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Esityksen sisältö

• Yleistä Sote –uudistuksen aikataulusta

• Hankkeet kansallisesti ja paikallisesti

• Sote –rakenneuudistuksen kehittämishankkeen osa-alueet 1-3 
ja osahankkeet (14 kpl) nykytilakatsausta





• STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja 
valvoo hankkeita

• Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä 
ja sen alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä

THL
Alueellinen toimeenpano ja hanketuki

Ohjelman kansallinen viestintä

Viisi aluekoordinaattoria
Toimintakentät erityisvastuualueittain

• STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden 
kokonaiskuvaa ja valvoo hankkeita

• Alueellinen valmistelun jaosto koordinoi 
rakenneuudistuksen etenemistä ja valmistelua

Osa-alue 1
Vapaaehtoinen 
alueellinen valmistelu ja 
hankekoordinaatio

STM
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen;
Tutkimus, kehittäminen, innovaatiot, 
oppiminen (TKIO)

VATE-
valmistelu, 

sote-
palveluiden ja 
kuntien sekä 

alueiden 
yhteistyö.

Osa-alue 2
Johtamisen ja 
ohjauksen kehittäminen

STM ja DigiFinland Oy
Alueellisen tietojohtamisen kehittäminen 
(Toivo-ohjelman Virta-hanke)

Osa-alue 3
Toimintatapojen ja 
prosessien uudistaminen 
ja yhtenäistäminen 
digitaalisin välinein

THL: Digitaalisten palveluiden 
kehittämishankkeet osana Tulevaisuuden 
sote-keskus –ohjelmaa.
DigiFinland: Omaolo.fi, 116 117, Sähköinen 
perhekeskus
Digi- ja väestötietovirasto: Suomi.fi

Mahdollistavat 
tulevaisuuden sote-
keskus –hankkeen 

toimintaa.

Kuva valtakunnallisesta Valtionavustushankkeiden kansallinen 
koordinointi -kuvasta mukaillen.

Hankkeiden kansallinen koordinointi
Rakenneuudistus

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke
Sisältöuudistus

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke



OhjausryhmäSatasoten ohjausryhmä johtaa ja ohjaa sote-
uudistamista Satakunnassa.

Johtoryhmä
Satasoten johtoryhmä vastata valmistelun 
operatiivisesta johtamisesta sekä 
ohjausryhmän päätösten valmistelusta.

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

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke
Hankejohtaja Anna Jaatinen

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
Hankejohtaja Anneli Lehtimäki

• 14 osahanketta
• lähes 60 toimenpidettä
• noin 30 vastuuhenkilöä

Osa-alue 1: Vapaaehtoinen 
alueellinen valmistelu ja 

hankekoordinaatio

• Hankehallinto
• Maakunnallisen sote-palvelujen 

järjestäjä ja tuottajaroolien 
valmistelu

• Sote-palveluiden ja kuntien 
välinen yhteistyö

• Alueiden välinen yhteistyö

Osa-alue 2: Johtaminen ja 
ohjauksen kehittäminen

• Tiedolla johtaminen
• Palvelujen ohjaus ja valvonta 
• Monitieteinen TKIO
• Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
• Maakunnalliset 

yhteistyörakenteet 
sidosryhmäyhteistyössä

Osa-alue 3: Toimintatapojen 
ja –prosessien uudistaminen 

ja yhtenäistäminen 
digitaalisten välineiden 

avulla

• Digitaalisten asiakkaan 
palveluketjuja tukevien palveluiden 
käyttöönotto 

• Kanta.fi -palvelut ja kirjaamisen 
kehittäminen 

• Sote ammattilaisten 
kokemustiedon 
raportointikäytännöt 

• Asiakas ja potilastietojärjestelmien 
konsolidointi ja hankinnan 
valmistelu

• Maakunnan tilannekeskus, Akuutti 
kotikeskus ja Combilanssi

Satasoten organisaatio



1. Vapaaehtoinen alueellinen 
valmistelu ja hankekoordinaatio
TAVOITE SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI 

TEHDÄÄN
• Ohjausryhmä ja johtoryhmä ohjaa toiminta

• Valmisteltavia asioita (Voimaanpanolakiesitys 10§) 
valmistelijoiden rekrytointi vkot 18-19
• Toiminnan ja hallinnon rakenteet  
• Henkilöstön siirtymiseen liittyvät valmistelut

• Omaisuuden ja  sopimusten siirtoon liittyvät asiat
• Siirtyviin kiinteistöihin kohdistuvat selvitykset
• Taloushallintoon liittyvät selvittelyt

• Esimies- ja henkilöstövalmennukset aloitetaan

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 
perustaminen

• Asiantuntijaryhmän asettaminen VATE:n toiminnan 
käynnistämisen edistämiseksi Satakuntaliitto tehnyt 
nimeämispyynnön 30.4. mennessä



