
  PirSOTE-hankkeen ohjausryhmän kokous   PÖYTÄKIRJA
        
  
 
Aika to 11.8.2022 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. 
Koskimäki Lea, Virrat ja Ruovesi 
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 
Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
Tallila Timo, Ikaalinen 
Tomas Eija, PSHP 
Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun 
Tuominen Tuula, Pikassos 
Viitasaari Leena, Tampere ja Orivesi, pj. 
 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-hen-
kilö 

Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Leena Viita-
saari 

1 
min 

2 PirSOTEn edistymisra-
portointi 

PirSOTE -kehittämistyö on edennyt kokonaistilanteen 
suhteen pääosin suunnitelmallisesti sekä osatoteuttajien 
että hankesalkkujen toimeenpanon osalta raportointikau-
della.  
  
Hyvinvointialueen rakenteiden, suunnitelmien ja päätös-
ten keskeneräisyys sekä mahdolliset ristiriidat tulevaisuu-
den sote-keskus -hankkeen kehittämisen välillä vaikutta-
vat hankkeen toteuttamiseen. Tämä vaikuttaa sekä keski-
tetyn henkilöstön että osatoteuttajien hanketyöhön. Pääl-
lekkäinen kehittäminen sekä yhteisen suunnan häviämi-
nen voi olla riski hankkeen tavoitteiden toteutumisen kan-
nalta.  
  
Raportointikattavuus oli kaudella erinomainen 100 % 
(15/15). 
  
Keskeisiä nostoja kuntien esiin tuomista haasteista:  
 

• Raportointijaksolla haasteina ovat aiemman ta-
paan päällekkäiset kehittämiskohteet ja useat eri 
hankkeet, jotka lisäävät raportointivastuuta ja ai-
heuttavat käytännön kehittämisen koordinaatiolle 
haasteita. Riskinä on päällekkäinen kehittäminen 
sekä yhteisen suunnan häviäminen, kun hankkeet 
ohjaavat toimintaa tunnistetun tarpeen sijaan.  

• Toimintamallien jalkauttamista haastaa epävar-
muus hyvinvointialueen yhteisistä toimintatavoista 
ja tavoitteista sekä konkretian puute.  

Eeva Halme 15 
min 



• Epätietoisuus hyvinvointialueen tulevista alueja-
oista aiheuttaa hieman epävarmuutta kehittämis-
työhön, erityisesti alueelliseen yhteistyöhön.  

• Hyvinvointialuevalmistelu työllistää Pirsote-hank-
keen ohella. 

 
 
Tiedotettavat asiat: Tilintarkastajan kertomuksella täyden-
netystä viimeisestä KOMASin maksatushakemuksesta, 
joka tehtiin 1.1.2022 - 30.6.2022 tilanteesta, ei ole vielä 
maksatuspäätöstä.  
Tämä maksahakemus sisälsi lähinnä liiton loppuselvityk-
sestä Komas1 -hankkeeseen 
liittyviä kustannuksia, siis liiton kustannuksia rahoituspää-
töksen mukaisesti. Kunnilta kerätystä ennakosta ei ole 
vielä tehty loppuselvitystä, sillä ennakosta kuitataan tilin-
tarkastajan tilintarkastuksessa tekemiä huomioita (vir-
heitä).  
 
PirSOTE-hankkeen 1.7.-31.12.2021 kauden maksatuksen 
osalta osatoteuttajille on lähetetty kesäkuussa täyden-
nyspyyntöjä. Maksatuksen käsittely etenee. Seuraava 
maksatus 1.1.-30.6.2022 kaudelta tulee olla laadittuna 
31.8. mennessä.  
 
 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus ja tiedotettavat 
asiat tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryh-
män linjaukset. 
 
 
Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.  
 
Lisäksi osatoteuttajia informoitiin AVIn maksatustarkasta-
jan pyynnöstä kiinnittää huomiota hankkeelle työskentele-
vien työajanseurantoihin.  
 
Sovittiin myös, että osatoteuttajat laativat loppuselvityk-
sen joulukuun puoleenväliin mennessä. Tästä lähetetään 
erillinen ohjeistus.  

3 Kirjaaminen hyvinvointi-
alueella 

Toukokuun ohjausryhmän kokouksessa sovittiin, että kir-
jaamista käsitellään elokuun kokouksessa. 
 
