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Mistä on kyse?
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Mistä on kyse?

Yhdenvertaiset ja nykyaikaiset palvelut 

Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen 

Kustannusten kasvun hillitseminen

Resurssien tehokas käyttö

Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen 

Valinnanvapauden lisääminen



Maakuntauudistus Satakunnassa

• Palvelut 223 000 asukkaalle

• Siirtyviä työntekijöitä 11 000

– 1 000 työntekijän työ liittyy 

aluehallintoon

– 10 000 työntekijän työ liittyy 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon

• Sote-budjetti noin miljardi euroa



Maakuntauudistus Satakunnassa
• Satakunta on turvallinen ja elinvoimainen alue 

ihmisille, palveluille, elinkeinoelämälle, taloudelle ja 

ympäristölle

• Osaaminen korostuu ja siitä ollaan ylpeitä 

maakunnassa, Suomessa ja maailmalla

• Satakunta on lähellä ja Satakunnassa kaikki on 

lähellä

• Satakuntalaiset huolehtivat itse hyvinvoinnistaan ja 

heistä huolehditaan hyvin. Palvelut järjestetään 

sujuvasti ja asiakaslähtöisesti



Väliaikaishallinnon aikaiset 

valmistelulinjat
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Valmisteluryhmät

• 28 valmisteluryhmää

• Jatkavat valmistelua huomioiden maakunnan 
palvelualueet 
– VATE:n alaisuudessa ja ohjauksessa

– Yhteistyö muutosjohtajien, eri alojen 
vastuuvalmistelijoiden, sote-projektien sekä 
muutosagenttien kanssa

 Tehtävänä syventää ja yhdenmukaistaa 
toimiala-osaamista palvelutuotannon 

kehittämisessä ja tukea VATE:n työtä toimialan 
sisältöasioissa





Sote-toimintasuunnitelma
• Satasoten projektisuunnitelman linjaukset ohjaavat edelleen valmistelua

• 15 sote-substanssivalmisteluryhmää, joille on määritelty yleisellä tasolla
– Tavoitteet (Osa tavoitteista ja aikatauluista määrittyy  STM:n linjausten mukaan.)

– Toimenpiteet ja niiden tavoiteaikataulut

– Vastuutahot ja yhteistyökumppanit

– Odotetut tuotokset ja tulokset

• Valmisteluryhmien kokoonpanoa on tiivistetty
– Työryhmät voivat nimetä toimeenpanevia alatyöryhmiä

• Valmisteluryhmät raportoivat sote-muutosjohtajalle, jonka kautta asiat etenevät 
Vatelle ja päättäville tahoille

• Satasote-hankkeet ja valmisteluryhmät tekevät kiinteää yhteistyötä

• Valmisteluryhmien toimeksiannon aikajännettä esitetään ajalle 1.10.2017 –
31.10.2018 keskeytymättömän valmistelun varmistamiseksi
– Uudistuksen tehtävä- ja toimijakenttä on laaja-alainen: uudistus koskee kaikkea 

toimintaa. Integroitujen prosessien ja yhteisten toimintamallien rakentamista on tehtävä 
pitkäjänteisesti. Aikajänne vastaa myös kärkihankkeiden tavoiteaikataulua



Satakunta jätti hakemuksensa 

palvelusetelikokeiluun
• STM avasi haun palvelusetelikokeilujen laajennukseen sekä 

uusille hankkeille 4.10.2017

• Kokeiluhanke toteutetaan 12/2017 – 12/2018 

• Palvelusetelikokeilun hankesuunnitelma kohdistuu 

henkilökohtaiseen budjettiin ja terapiapalveluiden 

palveluseteliin

• Kunnilta pyydetty sitoumus osallisuudesta

• Valinnanvapauslakiluonnos-lausunto



Palveluseteli; maakunnallisesti yhteinen palveluseteli 

otetaan käyttöön erilaisissa terapioissa mm. 

• Musiikkiterapia

• Allasterapia

• Toimintaterapia

• Kuvataideterapia

• Ratsastusterapia

• Eläinavusteinen terapia

• Fysioterapia

• Lymfaterapia

• Jalkojenhoito

• Psykoterapia

• Neurologinen kuntoutus

• Puheterapia ja tulkkipalvelu lisäämään kommunikoinnin 
mahdollisuutta

• Mahdollisesti myös sopeutumisvalmennus



Henkilökohtainen budjetti

• Henkilökohtainen budjetti on asiakassuunnitelmassa 
määritellyn palvelukokonaisuuden hankkimiseksi määritelty 
rahasumma. 

• Budjetin saaminen edellyttää, että maakunnan liikelaitos arvioi 
palvelutarpeen ja tekee asiakkaalle asiakassuunnitelman. 

• Näiden palvelujen perusteella määritellään henkilökohtaisen 
budjetin sisältö ja palveluihin käytettävissä oleva euromäärä.

• Henkilökohtaista budjettia on tarjottava jatkuvaa ja laaja-
alaista tukea tarvitseville ikääntyneille tai vammaisille 
henkilöille.

• Hankkeessa henkilökohtainen budjetti kohdentuu vammaisten 
ja ikääntyneiden palveluasumiseen.























Kiitos!

Kysymyksiä?


