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VALMIUSSUUNNITTELUA JA TILANNEKUVAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
TERVEYDENHUOLTOLAKIIN JA SOSIAALIHUOLTOLAKIIN
Lausunnonantajan lausunto
Lausunnonantajan organisaatio
Kunta tai kuntayhtymä
Näkemyksenne ehdotetuista sosiaalihuoltolain muutoksista
Lähtökohtaisesti pidämme esitettyä lakimuutosta tarpeellisena. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
yhteisen tilannekuvan muodostaminen on välttämätöntä väestön häiriöttömän palvelun
turvaamiseksi. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelut nivoutuvat yhteen normaalissa
toimintaympäristössä monin tavoin, mutta edellinen lakiluonnos olisi muuttanut nykykäytäntöä
turhankin radikaalisti. Tältä osin lakiluonnos on nyt paremmin olemassa olevaan asiantuntemukseen
ja resursointiin perustuva. Tukeutuminen toiminnallisesti tältä osin yliopistollisten sairaaloiden
sijaintikuntien organisaatioihin on luontevaa, mutta tilannekuvan muodostamisessa
sairaanhoitopiirien rooli on tärkeä. Tiedon jakaminen takaisin kunta- ja sairaanhoitopiiritasoille on
ensiarvoisen tärkeää.
Tilannekuvan kokoaminen ja sen välittäminen eri tahoille on kuvattu lakiluonnoksessa siten, että sen
toteuttaminen arjessa vaatii riittävän hyvät ja selkeät tekniset ratkaisut onnistuakseen.
Valmiussuunnittelua ja tilannekuvaa koskevat säädökset voimaan tullessaan vaativat lisäresursointia.

.

Näkemyksenne ehdotetusta terveydenhuoltolain muutoksista
Lähtökohtaisesti pidämme esitettyä lakimuutosta tarpeellisena ja perusteltuna. Kansallisen
tilannekuvan muodostamisen tärkeys ja ongelmat ovat konkretisoituneet käynnissä olevan
epidemian aikana, korostaen lakimuutosten tarvetta. Nyt lausuttavana oleva lakiluonnos on
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jalostunut edellisen lausuntokierroksen jälkeen, mutta samalla edellisen version voimakkaampi
ohjaava sävy on lievittynyt. Poikkeusoloissa tarvitaan taho, jolla on yksiselitteinen vastuu ja
vastaavat oikeudet nyt kyseessä olevien vastuiden toteuttamiseksi. Tämä tulisi huomioida lain
lopullisessa muotoilussa.

Terveydenhuollon yhteisen tilannekuvan muodostaminen on tärkeää perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon valmiuden ja varautumisen osalta. Sen muodostamisen tulisi perustua myös
normaalioloissa käytettäviin prosesseihin. Tilannekuvaa tulee ylläpitää koko ajan myös
normaalioloissa samoin mekanismein, jolloin valmius toimia häiriö- ja poikkeustilanteissa paranee.
Terveydenhuollon kansallisen tilannekuvan muodostamista helpottaa sen kerääminen portaittain ja
alueittain. Näemme valmiussuunnittelun koordinoinnin ja ohjauksen sekä tilannekuvan ylläpidon
vastuuttamisen viidelle yliopistosairaanhoitopiirille järkevänä. Tärkeää on myös jakaa viiden
erityisvastuualueen välillä tilannekuvaa, kuten myös takaisin muille sairaanhoitopiireille ja kunnille.
Tilannekuvan keräämisen tulee olla mahdollisimman pitkälle standardoitua ja jopa automatisoitua –
yhtenäiset tekniset ratkaisut valtakunnallisesti ovat tarpeen. Kerättävän tiedon tulee olla
sisällöllisesti tarkkaan määriteltyä, jotta se olisi myös kansallisella tasolla vertailukelpoista. On
tärkeää panostaa sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, jotka tukevat jatkuvan tilannekuvan välittämistä
niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin ja eri hallinnon alojen välillä. Valmiussuunnittelua ja
tilannekuvaa koskevat säädökset voimaan tullessaan vaativat lisäresursointia niin teknisten
ratkaisuiden kuin hallinnollisten rakenteidenkin osalta.
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