
PirSOTE-hankkeen ohjausryhmän kokous   PÖYTÄKIRJA
        
  
 
Aika pe 9.9.2022 klo klo 14.00-16.00 
Paikka Teams-kokous  
 

 
 
 

Osallistujat Alanen Hanna-Mari, PSHP 
Anttila Elina, Akaa ja Urjala 
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto 
Juurikkala Virva, STM 
Kallio Anu, Lempäälä 
Koivisto Janita, Valkeakoski 
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht. 
Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi 
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 
Perämaa Lotta, Tampere ja Orivesi 
Rautalammi Sanna, Nokia, pj. 
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki 
Sand Juhani, PSHP 
Salo-Lehtinen Niina, Artteli 
Santalahti Anne, Ylöjärvi 
Saukkoriipi Aleksi, Sastamala ja Punkalaidun 
Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
Tallila Timo, Ikaalinen 
Tomas Eija, PSHP 
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun 
Tuominen Tuula, Pikassos 
 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-hen-
kilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus  Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Sanna Rau-
talammi 

1 
min 

2 Pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 

Päätösesitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi 
Alli Ruuhilehto ja Niina Salo-Lehtinen.  
  
Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Aleksi 
Saukkoriipi ja Tuula Tuominen.  

Sanna Rau-
talammi 

1 min 

3 Suun terveydenhuollon 
vaikuttavuusmittaristo 

PirSOTE-hankesuunnitelmassa vuosille 2020–2023 työpa-
ketissa 3 asetetaan suun terveydenhuollon kehittämisen 
tavoitteiksi palveluiden saatavuuden, kohdentumisen ja 
hoidon jatkuvuuden parantaminen.  Yhdeksi toimenpi-
teeksi on valittu vaikuttavuuden edistäminen, jossa käyte-
tään apuna systemaattista toimintatietojen keruuta.  Toi-
mintatietojen keruu hyvinvointialueen omana toimintana 
on erittäin haasteellista.  Käytössä on ainakin ensimmäi-
set 3–4 vuotta neljä eri potilastietojärjestelmää, mikä osal-
taan tekee yhteismitallisen tiedon keruun hyvin vaikeaksi.  
Tämän vuoksi esitetään liitettäväksi Pirkanmaan hyvin-
vointialueen suun terveydenhuolto PirSOTE-hankerahoi-
tuksella Nordic Health Groupin (NHG) laatu- ja vaikutta-
vuusmittaristo- ja benchmarking-palveluun vertaiskehittä-
misen, laadun valvonnan sekä vaikuttavuuden parantami-
sen mahdollistamiseksi.  NHG:llta 15.6.2022 saadun alus-
tavan tarjouksen mukaan kokonaiskustannus on noin 196 
000 euroa vuodessa.  Laatu- ja vaikuttavuusmittariston 
sekä benchmarking-palvelun lisäksi esitetään hankitta-
vaksi ammattilaisen laatutyökalu, josta kukin työntekijä 
saa säännöllisin väliajoin raportin omasta suoriutumises-
taan.  Tämän työkalun hinta on noin 73 800 euroa vuo-
dessa.  
  

Minna Luoto 15 
min 



Päätösesitys: Ohjausryhmä päättää esittää hyvinvointialu-
eelle hankittavaksi NHG:n suun terveydenhuollon laatu- ja 
vaikuttavuusmittariston, benchmarking-palvelun sekä am-
mattilaisen laatutyökalun Pirkanmaan hyvinvointialueelle 
vuodeksi 2023.  Hankinnan edellytyksenä on, että STM:ltä 
saadaan varmistus hankinnan sopivuudesta valtionavus-
tuksella toteutettavaksi.   
 
Päätös: Minna Luoto esitteli suun terveydenhuollon vai-
kuttavuusmittaristoa. Ohjausryhmä näki tärkeänä mittaris-
ton käytön ylimenokaudella vuonna 2023 ja toivoo, että 
mittaristoa käsitellään osana hyvinvointialueen tiedolla 
johtamista. Mittariston käyttöönotosta keskustellaan uu-
delleen substanssiasiantuntijoiden kanssa ja mittariston 
hankinta viedään tämän jälkeen hyvinvointialueelle pää-
tettäväksi. Siihen saakka osassa hyvinvointialueen kuntia 
mittaristoa tullaan hyödyntämään v. 2023 hyvinvointialu-
eelle kunnista siirtyvien sopimusten turvin.  
 

4 PirSOTEn edistymisra-
portointi 

PirSOTE -edistymisraportointi esitetään kokouksessa, 
koska osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta 
5.9.2022 mennessä. Tästä syystä raportti esitetään ko-
kouksessa.  
 
Tiedotettavat asiat: Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
on käsitellyt ja laittanut maksuun PirSOTE-hankkeen kol-
mannen maksatuksen ajalta 1.7.-31.12.2021. Hakemus 
on saapunut Lounais-Suomen aluehallintovirastoon 
1.3.2022 ja viimeinen selvitys on saatu 30.8.2022. Haettu 
valtionavustus on 2 450 752,64 €, josta vähennetään val-
tionavustuksen ennakkomaksu sekä osatoteuttajien hylä-
tyt kustannukset. Maksettava avustus on 483 386,08 €. 
 
