
Kokoustiedot Aika 27.5.2021 klo 16.00 – 19.28
Paikka Satakuntaliiton virasto, Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Osallistujat
Päätöksentekijät

1)  saapui klo 16.10 §53
2)  saapui klo 16.33 §53
3)  poistui klo 16.58 §53
4)  poistui klo 17.45 §57
5)  poistui klo 18.18 §57
6)  poistui klo 19.22 §60

Jäsen

(*) Bergroth-Lampinen Diana, pj SDP
(*) Lehtonen Harri SDP
(*) Kivenmaa Harri SDP
(*) Leppikorpi Kalle SDP
(*) Jokinen-Anttila Leena SDP
(*) Tähtinen Tinja KOK
(*) Vahteristo Samu 5) KOK
(*) Vasama Juha 4) KOK
(*) Pietilä Satu 6) KESK
(-) Jokela Satu KESK
(*) Huhtanen Tapio KESK
(*) Salokangas Tommi 2) PS
(*) Salonen Tomi 1. vpj 3) PS
(*) Ranta Raisa 2. vpj VAS
(*) Salminen Petri VAS
(-) Leino-Holm Minka VIHR
(*) Korpela Simo KR
(*) Järvinen Marko SIN

Henkilökohtainen varajäsen

( ) Heino Mirva
( ) Raita-aho Voitto
( ) Rauta Markku
( ) Seimelä Sari
( ) Uimaluoto Marika
( ) Kuula Katja
( ) Aromaa Jaakko
( ) Kähkönen Kari
( ) Huhtanen Riikka
(-) Uusitalo Mikko
( ) Immonen Joonas
( ) Toriseva Seppo
( ) Järvinen Jaana
( ) Heino Oili
( ) Lehto Jouni
(-) Siren Tami
( ) Vähäkainu Johanna
( ) Jalonen Ari

Ohjausryhmän  
puheenjohtajisto

(*) Laitinen-Pesola Jaana, pj. 1) KOK
(*) Kalli Timo, 1. vpj. KESK
(*) Ylijoki Mirja, 2. vpj. SDP

Asiantuntijajäsenet (*) Haavisto Ermo, sairaanhoitopiirin johtaja
(*) Aro-Heinilä Asko, maakuntajohtaja
(*) Luukkonen Aino-Maija, Porin kaupunginjohtaja
(-) Luukkonen Johanna, Rauman kaupunginjohtaja
(-) Koivisto Anna-Liisa, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja
(*) Tähtinen Pekka, pelastusjohtaja
(*) Jaatinen Anna, hankejohtaja, Tulevaisuuden sotekeskus -hanke
(*) Lehtimäki Anneli, hankejohtaja, Soterakenneuudistus -hanke
(*) Metsälä Mira, viestintäasiantuntija
(*) Mäkilä Jukka, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat Pykälät 50 - 62
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja hyväksytty sähköisesti

Puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen

Pöytäkirjanpitäjä Jukka Mäkilä

Tarkastajat Tapio Huhtanen ja Raisa Ranta

Pöytäkirja yleisesti 
nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa www.satakunta.fi pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.

hallintojohtaja
Jukka Mäkilä

27.05.2021
Satasote johtoryhmä

PÖYTÄKIRJANOTE

5/2021

Otteen oikeaksi todistaa

Sivu 1

http://www.satakunta.fi/


MAAKUNNALLISTEN SOTE-PALVELUJEN JÄRJESTÄJÄ- JA TUOTTAJAROOLIEN 
VALMISTELU SATAKUNNASSA

Johtoryhmä 18.2.2021

Satakunnan hyvinvointialueen valmistelu Satakunnassa on suunniteltu tapahtuvan 
osana Satasoten sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen (valtionavustushanke) 
osa-alue 1 Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio kokonaisuutta. 
Osahankeen tavoitteena on tukea maakunnallisen sotepalvelujen järjestäjä- ja 
tuottajaroolien muotoutumista sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti, vahvistaa 
Satakunnan eri toimijoiden keskinäistä ja maakunnallista yhteistyötä, kehittää alueiden 
välistä yhteistyötä ja hyödyntää vertaisoppimista ja osallistua valtakunnalliseen sote -
rakenneuudistuksen valmisteluun ja huomioida siinä tehtävä työ maakunnallisessa 
valmistelussa.

