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Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti 
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Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
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Tomas Eija, PSHP 
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun 
Tuominen Tuula, Pikassos 
Viitasaari Leena, Tampere ja Orivesi 
 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-hen-
kilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus  Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Elina Anttila 1 
min 

2 Kuntoutuksen kehittämi-
sen tilannekatsaus 

Hankesalkku 5 / Kuntoutuksen saatavuuden parantami-

nen sisältää PirSOTEn hankesuunnitelman työpaketin 5, 

sisältäen 7. kokonaisuutta: 1.) Kuntoutuksen yleinen pir-

kanmaalainen toimintamalli 2.) Työkyvyn tuen tarpeen 

tunnistaminen (sosiaalinen kuntoutus) 3.) Fysioterapian 

suoravastaanottomalli (hoitotakuu?) 4.) Pirkanmaan koti-

kuntoutusmalli 5.) Etäkuntoutuksen ja etäkonsultaatioiden 

kehittäminen 6.) Lääkinnällinen kuntoutus ja 7.) Kuntou-

tuksen toimintakykymittaritutkimus.  

  

Työskentelymenetelminä kuntien kanssa ovat toimineet 

kuukausittaiset eri kehittämisteemakohtaiset yhteistilai-

suudet, työpajat sekä kuntapalaverit (03/22 ja 05/22). 

Kuntoutuksen lähtötilanteen kartoittamiseksi laadittiin al-

kukartoituskysely 3/2022, joka uusitaan 8-9/2022. Lisäksi 

on järjestetty kuntoutuksen eri ammattiryhmäkohtaisia ti-

laisuuksia. 

 

1. Kuntoutuksen yleinen pirkanmaalainen toimintamalli, 

jonka kehittäminen käynnistyy lääkinnällisen kuntoutuk-

sen kokonaisuuden kautta syksyllä 2022. Tavoitteena on 

laatia Pirkanmaalle lääkinnällisen kuntoutuksen yleinen 

toimintamalli sisältäen seuraavat kohdat: Kuntoutustar-

peen tunnistaminen, arviointi ja suunnitelma, päätökset, 

palvelut ja etuudet, ympäristöä koskevat toimenpiteet 

sekä prosessin seuranta ja arviointi. 

Taru Sokka 30 
min 



  

2. Sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuudessa hahmotel-

laan Pirkanmaalla työkyvyn tuen tarpeen malli syksyn v. 

2022 aikana, tavoitteena työkyvyn tuen tarpeen tunnista-

misen kehittäminen. Pohjana hyödynnetään Minun tiimini-

mallia. 2) Luodaan yhtenäiset osallisuutta vahvistavat so-

siaalisen kuntoutuksen käytännöt ja toimintamallit Pirkan-

maan alueelle sekä määritellään sosiaalisen kuntoutuk-

sen palvelun myöntämisperusteet ja ryhmätoiminta. Kehit-

täminen on käynnistynyt kevään 2022 aikana yhteistyössä 

PirTYKY-hankkeen, sote-keskusten ja työllisyyspalvelui-

den kanssa.  

  

3. Fysioterapeutin suoravastaanottomallin kehittäminen 

siirtyi v. 2022 alkaen avosairaanhoidon (HS1) hankesal-

kusta kuntoutuksen (HS5) salkkuun. Suoravastaanotto-

malli on nyt otettu käyttöön kaikissa sote-keskuksissa. 

Osa kunnista raportoi haasteista saada suoravo-aikoja 

täytettyä. Mallin käyttöön oton tukemista on tarkasteltu or-

ganisaatioissa uudelleen. Myös suoravo-koulutuksia on 

jatkettu ja 3/2022 alkukartoituskyselyn vastausten perus-

teella Pirkanmaalla oli 43 suora vo-koulutuksen käynyttä 

fysioterapeuttia sekä 10 on tällä hetkellä koulutuksessa. 

3/22 alkukartoituskyselyn tietoihin perustuen ft.n suora-

vastaanotoille pääsy tapahtui Pirkanmaalla pääasiassa 

7vrk sisällä. Ft.n suora vo.lle pääsyä tullaan seuraamaan 

hoitotakuulakiluonnostekstinkin ohjamaana koko hanke-

kauden ajan, uusintakyselyt tulossa 5/22 ja 8-9/22.  

