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Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit -työryhmän kokous

Aika:

tiistai 13.2.2018 kello 9.04– 11.23

Paikka:

nh Valimo, Kokouskeskus Pellava, Kelloportinkatu 1 B, Tampere

Osallistujat:

Anniina Tirronen, puheenjohtaja
Hanne-Maria Leppäranta, sihteeri
Tanja Koivumäki, esittelijä
Marika Pakkanen, esittelijä
Muut osallistujat erillisessä liitteessä
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Asia
1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen
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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04. Todettiin läsnäolijat.
Kokouksessa sihteerinä toimi Hanne-Maria Leppäranta (henkilökohtaisen
budjetin kokeilun projektipäällikkö). Kokoukseen osallistui
valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Anna Maria Heikkinen (suun
terveydenhuolto) ja Pasi Mäkinen Pirkanmaan yrittäjistä (Maria Virtasen tilalla).

2 Edellisen kokouksen muistion Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio (16.1.) sekä tiedotettavien asioiden
ja tiedotettavien asioiden
dia. Muistio ja sen taustamateriaali löytyvät ryhmän Sharepoint-työtilasta.
dian
hyväksyminen
3 Suun terveydenhuollon
korvausmallin käsittely

Suun terveydenhuollon valinnanvapauden kokeiluhankkeessa on valmisteltu
tammi-helmikuun ajan kokeilun sääntökirjaa, isäntäkuntasopimuksia ja
palveluntuottajien korvausmallia. Korvausmalli ja kokeilun tarkemmat
yksityiskohdat on tarkoitus saattaa markkinoiden edustajien arvioitavaksi
helmikuussa toteutettavissa markkinavuoropuheluissa (21.2. ja 28.2.).
Käytiin keskustelua korvausmallin luonnoksesta kokeilun projektipäällikkö
Anna-Maria Heikkisen esittelyn pohjalta. Palvelutuotannon korvausmalli
rakentuu kiinteästä korvauksesta ja suoriteperusteisesta korvauksesta, joka
huomio asiakkaan iän/tyypillisen palvelutarpeen. Korvaukset pohjautuvat
Tampereen ja Oriveden julkisen suunterveydenhuollon lähivuosien
toteutuneisiin kustannuksiin. Yksityisen sektorin hintatasoon verrattuna
korvaukset ovat keskimääräisellä tasolla. Keskeisimpänä erona KeskiUudenmaan kokeilun korvausmalliin on se, että suoriteperusteiselle
korvaukselle ei ole määritelty kattoa. Työryhmä keskusteli siitä, pitäisikö
valmisteltavaan sääntökirjaan sisällyttää hoidon tarpeen porrastusta, jotta
suoritteet pysyisivät tarkoituksenmukaisina eikä väärinkäytöksiä tapahtuisi.
Lisäksi nostettiin esille alueellisten hintojen erot - onko tätä tarpeen huomioida
erityisesti valinnanvapauspilottiin siirryttäessä? STM on ohjeistamassa
tarkemmin valinnanvapauslain tulkintaa listautumisrahan (kiinteäkorvaus I)
osalta. Korvausmallitaulukkoa toivotaan selkeytettävän siten, että
kappalemäärät ja euromäärät ovat selkeästi erotettavissa.
Todettiin, että valmisteilla olevaan valinnanvapauspilotin hakemukseen
kirjataan, että nyt esiteltävää korvausmallia muokataan palvelusetelikokeilun
aikana saatavien kokemusten perusteella. Korvausmallin osalta pilotissa
kehitetään kannusteita tavoitteiden mukaisen vaikuttavuuden suhteen.
Työryhmä käsittelee suun terveyden huollon kokeilun sääntökirjaa ja tuottajilta
edellytettäviä kriteerejä maaliskuun kokouksessa.
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4 Valinnanvapauspilotin
sisällölliset suuntaviivat ja
valmistelu (esityslistan kohta
5, käsittelyjärjestystä
vaihdettu)
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STM julkaisi sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista tällä hetkellä
vastaaville kunnille ja kuntayhtymille suunnatun valtionavustushaun 23.1.2018.
Rahoitusta myönnetään ajalle 1.7.2018–31.12.2021, ja sitä haetaan 15.3.2018
mennessä. Alueuudistus.fi -sivustolla julkaistut ministeriön toimittamat
pilottihaun dokumentit on koottu omaan kansioon työryhmän työtilaan.
Käytiin läpi pilottihaun reunaehdot ja käsiteltiin työryhmän edellisen
kokouksen lähetekeskustelun pohjalta Pirkanmaan sote-johtajille ja
maakuntauudistuksen johtoryhmälle valmisteltu esitys pilottihakemuksen
sisällöistä. Sote-johtajilla ei ollut kokouksessaan 1.2.2018 huomauttamista
esitettyyn valinnanvapauspilotin hankeaihioon. Toteutuessaan pilottihanke
