Hankinnat ja logistiikka sekä siivous ja ruokahuolto
17.2.2016 klo 13.00-14.50
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Muistio
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
2. Terveiset sote-valtuuskunnasta ja projektiryhmästä
Projektiryhmä: puheenjohtaja kertoi projektiryhmän 19.1.2017 kokouksen terveiset. Valinnanvapauspaketti koostuu
neljästä kokonaisuudesta. 1) Perustason SOTE-keskus (valinnanvapauden piirissä olevat perustason palvelut, ml.
suunhoito, maksuseteli) on valinnanvapauden perusrunkona. Jos asiakas tarvitsee muita palveluja, ne saa 2) maakunnan
liikelaitoksen palveluista (maakunnan itse tuottamat palvelut kuten päivystys ja
erikoissairaanhoito). Lisäksi
valinnanvapautta laajentavat liikelaitoksen myöntämä 3) asiakasseteli ja 4) henkilökohtainen budjetointi.
Kerrottiin myös, että henkilöstötietojen koonti on käynnissä, YT-menettelyjen aloittamisen määräaika on 10.3. mennessä.
Yhteistyöalueasiat (sairaaloiden työnjako fokuksessa, kytkeytyy teemaryhmän työhön monelta osin).
SOTE-valtuuskunta: Väliaikainen valmistelutoimielin kootaan pohjautuen johtoryhmän nykyrakenteeseen (ei henkilöt vaan
paikkamäärät sidosryhmittäin). Pääsopijajärjestöille esitetään puhe- ja läsnäolo-oikeutta valmistelutoimielimeen.
Perusratkaisu on tarkoitus viedä edelleen kuntiin hyväksyttäväksi, jonka jälkeen tarkempia nimeämisiä voidaan miettiä.
Lisäksi alkukeväästä arvioidaan kuinka monta henkilöä on rekrytoitava väliaikaishallinnon valmistelutehtäviin. Kuntien
hyväksyttävä yksimielisesti periaateratkaisu rakenteesta. Esiteltiin myös terveiset Pirkanmaa2019-seminaarista
(teemaryhmien jäsenet velvoitettu vastaamaan Celkee Insight -kyselyyn).
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Muistio
3. Väliraportin työstäminen
Käytiin läpi teemaryhmän väliraportti. Sovittiin, että raportti ladataan teemaryhmän MyPirkanmaan työtilaan, jossa
alatyöryhmät voivat tehdä siihen täydennyksensä. Väliraportti ja sen keskeiset nostot esitellään Yhteiset asiat –
projektiryhmän seuraavassa kokouksessa 23.2. Väliraportti lisätään teemaryhmä Pirkanmaa2019-sivuille.
4. Keskustelu palveluverkko- sekä valinnanvapaus- ja kilpailutusryhmän kanssa
Puheenjohtaja on käynyt keskusteluja palveluverkko- sekä valinnanvapaus- ja kilpailutusryhmien kanssa.
Palveluverkkoryhmä linjaa palveluverkon periaatteet keskustelun pohjaksi kevään aikana. Kilpailutustyöryhmä on
tekemässä kilpailutussuunnitelmaa siitä, miten palveluita uudessa maakunnassa kilpailutetaan (keskeinen
toiminnallinen yhteys Hankinnat ja logistiikka –ryhmän työhön). Yleisesti mainittuna työ on vielä kesken, joten
yhteispalavereista ei koeta vielä olevan huomattavaa lisäarvoa.
5. Muut asiat
6. Projektiryhmälle tiedotettavat asiat
Ks. liite 1, jossa on nostettu projektiryhmälle esitettävät keskeiset väliraportin viestit.
7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 17.3. klo 13 alkaen Tampella-talon kokouskeskuksen kokoushuone Tammerissa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.
