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1 Johdanto
Sosiaali-ja terveysministeriöon pyytänyt 31.3.2020lausuntojaluonnoksestahallituksenesityksestälaeiksi
terveydenhuoltolainja sosiaalihuoltolainmuuttamisesta.Esitysluonnoksessa
on ehdotettulainsäädäntömuutoksia,joilla on tavoiteltuparempaakriisi- ja poikkeusolojenvalmiussuunnittelua.
Sosiaali-ja terveydenhuollon neuvottelukuntaon nimittäin havainnutselkeitäpuutteitamuun muassavalmiussuunnittelunyhteensovittamisessa,tilannekuvanluomisessaja huoltovarmuudessa.
Tarkoituksenaon ollut ensimmäisessä
vaiheessa
luodamahdollisimmanpian valtakunnallisestiyhtenäisetrakenteetvalmiussuunnittelulle,tilannekuvanluomiselle sekähäiriötilanteidenjohtamiselle.Lausuntoaikaon ollut tavanomaistalyhyempi Covid19-pandemian
johdosta.Lausunnoton pyydettytoimittamaanviimeistään15.4.2020.
Esityksenmukaansairaanhoitopiireille,joissaon yliopistollinen sairaala,annetaantehtäväksisosiaali-ja terveydenhuollonyhteisenvalmiussuunnittelunjohtaminenja yhteensovittaminen
sekäajantasaisen
tilannekuvan
luominen ja ylläpitäminen.Yliopistollista sairaalaaylläpitävät sairaanhoitopiirittoimivat keskenäänyhteistyössämuodostaenvaltakunnallisenkokonaisuuden.Sosiaalihuollostavastaavilletoimielimille säädettäisiin
esityksenmukaanvelvoite sopia yhdessäalueellisestavarautumisestaja sovittaa yhteenvalmiussuunnittelu
erityisvastuualueen
terveydenhuollontoimijoiden kanssa.Lisäksi on varmistettavasosiaalihuollonosaaminen
ja edustusyliopistollista sairaalaaylläpitävänsairaanhoitopiirinvalmiuttakoskevientehtävienhoitamisessa.
Normaaliolojenhäiriötilanteissaja poikkeusoloissa,tilanteessa,jossayhdensairaanhoitopiirinresurssitylittyvät, yliopistollista sairaalaaylläpitäväsairaanhoitopiirijohtaaerityisvastuualueellaan
terveydenhuollonresurssejavalmiussuunnitelmassa
määriteltyjenperiaatteidenmukaisesti.Lisäksiseyhteensovittaaerityisvastuualueellaansosiaalihuollonresurssientarkoituksenmukaista
käyttöä.Sosiaali-ja terveysministeriökokoaakultakin
viideltä yliopistollisen sairaalanvalmiuskeskukseltasaamaansa,
yhtenäisinperusteinlaaditun tilannekuvan
valtakunnallisenpäätöksenteon
tueksi.

2 Lausunnonantajat
Lausuntojatoimitettiin yhteensä52 kappaletta.Lausuntojatoimittivat seuraavattahot:
Akaankaupunki
Espoonkaupunki
Etelä-Karjalansosiaali-ja terveyspiiri(EKSOTE)
Etelä-Savonpelastuslaitos(Mikkelin kaupunginlausunto)
Etelä-Savonsosiaali-ja terveyspalvelujenkuntayhtymä(ESSOTE)
Helsinginja Uudenmaansairaanhoitopiiri,HUS kuntayhtymä(HUS)
Helsinginkaupunki
Jyväskylänkaupunki
Kaarinankaupunki
Kanta-Hämeensairaanhoitopiirinkuntayhtymä(Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiiri)
Keski-Pohjanmaan
sosiaali-ja terveyspalvelujenkuntayhtymäSoite
Keski-Suomensairaanhoitopiirinkuntayhtymä(Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri)
Keuruunkaupunki
Kristiinankaupunginkaupunki
KuntoutusalanAsiantuntijatry
Kuopion kaupunki
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Kurikan kaupunki
Kymenlaaksonsosiaali-ja terveyspalvelujenkuntayhtymä(Kymsote)
Lapin sairaanhoitopiirinkuntayhtymä
Lapuankaupunki
Loviisan kaupunki
Lääkealanturvallisuus-ja kehittämiskeskus(Fimea)
Oikeusministeriö
Oulun kaupunki
Pirkanmaansairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Pohjois-Karjalansosiaali-ja terveyspalvelujenkuntayhtymä(Siunsote)
Pohjois-Savonsairaanhoitopiiri
Pohjois-Suomenaluehallintovirasto(aluehallintovirastot)
Porin kaupunki
Posionkunta
Puolustusministeriö
Puolustusvoimienpääesikunta
Raisionkaupunki
Sisäministeriö
Someronkaupunki
Sosiaali-ja terveysalanlupa- ja valvontavirasto(Valvira)
SuomenKuntaliitto ry(Kuntaliitto), sisältäämyös KT Kuntatyönantajien(Kuntatyönantajat)
lausunnon
SuomenToimintaterapeuttiliittory
Säteilyturvakeskus
(STUK)
Tampereenkaupunki
Terveydenja hyvinvoinnin laitos (THL)
Teuvankunta
Turun kaupunki
Työterveyslaitos
Vaasansairaanhoitopiiri
Valkeakoskensosiaali-ja terveyskeskus
Valtiovarainministeriö
Vantaankaupunki
Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirinkuntayhtymä(Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri)
Virtain kaupunki
Äänekoskenkaupunki
Lisäksi Lieksankaupunkion toimittanut 15.4.2020päivätynpäätöksen,jonka mukaankaupunkiei annalausuntoapyydettyynasiaan.
Keskeisiksiteemoiksilausunnoissanousivatyhtenäisenvalmiussuunnittelunja tilannekuvanlaatimisentarve,
lainsäädäntömuutosehdotusten
ajoitusja sitä koskevanlausuntoajanpituus.Yhtenäisenvalmiussuunnittelunja
tilannekuvanlaatiminennähtiin laajastitarpeelliseksi.Kritiikkiä kuitenkin annettiinnopeastaaikataulustasekä
siitä, että muutosehdotuslaadittiin poikkeusolojenaikana.Lisäksi lausuntoaikakoettiin lyhyeksi. Kritiikkiä
annettiinmyössiitä, etteivätkunnatole pystyneetosallistumaanvalmisteluun.
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Yliopistollisille sairaanhoitopiireilleannettavaajohto- ja päätösvaltaakoskevakritiikki kohdistui siihen, ettei
niillä ole osaamistaperusterveydenhuollosta
eikä varsinkaansosiaalihuollosta,vaikkaniille annettaisiintehtäväksi valmiussuunnitteluja resurssienjohtaminen.Muutoinkin kantaaotettiin runsaastiyliopistollisten sairaanhoitopiirientehtäväänjohtaasuurissahäiriötilanteissaja poikkeusoloissa.Yliopistolliset sairaanhoitopiirit
kannattivatesitystätältä osin. Osalausunnonantajista
katsoi, että ehdotetuttoimintamallit olisivat toteutettavissailman lainsäädäntömuutoksiakin.
Esitetyn yliopistollisen sairaanhoitopiirinjohtamistehtävänon tulkittu tuovan epäselvyyttäkunnanvelvollisuuteenvastatatehtävistäänja siirtävänpäätösvallanliian laajastiyliopistolliselle sairaanhoitopiirille.Suuret
kunnateli Espoo,Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere,Turku ja Vantaavastustivatlausunnoissaan
johtamisvallan
siirtoa yliopistollisille sairaanhoitopiireille.Valmiussuunnittelunjohtaminenja yhteensovittaminen
erityisvastuualueellaveisi mahdollisuudenpäättääkunnanomastavalmiussuunnittelusta.Suurissahäiriötilanteissaja
poikkeusoloissajohtamisensiirto yliopistolliselle sairaanhoitopiirilletarkoittaisi kunnanjärjestämisvastuun
ja
henkilöstönsiirtämistäyliopistolliselle sairaanhoitopiirille.Samallaperusterveydenhuollon
ja sosiaalihuollon
johtovastuusiirtyisi organisaatiolle,joka ei muutenjärjestäperusterveydenhuoltoa
eikä varsinkaansosiaalihuoltoa. Huolenasairaanhoitopiirivetoisessa
mallissanähtiin, ettei perusterveydenhuoltoa
ja sosiaalihuoltoa
huomioitaisiriittävästi. Pelkonamyös esitettiin eräissälausunnoissa,että johtovastuunsiirtäminenyliopistolliselle sairaanhoitopiirilleveisi päätösvallanliian kauasalueellisestatoimijasta.Etenkin kuntatasoltaehdotettiin muutoinkin runsaastiyhteistyöntiivistämistänykyisen toiminnanpohjalta.Pienetkunnatkannattivatyhdenmukaistatoimintaa.
Aluehallintovirastojentehtävätjäivät epäselviksi.Niin ikään lausunnoissatuotiin esiin epäselvyysesitettyjen
muutostenja valmiuslain säädöstenvälisestäsuhteesta.Eräät lausunnotkatsoivat,ettei ympäristöterveydenhuoltoa voida eriyttää valmiussuunnittelusta.Oikeusministeriötoivoi täsmennyksiätilannekuvanluomiseen
tarvittavientietojen luovuttamissäännöksiin.
Valtiovarainministeriösekäeräätkunta-alantoimijat puolestaan
arvioivat,etteiesityksentaloudellisiavaikutuksiaole arvioitu riittävästi. Lisäksi katsottiintarpeelliseksinostaa
enemmänesiin eri hallinnonalojenrajat ylittäviä näkökohtiavalmius- ja varautumissuunnittelussa.

