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Valtakunnallinen valmistelutilanne
Eteneminen:
Perustuslakivaliokunnan lausunto.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta käy perustuslakivaliokunnan lausunnon läpi.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää hallitukselta kannanoton etenemisestä perustuslakivaliokunnan
lausunnon jälkeen.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta viimeistelee mietintönsä laeista ja ratkaisee, miten hallituksen esitystä tulee
muuttaa, jotta sote-lait voitaisiin säätää tavanomaisena lakina. Valiokunnassa äänestettäneen jo muutoksista.
Perustuslakivaliokunta arvioi vielä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksen ennen sen lopullista
hyväksymistä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.
Eduskunnan suuren salin ratkaiseva äänestys kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa.
Lait tulevat voimaan aikaisintaan heinäkuussa.
Lakien hyväksymisen jälkeen väliaikaishallinto käynnistää maakuntien toiminnan.
Lakien hyväksynnän jälkeen palataan maakuntavaalien aikataulun tarkennukseen, maakuntavaalien siirtoa
pidetään todennäköisenä. Maakuntavaalien ajankohdaksi on arvailtu loppuvuotta 2018 tai alkuvuotta 2019.
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Pirkanmaan valmistelutilanne
Toimielinten, palvelujen järjestämisen ja tuotannon mallien valmistelulinjaukset:
Maakunnan valiokuntamallin valmistelua jatketaan neljän valiokunnan pohjalta.
Alustavasti valiokunniksi on suunniteltu palveluvaliokunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja
kokonaisturvallisuus –valiokunta, tulevaisuus- ja tutkimusvaliokunta sekä kasvu- ja elinympäristövaliokunta.

Maakunnan palvelujen järjestämisrakenne valmistellaan tehtäväalakohtaisen mallin pohjalta. Tehtäväalat
ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, alueen kehittäminen ja kokonaisturvallisuus.
Sote-palveluja suunnitellaan yhden liikelaitoksen mallilla.
Markkinakartoituksen ja liiketoimintasuunnitelman laadinta maakunnan sote-keskuksen asemoimiseksi
kilpailutilanteessa käynnistetään.

Maakuntatalouden simulointi toteutettiin keväällä. Samalla käynnistettiin Pirkanmaalla selvitys kustannusten
hillinnän ja tulojen lisäämisen kohteista ja potentiaalista. Koetalousarvio laaditaan syksyllä 2018.
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireille esitetään yhteistyön syventämistä vaiheittain rakennettavan
alustayhtiön kautta.
Sosiaali- ja terveysministeriö ei ensimmäisellä hakukierroksella myöntänyt Tampereen kaupungille ja Pirkanmaalle
valinnanvapauden pilottirahoitusta. Syksyllä 2018 järjestetään toinen hakukierros.
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Edunvalvonta

Kaavoitus
Maankäyttö
Toteutuksen
hallittavuus

Kasvupalvelut
Elinvoima

UUDISTUKSEN
VAIKUTUKSET

Lausunnot & kannanotot

Toiminta

Henkilöstö

Talous

Johtaminen

Hallinto

KUNTAKÄSITYS & KAUPUNGIN MUUTTUVA ROOLI

// TOIMINTAKYVYN VARMISTAMINEN

// HYVÄT KÄYTÄNNÖT MAAKUNTAAN

TAMPERE 2020 & TAMPEREEN STRATEGIAN KIRKASTAMINEN

Hatanpään ja Taysin yhdistymisen kokemusten hyödyntäminen

Palvelu- ja
Henkilöstö- ja
vuosisuunnitelmat koulutussuunnitelmat

TYÖLLISYYSKOKEILUN KOKEMUKSET OSAKSI KASVUPALVELUALLIANSSIA
Mahdollinen maakunnallinen kasvupalvelupilotti

Talousarvio 2019

TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISPÄÄTÖKSET

Talous- ja
henkilöstöhallinto
YHT.

Hankinnat ja
logistiikka

YLI 60
TAMPERELAISVALMISTELIJAA

Tammenlehväkeskus

Yhdyspinnat &
hyvinvoinnin &
terveyden edistäminen

Ateria- ja
puhtaanapito

720 SIIRTYVÄÄ TYÖNTEKIJÄÄ
OMISTAJAOHJAUS

Finnmedi
Tullinkulma

Pikassos
Coxa

Hallituksen kärkihankkeet:
Lape- / I&O- / Oda-hanke

UUDISTUVA ORGANISAATIO & TOIMINTA
Kopparin ja konsernihallinnon kokonaisuudistus
Tiedolla johtamisen yhteistyömahdollisuuksien
tarkastelu 2020 jälkeen
Työterveyspalveluiden tarkastelu 2020 jälkeen

Yhdyspintasopimukset
& kannustimet
Järjestöyhteistyö
Yhdyspintamallinnukset

Palvelusetelikokeilu
Muut esimerkilliset toimintamallit

TAMPERELAISVALMISTELIJOIDEN TUKI /
STRATEGIAN MUKAINEN TOIMINTA
Muutoksesta
viestiminen

Osallistuminen &
vaikuttajakokemus

Ajankohtaiskatsaukset
Infot
Tietoiskut
Uutiskirjeet
Videot ja blogit jne.

Oman työn
kehittämisen
kautta
osallistuminen

Strategisten valintojen oikeaaikainen tekeminen
Uudistuksen toteuttaminen
järjestelmällisesti,
tavoitteellisesti,
tuloksellisesti ja riskit halliten
Kaupunkiorganisaatio toimii
1.1.2020 virtaviivaisesti ja
yhteistyö maakunnan kanssa
on systematisoitu
HALLITTU SIIRTYMÄ

5400

SIIRTYVÄÄ
TYÖNTEKIJÄÄ

44 %

HENKILÖSTÖSTÄ

Henkilöstötietojen
kerääminen 10/2018
Yhteistoimintamenettely
Muutostuki & työhyvinvointi

1 000

SIIRTYVÄÄ
SOPIMUSTA

Sähköinen
siirto

228 400/
210

SIIRTYVIÄ
TOIMITILOJA
HTM2 /
RAKENNUKSESTA

Kiitos!

