Muistio

Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit -työryhmän kokous

Aika:

tiistai 16.1.2018 kello 9.00 – 11.15

Paikka:

nh Valimo, Kokouskeskus Pellava, Kelloportinkatu 1 B, Tampere

Osallistujat:

Anniina Tirronen, puheenjohtaja
Antti Markkola, sihteeri
Tanja Koivumäki, esittelijä
Marika Pakkanen, esittelijä
Muut osallistujat erillisessä liitteessä
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Muistio

Asia
1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9:00. Todettiin läsnäolijat.
Kokoukseen osallistuivat myös Tampereen ja Pirkanmaan muiden kuntien
yhteisten valinnanvapauskokeilujen projektipäälliköt Anna Maria Heikkinen
(suun terveydenhuolto) ja Hanne-Maria Leppäranta (henkilökohtainen
budjetti).

2 Edellisen kokouksen muistion Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio (19.12.) sekä tiedotettavien asioiden
ja tiedotettavien asioiden dian dia. Muistio ja sen taustamateriaali löytyvät ryhmän Sharepoint-työtilasta.
hyväksyminen
3 Työryhmän työsuunnitelma

Todettiin, että työryhmän työsuunnitelma on viimeistelty joulukuun
kokouksessa sovitun mukaisesti. Tiekartta ja kevään kokousaikataulu alustavine
aiheineen löytyvät työryhmän työtilasta. Työsuunnitelmaa päivitetään työn
edetessä tarvittaessa. Pirkanmaa2019 -muutostiimissä käydään parhaillaan läpi
eri työryhmien tehtäväkokonaisuuksia ja aikataulutuksia, ja siten on erittäin
todennäköistä, että suunnitelmiin tullaan tekemään joitakin muutoksia.

