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Osallistujat Alanen Hanna-Mari, PSHP 
Anttila Elina, Akaa ja Urjala, pj. 
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 
Nikkarinen Leena-Kaisa, THL 
Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti 
 

Peltonen Reetta, Parkano ja Kihniö 
Perämaa Lotta, Tampere ja Orivesi 
Rautalammi Sanna, Nokia 
Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki 
Saarinen Suvi, Ylöjärvi 
Sand Juhani, PSHP 
Salo-Lehtinen Niina, Artteli 
Santalahti Anne, Ylöjärvi 
Saukkoriipi Aleksi, Sastamala ja Punkalaidun 
Soukko Tarja, Hämeenkyrö 
Tallila Timo, Ikaalinen 
Tomas Eija, PSHP 
Tolvanen Elina, Pirkkala ja Vesilahti 
Tuominen Tuula, Pikassos 
 

 
   
   
 

 
Asiat 
 

 Vastuu-henkilö Aika-
taulu 

1 Kokouksen avaus  Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
 

Elina Anttila 1 
min 

2 Pöytäkirjan tarkastajien 
valinta 

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.  
 
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna-
Mari Alanen ja Anu Kallio. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Janita Koivisto 
ja Marika Lanne. 

Elina Anttila 1 min 

3 Lastenpsykiatrin työpa-
nos 

PirSOTE-hankkeessa on noussut esiin tarve lastenpsy-
kiatrin työpanokselle lasten ja nuorten päihde- ja mie-
lenterveyspalveluiden osaamisen vahvistamiseksi. Eri-
tyisesti tarve kohdistuu työpaketti 4:ään Perustason 
päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen, 
jonka tavoitteena on vahvistaa perustason päihde- ja 
mielenterveyspalveluita ja parantaa hoitoon pääsyä, 
parantaa psykososiaalisten hoitomuotojen ja interventi-
oiden saatavuutta eri ikäryhmille sekä parantaa päihde-
palveluihin pääsyä. 
  
Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden 
osaamisen vahvistamiseksi esitetään, että  
Ylöjärven ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelu-
jen johtaja irrottautuu 40 % työajalla (2 pv/vk) tähän 
hanketehtävään. 
 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajan oh-
jeistuksen mukaisesti kaikkien hankkeesta aiheutuvien 
kulujen tulisi kirjautua sen organisaation kirjanpitoon, 
jolle kulut ovat muodostuneet. Ohjeistuksen mukaan 
Ylöjärven kaupunki sisällyttää lastenpsykiatrin 40 % 
henkilöstökustannukset ajalta 1.10-31.12.2022 omaan 

Eeva Halme 5 min 



kirjanpitoonsa ja edelleen PirSOTE-maksatushakemuk-
seensa. Vastaavasti Ylöjärven kaupungille delegoidaan 
lisää valtionavustusta lastenpsykiatrin 40 % henkilöstö-
kustannusten suuruinen osuus kolmen kuukauden 
ajalta (1.10.-31.12.2022).  

 
Päätösesitys: Ylöjärven kaupungille delegoidaan lisää 
valtionavustusta lastenpsykiatrin 40 % henkilöstökus-
tannusten suuruinen osuus kuluvan vuoden (1.10.-
31.12.2022) osalta.  
 
Päätös: Päätettiin, että Ylöjärven kaupungille delegoi-
daan lisää valtionavustusta lastenpsykiatrin 40 % hen-
kilöstökustannusten suuruinen osuus kuluvan vuoden 
(1.10.-31.12.2022) osalta. 

4  PirSOTE-hankkeen re-
surssit v. 2023 

PirSOTE-hankkeen resursointia vuodelle 2023 on käsi-
telty elokuun ja syyskuun ohjausryhmän kokouksissa. 
Syyskuun kokouksessa sovittiin, että PirSOTE-hank-
keen resursoinnin lähtökohtana on keskitetty henkilöstö 
sekä alueellisesti ja hyvinvointialueen palvelulinjoittain 
hajautettu henkilöstö (n. 28 hlöä). Ohjausryhmä piti tär-
keänä hanketyön jatkuvuutta. Syyskuun kokouksessa 
sovittiin lokakuulle ylimääräinen ohjausryhmän kokous, 
jossa käsitellään organisoinnin kokonaissuunnitelmaa. 
 
