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Sisällysluettelo
1.
2.
3.
4.

Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi (dia 3)
Yhteistyö, oppiminen ja tiedon jakaminen (dia 4)
Jatkotoimenpiteet (dia 5)
Riskienhallinta (dia 6)
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1. Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi
Arvosana 1-5,
1=heikko,
5 = erinomainen

Kommentit

Maakunnan
omavalvontaohjelman
suunnittelu, valinnanvapaus
huomioiden

4

Ohjelman rakenne otsikkotasolla on valmis, lausuntovaiheessa oleva lainsäädäntö
on huomioitu. Lainsäädäntö ja valtakunnallisten seurattavien indikaattorien
kehittäminen ovat kesken (STM/OHJA)

Viranomaisohjauksen ja
valvonnan mallien rakentaminen

4

Maakunta valmistelee vaihtoehtoisia ohjausmalleja. Valvontamenettelyt on
kirjattu järjestäjän omavalvontaan. Palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmien
rakenne otsikkotasolla on tekeillä. Olemassa olevat valvonnan menettelyt on
listattu.

Tulevan lainsäädännön sisältämät
viranomaisvalvonnan tehtävät
listattu

4

Viranomaisvalvonnan tehtävät on kirjoitettu omavalvontaohjelmien runkoihin.
Olemassa olevat hyvät käytännöt on kirjattu. Viranomaisten toimivallan määrittely
odottaa Luovalakia

Maakunnan eettiset ohjeet ja
pelisäännöt

4

Keskeisimpien eettisten ohjeiden tarve maakunnan valmistelussa ja
maakuntahallinnossa on tunnistettu ja kartoitettu. Työskentely jatkuu syksyllä
2018

Viestintä

3

Jokaisesta kokouksesta on viestitty keskeiset asiat. Yleisesti tukeudutaan
maakunnan viestintään

Osallistaminen

3

Asiantuntijoita ja valmistelun asianosaisia on osallistettu. Jatkossa asiakkaita ja
osallistuvia tahoja kuullaan valmistelussa

Kokonaisarvio työryhmän työstä

4

Työryhmän asiantuntijat ovat valmistelleet aktiivisesti ohjauksen ja valvonnan
kokonaisuutta. Työryhmä on saavuttanut asetetut tavoitteensa. Lisäksi
suunnitelmallisen valvonnan valvontasuunnitelma on otsikkotasolla valmis

Kokonaisarvio

4

30.7.2018
3
www.pirkanmaa2019.fi
Valmistelu on valtakunnallisesti
hyvässä vaiheessa Pirkanmaalla

2. Yhteistyö, oppiminen ja tiedon jakaminen
Missä onnistuttiin

Kommentit

Yhteistyön toteutuminen

-

Tiedon jakaminen

- Kuntien hyviä käytäntöjä on jaettu työryhmän käyttöön

Yhteistyö on ollut sujuvaa työryhmässä ja muutostiimissä
Projektipäällikkö on tukenut avoimuutta ja yhteistyötä

- Tietoa on jaettu muutostiimissä sekä asiantuntijoiden kesken

Valmistelu on jäsentynyttä

- asioita on valmisteltu järjestelmällisesi, kokonaisuus kerrallaan

Mitä pitäisi parantaa ja kehittää

Kommentit

Yhteistyön toteutuminen

- Projektien välistä yhteistyötä tulee parantaa, toistaiseksi on tehty jonkin verran
päällekkäistä työtä
- Valmistelun koordinointia tulee kehittää edelleen

Tiedon jakaminen

- Asiakkaiden ja asiantuntijoiden osallistamista ja kuulemista on tehostettava
- Kokonaisuuden valmistelun ajankohtaista/olennaista tietoa pitäisi jakaa enemmän
esim. sähköpostilla

Avoimuus

- valmistelun avoimuutta tulee parantaa, Sharepoint käytäntö ei ole toimiva, sillä
muiden työtiloihin ei pääse seuraamaan valmistelua
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3. Jatkotoimenpiteet
Toimenpide

Vastuu

Aikataulu

Kommentit

Tulosten hyödyntäminen
ja jalkauttaminen

PP

1.1.2019

Suuri osa valmistelun yksityiskohdista
ratkeaa lainsäädännön hyväksymisen jälkeen ja
lupa- ja valvontavirastolain tultua voimaan

Mahdolliset
jatkoprojektit

JORY

Syksy 2018

-

Esitykset VATEn
ratkaistavaksi/
päätettäväksi
esitettävistä asioista

VATE

1.1.2019

30.7.2018

Eettiset periaatteet jatkoprojekti päätöskäsittelyyn
Maakunnan laatujärjestelmän aloittaminen
Järjestäjän omavalvonnan yksityiskohtainen valmistelu
Palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmarungon
valmistelu
Ohjausmallien sisällyttäminen omavalvontaohjelmaan

Vaten päätettyä maakunnan organisaatiosta,
työryhmä saa tiedon siitä, mitkä tehtävät tehdään
järjestäjän ja mitkä palveluntuottajan puolella.
Tällä on vaikutusta maakunnan
omavalvontasuunnitelman sisältöön
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4. Riskienhallinta, kuvattu tarkemmin riskiprofiilissa
Uhka tai haaste

Vastuu

Aikataulu

Ehdotukset

Maakuntavalmistelu
lakkaa/siirtyy
merkittävästi

Eduskunta

Syksy 2018

Odotetaan päätöksiä

Lakiluonnosten sisällöt
muuttuvat

Eduskunta

Syksy 2018

Mikäli sisällöt muuttuvat, järjestäjän
omavalvontaohjelmaa ja palveluntuottajan
omavalvontaa on muokattava

Valvonnan laaja
uudistaminen:
- Valmistelussa ei havaita
tai osata ennakoida
kaikkea

VATE

Resurssi ja osaamispula

VATE

Osallistetaan asiantuntijat ja asiakkaat valmistelemaan
jatkoa
Valmistelua arvioidaan kriittisesti valmisteilla olevaa
lainsäädäntöä vastaan vähintään kuukausittain

1.1.2019

30.7.2018

Kartoitetaan osaajat ja osaamisprofiilit.
Kartoitetaan tarvittavien osaajien määrät.
Valmistellaan osaamisen täydennyskoulutus
sunnitelma
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