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Hankkeiden kansallinen koordinointi
Sisältöuudistus
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

•
•

STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja
valvoo hankkeita
Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä
ja sen alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä

THL

Rakenneuudistus
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke

•
•

STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden
kokonaiskuvaa ja valvoo hankkeita
Alueellinen valmistelun jaosto koordinoi
rakenneuudistuksen etenemistä ja valmistelua

Alueellinen toimeenpano ja hanketuki
Ohjelman kansallinen viestintä

Osa-alue 1
Vapaaehtoinen
alueellinen valmistelu ja
hankekoordinaatio

STM
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen;
Tutkimus, kehittäminen, innovaatiot,
oppiminen (TKIO)

Viisi aluekoordinaattoria
Toimintakentät erityisvastuualueittain

Osa-alue 2
Johtamisen ja
ohjauksen kehittäminen

STM ja DigiFinland Oy
Alueellisen tietojohtamisen kehittäminen
(Toivo-ohjelman Virta-hanke)

Osa-alue 3
Toimintatapojen ja
prosessien uudistaminen
ja yhtenäistäminen
digitaalisin välinein

THL: Digitaalisten palveluiden
kehittämishankkeet osana Tulevaisuuden
sote-keskus –ohjelmaa.
DigiFinland: Omaolo.fi, 116 117, Sähköinen
perhekeskus
Digi- ja väestötietovirasto: Suomi.fi

Kuva valtakunnallisesta Valtionavustushankkeiden kansallinen
koordinointi -kuvasta mukaillen.

Mahdollistavat
tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen
toimintaa.

VATEvalmistelu,
sotepalveluiden ja
kuntien sekä
alueiden
yhteistyö.

Sote –rakenneuudistuksen kehittämishankkeen
rahoitus ajalle 1.1.-31.12 2021
• STM myöntänyt Satakuntaan yhteensä 4 895 000 euroa
1) Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (osaalue 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

SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI TEHDÄÄN?

• Hankehallinnointi turvaa
rakenneuudistushankkeen ja tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskushankkeen sujuvan
toteuttamisen

• Alueellisen järjestämisvastuun kokonaisuuden
hallinta ja johtaminen; Hyvinvointialueen
valmistelua

• Valmistaudutaan sote -uudistuksen
toimeenpanosta vastaavan
maakuntavalmistelussa tarvittavien
toimielinten/työryhmien/ muodostamiseen
osana hankekokonaisuutta
• Eri toimijoiden ja tarvittavien sidosryhmien
mukaan ottaminen kehittämistyöhön

• 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

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 sotemaakuntavaltuuston 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
SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI
TEHDÄÄN?

TAVOITE
•

Sote-järjestäjäorganisaatioiden järjestämistehtävien
toteuttamista ja yhteistyötä sekä niiden johtamista ja
kustannustenhallintaa tukevan kokonaisvaltaisen johtamisen
kehittäminen

•

Tiedolla johtamisen kehittäminen TOIVO –ohjelman VIRTA –
hankkeen mallin mukaiseksi

•

Maakunnallisen Tiedolla johtamisen kokonaissuunnitelman
laatiminen (STM & DigiFinland)

•

Tiedolla johtamisen työvälineiden käyttöönottojen valmistelu ja
Sote-tietopakettien käyttöönotto

•

Alueellisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmän
rakentaminen ja suunnitella toiminnan ja talouden
ohjausmekanismit

•

Asiakkaiden ja asiakkuuksien hallintaan liittyvien käytäntöjen
kehittäminen

•

Satakuntalaisten palvelutarpeiden arviointimallin kehittäminen;
palveluohjaus

•

Toteuttaa tutkimustoiminnan (TKIO-toiminta) ja tukevia
toimenpiteitä sekä edistää yhteistyömallien toteutumista

•

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

•

Monipuolisesti maakunnan eri toimijoita yhdistävien
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)
yhteistyörakenteiden ja toimintamallien vahvistaminen

•

Sote –palveluiden Omavalvonnan ja yhtenäisen valvontarakenteen
kehittäminen Satakuntaan

Sidosryhmäyhteistyö

•

•

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
• Järjestettävien palveluiden, palvelupolkujen ja
hoitoketjujen ja niihin liittyvien tuottajien
toimintatapojen ja ammattilaisten työprosessien
yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen:
POIKKIHALLINNOLLINEN MONIAMMATILLINEN
YHTEISTYÖ

SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI
TEHDÄÄN?
•

Kehitetään Sote -palveluiden palvelu- ja hoitoketjujen
asiakaskeskeisyyttä ja moniammatillista 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

• Palveluiden aika- ja paikkariippumattoman
saatavuuden mahdollistaminen:
MONIKANAVAPALVELUT

•

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

•

OmaOlo -palvelun käytön laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen

• Aika- ja paikkariippumattomien työnteon
mahdollisuuksien lisääminen sote-henkilöstölle

•

Sosiaalihuollon kirjaamisen maakunnallinen yhteiskehittäminen ja
sosiaalihuollon kansallisen arkistopalvelun käyttöönotto

• Asukkaiden itsehoitopalveluiden ja
omahoitopalveluiden mahdollistaminen
• Asiakkaiden sähköisten asiointimahdollisuuksien
parantaminen

Satasoten sote –rakenneuudistuksen
kehittämishankeen kärkiteemat (1/2)
• Tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua

• 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 (2/2)
• Ydintavoite satakuntalaisten monikanavaisten
peruspalveluiden vahvistaminen
• Rakenneuudistuksen kehittämishanke tukee Tulevaisuuden
sote-keskus -hanketta palvelujen
•
•
•
•

saatavuuden
oikea-aikaisuuden
vaikuttavuuden
ennaltaehkäisyn näkökulmista

Satasoten organisaatio

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
• Kuntatyönantajien tuki muutokselle Soteliiderit –tapahtuma
4/2021
• Säännölliset Sote AAMUKAHVIT ja muu tiedottaminen
kokouksista ja tapahtumista

Kohti yhteistä Satakunnan hyvinvointialuetta
-Yhteistyöllä
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