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Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat. Ryhmän
varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Mäenpää.

2 Esittäytyminen

Pidettiin esittelykierros. Työtilassa ryhmän jäsenistä esittelydia tiedostot hakemiston juurella.

3 Valmistelun tilannekatsaus ja
valmistelun periaatteet

Jukka Alasentie kertoi mitä valmistelussa on tapahtumassa isossa kuvassa ja
valtakunnallisesti:
Suurin osa lainsäädännöstä ja rahoituksesta hyväksytty. Valinnanvapauslaki on
lausuntokierroksella. Kasvupalvelut toinen auki oleva kysymys; poliittinen
linjaus auki, saataneen lähiaikoina. Kysymys kuntien roolista vs. palvelujen
yhdenvertaisuus. Myös siitä, onko maakunta monitoimialainen vai sotemaakunta. Uudistuksen aikataulu on tiukka. Myös valmistelun resurssit ovat
niukat.
Pirkanmaan valmistelusta: rekrytoinnit jatkuvat. Hankehallintaan haetaan
työkalua. Maakuntastrategiatyö käynnistetty. Kasvupalvelu-uudistus odottaa
poliittisia linjauksia. Tila- ja sopimustietojen keruu käynnissä - 14.12 saakka.
Maakunta – kunta -yhteistyössä Hyte korostuu. Konsernirakenne ja johtaminen
-työ käynnissä. ICT yksi kriittisimmistä asioista; iso työ. UNA valmistelua
seurataan. Palveluverkkosuunnittelu käynnissä. Sote-keskusten suunnittelu
käynnissä.

Tiina Konttajärvi esitteli valmistelun periaatteita. Esitys löytyy työtilasta.
4 Työryhmän työskentely ja
yhteinen työtila

Tiina Konttajärvi esitteli työryhmän työskentelyn ohjeistusta.
Esitetty materiaali ja työtilaohjeistus löytyvät Sharepoint -työtilasta.
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5 Työryhmän tehtävät
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Kirsi Sario esitteli toimeenpanosuunnitelmassa työryhmälle asetettuja tehtäviä.
”Toimeenpanosuunnitelma valvonta ja ohjaus tehtävät 2017-2019” -tiedosto
löytyy työtilasta. Valvontaprosessien kuvaus lisätty yhtenä
tehtäväkokonaisuutena. Samoin järjestäjän laatujärjestelmä.
Millä kaikella maakunta järjestäjäfunktiossa ohjaa toimintaa; mitä
kokonaisuutta ja millä välineillä; kirkastettava mm. jotta ei tehdä päällekkäistä
työtä ryhmissä.
Vuokko tulee tammikuun kokoukseen selventämään miten hallinto -ja
lakiryhmän työ asettuu suhteessa tähän ryhmään.
Ihan ensimmäinen työ ryhmän jäsenille on käydä läpi tulevat lait; mitä
valvonnasta ja ohjauksesta sanotaan järjestäjän näkökulmasta.
Toimeenpanosuunnitelman päivittämisen aikataulu ja tapa:
Kommentit viikkoa ennen tammikuun kokousta päivitettynä tiedostoon
työtilassa.
Uudesta lainsäädännöstä tulevat valvontatehtävät; maakuntalaki 9 §
/järjestämislaki 21 § /valinnanvapauslaki 79 ja 80 §.
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/ohjaus-ja-valvonta/valvonta-jaomavalvonta

6 Toimeksiannot

1. Palvelutarpeiden arviointi, 19.12.2017-> sovittiin: 30.12. mennessä
• ehkä myös mikä on ohjauksen ja valvonnan volyymi; tietoa siitä –
ehkä kevääksi
• Kirsi tallentaa työtilaan toimeksiannot kansioon
2. Työryhmien toimeenpanosuunnitelman päivitys ja tarkentaminen, kts
edeltä
3. Palvelutuotannon organisoituminen, 31.1.2018
• Tiina esitteli kokonaisuuden kommentoitavaksi. Mm. minkälaisia
asioita pitäisi konsernirakenteen suunnittelussa ottaa huomioon
ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta
• lähinnä tärkeää tutustua materiaaliin ja pohdiskella sitä
• valitukset ja kantelut asia yksi kokonaisuus mikä pitää miettiä
miten organisaatioissa käsitellään
• Alatyöryhmäksi sovittiin: Kirsi, Riku, Jaana ja Tarja muodostavat.
Kirsti kutsuu koolle
4. Maakunnan tehtäväksi annettavien viranomaistehtävien kartoitus,
31.1.2018
• Alatyöryhmäksi sovittiin: Saija ja Laura ja Kirsi, Riku + joku, ehkä
Irene Impiö. Kirsi kutsuu ryhmän koolle.
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Materiaali työtilan kansiossa Tiedostot/Toimeksiannot ja vastaukset.
7 Tiedotettavat asiat

-

työryhmä järjestäytyi
seuraavat kokoukset: 31.1., 21.2., 10.4., 24.5., 13.6.
2 alatyöryhmää perustettiin

8 Muut asiat
9 Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään
31.1.2018 klo 14-16
21.2.2018 klo 13-15
10.4.2018 klo 9-11
24.5.2018 klo 13-15
13.6.2018 klo 9-11

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

