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Mistä kaikki alkoi?
• Pääministeri Sipilän hallitusohjelma 27.5.2015:
– Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluiden
(SOTE) järjestämisratkaisun kuntaa suurempien
itsehallintoalueiden pohjalta. Alueita on yhteensä
enintään 19. Alueet vastaavat sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan.
– Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon
yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla
yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä
(valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on
toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja
toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.
• Järjestämisvastuu alueille 1.1.2019 alkaen
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Mitä tapahtui valtakunnallisesti? (1/2)
• 7.11.2015: maakuntia 18 kpl, joista 15 sote-järjestäjiä
• 5.4.2016: sote-palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu
18 maakunnalle + 5 sote-yhteistyöaluetta (erva-pohjalle)
• 26.5.2016: maakuntien liitot käynnistivät esivalmistelun
• 7.3.2017: sotemaku-lakiesitykset eduskunnalle
• 9.5.2017: valinnanvapauslakiesitys eduskunnalle
– ei läpäissyt perustuslakivaliokunnan (PeV) käsittelyä

• 5.7.2017: uudistuksen aikataulua pidennettiin
– uudet maakunnat aloittavat 1.1.2020

• 8.3.2018: uusi esitys valinnanvapauslaista eduskunnalle
– PeV edelleen kriittinen

• 27.6.2018: uudistuksen aikataulua pidennettiin taas
– uudet maakunnat aloittavat 1.1.2021
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Mitä tapahtui valtakunnallisesti? (2/2)
• 7.11.2018: sote-valiokunta (StV) sai valmiiksi
mietintöluonnoksensa sotemaku-lakipaketeista
– lakipakettien käsittely siirtyi PeV:lle

• 22.2.2019: PeV:n lausunto lakipaketeista valmistui
– lait palasivat takaisin StV:n käsittelyyn

• 26.-27.2.2019: ministeriöt antoivat ratkaisuehdotuksensa
PeV:n esittämiin korjauksiin
– asiantuntijoiden toisistaan poikkeavat näkemykset kuulemisissa ja
aikataulun tiukkuus nousivat yhä vahvemmin esille

• 8.3.2019: pääministeri Juha Sipilä jätti hallituksensa
eronpyynnön
– maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu
lopetettiin samalla päivämäärällä
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Miten edettiin Etelä-Pohjanmaalla?
• Ensimmäiset maakunnalliset kokoontumiset 2015 lopulla
– kuntien rahoittama EPSOTE-projekti alkoi myös 2015 loppupuolella

• Työryhmiä perustettiin keväästä 2016 alkaen
– työskentely oli monilta osin viety jo hyvin pitkälle keväällä 2017

• Poliittisesta ohjausmallista sovittiin ja ensimmäiset
rekrytoinnit tehtiin valmistelutyöhön syksyllä 2016
• Loppukesällä 2017 aloittivat työnsä vastuuvalmistelijat
• Valmistelu jatkui 2017-2018 alkaen uudella aikataululla
SOTEMAKU-johtoryhmän ja VATEn ohjauksessa
• Loppuvuonna 2018 ja alkuvuonna 2019 syntyi jo selvää
tuskastumista päätösten venymiseen ja jatkuviin
aikataulujen siirtoihin
• Epävarmuus päättyi 8.3.2019
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Mihin suuntaan nyt Suomessa?
• STM: SOTE-palvelujen uudistamista ja kehittämistä
jatketaan yhteistyössä
– Tehty valmistelutyö hyödynnetään jatkokehittämisessä
– Kärkihankkeiden kokemukset otetaan käyttöön =>
yhteistyötä ja vuorovaikutusta tullaan jatkamaan ja
kehittämään mm. kärkihankkeiden siltauksen ja
alueellisten koordinaattoreiden kautta
• STM edistää rakenteista riippumatta kansallisen
tietopohjan ylläpitoa, kehittämistä sekä tietojohtamisen
kokonaisuutta
• Uusi hallitus lähtee todennäköisesti ensin ratkaisemaan
soten kokoamista ”leveämmille hartioille”, ja ehkä
myöhemmin kytketään myös muuta mukaan
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Miten jatketaan E-P:llä?
• Jatkoaskeleet (SOTEssa) ovat kuntien käsissä
• Keskustelu kuntajohtajafoorumissa 28.3.
• Perlaconin selvityksen (kuntien talouden kehitysnäkymät
yms.) esittely SOTEMAKU-ohjausryhmässä 29.3.
• Todennäköisesti kuntien yhteiskokous eduskuntavaalien
jälkeen huhtikuun loppupuolella
• Tavoitteena löytää yhteistyömalli (esim. vapaaehtoinen
kuntayhtymä tai EPSHP:n perussopimuksen muutos)
• Myös eduskuntavaalien tuloksella on todennäköisesti
vaikutusta jatkolinjauksiin; tosin hallitusohjelma
valmistunee vasta kesäkuulla
• Uudistusprosessin aikana syntyneitä yhteistyörakenteita
ja toimintatapoja kannattaa hyödyntää!
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Kiitos yhteistyöstä harjoitus jatkuu…
www.uusiep.fi