3 Keskeisimmät lausunnoissaesiin tuodut näkökohdat
3.1 Tarve yhtenäiselle valmiussuunnittelulle ja tilannekuvalle
Läheskaikki lausunnonantajattotesivat,ettäyhtenäiselleja kansallisellevalmiussuunnittelulleja tilannekuvan
luomismallille on tarve. Sisäministeriöpitää ehdotustakannatettavana
ja katsoo,että ehdotuson kokonaisuuden hallinnan kannaltatärkeä.Sisäministeriötoteaa,että sosiaali-ja terveysministeriönpiirissä jo aiemmin
arvioitu lainsäädäntötarve
on noussutCovid19-pandmianjohdostakiireellisyysjärjestyksenkärkeen.Valtiovarainministeriönlausunnossa
todetaan,ettävalmiudenja varautumisenyhteensovittamisesta
ja yhteisestäsuunnittelustatai toiminnastasuuremmissa
alueellisissatai valtakunnallisissahäiriötilanteissaei ole pääsääntöisesti
säädöksiä.Olemassaoleva erityisvastuualueiden
välinen sääntelyei myöskääntoiminnallisestiulotu sosiaalihuoltoon,jossavarautumistaohjaavaasääntelyäon vähäisestija eri lakeihin hajautuneena.
Puolustusministeriöpitää kannatettavana
esityksentavoitetta.Sennäkemyksenmukaanesityksessäehdotetut
toimenpiteetparantavatvalmiutta ja varautumistapoikkeusoloissatoimimiseen.Näin ne osaltaanparantavat
myös puolustusvoimientoimintaedellytyksiänormaalioloissaja poikkeusoloissa.Puolustusministeriöja puolustusvoimienpääesikuntapitävät puolustusvoimiakoskeviaviittauksia asianmukaisina.Esityksessäkuvattu
muutostukeepääesikunnan
mukaanpuolustusvoimientoimintaanormaaliolojenhäiriötilanteissaja poikkeusoloissa.
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Fimeaja THL kiittävätmahdollisuudestasaadaantaalausuntonsa.Fimeapitääehdotustaperusteltunajatoteaa,
ettäCovid19-pandemianjohdostaon tarpeenluoda kiireellisestija valtakunnallisestiyhtenäisetrakenteetvalmiussuunnittelulle,tilannekuvanluomiselleja häiriötilanteidenjohtamiselle.THL pitäätärkeänä,ettäsaadaan
aikaanvaltakunnallisestiyhtenäinenkokonaisuusvalmiudenja varautumisenkannalta.THLpitää kannatettavana,että valtion esitetäänvoivan osallistuamyös sosiaalihuollossatarvittavanvalmiudenylläpitämiseenja
erityistilanteidenhoitamiseen.THL pitää sairaanhoitopiirienmukaistajaotteluaperusteltunatässävaiheessa,
jotta myös sosiaalihuollossakuntia ja kuntayhtymiälaajempi näkökulmavarautumiseenolisi mahdollinen.
STUK pitääehdotettujalakimuutoksiaoikeansuuntaisina
niiden harmonisoidessa
nykyisiä hajanaisiasosiaalija terveydenhuollonvalmiuskäytäntöjä.STUK:n mukaanvaikuttavatoimeenpanoedellyttääerillisohjeistusta.
Pohjois-Suomenaluehallintovirastototeaaaluehallintovirastojenosalta,että ne yhtyvätsosiaali-ja terveysministeriön käsitykseen,jonka mukaanterveydenhuoltolakiinja sosiaalihuoltolakiinehdotettavienmuutosten
pohjaltavoidaanyhtenäistääja selkiyttääeri toimijoiden rooleja normaalioloissa,normaaliolojenhäiriötilanteissaja poikkeusoloissa.
Aluehallintovirastotpitävätkannatettavana
ehdotettujasäädösmuutoksia.
Kuitenkaan
ehdotetutmuutokseteivät aluehallintovirastojenmukaansovellusellaisenaankokonaisuudistukseen.
Etenkään
sosiaalihuoltoonkohdistuviavaikutuksiaei ole arvioitu aluehallintovirastojenmukaanriittävästi.
HUS sekäPirkanmaan,Pohjois-SavonjaVarsinais-Suomen
sairaanhoitopiiritkiittävät mahdollisuudesta
lausua asiasta.HUS sekäPirkanmaanja Varsinais-Suomensairaanhoitopiiriteivät ota kantaanormaalioloissa
tapahtuvaanterveydenhoidonja sosiaalipalveluidenjärjestämiseenja johtamiseen.Ne pitävät lakimuutosesitystätarpeellisena.Pirkanmaansairaanhoitopiirinlausunnonmukaankuntien,kuntayhtymien,sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden
yhteistoiminnantulee eritotenpoikkeusoloissanojautuaenemmänvelvoitteeseen
kuin vapaaehtoiseen
sopimiseen.HUS sekäPirkanmaan,Pohjois-SavonjaVarsinais-Suomensairaanhoitopiirit
katsovat,ettäajankohtaisestilainsäädäntöon hajauttanutvastuutavalmiuttaja varautumistakoskevissaasioissa
eri toimijoille tavalla,joka ei tue selkeänkokonaiskuvanmuodostamista.
Lisäksinykyinenlainsäädäntösaattaa
heidänmukaansajättäätulkinnan varaaeri toimijoiden vastuille.
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirikertookannattavansa
hallituksenesitystä,jonka mukaanyliopistolliselle
sairaanhoitopiirilleannettaisiintehtäväksisosiaali-ja terveydenhuollonyhteisenvalmiussuunnittelunjohtaminen ja yhteensovittaminensekätilannekuvanmuodostaminenja ylläpitäminen.Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin näkemyksenmukaansosiaalihuoltolakiakoskevamuutosehdotusparantaasosiaali-ja terveydenhuollon integraatiotavalmiussuunnittelussa
ja normaaliolojenhäiriötilanteisiinja poikkeusoloihinvarautumisessa.Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiripitää lakiesitystämyös terveydenhuoltolakiinesitettyjenmuutosten osaltatarpeellisena.
ESSOTEpitääkannatettavana,
ettäterveydenhuollonvarautumisellelaaditaanyhtenevätvaltakunnallisetmallit. Se esittää,että tämätapahtuisisuoraanvaltiovallan ohjauksessamaakunnallisenatoimintana.Vaasansairaanhoitopiiritoteaakannattavansa
terveydenhuoltolakiinja sosiaalihuoltolakiinesitettyjä,valmiuttaja häiriötilanteidenhoitamistakoskeviamuutoksia.Siun sote pitää kannatettavana,
että terveyden-ja sosiaalitoimen
valmiussuunnittelulleja tilannekuvanmuodostamisellesaataisiinvaltakunnallisestiyhdenmukainenmalli. Se
katsoo,ettäsosiaali-ja terveydenhuollonvarautumisentulisi tapahtuasuoraan
valtiovallanohjauksessa
ja pitää
esitetynmallin vaarana,että luodaantarpeetonylimääräinenporras.Se näkemyksenmukaanmaakunnankokonaisvarautuminen
pohjautuumuutoinkin pitkälti paikallistuntemukseen
sekäsosiaali-ja terveydenhuollon
eri toimijoiden yhteistyöhön.Soitepitää yleisestiottaenuudistustatärkeänä,mutta ennenaikaisena.
Espoon,Helsinginja Tampereenkaupungitkatsovat,ettei lausuttavaahallituksen
esitystätulisi antaaeduskunnalle.VantaanjaTurun kaupunkienlausuntojenmukaanpoikkeustilanaikanaei tule tehdämuutoksia.Helsingin kaupunginmukaanmahdollisetongelmatpoikkeusolojenjohtamisessaliittyvätvalmisteluun,yhteistyöhön
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sekävuorovaikutukseen.Helsinginkaupunginmukaannykyinen toimintatapaei sisälläongelmia,jotka edellyttäisivät esitettyjä lainsäädäntömuutoksia,
ja mahdollisetpuutteetliittyvät ensisijaisestisairaanhoitopiirin
vastuullekuuluvanalueellisensuunnitelmanlaatimiseen.HelsinginkaupunginmukaanSuomessaon nykyjärjestelyillä pystytty vastaamaantilanteeseenkansainvälisiinverrokkeihin verrattunapoikkeuksellisenhyvin
kunnissaja sairaanhoitopiireissä.
Helsingin ja Turun kaupungitkatsovat,ettei esitettyjenmuutostentarpeellisuuttaja toimivuutta ole arvioitu
riittävästi.Oulun kaupunginmukaanvalmistelussa
tuleehuomioidamuitakin normaalioloistapoikkeaviatilanteita kuten joukkosurma,vesi- tai sähköhäiriöttai muu infrastruktuuriinliittyvä vakavahäiriötila. Tampereen
kaupunkikatsoo,että valmiutta ja varautumistakoskeviasekähäiriötilanteidenhoitamistakoskevaasääntelyä
on tarkoituksenmukaistakehittää,eri toimijoiden roolia kirkastaaja toimintoja myös suoraviivaistaa.Malli
yhtenäiselletoiminnalle nähdääntarpeelliseksierityisestitilannekuvanlaadinnanosalta.
Lapuanja Porin kaupungitsekäPosionja Teuvankunnanhallituksetsuhtautuvatesitykseenmyönteisesti.Porin
kaupunkikannattaaesityksen
tavoitettakattavanyhteistyömallinluomistasosiaali-ja terveydenhuollonyhteisenvalmiussuunnittelunluomiseksija yhteensovittamiseksi.Kurikan kaupunginlausunnonmukaankuntatasonsuunnitteluei ole riittävää vastaamaan
nykyisenkaltaiseenepidemiaan,vaantarvitaanyhteensovittamista
ja varsinkin yhteistyökykyä.Loviisan kaupunkikatsoo,että on tärkeäälaatia säädöksiämyös sosiaalihuollon
valmuissuunnittelusta.
Virtainja Äänekoskenkaupunkienmukaanehdotetutpykälätvahvistavatsosiaalihuollon roolia varautumisessa.
Virtain kaupunkipitäähallituksenesitystähyvänäja edistettävänä.
Virtain kaupunki
pitäätärkeänä,että erityisesti pientenkuntien verkostomaistayhteistyötämuidenkuntien sekäerityisestisairaanhoitopiirin ja terveydenhuollonkanssaparannetaansosiaalihuollonosalta. Äänekoskenkaupunki pitää
keskittämistätärkeänä,jotta yhteisestikyetäänajoissareagoimaanja organisoimaanesimerkiksihenkilöstömuutoksiatai muutoksiapalvelutuotantoon.Äänekoskenkaupunginlausunnonmukaanesitetytkehittämistoimet ovat oikeansuuntaisiavahvistamaanvalmiutta ja varautumistasekähäiriötilanteidenhoitamista.Valkeakoskensosiaali-ja terveyskeskus
katsoo,ettämaakunnallinenja alueellinenkoordinaatiohelpottaayhtenäisten
toimintakäytäntöjenluomistavaltakunnallisesti.Senmukaanvaltakunnallinenkokonaiskuvasaadaannopeammin luotua,ja yhteistyöon helpomminkoordinoitavissa.

3.2 Lausuntokierrosta sekä ehdotettua aikataulua koskeva kritiikki
Useissalausunnoissatoivottiin lainsäädäntömuutoksille
riittävästi valmisteluaikaaja katsottiin, että pysyvät
muutoksettulisi tehdävastapoikkeusolojenja koronakriisinpäättymisenjälkeen.Aluehallintovirastojenmukaanisojenorganisatoristenmuutostentekemineneiole tässävaiheessaperustelua.Kuntaliiton mukaanesitys
aiheuttaisijohtamisjärjestelmän
muutoksen,joka olisi poikkeuskokonaisturvallisuuden
mallin kanssa.Helsingin ja Kuopion kaupungiteivätmyöskäänpidä ehdotetunmallinperustelujaja kokonaisuusturvallisuuspohdintaariittävinä. Kuntaliitto huomauttaakriisijohtamisenperusperiaatteen
olevanse,että normaaliajohtamistaja
organisaatiotamuutetaankriisin aikanamahdollisimmanvähän.Lisäksi kriisitilanteessajokaisentoimijan tulisi vastatavastuistaankaikissaturvallisuustilanteissa.
Espoon,Helsingin, Jyväskylän,Kuopion, Oulun, Tampereen,Turun ja Vantaankaupungitkritisoivat lainsäädäntöuudistuksenajankohtaaja sen kiireellistä aikataulua,eivätkä ne pidä esitystäperusteltunavallitsevien
poikkeusolojenjohdosta.Helsingin, Kuopion ja Oulun kaupungitsekäLapin sairaanhoitopiirihuomauttavat,
ettei lausuntopyynnössä
esitettyäyhteensovittamistavoida toteuttaasellaisessaaikataulussa,jolla ehtisi olla
vaikutustapandemiatilanteen
aikana.Myös Siun sotepitääepärealistisena,
ettäajankohtaisestiehdittäisiinlaatimaan sellaisetvalmiussuunnitelmat,jotka palvelisivat pandemiatilanteenhoitamista.Helsingin kaupunki
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huomauttaa,että malli on mahdotontoteuttaapoikkeusolojenaikana,eikä sen toteuttamiselleole normaalioloissakaanpainaviaperusteita,paitsi mahdollisestisosiaalihuollonkuntaalaajemmanalueenyhteistävalmiussuunnittelunosalta.Vantaankaupunginmukaanpanostustulisi kohdentaanykyisen lainsäädännönmukaistenvelvoitteidennoudattamiseen
ja ammattimaiseenhoitamiseen.Soiten ja Jyväskylänkaupunginnäkemystenmukaanvalmiussuunnittelulainsäädäntöä
tulisi suunnitellavastakoronapandemian
jälkeen,jotta suunnittelussavoidaanhyödyntäänykyisestätilanteestasaatavaatietoa. Muutoin saatetaanJyväskylänkaupungin
mukaanluodajärjestelmä,joka ei todellisuudessa
vastaakuntien tai sairaanhoitopiirientarpeeseen.
Lapin sairaanhoitopiirikatsoo,ettäesitetyistämuutoksistavoidaansäätäämääräaikaisesti
voimaanvain sellaiset,jotka on mahdollistatoteuttaaCovid19-pandemianjohdostaasetettujenpoikkeusolojenaikana.Se ehdottaa,ettäsairaanhoitopiirissä
tehdäänperusterveydenhuollon
ja sosiaalihuollonvalmiussuunnitelmat,
jotka voidaanyhteensovittaasairaanhoitopiirinkanssaalueellisesti.Vastaavastisairaanhoitopiirienalueellisetsuunnitelmatvoidaanedelleenyhteensovittaaerityisvastuualueidenkesken.

