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Satakunnan tulevaisuuden 
sote-keskus -hanke

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perustason 

sosiaali- ja terveyspalveluja Satakunnassa. Kehitystyötä tehdään valtakunnallisen 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, 

laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun 

sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. 

Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2022 

Valtionavustus: 3 063 601 €



Satasoten organisointi

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



Hankkeiden tavoitteet
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus 
-hankeen tavoitteet:

Yhdenvertaiset ja oikea-
aikaiset palvelut

Palvelujen parempi laatu ja 
vaikuttavuus 

Painopiste raskaista 
palveluista ehkäisevään ja 

ennakoivaan työhön

Monialaiset ja yhteen-
toimivat palvelut

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen 
kehittämishankeen tavoitteet:

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. 



Satakunnan tulevaisuuden sote-
keskus -hanke käytännössä
• Läpileikkaavat teemat

• Asiakaslähtöisyys
• Osallisuus; asiakas, sote-ammattilaiset
• Sidosryhmäyhteistyö

• Neljä osahanketta
• Monialainen tiimityö sote-keskuksessa
• Lasten- ja nuorten hyvinvointi
• Oma hyvinvointi
• Kotiin vietävät palvelut

• Kiinteä yhteistyö rakenneuudistuksen kanssa
• Digitaaliset palvelut, tiedolla johtaminen

• Yhteistyö muiden Satakunnan hankkeiden kanssa

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

Satakunnan haasteet (THL):
• Palveluiden pirstaleisuus ja painotus raskaisiin 

palveluihin
• Päihde- ja mielenterveysongelmien suuri kuorma
• Vanheneva väestö



Satakunta

215 440 asukasta

16 kuntaa

3 yhteistoiminta-aluetta

4 kuntaa, jotka tuottavat itse 
kaikki sote-palvelut

11 julkista sote-
palveluntuottajaa

20 terveysasemaa

10 terveyskeskussairaalaa

4 julkista, erikois-
sairaanhoidon palveluja 
tuottavaa sairaalaa

800 sote-alan yritystä ja noin 
4 500 järjestöä, jotka ovat 
osa maakunnan palvelu-
tuotannon kokonaisuutta

Satakunnan haasteet (THL):
• Palveluiden pirstaleisuus ja painotus 

raskaisiin palveluihin
• Päihde- ja mielenterveysongelmien 

suuri kuorma
• Vanheneva väestö



Rahoituksen jaon malli 

Satakunnan tulevaisuuden 
sote-keskus -hanke

• Ei omavastuuta

Koordinaatio n 1,5 milj. e
• Satakuntaliitto
• Porin perusturva

Koordinaation lisäksi yhteisiä kokonaisuuksia 
mm. IPC, koulutusta/valmennusta

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen 
kehittämishanke

• 20% omavastuu
• 3 osa-aluetta, 14 osahanketta

Kuntien osuudet 1,5 milj. e
• 50/50 tasan/kapitaatio
• 1/5 Lasten ja nuorten hyvinvointi, muuten 

sisältöpainotukset vapaasti päätettävissä
• Kaikkien osahankkeiden huomioiminen 

Jokaisella osahankkeella koordinaatioraha + 
ostopalveluosuus

Koordinaatioraha jaettu 
koordinaatiotahoille, ostopalveluraha 
maakunnalliseen kehittämiseen

Kunnilla osuus jokaiseen kolmeen osa-
alueeseen
• Kapitaation mukaan jaettu
• Osa-alueiden tavoitteiden mukaista
• Yhteishankinnat?



Satakunnan tulevaisuuden sote-
keskus: Keskeiset sisällöt 1/4
Monialainen tiimityö
• Sote-keskuksen tiimimalli: Satakunnan malli

• Miten hoidetaan asiakkaan asiaa Tulevaisuuden sote-keskuksessa, niin että päästään 
tavoitteisiin: Oikea-aikainen, vaikuttava apu + turvataan hoidon ja palvelun jatkuvuus?

