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Aikataulu 

• HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sote-järjestämislaki, 
voimaanpanolaki, jne… 
 

Ensihoitoa koskevat uudistukset lausuntokierroksella 
• Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta, voimaantulo 

2018 
• Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset,  voimaantulo 

2019 
• lausuntoaika päättyy 25.5.2017 
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Uusi sote-rakenne 1.1.2019 



- 
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Maakunnan liikelaitos ja yhtiö 
• Maakunta voi tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa 

muiden maakuntien kanssa tai ostopalveluina. 
• Palvelun tuottajana voi toimia maakunnan liikelaitos, 

osakeyhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö ja 
itsenäinen ammatinharjoittaja. 
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Maakunnan liikelaitos 
• vastaa maakunnan omasta palvelujen tuotannosta (ei markkinoilla)  
• viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa. 
• tuottaa asukkaille sote-palvelut myös silloin, jos niitä ei ole muuten saatavilla. 
• voi tuottaa myös muita maakunnan tehtäviin liittyviä palveluja. 
 
Maakunnan yhtiö 
• Maakunnan pitää yhtiöittää tuottamansa palvelut silloin, kun maakunta  
• hoitaa sote-tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla ja palvelut                                                   

ovat asiakkaan valinnanvapauden piirissä. 
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Sairaaloiden työnjako              
ajan tasalle 
 
• Tiettyjä erikoisaloja keskitetään 

tutkitun tiedon perusteella. 
• Nykyinen sairaalaverkko perustuu            

30-40 vuoden takaiseen 
palvelumitoitukseen. Hoitokäytännöt 
ovat kehittyneet ja sairaalassaoloajat 
lyhentyneet. 

• Riittävät potilasmäärät takaavat 
ammatillisen osaamisen ja hoidon 
laadun. 
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Päivystys 

• 12 laajan päivystyksen sairaalaa (5 + 7) 
• 6 muuta ympärivuorokautisesti päivystävää keskussairaalaa 
• Aluesairaaloissa ei ympärivuorokautista päivystystä eikä 

leikkaustoimintaa 
• Mahdollisuus hakea poikkeuslupaa perusterveydenhuollon / 

akuuttilääketieteen ympärivuorokautiseen päivystykseen 
• Kiirevastaanotot iltaisin ja tarvittaessa viikonloppuisin 
• Sosiaalipäivystystä järjestettävä ympärivuorokautisen 

terveydenhuollon yhteispäivystyksen yhteydessä 
• Ensihoitokeskukset ja sosiaalipäivystys osallistuvat alueellisten 

valmius- ja varautumissuunnitelmien laatimiseen 
• Lakimuutokset hyväksytty, siirtymäaikaa v 2018 alkuun 
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Sosiaalipalvelut  
sairaaloissa 

• Sosiaalipäivystystä saa vuoden 2018 alusta           
myös 12 laajan ympärivuorokautisen 
päivystyksen yksikön yhteydestä:  

•  5 yliopistollista sairaalaa 
• 7 muuta laajan päivystyksen sairaalaa 

• Lisäksi nykyisistä keskussairaaloista               
(Savonlinna, Hämeenlinna,  Kotka, Vaasa,   
Mikkeli, Kokkola, Kajaani ja Kemi) 

• Kiireellisiä sosiaalipalveluja saa myös 
sosiaaliasemilta ja muista alueellisista 
sosiaalipäivystyksistä. 
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Ensihoitopalvelu sote-uudistuksessa  

• Ensihoidon järjestämisvastuu 18 
maakunnalla 

• Pelastustoimen järjestämisvastuu 18 
maakunnalla (Laki pelastustoimen 
järjestämisestä) 

• Ensihoitopalvelu on viranomaistoimintaa, 
osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta 

• Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä 
päivystysten kanssa, alueellisena 
kokonaisuutena 
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Ensihoitopalvelu sote-uudistuksessa 

• Ensihoitopalvelu tuotetaan maakunnan liikelaitoksessa 
omana toimintana 

• Omaa toimintaa täydennetään hankkimalla ensihoito-
yksiköitä ja niiden henkilöstöä yksityisiltä palveluntuottajilta 
(esim. kausivaihtelut, yleisötapahtumat, yms.) 

