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Hyvinvointia rakentamassa 
 
Aluevaalit saatiin pidettyä viime sunnuntaina. Lähtökohdat vaaleille eivät olleet parhaasta päästä. 
Ennakkoon veikkailtiin paljonkin aluevaalien ennätysalhaisesta äänestysinnosta. Tilannetta ei 
auttanut kaksi vuotta jatkuneen koronatilanteen paheneminen koko epidemiakauden 
huonoimmaksi. Kevään kuntavaaleja siirrettiin eteenpäin koronatilanteen vuoksi. 
Hyvinvointialueuudistuksen osalta aikataulu tiedettiin jo ennakolta niin tiukaksi, ettei vaalien 
siirtäminen parempaan ajankohtaan tullut kysymykseen.  
 
Hyvinvointialueuudistuksena nykyään puhuttavaa sote-uudistusta on valmisteltu eri malleilla 
pitkään. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) käynnistyi 2006. Hankkeen johdosta 
saatiin aikaiseksi roppakaupalla kuntaliitoksia. Osa kunnista tarttui velvoitteeseen järjestää sote-
palvelut isommalla väestöpohjalla ja osa viis-veisasi velvoitteesta. Kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksen jälkeen kuntamalliksi ja erityisesti sote-palveluiden järjestämismalliksi 
on jokainen hallitus esitellyt oman vaihtoehtonsa. Järjestämisvaihtoehdot ovat törmänneet 
järjestäen seinään. Nyt ollaan saattamassa tätä pitkää maratonia loppusuoralle. Maalissa ei olla, 
mutta malli on selvä.  
 
Hyvinvointialueuudistus on massiivinen. Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyy lähes 10 000 
työntekijää jotka työskentelevät nykyisellään kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, 
sosiaalipalveluiden, erikoissairaanhoidon tai pelastustoimen palveluissa. Nämä ihmiset tekevät joka 
päivä töitä meidän kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi tai pahoinvoinnin helpottamiseksi. 
Kiinteistömassa joka siirtyy hyvinvointialueelle vuokralle, on Satakunnassakin huima. Oli sitten kyse 
kiinteistöjän kappalemäärästä, neliöistä, saati kuntien taseissa olevista arvoista.  
 
Ulvilan kaupungin ongelma on ollut pitkään sote-menojen kasvu. Perusterveydenhuollon 
kustannuskehitykseen ei ole koettu olevan todellisia vaikuttamiskeinoja. Erikoissairaanhoidon 
kustannustason kehitys on ollut vielä jyrkempi ja vaikuttamiskeinot vielä kauempana. 
Sopeutustoimet on jouduttu tekemään omasta toiminnasta, joka on johtanut epäsuhtaan.  
 
Ulvila on uudistuksen voittajia taloudellisesta näkökulmasta. Menoja siirtyy enemmän 
hyvinvointialueelle kuin tuloja. Todellinen ongelma tulee olemaankin tulevaisuudessa 
hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen ja rahoitus. Itse uudistus tuo uhkatekijöitä 
kustannustason nousuun paljon. Onnistumisen mahdollisuuksiakin on kuitenkin olemassa. 
Palvelutuotannossa prosessien tulee aina olla jonkun tahon tiukassa ohjauksessa ja omistuksessa, 
koko ketju alusta loppuun. Nykyisessä järjestelmässä sote-palveluiden prosesseista vastaa 16 
kuntaa ja monta kuntayhtymää päälle, joista kaikki toimivat eri lailla ja kaikki vetävät vähintäänkin 
vähän kotiin päin. Hyvinvointialuemallissa yksi organisaatio vastaa kokonaisuudesta ja näin ollen 
mahdollisuudet saada järkeistyksiä aikaiseksi on paljon paremmat. Toivokaamme siis 
päätöksentekokykyä vasta valitulle hyvinvointialueen valtuustolle!  


