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KORONATESTAUSVALMIUDEN KANSALLINEN KOORDINAATIORYHMÄ

Asettaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö on tällä päivämäärällä asettanut koronatestausvalmiuden
kansallisen koordinaatioryhmän.

Toimikausi
Koordinaatioryhmän toimikausi alkaa 26.8.2020 ja päättyy 31.12.2021.

Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla on lakisääteinen velvollisuus varautua erilaisiin
häiriötilanteisiin. 19.8.2020 päivitetyn kansallisen koronatestausstrategian mukaan
tavoitteena on nostaa koronatestauskapasiteettiä nykyisestä noin 14000 näytettä/vrk
ad 20 000 näytettä/vrktämän syksyn aikana. Tämä edellyttää nykyistä suurempaa
ammattihenkilöstön määrää näytteenotossa, laboratorioanalytiikassa ja sen jälkeisessä
tartunnanjäljitystoiminnassa. Myös laitehankintojen tarve ja laboratoriomateriaalin
kulutus tulee kasvamaan entisestään, mikä on jo nykyisellään suurempaa kuin
esimerkiksi aiemmissa influenssaepidemioissa.

Koronatestausstrategian päivitys edellyttää toimenpiteitä testaamisen koko ketjuun
näytteenotosta jäljitykseen ja mahdollisiin viranomaispäätöksiin. Epidemian jatkuessa
tai edetessä on myös tärkeää, että sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijat toteuttavat koko ajan omia hankintojaan
materiaalivarastojen täydentämiseksi. Tämä koskee myös laboratorioalan toimijoita ja
siihen liittyvää näytteenottoa.

Omaehtoisen hankinnan lisäksi valtio tukee laboratoriomateriaalin hankintoja STM:n ja
HUS:n välillä 7.5.2020 solmitun sopimuksen perusteella. Tähän sopimukseen perustuen
tarvikkeita hankkii ja varastoi HUSlogistiikka STM:n erillisten toimeksiantojen
perusteella. Nämä laboratoriotoimintaan liittyvät valtion varmuusvarastot on
tarkoitettu käytettäväksi mahdollisissa kriittisissä tilanteissa, joissa toimijoiden omat
varastot ovat ehtymässä tai on jo käytetty.

Valtion varmuusvarastoon hankittujen tarvikkeiden kansallinen ja alueellinen tarvearvio
sekä tarvikkeiden jakaminen edellyttävätluotettavan ja yhtenäisen valtakunnallisen
tilannekuvan ja toiminnan vahvistamista ja koordinointia. Materiaalisen
huoltovarmuuden tarvearviot on yhdistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmän tilannekuvaan, jotta voidaan ennakoida luotettavasti tarvikkeiden
jakaminen, lisähankinnat ja kotimaisen tuotannon tarpeet. Valtion varmuusvarastoon
hankittuja tarvikkeita jaetaan koronavirusepidemiaan liittyvän palvelujärjestelmän
kuormituksen ja materiaalikulutuksen sekä tautitilanteen perusteella, ei esimerkiksi
ainoastaan hallintorajojen tai asukasluvun perusteella.
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Testaamisen kehittämiseen ja testausstrategian toimeenpanoon tarvitaan tukea ja 
suoraa keskusteluyhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten toimijoiden kesken. 
Tämä tuki toteutetaan muodostettavassa koordinaatioryhmässä perustuen 
erikoissairaanhoidon viiden erityisvastuualueen malliin sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyöhön laboratorioalalla. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa edellä 
mainittuun sopimukseen perustuen HUSlogistiikkaa valtakunnallisten hankintojen 
toteuttamisessa.  
 

Tehtävät 
  Koordinaatioryhmän tehtävänä on 

- tukea kansallisen testausstrategian toimeenpanoa 
- muodostaa valtakunnallinen tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla 

olevasta kriittisestä laboratoriomateriaalista koronavirusepidemiaan liittyen 
- tuottaa jatkuvaa, ennakoivaa arviota materiaalin riittävyydestä  
- tehdä esitykset sosiaali- ja terveysministeriölle tarvittavasta materiaalijaosta ja -

siirroista alan toimijoiden kesken  
- tehdä tarvearvioon perustuvat esitykset sosiaali-ja terveysministeriölle 

valtakunnallisesti keskitetystä kriittisen materiaalin hankinnasta ja niiden 
aikatauluista  

 
Kustannukset 
  Työryhmän työ tapahtuu virkatyönä. Tarvittaessa ylimääräisten kustannusten 

 korvauksista on sovittava sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön kanssa, ja ne 
 kohdistetaan TY 5500802000, TaKP 33.01.01.01. 

 
Kokoonpano 
  Koronatestausvalmiuden kansallinen koordinaatioryhmä 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän.  
 
Koordinaatioryhmän kokoonpano: 
 
Puheenjohtajana Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
 
Jari Kauranen, ylilääkäri, NORDLAB 
Tapio Seiskari, mikrobiologian erikoisalajohtaja, FIMLAB 
Kaisu Rantakokko-Jalava, osastonylilääkäri, TYKS Laboratoriot 
Ulla Kärkkäinen, ylilääkäri, ISLAB 
Maija Lappalainen, ylilääkäri, HUSLAB 
Sohvi Hörkkö, lääketieteellinen johtaja, SYNLAB 
Timo Walle, lääketieteellinen johtaja, VITA Laboratoriot 
Jaana Syrjänen, osastonylilääkäri, TAYS ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Jutta Peltoniemi, ylilääkäri, Turun kaupunki 
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Pasi Pohjola, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Kalle Tervo, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Anni Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Lasse Ilkka, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Carita Savolainen-Kopra, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Jyrki Putkonen, johtaja, HUS-logistiikka 

 
Koordinaatioryhmä voi kuulla työssään asiantuntijoita. 
 
 
 
 
Kansliapäällikkö   Kirsi Varhila 
 
 
 
 
Osastopäällikkö  Päivi Sillanaukee 
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