Muistio

Viranomaisohjaus ja valvonta -työryhmän kokous
Aika

24.5.2018 klo 13.00-15.00

Paikka

Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1 B, IV krs, kokoustila Veturi

Osallistujat

Liitteenä

1 (3)

Muistio

Asia

2 (3)

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat.

2 Eettiset periaatteet alatyöryhmä

Puheenjohtaja esitteli alatyöryhmän työtä.
- kevään työpajat
- syksyn projekti
Etiikka maakuntauudistuksessa:
Maakuntauudistuksessa esiintyviä mahdollisia eettisiä kysymyksiä –
ulottuvuudet.
Kaksi työpajaa muutosvalmistelussa 25.5. ja 16.6. Syksyllä on suunnitteilla
projekti Bioetiikan instituutin kanssa, jossa kokeillaan erilaisia toimintamalleja
siitä, miten etiikka ja eettisyys muotoutuvat organisaatioissa ja palveluissa.
Millaisia asioita johtamisessa tulee huomioida tästä näkökulmasta? Laadun ja
etiikan merkitykset.
Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet – Laura H. toimittaa
muutosvalmistelulle.

3 Valmistelun linjaus - laatutyö

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 7.5.2018
käynnistää Pirkanmaan maakunnan laatuohjelman laadinnan. Laatuohjelma
kattaa laajasti maakunnan järjestämisvastuulla olevat tehtävät. Päätös on
työryhmätilassa kokouksen aineistossa: Ohjausryhmän päätös 20180507
Valmistelusta vastaa ohjava -työryhmä ja työn väliraportin tulee olla valmiina
syyskuun 2018 lopussa.

Järjestäjän
omavalvontaohjelma
(Järjestämislaki 21 §)

PP esitteli omavalvonnan tehtävät ja omavalvontaohjelman luonnoksen.
Löytyvät myös työryhmän työtilasta kansiosta ”Yhdessä työstettävät
dokumentit”.
Järjestäjän velvollisuudet koottuna; mistä vastaa, mitä varmistaa, mitä joutuu
määrittelemään, mitä seuraa, mitä ohjaa ja valvoo.
”Pirkanmaan maakuntahallinnon omavalvontaohjelma”, on sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislain mukainen lakisääteinen tehtävä.

Muistio

4 Toimialojen
valvontajärjestelmät

3 (3)

PP esitteli toimialojen valvontasuunnitelmien yhteenvedon. Yhteenveto löytyy
työryhmätilasta kokouksen kansiosta: Toimialojen valvontajärjestelmät
201805_TOT
Jos muutoksia / lisättävää, niin ryhmäläisten on toivottavaa muokata tiedostoa.

4 Loppuraportin valmistelua

PP esitteli loppuraportointia. Loppuraportin luonnos löytyy työryhmätilasta
kansiosta ”Yhdessä työstettävät dokumentit”.
20180630_Ohjava_loppuraportointi
Ennen seuraavaa kokousta työryhmä tarkastaa ja kommentoi suoraan dioihin
tai Kirsille.

5 Työryhmän työskentely

Työryhmien työskentelyn jatko väliaikaishallinnon alaisuudessa.
Sen jälkeen, kun lakipaketti on hyväksytty eduskunnassa, on tavoitteena
muodostaa järjestäjän omavalvontaohjelman yksityiskohtaiseen valmisteluun
toimialakohtaiset pienryhmät.

6 Tiedotettavat asiat

Laadittiin yksi power point -dia keskeisistä tiedotettavista asioista (diaa
hyödynnetään koordinaatioryhmän, johtoryhmän ja ohjausryhmän sekä
muutostiimin tarpeisiin)
•
•
•

valmistelun ja maakuntahallinnon eettisten periaatteiden valmistelu on
aloitettu
järjestäjän omavalvontaohjelman runko on valmistumassa
työryhmästä on tarpeen muodostaa toimialakohtaiset pienryhmät
omavalvontaohjelman yksityiskohtien valmisteluun

7 Muut asiat

Muita asioita ei ollut

8 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään
13.6.2018 klo 9-11
23.8.2018 klo 9-11
2.10.2018 klo 13-15
14.11.2018 klo 9-11

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