Hankepäälliköt Sari Mäkinen ja Milja Koljonen pitävät ly-
hyet tilannekatsaukset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
kirjaamisesta. 
 
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaukset sosiaalihuollon 
ja terveydenhuollon kirjaamisesta tiedoksi. 
 
Päätös: Tilannekatsaukset sosiaalihuollon ja terveyden-
huollon kirjaamisesta merkittiin tiedoksi.  
 
Kuntien sosiaalipalvelujen asiakkaille (työikäisten palve-
lut, vammaispalvelut, ikäihmisten asiakasohjaus) toteute-
taan asiakaskokemuskysely viikon ajan syyskuussa 2022. 
Kunnan/yt-alueen kiinnostus olla mukana kyselyssä tulee 
ilmoittaa 31.8.2022 mennessä Milja Koljoselle. Lisätietoja 
käytännön toteutuksesta saa Pikassoksesta Anna Pekka-
riselta. 

Milja Koljo-
nen, Sari Mä-
kinen 

15 
min 

4 Omavalvonta ja valvonta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sääde-
tään muun muassa hyvinvointialueen omavalvonnasta. 
Palvelunjärjestäjän omavalvontaa valmistellaan PirSote-
hankkeen valvonnan ja kehittämisen kokonaisuudessa. 

Kirsi Sario 15 
min 



Palveluntuotannon omavalvontaohjelman kotiin vietävien 
palveluiden osaa on valmisteltu PirKoti-hankkeessa.  
  
Koko palveluntuotannon kattavan omavalvontaohjelman 
(avopalvelut, sairaalapalvelut, lape-palvelut ja ikäihmisten 
ja vammaisten palvelut + kotiin vietävät palvelut) valmiste-
luun ja viimeistelyyn tarvittaisiin kaksi henkilöä. Valmiste-
lussa tulee huomioida niin sosiaali- kuin terveyspalvelut. 
Ehdotus on että projektipäällikkö palkataan PirSOTE ja 
suunnittelija PirKOTI hankkeen rahoituksella. 
 
Projektipäällikkö Kirsi Sario esittelee lyhyesti hyvinvointi-
alueen omavalvonnan kokonaisuutta 
 
Päätösesitys: 

- Pirsote-hankkeen keskitettyihin resursseihin pal-
kataan omavalvontaan oma projektipäällikkö.  

 
Muutettu päätösesitys: Pirsote-hankkeen keskitettyihin re-
sursseihin palkataan palveluntuotannon omavalvontaan 
oma projektipäällikkö. Tavoitteena on resursointi loka-
marraskuun aikana. 
 
Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. 

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

Sote-kehittämisasetuksen (13/2020) muutos astui voi-
maan 1.7.2022. Asetusmuutoksen perusteella myös hy-
vinvointialueet voivat käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämishankkeiden valtionavustuksia. Asetusmuutok-
sen tavoitteena on turvata hankkeissa kehitettyjen toimin-
tamallien ja -tapojen siirtyminen hyvinvointialueiden toi-
mintaan sekä jo alkaneen työn juurruttaminen.  
 
Valtionavustuksen saajan (hankehallinnoijan) tai käyttä-
jien (osatoteuttajien) muutokset edellyttävät kuitenkin ny-
kyisen 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 esityk-
sen 27.6.2022 kokouksessaan. 
 
Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus kehittämisoh-
jelma, PirSOTE –hankkeen hakemus valtionavustuksen 
siirtämiseksi hyvinvointialueelle toimitettiin ministeriöön 
1.7.2022.  
 
Kun STM on hyväksynyt siirron hyvinvointialueelle, niin 
tarkennetaan toimeenpanosuunnitelmaa, jotta se vastaa 
hyvinvointialueen tarpeita toimintojen yhteensovitta-
miseksi ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi.  
 
Päätösesitys:  

− merkitään rahoituksen siirron tilanne tiedoksi  
 
Päätös: Merkittiin rahoituksen siirron tilanne tiedoksi. 

Eeva Halme 15 
min 

6 PirSOTE:n ensi vuoden 
tavoitteita, talousarvio ja 
resurssit 

PirSOTE hanke on siirtymässä hyvinvointialueelle. Tämän 
ja muiden hankkeiden asemointi organisaatiossa on vielä 
avoin, varmistunee seuraavaan ohjausryhmään men-
nessä. 
 
