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Satasoten rakenneuudistus - hankkeen 
osahankkeet

1)Hankkeen hallinto

2)Maakunnallisen sote-palvelujen järjestäjä- ja tuottajaroolien valmistelu

3)Sote-palveluiden ja kuntien välinen yhteistyö

4)Alueiden välinen yhteistyö

5)Tiedolla johtaminen

6)Palvelujen ohjaus ja valvonta

7)Monitieteinen TKIO 

8)Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

9)Maakunnalliset yhteistyörakenteet sidosryhmäyhteistyössä

10)Digitaalisten asiakkaan palveluketjuja tukevien palveluiden käyttöönotto

11)Kanta.fi –palvelut ja kirjaamisen kehittäminen

12)Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kokemustiedonraportointikäytännöt

13)Asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi ja hankinnan valmistelu

14) Maakunnan tilannekeskus, Akuutti kotikeskus ja Combilanssi  

Tilaa uutiskirjeemme! www.yhteisokeskus.fi/uutiskirjeet                                                     



Sidosryhmäyhteistyön osahankkeen 
tavoitteet
1. 3. sektorin Kumppanuusmallin ja Osallisuus Satakunnassa –

asiakirjan valmistelu ja käyttöönotto

2. OLKA – toiminnan jalkauttaminen sote-keskuksiin

3. Vapaaehtois- ja kokemustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen

4. Yritysten ja hyvinvointialueen kumppanuusmalli 

5. Diakoniatyön ja sotekeskusten yhteistyö

Lisäksi muun valmistelun tukeminen sidosryhmäyhteistyön osalta

www.yhteisokeskus.fi/sote



Osallisuus Satakunnassa - asiakirja

• Vuonna 2018 laadittu asiakirja ollut kommentoitavana kevään 
ajan, pyydetty sisältöä ja näkemyksiä myös eri asiantuntijoilta

• Kokoaminen ja muokkaaminen niin, että asiakirja valmis 2021

• Sisältö:

Osallisuuden määrittely

Osallisuuden nykytila Satakunnassa

Osallisuussuunnitelma (aikajänne vielä ratkaistava)

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset



3. sektorin ja hyvinvointialueen 
kumppanuusmalli: yleistä
• Asiakirja rajattu järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan ja 

seurakuntien sotepalveluja tukevan toiminnan osioon
• Järjestöjen palvelutuotanto osaksi yritysten kumppanuusmallia
• Valmisteltu kaikille avoimissa työpajoissa, viestitty laajasti (mm. 

soteaamukahvit) sekä asiantuntijatyönä, periaatteet esitelty 
palvelurakenneryhmässä
• Taustalla edellisen uudistuksen valmistelutyö
• Huomioitu myös valtakunnallinen sotevalmistelu ja muissa 

maakunnissa meneillään oleva valmistelu
• Tärkeää ymmärtää myös muiden prosessien (esim. 

valtionavustusuudistus) vaikutus kokonaisuuteen





Muu kansallinen valmistelu

• Osana STM:n Toivo-ohjelmaa järjestöselvitys tiedon johtamisesta huomioiden 
rekisteri-, tilasto- ja vuorovaikutustieto (selvityshenkilöt Jorma Niemelä, Terhi 
Auvinen) 

• Järjestöjen sotemuutostuki – kokonaisuus (STEAn rahoittama, yhteistyössä 
SOSTE ry ja maakunnalliset verkostojärjestöt)

• Hyvinvointialueiden järjestörahoituksesta tulossa mahdollisesti kansallista 
ohjausta

• Järjestöyhteistyön sotevalmistelijoiden verkosto kokoontuu kuukausittain, 
useimmissa maakunnissa osallisuus/järjestönäkökulma, diakoniatyön osuus 
Satakunnan erityispiirre

• AuroraAI – hanke
• Huomioitava myös Va – digi ja valtionavustuskäytäntöjen sekä vapaaehtoisia 

koskevan lainsäädännön vaikutukset



3. sektorin kumppanuusmalli: Lähtökohtana 3. 
sektorin tarkastelu kolmesta eri näkökulmasta
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kylätoiminta, muu vapaa-ajan toiminta ja yhteisöllisyys

• Vapaaehtoistyö merkittäviltä osin

• Vahva kytkeytyminen kuntien tulevaisuudessa painottuviin tehtäviin

2. Sote-palveluja tukevat tehtävät

• Vertaistuki, neuvonta, kriisityö ja muu auttaminen, taloudellinen apu, tukihenkilöt, sosiaalinen kuntoutus, 
kuntouttava työtoiminta, toipumista tukeva toiminta, kurssit, valmennukset, leirit

• Kokemustoiminta

• Edistäminen alustojen kautta

• Palveluketjujen yhteiskehittäminen ja kuvaaminen

• Diakoniatyö

3. Palvelutuotanto – EI MUKANA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, KUVATAAN OSAKSI YRITYSTEN KUMPPANUUSMALLIA

