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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

Satakunta

8

214 327 asukasta 
(31.12.2021)



Sote –uudistuksen tavoitteet

• Perustason palveluja vahvistetaan

• Painopistettä siirretään ehkäisevään työhön

• Palvelut vastaavat ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin oikea-aikaisesti ja 
ongelmiin voidaan puuttua ajoissa yhden yhteydenoton kautta

• Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –
ohjelmassa, joka perustuu laaja-alaiseen osaamiseen ja sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten yhteistyöhön

• Toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja kehitetään ihmislähtöisesti

• Kustannusten kasvun hillitseminen





Hyvinvointialueen valmistelu

Ohjausryhmä

Johtoryhmä

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

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishanke

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Henkilöstöasiat

Kiinteä ja irtain omaisuus

Sopimukset

Talous

Toiminnan ja hallinnon valmistelu

Tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja 
ratkaisujen selvittäminen

Pelastustoimi ja varautuminen

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

Muutosjohtajat Vastuuvalmistelijat Palvelurakenneryhmä
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Turvallisuus ja varautuminen





Satakunta
Tammikuun 2022 tilannekuva

Alueen toimeenpanon tilanne:

• Alueen toimeenpano etenee, mutta jonkin verran tehtäviä on vielä käynnistämättä.

• Palveluiden järjestämisen osa-alueen toimeenpano on lähtenyt hieman myöhemmin liikkeelle. Järjestämisen tueksi on 

alueella tehty kysely palvelutarpeen tilasta ja sen pohjalta työ lähtee etenemään. Varsinainen strategian laatiminen 

aloitetaan valtuustoaikana.

• Alueella on poliittisen seurantaryhmän toimesta linjattu lähtökohtia tulevan hyvinvointialueen organisaatiorakenteelle. 

Ratkaisu rakentuu elämänkaariajattelulle.

• Yhteistyö kuntien kanssa on toimivaa ja henki on hyvä.

• ICT:n tilanne on tosiasiassa liikennevalojen väritystä parempi.

• Rahoitus nähdään suurimpana toimeenpanoa vaarantavana riskinä. Myös toimeenpanon henkilöstöresurssit on nostettu 

esille riskitekijänä – henkilöstö joutuu venymään, jotta kaikki saadaan tehtyä.

• Alueella on huolta, etteivät kaikki kunnat saa siirtyviä sopimuksiaan kartoitettua määräaikaan mennessä.

• Mediaseuranta: Lääkäri käy harvoin, eikä terveyskeskukseen pääse joka päivä – Satakunnan sairaimmassa kunnassa on 

yksi erityinen piirre, joka tukee asukkaiden hyvinvointia

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 01/22

Hallinto, talous ja 

tukipalvelut

Johtaminen ja 

osaaminen

Palveluiden 

järjestäminen
Yhdyspinnat ICT

Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis

50 % 23 % 77 % 0 % 75 % 3 % 61 % 4 % 31 % 6 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiitaAlle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita
Käynnissä-saraketta ei koros-

teta, jos valmiusaste yli 50 %

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008514898.html

