
PirKOTI-hankkeen ohjausryhmän kokous   PÖYTÄKIRJA
        
  
 
Aika pe 11.11.2022 klo 14.00-14.56 
Paikka Teams-kokous  
 

 
 

Osallistujat Hakkarainen Katja, Pirkanmaan liitto 
Halme Eeva, Pirkanmaan liitto 
Kallio Anu, Lempäälä., pj. 
Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht. 
Lehtinen Anu, Pirkanmaan liitto 
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 Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan 
hyväksyminen 
 

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Pöytäkirja on esityslistan liitteenä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Anu Kallio 5min 

3 RAI -tiedolla johtaminen 
kotihoidossa 

Anu Lehtinen esittelee työryhmän etenemistä. 
 
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi RAI-työryhmän työn esittely. 
Ohjausryhmä toi esiin, että  

• on tarvetta systemaattiselle, yhteiselle non-stop-
koulutukselle ja kehittämiselle, jotta RAI saadaan 
osaksi päätöksentekoa ja arjen työtä 

• RAI-tiedon perusteella myös arvioidaan tehtyä 
työtä 

• RAI-tietoutta ja osaamista tulisi viedä myös 
asiakasohjaukseen sekä vammais- ja päihde- ja 
mielenterveyspalveluihin 

 

Anu 
Lehtinen 

15 
min 

4 PirKOTI-
edistymisraportointi 

PirKOTI -edistymisraportointi esitetään kokouksessa, 
koska osatoteuttajien tilannekatsaustiedot saadaan vasta 
4.11.2022 mennessä. Tästä syystä raportti esitetään 
kokouksessa. Mikäli raportti valmistuu aiemmin, lähetetään 
se ennen kokousta.  
  
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja sovitaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. 
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmässä keskusteltiin:  

• PirSOTE, PirKOTI ja PirKATI- hankkeet ovat 
pystyneet välttämään päällekkäisen työskentelyn. 
PirSOTEssa luodut toimintamallit ja -käytännöt 
ovat edistäneet PirKOTIn etenemistä ja PirKATI on 
tuonut sisällöllisiä ulottuvuuksia PirKOTIin. PirKOTI 
on pystynyt hyödyntämään kahden muun 
hankkeen vahvuuksia sekä luomaan uusia 
ulottuvuuksia.  

Eeva Halme 10 
min 



• PirKOTI-hankehenkilöstö on ollut asiantunteva ja 
osaava. 

 

5 Ajankohtaista PirKOTI -
hankkeessa 

Anna-Stiina Salminen esittelee PirKOTI-.hankkeen 
ajankohtaiset asiat.  
 
Päätösesitys: Merkitään PirKOTI-hankkeen ajankohtaiset 
asiat tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan 
ohjausryhmän linjaukset. 
 
Päätös: Katja Hakkarainen esitteli PirKOTI-hankkeen 
ajankohtaiset asiat ja ne merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmän 
kommentit:  

• hanketyötä on viety systemaattisesti eteenpäin 

• asiakasohjauksen suunnittelua ja kehittämistä 
tulee tehdä yhteistyössä integraatiovalmistelun 
kanssa 

• terveyspalvelujen integraatiossa kotihoitoon on 
tärkeä tunnistaa ja myös kehittää monenlaisia 
toimintatapoja toteuttaa integraatiota 

Katja 
Hakkarainen 

15 
min 

6 THL:n puheenvuoro Kirsi Sihvo kommentoi, että hankkeessa on tehty paljon 
systemaattista ja realistista kehittämistä ja että RAIn 
edistäminen on tärkeää. 

Kirsi Sihvo 5 min 

7 Muut esille tulevat asiat Sovittiin, että kokouksen pöytäkirja lähetetään 
ohjausryhmän jäsenille kommenteille. Ohjausryhmän 
jäsenillä on viikko aikaa kommentoida pöytäkirjaa, jonka 
jälkeen pöytäkirja hyväksytään mahdollisten muutosten 
jälkeen.  

Tiina 
Konttajärvi 

1 min 

8 Seuraava kokous Hanke siirretään vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. 
Hyvinvointialueen johtaja/ sote-johtaja määrittää hankkeen 
ohjausryhmän kokoonpanon vuodelle 2023 ja seuraavat 
kokoukset. 

Anu Kallio 1min 

9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja toi esiin, että hankkeessa on hiottu tapoja 
rakentaa yhdessä asioita ja tehdä kompromisseja. Hanke 
on ollut kehittävä ja siinä mennään hyvin yhdessä 
eteenpäin. Puheenjohtaja kiitti ohjausryhmän jäseniä ja 
päätti kokouksen klo 14.56. 

Anu Kallio 1 min 

 


