PirSOTE ja KOMAS -hankkeiden ohjausryhmän kokous

Aika

to 10.3.2022 klo 14.00–16.00

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
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

PÖYTÄKIRJA

Nurmi Rami, Pirkanmaan hyvinvointialue
Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti
Pelttari Titta, Lempäälä
Rautalammi Sanna, Nokia
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki
Sand Juhani, PSHP
Salo-Lehtinen Niina, Artteli
Santalahti Anne, Ylöjärvi
Saukkoriipi Aleksi, Sastamala ja Punkalaidun
Siren Riku, Pirkanmaan hyvinvointialue
Soukko Tarja, Hämeenkyrö
Tallila Timo, Ikaalinen
Tomas Eija, PSHP
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun
Tuominen Satu, Pirkanmaan liitto, siht.
Tuominen Tuula, Pikassos
Viitasaari Leena, Tampere ja Orivesi, pj.

Asiat

Vastuu-henkilö

1

Kokouksen
avaus ja
läsnäolijoiden
toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Leena
Viitasaari

2

Pöytäkirjan
tarkastajien
valinta

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja-Leena
Lähdeaho ja Taina Niiranen.

Leena
Viitasaari

3

4

Edellisen
kokouksen
pöytäkirjan
hyväksyminen
KOMASloppuraportointi

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rami Nurmi ja Anne
Santalahti.
Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
Kohti maakunnallista sotea (KOMAS) -hankekokonaisuuden
toiminnallinen ja sisällöllinen kehittäminen on päättynyt
31.12.2021. Hanketta toteutti hyvin laaja osatoteuttajakenttä, joka
koostui Pirkanmaan 23 kunnasta ja niiden muodostamista 15
yhteistoiminta-alueesta, Pirkanmaan liitosta ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiiristä sekä laajasta, noin kolmenkymmenen
vastuuvalmistelijan verkostosta. Valmistelussa oli tiiviisti mukana
myös poliittinen seurantaryhmä.

Aikataulu
5 min

Leena
Viitasaari

Riku Siren ja
Rami Nurmi

60 min

Hanke on loppuraportoitu ohjeiden mukaisesti niin Innokylään
kuin KETO-seurantajärjestelmään. Hanketoimisto laatii vielä
viimeisen maksatushakemuksen ja loppuselvityksen kesäkuun
loppuun mennessä. Hankkeelle tehdään myös tilintarkastus
keväällä. Sulkemisvaiheen kustannukset katetaan KOMAS 1 kokonaisuudesta ja ne eivät koske enää osatoteuttajia.
Hankekokonaisuus koostui kolmesta osa-alueesta, joita olivat
hankehallinto ja koordinaatio (KOMAS 1), hallinnon ja
järjestämisen toimintoihin keskittynyt johtamisen ja ohjauksen
kehittäminen
(KOMAS
2)
sekä
ICT-järjestelmien
yhdenmukaistamista ja digitalisaatiota edistänyt KOMAS 3.
Hankekokonaisuuden päätavoitteina oli suunnata valmistelua
kohti maakunnallista sotea ja nostaa Pirkanmaan valmius
sellaiseksi, että uudistus oli mahdollista viedä läpi ja
toimeenpanna valtakunnallisen aikataulun ja lakien mukaisesti.
Lisäksi tavoitteena oli hyödyntää jo aiemmin tehtyä työtä
mahdollisimman laajasti. Näiden tavoitteiden kohdalta tavoitteet
saavutettiin pääosin.
Suurimpina epäonnistumisina hankkeen kaikilla osa-alueilla
olivat
taloudellisten
resurssien
hyödyntämättömyys.
Hankekokonaisuuden hyödyntämättä jäävän rahoituksen määrä
on noin viisi miljoonaa euroa (talouden toteuma noin 56 % alun
perin budjetoidusta 11,7 miljoonasta eurosta). Pahimmassa
tapauksessa tämä heijastuu suoraan tekemättömänä ja
kasautuvana työmääränä hyvinvointialueella. Hankkeen voidaan
nähdä käynnistyneen liian hitaasti ja vauhtiin päästyään se
päättyi liian nopeasti.
Talouden toteumien osalta on kuitenkin reilua todeta, että useita
sisältöjä on edistetty suoraan hyvinvointialueella ja sen budjetista
jo syksystä 2021 alkaen. Lisäksi alkuperäinen suunnitelma ja
budjetti on laadittu aikana, jolloin uudistuslainsäädäntö ei ollut
vielä edes voimassa.
Liitteenä
koonti
loppuraporttien
keskeisistä
nostoista
ohjausryhmälle. Liitteinä myös osa-alueiden KETO-salkussa
julkaistut loppuraportit.
KOMAS-kokonaisuuden loppuraportointia kokouksessa esittelee
Riku Sirén. KOMAS 3 loppuraportointia avaa tarkemmin Rami
Nurmi.
Päätösesitys: Ohjausryhmä päättää, merkitä KOMAS-hankkeen
loppuraportoinnin ja sen keskeiset huomiot tiedoksi.
Keskeisínä huomioina nostettiin seuraavat asiat:
- Hankkeen alussa oli taloudessa varovaisuusperiaate ja
rekrytointihaasteet
- Valmius aloittaa hyvinvointialueen toimeenpano nousi
- Rinnakkaishyödyt PirSote-hankkeen kanssa
- Komas-hankkeen kehittämistyö jatkuu
hyvinvointialueella. Hankkeessa luotiin pohja
hyvinvointialueen organisoitumismallille ja
käynnistyvälle strategiatyölle.
- AluePegasoksen käyttöönotto on iso saavutus.
- Omaolo on hyvä alusta.
- Maakunnallisuuden ja yhdenmukaisuuden hyvä
kehittämistyö matalan kynnyksen digipalveluratkaisuissa.

