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Ohjausryhmä
Satasoten ohjausryhmä johtaa ja ohjaa sote-
uudistamista Satakunnassa.

Johtoryhmä
Satasoten johtoryhmä vastata valmistelun 
operatiivisesta johtamisesta sekä 
ohjausryhmän päätösten valmistelusta.

Palvelurakenneryhmä
Palvelurakenneryhmän valmistelee sisältö- ja 
rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn ja tekee 
päätöksiä laajasti kuntien ja sote-kuntayhtymien 
ammattilaisten yhteistyönä.

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke
Hankejohtaja Anna Jaatinen

Oma hyvinvointi –osa-alue
Kotiin annettavat palvelut 

–osa-alue

Lapset ja nuoret –osa-alue
Monialainen tiimityö 

–osa-alue

Tuki ja ohjaus 
kunnille ja 
kuntayhtymille, 
jotka kuitenkin 
itse päättävät 
mitä 
toimenpiteitä 
tehdään

Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishanke
Hankejohtaja Anneli Lehtimäki

• 14 osahanketta
• lähes 60 toimenpidettä
• noin 30 vastuuhenkilöä

Osa-alue 1: Vapaaehtoinen 
alueellinen valmistelu ja 

hankekoordinaatio

• Hankehallinto
• Maakunnallisen sote-palvelujen 

järjestäjä ja tuottajaroolien 
valmistelu

• Sote-palveluiden ja kuntien 
välinen yhteistyö

• Alueiden välinen yhteistyö

Osa-alue 2: Johtaminen ja 
ohjauksen kehittäminen

• Tiedolla johtaminen
• Palvelujen ohjaus ja valvonta 
• Monitieteinen TKIO
• Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
• Maakunnalliset 

yhteistyörakenteet 
sidosryhmäyhteistyössä

Osa-alue 3: Toimintatapojen 
ja –prosessien uudistaminen 

ja yhtenäistäminen 
digitaalisten välineiden 

avulla

• Digitaalisten asiakkaan 
palveluketjuja tukevien palveluiden 
käyttöönotto 

• Kanta.fi -palvelut ja kirjaamisen 
kehittäminen 

• Sote ammattilaisten 
kokemustiedon 
raportointikäytännöt 

• Asiakas ja potilastietojärjestelmien 
konsolidointi ja hankinnan 
valmistelu

• Maakunnan tilannekeskus, Akuutti 
kotikeskus ja Combilanssi

Satasoten organisaatio

Satasoten organisaatio



Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus 
-hankeen tavoitteet:

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen 
kehittämishankeen tavoitteet:

Hankkeiden tavoitteet

Yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset 
palvelut

Palvelujen parempi laatu ja 
vaikuttavuus 

Painopiste raskaista palveluista 
ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön

Monialaiset ja yhteen-toimivat 
palvelut

Vapaaehtoinen alueellinen 
valmistelu

Kehittää ja yhtenäistää 
maakunnan järjestämistehtävää, 

ohjausta ja tuottamisen 
toimintamalleja

Kehittää palveluita entistä 
asiakaslähtöisempään, 

tehokkaampaan ja 
vaikuttavampaan suuntaan 
oikea-aikaisesti asiakkaan 

tarpeisiin vastaten

Tukee Satakunnan 
tulevaisuuden sote -keskus 

–hanketta

Tavoitteiden toteutuessa myös kustannusten kasvu taittuu. 

Hankkeiden tavoitteet



Sote –rakenneuudistuksen kehittämishankkeen 
rahoitus ajalle 1.1.-31.12 2021

• 4 895 000 euroa valtionavustusta jakautuu seuraavasti
1) Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (osa-

alue 1) 1 095 000 €

2) Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen (osa-alue 2) 1 900 000 €

3) Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen 
digitaalisten välineiden avulla (osa-alue 3) 1 900 000 €

• Avustuksella katetaan enintään 80% hankkeen kustannuksista 
(20% oma rahoitusosuus)



1. Vapaaehtoinen alueellinen 
valmistelu ja hankekoordinaatio
TAVOITE

HANKEHALLINNOINTI TURVAA 
RAKENNEUUDISTUSHANKKEEN JA TULEVAISUUDEN 
SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUSHANKKEEN SUJUVAN 
TOTEUTTAMISEN

VALMISTAUDUTAAN SOTE -UUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA 
VASTAAVAN MAAKUNTAVALMISTELUSSA TARVITTAVIEN 
TOIMIELINTEN/TYÖRYHMIEN/ MUODOSTAMISEEN OSANA 
HANKEKOKONAISUUTTA

ERI TOIMIJOIDEN JA TARVITTAVIEN SIDOSRYHMIEN MUKAAN 
OTTAMINEN KEHITTÄMISTYÖHÖN

SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI TEHDÄÄN?

• Alueellisen järjestämisvastuun kokonaisuuden 
hallinta ja johtaminen; Hyvinvointialueen 
valmistelua

• Valmisteltavat asiat ovat muun muassa
• hallinnon rakenteiden  

• henkilöstön

• omaisuuden  ja sopimusten siirron 

• talouden suunnittelua

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 
aloittamisen valmistelua

• Lakien hyväksymisen jälkeen (1.7.2021) 
valmisteltava järjestämistehtävän siirto

• (edellä olevat Ohjausryhmän päätöksestä)



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

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

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

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



2. Johtamisen ja ohjauksen 
kehittäminen

TAVOITE

SOTE-JÄRJESTÄJÄORGANISAATIOIDEN 
JÄRJESTÄMISTEHTÄVIEN TOTEUTTAMINEN

ALUEELLISEN SUUNNITTELU- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN 
RAKENTAMINEN SEKÄ  SUUNNITELLA TOIMINNAN JA 
TALOUDEN OHJAUSMEKANISMIT

ASIAKKAIDEN JA ASIAKKUUKSIEN HALLINTAAN LIITTYVIEN 
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

EDISTÄÄ TUTKIMUSTOIMINTAA  (TKIO-TOIMINTA) 

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN (HYTE) 
YHTEISTYÖRAKENTEIDEN JA TOIMINTAMALLIEN 
VAHVISTAMINEN

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI 
TEHDÄÄN?

