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HE terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta; Valmiutta ja
häiriötilanteiden hoitamista koskevat säädökset
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Muita kommentteja
Näkemyksenne ehdotetuista sosiaalihuoltolain muutoksista
Valtion osallistuminen sosiaalihuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden
hoitamiseen rahoittamalla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen valtion varoista on erityisestä
syystä tarkoituksenmukaista sosiaalihuoltolain 33 b §:n mukakaisesti on kannatettava.
Sosiaalihuollon osaamisen ja edustuksen varmistaminen terveydenhuoltolain 42 a §:ssä
tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten on myös välttämätöntä.
Näkemyksenne ehdotetusta terveydenhuoltolain muutoksista
Esitys on lähtökohtaisesti perusteltu ja hyvä lakimuutosehdotus, mutta se on samalla ongelmallinen.
Esityksen 42 a §:n mukaan sairaanhoitopiiri, jossa on yliopistollinen sairaala (erva) tehtävänä olisi
johtaa ja yhteen sovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä valmiussuunnittelua
erityisvastuualueellaan. Tämä on kannatettava muutos. Samoin kannatettavaa on se, että erva-alue
muodostaa tilannetiedoista erityisvastuualueensa ajantasaisen sosiaali- ja terveydenhuollon
tilannekuvan ja ylläpitää sitä yhdessä muiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävien sairaanhoitopiirien
kanssa siten, että muodostuu valtakunnallinen tilannekuva.

Esityksen 42 a §:n 3 kohdan mukaan erva-alue johtaa erityisvastuualueellaan terveydenhuollon
resursseja valmiussuunnitelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti normaaliolojen
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, kun yhden sairaanhoitopiirin resurssit ylittyvät. Erva-alueelle
annettavaa johtamismandaattia olisi täsmennettävä, koska sairaanhoitopiirit kuitenkin vastaavat
viimekädessä itse omasta toiminnastaan. Johtamismandaattia ei voi luovuttaa esityksen mukaisesti
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erva-alueelle, ellei myös muilla sairaanhoitopiireillä ole mahdollisuutta osallistua johtamistoimintaan
esim. johtoryhmätyöskentelyn avulla. Kuntien olisi kytkeydyttävä myös mukaan
johtamisjärjestelmään ja lisäksi on huomioitava, että muut viranomaiset tekevät omalla alueellaan
toimivien sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyötä ja yhteensovittavat varautumista osaltaan.

Luotavassa mallissa on olemassa riski, että tilannekuvan luomisessa korostuu erityisesti
erikoissairaanhoidon tilanteen tarkastelu, ja perustason terveydenhuollon ja erityisesti
sosiaalihuollon tarpeiden ja tilanteen huomioiminen jää vähäisemmälle.

Ehdotettu muutos varmistaa osaltaan reaaliaikaisen tilannekuvan muodostumisen ja sen perusteella
on mahdollista johtaa ja ohjata terveydenhuollon resursseja tilanteessa, jossa terveydenhuollon ja
sosiaalitoimen resurssit eivät riitä väestön turvallisuutta ja terveydentilaa uhkaavan tilanteen
hoitamiseen normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.
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