Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto
Muistio: 16.12.2016 klo 13.00-14.00
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Kokoukseen osallistuneet
Vesa Haapamäki, puheenjohtaja, Virrat
Tanja Welin, Tampere
Reko Martti, Tuomi Logistiikka
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Sami Reunanen, KELA
Petteri Paavola, PSHP
Jyrki Moilanen, Punkalaidun
Erkki Harju, Tuomi Logistiikka
Sirkka Yli-Kyyny, Hämeenkyrö
Mikko Koponen, asiantuntijasihteeri, Pirkanmaan liitto
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Asialista
1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja avaa kokouksen
2. Yhteiset asiat -projektiryhmän terveiset
• Puheenjohtaja kertoo projektiryhmän (15.12.) mahdolliset terveiset teemaryhmän valmisteluun.
3. Teemaryhmän työskentelytilanne ja alatyöryhmien työn eteneminen

4. Työnjako keskeisten teemaryhmien kanssa
• Keskustellaan tarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja sen järjestämisestä keskeisten teemaryhmien kanssa
5. Muut asiat
• Sidosryhmäkuulemistilaisuuksien aikataulu
• Valtakunnallisen palvelukeskuksen valmistelutilanne, muuta?
7. Projektiryhmälle tiedotettavat asiat
8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous pidetään 13.1. klo 12 alkaen Tampella-talon kokouskeskuksen kokoushuone Valimossa.
• Puheenjohtaja päättää kokouksen 14.00.
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
2. Yhteiset asiat -projektiryhmän terveiset
• Puheenjohtaja kertoi projektiryhmän (15.12.) terveiset teemaryhmän valmisteluun. Hallituksen esityksiä edelleen
odotellaan, ennen joulua tulossa jotain julkisuuteen lakiluonnoksiin liittyen. Varsinaiset lakiesitykset tulevat
tammikuussa.
• Kuntien palaute lakiesityksiin kriittistä erityisesti palvelulaitoksen organisointiin liittyen. Yhtiömuotoisen
palvelulaitoksen on koettu aiheuttavan demokratiavajetta. Tästä johtuen maakunnan palvelulaitoksesta on
tulossa liikelaitosmuotoinen. Johtoajatuksena on kuitenkin edelleen, että järjestäjä-tuottaja erottelu säilyy.
• Väliaikaishallinnosta: Väliaikaishallinto rakennetaan nykyisen organisaation pohjalta, jossa johtoryhmä olisi
virallinen valmistelutoimielin ja poliittinen ohjaus tulisi maakuntahallitukselta. Maakunnan väliaikaishallintoon
ohjattava raha menisi palkattaviin päätoimisiin valmistelijoihin. Organisoitumista mietitään ja valmistellaan
keväällä.
• Haasteena kautta eri toimintojen, miten osakeyhtiöt saadaan istutettua maakunnan toimintamalliin.
• Palvelulupausta valmistellaan valinnanvapaus-työryhmässä. Henkilöstöryhmä pohtii yhtenäistä mallia ja
vaiheistusta yt-menettelylle.
• Yhteiset asiat -muistio löytyy osoitteesta: http://www.pirkanmaa.fi/yhteiset-asiat-projektiryhman-tuottamamateriaali/

