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• Hanke käynnistynyt 13.3.2017, Kuntaliiton ja STM:n välinen 

sopimus allekirjoitettu 27.3.2017 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos edellyttää myös 

valmiussuunnittelun muutosta 

 Terveydenhuollon valmiussuunnitteluopas 2002, Sosiaalihuollon 

opas 2008 

 Toimintaympäristö ja uhkakuvat merkittävästi muuttuneet 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuduttava 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet rakenteet ja varautumisen 

rakenteet 

 Selvitykset osoittavat että suunnitelmissa on puutteita 

 Riskinä erilaiset alueelliset ratkaisut tulevissa muutoksissa 

 Horisontaalinen hallinnon- ja toimialojen välinen yhteistyö 

saatava näkyväksi  

 Yritysten ja järjestöjen kasvava rooli mukaan 

 Kansainvälinen yhteistyö 

 

Hankkeen esittely  
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Projektin tavoitteet 

 Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen järjestelemää ja tasoa 

vastaamaan nykyaikaisia uhkakuvia 

 Kehittää ja vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon roolia turvallisuustoimijana 

 Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon sisäistä tilannekuvan muodostamista ja 

välittämistä sekä häiriötilanteiden hallintaa 

 Huomioida paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvuudenhallinta sekä 

yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja yksityisen palvelutuotannon rooli 

varautumisessa 
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Keinot 

 Luodaan uusi valtakunnallinen valmiussuunnitteluohje sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

 Yhdessä Kuja2 –projektin kanssa tuetaan maakunnallisten varautumisen verkostojen 

käynnistystä ja toimintaa 

 Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollolle oma varautumisen verkosto ja löydetään sille 

kotipesä 

 Huomioidaan tarve sosiaali- ja terveydenhuollon kyberturvallisuusohjeelle 

 Jalkautetaan ohje osana sotemuutoksen valmistelua 

 Ensihoitokeskusten roolin vahvistaminen jatkossa varautumisen osalta 
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Hankkeen organisoituminen 

 Hanke jatkuu maaliskuulle 2019 

 Hankkeella on yhteinen ohjausryhmä Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallintaa 

tukevan Kuja2:n kanssa 

 Kummallakin on oma projektiryhmänsä, sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöt on 

tarkoitus ensisijaisesti linjata projektiryhmässä 

 Lisäksi on tarkoitus koota varsinaisen ohjeen kirjoittajaryhmä 

 Eri sisältöalueisiin tarvitaan myös erilaisia työnyrkkejä ja teemakokouksia 
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Hankkeen eteneminen 

 Projektiryhmän ensimmäinen kokous 5.5., ohjausryhmä 8.6. 

 Ohjeen sisältö pääpiirteittäin marraskuussa 2017 

 Sotevarautumisen verkoston käynnistäminen elokuussa 2017 

 Joiltain osin jää odottamaan lainsäädännön yms etenemistä 

 Tulevien maakuntien kanssa yhteistyö ja tuki sosiaali- ja terveydenhuollon 

valmiussuunnitteluun vuoden 2018 aikana 

 Seuranta vielä vuonna 2019 
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Ohjausryhmän kokoonpano 

 Timo Reina, Kuntaliitto (pj) 

 Tarja Myllärinen, Kuntaliitto (varapj) 

 Aki Pihlaja, Kuntaliitto (siht) 

 Tove Ruokoja, Kuntaliitto (siht) 

 Harri Virta, Kaarinan kaupunki 

 Merja Rapeli, STM 

 Ritva Kujala, Valvira 

 Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos 

 Jyrki Hakola, Huoltovarmuuskeskus 

 Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitea 

 Maakuntajohtajat: Mika Riipi, Lappi ja Asko Aro-Heinilä, Satakunta 

 Muutosjohtajat 

 Sotemuutosjohtaja Leila Pekkanen Pohjois-Savo 

 Sairaanhoitopiirin edustaja PPSHP Aino-Liisa Oukka 

 SM: Jussi Korhonen 

 VM: Vahti-pääsihteeri Kimmo Rousku 

 Sote kuntajohtaja Anna Cantell-Forsbom Vantaa 
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Projektiryhmän kokoonpano 

 Merja Rapeli, neuvotteleva virkamies, STM puheenjohtaja 

 Lasse Ilkka, erityisasiantuntija, STM varapuheenjohtaja 

 Tove Ruokoja, projektipäällikkö, Kuntaliitto 

 Aki Pihlaja, projektipäällikkö Kuja2, Kuntaliitto 

 Kirsi Kaikko, erityisasiantuntija, STM 

 Riku Juhola, valmiusasiamies, Huoltovarmuuskeskus 

 Jussi Rapeli, turvallisuuspäällikkö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