Tätä työtä tekevät osahankkeissa Satakuntaliitto, Satakunnan sote-järjestäjät ja 
pelastuslaitos. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu Satakunnassa on suunniteltu 
toteutettavan sote -rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankesuunnitelman 
mukaisesti.  Satasote - Satakunnan sote -rakenneuudistuksen kehittämishankkeen 
hankesuunnitelmassa vapaaehtoinen alueellinen valmistelu on jaettu kolmeen (3) 
vaiheeseen, joiden toteuttaminen seuraa hallituksen lainsäädäntötyön etenemistä:

1)Ennen hallituksen lakiesitystä tehtävät toimet (syksy 2020)

2)Hallituksen eduskunnalle antaman lakiesityksen jälkeen tehtävät toimet (8.12.2020 
jälkeen)

3)Eduskunnan lakien hyväksymisen jälkeen tehtävät toimet (tavoite: 1.7.2021 jälkeen)

Ensimmäisessä vaiheessa tehty valmistelu on liittynyt Satakuntaliiton hankehallinnon ja 
hankkeen osatoteuttajien, kuntien ja kuntayhtymien, järjestäytymiseen ja 
valmistelutyöhön sekä osahankkeiden toteutuksen aloitukseen.

Hankesuunnitelman mukaan, toisessa vaiheessa hallituksen eduskunnalle antaman 
lakiesityksen- (8.12.2020) jälkeen, käynnistetään järjestämisvastuun siirtoon liittyvien 
tehtävien valmistelu. Lakiesitysvaiheessa valmistelussa huomioidaan, että kaikkien 
toimenpiteiden tulee noudattaa voimassa olevaa lakia. Valmistelutehtävät määritellään 
siten, että ne tukevat myös mahdollista vapaaehtoista yhdistymistä. Toisen vaiheen 
valmistelutyöhön kuuluvat hankesuunnitelman mukaan henkilöstö-, omaisuus- ja 
sopimussiirtojen valmistelu, tietoturvapolitiikka sekä ICT -kokonaisuusarkkitehtuuri ja sen 
hallintamallin rakentaminen ja hallinnollisten rakenteiden valmistelu. Vapaaehtoinen 
valmistelutyö on tarkoitus käynnistää päivittämällä edellisellä sote- ja 
maakuntauudistuksen aikana tehtyjä selvityksiä. 

Kolmannessa vaiheessa, lakien hyväksymisen jälkeen, perustetaan maakunnallinen uusi 
Y -tunnuksellinen sote -organisaatio, jonka nimissä voidaan toimia. Satasoten 
hankesuunnitelman mukainen vapaaehtoinen valmistelutyö tähtää siihen, että jos 
hallituksen tavoitteiden mukaisesti uusi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 
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hyväksytään 1.7. 2021 lukien, väliaikaishallinto eli väliaikainen valmistelutoimielin 
(VATE) pääsee mahdollisimman sujuvasti aloittamaan työnsä. 
Hankesuunnitelman mukaisia toimia ei ole Satakunnassa pystytty toteuttamaan 
hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. Lisäksi hankejohtajat ovat aloittaneet 
tehtävissään joulukuussa 2020 (Tulevaisuuden sote -keskus -hanke) ja tammikuussa 
2021 (sote -rakenneuudistuksen kehittämishanke). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää 
aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta palvelutuotanto kyetään 
turvaamaan heti vuoden 2023 alusta. Tämä edellyttääkin tässä vaiheessa valmistelua, 
joka mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) käynnistymisen heti, kun 
lainsäädäntö mahdollisesti hyväksytään 1.7.2021. 
 
Satakunnan tulevan Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava 
välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, 
mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimet. Voimaanpanolakiesityksen (8§ 2.mom) 
mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten 
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 
Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.

Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimen (VATE) 
asettamisesta kahden (2) kuukauden kuluessa lain (1.7.2021) voimaantulosta, 
valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen. Valtioneuvoston asettamassa 
valmistelutoimielimessä jäsenet ovat voimaanpanolakiesityksen (8§ 3. mom) mukaan 
seuraavasti alueen suurimman sairaanhoitopiirin vastatessa valmistelutoimielimen 
hallinnollisesta tuesta:

- alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet 
yhteensä seitsemän jäsentä

- sairaanhoitopiiri yhteensä kaksi jäsentä
- erityishuoltopiiri yksi jäsen
- alueen pelastustoimi yksi jäsen
- sekä jokaiselle varajäsen

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta säädetään 
voimaanpanolakiesityksessä (10§). Ne liittyvät muun muassa seuraaviin tehtäviin:

- hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset 
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi

- hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittäminen
- hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 

velvollisuuksien selvittäminen
- hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien 

tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen
- hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestäminen 
- päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
- osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
- valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen 

välittömästi liittyvät asiat
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Satakunnan alueella on perusteltua koota asiantuntijaryhmä, joka aloittaa vapaaehtoisen 
valmistelutyön mahdollisimman nopeasti ennen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon 
lainsäädännön mahdollista voimaan astumista 1.7.2021 ja vapaaehtoisen 
valmistelutoimielimen (VATE) asettamista. Asiantuntijaryhmällä on parhaat 
mahdollisuudet vapaaehtoiseen valmistelutyöhön ajatellen vapaaehtoisen 
valmistelutoimielimen (VATE:n) sujuvaa käynnistämistä mahdollisesti 1.7. 2021.

Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän kokoonpanon lähtökohtana voidaan 
pitää Voimaanpanolakiesityksen (8§ 2.mom) mukaisia perusteita, joiden mukaan 
vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän jäsenet on valittava osapuolten 
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.   
Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän neuvotteluisännyys ja 
puheenjohtajuus voidaan asettaa halutulla tavalla. Vapaaehtoisen valmistelutyön 
asiantuntijaryhmän jäsenillä tulee olla valmisteluvastuu ja jäsenten työaika 
vapaaehtoiseen valmistelutyön asiantuntijaryhmässä tulee olla riittävä (esimerkiksi 
vähintään 50 %) työajasta. Asiantuntijaryhmän edustajien määrä pyritään pitämään 
kohtuullisena, kuitenkin niin, että väliaikaiseen valmistelutyön asiantuntijaryhmän 
toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a 
§:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Kunnat, 
kuntayhtymät ja muut sote -toimijat tekevät ehdotuksena jäsenistä väliaikaiseen 
valmistelutyön asiantuntijaryhmän ja päätöksen väliaikaisen valmistelutyön 
asiantuntijaryhmän kokoonpanosta tekee Satasoten ohjausryhmä johtoryhmän 
esityksestä. Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän asettamisessa ei ole 
kysymys ennakoivasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanosta, vaan 
valmistautumisesta mahdollisimman ripeään valmistelun käynnistämiseen lakien 
voimaantulon (mahdollisesti 1.7.2021) jälkeen.

Valmistelija: hankejohtaja Anneli Lehtimäki

Täytäntöönpano: ohjausryhmä

Maakuntajohtajan esitys:

Johtoryhmä esittää ohjausryhmälle, että ohjausryhmä pyytää 
Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien, perusterveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja 
alueen pelastustoimen toimijoilta vapaaehtoisen valmistelutyön 
asiantuntijaryhmän asettamista ja päättää samalla ne 
voimaanpanolakiesityksessä (10§) mainitut tehtävät, joita 
tehdään kevään aikana ennen sosiaali- ja terveydenhuollon 
uusien lakien mahdollista hyväksymistä. Lisäksi johtoryhmä 
päättää esittää ohjausryhmälle, että ohjausryhmä esittää edellä 
mainittujen toimijoiden hyväksyttäväksi, että Satakunnassa 
asiantuntijaryhmän ja myös lainsäädännön mahdollisen 
hyväksymisen jälkeen VATE:n toimintaa ohjataan poliittisesti. 
Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan 
Satasoten nykyisen johtoryhmän ja ohjausryhmän toimesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Ohjausryhmä 11.3.2021

Vapaaehtoisen valmistelun tehtäviä ja aikatauluja esitellään kokouksessa johtoryhmän 
päätöksen nojalla.

