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Sopimusten siirtäminen

• Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvien sopimusten, omaisuuden ja 
vastuiden osalta selvitysten antamisen määräpäivä 28.2.2022

• Alueella otettu käyttöön väliaikaisesti Tweb- niminen 
asianhallintajärjestelmä, johon sopimukset siirretään

• Organisaatioiden käyttäjille annettu koulutus ja ohjaus Satasairaalasta
• Sopimusten tallentajia noin 40 eri organisaatioissa

• Pienten kuntien kanssa sovittu, että sopimukset tallennetaan keskitetysti

• Satasairaalan ja Rauman kaupungin sopimukset saadaan siirrettyä 
Twebistä Twebiin helmikuun aikana, siirto Cloudiasta Twebiin
suunnitteilla

• Sopimuksia järjestelmässä tällä hetkellä 1061



Sopimusten siirtäminen

• Aluevaltuusto hyväksyy ehdotukset (kunnista) ja merkitsee 
tiedoksi sairaanhoitopiirin selvityksen

• Hankintojen työryhmä sekä asianhallinnan työryhmä jatkavat 
sopimuskokonaisuuden valmistelua sekä hankintaohjeiden 
valmistelua



Sopimusten läpikäynti ja 
jatkotoimenpiteet
• Sopimusten varsinainen läpikäynti aloitetaan 28.2.2022 jälkeen

• Läpikäynti tehdään hankintatoimen, valmistelijoiden ja toimijoiden kesken
• Sopimusten läpikäynti tulee jatkumaan käytännössä koko loppuvuoden

• Sopimusten läpikäynnin tuloksena hankintojen teko 
hyvinvointialueen ”nimiin” aloitetaan keväällä 2022

• Hyvinvointialueen hankintastrategia ja –ohje ovat valmistelussa – nämä 
tarvitaan, jotta hyvinvointialue voi alkaa tehdä omia hankintojaan 

• Hyvinvointialueen hankintatoimen organisoituminen on suunnittelussa ja 
väliaikainen hankintaorganisaatio aloittanee työnsä keväällä 2022

• Hankintatoimen organisoituminen ja ohjeistus on tarkoitus vielä 
aluevaltuuston päätöksentekoon keväällä 2022



Toiminnan ja hallinnon valmistelu

• Toiminnan ja hallinnon valmistelun jaostossa on valmisteltu 
seuraavia kokonaisuuksia:

• Palveluiden järjestäminen ja sote-palvelut
• Yhdyspintatyö
• Hallinto
• Ateria- ja puhtauspalvelut
• Asianhallinta- ja arkistointi
• Hankinnat- ja logistiikka
• viestintä



Toiminnan ja hallinnon valmistelu

• Tällä hetkellä kriittinen valmisteltava asia on 
organisaatiorakenne – jotta talouden kustannuspaikkarakenne 
ja henkilöstön siirto saadaan toteutettua siten, että 
talousarvion laadinta, henkilöstön sijoittaminen ym. asiat 
etenevät aikataulussa, on ratkaisut tehtävä maalis-huhtikuun 
aikana.

• On päätettävä, toimitaanko uudessa organisaatiomallissa 
1.1.23 vai onko nyt päätettävä organisaatio ns. 
tavoiteorganisaatio johon siirrytään siirtymäajassa ja 1.1.23 
mennessä tehdään vähäisempiä muutoksia nykyiseen.



Työryhmien keskeiset asiat

• Hallintosäännön ensimmäinen versio tulee hyväksyttäväksi 
ensimmäiseen aluevaltuuston kokoukseen. Ensimmäisessä 
versiossa toiminnan käynnistymisen kannalta välttämättömät 
asiat; lakisääteiset toimielimet, hyvinvointialueen johtajaa 
koskevat asiat, väliaikaiset hankintavaltuudet –
lautakuntarakenne sekä johtamisjärjestelmä tulevat, kun 
valmistelu etenee aluehallituksen ohjauksessa

• Asianhallinnan järjestelmän kilpailutus menossa, 
tiedonohjaussuunnitelma, arkistot, tietopyynnöt jne

• Hankintaohjeiden valmistelu, hankintojen valmistelu



Työryhmien keskeiset asiat

- Yhdyspintatyöryhmä on perustettu hyvinvointialueen ja kuntien 
yhdyspintojen yhteistyön varmistamiseksi, 5 alatyöryhmää mm. 
järjestöt ja työllisyyden hoito. Työllisyysyhdyspinta on tärkeä, koska 
Suomessa suunnitellaan , että vuonna 2024 koko työllisyydenhoito 
siirtyisi kunnille ja jo nyt on tärkeä että hyvinvointialueen ja kuntien 
elinvoima sekä työllisyyspalveluille rakentuu hyvä ja toimiva 
yhdyspinta.

• Toimijoille on tehty mm. kyselyjä.
• Viestintä: viestintäorganisaatio, osallisuus, brändityö, viestinnän 

järjestelmät, muutosviestintä
• Ateria- ja puhtauspalvelut: valmistellaan tuotettavaksi omana 

toimintana, järjestelmän hankinta, esimiesresurssi



Työryhmien keskeiset asiat

• Järjestäminen ja sote-palvelut: organisaatio, palvelutuotanto, 
jakautuminen alatyöryhmiin palvelukokonaisuuksittain

• Organisaation rakenteesta vallitsee monista asioista yksimielisyys:

• Tukipalvelut/konsernipalvelut yhdellä toimialueella, joka palvelee 
kaikkia toimialueita/ koko organisaatiota: talous, henkilöstöhallinto, 
hallintopalvelut, tekniikka, hankinnat ja logistiikka, tietohallinto, 
puhtaus- ja ateriapalvelut ym.