 

4. Pirkanmaan kotikuntoutusmalli valmistui 12/2021. Mal-

lin kehittämiskokonaisuus siirtyi myös 1/2022 alkaen 

osaksi kuntoutuksen salkun kokonaisuutta ja mallin käyt-

töön ottoa on tuettu keväällä 2022. Mallin sisältöjä tullaan 

tarkentamaan v. 2022 aikana (ml. moniammatillinen yh-

teistyö, etävastaanotot, Rai.n edistäminen). Seurantaky-

selyssä Pirkanmaan kotikuntoutusmalli on käytössä 15/15 

alueella, osassa malli käytössä sovelletusti. 

  

5. Etävastaanottojen kehittämisen tavoitteena on ollut, 

että etäkuntoutuksen- ja etävastaanottojen määrä lisään-

tyy sote-keskuksissa ja etävastaanotot tulevat tukemaan 

kasvokkain tapahtuvien fysio-, toiminta- ja puheterapioi-

den toteuttamista.  

 

Etävo-toimintaa on kehitetty eniten kotikuntoutuksessa, 

jossa etävo-toimintaa on käytössä n=8/15, suunnitteilla 

n=2/15. Omaishoitajat ja -hoidettavat ovat yksi kohde-

ryhmä, joille kunnat ovat jo nyt tuottaneet etäkuntoutus-

palveluita. Avokuntoutuksessa etävo-toimintaa käytössä 

n= 1/15, suunnitteilla n= 9/15. Kehittämistä edistetään ak-

tiivisesti yhdessä digitalisaation hankesalkun (HS 6) 

kanssa. Keväällä järjestettiin 3 eri etäkuntoutuksen tilai-

suutta ja neljäs toteutetaan 9/22. 

  

6. Lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämisen tueksi suun-

nitellaan alueellisen läku-verkoston perustamista syksyllä 

2022. Lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämiseksi on laa-

dittu yhdessä kuntoutuksen hva-valmistelutyöryhmän 

kanssa tiekartta, joka valmistuu 6/2022. Myös lääkinnälli-

sen kuntoutuksen arviointi- ja päätösprosessia 



valmistellaan tämän työryhmän kanssa. 

  

Syksyllä 2022 käynnistetään fysioterapiasuunnitelmien 

laatimisen yhdenmukaistamiseksi läku-arviointiprosessien 

kehittämisen suunnittelu. Valtakunnalliset läku-kriteerit, 

joiden pitäisi valmistua 12/2022, määrittelevät osaltaan 

läku-valmistelukokonaisuutta. Läku-prosessien tarkempi 

sisällöllinen kehittäminen jatkuu valtakunnallisten kritee-

rien julkaisemisen jälkeen, arvioitu ajankohta kevät 2023. 

 

7. Kuntoutuksen toimintakykymittaritutkimuksessa selvite-

tään Promis-toimintakykymittarin soveltuvuutta ryhmä-

muotoisessa terapiassa fysioterapian tule-potilailla Tam-

pereen avokuntoutuspalveluissa. Mittaus toteutetaan 

3kk.n ennen ja jälkeen ryhmäkuntoutuksen. Hyvinvointi-

alueet toimivat aineiston kerääjinä, tavoitteena kerätä 

n=100 potilaasta koostuva aineisto syksyn 2022 ja ke-

vään 2023 aikana. STM toimii alueellisesti kerättyjen tu-

losten analysoijana. Pirkanmaan tutkimussuunnitelma lä-

hetetty ohjeiden mukaisesti STM:lle. Tutkittavat n=100 ke-

rätään Tampereen Nivelrikkopotilaiden ja Voimaa Van-

huuteen-kuntoutusryhmien potilaista, jotka osallistuvat 

ryhmäterapiaan n. 3kk ajan syksyn 2022-kevään 2023 ai-

kana. 