Esitys: Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmä kuuli hankejohtaja Anneli Lehtimäen ja 
maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän alustukset johtoryhmän 
esityksen käytännön toteutuksesta.

Keskustelun jälkeen todettiin, että johtoryhmän 18.2.2021 
tekemän päätöksen jälkeen asian valmistelussa on havaittu, 
että tuollaisenaan esitys asiantuntijaelimen jäsenten 
asettamisesta aiheuttaa niin paljon kysymyksiä, että toimijat 
eivät pysty annetuilla tiedoilla yhdenvertaiseen 
päätöksentekoon. 

Ohjausryhmä päätti, että Satakuntaliiton koordinoimana 
käydään neuvottelut Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten 
kanssa eduskunnan käsittelyssä olevan hyvinvointialueiden 
perustamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen 
huomioon pääsopijajärjestöjen mahdollisuuden osallistua 
valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että väliaikaisen 
valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista 
heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti hyväksytään 1.7.2021.

Ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uusien lakien mahdollista 
hyväksymistä toteutetaan valmistelua rakennehankkeen 
ensimmäisen osa-alueen toimesta, hyväksytyn 
hankesuunnitelman ja myös voimaanpanolakiesityksessä (10§) 
mainituista tehtävistä:

1. Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöihin kohdistuvat 
selvitykset

2. Hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden selvittäminen sekä hyvinvointialueelle 
siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien selvittäminen

3. Hyvinvointialuetta koskevat taloushallintoon liittyvät 
selvitykset

4. Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstöön liittyvien 
asioiden selvitykset

5. Hyvinvointialueen toiminnan ja hallintoon liittyvien 
kokonaisuuksien valmistelua ja selvittelyä

Lisäksi ohjausryhmä päätti, että Satakunnassa VATE:n toimintaa 
ohjataan poliittisesti. Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus 
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toteutetaan Satasoten nykyisen johtoryhmän ja ohjausryhmän toimesta 
johon kuuluvat myös pääsopijajärjestöjen edustajat.

Johtoryhmä 27.5.2021

Tämän asiakokonaisuuden käsittelyä on jatkettu johtoryhmän kokouksessa 22.4.2021 
nimellä ”Asiantuntijaryhmän (VATE) nimeämisen tilannekatsaus”, jolloin asiaa esiteltiin 
johtoryhmälle ja esittelyn pohjalta käytiin keskustelu asiantuntijaryhmän asettamisesta.  
Johtoryhmän 22.4.2021 pöytäkirjan liitteenä ovat asiantuntijaryhmän nimeämispyyntö ja 
sen liitteenä tarkempi kuvaus eduskunnan käsittelyssä olevan lainsäädäntöesityksen 
edellyttämästä hyvinvointialueen valmistelutyön organisoinnista ja valmistelutyön 
sisällöstä, jonka vapaaehtoiseen operatiiviseen ohjaamiseen asiantuntijaryhmää ollaan 
asettamassa.

Asiantuntijaryhmän nimeämiseen saatiin Satakunnan sote-järjestämisvastuullisilta 
liitteenä olevat ehdotukset, jotka täyttävät niin tasa-arvolain kuin tehdyn pyynnönkin 
mukaiset edellytykset. 

Kun asiantuntijaryhmän asettaminen on menossa sopimispohjalta eteenpäin, niin 
Satakunnassa pitää myös ryhtyä valmistelemaan eduskunnan käsittelyssä olevan 
hyvinvointialueita koskevan voimaanpanolain 8 § 2 momentin määräystä siitä, mikä 
viranomainen virallisesti asettaa valmistelutoimielimen (VATE) lainsäädännön tultua 
hyväksytyksi. Tarkoitus on, että nyt valmisteltu asiantuntijaryhmä toimisi VATE:n 
esiasteena niin, että asiantuntijaryhmä voitaisiin nimetä sellaisenaan tai ainakin lähes 
sellaisenaan viralliseksi VATE:ksi.