• Johtamista tukevat palvelut sijoitettaisiin erilliseen yksikköön 
(mahdollisesti laatu ja kehittäminen? Strategia ja kehittäminen tms.)



Organisaation rakentaminen

• Vaatii vielä eri toimintojen valmistelua, jotta toiminnot saadaan 
sijoitettua organisaatioon.

• Pitää arvioida riskienhallinnan näkökulmasta sitä, voidaanko 
koko muutos toteuttaa kerralla – tiukka aikataulu, 
henkilöstösiirrot, muutosjohtaminen

• Aluehallitus ottaa kantaa lautakuntien, aluehallituksen ja 
viranhaltijoiden toimivallan jakoon

• Vaalikelpoisuus aluehallitukseen
• Organisaatiomalliehdotuksia, esimerkkejä:



Läpileikkaavat 
palvelut/ Erityistason 

palveluiden 
toimialue / 
palvelualue

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 

-toimialue /  
palvelualue

Ikääntyneiden 
palvelut -toimialue / 

palvelualue

Työikäisten palvelut 
-toimialue /
palvelualue

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 

-toimialue /  
palvelualue

Ikääntyneiden 
palvelut -toimialue / 

palvelualue

Työikäisten palvelut 
-toimialue /
palvelualue

SATASOTE, ORGANISAATIO 3.1
LUONNOS

Hyvinvointialuejohtaja

Johtoryhmä

Sote-toiminnan johtaja / Terveyden ja hyvinvoinnin johtaja*

* Tarve ratkaistava johtamisjärjestelmän luomisen yhteydessä

Pelastustoimi
-toimialue

Yhteiset palvelut 
-toimialue 

Läpileikkaavat 
palvelut/ Erityistason 

palveluiden 
toimialue / 
palvelualue

Lääketiede, Hoitotyö, Sosiaalityö

Konsernihallinto / ”Esikunta”
”Johtamisen palvelut”



Terveyden- ja 
sairaanhoidon 

palveluiden 
toimialue / 
palvelualue

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 

-toimialue / 
palvelualue

Ikääntyneiden 
palvelut -toimialue / 

palvelualue

Työikäisten palvelut 
-toimialue / 
palvelualue 

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 

-toimialue / 
palvelualue

Ikääntyneiden 
palvelut -toimialue / 

palvelualue

Työikäisten palvelut 
-toimialue / 
palvelualue 

SATASOTE, ORGANISAATIO 4.1
LUONNOS

Hyvinvointialuejohtaja

Johtoryhmä

Sote-toiminnan johtaja / Terveyden ja hyvinvoinnin johtaja*

* Tarve ratkaistava johtamisjärjestelmän luomisen yhteydessä

Pelastustoimi
-toimialue 

Yhteiset palvelut 
-toimialue

Terveyden- ja 
sairaanhoidon 

palveluiden 
toimialue / 
palvelualue

Lääketiede, Hoitotyö, Sosiaalityö

Konsernihallinto / ”Esikunta”
”Johtamisen palvelut”



Pelastuslain mukaiset tehtävät

• Iäkkäiden palvelut 
(kotipalvelu, 
palveluasuminen ja 
liikkumista tukeva 
palvelu)

• Iäkkäiden 
neuvontapalvelut

• Äitiys- ja lastenneuvola
• Kouluterveyden-huolto
• Opiskelijaterveyden-huolto
• Oppilas- ja opiskeluhuollon 

psykologi- ja 
kuraattoripalvelut

• Psykiatrinen sairaanhoitaja
• Kotihoito ja -sairaala
• Perheoikeudelliset palvelut
• Sosiaalityö ja ohjaus
• Omatoimisuutta tukevat 

palvelut
• Lastensuojelu
• Kehitysvamma- ja 

vammaispalvelut?
• Päihdepalvelut
• Taloudellisen tuen palvelut
• Vammais- ja kehitys-

vammaispalvelut

• Avosairaanhoito
• Avovastaanotot?
• Suun terveydenhuolto
• Terveysneuvonta ja 

terveystarkastukset
• Seulonnat
• Päihdetyö
• Kotisairaanhoito
• Työterveyshuolto
• Erikoissairaanhoito
• Päivystys ja ensihoito
• Sairaalahoito
• Lääkinnällinen kuntoutus
• Kliiniset tukipalvelut
• Kotisairaala ja 

päiväsairaala

• Työttömien 
terveystarkastukset

• Päihdepalvelut
• Mielenterveys-

palvelut
• Kotihoito ja -sairaala
• Sosiaalityö ja -ohjaus
• Taloudellisen tuen 

palvelut
• Omatoimisuutta 

tukevat palvelut
• Avovastaanotot?

• Henkilöstöhallinto 
• Talous
• Yleishallinto 
• Tietohallinto/ICT
• Tekninen toimi
• Logistiikka- ja 

hankintatoimi
• Ruokapalvelut
• Puhtaanapito 

(siivous)
• Rakennuttaminen
• Turvallisuus ja 

varautuminen (suhde 
pelastustoimeen?)

• Omistajaohjaus eli 
konserniohjaus

• Strategia ja 
kehittäminen 

• TKIO
• Johdon tuki
• Tiedolla johtaminen
• Yhteistyö ja 

edunvalvonta
• Valvonta
• Sisäinen tarkastus
• Viestintä ja 

markkinointi
• HYTE

HYVINVOINTIALUEEN PALVELUITA
Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut Työikäisten palvelut Ikääntyneiden palvelut Terveyden ja sairaanhoidon 

palvelut Yhteiset palvelut Konsernipalvelut

Pelastuspalvelut





Kiitos!

Anna Alarautalahti-Heurlin 

044 707 7888
anna.alarautalahti-heurlin@satakunta.fi

tel:044%20707%207888
mailto:anna.alarautalahti-heurlin@satakunta.fi
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