  

Hankesalkku 5:n toimenpiteet ovat kevään 2022 aikana 

painottuneet kunnissa kuntoutuksen kehittämisverkoston 

rakentamiseen, toiminnallisen muutoksen tukemiseen 

sekä kirjaamisen kehittämisen työryhmien perustamiseen 

potilastietojärjestelmittäin. Jo aiemmin kehitettyjä toimin-

tamallien käyttöön ottoa on tuettu. Kuntoutuksen kehittä-

mistä tullaan syksylläkin jatkamaan siten, että sitä tarkas-

tellaan myös eri ammattiryhmäkohtaisesti, ml. fysio- toi-

minta- ja puherapeutit sekä neuropsykologit. Pirkanmaan 

kotikuntoutusmallin kehittämiseen liittyen on tekeillä 2 eri 

opinnäytetyötä.  

  
Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. Jatkovalmiste-
lussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset. 
  
Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi. Jatkovalmistelussa huo-
mioidaan:  

• sosiaalisen kuntoutuksen huomioiminen osana 
työikäisten palveluja sekä etävastaanottojen ke-
hittäminen sosiaalisen kuntoutuksen osalta 

• nostettiin esiin, että hankesalkku sisältää osittain 
samasta resurssista kilpailevaa monenlaista hoi-
toketjun eri osiin liittyvää kehittämistä. Hankesal-
kussa on pyritty ja myös pystytty viemään eteen-
päin kehittämistä laajalti. Osassa kuntia/yt-alueita 
resurssit ovat samoja eri kehittämiskohteille, 
osassa kuntia mukana on eri ammattilaisia (esim. 
avokuntoutus tai kotikuntoutus).   
 

3 PirSOTEn edistymisra-
portointi 

PirSOTE -edistymisraportointi esitetään kokouksessa, 
koska osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta 
6.5.2022 mennessä. Tästä syystä raportti esitetään ko-
kouksessa. Mikäli raportti valmistuu aiemmin, lähetetään 
se ennen kokousta.  
 

Eeva Halme 15 
min 



Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös: Edistymisraportointi merkittiin tiedoksi. Ohjaus-
ryhmä totesi, että hanke on edennyt hyvin ja PirSOTE on 
ollut hyvä, yhteinen nimittäjä viemään hyviä toimintamal-
leja hyvinvointialueelle. 
 

4 Kirjaaminen hyvinvointi-
alueella 

Maaliskuun Pirkanmaan sote-johtajien kokouksessa käsi-
teltiin sosiaalihuollon seurantarekisteri Sosdataa ja ter-
veydenhuollon kirjaamista. Samassa kokouksessa sovit-
tiin, että kirjaamista käsitellään myös toukokuussa. 
 
Hankepäälliköt Sari Mäkinen ja Milja Koljonen pitävät ly-
hyet tilannekatsaukset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
kirjaamisesta. 
 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaukset sosiaalihuollon 
ja terveydenhuollon kirjaamisesta tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tilannekatsaukset sosiaalihuollon ja ter-
veydenhuollon kirjaamisesta tiedoksi. Kirjaamiskäytäntö-
jen kehittämiseksi perustetaan sosiaalihuollon projekti-
ryhmä.  
 
Toivottiin jatkuvia tilannekatsauksia kirjaamistilanteen ke-
hittymisestä. Seuraavassa kokouksessa esitetään jälleen 
tilannekatsaukset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kir-
jaamisesta.  
 

Sari Mäki-
nen, Milja 
Koljonen 

30 
min 

5 Muutostalousarvion hy-
väksyminen STMssä 

PirSOTE-hankkeen muutostalousarvio on hyväksytty 
STMssä ja kuntien/yt-alueiden rahoitusosuudet ovat liit-
teen mukaiset. Uusia, päivitettyjä sopimuksia ei STMn 
eikä AVIn mukaan tarvita.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hyväksytty muutosta-
lousarvio ja kuntien/yt-alueiden rahoitusosuudet. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi hyväksytty muutostalousarvio 
ja kuntien/yt-alueiden rahoitusosuudet.  