Päätös: Ohjausryhmä päätti merkitä KOMAS-hankkeen
loppuraportoinnin ja sen keskeiset huomiot tiedoksi.
Riku Sirenin esitys liitettiin pöytäkirjaan.
5

PirSOTEedistymisraportointi

PirSOTE-edistymisraportointi esitetään kokouksessa, koska
kuntien ja osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta
3.3.2022 mennessä. Tästä syystä raportti esitetään
kokouksessa. Mikäli raportti valmistuu aiemmin, lähetetään se
ennen kokousta.

Eeva Halme

10 min

Eeva Halme

5 min

Eeva Halme

5 min

Virva
Juurikkala,
Leena-Kaisa
Nikkarinen
Leena
Viitasaari
Leena
Viitasaari

5min

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Raportti merkittiin tiedoksi.
6

PirSOTE /
osatoteuttajien
toimeenpanosuunnitelmat
vuonna 2022 ja
sopimustilanne

PirSOTEn osatoteuttajien tuli laatia toimeenpanosuunnitelmat
täydennyshaun mukaisen hankesuunnitelman toteutuksesta
helmikuun loppuun mennessä. Toimeenpanosuunnitelman oli
laatinut 1.3. mennessä 12/15 osatoteuttajaa.
Keskitetty henkilöstö käy läpi toimeenpanosuunnitelmat
täsmentäessään omaa valmistelutyötään. Osatoteuttajien
toimeenpanosuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.
Rahoituspäätöksen mukaisesti hankehallinnoija laatii
osatoteuttajien kanssa sopimuksen vuodelle 2022. Pirkanmaan
liitolle on määräaikaan mennessä saapunut 5 / 15 sopimusta.
Päätösesitys: Toimeenpanosuunnitelmien ja sopimusten tilanne
merkitään tiedoksi.
Päätös: Toimeenpanosuunnitelmien ja sopimusten tilanne
merkittiin tiedoksi.

7

THL:n
arviointiraportti

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja arviointi:
Syksy 2021 on julkaistu. Tiivistetty esitys seurannan nostoista
sekä arviointiraportti ovat esityslistan liitteenä.
Päätösesitys: THL:n arviointiraportin nostot merkitään tiedoksi.
Päätös: THL:n arviointiraportin nostot merkittiin tiedoksi.

8

Valvojien ja
aluekoordinaatt
orin kommentit

Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin
mahdollisille kommenteille.

9

Seuraava
kokous
Kokouksen
päättäminen

Seuraava ohjausryhmän kokous on torstaina 12.5. klo 14-16

10

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.

2 min