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Liite 1. Projektiryhmälle tiedotettavat asiat, väliraportointi
Hankinnat ja logistiikka
Nykytila: Sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin hankinta- ja logistiikkapalvelut tuottaa Tuomi Logistiikka Oy (sisältää
erva-hankinnat). Kehyskunnilla on oma hankintayhtiö Kuntien hankintapalvelut Oy, joka ei tuota logistiikkapalveluita. Muut
kunnat ovat ratkaisseet hankinnan ja logistiikan itse.

Jatkovalmistelun lähtökohtana on, että maakunnalle synnytetään oma hankinta- ja logistiikkayhtiö, joka voidaan skaalata
laajemmalle maantieteelliselle alueelle. Huolena erva-näkökulman ja volyymietujen heikentyminen, mikäli maakunnat
keskittyvät vain oman hankinnan järjestämiseen (hankintayhteistyön vapaaehtoisuus).
Ateriat, puhtaus ja laitoshuolto
Nykytila: Ateria-, puhtaus- ja laitoshuoltopalvelut on organisoitu kunnissa ja sairaanhoitopiirissä hyvin monella eri tapaa.
Yleisin organisointimuoto on tukipalvelu osana kunnan toimialaa, mutta myös taseyksiköitä on jonkin verran. Myös yt-alueita
ja ostopalveluja hyödynnetään tukipalvelun järjestämisessä. Kunnissa tuotetaan puhtauspalveluita yhtiömuotoisesti
ateriapalveluita enemmän. Volyymi- ja muut tukipalvelutiedot ja jakaumat kuntien vastuulle siirtyvien ja sote-palveluiden välillä
tarkentuvat kevään aikana.
Tukipalvelut on keskitettävissä maakunnallisesti. Maakunnan näkökulmasta on mahdollista saavuttaa toiminnallisesti,
taloudellisesti ja asiakasnäkökulmasta kohtuullinen kokonaisuus, mutta ratkaisun toiminnalliset, taloudelliset ja
asiakasvaikutukset kuntiin ja niiden elinvoimaan on arvioitava erikseen.
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Henkilökuljetukset
Henkilökuljetusten tarkastelun piirissä on ollut yhteiskunnan järjestämis- tai kustannusvastuulla olevat kuljetukset riippumatta
siitä kenellä vastuu muutoksen jälkeen. Pirkanmaalla kokonaiskustannukset (tilastossa ei Kela mukana) nousseet + 17 %.
Kunnissa hyvin erilaisia toimintatapoja ja osaamista, suurelta osin kuljetusten suunnittelu ja hankinta tehdään sivutoimisesti
ja tehtäväaluekohtaisesti. Toiminta on siiloutunutta ja kuljetuskokonaisuudet pirstoutuneita.
Jatkotyön lähtökohtana on Pirkanmaan kuljetusten keskitetyn suunnittelun malli, joka voisi pohjautua 1) Pirkanmaalla
toimivan Tuomi Logistiikan henkilöliikenneyksikön toimintaan tai 2) vaihtoehtoisesti Kelan hallinnoimaan matkojen yhdistelyn
malliin tai 3) yhteistyössä kilpailutettuihin välitys- ja kuljetuspalveluihin.
Maakunnallinen apuvälinekeskus
Maakunnallisen apuvälinekeskuksen suunnittelun käynnistäminen ja maakunnallisen tilaratkaisun löytäminen on kriittistä.
Linjattava, millaisella ratkaisulla (huolto, varastointi, logistiikka) hoidetaan apuvälineiden keskitetty ja hajautettu jakelu
maakunnassa, yhteisen näkemyksen muodostaminen kokonaiskuvasta tärkeää.
Maakunta-kunta -yhteistyö tukipalveluissa (hankinnat, logistiikka, ateria- ja siivouspalvelut yms.)
Teemaryhmä esittää, että valmistelua jatketaan perustettavien maakunnan ja kuntien yhteisyhtiöiden pohjalta. Tarvitaan
periaatelinjaus, halutaanko ja missä muodossa perustettavaksi yhteisiä yhtiöitä kuntien kanssa.
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