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SATASOTE

• 6/2020 Satakuntaan myönnetty sekä nk. Tulsote (tulevaisuuden sotekeskus), että rakenneuudistus-hankkeet

• Toteuttamisaika 2022 (tulsote) ja 2021 (rakenne-hanke) loppuun

• Molemmat hankkeet jaettu osahankkeiksi

Tulsote, hankepäällikkö Anna Jaatinen, osahankkeet ja niiden koordinaattorit:

• Oma hyvinvointi: Tellu Rosenqvist

• Monialainen tiimityömalli sisältäen konsultaatio- ja etävastaanottomallit: Anna Jaatinen

• Lasten ja nuorten hyvinvointi: Johanna Santanen

• Kotiin järjestettävät palvelut:  Sari Grönfors

Rakenne-hanke, hankepäällikkö Anneli Lehtimäki:

14 osahanketta kolmessa kokonaisuudessa, joiden koordinaatiovastuut jaettu kunnille/kuntayhtymille, joista 
sidosryhmäyhteistyö yksi

www.satasote.fi
Tilaa uutiskirjeemme! www.yhteisokeskus.fi/uutiskirjeet                                                     

http://www.satasote.fi/


SATASOTE II

• Valtionavustuksen määrä Satakunnan tulevaisuuden sote -keskus –hankkeessa 3 063 601 € ja Satasote –
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa 4 895 000 €.

• Helmi-maaliskuussa aukeaa uusia hankehakuja maakunnille
• Hankkeiden operatiivisena ohjausryhmänä toimii palvelurakenneryhmä, jossa on edustettuna mm. kaikki 

Satakunnan sote-johtajat ja muita asiantuntijoita ja sen asioita valmistelee työvaliokunta, jossa lähinnä 
osahankekoordinaattorit

• Lisäksi Satakunnan sote-rakenneuudistuksen etenemistä tukevat maakunnalliset poliittisista toimijoista kootut 
Satasote-ohjausryhmä ja –johtoryhmä.

• Parhaillaan perustetaan Vatea ennakoivaa asiantuntijaryhmää

• Hankkeiden hallinnointialustana toimii Satakuntaliitto.
• Hankkeiden varsinaisesta toteutuksesta vastaavat Satakunnan julkiset sote-palvelutuottajat, jotka toimivat 

hankkeen osatoteuttajina
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN OSAHANKKEEN ETENEMINEN

1. Kumppanuusasiakirjan ja Osallisuus Satakunnassa – asiakirjan valmistelu ja käyttöönotto
- Kumppanuusasiakirja - työpajat
- Osallisuus Satakunnassa 2021 – asiakirjan työstäminen vuoden 2018 asiakirjan pohjalta, sähköinen kysely 8.2. –

15.4.2021

2. OLKA – toiminnan jalkauttaminen sote-keskuksiin
3. Vapaaehtois- ja kokemustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen
4. Yritysten ja sotekeskusten yhteistyö
-Yritykset laativat Satakunnan yrittäjät ry:n ja Prizztechin tuella kumppanuusmallin
5. Diakoniatyön ja sotekeskusten yhteistyö
- Työpaja 19.3. maakunnan diakoniatyöntekijöille Porin seurakuntayhtymän kanssa
Muuta:
- Muiden osahankkeiden kanssa työstetään mm. palveluketju – asiaa

- Järjestöjen sotemuutostuen Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan aluekoordinaattori Reeta Valta aloittaa 
maaliskuussa tehtävässään

- Tulossa kysely palvelujen käyttökokemuksista
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN OSAHANKKEEN 
AJANKOHTAISTA

Tulevat tapahtumat mm.:
• Osallisuus Satakunnassa – asiakirja kommenteilla 8.2. – 15.4.2021
• OLKA – verkoston työskentely käynnistynyt 25.2., seuraava tapaaminen 17.3. klo 8
• Vapaaehtoistoiminnan verkosto kokoontuu 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 9 – 11
• Kokemustoiminnan työpajat, samansisältöiset työpajat vaihtoehtoisina ajankohtina:
9.3.2021 klo 13.00-15.00 tai 17.3.2021 klo 17.00-19.00
Samansisältöiset työpajat vaihtoehtoisina ajankohtina:
20.4.2021 klo 13.00-15.00 tai 21.4.2021 klo 17.00-19.00
• Sidosryhmäyhteistyön työpajat: 26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 18.6. klo 10 - 12
• Soteaamukahvit kuukausittain joka kk ensimmäinen pe klo 9 – 10.30
Lisätietoja ja materiaalit: www.yhteisokeskus.fi/sote
Lukuvinkki: Soten rahoitusmalli palkitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä kuntia että 
hyvinvointialueita – tulevaisuudessa ne molemmat voivat tukea järjestöjä - SOSTE
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