
PirSOTE ja KOMAS  -hankkeiden ohjausryhmän kokous  ESITYSLISTA
        
  
 
Aika pe 14.1.2022 klo 9.00-10.45 
Paikka Teams-kokous  
 

 
 
 

Osallistujat Alanen Hanna-Mari, PSHP 
Alasentie Jukka, Pirkanmaan hyvinvointialue 
Anttila Elina, Akaa ja Urjala, pj. 
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 
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 
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki 
Sand Juhani, PSHP 
Salo-Lehtinen Niina, Artteli 
Santalahti Anne, Ylöjärvi 
Siren Riku, Pirkanmaan hyvinvointialue 
Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
Särkivuori Marja-Liisa, Kuhmoinen 
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 läs-
näolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Elina Anttila 5 min 

2 Pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 
 

Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna-Mari 
Alanen ja Sari Hellsten. 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janita Koivisto ja 
Marika Lanne. 

Elina Anttila  

3  Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan hyväksymi-
nen 
 

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytä-
kirja. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

Elina Anttila  

4 Kaikki jatkuvat/alkavat 
sote-hankkeet 

Tulevaisuuden sote-keskushankeen lisäksi on useita 
vuonna 2022 alkavia / jatkuvia maakunnallisia hankkeita, 
joiden kanssa tehdään yhteistyötä.  
 
1. VIVA  2020-2023 osana Tulevaisuuden sotekeskus-

rahoitusta. Tilannekatsaus kohdassa 6. 
2. PirKOTI 2022-2023, rahoituspäätös saatu. Tarkempi 

esittely kohdassa 11. 
3. PirKATI 2021-2022, kotona asumisen teknologiat 

ikäihmisille ohjelma. 
4. Tays yhteistoiminta-alueen psykososiaaliset menetel-

mät ja rakenteet  
5. Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektori-

rajat ylittävällä yhteistyöllä (PASEK) 
6. Valtakunnallisen PALOMA-osaamiskeskuksen vahvis-

taminen ja laajentaminen pakolaisten mielenterveyden 
tukemiseksi (PALOMA3) 

7. Barnahus 

Eeva Halme 10 
min 



8. MONNI 
9. Työkykyhanke 
  
Liitteenä hankkeiden yhteenvetoesitys.  
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee hankkeet tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

5 LAPE Työpaketti 7. Perhekeskus osaksi sote-keskuspalvelua/ 
toimenpiteiden (7) toteutumistilanne ja huomioita kehittä-
misen painopisteistä ja tulevasta. 
 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Jatkoval-
mistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.  
 
Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että 
pidetään yhteinen palaveri LAPEn toimijoiden ja Pirkan-
maan sote-johtajien välillä.  

Eeva 
Halme, Erja 
Kovalainen 

15 
min 

6 VIVA Vivan keskeisin tavoite on kouluttaa IPC ohjaajia ja juur-
ruttaa menetelmä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen opis-
keluhuollon työtä. Vuoden 2021 aikana on erva-alueelle 
koulutettu 200 IPC ohjaajaa (Pirkanmaa 112). 
  
Toiminnan kuvaus syksy 2021: 
  

− Koulutustoiminta: 
- 08_21 IPC buusterikoulutus 100hlö + rää-

tälöity buusterikoulutus Tampereelle 30 
hlö 

- 09-11_21 Tamk, Hamk ja Seamk sote-
opiskelijoiden koulutus: IPC lyhyesti ja 
nuoren masennuksen tunnistaminen n 
250 hlö 

- 09_21 Masennuksen tunnistamiskoulutus 
opettajille 229 hlö 

- 12_21 IPC ohjaajakoulutus 100 hlö 
  

− Implementointi: 
- 92 koulutusta jatkanutta ammattilaista on toteutta-

nut 12/21 mennessä n.200 nuoren ohjausjaksoa, 
näistä tilastoitu on 117 ohjausta. Jaksoja on toteu-
tunut odotetusti ja korona on vaikuttanut heikentä-
västi erityisesti terveydenhoitajien mahdollisuuk-
siin ottaa menetelmä käyttöön. Viva kerää tietoa 
toteutuneista jaksoista ja alustavien tulosten mu-
kaan menetelmällä on saatu keskimäärin aikaan 
merkittävä masennusseulan oirepisteiden lasku. 
Ohjauksen käyneistä nuorista 90 % suosittelisi 
menetelmää tukea tarvitsevalle ystävälleen. 