 
• Ensivastetoiminta ensihoitopalvelun tehtäväksi, maakunta 

päättää laajuudesta 
• Kansalliset korkean varautumisen viestintä- ja 

tietojärjestelmäpalvelut 
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Luonnos THL 46 § Ensihoitokeskus 
 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 10 

§:ssä tarkoitetulla yhteistyöalueella tulee olla ensihoitokeskus. 
Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on sovittava 
ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä 
yhteistyösopimuksessa. Ensihoitokeskus sijoittuu hallinnollisesti 
yliopistollisen keskussairaalan yhteyteen.  
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Luonnos THL 46 § Ensihoitokeskus (jatkuu) 

Ensihoitokeskuksen tehtävänä on: 
• 1) ohjata ja tukea maakuntien ensihoidon suunnittelua ja kehittämistä 

ja maakuntien ensihoitopalvelua yhteistyöalueellaan ja yhteen 
sovittaa sitä muiden yhteistyöalueiden kesken; 

•  2) tukea Hätäkeskuslaitosta ensihoitopalvelun tehtävien arvioinnissa 
ja resurssien käytössä; 

• 3) luoda, ylläpitää ja välittää ajantasaista tilannekuvaa toimialan 
päivystystoiminnasta ja -resursseista; 

• 4) valmistella ensihoidon palvelutasopäätökseen kuuluvat tavoitteet 
ajasta, jossa väestö sen yhteistyöalueella tavoitetaan, ottaen 
huomioon väestön ennakoitu palvelutarve, alueen sosiaali- ja 
terveystoimen päivystysrakenne ja yhteistyöalueen ensihoidon 
voimavarat;  
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Luonnos THL 46 § Ensihoitokeskus (jatkuu) 
• 5) vastata yhteistyöalueensa ensihoitohoitolääkäritasoisesta 

päivystyksestä ja yhteen sovittaen se muiden ensihoitokeskusten 
kanssa valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi;  

• 6) sovittaa yhteen ensihoitopalveluun kuuluvat potilassiirrot; 
• 7) antaa Hätäkeskuslaitokselle yhteistyöalueensa sosiaali- ja 

terveystoimen hälytysohjeet; 
• 8) yhdessä muiden yhteistyöalueiden kanssa valmistella ja yhteen 

sovittaa ensihoitopalvelun toimintaa koskevat lääketieteelliset hoito-
ohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat valtakunnalliset ohjeet; 

• 9) vastata sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean 
varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien 
aluepääkäyttötoiminnoista, vastata osaltaan järjestelmien ylläpidosta 
sekä vastata ensihoidon potilastietojen ja operatiivisten tietojen 
rekisterinpidosta kansallisessa järjestelmässä;  
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Luonnos THL 46 § Ensihoitokeskus (jatkuu) 

• 10) perustaa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan 
valmiuskeskus sekä johtaa toimialan häiriötilanteita koskevien 
alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimista 
yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja yhteistyöalueiden 
kanssa siten, että ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden. 
Toimialan valmius ja varautuminen on suunniteltava yhdessä 
muiden kansallisten turvallisuustoimijoiden kanssa, huomioiden 
myös kansainvälisen avun saamisen ja antamisen mahdollisuus; 

• 11) koordinoida kansallisesti yhtenäisen toimialan 
päivystystoiminnan neuvonta- ja ohjauspalvelun kehittämistä ja 
osallistua sen toimintaan osaltaan korkean varautumisen 
tietojärjestelmien avulla. 
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Luonnos THL 46 § Ensihoitokeskus (jatkuu) 

• Ensihoitokeskukset yhdessä yhteen sovittavat yhteistyöalueidensa 
ensihoitolääkäritoiminnan ja vastaavat lääkäri- ja 
lääkintähelikopteritoiminnan lääketieteellisestä tuesta siten, että 
ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden. 

• Ensihoitokeskuksen yhteistyöstä sosiaalipäivystyksen kanssa 
säädetään sosiaalihuoltolain 29 a §:ssä.  Ensihoitokeskuksen 
tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarvittaessa 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja 
terveysministeriö voi antaa ensihoitokeskukselle valtakunnallisia 
vastuu- ja koordinointitehtäviä. 
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Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta 
• tarkoitettu erityisesti sote- ja 

maakuntauudistuksen 
valmistelijoille maakunnissa 

• kuvattuna vaiheittain sote- ja 
maakuntauudistuksen 
alueellisen valmistelun 
etenemistä ja sen kansallista 
tukea vuoden 2019 alkuun 
saakka 

• jäsennettynä, mitä alueilla 
tulisi ottaa huomioon ja 
toteuttaa kussakin vaiheessa 

alueuudistus.fi/tiekartta 

ESIVALMISTELU 
1.7.2017 
SAAKKA 

VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELU- 
TOIMIELIN 
1.7.2017- 
28.2.2018 

MAAKUNTA- 
VALTUUSTO 
1.3.-31.12.2018 

JÄRJESTÄMIS- 
VASTUU 
SIIRTYY 
MAAKUNNILLE 
1.1.2019 
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