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Satakunnan hyvinvointialueen 
valmistelu Marinin hallituskaudella
• Hyvinvointialueen valmistelua tehty kahdessa (2) eri hankkeessa 

(2020-2021) ennen lainsäädännön voimaan astumista (1.7.2021)

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kehittämishanke, 
päättynyt 31.12.2021

2) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke, jatkuu edelleen ja lisäksi 
TulKoti -hanke

• 1.8.2021- 28.2.2022 väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aika 
(lainsäädännön astuttua voimaan →)



Satasoten hankeorganisaatio ja 
sisällöllinen valmistelu

Ohjausryhmä Satasoten ohjausryhmä ohjaa ja sitouttaa sote-
uudistamista Satakunnassa.

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

Palvelurakenneryhmän valmistelee sisältö- ja 
rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn ja tekee 
hankkeisiin liittyviä päätöksiä laajasti kuntien ja sote-
kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

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

• 14 osa-
hanketta

• lähes 60 
toimenpidettä

• noin 30 
vastuuhenkilöä

Osa-alue 1: 
Vapaaehtoinen 

alueellinen 
valmistelu ja 

hankekoordinaatio

Osa-alue 2: 
Johtaminen ja 

ohjauksen 
kehittäminen

Osa-alue 3: 
Toimintatapojen ja –

prosessien 
uudistaminen ja 
yhtenäistäminen 

digitaalisten 
välineiden avulla

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

Hyvinvointialueen valmistelu
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Henkilöstöasioiden valmistelu

Henkilöstöjaosto

Henkilöstösiirrot 
ja YT menettely
Nykytilan kartoitus
Siirtosopimuksen 

valmistelu

HR osa-alueet ja ICT
Työvuorosuunnittelu/Resurssisuunnittelu

Työajan seuranta
Rekrytointi

Osaamisen hallinta
Raportointi

Työkykyjohtaminen
Työterveyshuolto

Työturvallisuus/-suojelu
Hr viestintä



Kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
valmistelu





Talousvalmistelun aikataulu
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Pelastuslaitos
toimialue

Ikääntyneiden 
palvelujen 
toimialue

Aikuisten 
palvelujen  
toimialue

(ml. perustason
vastaanottopalvelut)

Lasten, nuorten 
ja perheiden 

palvelujen 
toimialue

Aluevaltuusto

Aluehallitus
Jaostot

Tarkastuslautakunta

Hyvinvointialue-
johtaja

Lasten, nuorten ja 
perheiden palv. ltk Aikuisten palvelujen ltk Ikääntyneiden palvelujen 

ltk
Turvallisuus ja 

varautuminen ltk

Toimitilaltk

Kuntayhteistyöltk

Konsernipalvelut 
toimialue

henkilöstöpalvelut, 
hallintopalvelut, 
talouspalvelut,
ICT –palvelut, 

tekniset palvelut,
rakennuttaminen ja 

hankekehitys,
hankinta- ja logistiikka 

palvelut, 
ateria- ja puhtauspalvelut 
kehittäminen, valvonta ja 

turvallisuus palvelut

Kuntoutus

MT, päihdepalvelut

Vammaispalvelut

Erityistason ja sairaalapalveluiden toimialue 
ml diagnostiikka ja suun terveydenhuolto

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto
Elinkeino- ja 

järjestöneuvottelukunta

Kuntoutus

MT, päihdepalvelut

Vammaispalvelut

Kuntoutus

MT, päihdepalvelut

Vammaispalvelut

Strategia ja 
järjestäminen

Strateginen suunnittelu ja 
seuranta,  palvelujen 

järjestäminen,  tiedolla 
johtaminen

Vaalilautakunta

Sote -johtaja

SOTE -KESKUS

Ensivastetoiminta

Suunnittelu ja raportointi

Pelastustoiminta

Onnettomuuksien ehkäisy

Aluehallitus 9.5.2022

Lasten, nuorten ja 
perheiden palv. johtaja

Aikuisten palvelujen
johtaja

Ikääntyneiden palvelujen 
johtaja

Pelastusjohtaja 



Päätöksenteko: aluevaltuusto

• Aluevaltuusto
• 2.3.2022
• 19.4.2022
• 17.5.2022
• 9.6. 2022

• Päätöksiä mm.
• Puheenjohtajiston valinnat
• Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja valinta
• Hallintosäännön hyväksyminen osissa (1-4)
• Organisaation perusrakenteen hyväksyminen
• Talousarvion päivitys 2022
• Palkkiosäännön hyväksyminen
• Lautakuntien jäsenet



Päätöksenteko: aluehallitus

• 2.3. - 23.5.2022 kokoontunut viikoittain (11 kertaa)

• Valmistelee aluevaltuustolle; tulossa mm
• Vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeämispyyntö tulossa kuntiin, 

toiminnan aloitus syksyllä 2022
• Hallintosäännös 4. versio
• Työterveyshuollon järjestäminen
• Toimialuejohtajien valinnat



Operatiivisen toiminnan 
hierarkiarakenne
• Toimialue

↓
• Vastuualue

↓
• Vastuuyksikkö

↓
• Kustannuspaikka



Kuusi (6) toimialuetta

• Elämänkaari –toimialueet
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialue
• Aikuisten palvelujen toimialue
• Ikääntyneiden palvelujen toimialue

• Erityistason ja sairaalapalvelujen toimialue

• Konsernipalvelut toimialue

• Pelastuslaitos toimialue



Hallintorakenne

• Hyvinvointialuejohtaja toimii esihenkilönä
• Sote –johtajalle
• Konsernipalvelut toimialuejohtajalle
• Pelastusjohtajalle
• Strategia ja järjestäminen vastuualueen johtajalle

• Sote –johtaja toimii esihenkilönä
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialuejohtajalle
• Aikuisten palvelujen toimialuejohtajalle
• Ikääntyneiden palvelujen toimialuejohtajalle
• Erityistason ja sairaalapalvelujen toimialuejohtajalle



Strategia ja järjestäminen vastuualue
(esikunta)
• sisältää mm seuraavia toimintoja 

• strateginen suunnittelu ja seuranta 
• palvelujen järjestämiseen liittyvät tehtävät  
• tiedolla johtaminen

• Vastuualue on hyvinvointialuejohtajan esikunta, joka tuottaa 
mm tietoa ja palveluja hyvinvointialuejohtajan ja 
aluehallituksen käyttöön sekä toimialuejohtajille jne



Lautakunnat 

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ltk
• Aikuisten palvelujen ltk
• Ikääntyneiden palvelujen ltk
• Turvallisuus ja varautuminen ltk
• Kuntayhteistyölautakunta
• Toimitilalautakunta

• Jäsenet valittu 17.5. 
• Toiminta alkaa syksyllä 2022



Vaikuttajatoimielimet

• Lakisääteiset
• Nuorisovaltuusto
• Vammaisneuvosto
• Vanhusneuvosto

• Elinkeino- ja järjestöneuvottelukunta

• Toimintasäännöt valmistelussa
• Kuntiin lähdössä pyyntö jäsenistä vaikuttajatoimielimiin
• Aluehallitus nimeää jäsenet



KIITOS!
anneli.lehtimaki@satakunta.fi 

puh. +35844 711 4339

Satakuntaliitto

Pohjoisranta 11 D, 3.krs, PL 260

28101 Pori
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