Satakunnan
hyvinvointialueen
valmistelu

Hyvinvointialueen
valmistelu
• Sote-uudistuksen valmistelutyö aloitettiin
Satakunnassa marraskuussa 2019

• Työtä on tehty Satakunnan tulevaisuuden sotekeskus –hankkeessa ja Satakunnan
rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa syksystä
2020 lähtien. Työtä on tehty koko Satakunnan
alueella.
• Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) valittiin
maakuntahallituksen päätöksellä 21.6. Päätös astui
voimaan lainsäädännön hyväksymisen ja viimeisten
Satakunnan VATEa koskevien neuvotteluiden
jälkeen. VATE aloitti hyvinvointialueen valmistelun
koordinoinnin ja ensimmäinen kokous pidettiin
elokuussa 2021
• Tavoitteena on onnistunut siirtymä
hyvinvointialueeseen

Valmistelun aikataulu
Palvelut siirtyvät
hyvinvointialueelle

Palveluista vastaavat kunnat ja kuntayhtymät

2020
Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu

Valmistelu alkanut
Valmistelu aloitettiin
Satakunnassa marraskuussa
2019. Syksyllä 2020 alkoi
hankkeissa tehtävä työ toden
teolla.

2022

2021
Väliaikaishallinto

Aluevaltuusto
Siirtyminen hyvinvointialueeseen
1.1.2023
Satakunnan hyvinvointialue aloittaa
toimintansa ja palvelut siirtyvät
kunnilta ja kuntayhtymiltä
hyvinvointialueelle.

VATEn työ alkaa
VATE otti vastuun hyvinvointialueen
valmistelusta Satakunnassa
lainsäädännön hyväksymisen jälkeen ja
piti ensimmäisen kokouksensa 10.8.

Satakunnan hyvinvointialue
perustettiin 1.7.2021
Satakunnan hyvinvointialue
perustettiin yhdessä 20 muun
hyvinvointialueen kanssa.

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke 31.12.2022 asti, jatkorahoitus 31.12.2023 asti
Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishanke 31.12.2021 asti

2023

Aluevaalit
23.1.2022

Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022
Vaaleilla valittu aluevaltuusto käyttää
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa ja vie
valmistelun loppuun.

Edessä on suuri muutos
• Hyvinvointialue on kokonaan uusi organisaatio, jonka rakenne ja toiminta
on suunniteltava huolella
• Hyvinvointialue tarvitsee oman hallintonsa, tukipalvelunsa ja
järjestelmänsä
• Hyvinvointialue palvelee koko Satakunnan aluetta, n. 215 500 asukasta
• Hyvinvointialueelle siirtyy lähes 10 000 työntekijää
• Sote-työntekijät: noin 9 000
• Pelastustyöntekijät: noin 300
• Virkavapaalla oleva henkilöstö: noin 600

• Satakunnan hyvinvointialueen vuosiliikevaihto noin 1 miljardia euroa.
Rahoitus tulee aluksi pääosin valtiolta

Hyvinvointialueen tehtävät
• Hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
palvelujen järjestämisvastuu 1.1.2023 alkaen
• Hyvinvointialue voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
palvelunsa tuottamalla ne itse tai yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden
kanssa, hankkia ne osittain muilta palveluntuottajilta tai järjestää palvelut
osittain palvelusetelilain perusteella.
• Hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueellaan sen lakisääteisiä tehtäviä
tukevia muita tehtäviä
• Hyvinvointialue voi alueellaan tai yhdessä toisen hyvinvointialueen kanssa
harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien
toteuttamista.

Väliaikainen
valmistelutoimielin
• Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE
vastaa hyvinvointialueen valmistelusta,
kunnes aluevaltuusto on vaalien myötä
valittu ja aluehallitus asetettu vuoden
2022 maaliskuussa
• VATEn alaisuuteen kuuluu kaksi
muutosjohtajaa sekä vastuuvalmistelijat
• Valmistelutyötä tehdään myös
jaostoissa sekä niiden työryhmissä
• VATEn poliittisena seurantaryhmänä
toimii Satasoten johtoryhmä

Hyvinvointialueen valmistelu
Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta.
Työskentely tapahtuu myös VATEn alaisissa jaostoissa
sekä jaostojen työryhmissä.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Muutosjohtajat

Vastuuvalmistelijat

Henkilöstöasiat

Ohjausryhmä
Satasoten johtoryhmä vastata valmistelun
operatiivisesta johtamisesta sekä ohjausryhmän
päätösten valmistelusta. Johtoryhmä toimii VATEn
poliittisena seurantaryhmänä

Johtoryhmä
Palvelurakenneryhmä

Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishanke

Kiinteä ja irtain omaisuus

Jaostot

Sopimukset
Talous
Toiminnan ja hallinnon valmistelu
Tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja
ratkaisujen selvittäminen
Turvallisuus ja varautuminen

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

VATEn tehtävät
VATEn tehtäviin kuuluu muun muassa:

Tehtävät on lueteltu
tarkemmin 10 §:ssä laissa
sosiaali- ja terveydenhuoltoa
ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta
ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
(616/2021,
pdf-tiedosto).

• selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön
siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
• osallistua hyvinvointialueille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
• osallistua hyvinvointialueille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittämiseen
• osallistua hyvinvointialueille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
• valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
• päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
• osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
• valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat
• valmistella aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua valtuutetut kokoukseen.