3.3 Esityksen suhde perusoikeuksiin ja perustuslakiin
Oikeusministeriönmukaanlakiesityksensäätämisjärjestysperusteluja
olisi aiheellistavielä täydentääja selkiyttää. Esityksessäon nimetty useitaasiaanliittyviä perusoikeuksia,mutta niistä ei synny oikeusministeriön
mukaankovin systemaattista
tai selkääkuvaa.Selventämästä
tarvitaansiltä osin, miten ehdotettukäytännössä
merkitseelueteltuihin perusoikeuksiinnähden.Lisäksi epäselvääon, millä perusteillaehdotettujensäännösten
katsotaanolevan sopusoinnussaperustuslainkanssa.Säätämisjärjestysperusteluissa
tulisi oikeusministeriön
mukaanmyösolla asianmukaisetviittauksetperustuslakivaliokunnan
olennaiseenlausuntokäytäntöön.
Oikeusministeriötoteaasosiaalihuoltolakiinliittyvistä ehdotuksista,etteivätne vastaatietojen luovuttamisen
osaltaperustuslakivaliokunnan
tulkintakäytäntöä.Esityksessäei yksilöidä tarkemmin,minkälaisistatiedoista
on kyse,eikä arkaluontoisiahenkilötietojamääritellä.Siitäei myöskäänilmene, mitä tilannekuvallatarkoitetaan.Lisäksi käsite”tarpeellisuus”onmääriteltävä.Terveydenhuoltolakiinesitettävistämuutoksistaoikeusministeriölausuu,että säädöstietojen luovutuksestaon avoin. Oikeusministeriönmukaanjää epäselväksi,mitkä
ovatesityksessä
tarkoitettujentehtävienhoitamiseksitarvittavattiedot,jotka eivätole tilannekuvaantarvittavia
tietoja. Oikeusministeriömyös kiinnittää huomiotahenkilötiedonlaajaanmääritelmään.Jos henkilötiedottai
arkaluonteisettiedot eivät ole välttämättömiä,oikeusministeriönmukaan
asiastatuleekirjata itse säännökseen.
Mikäli henkilötiedotovat välttämättömiä,asiaon arvioitavasekäEuroopanunionin yleisentietosuoja-asetuksensekäperustuslainyksityiselämänsuojaakoskevansääntelynnäkökulmasta.Lisäksi sosiaali-ja terveysministeriöntiedonsaantioikeutta
on täsmennettävä.
Lapin sairaanhoitopiirikatsoo,että resurssienhallintaakoskevientilanteidenosaltaasiaatulisi arvioida kunnallista itsehallintoakoskevanperustuslain121 §:n näkökulmasta.Kyse on nimittäin kuntayhtymänvallasta
ottaatoistenkuntayhtymienresurssitylitystilanteessamääräysvaltaansa
silloinkin, kun kuntayhtymientoiminnassaei välttämättäole ongelmia.

3.4 Taloudellisten vaikutusten arviointi
Valtiovarainministeriönmukaanesitysluonnostatulee tarkentaakohdasta,jonka mukaansäädökseen
liittyvä
hallinnollinentyö olisi hoidettavissapääosinnykyisin resurssein.Lisäksi sosiaalihuollonerityistilanteidenhoitamisestaaiheutuvanlaajenevantehtävänmahdollisiakustannusvaikutuksia
ei ole luonnosesityksessä
esitetty,
ja ne olisi aiheellistasinnelisätä.
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Turun kaupunki epäileelausunnossaan,
ettei esityksessäole arvioitu riittävästi työmääränlisääntymistäsosiaalihuollontehtävienkoordinointivastuunosalta.Myös Kuntaliitto huomauttaa,ettei esityksessäole arvioitu
taloudellisiavaikutuksia,joita tulee muun ohella tilannekuvanylläpidosta.Tietoja joudutaankeräämäänmanuaalisesti,mutta myös automatisointilisää ylläpitokustannuksia.Samointietojärjestelmienja palvelurakenteenerilaisuusvaikuttavattilannekuvatiedonyhteensovitusmahdollisuuksiin.
LisäksiKuntaliiton mukaantulee
huomioidalaajenevatehtäväsairaanhoitopiireilleja sosiaalihuollollesekätyönantajanlaajentuvadirektio-oikeus.Kuntatyönantajiennäkemyksenmukaantilannekuvanylläpitämiseksikunnille annettavauusi sosiaalihuollon tehtävätuleekorvatakunnille täysimääräisesti.
Kuntaliiton mukaanyliopistosairaalaa
ylläpitäville sairaanhoitopiireillelisättäviin vastuisiinon turvattavariittävät resurssit.
Kaarinankaupunkihuomauttaakunnanolevanvastuussaperustehtävistään,
vaikkei sille tähänresurssejakohdennettaisikaan.
Lapuankaupunginmukaanehdotuksessa
edellytettysosiaalihuollonosaamisenja edustuksen
varmistaminenluovat omat haasteensa
riittävänja osaavanhenkilöstöresurssin
irrottamiseksi.Se pitää perusteltunaehdotuksena
valtion mahdollisuuttakorvatakustannuksia.Porin kaupunginnäkemyksen
mukaanmyös
valtion on varauduttavakorvaamaanlisäkustannuksiakunnille, mikäli kunnille tai sairaanhoitopiireilleasetetaantaloudellisiavastuita.Siun sotenmukaanesitetynmallin vaaranaon kustannustenkasvuja sekaannuseri
toimijoiden välillä. EKSOTEnmukaanolisi tarpeen,että valtio osallistuisirahoituksellasosiaalihuollossa
tarvittavanvalmiudenylläpitämiseenja erityistilanteidenhoitamiseen.

3.5 Ympäristöterveydenhuolto
Aluehallintovirastojenmukaanesityksessäon tarpeenkuvatatarkemmin,miten sosiaalihuollonja ympäristöterveydenhuollonvarautuminensovitetaanterveydenhuollonkanssa.Kuntaliitto, Pohjois-Savonsairaanhoitopiirija Valvira tuovatesiin lausunnoissaan,
ettäesityson epäselväympäristöterveydenhuollon
osalta.PohjoisSavonsairaanhoitopiirinja Valviran lausuntojenmukaanesitystätulisi täsmentääsiltä osin, onko esityksen
tarkoituskoskeamyös ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntaliitto toteaalausunnossaan,
etteivätyliopistolliset sairaanhoitopiiritole toimivaltaisiaviranomaisiaympäristöterveydenhuoltoasioissa,
ja esityksenperusteluistatulisi poistaa maininnat ympäristöterveydenhuollosta.Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiriei pidä tarkoituksenmukaisena
ympäristöterveydenhuollon
operatiivisen toiminnan vastuuttamistayliopistolliselle sairaanhoitopiirille.STUKin käsityksenmukaanesitysluonnoksessaon vain pieniä vaikutuksiasäteilyvaaratilanteisiinvarautumisessa,
joten ympäristöterveydenhuolto
tulisi liittää kokonaisuuteen.
Myös HUS ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirikatsovat,ettäympäristöterveydenhuollontuleesisältyäesitykseen.

3.6 Viranomaisten välinen yhteistyö ja tuleva sote-rakenneuudistus
Sisäministeriönnäkemyksenmukaanvaltakunnallinentilannekuvaedesauttaa
myösviranomaistenyhteistyötä
poikkihallinnollisestihäiriötilanteissaja poikkeusoloissa.Aluehallintovirastojennäkemyksenmukaankyseon
organisatorisiatehtävämuutoksia
edellyttävästälakimuutosesityksestä,
jonka kerrannaisvaikutuksia
ei ole riittävästipohdittu.Valviran mukaanlakiehdotuksetvahvistanevatyhteistävalmiussuunnittelua,
yhtenäisentilannekuvanmuodostumista,eri viranomaistahojenyhteistyön tiivistämistä ja johtamisrakenteenselkiyttämistä
kunkin viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirinalueella normaalioloissa,normaaliolojenhäiriötilanteissaja
poikkeusoloissa.Valvira pitää lakiehdotuksessa
esitettyjätoimintamallejakannatettavina.
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STUK:nmukaanlukuisia kysymyksiähallinnonalojenrajat ylittävässäkoordinoinnissajääavoimeksi.STUK
pitää tärkeänä,että myös eri hallinnonalojenviranomaistentoiminnanja tilannekuvankoordinaatiotatarkastellaan. STUK toteaalausunnossaan,
että muista PohjoismaistapoiketenSuomessaei ole valtiollista viranomaista,joka koordinoisivalmiustoimintaa,vaanvastuumääräytyyhallinnonaloittainja alueellisesti.Kuitenkin monissahäiriötilanteissaja poikkeusoloissavaikutukseteivät välttämättänoudatahallinnonalojenvälistä
tai alueellistajakoa. Lisäksi STUKin mukaanmuidenhallinnonalojenviranomaistentoimet voivat vaikuttaa
terveydenhuollontilanteeseen,ja vastaavastiterveydenhuollontilanne voi vaikuttaa muiden viranomaisten
päätöksiin.Näin ollen STUK katsoo,ettäviranomaisillaja terveydenhuollontilannekuvanlaatijoilla tulisi olla
käytössäänyhteinentoimintamalli ja tilannekuvajärjestelmä.
ESSOTEesittää,ettävarautuminentehtäisiinvaltakunnallisestivaltiovaltajohteisestimaakunnallisena
toimintana.Sennäkemyksenmukaanvalmiussuunnitteluja varautuminentulisi kytkeä osaksisosiaali-ja terveydenhuollon rakenneuudistusta.
Maakunnillaon kuitenkin tärkeääpaikallistuntemusta,ja maakuntiensisälläon jo
ennestään
kokemustaeri sektorientoimijoiden välisestäyhteistyöstä.Kymsotetoteaalausunnossaan,
ettäaluehallintoviranomaistenvalvovarooli selkiintyisi, mikä tukisi operatiivisentoiminnanselkeämpää
koordinointia.
LakiluonnoksensisältöedistäisiKymsotenmukaanpoikkeusolojentoimivaltuuksiaja edistäisiselkäätehtävien
vastuuttamista.Se kuitenkin huomauttaa,että sosiaalipalvelujenosaltaedellä mainitut tarkennuksetolisivat
tarpeellisia.Kymsotekatsoo,ettäerityisestijatkossasovitettavatalueidenyhteistyömallitja vuorovaikutuksen
tehostaminenovat myös merkittäviätoimintojenorganisoinninkeinojalainsäädännön
uudistuksenlisänä.
Espoonkaupunginmukaanvalmiussuunnitelmaeitulisisitoasote-ja maakuntauudistukseen.
Espoonkaupunki
huomauttaa,ettei ehdotettumalli ole yhdenmukainenUudellemaallesuunnitteillaolevaanviiden erillisalueen
rakenteenkanssa.MyöskäänHelsingin,Kuopion, Oulunja Vantaankaupungiteivätpidä esitysluonnostaperusteltunatulevaansosiaali-ja terveydenhuollonrakenneuudistukseen
varautumisella,koskauudistuksestaei
ole voimassaolevaalainsäädäntöä
eikä sitä koskevialakiesiyksiäole annettu.Turun kaupunkikatsoo,että on
kohtuullista asettaasäännöstentoimivuudentarkastelullemuu määräaikakuin sosiaali-ja terveydenhuollon
uudistuksentoteutuminen.Mikkelin kaupunginmukaanon huomioitava,ettämuut viranomaisettekevätomilla
alueillaanyhteistyötäsairaanhoitopiirienkanssaja yhteensovittavatvarautumistaosaltaan.Someronkaupunki
tuo esiin, että valmiussuunnitelmaa
ei tulisi nähdäterveydenhuollonuudistuksena,vaansosiaalihuollonosaaminen on varmistettavasuunnittelussa.Poikkeustilaohjeistuksineentulisi myös Someronkaupunginmukaan
pitääerilläänlaajemmastasosiaali-ja terveydenhuollonkokonaisuudistuksesta.

3.7 Aluehallintovirastojen

tehtävät valmiussuunnittelussa

Valtiovarainministeriökatsoo,että aluehallintovirastojenvastuidensuhdettaerityisvastuualueilleesitysluonnoksessaannettaviintehtäviin olisi aiheellistaselkeyttää.Työterveyslaitoksenmukaanaluehallintovirastojen
tehtävätja erityisesti niiden ja erityisvastuualueidenvälinen työnjako, yhteistyö sekätehtävienmahdolliset
päällekkäisyydenjäävät esityksessäjossainmäärin epäselviksi.Kuntaliitonmukaan tilannekuvanmuodostaminenperustasoisten
sosiaali-ja terveydenhuoltopalvelujen
osaltaon ollut aluehallintovirastoilla.Senmukaan
esityksestäei selviä,mikä olisi jatkossaaluehallintovirastojentarkempirooli, ja nykytilan perusteellakoordinaatiotaaluehallintovirastojen
kanssatulisi selkiyttää.
Aluehallintovirastothuomauttavat,että niillä on jo nyt lakisääteisiävalmiuteenja varautumiseenliittyviä tehtäviä. Ne valvovat ja koordinoivatvarautumisensuunnitteluaja sentoimeenpanoaja yhteensovittamista
alueillaan.Aluehallintovirastotjakavatsosiaali-ja terveysministeriönkäsityksensiitä, ettänykyjärjestelmänpirstaleisuusei mahdollistaparhaimmallamahdollisellatavalla yhtenäistentietojen nopeaakokoamistasekäresurssientarkoituksenmukaista
käyttöäalueellisestija valtakunnallisesti.Aluehallintovirastojenmukaanniiden
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tehtäviin kohdistuvatvaikutuksetjäävät kuitenkin osittain epäselviksi,ja esityksestäpuuttuu palvelujenvalvonnannäkökulma.Aluehallintovirastotmyöstuottavatjo ennestääntilannekuvaaesimerkiksiministeriöihin.
HUS ja Varsinais-Suomensairaanhoitopiiritoteavat,että esityksessäaluehallintovirastojenrooli valvovana
viranomaisenaselkiintyisi. Aluehallintovirastollaon jo nyt operatiivisiksi katsottaviatehtäviä.Sairaanhoitopiirit katsovatolevan vaikeaanähdä,miksi ainakaanterveydenhuollonosaltatilannekuvanmuodostaminen
kuuluisi muuallekuin terveydenhuollontoiminnastapoikkeusoloissavastaavalletaholle.Lisäksi jo tehdyttoimet alueellistentilannekeskustenluomiseksiantavathyvän pohjanedelleentapahtuvallekehitystyölle. Vantaankaupunkikatsoo,ettälakiesitysmuodostaisitoteutuessaan
pahimmillaanuusiatilannekuvankeräystapoja.
Vantaankaupunginmukaanaluehallintovirastojen
alueellisiatilannekuvatoimintojatulisi vahvistaaja kehittää.