- Koulutettujen esihenkilöistä on muodostettu juur-
rutustiimejä, jotka kokoontuivat toisen kerran 
09_21. Tiimeissä seurataan juurtumista, vaihde-
taan kokemuksia ja välitetään seurantatietoa kun-
nille. 

- Viva raportoi jokaisen erva-alueen maakunnan 
Lape ryhmälle hankkeen edistymisestä 3 kertaa 
vuodesta. 

- Viva on pilotoinut juurtumisen seurantakyselyä 
(Nomad-N) Itlan tukemana. 

- Esihenkilöille luotiin implementoinnin miniopas. 
- Viestinnällä on tuettu implementaatiota: uutiskir-

jeet, some-julkaisut ja kampanjat, julkaisut ammat-
tilehdissä, medianäkyvyys, puheenvuorot opiske-
luhuollon foorumeissa. 

Noora 
Seilo, 
Minna Rita-
korpi 

10 
min 



  
Toimintasuunnitelma kevät 2022: 
  

− Projektisuunnitelman mukainen koulutustoiminta: 
- 1_22 IPC-ohjaaja koulutuksen kolmas 

aalto 50 hlö 
  

− Implementaatio 
- 12_21 ja 1_22 koulutettujen menetelmä-

ohjaus alkaa. 
- 01_22 haastatellaan kaikki ensimmäisen, 

toisen ja kolmannen aallon esihenkilöt 
- Juurrutustiimitoimintaa kehitetään toteut-

tamalla sitä pienemmissä yksiköissä 
- Viestintää toteutetaan viestintäsuunnitel-

man mukaisesti. 
- Nomad-N kysely toteutetaan 05_21 
- Keskittämisasetuksen mukaisen nuorten 

mielenterveyden osaamiskeskuksen 
suunnittelun käynnistäminen turvaamaan 
toiminnan jatkuvuus hankekauden päätyt-
tyä. 

  
Keskeiset tavoitteet 2022: 

− Saattaa loppuun koulutussuunnitelman mukainen 
toiminta ja koulutettujen menetelmäohjaus 

− Varmistaa toiminnan jatkuvuus nuorten mielenter-
veyden osaamiskeskuksessa ja hyvinvointialueilla 

  
Keskeiset riskit: 

- Covid-19 
- Kuraattorien ja psykologien siirtyminen 

soteen, voi aiheuttaa muutosvastarintaa, 
joka heijastuu projektiin 

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

7 KOMAS-edistymisrapor-
tointi 

KOMAS-hanke eteni viimeisellä raportointijaksolla koko-
naistilanteen suhteen pääosin suunnitellusti.  
 
Erityisesti vastuuvalmistelijoiden kohdalla työ on edennyt 
varsin hyvin. Kuntien toimeenpanossa on sen sijaan rapor-
toitu aiempaa enemmän poikkeamia. Yhteensä kolme yt-
aluetta raportoi kokonaistilanteen poikkeamana. Poik-
keamien osalta korostuvat varsin vahvasti kireä aikataulu ja 
hankkeen päättyminen ”liian aikaisin”. Tämän lisäksi esiin 
nostettiin tuotosten laajuuspoikkeamaa, kun toteutuksen ta-
voitteita ei ole koettu saavutettavan alkuperäisessä laajuu-
dessaan. Yhteistoiminta-alueittain tarkasteltuna viimeisen 
edistymisraportoinnin kattavuus oli hyvä (80%, 12/15). 
 
Haasteet resurssien (henkilöstö, talouden matalat to-
teumat) täysimääräisessä hyödyntämisessä on raportoitu 
kustannus-, hyöty- ja tuotosten laajuuspoikkeamina. Tästä 
seuraavana riskinä on hyödyntämättä jäävä hyvinvointialu-
etta palveleva työmäärä.  
 
KOMAS-hankkeen toiminnallinen kehittäminen on päätty-
nyt 31.12.2021. Alkuvuodesta 2022 tekemisen fokus on 
pääosin osa-alueiden ja osatoteuttajien maksatuksissa 

Riku Siren 10 
min 



sekä loppuraportoinnissa valtionhallinnon KETO-salkkuun 
ja Innokylään. 
 