Päätösesitys: Edistymisraportointi ja tiedotettavat asiat 
merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpi-
teistä. 
 
Päätös: Edistymisraportointi ja tiedotettavat asiat merkit-
tiin tiedoksi. 

Eeva Halme 15 
min 

5 Osatoteuttajien väliset 
palveluostot 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja on oh-
jeistanut osatoteuttajien välisistä palveluostoista. Asiasta 
on keskusteltu ministeriön ja hankkeen valvojan kanssa ja 
lopputulema on, että osatoteuttajien välisiä palveluostoja 
ei hankkeen sisällä pitäisi tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
jos osatoteuttajien välisiä hankintoja on tehty tämän vuo-
den aikana, pitäisi näiden osalta tehdä kirjanpitoon kor-
jaus, jonka myötä kulut kirjautuvat sille organisaatiolle, 
jolle ne ovat muodostuneet. Kaikkien hankkeesta aiheutu-
vien kulujen tulisi siis jatkossa kirjautua sen organisaation 
kirjanpitoon, jolle kulut ovat muodostuneet.  
  
PirSOTE-hankkeessa Pirkanmaan liitto hankehallinnoi-
jana on hankkinut ostopalveluna suun terveydenhuollon 
projektipäällikön ja TKIn projektipäällikön resursseja Tam-
pereen kaupungilta. AVIn ohjeistuksen mukaisesti Tam-
pereen osatoteuttajalle delegoidaan lisää valtionavustusta 
suun terveydenhuollon projektipäällikön ja TKIn projekti-
päällikön henkilöstökustannusten suuruinen osuus kulu-
van vuoden (1.7.-31.12.2022) osalta. Tampereen kau-
punki sisällyttää suun terveydenhuollon projektipäällikön 
ja TKIn projektipäällikön henkilöstökustannukset omaan 
kirjanpitoonsa ja edelleen PirSOTE-maksatushakemuk-
seensa. 

Eeva Halme 5 min 



 
Päätösesitys: AVIn ylitarkastajan ohjeistus merkitään tie-
doksi. Lisäksi Tampereen kaupungille delegoidaan lisää 
valtionavustusta suun terveydenhuollon projektipäällikön 
ja TKIn projektipäällikön henkilöstökustannusten suurui-
nen osuus kuluvan vuoden (1.7.-31.12.2022) osalta.  
 
Päätös: Merkittiin AVIn ohjeistus tiedoksi. Tampereen 
kaupungille delegoidaan lisää rahoitusta päätösesityksen 
mukaisesti. Alkuvuoden kirjanpitoon ei tehdä korjauksia 
mahdollisten osatoteuttajien välisten palveluostojen 
osalta. Niitä tarkastellaan loppuvuoden maksatusten yh-
teydessä.  

6  PirSOTE-hankkeen re-
surssit v. 2023 

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa (11.8.) käsiteltiin 
alustavaa esitystä henkilöstöresursseista vuodelle 2023 ja 
sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  
Kehittämishankkeiden sijoittuminen hyvinvointialueen or-
ganisaatiossa on vielä avoin. 
 
Osatoteuttajilta tarvitaan tieto, millainen työpanos kohdis-
tuu tällä hetkellä tähän hankkeeseen ja millaista osaa-
mista. Tavoite on, että alueellisesti saadaan tasapuoli-
sesti jaettu osaajien resurssi esim. lähialueperiaatteella. 
Osatoteuttajien tulisi ilmoittaa hankkeelle kohdennetut 
työpanokset kahden viikon kuluessa (23.9. mennessä) 
hankejohtajalle.  
 
PirSOTE-hankkeen resursointiesitys esitellään hyvinvoin-
tialueen sote-johtoryhmälle.  
 
Päätösesitys: Eeva Halme esittelee resurssivalmistelun 
tämänhetkistä tilannetta. Esitys merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi resurssivalmistelun nykyinen ti-
lanne. PirSOTE-hankkeen resursoinnin lähtökohtana on 
keskitetty henkilöstö sekä alueellisesti ja hyvinvointialu-
een palvelulinjoittain hajautettu henkilöstö (n. 40 hlöä). 
Ohjausryhmä piti tärkeänä hanketyön jatkuvuutta. Sovit-
tiin ylimääräinen ohjausryhmän kokous 24.10. klo 14-15, 
jolloin käsitellään organisoinnin kokonaissuunnitelmaa.  

Eeva Halme 15 
min 

7 Muut asiat 
 
 

 
 

 5 min 

8 Valvojan ja aluekoordi-
naattorin puheenvuorot 

Aikavaraus hankkeen valvojan ja aluekoordinaattorin 
mahdollisille puheenvuoroille. 

  

9 Seuraava kokous Seuraavan kokouksen ajankohta on 24.10. klo 14-15. 
 

Sanna Rau-
talammi 

2 min  

10 
 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.16. 
 

Sanna Rau-
talammi 

1min 

 
 