Osatoteuttajilta on pyydetty tietoja hankkeelle kohden-
netuista työpanoksista ja osatoteuttajien hankeresurs-
seja on käsitelty hyvinvointialueen sote-johtoryhmässä. 
Sote-johtoryhmä tulee päättämään hankeresurssien 
kohdentumisesta palvelulinjoille.  
 
Päätösesitys: Eeva Halme esittelee yhdessä hyvinvoin-
tialueen kanssa työstettyä näkemystä hankeresurssien 
kohdentumisesta palvelulinjoille. 
 
Päätös: Eeva Halme esitteli yhdessä hyvinvointialueen 
kanssa työstettyä näkemystä hankeresurssien kohden-
tumisesta palvelulinjoille. Esittely merkittiin tiedoksi.  
 
Aiemmin (9.9.) pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa 
arvioitiin alueelle rekrytoitavan hankehenkilöstön mää-
räksi n. 40. Kyseisenä ajankohtana ei ollut kuitenkaan 
käytössä hyvinvointialueen talousarviopohjaa, mistä 
syystä ei pystytty esittämään tarkkaa arviota henkilös-
tön määrästä. Tässä kokouksessa esitelty henkilöstöar-
vio (n. 28 hlöä) perustuu hyvinvointialueen talousar-
viopohjaan ja siinä on myös huomioitu sekä tämän että 
ensi vuoden palkankorotukset. 
 
Vuoden 2023 hajautetun henkilöstön resursoinnissa 
ohjausryhmä piti tärkeänä:  

• että rekrytoinnit toteutetaan ensisijaisesti 
PirSOTE-hankkeessa jo työskennelleiden jou-
kosta, 

• lähialuetasoista kehittämistä,  

• hankesuunnitelman eri osien priorisointia ja 
uudelleen suuntaamista kohti hyvinvointialu-
een strategiaa, 

• monialaisen ja poikkihallinnollisen kehittämis-
näkemyksen omaamista sekä  

• tarvetta tehdä rekrytointipäätökset mahdolli-
simman nopeasti. Eeva Halme esitti, että 

Eeva Halme 15 
min 



päätökset tultaneen tekemään n. kolmen vii-
kon kuluessa 

5 Osatoteuttajien budjetit Hankehallinnoija Pirkanmaan liitto ja osatoteuttajat ovat 
laatineet sopimukset valtionavustuksen siirrosta sekä 
vuonna 2020 myönnetyn valtionavustuksen että 
vuonna 2021 myönnetyn valtionavustuksen osalta. Ke-
säkuussa 2022 saapuneiden osatoteuttajien maksatus-
hakemusten perusteella näyttää siltä, että osa osato-
teuttajista on jo ylittänyt ja osa tulee loppuvuoden 2022 
aikana ylittämään heille myönnetyn budjetin. Keskustel-
laan ja päätetään ohjausryhmässä, miten toimitaan 
budjetin ylitysten suhteen. 
 
Päätösesitys: Päätetään, miten toimitaan osatoteutta-
jien budjetin ylitysten osalta. 
 
Päätös: Ohjausryhmä totesi, että osatoteuttajat voivat 
ylittää heille allokoidun budjettinsa, mutta rahoitusta ei 
tule kuin se, mitä heille on varattu ja loput osatoteuttajat 
kustantavat itse. AVIsta varmistetaan, voiko maksatus-
hakemukselle kirjata enemmän kustannuksia kuin mitä 
yksittäiselle osatoteuttajalle on sovittu allokoitavan ja 
mikäli näin käy, niin tuleeko hankehallinnoijan ja osato-
teuttajien välisiä sopimuksia muuttaa.  
 
Esityslistan ulkopuolelta nostettiin esiin, että Lempää-
län kunta on yhteistyössä Valkeakosken, Pirkkala- Ve-
silahden, Sastamala- Punkalaitumen, Akaa-Urjalan ja 
Nokian kanssa toteuttanut verkostojohtamisen pilotin. 
Pilotin kustannus on yhteensä 20 000 €. Lempäälän 
kunta on maksanut verkostopilotin kustannuksen koko-
naisuudessaan ja alun perin on sovittu, että kukin kunta 
maksaa 3333 € pilotin kustannuksista Lempäälälle. 
AVIn ohjeistuksen mukaisesti osatoteuttajien välisiä 
palveluostoja ei hankkeen sisällä pitäisi kuitenkaan 
tehdä.  AVIn ohjeistuksen noudattamiseksi tässä ko-
kouksessa päätettiin, että Lempäälälle siirretään lisää 
valtionavustusta 20 000 € ja vastaavasti muilta osalli-
silta pois (3333 € /osallinen). Kustannus jää täten Lem-
päälän kirjanpitoon ja Lempäälä vie kustannuksen 
omaan maksatushakemukseensa kokonaisuudessaan. 

