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Sote -uudistuksen kansalliset 
tavoitteet
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 
kaikille suomalaisille

• parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti 
perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin

• hillitä kustannusten kasvua











Alueellisen valmistelun -jaoston 
alarakenne ja verkostot (luonnos)



Sote–rakenneuudistuksen kehittämishankkeen 
PÄÄMÄÄRÄ JA PÄÄTAVOITTEET

• Kehittää ja yhtenäistää maakunnan 
järjestämistehtävää, ohjausta ja tuottamisen 
toimintamalleja sosiaali- ja 
terveydenhuollossa

• Kehittää palveluita entistä 
asiakaslähtöisempään, tehokkaampaan ja 
vaikuttavampaan suuntaan oikea-aikaisesti 
asiakkaan tarpeisiin vastaten

• Tukea Tulevaisuuden sote -keskus –hanketta

• Hankekokonaisuuden avulla vaikutetaan 
kustannuskehityksen hillintään 



Satakunnan Sote –rakenneuudistuksen 
kehittämishankkeen sisältö

• Kolme (3) osa-aluetta →14 osahanketta→ lähes 60 toimenpidettä
• Vastuuhenkilöinä toimii noin 30 henkilöä

MAHDOLLISTAA 
TULEVAISUUDEN SOTE 
–KESKUS –HANKKEEN 

TOIMINTAA

VATE- VALMISTELU/
Sote –palveluiden ja

kuntien yhteistyö



1 Vapaaehtoinen alueellinen  Satakunnan 
hyvinvointialueen valmistelu ja 
hankekoordinaatio; osahankkeet

HENKILÖSTÖ/
KOULUTUS/

MUUTOKSEN 
TUKI

ICT KOKONAI SUUS JA 
TIETOTURVAPOLITIIKKA

OMAISUUS- JA 
SOPIMUSSIIRROT

HANKEHALLINTO

SOTE-
PALVELUIDEN JA 

KUNTIEN 
YHTEISTYÖN 

RAKENTAMINEN

ALUEIDEN 
VÄLINEN 

YHTEISTYÖ

MAAKUNNALLISEN SOTE –
PALVELUJEN JÄRJESTÄJÄ- JA 

TUOTTAJAROOLIEN 
VALMISTELU

(VATE)



2 Johtamisen ja ohjauksen 
kehittäminen; osahankkeet

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

TUTKIMUSTOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN/

monitieteinen TKIO

HYVINVOINNIN 
JA TERVEYDEN 
EDISTÄMISEN 

TOIMINTAMALLI 
=HYTE -työ

HOITO-
JA 

PALVELU-
KETJUT



3 TOIMINTATAPOJEN 
DIGITALISAATIO 

-monikanavapalvelut

ETÄVASTAANOTOT
ETÄKONSULTAATIOT
PUHELINKONSULTAATIOT
CHAT
OMAOLO -PALVELU

KANTA.FI 
SUOMI.FI

Sote -raportointi

YHTENÄINEN ASIAKAS- JA 
POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

HYVINVOINTIALUEEN 
TILANNEKESKUS
AKUUTTI KOTIKESKUS 
COMBILANSSI



Järjestämisen valmistelun kärjet osana 
rakennehanketta (tavoitteiden mukaan)

• Järjestämisvastuun siirtosuunnittelua

• Tietojohtamisen kehittäminen, palvelutarpeiden ennakointi, 
tunnistaminen ja seuraaminen: 
• SOTE –tietojohtamisen kehittämissuunnitelma (STM) 3/2021; strategiaa

• Toivo-ohjelma ohjaa

• Asiakasohjaus ja asiakkuuksien hallinta

• Palveluiden määrittely/yhteensovittaminen

• Palveluiden hankinta ja tuottajien ohjaus- ja valvonta

• Palvelujen digitalisaatio ja alueen oma yhteinen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä



Seuraavat askeleet 1(2)
1) Osahankkeiden sisällöllisten kärkien ja prioriteettien kartoitus ja yhtenäistäminen; sote –

rakenneuudistuksen kehittämishankeen ja Tulevaisuuden sote –keskus –hankkeiden yhteiset  
tavoitteet

a) Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

b) THL (2018) selvityksen mukaiset alueen erityisyydet

c) Paikalliset kehittämishankkeet; mm tuottavuusohjelmat jne

d) SOTE -tietojohtamisen kehittämissuunnitelma (STM)

e) hankkeiden toimintasuunnitelmien ja budjettien päivitys 3/2021

2) Kuntien johtaville viranhaltijoille sekä poliittisille päättäjille sote –rakenneuudistuksen 
kehittämishankkeen rakenteen ja sisällön tarkentaminen ja avaaminen→ Kuntakierros; 3/2021

3) Kuntatyönantajat (KT): Soteliiderit aluetapahtuma Satakunnassa 4/2021;

a)muutosjohtaminen ja johtamisen kehittäminen 

b) sote –valmistelu maakunnissa



Seuraavat askeleet 2(2)

4) Maakunnallisen sote palvelujen järjestäjä ja tuottajaroolien 
valmistelu; toimintamalli valmistelussa johtoryhmälle ja 
ohjausryhmälle 2-3/2021

• Valtionavustushankkeissa määriteltyjä toimenpiteitä/sisältöjä viedään 
eteenpäin alueellisen vapaaehtoisen valmistelun puitteissa;

- Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 
kokoamisen ja poliittisen ohjausryhmän 
asettamisen valmistelu 

- Valmistelua tukevan tiedon kerääminen



Kohti yhteistä Satakunnan hyvinvointialuetta
-Yhteistyöllä
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