Asialista

Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit -työryhmän kokous

Aika:

torstai 16.11.2017 kello 9.00 – 11.00

Paikka:

nh Roine, Kokouskeskus Pellava, Kelloportinkatu 1 B, Tampere

Osallistujat:

Anniina Tirronen, puheenjohtaja, Tampereen kaupunki
Toni Haapala, Kangasalan kunta
Vesa Haapamäki, Virtain kaupunki
Maarit Hirvonen, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry
Irene Impiö, TE-toimisto
Riikka Joutsensaari, ELY-keskus
Jukka Karjalainen, Tampereen kaupunki
Liisa Koota, TE-toimisto
Lasse Leppänen, TE-toimisto
Liisa Länsipuro, Valkeakosken kaupunki
Antti Markkola, Tampereen kaupunki
Eeva-Kaisa Mäkinen, Tampereen kaupunki
Liisa Ojala, KELA
Marianne Viitasalo-Männistö, Ikaalisten kaupunki
Tanja Koivumäki, esittelijä, Pirkanmaa2019
Marika Pakkanen, esittelijä, Pirkanmaa2019
Jaakko Herrala, Pirkanmaa2019
Jukka Alasentie, Pirkanmaa2019
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Anniina Tirronen avasi kokouksen.

2 Läsnäolijoiden toteaminen ja
järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat. Työryhmän jäsenet esittäytyivät lyhyesti. Sovittiin, että
ryhmää täydennetään Pirkanmaan Yrittäjien edustajalla. Esittelijät ovat
yhteyksissä Yrittäjiin.

3 Esivalmistelun
toimintaperiaatteet ja
työryhmän toimintatavat

Tanja Koivumäki esitteli esivalmistelun 2. vaiheen toimintaperiaatteet. Jaakko
Herrala esitteli aikataulun. Toimintaperiaatteet ja aikataulu on toimitettu
kokouksen ennakkomateriaalina.

Todettiin, että ryhmälle perustetaan alatyöryhmiä asioiden valmistelemiseksi
tarpeen mukaan työn edetessä. Asiasta päätetään tapauskohtaisesti.
Joulukuussa tullee sosiaali- ja terveysministeriöstä päätös Tampereen
kaupungin valinnanvapauskokeilun laajentamisesta. Suun terveydenhuoltoa ja
henkilökohtaista budjettia koskevassa kokeilussa olisi mukana kymmenen
Pirkanmaan kuntaa. Kokeilun projektiryhmiä ja ohjausryhmää voidaan, ja on
hyödyllistä hyödyntää myös maakunnan valmistelussa.

Marika Pakkanen esitteli maakuntavalmistelun työryhmien toimintatapojen
yleisiä linjauksia. Nämä ovat mukana ennakkomateriaalissa.
Valittiin työryhmän varapuheenjohtajaksi Riikka Joutsensaari ja sihteeriksi Antti
Markkola. Sihteerin mahdollinen sijaistaminen sovitaan työryhmän kesken.
Lähtökohtaisesti työryhmän esittelijät toimivat sihteerin sijaisena. Ryhmän
jäsenet voivat tarvittaessa nimetä itselleen varajäsenen; varajäsenten ennakkoohjeistus ym. on jäsenten vastuulla. Varajäsenten tiedot toimitetaan
Koivumäelle.
4 Työryhmän toimeksianto

Työryhmä keskusteli ryhmän toimeksiannosta Pakkasen ja Koivumäen esittelyn
pohjalta. Suunnitelma käytiin läpi erityisesti tehtäväkokonaisuuksien osalta.
Keskustelussa nostettiin esiin markkinoiden luomisen ja hallinnan näkökulman
tärkeys, mitä myös suunnitelmaan tulee nostaa vahvemmin esiin.
Suunnitelma toimitetaan työryhmän jäsenille kommentoitavaksi. Esittelijät
toimittavat tarkennetun tehtävänannon työryhmäläisille. Kommentointiaika
27.11. asti.
Esittelijät täsmentävät työsuunnitelman saatujen kommenttien pohjalta.
Työsuunnitelma on tavoitteena hyväksyä työryhmän seuraavassa kokouksessa.
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Keskusteltiin valinnanvapauslakiluonnoksesta ja siitä jätettävistä lausunnoista.
Todettiin, että eri tahot ovat jättämässä lakiluonnoksesta lausuntoja.
Pirkanmaa2019 -hankkeen lausunnossa tulisi korostaa vahvan järjestäjän
roolia; maakunnalle ei saa asettaa liian tiukkoja raameja vaan jättää
mahdollisuus päättää itsenäisesti muun muassa valinnanvapauden laajuudesta
ja järjestäjälle sen osalta määriteltyjen vastuiden toteuttamistavoista. Sovittiin,
että työryhmän jäsenet voivat tallettaa lausunnot/lausuntoluonnokset
työryhmän työtilaan työryhmän jäsenten yhteiseen käyttöön.
Todettiin, että maakunnan sote-johtajien kokouksessa on sovittu, että kuntien
vuosien 2018-2019 tehtävät hankinnat kartoitetaan. Irene Impiö ja Riikka
Joutsensaari selvittävät kasvupalveluita koskevat hankinnat. Tulokulmana
mahdollinen yhteistyö hankinnoissa jo ennen maakuntauudistuksen
voimaantuloa.

6 Tiedotettavat asiat

Työryhmälle on annettu ohjeeksi laatia keskeisistä kokouksessa käsitellyistä ja
päätetyistä asioista kooste (yksi ppt-dia) maakuntauudistuksen koordinaatio-,
johto- ja ohjausryhmän sekä muutostiimin tarpeisiin. Todettiin, että
ensimmäisestä kokouksesta todetaan seuraavat asiat:
-

7 Seuraavat kokoukset

Valinnanvapauslakilausuntoon korostus maakunnan vahvasta roolista
järjestäjänä.
Työryhmä suhtautuu myönteisesti monituottajuuteen ja markkinoiden
luomiseen sekä innostamiseen.
Työryhmä tarkentaa työsuunnitelmansa marras-joulukuun aikana. Työt
aloitetaan järjestäjän tehtävien täsmentämisestä.
Työryhmälle perustetaan alatyöryhmiä tarpeen mukaan työn edetessä.
Työryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka Joutsensaari ja sihteeriksi
Antti Markkola. Työryhmää täydennetään Pirkanmaan Yrittäjien
edustajalla.

19.12.2017 klo 12-15.
Vuoden 2018 kokousajankohdista lähetetään Doodle-kysely.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