VATEn jäsenet
• VATEn puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ja varapuheenjohtajana
sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.

• Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen kuuluu yhteensä 16 jäsentä: Satakunnan kunnista,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista 12 jäsentä, sairaanhoitopiiristä
ja sen vastaamasta erityishuoltopiiristä kolme jäsentä ja pelastuslaitoksesta yksi jäsen.
• Pysyvinä asiantuntijajäseninä läsnäolo- ja puheoikeudella ovat myös:
• Kunta-alan pääsopijajärjestöjen edustajat
• Muutosjohtajat
• Satasoten hankejohtajat
• Satakuntaliiton edustaja
• Satasoten johtoryhmän edustajat
• Vastuuvalmistelijat
• Viestinnän edustaja

VATEn
jäsenistö on
tarkemmin nähtävillä
Satasoten
internetsivuilla

Hyvinvointialueen
päätöksenteko
• Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee
käyttämään aluevaltuusto, jonka jäsenet ja
varajäsenet valitaan aluevaaleilla.
• Hyvinvointialueen pakolliset toimielimet
Satakunnan hyvinvointialueella ovat:
• Aluevaltuusto
• Aluehallitus
• Tarkastuslautakunta
• Lakisääteiset vaikuttajatoimielimet
• vanhusneuvosto
• vammaisneuvosto
• nuorisovaltuusto

• Aluevaltuusto voi lisäksi asettaa
lautakuntia, johtokuntia ja niiden jaostoja.

Aluevaalit

Lisätietoa
aluevaaleista
löydät Vaalitsivustolta.

• Hyvinvointialueiden perustamisen myötä Suomessa toteutetaan uudet vaalit.
• Aluevaaleissa valitaan Satakunnan hyvinvointialueelle 69 aluevaltuutettua
• Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle,
äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan
hyvinvointialuekohtaisesti.
• Ensimmäiset aluevaalit järjestetään erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.
Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.
• Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.
• Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Aluevaltuutetun opas tarjoaa kattavan
tietopaketin aluevaltuuston ja valtuutettujen tehtävistä. Opas on suunniteltu aluevaltuutettujen ja
aluevaaleissa ehdolle asettuvien tietolähteeksi ja työn tueksi. Opas löytyy soteuudistus.fi –
sivustolta. Pelastustoimeen voi tutustua tästä sisäministeriön aluevaltuutetuille suunnatusta
infopaketista.

Aluevaltuusto
• Aluevaltuustoon kuuluu Satakunnassa 69 aluevaltuutettua.
• Valtuuston toimikausi on normaalisti neljä vuotta.
• Valtuutetut tulevat olevaan tärkeässä roolissa: valtuutetut
päättävät siitä, miten Satakunnan hyvinvointialueelle
kohdennettu rahoitus käytetään palveluidemme
järjestämiseen.
• Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti vaan koko maakunnan
alue ja asukkaiden tarve huomioiden.
• Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022

Aluevaltuuston tehtävät
Aluevaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa seuraavista asioista:
•

hyvinvointialuestrategiasta ja hyvinvointialueen hallintosäännöstä

•

hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

•

hyvinvointialueen johtajan valinnasta

•

omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

•

liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

•

varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista

•

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

•

palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista
perittävistä asiakasmaksuista

•

takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta

•

jäsenten valitsemisesta toimielimiin

•

taloudellisten etuuksien perusteista

•

hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta

•

tilivelvollisten nimeämisestä

•

hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta

Aluevaltuuston tehtävistä
säädetään
hyvinvointialueesta
annettavassa laissa
(Laki hyvinvointialueesta
611/2021).

Kuntien rooli
• Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan
ja talouteen.

• Uudistus vaikuttaa mm. kuntien tehtäviin ja niitä
koskevaan rahoitukseen, verotustuottoon ja
valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja
sopimuksiin sekä henkilöstöön.
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossa
hyvinvointialueiden lisäksi myös kuntien tehtävänä.
Kunnat järjestävät jatkossakin esimerkiksi
päivähoito-, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalvelut.
• Kunnat ja hyvinvointialueet tulevat tekemään tiivistä
yhteistyötä. Kuntien ja hyvinvointialueiden
yhteistyön toimivuus on erittäin tärkeää erityisesti
palveluiden yhdyspinnoilla. Esimerkiksi yhdyspinta
perusopetuksen ja oppilashuollon välillä on
välttämätön oppilaiden hyvinvoinnin kannalta.

Satakunnan hyvinvointialue
pähkinänkuoressa
Vastaa Satakunnan sote- ja
pelastuspalveluiden
järjestämisestä

Yhdistää alueen nykyiset
sote- ja pelastuspalvelut
yhdeksi kokonaisuudeksi

Palvelee noin
215 500 asukasta

Ylimmässä johdossa
vaaleilla valittu
aluevaltuusto

Hyvinvointialueelle siirtyy
noin 10 000 työntekijää

Oma budjetti, rahoitus
pääosin valtiolta

Asukasosallisuus
aluevaalien ja osallisuustoiminnan kautta

Satakunnan
hyvinvointialue aloittaa
toimintansa 1.1.2023

Yhteistyö järjestöjen ja
yritysten kanssa

