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Ajankohtaista järjestötoimijoille 11.3.2019  

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksen kaatuivat  

Uudistus siirtyy nyt kokonaisuudessaan seuraavan hallituksen ratkaistavaksi. Hallituksen kokoonpanosta ja 
neuvotteluista riippuu, millainen yhteinen linja löytyy. Jos kaikkien puolueiden yhteinen tahtotila on jatkaa 
muutoksen eteenpäin viemistä, ministeriöt ja maakunnat voivat jatkaa valmistelua myös kesän yli. Syksyllä 
lienee selvillä, millaista mallia ja lakiperustaa uusi hallitus ryhtyy esittämään. Koska lakivalmistelu alkaa 
alusta, maakunnan tai sitä vastaavan itsehallinnollisen alueen aloitus siirtyisi vähintään vuoteen 2023. Jos 
uusikaan hallitus ei löydä yhteistä näkemystä, kansallisen ratkaisun etsiminen raukeaa kokonaan. Seuraavista 
askelista saataneen jotain osviittaa aikaisintaan huhtikuussa.  

Keski-Suomi ajaa valmistelun hallitusti alas tulevan kevään aikana 

Alasajo tarkoittaa KS 2021 -projektin mukaan konkreettisesti sitä, että Keski-Suomen liiton alaisuudessa tehty 
maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu nykymuodossaan pysähtyy. Valmistelijat käynnistävät loppurapor-
toinnin Keski-Suomessa havaituista kehittämistarpeista sekä laatii ehdotukset siitä, millaista maakunnallista 
kehittämistyötä kannattaisi jatkossa tehdä. Toukokuussa on luvassa laaja ja kaikille yhteistyökumppaneille 
avoin seminaari, jossa uudistustyön opit käydään läpi. Tarkempaa aikataulua seminaarille ei vielä ole tie-
dossa.  

Palveluntuottajatyöryhmien työskentely ja niiden osalta maaliskuulle sovitut työpajat perutaan.  

Palveluntuottajien työryhmien ja työskentelyn jatkosta keskustellaan 27.3. klo 15.00-18.00 Cygnaeustalolla 
pidettävässä tuottajatapaamisessa. Mikäli pääset paikalle, tule kuulemaan lisätietoja.  Välitän tarkemman 
kutsun myöhemmin. Eri tuottajatyöryhmien jäsenet saanevat vielä tarkempaa viestiä oman työryhmänsä ja 
sovittujen kokousten osalta.  

Keski-Suomen järjestämissuunnitelman 3. versiota kannattaa kommentoida, mikäli valmista pohjaa on  

Olen keskustellut vastuuvalmistelijoiden kanssa lausuntojen tekemisen mielekkyydestä tässä tilanteessa. 
Ohje on seuraava: Mikäli valmista lausuntopohjaa on jo tehty, lausunto kannattaa lähettää, koska jatkossakin 
tarvitaan näkemyksiä siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Tyhjältä pöydältä lausuntoa ei kuitenkaan enää kan-
nata alkaa tekemään. Lausuntoaikaa on 15.3. saakka.. Lausuntopalveluun.   

Mitä soten kaatuminen tarkoittaa järjestöjen kannalta?   

Keskisuomalaiset järjestöt ovat jo aiemmin todenneet, että sotesta huolimatta tarvitaan mm. järjestöjen kes-
kinäisen yhteistyön ja verkostojen tiivistämistä sekä yhteistyön kehittämistä olemassa olevien organisaatioi-
den kanssa. Järjestö 2.0- kokonaisuuteen kuuluva Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke jatkaa toimin-
taansa. Hankkeelle on tässä vaiheessa olemassa oleva rahoituspäätös kuluvalle vuodelle. Hankkeen toimin-
nan suuntaamisesta keskustellaan mm. rahoittajan (STEA) ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa kevään mit-
taan. Osa hankkeen toiminnasta suunnataan uudelleen, osa jatkaa entisellään. Lisää tiedotetaan, kun asiasta 
on uutta tietoa.  
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