
PirKOTI-hankkeen ohjausryhmän kokous   PÖYTÄKIRJA
        
  
 
Aika to 11.8.2022 klo 12.00-13.30 
Paikka Teams-kokous  
 

 
 
 

Osallistujat 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 
 

 Vastuu-
henkilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Anu Kallio 1 
min 

2 Valitaan pöytäkirjan 
tarkastajat 

Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajat.  
 
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna 
Määttänen ja Kirsi Sihvo.   
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
 

Anu Kallio 5min 

3 Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan 
hyväksyminen 
 

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.  

Anu Kallio 5min 

4 Sairaalapalveluiden 
konsultointimallit 
kotihoidossa ja 
asumispalveluissa 
 

Laura Selin-Hannola esittelee Tampereen osahanketta 
sekä sairaalapalveluiden konsultaatiomallia. 
 
Päätösesitys: Merkitään Tampereen osahankkeen esittely 
tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin Tampereen osahankkeen esittely 
tiedoksi. Ohjausryhmä linjasi jatkovalmistelua varten:  

• Osahankkeen yhteistyö PirSOTEn hankesalkku 1:n 
kanssa tärkeää 

• yhteinen hoitosuunnitelma on valmistelussa 
Pirkanmaan RRP-hankkeessa 

• konsultoinnin perusperiaatteet on hyväksytty 
Pirkanmaan johtavien ylilääkäreiden ja johtavien 
hoitajien kokouksessa 

• oleellista pohtia koti- ja asumispalvelujen 
konsultaatiotarvetta ja sitä, mihin asioihin tarve 
painottuu ja ohjeistaa erityisesti näitä osioita. 
Tämän myötä tulee myös vahvistaa eri toimijoiden 
osaamista erityisesti näiden osioiden suhteen.  

• lisäksi tuotiin esiin, että arjen hoitotyön johtaminen 
on tärkeää 

Laura Selin-
Hannola 

15 
min 

5 PirKOTI-
edistymisraportointi 

PirKOTI –hankkeen toimeenpano on edennyt touko-
kesäkuussa suunnitellusti sekä osatoteuttajien että 
keskitetyn henkilöstön osalta. Yhteistyö hyvinvointialueen 

Eeva Halme 10 
min 



valmistelun, PirSOTE- ja PirKATI -hankkeiden kanssa on 
keskitetyn henkilöstön osalta tiivistynyt, minkä myötä riski 
päällekkäisen työn tekemiseen on vähentynyt.  
 
Hyvinvointialueen valmistelun keskeneräisyys hankaloittaa 
PirKOTI-hanketyötä. Osatoteuttajien omat tavoitteet voivat 
olla erilaisia hankkeen päätavoitteiden kanssa. Täten 
yhteisten toimintamallien jalkauttaminen voi viivästyä ja 
maakunnallinen yhdenvertaisuus ei toteudu.  Toisen 
raportoinnin kattavuus oli hyvä 79 % (11/14).   
 
Keskeisiä nostoja osatoteuttajien esiin tuomista haasteista:   

• Kesäajan haasteet sijaisten saatavuudessa, mikä 
saattaa aiheuttaa lisää henkilöstön kuormitusta. 

• Monen hankkeen alla samojen tavoitteiden eteen 
tehtävää työtä; toisinaan sekoittaa hieman 
työskentelyä. 

• Hanke käynnistyi muita tulevaisuuden sote-keskus 
ohjelman hankkeita myöhemmin ja keskitetyn 
hanketiimin perehtyminen ja järjestäytyminen on 
eri rytmissä osatoteuttajien kehittämistyön kanssa. 
Tämä haastaa käytännön kehittämistyötä, kun 
pääosin samat työntekijät mukana kaikissa 
hankkeissa eikä uusia työntekijäresursseja ole ollut 
irrottaa käynnistysvaiheeseen. 

 
 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. 
Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

6 Ajankohtaista PirKOTI -
hankkeessa 

Anna-Stiina Salminen esittelee PirKOTI.hankkeen 
ajankohtaiset asiat.  
 
Päätösesitys: Merkitään PirKOTI-hankkeen ajankohtaiset 
asiat tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan 
ohjausryhmän linjaukset. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmä totesi, että osa-
alueet etenevät hyvin.  