3.8 Tehtävien jaon ja vastuiden määritys sekä johtamisrakenteen muutos
Aluehallintovirastojenmukaankuntien tehtävienja monialaistenaluehallintovirastojenpoikkihallinnollisten
tehtävienja aluetuntemuksen
näkökulmaaei ole esityksessä
arvioitu riittävästi. Aluehallintovirastojenmukaan
esitetyissätehtäviensiirroissatuleemääritellätehtäväjakoja vastuutselkeästi.THL:n näkemyksenmukaansosiaali-ja kriisipäivystyksentehtäviäja asemaatulisi kehittäänykyistälaajemmillaalueilla huomioidenkuntien
tai kuntayhtymienresurssitja osaaminen.Lapin sairaanhoitopiirituo esiin,ettei lakiluonnoksessa
esitettyäjohtamistehtävääole määritelty,kuten ei myöskäänjohtamiseenliittyvää valtaa eikä vastuita.HUS:n, PohjoisSavonja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiritkatsovatolevantarkoituksenmukaista
selkiyttäätyönjakoaniin,
että poikkeusoloissatoiminnastavastaavataho vastaisimyös normaalioloissavalmiudenja varautuisensuunnittelusta.HUS ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirikorostavat,ettäkyse olisi vain oikeudestavarmistaaeri
toimijoiden yhteistyövalmiudenoptimaalisuus.
Kymsote pitää esitettyälakimuutosesitystätarpeellisenaja tärkeänä.Sen lausunnonmukaanajankohtaisesti
lainsäädäntöja vastuuttaminenovat hajanaiset,ja yksiselitteinentoimijoiden työnjakoon epäselvä.Kymsoten
mukaanvaltakunnallinenmalli ja rakennetoiminnan kokonaisuudenosaltatuottaisivatvarmemmanorganisoinninlähtökohdattoiminnalle.Porinkaupunkikatsooolevantarvettasäätelylle,jonka nojalla myösyksityiset
toimijat tuleevelvoittaaosallistumaanpoikkeusoloihinvarautumiseenja osoittamaanresurssinsaensisijaisesti
julkisen sektorinkäytettäväksipalvelujenturvaamiseen.Niin ikään sopimuskäytäntöjä
tulisi sennäkemyksen
mukaanmuuttaaniin, että yleistensopimusehtojenforce majeure-lausekkeidensisältöäja soveltamisohjeita
päivitetään.Erityisen tärkeänäPorin kaupunki pitää eri viranomaistahojenja yksityisensektorintoimijoiden
toiminnantoimivaltarajojaylittävän toiminnankoordinointiapoikkeustilanteessa.
Espoonja Turun kaupungitesittäväthuolensa,ettei esitysselkiyttäisieri toimijoiden rooleja.Helsinginja Turun kaupunkienlausuntojenmukaanesityssisältääriskin eri organisaatioidenvälistentoimivaltaisuuksienristiriidoistaja voi vaarantaakoko toiminnan.Espoonkaupunginmukaanjääepäselväksi,miten valmiussuunnitelmamuodostuuja miten päätöksentekoprosessietenee.
Niin ikäänepäselvääon, mikä vaikutusmahdollisuus
osapuolillaon periaatteisiinja mitä tarkoitetaanyhteistyöllä,kun päätösvaltapoikkeustilanteessa
siirtyy sairaanhoitopiirille.Helsingin,Kuopion,Tampereenja Vantaankaupunkienmukaanajankohtaisestitoimivaajohtamismalliaei tule muuttaakeskenakuutin kriisin. Ne katsovatvarautumisessa
olevankyse laajemmastakokonaisuudesta,
johon tarvitaaneri toimialarajatylittävää yhteistyötä.Myös Kuopion kaupunginlausunnossa
nykyistä toimintatapaapidetääntoimiva, sillä jokainen toimija vastaaoman toimintansavarautumisestavalmiuslain mukaisesti.Lisäksi ajankohtaisestilaaditaansairaanhoitopiirinkoordinoimanaalueenyhteinenvarautumissuunnitelma.
Kuopion kaupunginmukaansuuri osaesitysluonnokseen
liittyvistä asioistaon ratkaistavissajo voimassaolevan terveydenhuoltolaintoimivaltuuksilla ja viranomaisyhteistyöllä.Tampereenkaupunki esittää,että huomio kiinnittyy vastaisuudessa
ministeriöidenvälisentoiminnankoordinoimiseenja selkiyttämiseensekävaltiotasontiedottamiseen.
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3.9 Kunnan tai kuntayhtymän oma varautuminen ja valmiuslaki
Oikeusministeriönmukaanehdotettujenmuutostensuhdevalmiuslakiinja erityisestisen12 ja 13 §:ssäsäädettyyn jää esityksenperusteellaepäselväksi.THL katsoo,että esitettymalli vaikuttaamenettelyllisestityöläältä
ja pitää yllä sosiaalihuollonvarautumisenkuntajakoa.THL kuitenkin pitää tarpeellisena,että myös sosiaalihuollossaalueellisenvalmiussuunnitelman
tulisi olla kuntarajatylittävä. THL katsoo,ettäkuntientai kuntayhtymien tulisi laatiasosiaalihuollonalueellinenvalmiussuunnitelma.
EKSOTEnnäkemyksenmukaankeskitettyjohtaminensuuronnettomuustai normaaliolojentai poikkeusolojen häiriötilanteissalienee perusteltua,jos tilanne koskettaalaajaa,useampaakuin yhden sairaanhoitopiirin
aluettatai jos omanalueenomatvoimavarateivät riitä tilanteenhoitamiseen.EKSOTEkuitenkin toteaahoitavansaitsenäisestine normaaliolojentai poikkeusolojenhäiriötilanteet,jotka ovat hoidettavissamaakunnansisällä. EKSOTE ei lähtökohtaisestiolisi halukasluovuttamaanhenkilökuntaansatoisille sairaanhoitopiireille,
koskaseheikentäisisenomaatoimintakykyä.EKSOTEmyöshuomauttaajohtonsaolevanviime kädessävastuussaalueensapalvelujenmahdollisistapuutteista,jos henkilökuntaaon siirtynyt toisaalle.
Lapin sairaanhoitopiiripitää oleellisena,että kunnatja sairaanhoitopiiritpäättävätitse vastuulleenkuuluvista
valmiussuunnittelusta.
Senmukaanrakennettaei tule rikkoa yhdistämälläsosiaalihuollonvalmiussuunnittelua
suoraanyliopistosairaanhoitopiirinyhteyteen.Siun sote huomauttaa,että valmiuslain nojalla sosiaali-ja terveysministeriösekäaluehallintovirastotvoivat ohjatasosiaali-ja terveydenhuollonyksikköjä. Siun sotennäkemyksenmukaanakuutin pandemiatilanteen
aiheuttamiinhaasteisiinvoisi vastatavalmiuslainavulla, ja valmiuteenja varautumiseenliittyvät lainsäädäntömuutokset
voisi kytkeä osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon
kokonaisuudistusta.
Siun sotenmukaantämäkorostaisivarautumiseenliittyvien velvoitteidenmerkitystä.Lisäksivarmistettaisiinvalmius- ja varautumislainsäädännön
yhteensopivuuskokonaisuudistuksen
kanssa.
Kuntaliitto toteaalausunnossaan,
ettei lakimuutosole verrattavissaSipilänhallituksenaikaiseenlaaja-alaiseen
alueelliseenyhteiseenvarautumiseen.
Kuntaliitto kertookäyvänsätällä hetkelläkeskusteluasiitä, kuinka laajaalainen,kaikki toimialat kattavakuntien tilannekuvavoidaankoota, ylläpitääja jakaa.Lisäksi Kuntaliitto toteaatäydennyslausunnossaan,
ettävalmiussuunnitelmaa
koskevavelvoitetulisi olla myöserityishuoltopiireillä,
mikäli niiden osaltasuunnitelmaei tule tehdyksivalmiussuunnitelman
yhteydessä.
Kaarinankaupunkipitää tärkeänä,että kunnatpystyvätosallistumaanvalmiussuunnitelmienlaadintaanja niiden päivitykseen.Se katsooehdotetunsosiaalihuoltolainmuutoksentarkoittavankäytännössäsosiaalihuollon
palvelujärjestelmänja valmiussuunnittelunsubstanssiasiantuntijoiden
osallistumistayhteistyöhön.Samalla
tehtävälaajenisi kuntien sosiaalipäivystyksestä
koko sosiaalihuollontoimintaanja sen yhteensovittamiseen
sairaanhoitopiirinalueellaterveydenhuollonja muunvarautumisenkanssa.HaasteenaKaarinan
kaupunkipitää
henkilöstöresurssien
riittävyyttä. Kurikan kaupunginlausunnonmukaansosiaalipalveluton tarkoituksenmukaistakytkeä tiiviimmin. Kunnilla on Kurikan kaupunginmukaanparastuntemusalueensatilanteesta,joten
toimintamallientuleeolla joustaviaja paikallisetolosuhteenhuomioonottava.
Espoon,Helsingin,Kuopion, Oulun, TampereenjaVantaankaupunkienlausunnoissa
huomautetaan,
ettei esitetyssämuutoksessa
ole arvioitu kunnanmahdollisuuksiahuolehtiaomastavarautumisestaan
eikäsuhdettaperustuslainsäätämisjärjestyksessä
säädetynvalmiuslain säädöksiin.Espoonkaupunki pitää puutettamerkittävänä,koska valmiuslain mukaankunnalla on velvollisuus valmiussuunnitelmiinja poikkeusoloissatapahtuvaantoiminnanetukäteisvalmisteluinsekämuilla toimilla varmistaatehtäviensähoitaminenmyös poikkeusoloissa.Espoon,Helsingin, Kuopion, Oulun, ja Vantaankaupungitpitävät ristiriitaisena kunnalle asetettua
velvollisuuttavarautumiseen
sekäesitettyäyliopistollisensairaanhoitopiirinvastuullaolevaajohtamistehtävää.
Espoonkaupunkikatsoo,että jokaisenkunnanja sairaanhoitopiirinon varauduttavapoikkeustilanteisiin,jotta
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ehkäistäänennaltaresurssienjakamisentarvetta.Vantaankaupunginmukaanehdotettuuusi terveydenhuoltolain 42 a § ei toisi lisäarvoajo voimassaolevaanlainsäädäntöön.Vantaankaupunginmukaankunnantulee
varmistaatehtäviensämahdollisimmanhyvä hoitaminenpoikkeusoloissakin,mikä vaatii laaja-alaistaosaamista. Kuopion, Tampereenja Turun kaupunkiensekäLapin sairaanhoitopiirinmukaanakuutti kriisi tulisi
hoitaavalmiuslainsäädöstennojalla.
Helsinginja Kuopion kaupungithuomauttavat,ettäkunnilla on jo ennestäänollut lakisääteinen,toimialuerajat
ylittävä varautumisvelvollisuus,vaikkakin Helsinginkaupunginmukaansosiaalihuoltolaista
vastaavasääntely
puuttuu.Helsinginkaupunginmukaanon tärkeäävarmistaasosiaalihuollostajärjestämisvastuussa
olevienkuntien keskinäisenyhteistyönlisääminenja erityisvastuualueen
tasoinenkoordinointi. Kuopionkaupunginmukaanneuvottelukunnantyössäei ole huomioitu riittävästi kunnanja sensosiaali-ja terveydenhuollonperuspalveluidentoiminnanerityispiirteitä. Se huomauttaa,että kunnilla on ollut jo ennestäänomaakriisivarautumista,jossaon huomioituesimerkiksihenkilöstöresurssit.

