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kansallinen koordinointi



Satakunnan Sote –rakenneuudistuksen 
kehittämishankkeen sisältö

• Kolme (3) osa-aluetta →14 osahanketta→ lähes 60 toimenpidettä
• Vastuuhenkilöinä toimii noin 30 henkilöä

• Kesto 1 vuosi (2021)
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Satakunnan hyvinvointialueen 
vapaaehtoinen valmistelu; mitä se on?

• Kysymys ei ole ennakoivasta sote –uudistuksen 
toimeenpanosta vaan

• Kaikki toiminta ennen mahdollista lainsäädännön 
hyväksymistä 1.7.2021 on valmistautumista mahdollisimman 
ripeän valmistelun käynnistymiseen lakien voimaantulon 
jälkeen

• Sipilän hallituksen sote- ja maku –uudistuksen ajalta paljon 
hyvää valmistelumateriaalia valmiina



Satakunnan hyvinvointialueen 
vapaaehtoinen valmistelu; mitä se on?

• Satasoten yli päättäväelin eli ohjausryhmä päättää seuraavassa 
kokouksessaan 11.3., miten ja minkälaisella sisällöllä 
valmistelua kokonaisuudessaan jatketaan

• Valtioneuvoston (VN) Tiekartta ja sote-rakenneuudistuksen 
kehittämishankkeen hankesuunnitelma ohjaa vapaaehtoista 
valmistelua omalta osaltaan



Hallintorakenne:
Valmistelua 12/2020-6/2021
(VN Tiekartta ja hankesuunnitelma)
• Johtaminen:

• Valtionavustushankkeissa määriteltyjä toimenpiteitä/sisältöjä viedään

eteenpäin alueellisen vapaaehtoisen valmistelun puitteissa
• Valmistelua tukevan tiedon kerääminen aiemman valmistelutiedon arviointi, 

työsuunnitelmien tarkistaminen, rekrytointien valmistelu, kansalliset verkostot

• Vaten ja poliittisen ohjausryhmän asettamisen valmistelu

• Tiedolla johtamisen mahdollistaminen 



Hallintorakenne:
Valmistelua 12/2020-6/2021
(VN Tiekartta ja hankesuunnitelma)
• Hallinto: (vapaaehtoisen alueellisen valmistelun puitteissa)

• Vastuista sopiminen: hyvinvointialueiden väliaikaiset 
valmistelutoimielimet 

• Talous- ja henkilöstöhallinnon organisointi väliaikaiselle 
valmistelutoimielimelle; tukipalvelutarpeet

• Valtionavustushankkeissa määriteltyjä toimenpiteitä/sisältöjä viedään 
eteenpäin (sisällöllistä kehittämistä)



etenee?



Voimaanpanolakiesitys 18§
Henkilöstön asema
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä 

hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle 
sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. 

• Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän 
palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden 
siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

• Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tukitehtävien ja tehtäviä 
hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on tehtävien tukitehtäviä



Hallintorakenne:
Valmistelua 12/2020-6/2021
(VN Tiekartta ja hankesuunnitelma)
• Talous: (alueellisen vapaaehtoisen valmistelun puitteissa)

• Selvitystyö väliaikaisen valmistelutoimielimen käyttötaloudesta

• Talousennusteiden laadinta

• Kartoitetaan toimintatapoja, joilla on käytännössä onnistuttu 
palvelutuotannon talouden hallinnassa



Hallintorakenne:
Valmistelua 12/2020-6/2021
(VN Tiekartta ja hankesuunnitelma)
• Palvelut; (alueellisen vapaaehtoisen valmistelun puitteissa)

• Palveluiden ja palvelutason kuvausta nykyisillä resursseilla

• Palveluketjujen ja kokonaisuuksien määrittelyä

• Toiminatatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen 
digitaalisten välineiden avulla



Väliaikaisen valmistelutoimielimen 
(VATE)  valmistelu: Mikä VATE?
• Sote-maakunnan alueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja alueen pelastustoimen, on 
sovittava välittömästi lain voimaantultua 1.7.2021 VATEn kokoonpanosta ja siitä, 
mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. 

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen 
organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja 
taloudesta (Voimaanpanolakiesitys 8§)

• Vate aloittaa 1.7.2021, viimeistään syyskuun alussa (jos lakiesitys hyväksytään)

• Kaksi (2) kuukautta aikaa perustaa VATE lainsäädännön voimaan tultua

• VATE vastaa sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta siihen saakka, kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-
maakuntavaltuuston asettama sote-maakuntahallitus on aloittanut toimintansa

• Aluevaalit 23.1. 2022 ja uusi aluevaltuusto aloittaa 1. 3. 2022 (31.5.2025 asti)



Kohti yhteistä Satakunnan hyvinvointialuetta
-Yhteistyöllä
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