Anna-Stiina 
Salminen 

15 
min 

7 PirKOTI-hankkeen siirto 
hyvinvointialueelle 
vuonna 2023 

Sote-kehittämisasetuksen (13/2020) muutos astui voimaan 
1.7.2022. Asetusmuutoksen perusteella myös 
hyvinvointialueet voivat käyttää sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksia. 
Asetusmuutoksen tavoitteena on turvata hankkeissa 
kehitettyjen toimintamallien ja -tapojen siirtyminen 
hyvinvointialueiden toimintaan sekä jo alkaneen työn 
juurruttaminen.  
 
Valtionavustuksen saajan (hankehallinnoijan) tai käyttäjien 
(osatoteuttajien) muutokset edellyttävät kuitenkin nykyisen 
saajan hakemusta, tulevan saajan tai käyttäjän, eli 
hyvinvointialueen suostumusta sekä STM:n tekemää 
muutospäätöstä. Pirkanmaan liiton hallitus teki 20.6.2022 
kokouksessaan esityksen hyvinvointialueelle hankkeen 
siirtämisestä. Hyvinvointialueen hallitus hyväksyi esityksen 
27.6.2022 kokouksessaan 
 
Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelma, 
PirKOTI-hankkeen hakemus valtionavustuksen 
siirtämiseksi hyvinvointialueelle toimitettiin ministeriöön 
1.7.2022.  
 

Eeva Halme 5 min 



Kun STM on hyväksynyt siirron hyvinvointialueelle, niin 
tarkennetaan toimeenpanosuunnitelmaa, jotta se vastaa 
hyvinvointialueen tarpeita toimintojen yhteensovittamiseksi 
ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi.  
 
Päätösesitys:  

− merkitään rahoituksen siirron tilanne tiedoksi  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

8 PirKOTI hankkeen 
talous ja resurssit 2023 

PirKOTI-hankkeen kokonaisrahoitus on 2,5 milj. € vuosille 
2022 - 2023. Alkuperäisen talousarvion mukaan 
Pirkanmaan liiton ja osatoteuttajien budjetti vuodelle 2022 
oli 1,2 milj.€.  
 
Hanke alkoi vasta keväällä ja näin talouden ennusteen 
mukaan ensi vuodelle siirtyisi noin 300 000 €, joten vuoden 
2023 rahoitus olisi hyvinvointialueella 1,5 milj. Hankkeen 
keskitetty resurssi on 3,2 htv+ 1 htv (hankepäällikkö, kaksi 
suunnittelijaa, 0,2 htv hankejohtaja+uusi suunnittelija) ovat 
siirtymässä hyvinvointialueelle.   
 
Esitys olisi, että ensi vuonna nyt olevan keskitetyn 
resurssin lisäksi hankkeen toimeenpanoon rekrytoitaisiin 
10 htv alueille. Rekrytointi ensisijaisesti niistä, joiden 
työpanos jo nyt kohdistuu hankkeelle. Rekrytointi 
toteutettaisiin heti kun on saatu STM:n päätös rahoituksen 
siirrosta. 
 
Hankkeiden organisoituminen hyvinvointialueella on vielä 
avoin ja tavoite on, että syyskuun ohjausryhmässä se on jo 
tiedossa ja että esiteltäisiin tarkempi suunnitelma ensi 
vuodelle rekrytoitavasta henkilöstöstä.  
 
Päätösesitys: 
 

− merkitään tiedoksi talouden tilanne 

− ohjausryhmä hyväksyy esitetyn suunnitelman ensi 
vuoden resurssoinnin valmistelusta 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

Eeva Halme 10 
min 

9 THL:n puheenvuoro Aikavaraus THL:n mahdolliselle puheenvuorolle. THL:n 
edustaja Kirsi Sihvo toi esiin, että alueen kehittäminen 
etenee hienosti ja näkyy myös ulospäin.  

  

10 Muut esille tulevat asiat    

11 Seuraava kokous Sovittiin seuraavien kokousten ajankohdat. 
 

• 9.9. klo 9 

• 7.10. klo 9 

• 11.11. klo 14 
 
Syyskuun kokouksessa käsitellään mm. tarvelähtöistä 
työvuorosuunnittelua.  
 

 1min 

12 
 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22.  
 

 1min 

 
 