3.10 Kuntien itsehallinto ja vastuut toiminnoistaan myös poikkeusoloissa
AkaankaupunginmukaanHE-luonnoksessa
vahvistuupoikkeusolojenedellyttämäjohtamisjärjestelmä.Mikkelin kaupunkipitää kannatettavinamuutoksina,että yliopistollisen sairaalantehtävänäolisi johtaaja yhteen
sovittaasosiaali-ja terveydenhuollonyhteistävalmiussuunnitteluasekämuodostaaja ylläpitää ajantasaistatilannekuvaa.Virtain kaupunginmukaanon erittäin tärkeä,että erilaisissanormaaliolojenhäiriötilanteissaja
poikkeusoloissasosiaali-ja terveyspalveluistavastaavatkunnat ja sairaanhoitopiiritseuraavatomalla alueellaantilannettaja mahdollisiahäiriöitä ja niiden vaikutuksiaterveydenhuollonpalvelutuotantoonja -tarpeeseen.
Espoonja Jyväskylänkaupungitkatsovat,että kunnallinenitsehallintoon otettavahuomioontoimivallan siirrossapoikkeusoloissakin.Helsingin,Kuopion, Oulun, Tampereen,Turun ja Vantaankaupunkienlausuntojen
mukaankunnat vastaavatpalveluidenjärjestämisestämyös poikkeusoloissa.Turun kaupunginnäkemyksen
mukaansosiaalihuoltolainmuutoksetovat tämänjohdostaepätarkoituksenmukaisia.
Helsingin,Kuopion,Tampereen,Oulun ja Turun kaupungithuomauttavat,että mallissavastuuvarautumisestaja toiminnastasäilyisi
kunnalla,vaikka senmahdollisuudetvaikuttaavastuullaanolevaantoimintaanheikkenisivät.Oulun kaupungin
mukaanpäätöksentekoa
ja johtamistaei voidasiirtääsairaanhoitopiireilleilman lakien yhteensovittamista.
Oulun kaupunginmukaansairaanhoitopiiriei voi samanaikaisesti
johtaaja päättääkunnanvastuullevalmiuslain
nojalla kuuluvistaasioista,ellei valmiuslakiamuuteta.Kuopion, Jyväskylän,Oulun, SomeronjaVantaankaupunkienmukaanvarautumisessa
on huomioitavalaajakokonaisuus,jossasosiaali-ja terveyspalvelutmuodostavatvain yhdenosa-alueen.
Lapin sairaanhoitopiirinmukaanesityspuuttuuvoimakkaastikuntien itsehallintoonja kuntayhtymienpäätöksentekoon.Päätöksentekojärjestelmä
olisi Lapin sairaanhoitopiirinmukaansäädettävätoimivammin, koska
esityksessäehdotetullatavalla toteutettunakukin kunta joutuisi sovittamaanyhteenvalmiussuunnittelunyliopistosairaanhoitopiirinja alueenterveydenhuollosta
vastaavienkymmenienviranomaistenkanssa.

3.11 Terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon näkökulman korostuminen
Aluehallintovirastothuomauttavat,ettäluonnoksessa
painottuuvahvastiterveydenhuolto,ja seonsosiaalihuoltolain muuttamisenosaltakeskeneräinen.
Aluehallintovirastojenmukaanesityksessäkeskitytäänvaintilannekuvankokoamiseen.Aluehallintovirastojenmukaanesityksenvaaranaon, että sosiaalihuollontilannekuvaty-
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pistyy vain hoito- ja hoivatyöntarkasteluunympärivuorokautistenasumispalvelujensekätehostetunpalveluasumisenyksiköissäja sosiaalipäivystyksen
toimenpiteisiin.Lisäksiesityksessäkorostuusosiaalipäivystyksen
ja lastensuojelunrooli. Sosiaalihuoltopalveluihinsisältyykuitenkin paljon muitakin palveluitaja asiakastehtävien moninaisuutta,mitä ei ole huomioituesityksessä.EKSOTEkatsoo,että sosiaali-ja terveydenhuollonyhteisessävalmiussuunnitelmassa
tulee huomioidasosiaalihuollonsuunnittelutasavertaisena
terveydenhuollon
suunnittelunkanssa.Sen mukaanon sovittavayhdessä,minkälaistatilannetietoaalueilla kerätään,millaista
tilannekuvaaylläpidetäänja minkälainenrakennetilannekuvanlaatimiseenja seuraamiseen
tulee olla.
Kaarinan,Kristiinankaupunginja ÄänekoskenkaupunkiensekäValkeakoskensosiaali-ja terveyskeskuksen
huolenaon, että erikoissairaanhoitoon
keskittyvänyliopistollisen sairaanhoitopiirinnäkökulmaolisi erikoissairaanhoitopainotteinen.
Kristiinankaupungin,Mikkelin ja Äänekoskenkaupungit esittävätlausunnoissaan
huolensiitä, että malli aiheuttaisiperusterveydenhuollon
ja varsinkin sosiaalihuollontarpeidenhuomioimisen
heikkenemistä.Tähän liittyen Someronkaupunki ja Valkeakoskensosiaali- ja terveyskeskushuomauttavat
lausunnoissaan,
ettäsuojaintenkohdallahavaittiin,ettäerikoissairaanhoidon
tarpeetmenivätherkästiperusterveydenhuollonja varsinkin sosiaalihuollonedelle.Kaarinankaupunginmukaanon kansallisestijärkevää,että
tilannekuvamuodostetaan
yliopistollistensairaanhoitopiirienavulla. Senlausunnonmukaanesitettymalli kuitenkin sisältääriskin, että tilannekuvanluomisessakorostuuterveydenhuollonja erityisestierikoissairaanhoidon tilanteentarkastelu.Tällöin vaaranaon, että perusterveydenhuolto
ja varsinkin sosiaalihuoltojäävät vähemmällehuomiolle. Mikäli resurssitkohdennetaantilannekuvanperusteella,Kaarinankaupungintällöin on
varmistettava,ettätilannekuvassa
huomioidaanriittävästiperusterveydenhuollon
ja sosiaalihuollonosaaminen.
Turun kaupunkihuomauttaa,että terveydenhuollonja sosiaalihuollonlainsäädännössä
on perustavanlaatuisia
eroja.Terveydenhuollossa
määrätään,muttasosiaalihuollossa
toimenpiteetperustuvatyksilökohtaisiinja muutoksenhakukelpoisiinpäätöksiin.TämänjohdostaTurun kaupunkikatsooolevanvähintäänkinkohtuullistaarvioida, ettäsosiaalihuollonjohto-ja koordinaatiovastuun
asettaminenerityisvastuutasolle
ei olisi tyydyttävällä
tavallaorganisoitu.

3.12 Yliopistollisten sairaaloiden johtamis- ja koordinaatiovalta
Aluehallintovirastojenmukaanalueenkokonaiskuvantuleeolla sillä, joka johtaaja vastaatoiminnoista,ja joka
toimii ympärivuorokautisesti.
Aluehallintovirastoissaei ole päivystysjärjestelmää,
eikärinnakkaisjärjestelmien
rakentaminenjohtamisjärjestelyinei ole virastojenmukaanmielekästä.Aluehallintovirastotkatsovatlausunnossaan,että epidemioidensijaankäytännönperusarkeakoskettavatpikemminkin valmiudenja varautumisen
ohjaustehtävät,vuosittaisetvalmiusharjoitukset,alueellistenmaanpuolustuskurssien
järjestäminensekäpienemmistähäiriötilanteista,kutensähkökatkoksista
ja tulvista, aihetuvattilannekuvatarpeet,
toimeksiantopyynnöt sekänäihin liittyvät ohjaus-ja valvontatarpeet.Kyse voi olla esimerkiksitilanteesta,jossakunnanon kyettäväturvaamaankotiin annettavatpalveluthaja-asutusalueella.
Tällaisetpalveluteivät kuulu sairaanhoitopiirien toimialaan.Näin ollen aluehallintovirastotpitävätpalvelujenkokonaisuushuomioidentarpeettomana,
että
sairaanhoitopiiritvastaisivattilannekuvanselvittämisestäja tilanteenohjaamisestatältä osin.
KuntatyönantajattoteaaKuntaliiton lausunnossa
olevanvarmastitarkoituksenmukaista,
ettävalmiussuunnitelmassasairaanhoitopiirivoi käytännössäjohtaa henkilöstöresursseja.
Kuntatyönantajatmuistuttaatyöoikeudessatunnetustank. liikkeenluovutuksenkäsitteestä.Tämä tuskin on Kuntatyönantajienkäsityksenmukaan
resurssienallokoinnin väliaikainenluonnehuomioidenensisijainenlähtökohta.Kuntatyönantajiennäkemyksenmukaanjossainmäärinjää avoimeksija ristiriitaiseksi,miten sairaanhoitopiirivoi johtaahenkilöstöresurssejaerityisvastuualueellaja minkälaisiavaltuuksiasillä mahdollisestion. Tältä osin Kuntatyönantajattoivoo
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säännösehdotuksen
ja senperustelujenselkiyttämistäja täsmennystähuomioidenmyöstyöoikeudellisetnäkökulmat. Kuntatyönantajienmukaanviime vuosienhäiriötilanteissaon tullut selväksi,että niissävaaditaanyhä
enemmänerityisesti sosiaalihuollonosaamistaja asiantuntijuutta.Valtakunnallistatoimijaa tarvitaanKuntatyönantajienmukaanmyös sosiaalihuollossa.Sennäkemyksenmukaanresurssienyhteistäkäyttöä voitaisiin
joiltain osin parantaa.
HUS:n sekäPirkanmaan,Pohjois-SavonjaVarsinais-Suomen
sairaanhoitopiirienmukaanehdotusonpitkälti
sopusoinnussa
voimassaolevanterveydenhuoltolain38 §:n kanssa,jonka perusteellasairaanhoitopiirinon päätettäväyhteistyössäalueensakuntien kanssaterveydenhuollonalueellisestavarautumisesta
suuronnettomuuksin ja terveydenhuollonerityistilanteisiin.Toisaaltapoikkeustilanteeteivät noudatakunta- ja maakuntarajoja,
jotenonHUS:n sekäPohjois-Savonja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiriennäkemystenmukaan
tärkeäämääritellä koordinaatiovastuutmyös tilanteissa,jotka edellyttävätsairaanhoitopiirirajatylittävää yhteistyötä.Tällaiseksi toimijaksi sopii sen lausunnonmukaanerityisvastuualueenyliopistollinen sairaanhoitopiiri.Pirkanmaansairaanhoitopiirikatsoo,ettäerityisestipoikkeustilanteissa
on perusteltuatiivistää koordinaatiotaja johtamistanormaaliolojasuuremmiksikokonaisuuksiksi.HUS huomauttaasosiaalipalvelujentehtäväkentänolevanlaaja,eikänäidentehtäviensiirtäminenkokonaisuudessaan
ole poikkeusoloissatarkoituksenmukaista.
Varsinais-Suomensairaanhoitopiirinmukaansosiaalihuollonoperatiivisentoiminnanvastuuttaminensairaanhoitopiireille ei ole tarkoituksenmukaista.
EKSOTEnmukaanalueellistestirajautuneessa
suuronnettomuustai häiriötilanteessataipoikkeusoloissajohtamisentulee säilyäpaikallistasolla,mutta tukeavoisi vastaanottaa
myös yliopistollista sairaalaaylläpitävältä
sairaanhoitopiiriltä.EKSOTEkatsoo,ettäjohtaminenja ohjaaminentuleetoteuttaayhdessäalueellistenjohtovastuussaolevien tahojen kanssa.Sen näkemyksenmukaanEKSOTEakoskevatresurssienjakoa koskevat
päätökseton aina hyväksytettäväEKSOTEssa.Lisäksi asiastaon sovittavaperiaatetasollavalmiussuunnitelmassa.Keski-Suomensairaanhoitopiirikatsooluonnoksenasianmukaiseksi
terveydenhuoltolainosalta.Sekuitenkin huomauttaaesityksessäjäävänepäselväksi,miten varmistetaanedustusja yhteistyövalmiussuunnittelussaniiden sairaanhoitopiirienosalta,joilla ei ole yliopistosairaalaa.
Soitepitää huolestuttavanayliopistolliselle sairaanhoitopiirillesiirtyvääsuurtapäätösvaltaa.
Soitennäkemyksenmukaanpienensairaanhoitopiirinäänisaattaajäädäsuurempientoimijoiden alle, jolloin alueelliseterityispiirteet voivat jäädähuomioimatta.Soite pitää erityisesti terveydenhuoltolain42 a §:n 3 ja 4 kohdista,ja ne
saattavatnäin ollen muodostaayliopistosairaalalleerityisensuurenpäätösvallanterveydenhuollonresursseista.
Soitenmukaanpoikkeus-tai häiriötilanteestahuolimattapäätösvallantulee säilyäsairaanhoitopiirillä.Vastaavasti yliopistollisen sairaanhoitopiirinpäätösvaltaatulee selkiyttääja liian suurenvallan siirtämisestäsairaanhoitopiiriltä tai kuntayhtymältätulisi sennäkemyksenmukaanpidättäytyä.Soiten,Valkeakoskensosiaali-ja
terveyskeskuksen
ja Äänekoskenkaupunginmukaanyliopistosairaalavetoisessa
johtamisjärjestelmässä
olisi
muodostettavakunnollinenedunvalvontajärjestelmä.
Kuntaliiton lausunnonmukaanterveydenhuollonosaltaerityisvastuualueidenmerkityksenkorostaminenon
looginenja voimassaolevaalainsäädäntöä
tukeva.Lausunnossa
kuitenkin katsotaanjäävänepäselväksi,mikä
on esityksensuhdejo voimassaolevaanterveydenhuoltolain38 §:än,joka koskeevarautumistasekäsiitä päättämistä.Espoonkaupunki ei pidä tarpeellisenayliopistollisen sairaanhoitopiirinjohtovastuutaerityisvastuualueenterveydenhuollonja sosiaalihuollonosalta.Espoonkaupunginnäkemyksenmukaanvalmiusjohdontulisi olla Uudellamaallaviidellä erillisalueella.
Useissalausunnoissahuomautetaan,
että yliopistollisen sairaanhoitopiirinosaaminenon erikoissairaanhoidon
järjestämisessä.
Näin ollen yliopistollistasairaanhoitopiiriäei välttämättäkoetariittävän päteväksijohtamaan
perusterveydenhuollon
ja varsinkaansosiaalihuollontoimintoja ja resursseja.Lisäksi useissakuntasektorilta
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saatujenlausuntojenmukaankunnaton otettavamukaanvalmiussuunnitteluun.TähänvaadittaisiinLoviisan
kaupunginmukaanmyös riittävät resurssit.Keuruun kaupunkikatsoo,että valmiussuunnittelutulee tiivistää
pienemmillealueille kuten sairaanhoitopiireittäin,jolloin paikallisetolosuhteettunnetaanparemmin.Muutoin
päätöksenteko
saatetaantehdäkovin etäällätoimintaympäristöstäja senerityispiirteistä.
Loviisan kaupunkituo esiin huolen,ettäkunnallejää vastuutoimintojenylläpidosta,muttaresurssitja osaaminenvaljastetaanerikoissairaanhoidon
käyttöön.Lisäksi valmiussuunnittelussa
tulisi määritelläperiaatteet,joiden mukaanerityisvastuualueenkunnat ja sairaanhoitopiiritauttaisivattoisiaanhäiriötilanteessa.Kristiinankaupunginkaupunkikuitenkin katsoosairaanhoitopiirienkoordinoinninetunaolevanse,ettähenkilöstöresurssejaja tarvikkeitavoidaanmukauttaatarpeenmukaan.