• 3. sektorin voittoa tavoittelemattoman palvelutuotannon esiin nostaminen

• Yrittäjät laativat kumppanuusmallin, jossa huomioitu myös järjestöjen palvelutuotanto



3. sektorin ja hyvinvointialueen 
kumppanuusmalli: sisältö
1.         JOHDANTO

2. HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ JA VUOROPUHELU

2.1. 3. sektorin ja hyvinvointialueen kumppanuuden 
johtaminen, seuranta ja arviointi

2.2. Rahoitus (neuvottelukunnan resursointi, tilat, avustukset)

2.3. Viestintä

2.4. Osallisuus (omana asiakirjanaan)

2.5. Suhde muihin asiakirjoihin ja suunnitelmiin



3. sektorin ja hyvinvointialueen 
kumppanuusmalli: sisältö
3. YHTEISTYÖN SISÄLLÖT
- palveluketjut
- varautuminen ja valmius
- hyvinvointijohtaminen
- toimintamallit ja -alustat
4. LIITTEET (yhteistyön toimintamallit)
OLKA-toimintamalli sotekeskuksissa 
Vapaaehtoistoiminnan malli 
Kokemustoiminnan malli 
Diakoniatyön malli 



3. sektorin ja hyvinvointialueen 
kumppanuusmalli: eteneminen
• Asiakirja kommentoitavana yhteisokeskus.fi/sote verkkosivuilla

• Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnassa ja sen 
sotetyöryhmässä käsittely

• Asiantuntijatapaamisia ja kuulemisia

• Koonti ja muokkaukset, jonka jälkeen uusi käsittely liitteineen 
palvelurakenneryhmässä ja tarpeen mukaan muuallakin

• Juurruttaminen ja ”omistajuuden” varmistaminen tärkeää 
rakenne-hankkeen päättyessä



Muut tärkeät yhdyspinnat tai asiakirjat, 
joiden kanssa varmistettu/varmistettava 
yhteensopivuus ja/tai vuoropuhelu
• Maakunnallinen hyte-malli 
• Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen sisällöt, mm. Perhekeskus 
• Osallisuus Satakunnassa – asiakirja 
• Kaikki hyvinvointialueella laadittavat strategiset ja muut johtamista ja 

kehittämistä sekä järjestämistä ohjaavat asiakirjat
• Tulevat sote-hankehaut
• TKIO-alusta 
• Kunnissa laaditut ja laadittavat yhdistysohjelmat, Satakunnan Järjestöstrategia
• Satakunnan Järjestöselvitys 2021
• Hyvinvointikertomukset, raportit ja suunnitelmat
• Muu, mikä?



Muu valmistelu

• OLKA – toiminnan jalkauttaminen sote-keskuksiin: erillisen 
toimintasuunnitelman kautta maakunnallisessa verkostossa (25.10. 
klo 14 erillinen tilaisuus)
• Vapaaehtois- ja kokemustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen: 

toimintamallit valmistelussa, liitteeksi kumppanuusmalliin
• Yritysten ja hyvinvointialueen kumppanuusmalli: valmistelussa 
• Diakoniatyön ja sotekeskusten yhteistyö: valmistelussa, liitteeksi 

kumppanuusmalliin
• Lisäksi muun valmistelun tukeminen sidosryhmäyhteistyön osalta
• Tärkeää varmistaa toimintamallien jatkuvuus





Ja lopuksi, tärkeää huomioida juuri nyt!
• Sidosryhmien huomioitava omassa toiminnassaan uudistuksen vaikutukset. Nyt.

• Tulsote 2 haku, tulossa mahdollisesti keskustelutilaisuus

• Satakunnan Järjestökysely 2021

• OLKA-pisteet avautuvat: Eura, Säkylä, Kankaanpää, Huittinen, Pori

• Vaikuttaminen Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan ja JYTRYn kautta

• Vaikuttaminen järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä koskeviin muutoksiin

• Järjestötoiminnan vaikutusten esiin tuominen kaikkien yhteinen tehtävä

8.10. klo 9.00 Satasoten aamukahveilla esillä HYTE-kokonaisuus

25.10. OLKA-info ja keskustelutilaisuus 3. sektorille 

9.11. ja 11.11. Etävastaanottokoulutukset kokemustoimijoille ja vertaistukijoille 

Tulossa olevat yhdistysillat tai vastaavat: 13.9. Kankaanpää, 4.10. Pori, 27.10. Rauma, 4.11. Huittinen

Sidosryhmien soteaamukahvit 3.12. saakka joka kk ensimmäinen perjantai

www.soteuudistus.fi www.satasote.fi www.yhteisokeskus.fi/sote

http://www.soteuudistus.fi/
http://www.satasote.fi/
http://www.yhteisokeskus.fi/sote


KIITOS!

milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi

044 5296803

@miljkarj

www.yhteisokeskus.fi/sote

mailto:milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi
http://www.yhteisokeskus.fi/sote

