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Sosiaalihuoltolain (1301/2014) uudet pykälät 33 b ja 33 c § vahvistat sosiaalihuollon roolia
varautumisessa. On tärkeää, että erityisesti pienten kuntien verkostomaista yhteistyötä muiden
kuntien ja erityisesti sairaanhoitopii-rin/terveydenhuollon kanssa parannetaan sosiaalihuollon osalta
lakiuudistuksen myötä. Yksittäisen kunnan tai kun-tayhtymän osaaminen tai käytettävissä olevat
resurssit eivät aina ole riittäviä ja niiden osalta on tärkeä edistää yh-denmukaisten sosiaalihuollon
toimintamallien käyttöönottoa yhtä kuntaa tai kuntayhtymää laajemmilla alueilla.

Valmiusajattelun tulisi tulla osana myös sosiaalityön opintoja kuten on terveydenhuollossakin.
Lakiuudistuksen myötä on tärkeä turvata riittävä osaaminen, resursointi ja verkostoituminen myös
sosiaalihuollon valmiusasioissa sekä maakunnan että valtakunnankin tasolla.

Virtain kaupunki pitää hallituksen esityksen hyvänä ja edistettävänä.
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Näkemyksemme ehdotetuista terveydenhuoltolain muutoksista

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 38:n 1 momentin muuttaminen ja 42 a § lisäys.

Lakimuutos vahvistaa sairaanhoitopiirien koordinaatio- ja johtamisvastuuta valmiusasioissa. On
erittäin tärkeää, että erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sosiaali- ja
terveyspalveluista vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit seuraavat omalla alueellaan tilannetta ja
mahdollisia häiriöitä ja niiden vaikutuksia terveyspalvelu-jen antamiseen ja palvelujen tarpeeseen.
On tärkeää, että tilannetietoja kerätään jatkossa keskitetysti sairaanhoito-piirissä ja että valtakunnan
tasolla myös tarkennetaan ja yhtenäistetään tietojen keräämiseen periaatteita.

Mahdollisimman selkeä ja yhtenäinen tilannekuva sairaanhoitopiirin tasolla helpottaa erilaisten
kriisitilanteiden hoitamista. Lakiuudistuksen myötä sairaanhoitopiirille tulisi tehtäväksi
sosiaalihuollon tilannekuvan kerääminen ja siihen liittyvä koordinaatio yhteen terveydenhuollon
kanssa, mikä olisi myös erittäin hyvä uudistus.

Lakiuudistuksen myötä valmiussuunnittelu perustuisi valtakunnallisesti yhtenäisiin periaatteisiin ja
ylipistolliset sai-raanhoitopiirit tekisivät keskenään yhteistyötä, jotta valmiussuunnittelusta
muodostuisi valtakunnallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä
toimisivat yhteistyössä keskenään siten, että niiden olisi mahdol-lista yhdessä muodostaa
valtakunnallinen tilannekuva. Alueen kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
valmiussuunnittelusta vastaavat osallistuisivat tähän työhön riittävän sosiaalihuollon ja
perusterveydenhuollon osaamisen ja resursoinnin varmistamiseksi.

Sosiaalihuollon osalta muutos olisi merkittävä, koska nykyisessä kuntapohjaisessa
toimintarakenteessa ei ole ollut yhtä selkeää ja koostavaa järjestämisvastuullista toimijaa, jolle
vastaavan koordinaatio- ja yhteensovittamistehtävän olisi voitu sosiaalihuollon osalta antaa, eikä
erityisvastuutasoista kokoavaa tietoa ole aiemmin pystytty sosiaalihuol-lon osalta monipuolisesti ja
kattavasti keräämään.

Virtain kaupunki pitää hallituksen esityksen hyvänä ja edistettävänä.
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