3.13 Resurssien hallintavalta
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirinmukaanmuutosehdotuksen
mukainenresurssientarkoituksenmukainenallokaatioon nykyistähelpompaatoteuttaaehdotetunvalmiudenjavarautumisenvastuutahonmyötä.HUS
sekä Pohjois-Savonja Varsinais-Suomensairaanhoitopiirittuovat lausunnoissaanesiin epäselvyydensiitä,
onko tarkoituksenamahdollistaapoikkeusoloissasairaanhoitopiirinkoordinaatiokoko alueenterveydenhuollon resursseihin.Niiden käsityksenmukaankoordinaatiovaltaatulisi tämänperusteellamuidensairaanhoitopiirien, mutta ei omansairaanhoitopiirinalueenkuntien resurssienkoordinaatioon.Toisaaltalakiehdotuksen
perusteluissa
todetaan,ettäjoku muistasairaanhoitopiireistä
ottaaresurssinsaylittäneensairaanhoitopiirintehtävät hoitaakseen.Pohjois-Savonsairaanhoitopiiripitää perustelujatältä osin irrallisina eikä esityksestäsen
näkemyksenmukaankäy ilmi, tarkoitetaankotällä pelkästäänvalmiusasioihinliittyviä tehtäviensiirtoa. Pohjois-Savonsairaanhoitopiirikysyy, onko tarkoituksenanimenomaan,ettäyliopistollisensairaanhoitopiirintehtävät voisi ottaa hoitaakseenmuu kuin yliopistollinen sairaanhoitopiiri.HUS katsoo,että käytännössäei ole
riittävää,jos samakoordinaatiovaltaei ole käytössämyös yliopistollisen sairaanhoitopiirinsisällä.
HUS ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirikatsovat,ettäperusterveydenhuollon
koordinointi edellyttäähyvää
yhteistyötäperusterveydenhuollon
kanssa,missäon näidenalueellakoronakriisinaikanaonnistuttutoistaiseksi
erinomaisesti.Ne kuitenkin tuovat esiin, että sensijaanyksityistentoimijoiden varautuminenja valmius sekä
toiminnankoordinoitujohtaminenkriisin aikanakaipaavahvempaamandaattiajohtovastuussa
olevalle,koordinoivalle julkiselle toimijalle. Ne myös kertovattunnistavansatarpeensille, että myös resurssienkoordinoituun käyttöönliittyvien erimielisyyksienvuoksi ratkaisumekanismina
olisi esityksenmukainenyhdensairaanhoitopiirin alueellatapahtuvakuntaresurssien
koordinaatio.
Siun sotepitää yhteiskunnankokonaisvarautumisen
kannaltatoimimattomanaratkaisuna,että yliopistolliselle
sairaanhoitopiirilleannettaisiintoimivalta johtaaresurssejanormaaliolojenhäiriötilanteissaja poikkeusoloissa,
jos yhdensairaanhoitopiirikuntien resurssitovat riittämättömät.Soite pitäävalmiussuunnittelunosaltaparannuksena,että siinä huomioidaansosiaalihuolto.Se kuitenkin katsoojäävänepäselväksi,aiheuttaakolainsäädäntömuutosresurssimuutoksiayliopistosairaalanalueellasijaitsevansosiaalihuollontoimielimelle sekäsen
omalletoiminnalle.
ESSOTEkatsoo,ettei sosiaali-ja terveydenhuollonresurssiohjausta
voida eriyttäämaakunnanomastapäätöksenteostamyöskäännormaaliolojenhäiriötilanteissatai poikkeusoloissa.ESSOTEesittäähuolensa,että yliopistollisestasairaanhoitopiiristätoteutettavaresurssiohjaus
rikkoisi ja pirstoisi eri toimijoiden välistäyhteistyötä alueensisällä.Lapin sairaanhoitopiirinmukaanresurssienjohtamisensiirtäminenyliopistosairaanhoitopiireille merkitseeitsenäisyydenmenetystä.Senmukaanasiastatulisi säätääterveydenhuoltolainasemesta
valmiuslaissa,mikäli resurssiensiirtäminenyliopistosairaanhoitopiireillenähdääntarpeelliseksiylipäänsä.
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Aluehallintovirastojenlausunnonmukaanesityksestäei ilmene, mitä sosiaalihuollonresurssejaon tarkoitus
sovittaayhteen.Lapin sairaanhoitopiiri,SoitesekäEspoonja Turun kaupungithuomauttavat,ettei esityksestä
ilmene, miten resurssienylittäminen määriteltäisiin,millaista päätöksentekomenettelyä
noudatettaisiineikä
yliopistollisensairaanhoitopiirinpäätöksentekovaltaa
ole määritettyriittävällä tarkkuudella.Espoonkaupunki
huomauttaa,että sosiaalihuollonresurssienjakamisenosaltaperusteluistajää epäselväksi,mitä tarkalleenottaentarkoitetaanyhteensovittamisella
ja miten yhteensovittamisen
periaatteetonmääritelty.Espoonkaupungin
mukaanresurssienjakamisenperiaatteeton sovittava yhteisessä,kuntien hyväksymässävalmiussuunnitelmassa.Toimivallan siirto on niin merkittävä,että Espoonkaupunginmukaanse tulee ilmetä selkeästilaista.
Lisäksipoikkeusoloissatapahtuvanresurssienjakamisentulisi Espoonkaupunginmukaanperustuayhteenvalmiussuunnitelmaan,
joka on kunnallisenitsemääräämisoikeuden
periaatteitanoudattaenlaadittuja hyväksytty.
Helsinginkaupunginmukaanresurssienyhteiskäytöstävoidaansopiaviranomaisyhteistyönä,
kuten on jo toimittukin.
Kaarinankaupunginlausunnonmukaanresurssienkäyttäminenyhteiseentyöhön on osoittautunutrajalliseksi
erityisesti pienissäkunnissa.Tämä on Kaarinan kaupunginmukaantullut esiin valmisteltaessaesimerkiksi
muita alueellistayhteistyötävaatineitakokonaisuuksiakuten maakunnallisiakehittämishankkeita.Kurikan
kaupunginmukaankokonaisuuson hyvä. Sennäkemyksenmukaannyt tarvitaanvastuidentäsmentämistäja
eri toimijoiden velvoitteidenmäärätietoistakehittämistä,yhteensovittamista,
johtamismalliaja testaamista.Lapuankaupunginmukaanerityisvastuutasoinen
sosiaali-ja terveydenhuollonyhteisenvalmiussuunnittelunjohtaminenja yhteensovittaminen
on perusteltuehdotus.Lapuankaupunginmukaanterveyden-ja sosiaalihuollon
resurssienyhteensovittaminen
poikkeusoloissaon kannatettavaehdotus.Senmukaanosaamisvelvoiteon laaja,
joten keinoihin osaamisenvarmistamiseksion kiinnitettävähuomiota.
Loviisan kaupunki pitää lausunnossaan
haasteenatoimintaantarvittavien resurssienriittävyyttä sekäniiden
oikeudenmukaistajakamista.Virtain kaupunginnäkemyksenmukaanyksittäisenkunnan tai kuntayhtymän
osaaminentai käytettävissäolevat resurssiteivät ole aina riittäviä, ja niiden osaltaon tärkeääedistääyhdenmukaistensosiaalihuollontoimintamallienkäyttöönottoayhtä kuntaatai kuntayhtymäälaajemmilla alueilla.
Virtain kaupunkipitää tärkeänä,että myös sosiaalihuollonosaaminenja resursointiturvataanriittävästi sekä
maakunnanettä valtakunnankintasolla.

