on 
huomioitava, että nyt myönnetystä valtionavustuksesta ei voida 
osatoteuttajille maksaa avustusta ennen kuin sopimukset on tehty. 
(AVI Anne Seppälä, AVI 1.2.2022). Sopimukset tulee toimittaa 
AVI:in 4 kk kuluessa rahoituspäätöksen tiedoksisaannista 
(21.12.2021). 
 
Jotta osatoteuttajien on mahdollista viedä omalta osaltaan hanketta 
eteenpäin, on etenemisessä kolme mahdollisuutta: 

1. Toteutetaan talouden jako aiemman päätöksen mukaisesti 
ja laaditaan sopimukset hankehallinnoijan ja 
osatoteuttajien välillä. 

2. Laaditaan sopimukset aiemman päätöksen mukaisesti ja 
tehdään talousarvion muutosesitys STM:lle. Mikäli se 
hyväksytään, tarkistetaan sopimus rahoituksen osalta.  



3. Toimitetaan STM:lle uusi talousarvioehdotus ja mikäli se 
hyväksytään, laaditaan sopimukset sen pohjalta.  

 
Esitykset 2. ja 3. edellyttävät kunnilta esitystä rahoituksen käytöstä 
liitettäväksi talousarviomuutosesitykseen.   
 
Liitteet:  

- rahoituspäätös 
- uusi esitys rahoituksen jakamisesta osatoteuttajille 
- osatoteuttajien sopimus 

 
Päätösesitys: Ohjausryhmä päättää, että  

- hyväksytään suunnitelman mukainen talousarvio ja 
rahoituksen jako, jonka pohjalta tehdään sopimukset  

- tehdään lisäksi talousarvion muutosesitys STM:lle ja 
samalla tarkennetaan osatoteuttajien 
toimeenpanosuunnitelmat ja mahdollinen muutostarve 
hankesuunnitelmaan. Talousarviohyväksynnän jälkeen 
päivitetään sopimukset rahoituksen jaon osalta. 

 
Marika Lanne esitti kokouksessa muutetun päätösesityksen.  
 
Muutettu päätösesitys:  

1. hyväksyttiin 14.1.2022 ohjausryhmän kokouksessa esitetty 
talousarvio ja rahoituksenjako osatoteuttajille. 
Hankehallinnoijan ja osatoteuttajien väliset sopimukset 
laaditaan näiden pohjalta, 

2. tehdään tässä kokouksessa 10.2.2022 esitelty talousarvion 
muutosesitys STM:lle, Esitys liitteenä. 

3. STM:n hyväksyttyä talousarvion, päivitetään sopimukset 
kunnille allokoitavan uuden rahoitusjaon osalta, 

4. hankekaudelta 2020-2021 käyttämättä jäävä 
kuntakohtainen rahoitusosuus jää vuodelle 2022 
siirtomäärärahana kunkin kunnan käyttöön, 

5. hankesuunnitelma ja talousarvio tuodaan uudelleen 
ohjausryhmän käsittelyyn, kun eduskunta on käsitellyt 
hoitotakuun kiristämiseen liittyvän lainsäädännön 
rahoituspäätöksen mukaisesti. 

6. osatoteuttajat laativat helmikuun 2022 loppuun mennessä 
tarkennetut toimeenpanosuunnitelmat. Osatoteuttajille 
toimitetaan tarkempi ohjeistus toimeenpanosuunnitelman 
täydentämisestä. 

 
Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. 
 
 

5 Muut esille 
tulevat asiat 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja arviointi: 
Syksy 2021 on julkaistu. Raportti on esityslistan liitteenä.   
 
Sovittiin, että seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 10.3.2022 
käydään raportin keskeisimmät johtopäätökset lyhyesti läpi. 

 

Eeva Halme 2 min 

6 Valvojien ja 
aluekoordinaat
torin 
kommentit 

Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin mahdollisille 
kommenteille. 

Virva 
Juurikkala, 
Leena-Kaisa 
Nikkarinen 

5min 

7 Seuraava 
kokous 

Seuraava ohjausryhmän kokous on torstaina 10.3.2022 klo 14.00–
15.55 

Sanna 
Rautalammi 

2 min 

8 
 
 

Kokouksen 
päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08. 
 

Sanna 
Rautalammi 

 

 



 