• Tiedolla johtamisen kehittäminen TOIVO –ohjelman VIRTA –
hankkeen mallin mukaiseksi; tietoa mm. päättäjille ja esihenkilöille

• Maakunnallisen Tiedolla johtamisen kokonaissuunnitelman 
laatiminen (STM & DigiFinland)

• Tiedolla johtamisen työvälineiden käyttöönottojen valmistelu ja 
hankinta 

• Satakuntalaisten palvelutarpeiden arviointimallin kehittäminen; 
palveluohjaus

• Satakunnan yhteiseen käyttöön asiakas- ja potilasohjauksen 
(esim.UOMA ja SERENA) toiminnanohjausjärjestelmä

• Sote –palveluiden Omavalvonnan ja yhtenäisen valvontarakenteen 
kehittäminen Satakuntaan

• Maakunnallisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen  (hyte)-
rakenteiden, -käytäntöjen ja -toimintamallien kehittäminen sekä 
hyte-toimijoiden keskinäisten roolitusten täsmentäminen 

• Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja seurakuntien kanssa



3. SOTE –palveluiden
yhtenäistäminen ja digitalisointi

TAVOITE
PALVELUIDEN, PALVELUPOLKUJEN JA 
HOITOKETJUJEN YHTENÄISTÄMINEN JA 
SUJUVOITTAMINEN: POIKKIHALLINNOLLINEN 
MONIALAINEN YHTEISTYÖ

ASUKKAIDEN ITSEHOITOPALVELUIDEN JA 
OMAHOITOPALVELUIDEN MAHDOLLISTAMINEN

ASIAKKAIDEN SÄHKÖISTEN
ASIOINTIMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN

PALVELUIDEN AIKA- JA PAIKKARIIPPUMATTOMAN 
SAATAVUUDEN MAHDOLLISTAMINEN: 
MONIKANAVAPALVELUT

AIKA- JA PAIKKARIIPPUMATTOMIEN TYÖNTEON 
MAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN SOTE-
HENKILÖSTÖLLE:ETÄTYÖ

SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI 
TEHDÄÄN?
• Kehitetään Sote -palveluiden palvelu- ja hoitoketjujen 

asiakaskeskeisyyttä ja monialaista poikkihallinnollista työtä

• Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

• Satakunnan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelu 
ja käyttöönoton valmistelu

• Asiakaspalautejärjestelmän laajentaminen

• Sähköisen asioinnin palveluiden maakunnallinen 
yhteiskehittäminen ja käyttöönotto

• Etävastaanottoihin ja –konsultaatioihin liittyvien toimintamallien 
kehittäminen

• Kansallisten sähköisten asiointipalveluiden (SUOMI.FI/KANTA.FI) 
kehittäminen

• OmaOlo -palvelun käytön laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen

• Sosiaalihuollon kirjaamisen maakunnallinen yhteiskehittäminen ja 
sosiaalihuollon kansallisen arkistopalvelun käyttöönotto



Satasoten sote –
rakenneuudistuksen 

kehittämishankeen 
KÄRKITEEMAT

• Tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
valmistelua kansallisesti ja Satakunnan alueella

• Kärjet kehittämisessä ovat

1) Vapaaehtoinen alueellinen yhteistyö ja 
yhteinen valmistelu; erityisesti sote-palveluiden 
järjestämistehtävän kehittäminen ja 
yhtenäistäminen

2) Johtaminen (”asiakas keskiössä”)  ja Tiedolla 
johtaminen

3) tietojärjestelmien sekä

4) digitaalisten palvelujen kokonaisuuden 
kehittäminen



Satasoten sote –
rakenneuudistuksen 

kehittämishankeen 
KÄRKITEEMAT

• Ydintavoite satakuntalaisten monikanavaisten 
peruspalveluiden vahvistaminen

• Rakenneuudistuksen kehittämishanke tukee ja 
mahdollistaa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta 
palvelujen

• saatavuuden

• oikea-aikaisuuden

• vaikuttavuuden

• ennaltaehkäisyn näkökulmista



Seuraavat 
askeleet

• Satasoten Työvaliokunta ja Palvelurakenneryhmä 
kokoontuvat säännöllisesti kahden (2) viikon välein

• Satasoten johtoryhmä kokoontuu noin kerran (1) 
kuukaudessa

• Satasoten Ohjausryhmä seuraavan kerran 11.3.2021

• Osahankkeiden työ jatkuu ja yhdyspinnat 
Tulevaisuuden sote –keskus –hankeen kanssa 
tiivistyvät

• Lisätietoa ja ajankohtaista tietoa:

• Säännölliset Sote AAMUKAHVIT ja 

• muu tiedottaminen kokouksista ja tapahtumista Satasoten 
sivuilla



Kohti yhteistä Satakunnan hyvinvointialuetta
-Yhteistyöllä



KIITOS

TEHDÄÄN YHDESSÄ 
SATAKUNNAN 

HYVINVOINTIALUE

Anneli Lehtimäki

Hankejohtaja

Satakunnan sote -rakenneuudistuksen 
kehittämishanke

anneli.lehtimaki@satakunta.fi

puh: +35844 711 4339

SATAKUNTALIITTO

Pohjoisranta 11 D, 3.krs, PL 260

28101 PORI

www.satasote.fi