siirtyisi vuoden 2020 alusta maakunnan hallinnoitavaksi. Tästä syystä esitys
käsiteltiin maakuntauudistuksen johtoryhmässä 9.2.2018 kokouksessa.
Johtoryhmä ei esittänyt esitykseen muutoksia.
Sote-keskuksen pilotoinnista ovat kiinnostuneita Tampere ja Ikaalinen.
Työryhmän edellisessä kokouksessa ja sote-johtajien kokouksessa
mielenkiintonsa osoittaneet Virrat ja Akaa-Urjala ovat sittemmin vetäytyneet
pilotista. Saadun tiedon mukaan rahoitusta voidaan myöntää myös julkisen
sote-keskuksen pilotointiin. Sote-keskuksen osalta pilotin edellyttämä 80%
väestöpohja ei täyty, mutta ministeriön ohjeistuksesta Tampereen sotekeskuskokeilun sisällöllinen ja alueellinen muutos sisällytetään
pilottihakemukseen. Sovittiin, että järjestöjen rooli sote-keskuspilotissa
otetaan valmistelussa pohdittavaksi.
Suun terveydenhuollon pilotoinnista ovat kiinnostuneita kokeilussa mukana
olevat Tampere, Pirkkala, Nokia, Lempäälä ja Valkeakoski sekä yhteistoimintaalueet Orivesi ja Vesilahti. Sote-johtajien kokouksen jälkeen Ylöjärvi on
ilmoittanut kiinnostuksesta osallistua pilottiin. Ylöjärven osallistumisen myötä
pilotin edellytyksenä oleva 80% väestöpohja lähenee, vaikkakaan ei täysin
täyty.
Henkilökohtaisen budjetin pilottia valmistellaan kokeilu-/selvityshankkeen
rinnalla hankekuntien eli Tampereen, Ylöjärven, Pirkkalan (+ Vesilahti), Nokian,
Lempäälän, Kangasalan (+ Pälkäne), Hämeenkyrön, Valkeakosken, Sastamalan
yhteistoiminta-alueen (Sastamala ja Punkalaidun) kanssa. Sote-johtajien
kokouksessa pilottiin ilmoittautuivat mukaan myös Ikaalinen ja Akaan
yhteistoiminta-alue (Akaa ja Urjala). Henkilökohtaisen budjetin osalta vaadittu
80% väestöpohja täytyy.
Poikkeuksena sote-johtajien aiemmin päättämään, työryhmä päätti esittää ao.
johtajille, että valinnanvapauspilotissa haettaisiin asiakassetelipilottia
hammasproteettisiin hoitoihin. Samalla sote-johtajille tiedotetaan Ylöjärven
kiinnostuksesta suun terveydenhuollon pilottiin osallistumista kohtaan. Tanja
Koivumäki hoitaa asiaa työryhmän puolesta.
Todettiin, että pilottihakemuksen sisältö esitysmateriaaleineen on tässä
vaiheessa luottamuksellista eikä sitä tule jakaa ulkopuolisille.
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5 Hankintatoimintaan liittyvät
järjestäjän tehtävät ja
palvelujen
järjestämisprosessi
(esityslistan kohta 4,
käsittelyjärjestystä vaihdettu)
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Työryhmä käsitteli 19.12.2017 kokouksessaan maakunnan hankintatoimintaan
liittyviä järjestämisen tehtäviä ja työnjakovaihtoehtoja järjestäjän ja
liikelaitoksen kesken. Työpajassa tunnistettiin kolmen erilaisen mallin
vahvuuksia ja heikkouksia.
Strava1 -alatyöryhmä on työstänyt hankintatoiminnan työnjakojen
vaihtoehtoisia malleja eteenpäin sekä valmistellut maakunnan palvelujen
järjestämisprosessia. Tutustuttiin aineistoihin.
Palvelujen järjestämisen prosessin kuvaan ehdotettiin lisättäväksi sisäistä
viestintää. Yhteiskehittäminen ja innovointi kulkevat koko prosessin läpi.
Resurssien hankinta-kohtaan ehdotetaan asteriskin taakse lisättäväksi
maakunnan oma palvelutuotanto. Strategisen hankinnan määritelmään
ehdotettiin tarkennettavan vuoropuhelu markkinoiden kanssa.
Hankintatoiminnan työnjakomalleihin 2 ja 3 ehdotettiin lisäyksiä riskeihin.
Mallin 3 osalta mietittiin, milloin hankinta on euromääräisesti määriteltävissä
strategisesti. Nostettiin myös esille, että hankintojen keskittämisellä
liikelaitokselle on suuri elinkeinopoliittinen vaikutus erityisesti pienyritysten
näkökulmasta. Mallissa 2 oman toiminnan optimointi on merkittävä riski.
Palveluntuottajien näkökulmasta mallin selkeys on tärkeää. Keskustelussa
päädyttiin siihen, että preferenssijärjestys olisi 1-3-2 tai mallien 1 ja 3
yhteensovittamisen kautta luotava malli. Myös lainsäädäntö ohjaa
hybridimallin muodostamiseen. Sovittiin, että mallit ja muut aineistot
osoitetaan muiden työryhmien arvioitavaksi tällaisenaan ja mahdolliset uudet
mallit valmistellaan vasta kommenttien kuulemisen jälkeen.
Aineistoa käsitellään maakuntauudistuksen muiden työryhmien (mm. sotekeskus, liikelaitos, alueellinen kehittäminen) kanssa yhteisen näkemyksen
saavuttamiseksi.

