PirKOTI-hankkeen ohjausryhmän kokous

Aika
Paikka

Osallistujat

PÖYTÄKIRJA

pe 4.2.2022 klo 13.00-14.30
Teams-kokous

Bragge Kaisa, Pikassos
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto
Kallio Anu, Lempäälä
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht.
Määttänen Sanna, Tampere

Nikkarinen Leena-Kaisa, THL
Ollinpoika Mari, Sastamala ja Punkalaidun
Patronen Mari, Tampere ja Orivesi
Siren Anu, Tampereen yliopisto
Taimi Kaisa, Tampere

Asiat
1

Kokouksen avaus

Hankejohtaja avasi kokouksen.

2

Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
valinta sekä sihteerin
valinta

Hankkeen ohjausryhmälle tulee nimetä puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Hankkeen sihteeriksi kutsutaan Tiina
Konttajärvi.

Vastuuhenkilö
Eeva Halme

Aikataulu
1
min

Eeva Halme

5min

Anu Kallio

5min

Anu Kallio

15
min

Päätösesitys: Valitaan ohjausryhmän puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Tiina
Konttajärvi.
Päätös: Valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi Anu
Kallio ja varapuheenjohtajaksi Mari Ollinpoika. Sihteerinä
toimii Tiina Konttajärvi.
3

Valitaan pöytäkirjan
tarkastajat

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Määttänen
ja Leena-Kaisa Nikkarinen.

4

Tulevaisuuden kotona
asumista tukevat
palvelut iäkkäille
Pirkanmaalla hankePirKOTI

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 15.12.2021
tehdyllä päätöksellä Pirkanmaan liitolle
hankeavustuksena yhteensä 2 538 000 euroa PirKOTIhankkeen toteuttamiseen seuraavasti:
− 227 273 €, kun hankeavustuspäätös on
allekirjoitettu
− 2 310 727 € ehdollisena siten, että avustus on
käytettävissä, mikäli eduskunta vahvistaa
avustuksen perusteena olevan määrärahan
esitetyn suuruisena valtion vuoden 2022
talousarviossa.
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä
1.1.2022-31.12.2023 syntyviin kustannuksiin: Avustus on
käytettävissä myös päätöksen ehdoissa tarkemmin
määriteltyihin hankkeen raportointiin liittyviin
kustannuksiin aikavälillä 1.1.2024-30.4.2024.
Pirkanmaan liitto sekä päätöksessä mainitut osatoteuttajat
saavat käyttää avustusta kuitenkin ainoastaan aikavälillä

1.1.2022-31.12.2022 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 Pirkanmaan
hyvinvointialueen käytettäväksi. Avustuksen siirtoa
koskevat päätökset voidaan tehdä edellyttäen, että
eduskunta antaa tälle hyväksyntänsä
lisätalousarviomenettelyssä.
Pirkanmaalla hankkeeseen osallistuvat Virrat- Ruovesi
yhteistoiminta-aluetta lukuun ottamatta kaikki muut kunnat
/ yhteistoiminta-alueet.
Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeelle nimetään oma
ohjausryhmänsä, joka muodostetaan alueen ikäihmisten
palveluiden asiantuntijoista, hyvinvointialueen ikäihmisten
palveluiden suunnitteluryhmän jäsenistä, sosiaalialan
osaamiskeskuksen, (Pikassos) edustajasta, kolmannen
sektorin edustajasta ja yliopiston edustajasta.
Hankkeen etenemisestä raportoidaan vuoden 2022
aikana alueen sotejohtajien kokoukselle.
Hankkeen keskeisimpinä kohderyhminä ovat kotona
asuvat ikäihmiset sekä > 65- vuotiaat omaishoidon
piirissä olevat asiakkaat ja heidän hoitajansa.
Hankkeen tavoitteena on
1. Kotona asumista tukevat palvelut ovat
asiakaslähtöisiä
2. Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan
3. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa annettavien
palvelujen laadun
4. Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä
seurannalla
Näitä tavoitteita edistetään 11:sta toimenpiteen kautta.
Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä.
Päätösesitys: Merkitään valtionavustuspäätös tiedoksi.
Päätös: Merkittiin valtionavustuspäätös tiedoksi.
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PirKOTI hankkeen
hallinnointi,
osatoteuttajat ja
talousarvio ja
rahoituksen jako

Hankkeen hallinnoijana on Pirkanmaan liitto, kunnes
hanke siirtyy hyvinvointialueelle. Hankkeen johtajana osaaikaisesti on Pirsote -hankkeen johtaja Eeva Halme ja
Pirkanmaan liittoon rekrytoidaan hankepäällikkö,
suunnittelijat ja viestinnästä vastaava. Pirkanmaan liitolta
hankitaan tarvittavat hallinnolliset palvelut.
Talousarvio on esityslistan liitteenä. Osatoteuttajien
vuoden 2022 osuus 699 000 € on jaettu kuntien /
yhteistoiminta-alueiden > 75-vuotiaiden asukkaiden
suhteessa. Erillinen selvitys on liitteenä.
Pirkanmaan liitto tekee osatoteuttajien kanssa sopimukset
valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden
ehdoista kunkin osatoteuttajan kanssa.
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi.
Päätös: Merkittiin PirKOTI -hankkeen hallinnointi,
osatoteuttajat, talousarvio ja rahoituksen jako tiedoksi.

Anu Kallio

10
min

6

PirKOTI hankkeen
rekrytointitilanne

Suunnitelman mukaan hankkeeseen rekrytoidaan
keskitettynä resurssina hankepäällikkö, suunnittelijat ja
viestinnästä vastaava.

Anu Kallio

5 min

Tiina
Konttajärvi

5 min

Hankepäällikön ja kahden suunnittelijan rekrytointi on
käynnissä, hakuaika päättyy 7.2.2022. Tavoitteena on,
että hankkeen henkilöstö saataisiin maaliskuun alkuun
mennessä.
Viestinnän työpanos ostetaan Pirkanmaan liitolta.
Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee rekrytointilanteen
tiedoksi.
Päätös: Merkittiin rekrytointitilanne tiedoksi.
− Innokylä koulutukset 29.3. klo 13-14.30 ja 25.4.
klo 13-14.00
− Tiimeri alusta (TulKOTI-hankkeiden työtila)
− Maksatuskoulutus 9.3. klo 13-14
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Muut esille tulevat asiat

8

Seuraava kokous

Sovittiin seuraavien kokousten ajankohdat. Kokoukset
ovat:
− 14.4.klo 14-15.30
− 10.5. klo 14-15.30

Anu Kallio

1min

9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47.

Anu Kallio

1min