22.12.2016

4

www.pirkanmaa2019.fi

Muistio
3. Teemaryhmien työskentelytilanne ja alatyöryhmien eteneminen
Hankinnat ja logistiikka: nykyvolyymejä kartoitetaan ja maakunnan kokonaisuus hahmottuu. Tiedetään pitkälti
maakunnan volyymit hankinnan ja logistiikan osalta. Keskitytään erityisesti SOTE:n suuntautuviin hankinta- ja
logistiikka-asioihin. Mahdollisesti seuraavaan kokoukseen tuodaan alustavia hahmotelmia.
Henkilökuljetukset: 13.1.2016 pidetään työpaja, jonne on kutsuttu ainakin Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Kangasala,
Juupajoki, Virrat ja Sastamala. Näiden kautta muodostetaan kuljetusten tyyppitiedot. Euromääräiset tiedot ovat
pitkälti tiedossa. Tarkennusta vaatii millaisia prosesseja ja millaista työtä sisältyy eurojen taakse, millä tavalla
kuljetuksia järjestetään. Myös ELY-keskuksen tiedoista erotettavissa trendejä, joita analysoidaan tarkemmin (mistä
”poikkemat” johtuvat? Tilastoharhat?). Keskusteltiin myös työnjakojen määrittelystä kunnan ja maakunnan välillä.
Iso kysymys on hoitaako KELA tulevat kuljetukset vai vastaako maakunta niistä. Tästä viestitään muutosjohdolle ja
asiaa viedään tarvittaessa johtoryhmän linjattavaksi. KELA:n edustaja mainitsi, että KELA:n intresseissä on hoitaa
kokonaisuus valtakunnallisesti. Asia liittyy oleellisesti myös palveluverkkotyöryhmän työhön. Mainittiin, että
palveluverkkotyöryhmän jäseniä voisi kutsua työpajaan. Ryhmä on pohtinut myös henkilö- ja tavaraliikenteen
yhdistämistä yhtenä mahdollisena tulokulmana ryhmän työlle (sis. erva-aluetasoisen pohdinnan).
Ateriat, puhtaus ja laitoshuolto: Ei merkittäviä muutoksia edelliseen kokoukseen nähden. Kuntiin on lähetetty
nykytila-analyysikysely. Huolta herättää, miten yhtiöperiaate ja 5% rajoite tulee leikkaamaan
toimintamahdollisuuksia. Eli maakunta kykenisi hyvin rajoitetusti hankkimaan palveluja esimerkiksi kunnan
yhtiöittämältä yksiköltä.
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4. Työnjako keskeisten teemaryhmien kanssa
• Keskusteltiin tarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja sen järjestämisestä keskeisten teemaryhmien kanssa.
Sovittiin, että puheenjohtaja tekee alustavan kontaktointikierroksen keskeisiin työsuunnitelmassa tunnistettuihin
teemaryhmiin.
• Todettiin, että myös muutosprojekti voisi miettiä laajempaa teemaryhmien yhteiskokoontumista, jossa keskinäisiä
toiminnallisia yhteyksiä tunnistettaisiin.
5. Muut asiat

• Sidosryhmäkuulemistilaisuuksien aikataulu: Jokainen alatyöryhmä miettii miten kuulemistilaisuudet hoidetaan.
Tavoitteena olisi järjestää ainakin yksi tilaisuus. Alatyöryhmät kertovat ensi kerralla ajatuksensa siitä, miten
toteutetaan, mitä tuodaan pöytään ja miten asiaa viedään eteenpäin. Ateriat, puhtaus ja laitoshuolto järjestää
laaja-alaisen keskustelutilaisuuden 14.3. Vapriikin auditoriossa.
• Valtakunnallisen palvelukeskuksen valmistelutilanne: ei juuri uutta mainittavaa. Korostettin jälleen apuväliasian
ratkaisemisen merkitystä. Tampereella tilanne on akuutti ja asialle tarvitaan tilaratkaisu mahdollisimman
nopeasti. Asiaan liittyy apuvälinekeskushanke, jossa apuvälinekokonaisuutta järjestetään yhden
tietojärjestelmän piiriin ja tavoitteena on luoda yhteinen keskus. Hanke ei kuitenkaan ratkaise asian omistajuusja logistiikkaproblematiikkaa. Keskuksen toiminta pitäisi kytkeä muihin logistisiin ja ERVA-alueen toimintoihin.
Tarve arviolta 3000-4000 m2 tilalle, kyseessä useamman vuoden projekti. Asiaan tarvittaisiinkin laajan foorumin
periaatelinjaus ja yhteinen näkemys.
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7. Projektiryhmälle tiedotettavat asiat
• Laaditaan yhteenveto seuraavassa kokouksessa 13.1.

8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous pidetään 13.1. klo 12 alkaen Tampella-talon kokouskeskuksen kokoushuone Valimossa.
• Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.00.
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