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Sosiaali- ja terveydenhuollon  valmiussuunnittelua ja tilannekuvaa koskevien säädösten 
toimeenpanon ohjausryhmän asettaminen 

 

 

Asettaminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut 

ohjausryhmän sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua ja 

tilannekuvaa koskevien säädösten toimeenpanoon. 

 

Toimikausi 

1.4.2021-31.12.2023  

 

Tausta 

Valtioneuvosto asetti 14.3.2019 poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon 

neuvottelukunnan. Sen tehtävänä on suunnitella ja valmistella sosiaali- ja 

terveydenhuollon hoitamista poikkeusoloissa sekä niitä normaaliolojen 

valmiuteen liittyviä asioita ja tukitoimia, joiden järjestäminen normaalioloissa 

muodostaa perustan poikkeusoloihin varautumiselle. Neuvottelukunta esitti, 

että lainsäädäntöön viedään toimialan valmiusrakennetta vahvistavat 

elementit. Muutosesitykset kohdistuivat terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja 

sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja koskivat yhteistä valmiussuunnittelua, 

yhtenäisen tilannekuvan muodostamista, eri viranomaistahojen yhteistyön 

tiivistämistä ja selkiyttämistä kunkin viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin 

alueella normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2020 lait terveydenhuoltolain ja 

sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Lakimuutokset astuivat voimaan 1.3.2021. 

 

 Tarkoitus 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua tulee jatkossa tehdä 

valtakunnallisesti yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Yhdenmukaisuuden 

varmistamiseksi toimeenpano tarvitsee tuekseen valtakunnallisen 

ohjausryhmän. 

Valmistelussa tulee huomioida käynnissä oleva soteuudistus. Uusien 

hyvinvointialueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2023.  

 

 Tehtävä 

Ohjausryhmän tulee ohjata, edistää ja varmistaa yhtenäistä 

valmiussuunnittelua ja tilannekuvaa koskevan lainsäädännön toimeenpanoa 

valtakunnallisesti. 

Ohjausryhmä: 

- huolehtii siitä, että alueilla tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon 
valmiussuunnittelua yhdenmukaisesti ja yhdessä sovitun aikataulun 
mukaisesti.  

- luo mallin ja edellytykset tiedon kokoamiselle ja analysoinnille liittyen 
sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin ja niiden uhkiin.  

- luo mallin sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvan muodostamiselle ja 
ylläpitämiselle.  

 

Tilannekuvan tulee sisältää tiedot palvelujärjestelmän toiminnasta ja 

kuormituksesta, henkilöstö- ja materiaaliresursseista ja tukipalveluiden 

toiminnasta. Tavoitteena on sovittaa tarvittava tietosisältö yhteen kansalliseen 

tietoperustaan ja kansallisiin järjestelmiin niin, että ne tukevat toimintaa. 

Mallissa tulee huomioida tilannekuvan jakaminen sitä tarvitseville tahoille 

salassapitosäännökset huomioiden.  

Kokonaisuudessa täytyy huomioida erikoissairaanhoidon, 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteensovittaminen. Ohjausryhmä 

seuraa ja varmistaa alueilla toteutettavia toimenpiteitä toimeenpanon 

varmistamiseksi laadittavan hankesuunnitelman mukaisesti. 

 

Organisointi  

Ohjausryhmä muodostuu henkilöistä, joiden virkatehtävään kuuluu yllä 

mainittujen säädösten toimeenpano, käytännössä viiden yliopistollisen 

sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäreistä ja niiden keskuskaupunkien sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimialajohtajista täydennettynä pääkaupunkiseudun osalta 

Vantaan ja Espoon kaupunkien toimialajohtajilla. Tasa-arvolain 4 a§:n 1 

momentin kiintiösäännöstä ei ole tältä osin voitu noudattaa.  

 

  Puheenjohtaja: 

Pekka Tulokas, valmiusjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Varapuheenjohtaja: 

  Kari Hakari, ohjausosaston päällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö 
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  Jäsenet: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri 

 

Helsingin kaupunki 

Juha Jolkkonen, toimialajohtaja 

 

Vantaan kaupunki 

Timo Aronkytö, apulaiskaupunginjohtaja 

 

Espoon kaupunki 

Sanna Svahn, apulaiskaupunginjohtaja 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri 

 

Turun kaupunki 

Riitta Liuksa, toimialajohtaja 

  

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Juhani Sand, johtajaylilääkäri 

  

Tampereen kaupunki 

Taru Kuosmanen, toimialajohtaja 

 

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri 

Antti Hedman, johtajaylilääkäri 

 

Kuopion kaupunki 

Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja 

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri 

 

Oulun kaupunki 

Kirsti Ylitalo-Katajisto 
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Kristiina Poikajärvi, johtaja 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Markku Tervahauta, pääjohtaja 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Lasse Ilkka, erityisasiantuntija 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Krista Lyyra, erityisasiantuntija 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies 

 

Ohjausryhmä voi asettaa alueellisia työryhmiä tai muita tarpeellisia toimielimiä 

sekä ottaa tarvittavat sihteerit sekä kuulla asiantuntijoita. Ohjausryhmän 

jäseniä voidaan myöhemmin päivittää sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksen eteneminen ja hyvinvointialueiden perustaminen huomioiden, 

jotta valmiussuunnittelu ja varautuminen tulee huomioitua sosiaali- ja 

terveydenhuollon uusissa rakenteissa. 

Ohjausryhmän jäsenistä tehdään jäsenien suostumuksella perusmuotoinen 

henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). 

 

 Kustannukset ja rahoitus 

Ohjausryhmän jäsenet ja sihteerit työskentelevät virka-aikana ilman erillistä 

korvausta. Matkakustannukset korvataan valtion matkustusohjesääntöjen 

mukaisesti.  

 

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila 

Johtaja Jari Keinänen 
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Jakelu Päätöksessä mainitut 

 
Tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 

Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 

Valtiosihteeri Saila Ruuth 

Valtiosihteeri Eila Mäkipää 

Erityisavustaja Jiri Sironen 

Erityisavustaja Juho Orjala 

Erityisavustaja Hanna Hänninen 

Erityisavustaja Laura Lindeberg 

Erityisavustaja Timo Lehtinen 

Erityisavustaja Sampo Varjonen 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

Helsingin kaupunki 

Espoon kaupunki 

Kuopion kaupunki 

Oulun kaupunki 

Tampereen kaupunki 

Turun kaupunki 

Vantaan kaupunki 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kuntaliitto 

 

STM 

- viestintä 
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