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Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04.
2. Yhteiset asiat -projektiryhmän terveiset
Käytiin läpi yhteiset asiat projektiryhmässä esiin nostetut asiat. Valmistelussa odotetaan vielä tietoa valinnanvapauden
toteutuksesta, joten väliaikaishallinnon aloitus siirtynee 1-2 kuukautta. Deloitten valmistelema tukipalveluselvitys on myös
aloitettu. Selvityksen tavoitteena on hahmotella yhdessä substanssiteemaryhmien kanssa maakunnallinen
tukipalvelukokonaisuus, johon myös kunnat voisivat tukeutua. Konsultti lähestyy substanssiteemaryhmiä.
3. Katsaukset alatyöryhmien työskentelytilanteeseen
Henkilökuljetukset: olisi toivottavaa, että maakunnan väliaikaishallinto huomioisi kokonaisvaltaisesti henkilökuljetusten
järjestäjä-tuottaja -kokonaisuuden. Asia vaatii paljon koordinointia, joten väliaikaishallintoon tarvitaan kenties päätoiminen
valmistelija. Alatyöryhmä raamittaa ja kirjoittaa puhtaaksi loppuraporttiaan. Toukokuun teemaryhmän kokoukseen
saataneen valmista materiaalia, jossa esitetään vaihtoehtotarkasteluita ja keskeisiä Henriika Weisten selvitystyön
havaintoja. Työlle tarvitaan yhtenäiset maakunnalliset periaatteet.
Ateriat, puhtaus ja laitoshuolto: alatyöryhmän loppuraporttiin kirjoitetaan työn taustat, tavoitteet, nykytilankartoitus ja
tehdyn kyselyn keskeiset tulokset. Lisäksi hahmotellaan neljä eri skenaarioita toimintamalleista ja niille tehdään swotanalyysi. Loppuraportissa nostetaan esiin myös lisäselvityksiä vaativia asioita ja viestejä jatkovalmisteluun.
Väliaikaishallintoon esitetään mahdollisesti yhtä henkilöä miettimään kokonaisuutta.
Hankinnat ja logistiikka: valmistelun pohjana edelleen yhden toimijan ratkaisu, johon kunnat voivat tulla mukaan.
Varmistetaan sidosyksikköasema osallisille. Työ etenee tavoitteen mukaisesti. Selvitetään yhteisesti kilpailutetut
tuotekategoriat (on jo olemassa, voidaan hyödyntää ja kattaa muutkin kunnat). Sopimusten laatimiseen ja synkronointiin
kiinnitettävä erityistä huomiota (uusien sopimusten purkuehto, kaikki sopimukset eivät voi päättyä samana päivänä).
Esitetään, että laadittavat uudet hankinta- ym. sopimukset kannattaa laatia päättymispäivän jälkeen toistaiseksi voimassa
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oleviksi (tuo joustavuutta valmisteluun).

Asialista
4. Maakunnalle siirtyvien sopimusten selvittäminen
Voimaanpanolain 19 ja 23 §:n mukaan sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja maakuntien liitot tekevät viimeistään
28.2.2018 maakunnille yksityiskohtaisen selvityksen mm. kuntayhtymän omaisuudesta, veloista, vastuista ja sopimuksista.
Kunnan on tehtävä vastaavanlainen selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista
31.12.2017 mennessä. Maakunta käsittelee kuntien ja kuntayhtymien selvityksen ja päättää sen pohjalta sopimusten ja
irtaimen omaisuuden siirtymisestä maakunnalle. Keskusteltiin teemaryhmän roolista sopimusten selvittämisessä. Sovittiin,
että teemaryhmä koordinoi tavara- ja palveluhankintojen sopimuskokonaisuuden selvittämisen (kilpailutetut
hankintasopimukset) ja tarjoaa asiantuntemusta väliaikaishallintoon rekrytoitaville sopimusten kokoajille. Sopimusten
kokoamisen aikataulu tulee laissa asetetuista päivämääristä (ks. liite1). Yhteiset asiat -projektiryhmä linjaa teemaryhmien
väliset sopimusten kokoamisvastuut kokouksessaan 20.4.2017. Esitettiin, että Tuomi logistiikasta voi olla mahdollista
rekrytoida substanssin tunteva henkilö kokoamaan sopimuksia.
5. Loppuraportointi
Keskusteltiin loppuraportin kirjoittamis- ja kokoamisvastuista sekä aikataulusta. Sovittiin, että Mikko laatii
loppuraporttipohjan ja lähettää sen ryhmän jäsenille kommentoitavaksi. Alatyöryhmät tuottavat omat loppuraporttinsa, josta
nostetaan keskeisimmät huomiot teemaryhmän raporttiin (Mikko, alatyöryhmät). Loppuraporttirunkoa on mahdollista
kommentoida sähköpostitse tai MyPirkanmaa-työtilan kautta. Loppuraporttia käsitellään teemaryhmän 9.5. kokouksessa.
Loppuraportin on oltava valmis 24.5. mennessä, kun yhteiset asiat -projektiryhmä käsittelee loppuraportit.
6. Muut asiat
7. Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 20.4.2017 (liite 1)
8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 9.5. klo 13 alkaen Pellava-kokouskeskuksen kokoushuone Tammerissa. Puheenjohtaja päätti
14.45. kokouksen.
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Liite 1. Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 20.4.2017
• Teemaryhmä koordinoi ensisijaisesti tavara- ja palveluhankintojen sopimuskokonaisuuden
selvittämisen. Aikataulu tulee lakiesityksessä määritellyistä tavoitteista (ei loppuraporttiin).
Teemaryhmä antaa näkemyksensä siihen, miten ja millaisin tiedoin hankintasopimukset on
tarkoituksenmukaista kerätä. Väliaikaishallinto rekrytoi varsinaisten sopimusmassojen kokoon
juoksijan. Korostetaan, että sopimusten kokoaminen edellyttää substanssiasiantuntemusta.
• Teemaryhmä esittää, että uudet hankinta- ym. sopimukset kannattaa laatia sellaisiksi, että ne jatkuvat
toistaiseksi voimassa olevina päättymispäivän jälkeen. Tämä tuo pelivaraa siirtymävaiheen hallintaan.
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