6 Väliraportointi ja riskien
arviointi

Maakuntauudistuksen työryhmien tulee arvioida ryhmien tavoitteiden ja
työsuunnitelmien toteutumista helmikuun loppuun mennessä. Raportoinnissa
kuvataan ytimekkäästi työryhmän tämän hetkinen työvaihe, mahdolliset
valmisteluun liittyvät haasteet, esitykset jatkovalmisteluun sekä tuki- ja muut
mahdolliset tarpeet. Arvioinnissa tulee käsitellä myös työryhmän
riskienhallintaa.
Kokouksessa käytiin läpi esivalmistelun toisen vaiheen loppuun mennessä
(30.6) saavutettavia työskentelyn tavoitteita ja niiden nykytilannetta
väliraportoinnin formaatin pohjalta. Todettiin, että työryhmä on järjestäytynyt
ja ryhmälle määriteltyjä tehtäviä on osittain käynnistetty, osa on vielä
suunnitteluasteella. Muutamat tehtävät eivät tulle ”valmistumaan” annetussa
aikataulussa (mm. sote-palvelutuotantomarkkinoiden kartoittamiseen ja
selvitysten koostamiseen haetaan harjoittelijapanosta avuksi). Todettiin, että
raporttiin kirjataan työryhmässä jo aiemmin todettu lisäresurssien tarve:
tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti syksystä 2018 alkaen tarvitaan
lisäresursseja (esim. työntekijä- ja konsulttiresurssit). Riskienhallinnan osalta
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sovittiin, että jatkossa työryhmä käsittelee valmistelutyön riskejä säännöllisesti
muutamien kokousten välein. Riskeihin päätettiin lisätä henkilöresurssiriski
liittyen työryhmän esittelijöihin ja valmistelijoihin (esim.
työpaikanvaihtotilanne).
Sovittiin, että Koivumäki koostaa väliraportin ja toimittaa sen työryhmälle
kommentoitavaksi viikon 7 aikana. Työryhmän on mahdollista kommentoida
raporttia työtilassa pe 23.2 saakka.
7 Työryhmille osoitettavat
toimeksiannot ja
tietopyynnöt
(osin käsitelty kohdan 6
yhteydessä)

Maakuntauudistusvalmisteluun liittyy useita tietopyyntötarpeita ja kyselyitä
työryhmien, kuntien ja muiden luovuttavien organisaatioiden suuntaan. Tällä
hetkellä työryhmille on osoitettu käsiteltäväksi seuraavat tietopyynnöt:
1. Maakuntastrategian valmistelu, deadlinen 28.2.2018
2. Työryhmien väliraportointi, deadline 28.2.2018
Työryhmän väliraportointia koskeva toimeksianto käsiteltiin kokouksen
kohdassa 6.
Maakuntastrategian valmistelu käytiin läpi kokouksessa. Vastauksen diapohja
laitetaan työtilaan, työryhmältä pyydetään kommentteja pe 23.2 mennessä.
Koivumäki lähettää asiasta sähköpostimuistutuksen ja suoran linkin asiakirjaan.