Hyvinvointialue on vuonna 2023 uusi hankkeen toteuttaja 
ja uuden organisaatiota suunnitellessa on noussut erilai-
sia kehittämistarpeita. Pääosin PirSOTE:n suunnitel-
massa olevat tavoitteet ja työpaketit tukevat 

Eeva Halme 15 
min 



hyvinvointialueen toimintojen käynnistämistä, joskin joita-
kin tarkennuksia tullaan tekemään ensi vuoden toiminta-
suunnitelmaa laadittaessa. Hyvinvointialueen peruspalve-
lut työryhmän jäsenet, vastuuvalmistelijat sekä PirSOTE:n 
hankepäälliköt ja hankejohtaja pitivät yhteisen työpajan 
14.6.2022. Työpajan tulokset esitellään kokouksessa.  
 
PirSOTEn kokonaistalous on vuosille 2021-2023 17,8 
milj. € ja siitä Lapen osuus 2,2 milj.€. Nyt saadun arvion 
mukaan ensi vuodelle olisi siirtymässä tämän vuoden ta-
lousarviossa olevista euroista 0,6 milj.€, joten alustava ta-
lousarvio vuodelle 2023 on 6,1 milj. €. Resurssien osalta 
on hyväksytty keskitetyn hallinnon siirtyminen ja tämän li-
säksi rekrytoitaisiin noin 38 htv ensisijaisesti jo nyt kun-
nissa PirSOTE hanketta tekevistä henkilöistä, heti kun 
STM:n päätös rahoituksen siirrosta saadaan. Alustava re-
surssisuunnitelma esitellään kokouksessa. 
 
Päätösesitys: 

• Merkitään tiedoksi Pirhan valmistelun ja 
PirSOTE:n työpajan tulokset. 

• keskustellaan PirSOTEn toimintamallien skaalaa-
misesta hyvinvointialueelle. 

• merkitään tiedoksi alustava esitys henkilöstöre-
sursseista vuodelle 2023 

 
Päätös: Pirha-valmistelun ja PirSOTEn yhteisen työpajan 
tulosten yhteenveto on liitteenä. Työpajassa ei esitetty uu-
sia kehittämisen avauksia. Ratkaistava mm., kuka päättää 
toimintamallit, miten edetään ja mitä kehitetään. 
Nostoja työpajasta:  

• avopalveluiden kehittämisen osalta on tärkeää 
pohtia sitä, mitä ehditään tehdä 

• moniammatillinen yhteistyö on tärkeää 

• miten toiminta organisoidaan lähipalvelualueella 
ja miten prosessit sujuvat 

• elintapaohjaus kuuluu kaikille 

• kotiuttamisprosessit tulee saada kuntoon 

• yhteistyö RRP (Hoppu)-hankkeen kanssa 

•  
Merkittiin tiedoksi alustava esitys henkilöstöresursseista 
vuodelle 2023. Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 
(9.9.) asiaan palataan. Kehittämishankkeiden sijoittumi-
nen hyvinvointialueen organisaatiossa on vielä avoin.  
 

7 Resurssimuutokset Kuntoutuksen hankepäällikkö Taru Sokka on jäänyt kesä-
kuussa lakisääteiselle vapaalle ja hänen tilalleen on va-
littu Arja Lumiaho. Sari Nurkkala on aloittanut 1.8.2022 
palvelutarvelähtöisen työvuorosuunnittelun resurssisuun-
nittelijana. Päivi Viitanen-Marchegiano on aloittanut Anna 
Trygg:n siirryttyä toisiin tehtäviin lapsi- ja perhepalvelui-
den suunnittelijana painopisteenään lasten- ja nuorten 
mielenterveys- ja päihdepalvelut.  
 
Rekrytoinnit ovat ajalle 1.8.-31.12.2022.   
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi resurssimuutokset. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi resurssimuutokset. 

Eeva Halme 5 min 

8 Tiedoksi tulevat asiat 
 
 

OWAL-group on laatinut Tulevaisuuden sote-keskusohjel-
man arvioinnin väliraportin. Arvioinnin väliraportti on liit-
teenä.  
 

 5 min 



Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

9 Valvojan ja aluekoordi-
naattorin puheenvuorot 

Aikavaraus hankkeen valvojan ja aluekoordinaattorin 
mahdollisille puheenvuoroille. 

  

10 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 9.9. klo 14-16.  
 

Leena Viita-
saari 

2 min  

11 
 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48. 
 

Leena Viita-
saari 

1min 

 
 


