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VALMIUSSUUNNITTELUA JA TILANNEKUVAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
TERVEYDENHUOLTOLAKIIN JA SOSIAALIHUOLTOLAKIIN
Lausunnonantajan lausunto
Lausunnonantajan organisaatio
Sairaanhoitopiiri
Näkemyksenne ehdotetuista sosiaalihuoltolain muutoksista
Pohjois-Savon shp pitää hyvänä ehdotettuja sosiaalihuoltolain muutoksia.
Näkemyksenne ehdotetusta terveydenhuoltolain muutoksista
Pohjois-Savon shp pitää hyvänä ehdotettuja terveydenhuoltolain muutoksia.

Käynnissä oleva Covid-10-pandemia on osoittanut ehdotettujen muutosten tarpeen ja sen että
valmiussuunnittelussa on kehitettävää ja yhtenäistettävää. Sama koskee ajantasaisen tilannekuvan
ylläpitämistä niin alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Ohessa kuitenkin muutamia spesifejä huomioita lähinnä lain toteutumiseen liittynen:
Luonnoksessa lisätään lakiin uusi 42 a §, seuraavasti:

42 a §
Valmiuteen ja varautumiseen liittyvät tehtävät
Yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri erityisvastuualueellaan:
1) ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden valmiussuunnittelua valtakunnallisten yhtenäisten
periaatteiden mukaisesti;
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Tarvitaan vielä selkeämpi soveltamisohjeistus (asetus) ”periaatteisiin”, jotta taataan yhtenäinen ja
tasalaatuinen valmiussuunnittelu valtakunnallisesti, kuitenkin ottane huomioiden alueelliset erot
toiminnassa. Huomioitava että suomessa ei ole terveydenhuollon valmiussuunnitteluun suunnattua
koulutusta, minkä järjestämien tulisi helpottamaan lain nopeaa implementointia.

2) kokoaa ja analysoi tietoa terveydenhuollon häiriötilanteista ja niiden uhkista;

Tähän tehtävään tulee järjestää valtakunnallisesti yhtenäiset työkalut, jotta eri alueilta saatu tieto on
kerättävissä ja vertailtavissa. Arvioitava sisältyykö tähän jossakin vaiheessa myös
ympäristöterveydenhuolto? Sovittava myös miten ja ketkä tietoa käyttävät.

3) muodostaa ja ylläpitää terveydenhuoltojärjestelmän valmiutta kuvaavaa tilannekuvaa, joka
sisältää tiedot palvelujärjestelmän toiminnasta ja uormituksesta, henkilöstö ja materiaaliresursseista
ja tukipalveluiden toiminnasta;

Tarvitaan valtakunnallisesti yhtenäiset työkalut, johon tiedot keräytyvät mahdollisimman
automaattisesti, jotta eri alueilta saatu tieto on vertailtavissa. Sovittava selkeäasti mitä kaikkea
tilannekuvan halutaan sisältävän ja kuinka usein sen tulee päivittyä. Myös ”valmiutta kuvaavaa
tilannekuva” edellyttää jatkossa selkeää määrittelyä mitä silla tarkoitetaan, mihin kaikkeen
varaudutaan.

4) jakaa kohdassa 3 tarkoitetun tilannekuvatiedon salassapitosäännösten estämättä sosiaali-ja
terveysministeriölle, muille yliopistollista sairaalaa ylläpitäville sairaanhoitopiireille,
erityisvastuualueensa kunnille ja sairaanhoitopiireille niiden tilannekuvan luomiseksi ja tehtäviensä
hoitamiseksi;

Tämä tulee tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi esimerkiksi niin että tilannekuva kertyy johonkin
portaaliin, josta se on sitten niiden katsottavissa, jotka tieto tarvitsevat ja ovat oikeutettuja sitä
hyödyntämään. Manuaalista työtä vaativa tiedon jakaminen on haavoittuvaa kuten mm. Covid-19
epidemiassa on nähty.
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