Väliaikaisen valmistelutoimielimen 
(VATE)  valmistelu: Mikä VATE?
• Sote-maakunnan alueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja alueen pelastustoimen, on sovittava 
välittömästi lain voimaantultua 1.7.2021 VATE:n kokoonpanosta ja siitä, mikä 
viranomainen asettaa valmistelutoimielimen
• Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen organisaatioiden 

viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta 
(Voimaanpanolakiesitys 8§)

• Vate aloittaa 1.7.2021
• Kaksi (2) kuukautta aikaa perustaa VATE lainsäädännön voimaan tultua

• Aluevaalit 23.1. 2022 ja uusi aluevaltuusto aloittaa 1. 3. 2022 (31.5.2025 asti)

• VATE vastaa sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta siihen saakka, kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-
maakuntavaltuuston asettama sote-maakuntahallitus on aloittanut toimintansa



2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen 
osa-alue
TAVOITE

SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI 

TEHDÄÄN?
• Tiedolla johtamisen kehittäminen TOIVO –ohjelman VIRTA –

hankkeen mallin mukaiseksi; tietoa päättäjille ja esihenkilöille

• Tiedolla johtamisen työvälineiden/ohjelmien käyttöönottojen 
valmistelu ja hankinta 

• Satakunnan yhteiseen käyttöön asiakas- ja potilasohjauksen 
(esim.UOMA ja SERENA) toiminnanohjausjärjestelmä

• Sote –palveluiden Omavalvonnan ja yhtenäisen 
valvontarakenteen kehittäminen Satakuntaan sekä 
laadunhallinnan kehittäminen

• Maakunnallisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen  (hyte)-
rakenteiden, -käytäntöjen ja -toimintamallien kehittäminen sekä 
hyte-toimijoiden keskinäisten roolitusten täsmentäminen 

• Satakunnan yhteisen tutkimustyön nettisivun kehittäminen 
(TKIO)

• Yhteistyö järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja seurakuntien 
kanssa



3. SOTE –palveluiden
yhtenäistäminen ja digitalisointi

TAVOITE
PALVELUIDEN, PALVELUPOLKUJEN JA HOITOKETJUJEN 
YHTENÄISTÄMINEN JA SUJUVOITTAMINEN: 
POIKKIHALLINNOLLINEN MONIALAINEN YHTEISTYÖ

ASUKKAIDEN ITSEHOITOPALVELUIDEN JA 
OMAHOITOPALVELUIDEN MAHDOLLISTAMINEN

ASIAKKAIDEN SÄHKÖISTEN ASIOINTIMAHDOLLISUUKSIEN 
PARANTAMINEN

PALVELUIDEN AIKA- JA PAIKKARIIPPUMATTOMAN 
SAATAVUUDEN MAHDOLLISTAMINEN: 
MONIKANAVAPALVELUT

AIKA- JA PAIKKARIIPPUMATTOMIEN TYÖNTEON 
MAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN SOTE-
HENKILÖSTÖLLE:ETÄTYÖ

SISÄLTÖ: MITÄ OIKEASTI

TEHDÄÄN?
• Kehitetään Sote -palveluiden palvelu- ja hoitoketjujen 

asiakaskeskeisyyttä ja monialaista poikkihallinnollista työtä 
(osallistettu omaiset ja sidosryhmät hoitoketjuissa)

• Satakunnan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelu ja 
käyttöönoton valmistelu

• Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen ja laajentaminen

• Sähköisen asioinnin palveluiden maakunnallinen yhteiskehittäminen 
ja käyttöönotto

• Etävastaanottojen ja –konsultaatioiden kehittäminen

• Kansallisten sähköisten asiointipalveluiden (SUOMI.FI/KANTA.FI) 
kehittäminen

• OmaOlo -palvelun käytön laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen

• Sosiaalihuollon kirjaamisen maakunnallinen yhteiskehittäminen ja 
sosiaalihuollon kansallisen arkistopalvelun käyttöönotto

• Rakenteinen sosiaalityö: asiakkaan tarpeet edellä ja näkyviksi

• Combilanssi –pilotti Raumalle laajenee (alk 6.4.)



Kohti yhteistä Satakunnan hyvinvointialuetta 
-Yhteistyöllä



KIITOS

TEHDÄÄN YHDESSÄ 
SATAKUNNAN 

HYVINVOINTIALUE

Anneli Lehtimäki
Hankejohtaja

Satakunnan sote -rakenneuudistuksen 
kehittämishanke

anneli.lehtimaki@satakunta.fi

puh: +35844 711 4339

SATAKUNTALIITTO

Pohjoisranta 11 D, 3.krs, PL 260

28101 PORI

www.satasote.fi