3.14 Tilannekuvan laatimisesta
Aluehallintovirastotkatsovat,että esityksessätulisi selkeyttääsekäsosiaali-ja terveydenhuollontilannekuvan
keräämisenosaltaaluehallintoviranomaisten
roolia. Samallaestettäisiinpäällekkäisyydetja epäselvyydettyöskentelyssä.Mikäli aluehallintovirastotsaavatkäyttöönsäerityisvastuualueidenkautta kerätyn tilannekuvan,
aluehallintovirastotvoivat käyttääenemmänresurssejamuun tilannekuvankeräämiseenja toiminnanvalvontaan.Aluehallintovirastottoivovat tarkennustasiltä osin, mistäniiden odotetaankerääväntilannetietoja.Aluehallintovirastojenmukaanterveydenhuollonnäkökulmastaon hyvä, ettäerityisvastuualueen
kokoamatilannekuva saadaankoottuanopeasti.
Fimeapitäätärkeänä,että valmiussuunnittelusta
muodostuisivaltakunnallinenkokonaisuus,ja ettäsosiaali-ja
terveysministeriöpystyisi kokoamaanviideltä yliopistollisensairaalanvalmiuskeskukselta
saamansa,
yhtenäisin perusteinlaadituntilannekuvanvaltakunnallisenpäätöksenteon
tueksi.Fimeatoteaa,ettäsenlakisääteisiin
tehtäviinon kuulunutlääkehuollontilannekuvankokoaminen.Materiaalisenvarautumisenosaltatilannekuvaa
on Fimeanmukaankartoitettu viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirinkautta keräämällätiedot sairaanhoitopiirien ja kuntien varastoissaolevistavarusteista.Työterveyslaitoksenlausunnonmukaanesityksenmukainen
parempikoordinaatiojäntevöittäisija tehostaisitoimijoiden yhteistyötäpoikkeustilanteenvaatimallatavalla.
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Työterveyslaitoksennäkemyksenmukaankokonaiskuvansaamiseksimyös työterveyshuollonpalveluntuottajien antamientietojentuleesisältyätilannekuvankartoittamismenettelyyn.
THL katsoo,että yliopistosairaalan
sairaanhoitopiirinja sosiaalihuollonedustajientuleekansallisenohjeistuksenpohjaltasopiasiitä, mitä ja miten
tietojakerätään.THL:n näkemyksenmukaanvain reaaliaikaisentilannekuvanperusteellaon mahdollistajohtaa
ja ohjataterveydenhuollonresursseja,ja se katsooesitetytlakimuutoksettarpeellisiksi.THL:n mukaankokonaisymmärrystäon vaikea muodostaanykytilanteessaluotettavasti.THL:n ja Kaarinan kaupunginmukaan
haasteitareaaliaikaisentilannekuvanluomisellevoivat kuitenkin aiheuttaapirstaleinenjärjestelmäsekäyhtenäistenja vertailukelpoistentietosisältöjenpuute.
HUS ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirikatsovat,ettäreaaliaikaisentilannekuvanmuodostaminenedellyttäätiedonsaantioikeuksia,
koordinaatiotasekähelpostikäytettävissäolevia tietojärjestelmiätarvittavientietojen keräämiseen.HUS:nja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirinmukaanyhteistoimintavelvoiteselkeinkoordinaatiovastuinauttaisiolennaisestipaitsi tilannekuvanmuodostumista,myös tilannekuvanedellyttämientoimenpiteidentoteuttamista.Pohjois-Savonja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiriennäkemystenmukaanei ole
tarkoituksenmukaista
sälyttäätilannekuvankokoamistakahdelleeri taholle. Pohjois-Savonsairaanhoitopiiri
pitää hyvänävalmiussuunnitelmienyhteensovittamisen
ja tilannekuvanmuodostamis-ja ylläpitovastuunsäilyttämisenlakiluonnoksentapaansairaanhoitopiireille.Pohjois-Savonsairaanhoitopiirikiinnittää huomiotasiihen,etteiehdotuksessa
säädetäyhdenmukaisesta
muodostatai tietosisällöstätäsmällisemmin.Sairaanhoitopiiri
pyytää ministeriötäharkitsemaanvaltuutussäännöstä,
jonka perusteellaainakin tilannekuvaavarten annettavista tiedoistavoitaisiin säätäätarkemminasetuksella,jotta setulisi velvoittavaksi.
Kuntaliiton mukaanvaltakunnallistatilannekuvaaedistäisi,jos valmiussuunnittelunpohjanaolisi valtakunnallinen valmiussuunnitelmaja tilannekuvajärjestelmä,johon olisi sisällytettysekäterveydenhuollonettäsosiaalihuollon osuus.Sen näkemyksenmukaanvalmiussuunnittelussa
olisi syytä huomioidayhtenäisetperusteet,
joita on määritettysosiaali-ja terveysministeriönja Kuntaliiton yhdessävalmistelemassa
julkaisussa.Kuntaliitto myös huomauttaaolevantärkeää,että määritetäänkerättäväntiedon funktiot tarkkaanturhantiedon keräämisenvälttämiseksi.Samatenon vältyttäväpäällekkäisyyksiltä.Yhteistentoimintamallienkäyttöönottovoi
myös hyvin suunniteltunasäästäävoimavarojaja tukea olemassaolevien resurssientehokkaampaakäyttöä.
Kuntaliiton mukaankyseon ainaenemmänkinyhteistoiminnastakuin toimivallasta.
Kuntaliiton, Kurikanja VantaankaupunkiensekäKanta-Hämeen,Lapinja Vaasansairaanhoitopiirien
mukaan
myös yliopistosairaaloillatulisi olla velvoite raportoidaajantasaisesta
tilannekuvastakunnille ja muille sairaanhoitopiireille.Kanta-Hämeensairaanhoitopiirinja Helsingin kaupunginmukaankunnilla ja yksityisillä
palveluntuottajillaon ollut vaikeuksiatilannekuvansaamisessa.
Vain ajantasaisen
tilannekuvanperusteellaalueentoimijat kykenevätkäynnistämääntarvittavattoimenpiteetesimerkiksivälttämättömienvaruste-ja lääkehankintojenlisäämiseksija koordinoimiseksi.Kanta-Hämeensairaanhoitopiirinostaamyös esiin huolensiitä,
ettäpäällekkäisettoiminnot ja raportoinninmonikertaisuusvoivat aiheuttaaturhia lisäkustannuksia.Helsingin
kaupunginmukaanjo nyt tilannekuvankeräämistäja toiminnanjohtamistaon käytännössätoteutettuesityksessäkuvatun mallin mukaisesti.Helsingin kaupunki katsoo,ettei esityksenperusteluissaole esitetty,mitkä
ovat tämänhetkisiäongelmiatilannekuvanmuodostamisessa.
Soitekatsoo,että riittävän tarkanja ajantasaisen
tilannekuvanviemistäon ohjeistettava,jasamalla onvarmistettavaalueellinenyhdenvertaisuus.Lisäksi yliopistosairaalankokonaisnäkemysja osaaminenon varmistettavaniin, ettäsetunnistaariittävänselkeästierikoissairaanhoidon
lisäksi myös perusterveydenhuollon
ja sosiaalipalveluidenosuuden.SujuvanmenettelynvarmistamiseksiSoitenmukaantuleeolla myösvaltakunnalliset
työkalut riskinarviointiin, joka huomioi myösuudensote-puolenja mahdollisenmaakuntauudistuksen.

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023Valtioneuvosto.
029516001,stm.fi, @STM_Uutiset

18(21)

Espoonkaupunginnäkemyksenmukaanvastuuvalmiussuunnittelusta,
tilannekuvanluomisestaja häiriötilanteidenjohtamisestatulisi Uudellamaallaolla viidellä erillisalueella.Helsingin kaupunginlausunnonmukaan
yhteisenkansallisentilannekuvanmuodostamistaja kriisijohtamistaon syytävahvistaaensisijaisestivaltiohallinnon, sairaanhoitopiirienja suurtenkaupunkienvälillä. Tämä ei Helsingin, Oulun ja Vantaankaupunkien
mukaanedellytäkuitenkaanehdotetunkaltaistauuttasääntelyä,koskajo nykyisenlainsäädännön
nojalla sosiaali- ja terveysministeriölläon mahdollisuushuolehtiatarvitsemansatilannekuvanmuodostamisesta.
Tampereenja Turun kaupunkienmukaanesitetyt tilannekuvatietojenluovutussäännökset
ovat kannatettavia.
Tampereenkaupunginmukaankuntien tuleeolla mukanatilannekuvanluomisessa,ja järjestelmästätulee olla
tilannekuvanähtävissäympäri vuorokauden.Lisäksi on varmistettavayhtenäinenja verrannollinenraportointi
alueellisestija valtakunnallisesti.Turun kaupunkitoteaalausunnossaan,
ettävalmiussuunnittelunja tilannekuvan keräämisenosaltaajankohtaisentoiminnanja ehdotetunmallin välillä oleva ero ei vaikuta suurelta.Kaarinan ja Turun kaupunkienmukaaneri tietojärjestelmienyhteensopimattomuus
voi aiheuttaalisätyötäja vaikeuksiatiedonkeräämisessä.
Kaarinankaupunginmukaantulevaisuudessa
tiedonkerääminenvoi olla helpompaa,mikäli tietojärjestelemiäyhtenäistetään.
Kaarinankaupunkikatsoo,ettäpoikkeusolojenjohdonmukainenjohtaminenvaatii mahdollisimmanajantasaisen, totuudenmukaisenja realistisentilannekuvanhahmottamista.Kaarinan kaupunginlausunnonmukaan
tämäonnistuuparhaitenkeräämällätilannekuvakootusti nk. kentältä.Kaarinankaupunginmukaanterveydenhuoltolakiinehdotettavan38 §:n muutoksentavoiteon hyvä,muttatietojenkoostaminenkäytettäväänmuotoon
ei välttämättäole ongelmatonta.Kaarinankaupunkipitäähyvänätavoitteena,että yliopistollinen sairaanhoitopiiri tuottaaja ylläpitäätilannekuvaaerityisvastuualueellaan.
Loviisan kaupunginmukaanon tärkeää,että poikkeusolojenkoordinointi ja johtaminenperustuvatajantasaiseenja totuudenmukaiseen
tilannekuvaan.Loviisan kaupunkipitää luontevana,että valtakunnallinentilannekuva normaaliolojenhäiriötilanteissaja poikkeusoloissamuodostetaansairaanhoitopiirienkautta. Mikkelin
kaupunginlausunnonmukaanehdotusvarmistaaosaltaanreaaliaikaisentilannekuvanmuodostumisen.Tämä
edesauttaa
Mikkelin kaupunginmukaansilloin, kun resurssiteivät riitä väestönturvallisuuttaja terveydentilaa
uhkaavantilanteenhoitamiseennormaaliolojenhäiriötilanteissatai poikkeusoloissa.Raision kaupunginmukaanehdotettavatlainsäädäntömuutokset
ovat perusteltujavallitsevissaolosuhteissa.Sekatsoo,ettämuutokset
mahdollistavatnykyistä paremminyhtenäisenja ajantasaisentilannekuvanylläpitämisenkoko maanalueella
sekätarkoituksenmukaisen
resurssienkäytön.
Virtain kaupunginlausunnonmukaanon tärkeää,että tilannetietojakerätäänjatkossakeskitetystisairaanhoitopiireissä,ja että myös valtakunnantasolla tarkennetaanja yhtenäistetääntietojen keräämisenperiaatteita.
Virtain kaupunkitoteaa,että mahdollisimmanselkeäja yhtenäinentilannekuvasairaanhoitopiirintasolla.Virtain kaupunkipitää erittäin hyvänäuudistuksena,että sairaanhoitopiirikoordinoi yhtenäisentilannekuvansosiaali- ja terveydenhuollosta.
Virtain kaupunkipitää tilannekuvanmuodostamistakoskevaamuutostamerkittävänäsosiaalihuollonnäkökulmasta.Senmukaanaiemminole pystytty keräämäänerityisvastuutasoisesti
kokoavaatietoa sosiaalihuollostakattavastija monipuolisesti.Someronkaupunginmukaan kuntien sosiaalipäivystyksennäkemyssaattaisiolla tasapuolisempikuin yksittäisenkuntien sairaanhoitopiireilletuottamanäkemys.Someronkaupunginmukaankunnilla on vastuuperuspalvelujärjestelmän
toimivuudesta,ja sosiaalihuollon työalueon melko erityyppinenkuin terveydenhuollon.Ongelmatovat useinmoninaisiaja ne näkyvät
viiveellä. Myös vaikutuksetovat pitkäkestoisia.Siten tilannekuvanhahmottaminenedellyttääSomeronkaupunginmukaanvahvaasosiaalihuollonosaamista.

SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023Valtioneuvosto.
029516001,stm.fi, @STM_Uutiset

19(21)

