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Tukipalvelujen ohjaus -työryhmän aloituskokous
Aika

30.11.2017 klo 14.30-16.45

Paikka

Tays Finnmedi 6-7 neuvottelutila Taivas

Osallistujat

Pekka Erola pj, PSHP,
Matti Anttonen, PSHP
Tarja Puskala, Pirkanmaan maakuntauudistus
Jaakko Herrala, Pirkanmaan maakuntauudistus
Tanja Welin, Tampereen kaupunki
Jenni-Leena Lähteenmäki, Hämeenkyrön kunta

Poissa

Taina Matilainen, Akaan kunta
Arto Vuojolainen, Tampereen kaupunki
Heli Hirvelä, Tampereen kaupunki
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Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen
sekä järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja järjestäytyminen.
Petteri Paavola varapuheenjohtaja ja sihteeri. Työvaliokunta valmistelee
kokouksissa käsiteltävän aineiston. Työvaliokunnassa mukana Pekka Erola,
Petteri Paavola, Tarja Puskala sekä Jaakko Herrala. Ei erillistä projektipäällikköä.
Työn edetessä perustetaan alatyöryhmiä tarpeen niin vaatiessa.

2 Aikataulu

Keskeisiä aikatauluja (synkronoidaan vuosikelloon, alustavat)
• Poliittinen ohjausryhmä 18.12.2017
• Pirkanmaa 2019 kojo-työryhmä 15.2.2018
• Väliraportti 28.2. luovutus
• Kojo 24.5. yhteensovittamiskokous
• Loppuraportti 5/2018 sisältäen esitykset tarvittaviksi
päätöksiksi.

3 Työsuunnitelma

linjauksiksi/

Pirkanmaalla tavoite tehdä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus
Tätä tavoitetta vastaavat kilpailukykyiset tukipalvelut:
•

Asiakas ja palvelunkäyttäjä keskiössä

•

Haluttu työyhteisö

•

Laadukkaasti tuotetut palvelut

•

Maakunnan kehittymisen mahdollistaja, nopea liikkeissään

•

Kansainvälisen tason asiantuntija omalla alallaan

•

Mahdollisuus kunnille ja yhteistyötä yli maakuntarajojen

•

Mittakaavaetujen ja teknologian hyödyntäjä

Rajaus käsiteltäväsi tuotantoverkoksi:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hankinta- ja logistiikka
Talous- ja henkilöstöhallinto
Potilas- ja asiakastietojärjestelmä
ICMT
Tilat
Työterveyshuolto
Apuvälinepalvelut logistiikan osuus
Tekstiilihuolto
Sairaala- ja välinehuolto
Ruokatuotanto
Rajataan ulkopuolelle kliiniset tukipalvelut kuten laboratoriopalvelut,
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kuvantaminen ja apteekkitoiminta. Käsittelyssä huomioidaan PSHP:n ja
KHSHP:n yhteistyön vaikutukset.
Kustakin tuotantoverkon osasta tehdään kortti, josta ilmenee mm.
nykytila, omistussuhteet, hallituspaikat sekä rooli ja toiminta 2020
alkaen.
Keskeiset käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ohjaus ja sen tasot
Omistukset
Inhouse-asema, kilpailuneutraliteetti
Toiminnalle kriittiset tukipalvelut
Tukipalveluiden palveluluettelot, projektisalkku
Tukipalveluiden johtaminen oma tuotanto/ verkosto
Puite- ja palvelusopimukset
Erottava asiakaslupaus

Riskienhallintamallit mukana. Huomioitava myös uudistuksen viivästyminen.
Työn etenemisestä ja linjauksen tarpeista viedään aineistoa
maakuntauudistuksen johtoryhmään tammikuulla.
4 Tiedotettavat asiat

Laaditaan yksi power point -dia keskeisistä tiedotettavista asioista (diaa
hyödynnetään koordinaatioryhmän, johtoryhmän ja ohjausryhmän sekä
muutostiimin tarpeisiin)
Työryhmä on käynnistänyt työnsä ja työsuunnitelma on tehty, jolla lähdetään
etenemään.

5 Muut asiat

ei muita asioita

6 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 11.1.2018 klo 14–16, Finnmedi 6-7 2.
kerros neuvottelutila Taivas

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

