ASETTAMISPÄÄTÖS

21.8.2020

1(3)

VN/18861/2020
STM110:00/2020

KORONATESTAUSVALMIUDEN
KANSALLINENKOORDINAATIORYHMÄ
Asettaminen
Sosiaali-ja terveysministeriöon tällä päivämäärälläasettanut koronatestausvalmiuden
kansallisenkoordinaatioryhmän.
Toimikausi
Koordinaatioryhmäntoimikausi alkaa26.8.2020ja päättyy 31.12.2021.
Tausta
Sosiaali-ja terveydenhuollontoimijoilla on lakisääteinenvelvollisuusvarautuaerilaisiin
häiriötilanteisiin.19.8.2020päivitetyn kansallisenkoronatestausstrategianmukaan
tavoitteena on nostaakoronatestauskapasiteettiänykyisestänoin 14000 näytettä/vrk
ad 20 000 näytettä/vrktämän syksynaikana.Tämäedellyttää nykyistä suurempaa
ammattihenkilöstönmääräänäytteenotossa,laboratorioanalytiikassaja senjälkeisessä
tartunnanjäljitystoiminnassa.Myös laitehankintojentarve ja laboratoriomateriaalin
kulutus tulee kasvamaanentisestään,mikä on jo nykyiselläänsuurempaakuin
esimerkiksiaiemmissainfluenssaepidemioissa.
Koronatestausstrategianpäivitysedellyttää toimenpiteitä testaamisenkoko ketjuun
näytteenotostajäljitykseenja mahdollisiinviranomaispäätöksiin.Epidemianjatkuessa
tai edetessäon myös tärkeää,että sekäjulkisenettä yksityisensektorin sosiaali-ja
terveydenhuollontoimijat toteuttavat koko ajan omia hankintojaan
materiaalivarastojentäydentämiseksi.Tämäkoskeemyös laboratorioalantoimijoita ja
siihenliittyvää näytteenottoa.
Omaehtoisenhankinnanlisäksivaltio tukee laboratoriomateriaalinhankintoja STM:nja
HUS:nvälillä 7.5.2020solmitun sopimuksenperusteella.Tähänsopimukseenperustuen
tarvikkeita hankkii ja varastoiHUSlogistiikkaSTM:nerillisten toimeksiantojen
perusteella.Nämä laboratoriotoimintaanliittyvät valtion varmuusvarastoton
tarkoitettu käytettäväksimahdollisissakriittisissä tilanteissa,joissatoimijoiden omat
varastot ovat ehtymässätai on jo käytetty.
Valtion varmuusvarastoonhankittujen tarvikkeidenkansallinenja alueellinentarvearvio
sekätarvikkeidenjakaminenedellyttävätluotettavan ja yhtenäisenvaltakunnallisen
tilannekuvanja toiminnan vahvistamistaja koordinointia. Materiaalisen
huoltovarmuudentarvearviot on yhdistettävä sosiaali-ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmäntilannekuvaan,jotta voidaanennakoidaluotettavasti tarvikkeiden
jakaminen,lisähankinnatja kotimaisentuotannon tarpeet. Valtion varmuusvarastoon
hankittuja tarvikkeita jaetaankoronavirusepidemiaanliittyvän palvelujärjestelmän
kuormituksenja materiaalikulutuksensekätautitilanteen perusteella,ei esimerkiksi
ainoastaanhallintorajojentai asukasluvunperusteella.
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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.
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