4 Valinnanvapauskokeiluihin ja
kasvupalvelujen pilotteihin
perehtyminen

Tutustuttiin ja käytiin keskustelua käynnissä olevista / käynnistyvistä
valinnanvapauskokeiluista ja muista piloteista:
- Sote-keskuskokeilu, Antti Markkola
- Suun terveydenhuollon kokeilu, Anna Maria Heikkinen
- Henkilökohtaisen budjetin selvityshanke, Hanne-Maria Leppäranta
- muiden alueiden sote-maakuntauudistukseen liittyvät projektit
- Kasvupalvelujen pilotit, Riikka Joutsensaari
Huomioita keskustelusta:
Sote-keskuskokeilu:
- Sosiaaliohjauksen sisällyttämistä palveluun arvioidaan osana kokeilua
yhdessä palvelutuottajien ja kaupungin sosiaalityön kanssa;
sosiaaliohjaus koettu tarpeelliseksi ja onnistumisia saatu.
Sosiaaliohjauksesta korvaus palveluntuottajille perustuu suoritteisiin.
Kysyntä ei ole ollut kovin suurta ja palveluntuottajat siten resursoineet
sosiaaliohjauksen melko kevyesti.
- Mielenterveyden osalta kokemuksia ei ole tarkasteltu tarkemmin,
koska mielenterveyden palvelut kuuluvat terveysasemien
palveluvalikoimaan. Sosiaaliohjausta on tarkasteltu tarkemmin, sillä se
on sisältynyt kokonaisuuteen uutena palveluna.
- Kela-yhteistyö sosiaaliohjaukseen liittyen hyvä sovittaa kuvioon
jatkossa.
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Suun terveyenhuolto:
- Sääntökirja on tavoitteena hyväksyä Tampereen sosiaali- ja
terveyslautakunnassa 15.3. Kokeilu tavoitteena käynnistää huhtikuun
aikana.
- Tutkimusten mukaan hoidon tarvetta on kasautunut.
- Palvelupaketin laajuus, tuottajien kriteerit ja korvausmallit on tarkoitus
tuoda työryhmän käsittelyyn helmi-maaliskuussa. Helmikuussa
markkinoille on tarkoitus järjestää kaksi
markkinavuoropuhelutilaisuutta.
Henkilökohtainen budjetti:
- Tampereella on ollut käytössä avustajavälitysportaali, joka kehitettiin
Rahis-rahoilla
- Huhtikuun kokouksessa käsitellään hebun laskentamalleja.
Työllisyydenhoidon kokeilut:
- Todettiin, että toimintamalleissa on paljon elementtejä, jotka sopivat
myös pohdittavaksi sote-palveluihin. Yhtymäpintaa on muutenkin
paljon.
- Todettiin hallitusryhmien 12.1.2018 uutisoima alueiden kehittämis- ja
kasvupalvelulakiin tehty linjaus, jonka mukaan maakuntia ja kuntia
kannustetaan kehittämään yritys- ja työllisyyspalveluita sekä kunnallisia
elinvoimapalveluita yhteisellä allianssilla. Työryhmän tulee seuraamaan
asioiden etenemistä mielenkiinnolla.
Esitysaineistot löytyvät työryhmän kokouskansiosta. Kansiosta löytyy tietoa
myös muiden alueiden sote-kokeiluista. Korvausmallien osalta erityisesti
Jyväskylän ja Keski-Uudenmaan alueperustaiset/kuntakohtaiset sekä
ikäryhmittäiset hinnoittelutavat ovat mielenkiintoisia. Keski-Uudenmaan
kokeilussa on käytössä myös bonus-sanktiomalli, Hämeenlinna kerää hankkeen
ajan tietoja kannustemallin luomista varten. Työryhmän korvausmallien
valmistelun yhteydessä on tarkoitus tutustua muiden alueiden
korvausmalleihin ja niistä saatuihin kokemuksiin.
5 Lähetekeskustelu
STM tulee myöntämään valtionavustusta valinnanvapauspilottien
pilottihausta ja -valmistelusta toteuttamiseen ajalla 1.7.2018 - 31.12.2019. Rahoitushaku tultaneen
avaamaan tammikuussa ja hakemukset tullee jättää 28.2.2018 mennessä.
Alustavan tiedon mukaan rahoitusta voi hakea suoranvalinnanpalvelujen,
asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotteihin. Valinnanvapauspilotit
toteutetaan uuden valinnanvapausmallin mukaisina. Haun kriteereistä ei ole
vielä yksityiskohtaisempaa tietoa, yleistä informaatiota löytyy työryhmän
työtilasta.
Keskusteltiin pilottihankkeen hakemisesta ja Pirkanmaan alueen hankkeen
mahdollisista sisällöistä ja hakemuksen valmistelusta näkökulmina sote-keskus,
suun terveydenhuolto, henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli sekä
järjestäjätoiminnot.
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Todettiin, että Ikaalisilla ja Virroilla voisi olla kiinnostusta sote-keskuspilottiin,
jossa kokeiltaisiin toimintaa myös harvemmin asutuilla alueita.
Henkilökohtaisen budjetin osalta kokeiluvaiheen hakemus muotoiltiin siten,
että varsinaisia asiakaskokeiluja (vanhukset ja vammaiset) pilotoidaan
kymmenen kumppanikunnan alueilla pilottivaiheessa. Lisäksi pilottiin on
suunniteltu muita sisältöjä mm. palveluohjauksen työkaluihin liittyen.
Mielenkiintoinen lisä saattaisi olla erilaisten alusta- ja integraatiopalvelujen
kytkeminen osaksi henkilökohtaisen budjetin hanketta. Suun terveydenhuollon
osalta keskustelua sovittiin käytävän ke 18.1. järjestettävässä
kokeiluhankkeiden aloituskokouksessa. Hankeaihio on tarkoitus viedä
Pirkanmaan sote-johtajien kokoukseen käsiteltäväksi 1.2.2018.
6 Alatyöryhmistä sopiminen

Työryhmän työsuunnitelmaa valmistellessa ja viimeistellessä tunnistettiin tarve
kolmesta alatyöryhmästä, joiden tehtävänä olisi työryhmän
tehtäväkokonaisuuksien ja toimeksiantojen valmistelu työryhmän yhteistä
käsittelyä varten. Alatyöryhmiä olisivat:
-

-

-

STRAVA1: Valmistelutyöt mm. järjestäjän tehtävät ja työnjaot
hankintojen osalta, palvelustrategia: monituottajuutta koskevat
linjaukset, hankintojen nykytilan analyysi, markkinatutkimus,
järjestämis- ja hankintaprosessin kuvaaminen, hankintastrategia.
STRAVA2: Sopimus- ja korvausmalleihin sekä sopimusohjausmalleihin
liittyvät valmistelutehtävät mm. palvelukuvaukset, laatutasot,
sopimusehdot ja palvelutuottajien kriteerit. Yhteistyö palveluryhmien
ja valinnanvapauskokeilujen projektiryhmien kanssa.
STRAVA3: Valinnanvapauteen liittyvien tietojärjestelmien ja
asiakkuudenhallinta- ym. ratkaisujen määrittelytyöhön osallistuminen
ja keskeisten asiakas-, tuottaja-, tiedonhallinta- ja
maksupalveluprosessien valmistelu yhteistyössä ao. vastuutyöryhmien
kanssa.