 Ilkka Luoma, sotemuutosjohtaja, Keski-Pohjanmaa 

 Tom Silfvast, ylilääkäri, HUS 

 Susanna Wilén, ylilääkäri, Siun sote 

 Marja Salonen, palveluesimies, Oulun kaupunki 

 Päivi Koivuranta-Vaara, hallintoylilääkäri, Kuntaliitto 

 Markus Henriksson, ylijohtaja, Valvira 
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Valmiussuunnitteluohjeen sisältöalueet 
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100% 

3. Riskit 

2. Lainsäädännöllinen perusta 

ja olemassaoleva ohjeistus 

1. Valmiussuunnittelun 

tavoitteet 

-häiriöt osana normaalia, 

priorisointi 

4. Järjestelmän kuvaus ja 

eri toimijoiden vastuut 

5. Kansainväliset 

yhteydet 

6. Tukirakenteet, valtakunnalliset 

toimijat, B , C, R, Erva-selain, 

kolmas sektori 

7. Ohjaus ja 

valvonta 

8. Jatkuudenhallinta ml 

kyber ja turvallisuus 

9. Sopimukset 

10. Toiminnan johtaminen ja 

yhteensovittaminen 

- Tilannekuva 

- Hälytysjärjestelmät 

- Virve 

- Kejo 

11.Varautuminen 

suurissa ja pienissä 

yksiköissä 

13. Asuminen 

14. Sosiaalityö ja 

sosiaalihuolto 

15. Evakuointi 

 16. Erityisryhmät 

17. Ensihoito 

18. Sosiaali- ja 

terveydenhuollo

n päivystykset 

19. 

Psykososiaalinen 

tuki 

20. Toipuminen 

21. Materiaalinen 

varautuminen 

12. Kotiin annettavat palvelut 

22. Tartuntataudit ja 

ympäristöterveydenhuolto 

23.Työterveyshuolto

, yths, pv 

23. Poikkeusolot 
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Yleinen osuus 
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1. Varautuminen ja 

valmiussuunnittelun tavoitteet 

2. Lainsäädännöllinen perusta 

ja muut taustat 

3. Riskit 

4. Järjestelmän kuvaus ja 

toimijoiden vastuut 

5. Ohjaus ja valvonta 

6. Kansainvälinen taso 

7. Tukirakenteet, 

valtakunnalliset toimijat, 

BCR, Ervaselain, Kolmas 

sektori 
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Sinikka Salo 

Sotekeskuk

sen vastuu 

Palvelukesk

uksen 

vastuu 

Tukipalvelu

yhtiöiden 

vastuu 

Ostopalvelu

iden vastuu 

Järjestäjän 

vastuu 

Liikelaitoksen 

vastuu 
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Txxx 
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 Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseksi 
yhteensovittamiseksi sote-yhteistyöalueeseen kuuluvien 
maakuntien on tehtävä yhteistyösopimus. 
Yhteistyösopimuksessa on sovittava häiriö- ja 
poikkeustilanteisiin varautumisen edellyttämistä 
toimenpiteistä 

 Hallituksen 22.12.2016 antamien linjausten mukaisesti 
nykyisten viiden yliopistollisen sairaalan rakenteen pohjalle 
muodostetaan viisi ensihoitokeskusta, joilla on nykyistä 
laajempia tehtäviä toimialan päivystystoiminnan ja 
varautumis- ja valmiustehtävien ohjauksessa. 

 Terveyden päivystys, sosiaalipäivystykset ja 
ensihoitopalvelu muodostavat kokonaisuuden, joka tulee 
suunnitella maakuntia suuremmilla yhteistyöalueilla 

 

 

 

 

Yhteistyö maakuntien kesken 

Viisi yhteistyöaluetta 
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Maakuntien valmistelu 

 13 pelastusvetoista pelastustoimi ja varautuminen työryhmää 

 2 maakunnan osalta ei tietoa 

 2 maakunnassa ei sotea mukana ollenkaan varautumisen työryhmässä 

 Valtaosassa sotesta ainoastaan sairaanhoitopiiristä yksi edustaja, usein ensihoito 

 

(lähde maakuntien nettisivut, suunta-antavia) 
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Keskusteltavaa? 

 Mikä on oikea ohjeistuksen taso? 

 Mikä on ohjeistuksen lopullinen muoto? 

 Mikä on osallistujien kokemus oman maakunnan valmistelun tilanteesta? 

 Onko tarvetta maakuntavierailuille ja koska? 

 Mitä toiveita ohjeistukselle? 

 Sotevarautumisen verkosto? Keitä mukaan ja miten? 

 Miten toivotte hankkeesta viestittävän? 

 

Ilmoittautumiset, kyselyt, ajatukset  tove.ruokoja@kuntaliitto.fi 

Twitter @ToveRuokoja 
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