Eeva Halme 10 
min 

6 Loppuselvitys ja –rapor-
tointiohjeistus 

STM ei edellytä hankkeen siirtyessä hyvinvointialueelle 
erillistä väliraporttia tai -selvitystä.  Sen sijaan valtion-
avustuspäätöksessä edellytetään, että hankkeen päät-
tyessä toimitetaan yksi selvitys hankkeesta, sen etene-
misestä ja toteuttamisesta sekä kustannuksista (valti-
onavustuksen loppuselvitys). Hankehallinnoija kokoaa 
yhden selvityksen kaikkien toteuttajien osalta ja se on 
laadittava kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päät-
tymisestä (30.6.2024 mennessä). Vaikka hyvinvointi-
alue laatii tämän loppuselvityksen, niin jokainen osato-
teuttaja, jonka kustannuksiin valtionavustusta on käy-
tetty, tekee oman allekirjoitetun loppuselvityksen liittei-
neen. Loppuselvityksen liitteet ovat: a) talouden to-
teuma -loppuselvityslomake, b) hankkeen tositekohtai-
nen pääkirja ja tuloslaskelma koko hankkeen ajalta 
sekä c) tilintarkastajan raportti. Hankehallinnoija vastaa 
tilintarkastuksen toteuttamisesta. Liitteenä tiedoksi ta-
louden toteuma-loppuselvityslomake sekä STMn loppu-
selvityslomake. 
 
Loppuselvityksen lisäksi hankkeesta tulee olla laadit-
tuna v. 2024 Hankesalkku-palveluun loppuraportti ja 
sen täytössä tulee noudattaa STM:n ohjeistusta. 

Eeva Halme 10 
min 



Sisällöllisen raportoinnin hankesalkkuun toteuttaa han-
kehallinnoija, mutta sitä varten tarvitaan osatoteuttajilta 
vastaavat tiedot. Erillistä, täsmentävää ohjeistusta han-
kesalkkuun laadittavasta loppuraportista tulevaisuuden 
sote-keskushankkeiden osalta ei vielä ole.  
 
PirSOTEn osalta on keskusteltu, että vaikka STM ei 
edellytä tässä vaiheessa erillistä loppuraportointia eikä 
loppuselvitystä osatoteuttajilta, on järkevää, että kaikki 
osatoteuttajat laativat sekä loppuraportin että loppusel-
vityksen hankkeen siirtyessä hyvinvointialueelle. Tämä 
helpottaa hyvinvointialueen loppuraportointia ja loppu-
selvitystä v. 2024, jolloin hva:n tulisi joka tapauksessa 
pyytää osatoteuttajilta loppuraportit ja -selvitykset.  
 
Vuoden 2022 aikana laaditaan väliraportointi ajalta 11-
12/2022 kuten ennenkin, mutta sen lisäksi laaditaan 
loppuraportointi samaan exceliin, mutta eri lehdelle. 
Nämä toteutetaan 16.12.2022 mennessä. Talouden 
osalta laaditaan loppuselvitys liitteineen tammikuun 
2023 loppuun mennessä.  
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ohjeistus loppurapor-
toinnista ja loppuselvityksestä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjeistus loppuraportoinnista 
ja loppuselvityksestä. 

7 Muut asiat 
 
 

STMn muutospäätökset Pirkanmaan valtionavustusten 
siirtämisestä hyvinvointialueelle on laadittu 17.10.2022 
ja toimitettu Pirkanmaan liittoon 18.10.2022. Päätökset 
ovat pöytäkirjan liitteenä.  
 

 5 min 

8 Valvojan ja aluekoordi-
naattorin puheenvuorot 

THLn aluekoordinaattori Leena-Kaisa Nikkarinen totesi, 
että hanke etenee hyvin. 

  

9 Seuraava kokous Seuraavan kokouksen ajankohta on 11.11. klo 9-11 
 

Elina Anttila 2 min  

10 
 
 

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56. 
 

Elina Anttila 1min 

 
 