Tiedotettavat asiat: KOMASin toinen maksatuspäätös on 
käsitelty ja laitettu maksuun. Maksatuspäätös sekä esitys 
maksatuksen huomioista ovat esityslistan liitteenä. 
 
Hanketoimiston työ jatkuu vielä rajatulla henkilöstöllä liit-
tyen KOMAS-hankkeen loppuraportointiin (28.2.) sekä 
maksatuksen 7-12/2021 (maksatushakemukset osatoteut-
tajilta hanketoimistoon 31.1.) ja loppuselvitysten laatimi-
sella (30.6.). 
 
Päätösesitys: Merkitään KOMAS-edistymisraportointi tie-
doksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että seuraavassa oh-
jausryhmän kokouksessa 10.3. Aiheena on KOMASn lop-
puraportointi. Kokoukseen pyydetään myös Rami Nurmi 
kertomaan KOMAS3:n sisällöt. 
 

8 PirSOTE-edistymisrapor-
tointi 

PirSOTE -ohjelma on edennyt marras-joulukuussa koko-
naistilanteen suhteen pääosin suunnitellusti sekä kuntien 
että hankesalkkujen toimeenpanon (hankepäälliköt) 
osalta.  Haasteita raportointijaksolla on edelleen hyvin-
vointialueen rakentamisen sekä tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -hankkeen yhdistyspintatyöskentelyssä.  
  
Tuotosten laajuuden suhteen yli puolet hankepäälliköistä 
raportoi poikkeamia, mikä on jatkunut jo useamman rapor-
tointikauden ajan. Mikäli tuotosten laajuuteen liittyvät poik-
keamat edelleen jatkuvat, ne voivat kyseenalaistaa hanke-
työn vaikuttavuutta. Osatoteuttajien raportointikattavuus oli 
erinomainen 93 % (14/15).  
  
Keskeisiä nostoja kuntien esiin tuomista haasteista:  
  

• Haasteita raportointijaksolla on edelleen hyvin-
vointialueen rakentamisen sekä tulevaisuuden so-
siaali- ja terveyskeskus -hankkeen yhdistyspinta-
työskentelyssä.  

• Haasteena terveydenhuollossa on koronan vuoksi 
tullut hoitovelka ja sen purkaminen. Ajankäytöllisiä 
haasteita on yhä, sillä moni tekee kehittämistyötä 
perustyön ohessa, jolloin kehittämistä ei aina sa-
massa määrin voida priorisoida.  

• Rakenneuudistuksen valmistelun myötä yhteis-
työssä sote-johdon kanssa aloitetut henkilöstöinfot 
ovat osoittaneet, että henkilöstöviestinnässä olisi 
edelleen kehitettävää. 

 
Tiedotettavat asiat: PirSOTEn toinen maksatuspäätös on 
käsitelty ja laitettu maksuun. Osatoteuttajien kirjanpitoihin 
tulee tehdä joitakin korjauksia koskien hankkeille kirjautu-
neita erilliskorvauksia ja hankkeelle kuulumattomia palkka-
kuluja. Lisäksi joidenkin kulujen avustuskelpoisuus tulee 
varmistaa. Maksatuspäätös sekä esitys maksatuksen huo-
mioista ovat listan liitteenä. Ajanjaksoon 7-12 /2021 liitty-
vät osatoteuttajien maksatushakemukset tulee toimittaa 
hanketoimistoon 31.1.2022. 
 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus ja tiedotettavat 
asiat tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryh-
män linjaukset.  

Eeva Halme 10 
min 



 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

9 PirSOTE-täydennysra-
hoitus-päätös 

Sosiaali-ja terveysministeriö on myöntänyt Pirkanmaan lii-
tolle 11 926 750 euroa valtionavustusta hankkeen toteutta-
miseen, josta talousarviomomentilta 33.60.39.12 (tulevai-
suuden sotekeskus) 10 150 150 euroa ja 33.03.31.02 (tu-
levaisuuden sote-keskus/lape) 1 776 600 euroa. Avustuk-
sen perusteena on vuonna 2020 käynnistyneen hankkeen 
laajentaminen hakemuksen mukaisesti. Avustus myönne-
tään koko hankekokonaisuuden (vuonna 2020 käynnisty-
nyt hanke ja sen täydennys) rahoittamiseen.  
 