Eeva Halme 5 min 

6  Sote-kehittämis-asetuk-
sen (13/2020) muutos ja 
valtionavustusten siirto 
hyvinvointialueiden käyt-
töön 

Valtioavustuspäätösten mukaan Pirkanmaan liitto ja näin 
ollen myös osatoteuttajat voivat käyttää rahoitusta 
31.12.2022 saakka. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-
tämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialu-
eelle, avustusta on oikeutettu käyttämään vain Pirkan-
maan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään 
valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan 
hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella (toi-
mielimen päätös) hyvinvointialueen käytettäväksi. Avus-
tuksen siirtoa koskevat päätökset voidaan tehdä edellyt-
täen, että eduskunta antaa tälle hyväksyntänsä lisätalous-
arviomenettelyssä.  Rahoitusta käsiteltäneen eduskun-
nassa elokuussa. 
 
Hankejohtajien verkoston kokouksessa 26.4.2022 sosi-
aali- ja terveysministeriön edustajien mukaan rahoituksen 
siirtopäätökset tultaisiin tekemään STM:ssä loppuvuo-
desta 2022 tai vasta vuoden 2023 alussa.  
 
Päätösaikataulu tuo haasteita hankkeelle, koska mitään 
sitoumuksia mm. resursseista tai hankinnoista ei voida 
tehdä ennen kuin tuo STM:n päätös on saatu.  
 

Eeva Halme 15 
min 



Jotta hyvinvointialueella voidaan tehdä päätös hankkeen 
vastaanottamisesta, on tarpeen laatia päivitetty hanke-
suunnitelma, jossa on suunnitelma ensi vuoden kokonais-
resursseista ja päivitetty talousarvio vuodelle 2023. Päivi-
tetyn suunnitelman tulee olla valmiina elokuun puolivä-
lissä.  
 
Jatkon osalta on huomioitava, että  PirSOTE-hankkeessa 
on kehitetty ja mallinnettu erilaisia hyviä käytäntöjä ja toi-
mintamalleja sekä luotu alueellisia asiantuntijaryhmiä ja -
verkostoja. Päivitetyn hankesuunnitelman laatimista var-
ten tarvitaan tietoa siitä, millaisin toimintamallein palveluja 
järjestetään ja tuotetaan hyvinvointialueella sekä mitä asi-
antuntijaverkostoja on tarpeen ylläpitää hyvinvointialu-
eelle aloittaessa v. 2023.  
 
 
Päätösesitys:  

− merkitään rahoituksen siirron tilanne tiedoksi  

− hyväksytään esitys suunnitelman päivittämisestä. 

− keskustellaan PirSOTEn toimintamallien skaalaa-
misesta hyvinvointialueelle. 

 
Päätös: Merkittiin rahoituksen siirron tilanne tiedoksi ja 
hyväksyttiin esitys suunnitelman päivittämisestä.  
 
Oleellista on turvata jatkossa yhtenäinen kokonaiskehittä-
minen hyvinvointialueella. PirSOTE-hankkeen muutosta-
lousarvion myötä (rahoituksen siirto vuodelta 2023 vuo-
della 2022) kaikkia työsuhteita ei voida v. 2023 jatkaa. 
Tämä tulee huomioida suunniteltaessa vuoden 2023 toi-
mintaa. Tarvitaan myös arvioita siitä, paljonko osatoteut-
tajilta jää rahoitusta käyttämättä. Nämä tiedot tarvitaan 
sekä päivitettyyn hankesuunnitelmaan että hyvinvointialu-
een talousvalmisteluun. Päivitetyn hankesuunnitelman 
muotoiluun vaikuttaa myös se, miten hankekehittäminen 
tullaan organisoimaan hyvinvointialueella. 
 
Päätettiin perustaa pientyöryhmä suunnittelemaan yhtei-
sen resurssin käyttöä vuonna 2023 ja päivitettyä hanke-
suunnitelmaa. Pientyöryhmään ilmoittautuivat mukaan 
Sari Mäkinen, Sanna Rautalammi ja Leena Viitasaari. 
Eeva Halme johtaa ryhmää. Lisäksi asiaa valmistellaan 
hyvinvointialueen peruspalvelut-työryhmän ja PirSOTEn 
yhteisessä työpajassa kesäkuussa. Päivitetty hankesuun-
nitelma tulee hyväksyttää myös ministeriössä.  
 
