PirKOTI-hankkeen ohjausryhmän kokous

Aika
Paikka

Osallistujat

PÖYTÄKIRJA

to 10.5.2022 klo 14.00-15.30
Teams-kokous

Bragge Kaisa, Pikassos
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto
Kallio Anu, Lempäälä., pj.
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht.
Määttänen Sanna, Tampere
Nikkarinen Leena-Kaisa, THL
Ollinpoika Mari, Sastamala ja Punkalaidun

Patronen Mari, Tampere ja Orivesi
Pekkarinen Anna, Pikassos
Salminen Anna-Stiina, Pirkanmaan liitto
Sihvo Kirsi, THL
Siren Anu, Tampereen yliopisto
Taimi Kaisa, Tampere

Asiat
1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Vastuuhenkilö
Anu Kallio

Aikataulu
1
min

2

Valitaan pöytäkirjan
tarkastajat

Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat.

Anu Kallio

5min

Anu Kallio

5min

Anna-Stiina
Salminen

15
min

Anna-Stiina
Salminen

15
min

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Siren ja
Kaisa Taimi.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Siren ja Kaisa
Taimi.
3

4

Edellisen kokouksen
pöytäkirjan
hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Osatoteuttajien
toimeenpanosuunnitelmien yhteenveto

Osatoteuttajien tulee laatia toimeenpanosuunnitelmat
PirKOTI-hankkeen osatoteuttajakohtaisesta toteutuksesta
5.5. mennessä. Kokouksessa esitellään yhteenveto
toimeenpanosuunnitelmista.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee osatoteuttajien
toimeenpanosuunnitelmien yhteenvedon ja keskustelun
tiedoksi.
Päätös: Anna-Stiina Salminen esitteli yhteenvetoa
osatoteuttajien toimeenpanosuunnitelmista. PirKOTItoimeenpanosuunnitelmat ja eteneminen -esitys on
muistion liitteenä.
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Etenemissuunnitelma

Anna-Stiina Salminen esittelee alustavan
etenemissuunnitelman, joka on laadittu osatoteuttajien
toimeenpanosuunnitelmien pohjalta.
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee alustavan
etenemissuunnitelman ja keskustelun tiedoksi.
Päätös: Anna-Stiina Salminen esitteli alustavaa
etenemissuunnitelmaa.

Ohjausryhmä keskusteli, että osatoteuttajien toteutettaman
hanketyön tulee olla linjassa hankesuunnitelman
kokonaiskehittämisen ja hyvinvointialueen kehittämisen
kanssa.
Ohjausryhmä priorisoi 24/7, konsultaatiomallit ja RAIkehittämisen tärkeiksi kehityskohteiksi. Lisäksi
asiakaskokemuksen seurannan kehittämistä ja
hyödyntämistä tulisi viedä eteenpäin. Myös RAIn
kokonaiskehittämistä erillisellä rekrytoinnilla kannatettiin.
6

Edistymisraportointi

PirKOTI -hankkeen ensimmäinen edistymisraportointi
esitetään kokouksessa, sillä keskitetyn henkilöstön ja
osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta
5.5.2022 mennessä.

Eeva Halme

10
min

Tiina
Konttajärvi

5 min

Eeva Halme

10
min

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi PirKOTI -hankkeen
edistymisraportointi ja sovitaan mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Ohjausryhmä piti tärkeänä, että osatoteuttajat etenevät
hankkeessa yhdenmukaisin linjoin omassa tahdissaan
kohti hyvinvointialuetta.
7

PirKOTIosatoteuttajasopimukset

Sopimukset valtionavustuksen siirrosta hankehallinnoijan:
Pirkanmaan liiton ja kaikkien osatoteuttajien välillä on
allekirjoitettu ja ne on lähetetty tiedoksi Lounais-Suomen
aluehallintovirastoon.
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee sopimustilanteen
tiedoksi.

8

Sote-kehittämisasetuksen (13/2020)
muutos ja valtionavustusten siirto
hyvinvointialueiden
käyttöön

Päätös: Merkittiin sopimustilanne tiedoksi.
Valtioavustuspäätösten mukaan Pirkanmaan liitto ja näin
ollen myös osatoteuttajat voivat käyttää rahoitusta
31.12.2022 saakka. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023 alkaen
hyvinvointialueelle, avustusta on oikeutettu käyttämään
vain Pirkanmaan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus
siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen
saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella
(toimielimen päätös) hyvinvointialueen käytettäväksi.
Avustuksen siirtoa koskevat päätökset voidaan tehdä
edellyttäen, että eduskunta antaa tälle hyväksyntänsä
lisätalousarviomenettelyssä. Rahoitusta käsiteltäneen
eduskunnassa elokuussa.
Hankejohtajien verkoston kokouksessa 26.4.2022 sosiaalija terveysministeriön edustajien mukaan rahoituksen
siirtopäätökset tultaisiin tekemään STM:ssä loppuvuodesta
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.
Jotta hyvinvointialueella voidaan tehdä päätös hankkeen
vastaanottamisesta, on tarpeen laatia päivitetty
hankesuunnitelma, jossa on suunnitelma ensi vuoden
kokonaisresursseista ja päivitetty talousarvio vuodelle
2023. Päivitetyn suunnitelman tulee olla valmiina elokuun
puolivälissä.

Päätösesitys: Merkitään rahoituksen siirron tilanne tiedoksi
ja hyväksytään esitys suunnitelman päivittämisestä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esitys
suunnitelman päivittämisestä.
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Muut esille tulevat asiat
Seuraava kokous

Ei muita asioita.
Sovittiin seuraavien kokousten ajankohdat:
• 13.6. klo 14-15.30
• 11.8. klo 12-13.40

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09.

1min

1min