Avustuksen määrä oli 1850 € hakemusta vähemmän, joh-
tuen erilaisesta laskentatavasta. Hakuoppaassa Pirkan-
maan osuus oli 8,46 % 141 milj. eurosta, kun se päätök-
sessä on laskettu 8,458 %:n mukaan. Tästä tehdään kor-
jaus talousarvioon ja selvitys ministeriöön.  
 
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 
1.1.2021-31.12.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustus on 
käytettävissä myös päätöksen ehdoissa tarkemmin määri-
teltyihin hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aika-
välillä 1.1.2024 - 30.4.2024.  
 
Pirkanmaan liitto, jolle avustus myönnetään, saa käyttää 
avustusta kuitenkin ainoastaan aikavälillä 1.1.2021 - 
31.12.2022 syntyviin kustannuksiin. 1.1.2023 alkaen syn-
tyviin kustannuksiin avustusta on oikeutettu käyttämään 
vain Pirkanmaan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus 
siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen 
saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella 
hyvinvointialueen käytettäväksi. Avustuksen siirtoa koske-
vat päätökset voidaan tehdä edellyttäen, että eduskunta 
antaa tälle hyväksyntänsä lisätalousarviomenettelyssä.  
 
Avustuksella voidaan kattaa hanketoiminnasta aiheutuvat 
kustannukset asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon ke-
hittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–
2023 (13/2020) mukaisesti täysimääräisesti. Avustusta 
saa käyttää hakijan (hankehallinnoijan) ja osatoteuttajien 
(avustuksen käyttäjät) hanketoiminnan kustannuksiin,   
 
Koska avustuspäätöksen mukaan Pirkanmaan liitto voi 
käyttää rahoitusta vain vuoden 2022, on esitetty keskitetyn 
hankehenkilöstön työsuhteiden jatkoa kuluvan vuoden lop-
puun. Ministeriössä selvitetään nyt keskitetyn hankehenki-
löstön mahdollista siirtoa hyvinvointialueelle.  
 
Liitteenä esitys miten rahoitus osatoteuttajille ohjattaisiin 
täydennysrahoituksesta vuodelle 2022: joko samassa suh-
teessa kuin vuosina 2020–2021 tai väestömäärän suh-
teessa. Kuntien tulee rahoituksesta käyttää vähintään 14 
% lasten-, nuorten- ja perheiden palveluiden kehittämi-
seen (LAPE). Osatoteuttajien kanssa tehdään erillinen so-
pimus.  
 
 
Liitteet:  

- rahoituspäätös 
- esitys rahoituksen jakamisesta osatoteuttajille 
- osatoteuttajien sopimus 
- täydennetty hankesuunnitelma 

 

Eeva Halme 10 
min 



Päätösesitys: Ohjausryhmä  
- merkitsee rahoituspäätöksen tiedoksi  
- päättää, että rahoitus jaetaan osatoteuttajakohtai-

sesti kuten vuosina 2020–2021 
 
Päätös: Merkittiin rahoituspäätös tiedoksi. Osatoteuttaja-
kohtaiseen rahoitukseen ei esitetty muutosta. Sovittiin, 
että edetään päätösesityksen mukaan. 
 

10 PirSOTE:n resurssimuu-
tokset:  

Täydennysrahoituksen ja päivitetyn suunnitelman mukai-
sesti uusia rekrytoitu seuraavat:  

- Kuntoutuksen hankepäällikkö Taru Sokka, siirtyy 
suun terveydenhuollon suunnittelijan tehtävästä 

- Kuntoutuksen suunnittelija Sari Ylinen 
- Digipalveluiden suunnittelija Taru Manner, tammi-

helmikuu 40 % ja sen jälkeen 80 % 
- Perusterveydenhuollon avopalveluiden projekti-

päällikkö Riku Metsälä 50 % työpanos 
- Perusterveydenhuollon avopalveluiden suunnitte-

lija Tuija Vuolle Annukka Ruokolaisen tilalle.  
- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden suunnittelijat 

Senja Vänskä ja Jenna Makkonen 
- Lape, lastensuojelun suunnittelija Anneli Haliseva 
- resurssisuunnittelija, toimintalähtöinen työvuoro-

suunnittelu Julia Holmén 
- Lasten ja perheiden palvelujen suunnittelija Riikka 

Kimpanpää siirtyy sosiaalihuollon suunnittelijaksi 
- avoinna edelleen suun terveydenhuollon suunnit-

telija 
 
Lape-koordinaattori Outi Koskinen on irtisanoutunut niin, 
että työsuhde päättyi 5.1.2022. Uuden rekrytointi käyn-
nissä. 
 
