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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2 Esittäytyminen ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

3 Viranomaistehtävien esittely

Työjärjestysmuutos: Vuokko Y. estynyt esittelemään tässä kokouksessa
viranomaistehtäviä, työnjakoa eri työryhmien välillä ja jatkotyöskentelyä; tulee
seuraavaan kokoukseen.
Kirsi S. esitteli kuitenkin lyhyesti yhden taulukon yo. aiheesta. Näkökulma
organisaatiolähtöinen, terveydenhuollon osuus ei samassa taulukossa eikä
myöskään ELY:n.
Erityisesti kaivataan ei-sote -puolen osuutta sekä tarkennusta järjestäjän
näkökulmasta siihen mitä pitää seurata. Viranomaistehtävien listaamisessa
pidetään nyt tauko, ennen kuin Vuokko selvittää mitä toiset työryhmät ovat
tehneet.
Esimerkkinä kokonaisuuksista, joissa on sekä palvelua että valvontaa: Lomitus
ja TE-toimiston tehtävät: osa järjestäjätehtäviä – osa tuottamista.
Tämän työryhmän tehtävä: kuinka järjestäjä pystyy arvioimaan
palveluntuottajien toiminnan lainmukaisuutta.
Pelastustoimi – mitkä ovat järjestäjän tehtävät maakuntauudistuksessa?
Järjestäjätoiminnasta Marikalta viimeisimmät ajatukset kiteytettynä jakoon
työryhmälle.

4 Maakunnan
strategiavalmistelu

Riku S. esitteli strategiavalmistelua ja siihen liittyvää toimeksiantoa. Esitetty
materiaali löytyy työryhmän työtilasta kansiosta ”Toimeksiannot ja vastaukset”.
Materiaalissa toimeksiannon tarkennus.
Mietteitä:
- pitäisi seurata sote:n pitkän aikavälin tavoitteita, mitä Pirkanmaalla
tavoitellaan –> palvelulupaus sisällytettäneen strategiaan
- Ohjavan näkökulmasta laatu on johtamisen väline, ja se pitäisi kirjata
strategiaan
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- tärkeätä miettiä minkä tasoisia asioita strategiaan nostetaan
- turvallisuus tulisi kirjata strategiaan, pitäisi linjata väestön ikääntymiseen
liittyvien riskien huomioiminen – palveluiden tuottaminen turvallisesti, samoin
kuin varautuminen strategisena linjauksena
Kirsi laittaa eri tasoisia ajatuksia dokumenttiin ”Ajatuksia strategiaan”
Sharepoint työtilaan kansioon ”Toimeksiannot ja vastaukset” työryhmän
työstettäväksi. Kommentit suoraan asiakirjaan 20.2. mennessä.
5 Toimeksiannot

1. Maakuntastrategiavalmistelu 28.2.2018 mennessä – kts. edellinen
2. Työryhmien väliraportointi 28.2.2018 mennessä
• palataan seuraavassa kokouksessa
•
•
•

6 Tiedotettavat asiat

7 Muut asiat

Työryhmä nimesi itsensä Ohjava:ksi
Työryhmien välistä työnjakoa on kirkastettava
Valmisteltiin työryhmän näkemyksiä maakuntastrategiaan

Seuraavassa kokouksessa keskustellaan järjestäjän ohjaus- ja
valvontatehtävistä. Kokousten valmisteluaineisto liitetään Sharepointiin, Kirsi
lähettää työryhmälle muistutussähköpostin valmisteluaineistosta noin viikkoa
ennen kokousta.
Keskusteltiin kevään kokousten aiheista ja alustuksista.
-

Järjestäjän tehtävät
Valtakunnallisesti kerättävä järjestäjän aineisto, THL ym.
Laadun perusinfo
Muutosjohtajan esitys, joka painottuu Ohjavan tehtävään

Järjestäjän roolin kirkastaminen / korostaminen työryhmän keskeisin asia.
8 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään
21.2.2018 klo 13-15
10.4.2018 klo 9-11
24.5.2018 klo 13-15
13.6.2018 klo 9-11

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.36.