• Kriittiset asiat: Yksi ammattilainen vastaa, hoito alkaa heti, asiakaslähtöinen tuki
• Aito monialaisuus
• Digitaalisten välineiden tehokas käyttö

• Päihde- ja mielenterveystyön osaamisen lisääminen ja integrointi sote-keskuksen malliin
• Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2
• Vaikuttavien menetelmien koulutus ja juurrutus: Puheeksi otto, 

Mini-interventio, Toipumisorientaatio, HOT

• Koordinaattori Anna Jaatinen anna.jaatinen@satakunta.fi

mailto:anna.jaatinen@satakunta.fi


Satakunnan tulevaisuuden sote-
keskus: Keskeiset sisällöt 2/4
Lasten ja nuorten hyvinvointi 
• Perhekeskusmalli käytössä koko Satakunnassa

• THL kriteerit

• Paikalliset kehittämiskohteet

• Vaikuttavien menetelmien kouluttamien ja juurruttaminen esim. Lapset puheeksi, 
Ihmeelliset vuodet, Voimaperheet

• Sivistys-sote-yhteistyön ylläpito ja tiivistäminen

• Nuorten psykososiaalinen tuki (kansallinen ohjaus, yhteistoiminta-alueen koordinaatio)
• IPC-menetelmäohjaus, koulutus ja juurrutus perustasolla

• Lyhytterapiakoulutus

• Koordinaattori Johanna Santanen johanna.santanen@porinperusturva.fi

mailto:johanna.santanen@porinperusturva.fi


Satakunnan tulevaisuuden sote-
keskus: Keskeiset sisällöt 3/4
Oma hyvinvointi
• Ehkäisevä päihdetyö

• Maakunnallisen koordinaation turvaaminen hankkeen jälkeen

• Varhaisen puuttumisen toimintamallien juurrutus: Valomerkki, Alkoholinkäytön puheeksi otto, Mini-
interventio

• Elintapaohjaus
• Vaikuttavien menetelmien ja toimintamallien valinta ja juurrutus

• Ehkäisevä mielenterveystyö
• Jalkautuva ja etsivä työ, malan kynnyksen kohtaamispaikat 

• Maakunnallinen Ankkuri-toiminta

• Osallisuus, vertaistuki, kokemusasiantuntijat

• Koordinaattori Tellu Rosenqvist tellu.rosenqvist@porinperusturva.fi

mailto:tellu.rosenqvist@porinperusturva.fi


Satakunnan tulevaisuuden sote-
keskus: Keskeiset sisällöt 4/4
Kotiin annettavat palvelut
• Kotikuntoutus

• Oma malli Satakuntaan

• Kotihoito 24/7

• Kotihoidon muu kehittäminen
• Akuuttitilanteiden hoito

• Omaishoidon kehittäminen, perhehoito

• Sosiaalityö, päihde- ja mielenterveystyö, hammashoito, etähoito

• Kotisairaaloiden palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen
• STM:n suositus, yhteistyö Satasairaalan palliatiivisen yksikön kanssa

• Koordinaattori Sari Grönfors sari.gronfors@porinperusturva.fi

mailto:sari.gronfors@porinperusturva.fi


Tulevaisuuden sote-keskus: toinen 
rahoituskausi

• Aikataulu: 
• Hankehakuopas STM:ltä keväällä 2021; hakuaika kaksi kuukautta
• Hankeaika vuoden 2023 loppuun

• Sisältöpainotukset  vielä avoinna
• Saatavuuden parantaminen: ensimmäisen kauden toimenpiteiden 

jatkaminen, mahdollinen laajentaminen
• Nuorten ilmainen ehkäisy; toiminnan aloittaminen tai kehittäminen
• Lääkinnällinen kuntoutus, päihde- ja mielenterveyskuntoutus

• Satakunnassa mietinnässä mitä kokonaisuuksia nostetaan omiksi 
kokonaisuuksiksi. Suun terveys? Sosiaalityön prosessien kehittäminen?



Lopuksi

• Sekä rakenteiden että sisältöjen uudistamista tarvitaan

• Asiakaslähtöinen ajattelu

• Satakunnan erityispiirteiden, myös vahvuuksien, tunnistaminen

Palvelut edellä, ihmiskeskeisesti