Asiantuntijaryhmän asettamisesta ja erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin roolista 
Satakunnan hyvinvointialueen valmistelussa nyt vapaaehtoisen valmistelun aikana ja 
erityisesti lainsäädännön tultua hyväksytyksi eduskunnassa on tarpeen käydä 
tarkentavaa keskustelua. Tähän kokonaisuuteen liittyviä asioita on esimerkiksi VATE:n 
toiminnan aikaisen hallinnollisen tuen järjestäminen (voimaanpanolakiesitys 8 § 5 
momentti). Sairaanhoitopiirin taholta tällaista keskustelua on esitetty, mutta keskustelua 
ei ole käyty, koska Satasoten osalta ei ole määritetty kenellekään toimivaltaa tällaiseen 
keskusteluun. Esimerkiksi vain johto- ja ohjausryhmän puheenjohtajien mandaatti ei 
mahdollista tällaista keskustelua. Vähintään Satasoten johtoryhmän pitää päättää, ketkä 
edustavat Satasotea Satakunnan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvissä 
keskusteluissa.

Valmistelija: maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä

Täytäntöönpano: ohjausryhmä

Maakuntajohtajan esitys: Johtoryhmä päättää:

1. Esittää ohjausryhmälle, että Satasote asettaa 
Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten tekemien 
esitysten perusteella Satasoten asiantuntijaryhmäksi 
esityslista liitteenä olevan esityksen mukaisen 
ryhmän. Ryhmän tehtävänä on eduskunnan 
käsittelyssä olevan hyvinvointialuetta koskevan 
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lakiehdotuksen voimaanpano-osan 10 § mukaiset 
tehtävät.

2. Oikeuttaa Satakuntaliiton kutsumaan 
asiantuntijaryhmän orientoitumiskokoukseen ennen 
ohjausryhmän asettamispäätöstä. 

3. Esittää ohjausryhmälle, että ohjausryhmä nimeää, ja 
saattaa päätöksensä Satakunnan sote-
järjestämisvastuullisten toimijoiden tietoon, sen 
viranomaisen, joka eduskunnan käsittelyssä olevan 
hyvinvointialueita koskevan voimaanpanolain 8 § 2 
momentin mukaisesti virallisesti asettaa 
valmistelutoimielimen (VATE) lainsäädännön tultua 
hyväksytyksi.

4. Nimetä Satasoten edustajat, jotka voivat käydä 
Satasoten nimissä keskusteluja Satakunnan 
hyvinvointialueen valmisteluun liittyen esimerkiksi 
Satakunnan sairaanhoitopiirin, mutta tarvittaessa 
myös muiden toimijoiden kanssa.

Päätös: Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

5. Saattaa tämän pykälän ja sen päätökset Satakunnan 
sotejärjestämisvastuullisten toimijoiden tiedoksi ja 
kommentoitavaksi tiistaihin 15.6.2021 mennessä.

Kohdan 4. edustajaksi nimettiin Satasoten johtoryhmän ja 
ohjausryhmän puheenjohtajisto sekä maakuntajohtaja.

Kohtaan 3. päätettiin lisätä keskustelun jälkeen, että 
Satasoten johtoryhmän ja ohjausryhmän puheenjohtajisto 
valmistelee esityksen valittavasta viranomaisesta 
ohjausryhmälle.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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EHDOTUKSET ASIANTUNTIJARYHMÄN JÄSENIKSI / LUONNOS 6.5.2021

varsinainen jäsen varajäsen

Eura Kalevi Mäkipää Kari Kankaanranta

Huittinen Kristiina Piirala Terhi Huida

Kankaanpää/Siikainen/Posa-alue Jaana Männikkö Anne Vanhatalo

Mika Hatanpää Viveka Lanne

Kessote Hanna-Leena Markki Jyrki Vatanen

Juha Jaatinen Kati Nordlund-Luoma

Porin perusturva Aino-Maija Luukkonen Sanna Mustajoki

Mikko Viitala Ilkka Manninen

Katri Siiri-Valovirta Sari Hatanpää

Satakunnan pelastuslaitos Pekka Tähtinen Jyri Leppäkoski

Satasairaala Ermo Haavisto Merja Paavola

Petteri Lankinen Paula Asikainen

Tero Mäkiranta Anna Alarautalahti-Heurlin

Säkylä Taina Juvonen Tarmo Saarinen

Rauma Satu Helin Hannu Nordqvist

Saila Hohtari Johanna Ylikoski

Satakuntaliitto Asko Aro-Heinilä Jukka Mäkilä
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