Työryhmän jäseniä on pyydetty ilmoittautumaan tai ehdottamaan ryhmiin
jäseniksi muita asiantuntijoita. Todettiin työryhmien tilanne ja täydennettiin
kokoonpanoja muutamilta osin. Sovittiin, että ryhmäläisillä on mahdollisuus
käydä lisäämässä omat ehdotuksensa edellä olevan linkin kautta pe 19.1.
saakka. Projektipäälliköt suunnittelevat ja aikatauluttavat ryhmän
kokoontumisia tämän jälkeen ja toimittavat ryhmille kutsut tapaamisiin.
Työmuotoina käytetään mm. palavereja kasvokkain ja skypessä sekä työpajoja.
7 Työryhmille osoitettavat
Maakuntauudistusvalmisteluun liittyy useita tietopyyntötarpeita ja kyselyitä
toimeksiannot ja tietopyynnöt työryhmien, kuntien ja muiden luovuttavien organisaatioiden suuntaan. Tällä
hetkellä työryhmille on osoitettu käsiteltäväksi seuraavat tietopyynnöt:
1. Palvelutuotannon organisoituminen, deadline 31.1.2018
2. Viranomaistehtävät (hallintosääntö), deadline 31.1.2018
3. Palveluverkon suunnittelu, deadline 31.1.2018
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Työryhmän jäsenten on ollut mahdollista kirjata näkemyksensä vireillä olevia
tietopyyntöjä koskeviin asiakirjoihin työtilassa edellä olevan linkin kautta.
Sovittiin, että työryhmäläisillä on mahdollisuus kommentoida tietopyyntöjä
19.1. saakka. Tämän jälkeen STRAVA1 -alatyöryhmä koostaa ja valmistelee
STRAVAn lausunnot tietopyyntöihin.
8 Muut asiat

Valinnanvapauskokeilualueilla (ml. Tampere) on kartoitettu erilaisilla kyselyillä
ja haastatteluilla asukkaiden mietteitä valinnanvapauteen liittyen. Työryhmän
työsuunnitelmaan sisältyy Pirkanmaan asukkaille toteutettava avoimena
verkkokyselynä otakantaa.fi -alustalla toteutettavaksi suunniteltu kysely.
Kyselyä on valmisteltu Pirkanmaa2019 -tiimissä. Tavoitteena on kartoittaa
laajemmalla alueella asuvien näkemyksiä valinnanvapauteen, palvelujen
sijoittumiseen ja uudistamiseen liittyen. Kyselyllä on myös tiedotuksellinen
rooli Pirkanmaan maakuntavalmistelun osalta. Kyselyä ja kysymyksiä voi
kommentoida pe 19.1. saakka. Kysely pyritään toteuttamaan 26.1.-18.2.2018.
Viestinnän osalta saadaan apuja maakunnan viestintätiimiltä, jolla linkit mm.
kuntien viestintäammattilaisiin ja mediaan. Toiveena kuitenkin on, että
työryhmän jäsenet markkinoivat kyselyä aktiivisesti tahoillaan.
Helmi- ja maaliskuun kokouksissa työryhmän sihteerinä toimii
henkilökohtainen budjetti -hankkeen projektipäällikkö Hanne-Maria
Leppäranta.

9 Tiedotettavat asiat

Todettiin kokouksesta tiedotettavan seuraavat asiat:
- Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit -työryhmälle perustetaan
kolme alatyöryhmää (Strava1: Hankinnat ja järjestäminen; Strava2: Sopimus- ja
korvausmallit; Strava3: Kokonaisarkkitehtuuri, tietojärjestelmät ja prosessit)
- Työryhmä perehtyi maakuntauudistukseen kytkeytyviin sekä muihin
asiakkaiden valinnanvapautta edistäviin sote- ja kasvupalvelujen kokeiluihin ja
pilotteihin. Suun terveydenhuollon kokeilu ja henkilökohtaisen budjetin
selvityshanke on saatu hiljattain käyntiin.
- Työryhmä keskusteli STM:n valinnanvapauspilottihausta ja Pirkanmaan alueen
mahdollisista painopisteistä. Henkilökohtaisen budjetin osalta pilotin valmistelu
on selvä, mutta sote-keskuksen, suun terveyden huollon ja asiakassetelien
osalta haetaan linjauksia sote-johtajilta helmikuun alussa. Järjestäjätoimintojen
näkökulmasta kiinnostusta olisi integraattorimallien osalta.
- Maakunnan asukkaille on valmisteltu valinnanvapauteen ja sote-palveluihin
liittyvää kyselyä, joka on tarkoitus toteuttaa tammi-helmikuun aikana.

10 Seuraava kokous ja kevään
2018 kokoukset

Seuraava kokous pidetään tiistaina 13.2.2018 klo 9-11 kokouskeskus Pellavan
nehu Valimossa (Kelloportinkatu 1B, Tampere).

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen 11:15.