3.15 Sosiaalihuollon osaaminen yliopistollisissa

sairaaloissa ja alueellinen yhteistyö

Aluehallintovirastotkysyvätlausunnossaan,
miten kuntavoi varmistaahäiriötilanteessa
omientehtäviensähoitamisen,jos se joutuu varmistamaansosiaalihuollontyön onnistumisensairaanhoitopiirissä.Sosiaalihuollon
palvelut järjestetäänkunnissaja kuntayhtymissähuomioidenalueellisetominaispiirteetja erityistarpeet.Yliopistosairaalanerityisvastuualueon maantieteellisestialuehallintovirastojennäkemyksenmukaanliian laaja
kokonaisuus,jotta pientenkuntien tai kuntayhtymienerilaisetpalvelujenjärjestämistavatvoidaanhuomioida
sosiaalihuollossa.
Myös THL, Kuntaliitto sekäMikkelin ja Someronkaupungittuovatesiin, että sosiaalihuollon osaaminenja edustuson varmistettavavalmiussuunnittelussa
ja suunnitelmantoteuttamisessa.
Lisäksi sosiaalihuollonedustajilletuleetaatatäydetvaltuudethoitaasosiaalihuoltoonliittyviä tehtäviäja yhteensovittaa
sosiaali-ja terveydenhuollonvalmiussuunnittelua.THL pitää tärkeänä,että yliopistosairaalankuntien sosiaalitoimen edustajattekevättiivistä yhteistyötämuidenalueenkuntienkanssahäiriötilanteissaja poikkeusoloissa.
Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirija HUS katsovat,ettei poikkeusoloissakaan
tulisi lähtökohtaisestisälyttää
sairaanhoitopiirillevastuutatoiminnoista,joista sillä on normaalioloissavähäistäkokemusta.Erityisesti tämä
koskeesosiaalipalveluja.HUS:n mukaanisoissakriiseissätällainenkoordinaatiovastuuolisi perusteltu.Varsinais-Suomensairaanhoitopiirinmukaanjuuri nyt tehtävämuutosei johtaisi sosiaalipalvelujenosaltasairaanhoitopiirienmuuntyöpaineenvuoksi välittömiin muutoksiin.Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiriehdottaalausunnossaan,
ettäpientenkuntienrajallistenresurssienvuoksi kyseeseenvoisi tulla operatiivisentehtävänantaminenesimerkiksialueenkuntien muodostamalleelimelle.
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirinlausunnonmukaanehdotuson tarkoituksenmukainen
alueellisensosiaalihuollon varautumisenedistämiseksija kokonaiskoordinaationparantamiseksi.Sen näkemyksenmukaan
ehdotettuyliopistosairaalakunnan
velvoite varmistaasosiaalihuollonosaaminenja edustussairaanhoitopiirin
käyttöönparantaasosiaali-ja terveydenhuollonintegraatiotavarautumissuunnittelussa
ja normaaliolojenhäiriötilanteisiin sekäpoikkeusoloihinvarautumisessa.
Pohjois-Savonsairaanhoitopiirinmukaanalueellistenolosuhteidentunteminenkorostaaalueentoimijoiden yhteistyönmerkitystä.
Lukuisissakuntien sekämuiden kuin yliopistollisten sairaanhoitopiirienlausunnoissanostetiin esiin yliopistollisen sairaanhoitopiirinnäkökulmanpainottuvanerikoissairaanhoitoon.
Näissälausunnoissayliopistollisen
sairaanhoitopiirinperusterveydenhuoltoa
ja varsinkin sosiaalihuoltoakoskevaosaaminenkatsottiin liian heikoksi, joten senei uskotakykenevänjohtamaanja koordinoimaanresursseja
ja henkilöstöä.Lakiluonnoksessa
ei Kymsotenmukaanesitetäratkaisuasosiaalihuollontoimijoiden keskinäiseenyhteistyöhön,vaikka tällaiselle
alueelliselleyhteistyölleolisi senmukaantarvetta.Siun sotekatsoolausunnossaan,
että ehdotetussamallissa
tarvittava sosiaalihuollonasiantuntemusyliopistosairaalassa
jäisi huomattavanohueksija irralliseksi. Asian
merkittävyyshuomioidentätä ei voi Siun sotenmukaanpitää hyväksyttävänä.Soite huomauttaa,että uusi sosiaalihuoltolainsäädäntö
vaatii uusienverkostojenluomistayliopistolliseensairaalaan.
Loviisan kaupunkihuomauttaa,että normaaliolojenhäiriötilanteissaja poikkeusoloissakyse on enemmänkin
perustasonpalvelujenturvaamisesta
kuin erikoissairaanhoidosta.
SamastasyystäEspoonkaupunkiei pidä kannatettavanaeikä riskienhallinnankannaltaperusteltuna,että terveydenhuollonerityisvastuualuejohtaisi sosiaalihuollonvarautumistapoikkeusoloissa.Espoonkaupunkikatsoo,ettämyös muille kunnille kuin yliopistollisen sairaanhoitopiirinsijaintikunnalletuleetaatalaissaoikeusosallistuaerityisvastuualueen
valmiussuunnitteluunerityisestisilloin, kun kyseon sosiaalihuollonresurssienyhteensovittamisesta.
Tällöin Espoonkaupungin mukaansaataisiinvarmistettua,että erityisvastuualueillaon käytettävissään
paikalliseterityispiirteethuomioon ottavaasosiaalihuollonosaamista.
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Helsinginja Tampereenkaupunkienmukaanjärjestämisvastuullisten
kuntienon tärkeäävarmistaakeskinäisen
yhteistyönlisääminenja erityisvastuualueen
tasoinenkoordinointi. Helsingin kaupunki ei pidä kustannustehokkaana,ettäsairaanhoitopiirikeräisitällaistaosaamista.Sensijaankunnille voitaisiin asettaavelvoite laatia
sairaanhoitopiirinalueellayhteinensosiaalihuollonvarautumissuunnitelma,
johonliittyy yhteisentilannekuvan
luominen.Suunnitelmavoisi pitää sisälläänyhteisestisovitun johtamismallinsekävastuutahotpoikkeustilanteissa.Tampereenkaupunginmukaantavoitteenatulee olla sosiaalihuollontoiminnan suunnittelukuntarajat
ylittävästi sekätilannekuvankokoaminenalueellisiin ja valtakunnallisiintarpeisiin.Kokoajanavoisi toimia
sairaanhoitopiiri.Vantaankaupunginmukaanjo nyt tehdäänverkostomaistatyöskentelyäpääkaupunkiseudun
sairaanhoitopiirinja isojenkuntien kesken.
Oulun ja Turun kaupungit tuovat esiin perustavanlaatuiset
erot sosiaali- ja terveydenhuollossa,
sillä niiden
päätöksentekotavat
eroavatmerkittävästitoisistaan.Terveydenhuollossa
ei tehdäviranomaisyhteistyönä
yksilökohtaisia,muutoksenhakukelpoisia
päätöksiä,ja päätöksentekijätkoostuvatlähinnä terveydenhuollonammattilaisista.Näin ollen ei voida pidä realistisena,ettäsairaanhoitopiirivoisi ottaavastuulleenjopakymmenien
tuhansientyöntekijöidenresurssitvarsinkaansosiaalitoimenosalta.Oulun kaupunginmukaanedustusvastuun
asettaminenkunnansosiaalilautakunnalle
on kohtuutontaja puutteellisestivalmisteltu.Turun kaupunginmukaanSuomessapyrkimys sosiaalihuollonja yliopistotasoisenerikoissairaanhoidon
yhdistämiseenon kansainvälisestiarvioidenainutlaatuista.

3.16 Kuntoutuksen ja yksityisten palveluntuottajien huomioiminen valmiussuunnittelussa
Toimintaterapeuttiliittohuomauttaa,että esitys keskittyy lähinnä tietyn poikkeustilan,kuten akuutin taudin
hallintaanja hoitoon esimerkiksitarvikkeiden,lääkkeidenja hoitohenkilökunnanriittävyyden kannalta.Toimintaterapeuttiliittoja KuntoutusalanAsiantuntijatkatsovat,että valmiussuunnittelussa
tulisi kuitenkin huomioida laajemminmuut terveydenhuollonalueet.Koskapoikkeustilavoi olla pitkäkestoinen,on varmistettava
myöskiireettömämpiensosiaali-jaterveyspalveluiden
kutentoimintaterapiantuottaminen.KuntoutusalanAsiantuntijoidenmukaankuntoutuksenkeskeytyminenpandemianaikanaon vaikeuttanutammattilaistenmonialaista yhdessätehtäväätyötä erityistä tukeatarvitsevienkansalaistenkohdalla.PitkäkestoinenkeskeytyskuntoutuspalveluissasaattaaSuomenToimintaterapeuttiliitonmukaanheikentääesimerkiksikoululaistenoppimismahdollisuuksiatai iäkkäidentoimintakykyä.Lisäksi Toimintaterapeuttiliittoja KuntoutusalanAsiantuntijat tuovatesiin Kelan keskeisenroolin kuntoutuksenjärjestäjänäja korvaajana.Kelan suosituksillaja ohjeilla
on vaikutustamyöskuntien,kuntayhtymienja sairaanhoitopiirienkäytäntöihin.
Valtiovarainministeriötoteaa,että merkittäväosasosiaalihuollonpalvelutuotannosta
on ulkoistettu.Valtiovarainministeriönmukaanvarautumisennäkökulmastaulkoistamistilanteessa
riskinä on, että häiriötilanteissa
vastuutja johtaminenhämärtyvät,jos palvelutuotantoon ketjuuntunut.Yksityiset palveluntuottajattulisi ottaa
huomioonSuomenToimintaterapeuttiliitonja Kuntoutusalanasiantuntijoidenmukaan,koskakuntoutusalalla
käytetäänpaljon ulkoistuksia.SuomenToimintaterapeuttiliitonmukaankoordinoinninon ulotuttavamyös yksityisiin palveluntarjoajiin,ja myös heiltä on kerättävätietoa. Suomalainenkuntoutusjärjestelmä
on KuntoutusalanAsiantuntijoidenmukaanpirstaleinen,ja palveluitatuotetaanpaljon ostopalveluinajulkiselle sektorille.
KuntoutusalanAsiantuntijoidenja aluehallintovirastojenmukaanon tärkeäähuomioidamyös kuntoutuksen
yksityistenpalveluntuottajienrooli laadittaessa
valmiussuunnitelmaa.
On aluehallintovirastojenmukaanjäänyt
epäselväksi,jääkö varautumisenohjaus,valvonta ja yhteensovittamisen
koordinointi yksityisten sosiaali- ja
terveydenhuollonpalveluntuottajienosaltaaluehallintovirastojentehtäväksi.
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3.17 Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden sekä suojatarvikkeiden saatavuus
Valtiovarainministeriökatsoolausunnossaan,
että esitysluonnoslisää sairaanhoitopiireilleannettavaaohjausvaltaasekävastuitasuhteessa
kuntienja kuntayhtymiensosiaalihuoltoonrajatuissapoikkeusolosuhteissa.
Koronapandemia
on kuitenkin senmukaanosoittanutpoikkeusoloihinliittyvän, kaikki toimijat kattavanvastuiden
ja koordinaationselkeyttämisentarpeen.Tämätarvitaan,jotta voidaanviiveettätoteuttaatarvittavattoimenpiteet esimerkiksilääkkeidenja varusteidenmaanlaajuiseksisaamiseksi.Työterveyslaitosja Äänekoskenkaupunki tuovat esiin, että Covid19-pandemiassa
keskeiseksikysymykseksion noussuthuoltovarmuussekäsuojainten saatavuusja riittävyys. Työterveyslaitospohtii, tulisiko lakiesityksessänostaaselkeämminesiin myös
valtakunnallisestikoordinoitutoimintapasuojainvarautumisen
osalta.
Fimeatoteaa,ettänykylainsäädäntöä
tuleekehittääsiten,ettäkriisispesifistenlääkkeiden,hoitotarvikkeidenja
laitteidensekäsuojatarvikkeidensaatavuusturvataan.Lisäksi Fimeakatsoo,että verihuollon viranomaisvastuut tuleevarmistaa.Fimeapitäätärkeänä,ettäyliopistosairaalathuomioivattilannekuvassa
myöslääkehuollon
toimivuudensekälääkkeidenja suojavarusteiden
saatavuuden.
Fimeanmukaanehdotuksesta
ei kuitenkaankäy
ilmi, tulisiko sillä olemaanrooli lääkkeidenja suojavarusteidensaatavuuttakoskevantietopohjantuottamisessa.Fimeanmukaanesityssaattaalisätäsentehtäviä.Fimeakatsoo,että sillä saattaaolla rooli lääkkeidenja
suojatarvikkeidensaatavuuttakoskevantietopohjantuottamisessa.
Fimeannäkemyksenmukaansenosaamista
saatetaantarvita lääkehuollontiedonkeruussa
ja kokonaiskuvanluomisessa.Fimeassaon jo meneilläänpilottihankereaaliaikaisenlääkkeidenvarastotiedonkokoamiseksi.Mikäli tämä halutaanvakiinnuttaaja kehittää
osaksinormaaliaikojenvarautumista,jatkokehitystulee vaatimaanresurssejaFimeassa.SuomenToimintaterapeuttiliitto katsoo,että on yksityissektorinpalveluntuotannonosaltamyös ratkaistava,kenenvastuulla on
esimerkiksisuojavarustuksen
hankinta.

3.18 Muita huomioita
Aluehallintovirastotesittävät,että ehdotuksenmukaisenterveydenhuoltolain42 a §:n viimeistä lausettamuutetaanmuotoon:”[s]osiaali- ja terveysministeriölläja aluehallintovirastoillaon oikeus saada…alueellisenja
valtakunnallisenvalmiudenja varautumisenvarmistamiseksisalassapitosäädösten
estämättä.”
Valvira toteaa,ettävoisi olla hyödyllistäsäätäätoimintamalleistasellaisentilanteenvaralta,jossaluonnoksessa
mainitutyksiköt eivätpääseyhteisymmärrykseen
valmiussuunnittelusta
tai eivätsiihensitoudu.Samastasyystä
Valvira ehdottaa,ettäyliopistollisellesairaanhoitopiirillevalmiuteenja varautumiseen
liittyvistä tehtävistäsäädettäessä42 a §:ssäkäytettäisiinvastaaviakäsitteitäkuin ensihoitokeskuksen
tehtäviäkoskevassaterveydenhuoltolain46 §:ssäeli ”vastata”ja ”suunnitellaja päättää”.
Soite ja aluehallintovirastotkatsovat,että valmiussuunnittelussa
tulee huomioidamyös pelastustoimi.Soiten
mukaantulee huomioidamyös läheinenyhteistyöpelastustoimenja muidenviranomaistenkanssaja lisättävä
alueellista,koordinoituakoulutusta.Aluehallintovirastotkertovatjärjestävänsävuosittainvalmiusharjoituksia
pelastustoimialallaja toteavatjäävänepäselväksi,siirtyvätkö nämäharjoituksetsairaanhoitopiireille.
Tampereenkaupunginmukaanvalmistelussatulisi huomioidamyös ikäihmisetja psykososiaalinentuki sekä
ympärivuorokautistenpalvelujenresurssienkohdentuminen.Valkeakoskensosiaali-ja terveyskeskuksen
lausunnonmukaanesityksessäon jätetty huomiottavanhus-,vammais-ja sosiaalityöntarpeet.Lisäksi sosiaalihuollon kokoonpanoissa
on senmukaantarpeenhuomioidakeskuskaupungin
lisäksi myöspienempienkuntien
tarpeet.Myös Keuruunkaupunkiesittäähuolensasiitä, ettei senääni kuuluisi mitenkäänyhteistyössä.
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