Hankehakemuksessa keskitettyä resurssia 36,5 htv. Toi-
meenpanosuunnitelmaa laadittaessa on noussut tarve 
vahvistaa resursseja suunnittelijoilla 4 htv. Heidän työpa-
noksensa kohdistuisi kaikkiin toimenpidesalkkuihin ja mm. 
yhtenäistettäisiin palvelutuotannon kuvauksia toimivan 
asiakasohjauksen tueksi, yhtenäistetään kirjaamiskäytän-
töjä sekä tilastointia, jotta vuoden 2023 aikana on mahdol-
lisuus toteuttaa hoitotakuulain mukaista raportointia. Lisä-
resurssi on tarpeen sähköisten asiointikanavien käytön 
vahvistamiseksi. 
 
Päätösesitys: Ohjausryhmä 

- merkitsee tiedoksi hankkeen rekrytointitilanteen.  
- hyväksyy esityksen lisäresursseista 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esitys lisäresurs-
seista. 
 

Eeva Halme 5 min 

11 Tulevaisuuden kotona 
asumista tukevat palve-
lut iäkkäille Pirkanmaalla 
2021-2022 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 15.12.2021 
tehdyllä päätöksellä Pirkanmaan liitolle hankeavustuksena 
yhteensä 2 538 000 euroa PirKOTI-hankkeen toteuttami-
seen seuraavasti: 

- 227 273 €, kun hankeavustuspäätös on allekirjoi-
tettu  

- 2 310 727 € ehdollisena siten, että avustus on 
käytettävissä, mikäli eduskunta vahvistaa avustuk-
sen perusteena olevan määrärahan esitetyn suu-
ruisena valtion vuoden 2022 talousarviossa. Tästä 
ministeriö ilmoittaa erikseen.  

Eeva Halme 5 min 



 
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 
1.1.2022-31.12.2023 syntyviin kustannuksiin: Avustus on  
käytettävissä myös päätöksen ehdoissa tarkemmin määri-
teltyihin hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aika-
välillä 1.1.2024-30.4.2024. Pirkanmaan liitto sekä päätök-
sessä mainitut osatoteuttajat saavat käyttää avustusta kui-
tenkin ainoastaan aikavälillä 1.1.2022-31.12.2022 synty-
viin kustannuksiin. 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin 
avustusta on oikeutettu käyttämään vain Pirkanmaan hy-
vinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valti-
onapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan hake-
muksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella Pirkan-
maan hyvinvointialueen käytettäväksi. Avustuksen siirtoa 
koskevat päätökset voidaan tehdä edellyttäen, että edus-
kunta antaa tälle hyväksyntänsä lisätalousarviomenette-
lyssä.  
  
Pirkanmaalla hankkeeseen osallistuvat Virrat- Ruovesi yh-
teistoiminta-aluetta lukuun ottamatta kaikki muut kunnat / 
yhteistoiminta-alueet.  
 
Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeelle nimetään oma 
ohjausryhmänsä, joka muodostetaan alueen ikäihmisen 
palveluiden asiantuntijoista, hyvinvointialueen ikäihmisten 
palveluiden suunnitteluryhmän jäsenistä, sosiaalialan 
osaamiskeskuksen, (Pikassos) edustajasta, kolmannen 
sektorin edustajasta ja yliopiston edustajasta.  
Hankkeen etenemisestä raportoidaan vuoden 2022 alueen 
sotejohtajien kokoukselle. 
 
Päätösesitys: Merkitään valtionavustuspäätös tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

12 Valvojien ja aluekoordi-
naattorin kommentit 

Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin 
mahdollisille kommenteille. 

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

5min 

13 Seuraava kokous Seuraava kokous on 10.3.2022 klo 14 -16. 
 

Elina Anttila 2 min 

14 

 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50. 
 

Elina Anttila  

 
 