8 Muut asiat

Strava1 -alatyöryhmä ("Hankinnat ja järjestäminen") on järjestäytynyt ja
kokoontunut tammi-helmikuun aikana kahdesti. Alatyöryhmä on mm.
koostanut lausunnot työryhmälle osoitettuihin tietopyyntöihin ja valmistellut
hankintoihin ja järjestäjän tehtäviin liittyviä aineistoja. Kahden muun
alatyöryhmän (Strava2. "Sopimus- ja korvausmallit, Strava3.
"Kokonaisarkkitehtuuri, tietojärjestelmät ja prosessit") työ käynnistetään
helmi-maaliskuun aikana.
Työryhmän Valkeakosken kaupungin edustaja Liisa Länsipuro siirtyy
helmikuussa toisen työnantajan palvelukseen. Valkeakoskella ei ole nimetä
uutta edustajaa hänen tilalleen. Todettiin, että ryhmää olisi hyödyllistä
täydentää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustajalla. Sovittiin, että
tiedustellaan, onko PSHP:llä mahdollisuutta nimetä jäsen työryhmään.
Pirkanmaan asukkaille suunnattu sote-palvelujen kehittämiseen ja
valinnanvapauteen liittyvä kysely on julkaistu otakantaa.fi-alustalla. Kysely on
avoinna vastattavaksi 1.-28.2.2018. Työryhmän jäsenten toivotaan levittävän
tietoa kyselystä omissa verkostoissaan.
Valinnanvapauskokeiluista ja työryhmän teemoista järjestetään kevään 2018
aikana markkinoiden edustajille ainakin viisi avointa vuoropuhelutilaisuutta.
Tilaisuudet järjestetään yhdessä maakuntavalmistelijoiden, kokeiluhankkeiden
ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa Pirkanmaan Yrittäjien toimitiloissa.
Pirkanmaan maakuntauudistuksen valmistelua arvioidaan Celkee-työkalulla.
Celkee-kyselyssä on kymmenkunta väittämää, jotka pohjautuvat
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maakuntauudistuksen riskianalyysissa tunnistettuihin uhkiin ja
mahdollisuuksiin. Ao. väittämiä arvioidaan asteikolla 0-100. Celkee ja
riskienhallinta muodostavat toisiaan ja projektin johtamista tukevan
kokonaisuuden. Riskienhallintaa päivitetään/arvioidaan kuukausittain. Celkeekyselyä seurataan ja analysoidaan päivittäin. Puheenjohtaja ja esittelijät ovat
valinneet työryhmän jäsenistä itsensä lisäksi kahdeksan muuta henkilöä, joille
kyselyn muistutus toimitetaan kuukausittain. Stravan Celkee-kyselyn muita
vastaanottajia ovat Kangasalan, Virtain, Ikaalisten ja Tampereen kaupunkien
sekä ELY-keskuksen, Kelan, järjestösektorin ja yrittäjäyhdistyksen edustajat.
Valittuja kehotetaan aktiivisuuteen arvioinnissa.
9 Tiedotettavat asiat

Todettiin kokouksesta tiedotettavan seuraavat asiat:
- Suun terveydenhuollon kokeiluhankkeessa on valmisteltu kiinteästä ja
suoriteperusteisista korvauksista rakentuvaa palveluntuotannon
korvausmallia, joka huomio asiakkaan iän/tyypillisen palvelutarpeen.
Yksityisen sektorin hintatasoon verrattuna korvaukset ovat
keskimääräisellä tasolla. Markkinoiden edustajat pääsevät arvioimaan
valmisteltua mallia 21.2. ja 28.2. järjestettävissä tilaisuuksissa.
- STM julkaisi tammikuussa valinnanvapauspilottien valtionavustushaun.
Pirkanmaan valinnanvapauspilotin valmistelua jatketaan alueen
kuntien sote-johtajille esitetyltä pohjalta. Suoran valinnan palvelujen ja
henkilökohtaisen budjetin lisäksi pilottiin esitetään vielä sisällytettävän
suun terveydenhuollon asiakassetelin pilotointi. Pilottikokonaisuuden
valmistelu jatkuu kiinnostuneiden kuntien, kokeiluhankkeiden
henkilöstön sekä maakuntauudistuksen edustajien yhteistyönä. Haku
päättyy 15.3.2018.
- Työryhmässä valmistellut maakunnan hankintatoiminnan työnjaon
vaihtoehtoiset mallit ja maakunnan palvelujen järjestämisprosessin
luonnos toimitetaan maakuntauudistuksen työryhmien
kommentoitavaksi (mm. sote-keskus, liikelaitos, alueellinen
kehittäminen). Valmistelutyötä jatketaan kommenttikierroksen
pohjalta.
- Asukkaat ja palveluntuottajat osallistetaan valinnanvapausmallien
valmisteluun. Maakunnan asukkaiden ajatuksia
valinnanvapauspalveluihin liittyen kartoitetaan helmikuun ajan
Otakantaa.fi -alustalla julkaistulla kyselyllä. Markkinoiden edustajille
järjestetään kevään aikana kuukausittain markkinavuoropuheluita
valmisteilla oleviin valinnanvapauden malleihin ja palveluihin liittyen.

10 Seuraava kokous

Sovittiin, että seuraava kokous siirretään tiistaille 20.3.2018 klo 9-11.30
Tampereen kaupungin virastotalolla (ryhmähuone 2, 5.krs, Aleksis Kiven katu
14-16 c, Tampere).

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.23.

