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Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun tilanne yhdyspintatyön 
näkökulmasta

Sosiaalipalvelujen johtaja, TYP-johtaja Saila Hohtari, Rauman 
kaupunki

Satakunnan VATE:n Rauman edustaja ja Yhdyspintatyöryhmän 
vastuuvalmistelija



Yhdyspintatyön tavoitteet

Yhdyspintatyön tavoitteet

• Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit 

• Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta 

• Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan 

• Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta 
käytännön tasolla 

• Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

Yhdyspintatyön järjestämisen rakenne tuotettu

Verkostotyön toimivuus taattu

Sidosryhmäosallisuus toteutuu

Yhdyspintatyön tiedolla johtaminen toteutuu



yhdyspintatyöryhmä

Toiminnan ja hallinnon jaoston alainen yhdyspintatyöryhmä

Sosiaalipalvelujen johtaja Saila Hohtari (PJ) Rauman kaupunki

Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki KESSOTE (varapj)

Sosiaalipalvelupäällikkö Anna Isoviita POSA

Johtava lääkäri Lotta Armfelt Euran sote-keskus

Osastonhoitaja Terhi Heinonen Euran sote-keskus

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimisto

Työllisyyspäällikkö Jenni Ketonen Porin kaupunki/ Työllisyyden kuntakokeilu

Toiminnanjohtaja Milja Karjalainen Satakunnan Yhteisökeskus

Toimialajohtaja Soile Strander Rauman kaupunki/sivistys

Projektisuunnittelija Outi Lähteenlahti Satakulttuuria-hanke Satasairaala

Strateginen asiantuntija Kristiina Kuusio Rauman kaupunki

Psykososiaalisten palvelujen päällikkö Matti Järvinen Porin kaupunki

Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki Porin kaupunki



alatyöryhmät

Yhdyspintatyöryhmän alatyöryhmät

Keskeisten 
yhdyspintojen 

nykytilan analyysi 
meneillään….



Keskeisiä nostoja

Keskeisiä nostoja: 

• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen intressi; hyvinvoivat kuntalaiset ja kuntien 
elinvoimaisuus – yhteinen liitto jatkuu!

• Keskiöön työ- ja toimintakyvyn edistäminen vrt. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Palvelutarpeen arvio ja asiakas edellä: ennaltaehkäisy, tunnistaminen, puheeksiotto, vahva alku 
ja ohjausosaamisen kehittäminen jokaisen organisaation osalta

• Palvelutarpeen mukainen palvelu; ei yli eikä ali - yksilöllisesti. Tarpeen mukainen 
palvelutuotanto; myös etä/digipalveluja hyödyntäen.

• Monialainen kuntoutus ja kuntoutuskoordinaatio: sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen 
kuntoutuksen kehittäminen. Palvelujen yhteensovittaminen mm. Järjestötoimijat, 3.sektori, 
Kela

• Kuntoutuksella tiivis yhdyspinta kunnan hyvinvointipalveluihin; Hyte-yhdyspinta
- > kaikkia toimijoita tarvitaan
- > omahoito, oma-apu, kuntalaisten osallistaminen 



Keskeisiä nostoja 2

• SO ja TE tasa-arvoisina lähemmäs toisiaan; varmistettava organisaatiorakenteissa

• Sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen keskeinen rooli osana tulevaisuuden sote-keskusta; 
kehitettävää

• Työkykyohjelman toimenpiteiden ja työkykytiimien varmistaminen sekä resursointi osana 
tulevaisuuden palveluja

• Palveluprosessien ja nivelvaiheiden ja siirtymien tunnistaminen; ydinprosessit ja yhdyspinnat -
> prosessien hallinta

• Kuntien HYTE- työn, hyvinvointialueen ja järjestöjen tiivis yhdyspinta osaksi työ- ja 
toimintakyvyn edistämistä 

• Yhteinen hyvinvointiprosessien johtaminen, tiedolla johtaminen



Laaditut selvitykset

Laaditut selvitykset

• HNY Group laati loppuvuonna 2021 mallinuksen satasote-hankerahoituksella

Keskeiset huomiot: 

• Tunnistettujen yhdyspintojen toimijat ja riittävät resurssit hyvinvointialueella sekä kunnissa ns. 
vastinparit/yhteistyön toimivuus

• Yhteistyöverkostojen toimivat toimintatavat

• Verkostojen toimiva yhteys hyvinvointialueen ja kuntien johtoon, tiedolla johtaminen 

• Eri kokoisten kuntien huomiointi ja alueelliset erot

• Kuntalaisten osallistaminen 

• Järjestöyhteistyön tärkeä merkitys



kunnat-muut toimijat

Tunnistetut yhdyspinnat akselilla hyvinvointialue-kunnat-
muut toimijat

• Perhekeskus-toiminta

• Oppilas- ja opiskeluhuolto

• Nuorisotyö

• Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö (EPT)

• Työllisyydenhoito (mm. kuntouttava työtoiminta, TYP-työ)

• Kotouttaminen

• Järjestöyhteistyö

• HYTE-työ 

Suunnitelmia mm. hyvinvointisuunnitelmat/hytetu-strategiat, Alueellinen lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma, Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma, päihde- ja 
mielenterveyssuunnitelmat



Kiitos!
…yhdessä kohti hyvinvointialuetta !