Lisäksi keskusteltiin PirSOTEn toimintamallien skaalaami-
sesta hyvinvointialueelle. Sovittiin, että kootaan ja arvioi-
daan PirSOTEn pilotit ja kartoitetaan ne, joita on välttämä-
töntä jatkaa ja joiden tulisi siirtyä hyvinvointialueelle. Teh-
tävä työ suhteutetaan hyvinvointialueen TKI-resursseihin. 
Aikataulullisesti tämä tulee toteuttaa niin, että viimeistään 
hyvinvointialueen talousarviosuunnitelmaan mennessä tu-
lisi saada tieto siitä, mitä pitää jatkaa ensi vuonna ja mitä 
tarvitaan.  
 
Erillisiä, uusia, kuntakohtaisia kehittämisiä ei enää pitäisi 
olla, vaan kaiken työn tulisi olla hankesuunnitelman mu-
kaista. Tuotiin esiin, että yhä enemmän kaivataan yhte-
näistä puhetta hyvinvointialueen ja PirSOTEn välille. 
 
Ohjausryhmällä on merkittävä rooli, miten PirSOTEn ta-
voitteena olleita yhtenäisiä toimintatapoja viedään 



eteenpäin hyvinvointialueelle. Päätökset käyttöönotetta-
vista toimintamalleista laaditaan puolestaan hyvinvointi-
alueella ja sen linjaorganisaatiossa.  
 

7 Resurssimuutos Palvelutarvelähtöisen työvuorosuunnittelun piiriin on syk-
syyn mennessä tulossa uusia yksiköitä niin, että suunnit-
telua tehdään noin 400 :lle henkilölle kahden henkilön työ-
panoksella. Joskin heidän työpanostaan kohdistuu pereh-
dytykseen, työyksiköiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, 
henkilöstökokemuksen tulosten arviointiin ja erilaisen ti-
lastoinnin tuottamiseen.  
 
Nyt neuvotellaan vielä muutaman toimintayksikön kanssa 
ja tavoite olisi, että keskitetyn suunnittelun piiriin saataisiin 
vielä noin 200 henkilöä lisää, jotta mukana olisi hyvin 
laaja-alaisesti eri toimintoja. Tämä ei ole mahdollista ny-
kyisellä työpanoksella ja tämän vuoksi on suunniteltu, että 
tuon lisäyksen toteutuessa palkattaisiin 1.8-31.12.2022 
resurssisuunnittelija, jonka työpanos on suunnittelussa. 
Tähän on Pirkanmaan liiton hankkeen talousarvion puit-
teissa mahdollisuus. Talouden toteumaan on vaikuttanut 
resurssivaihdokset sekä osa-aikaisuudet. Kokonaisre-
sursseihin (htv) tämä ei tuo muutosta.  
 
Päätösesitys: Hyväksytään esitetty resurssimuutos. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esitetty resurssimuutos. 

Eeva Halme 5 min 

8 Tiedoksi tulevat asiat 
 
 

THL koordinaattorin blogi: 
 
https://soteuudistus.fi/-/teemmeko-oikeita-asioita-ja-teem-
meko-niita-oikein- 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 5 min 

9 Valvojan ja aluekoordi-
naattorin puheenvuorot 

Aikavaraus hankkeen valvojan ja aluekoordinaattorin 
mahdollisille puheenvuoroille. 

  

10 Seuraava kokous Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat. 
Ehdotukset seuraavien kokousten ajankohdiksi:  

• 11.8. klo 14-16 

• 9.9. klo 14-16  

• 11.11. Klo 9-11 
 

Elina Anttila 2 min  

11 
 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59. 
 

Elina Anttila 1min 

 
 

https://soteuudistus.fi/-/teemmeko-oikeita-asioita-ja-teemmeko-niita-oikein-
https://soteuudistus.fi/-/teemmeko-oikeita-asioita-ja-teemmeko-niita-oikein-

