
Maassa on perustettu Euroopan 
komission tyydytykseksi han-
ke, jolla on tarkoitus uudistaa 

maan asukkaiden sairauksien ja muiden 
murheiden hoito. Uudistusta on nyt 
väännetty kolmisen vuotta ja kalkkiviivat 
vilahtelevat sekä valmistelijoiden että 
päättäjien jalkojen alla.

Juuri nyt, aivan näinä päivinä, koko pro-
sessi on kliimaksissaan.

Merkittävimmät piirteet tässä hetkessä 
ovat virkaihmisten (lääkärit, juristit, 
hallintoammattilaiset, taloustieteilijät, 
hoitajat, sosiaali-ekspertit...) pöydältä 
siirtymässä poliittiseen päätäntään joka 
tarkoittaa Kataisen, Sipilän, Urpilaisen 
ja Soinin korvienväliä. Se, mikä helmi-
kuussa kaatui kolmessakymmenessä 
tunnissa, on nyt noussut kuin fenix-lintu 
tuhkasta ja tuntuu pysyvän siivillään, 
joskin hyvin haparoiden. Uudistuksessa 
(kunnan-, läänin- ja valtionsairaalat & 
köyhäinapu), sen aivan ytimessä on rape-
at 5 200 000 suomalaista ihmistä, joista 
tosin 5% käyttää koko potista liki 70%. 
Potin koosta saa käsityksen, jos ottaa 
neljä 50-senttistä ja jättää niistä vain 
yhden omaan taskuunsa.  Ne kolme ovat 
se potti.

Koska kyseessä on todella mittava vallan 
uusjako, koko suomalainen päätäntä-
järjestelmä pidättää nyt henkeään ja 
jostain laivan uumenista jo/taas kuu-
luu vaimeasti ”pelastautukoon ken voi 
– kaikki miehet kannelle” ... ”huh, ja 

rommia pullo” (Mikko Alatalo) Laivan 
peräsillan kabiinissa, tiukasti salaisten 
merikarttojensa äärellä istuu 20 viisasta, 
joiden korvista kohta tulee savua. Sen 
rautaisempaa osaamista ei maasta löydy 
valmistelemaan uutta “läänijakoa” niille, 
jotka tarvitsevat arjessaan tukea tai 
apua, solisaalia tai leikkuuveistä. Yhtei-
sestä potistamme 2/3 kuluttavaa kainalo-
sauvaa ja sen käyttöohjeita pykätään.

Yksi mielenkiintoinen huomio sallitaan?  
Ytimessä on tällä hetkellä neljä naista. 
Valmista on 15. toukokuuta, poliitikkojen 
pöydältä asia lähtee päätettynä lokakuul-
la, voimassa päätös on vuoden päästä 
ja ”tätä nyt sitten kaikki noudattakoot” 
lukee Nokia Lumia 1020:ni almanakassa 
1.1.2017. 

Lopuksi uudistuksen sisältö ja rakenne. 
Kuvitellaanpas tasasivuinen kolmio. Sen 
vasemmassa alakulmassa lukee AIKA.
Oikealla alhaalla lukee PAIKKA.  Kolmion 
ylös osoittavassa kärjessä lukee MUU-
TOS. (lähde: Arto Koski, “valtakunnan 
kuntauudistaja”, Turku) ”Yksinkertaista, 
rakas Watson” (sanoisi Holmes). Sote-uu-
distusta käsittelevä tyhjentävä raporttini 
päättyy tähän.

Lisää aiheesta:

1. Pelttari, Mikko: “Maailma on yksi” (Yliopisto 4/2014, ss 
34-37)

2. Sailas, Raimo: “Kun KOOMA-malliakaan ei uskota” (Kanava 
3/2014, ss 34-35)
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