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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUSI 
VALMIUSSUUNNITTELUOHJEISTUS 

•  Varautumisen lähtökohdat 
•  Uudet rakenteet (sote-maku)  
•  Lainsäädännölliset puitteet  
•  Hankkeen tavoitteet ja tulokset 

Sairaalatekniikan päivät 7.2.2018, Oulu 



SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO ON 
KESKEINEN TURVALLISUUSTOIMIJA 

 
Häiriötilanteisiin liittyy lähes poikkeuksetta potilaita ja 
sosiaalitoimen asiakkuuksia  
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto on lähipalvelujen toteuttaja 
•  sote-päivystystoiminnat, ensihoitopalvelu 
•  lääkkeiden sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 

saatavuus 
•  ympäristöterveydenhuollon palvelut 
•  terveysuhkien seuranta ja hallinta 
•  syrjäytymisen ehkäisy 
 
Talouden ja infrastruktuurin toimivuus 
•  sosiaaliturvan maksatus ja vakuutustoiminta 
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HÄIRIÖTILANTEITA 
•  Nykyaikaisissa uhkakuvissa → kunnat tai 

yksittäiset maakunnat eivät voi yksinään 
varautua eikä hallita häiriötilanteita 

 
•  Kotimaisia: Myyrmannin räjähdys 2002, Jokelan 

ja Kauhajoen koulusurmat (2007, 2008),  
Sellon ja Hyvinkään ampumiset (2009, 2012),  

     Turun joukkopuukotus 2017 
 
•  Kansainvälisiä: Aasian Tsunami 2004, Malagan 

bussiturma 2008; Fukushima 2011; 
•  Pariisin 2015 ja Brysselin 2016 terroriteot, NHS 

kyberhyökkäys 2017 
 
•  Epidemiat ja pandemiat: Sars, lintuinfluenssa, 

A(H1N1)v, Ebola 2014, tuhkarokko 
 
•  Tehyn joukkoirtisanoutumisten uhka 2007 
•  Nokian vesiepidemia  2007 
•  Finanssikriisi 2008/09 
•  Talvivaara 2012 

•  Myrskyt, tykkylumi 
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MAAKUNTIEN TEHTÄVÄT JA SOTE-RAKENNE 1.1.2020 
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PUITTEET MAAKUNTIEN VALMIUTEEN 

•  Lainsäädäntö (toiminnan järjestämistä koskeva sekä 
toimialaa koskeva)  

•  Maakuntien hallintopäätös 

•  Sopimukset 

 
Ministeriöiden ohjaus ja tuki maakunnille 
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VALMIUS- JA JATKUVUUDENHALLINTA 
SOTE-RAKENTEISSA - KEHITTÄMISHANKE 

•  STM:n ja Kuntaliiton yhteinen kaksivuotinen hanke 
    1.3.2017 alkaen 
 
•  Varautumiskoulutusta osana muutostukea 

•  Painopiste poikkeusolojen suunnittelusta 
jatkuvuudenhallintaan ja häiriötilanteisiin 
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  TAVOITTEET 

•  Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista uusissa 
rakenteissa vastaamaan nykyaikaisia uhkakuvia 

 
•  Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon roolia 

turvallisuustoimijana 
 
•  Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon sisäistä 

tilannekuvan muodostamista ja välittämistä sekä 
häiriötilanteiden hallintaa 

•  Sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvuudenhallinnan 
kehittäminen 

 
•  Yksityisen palvelutuotannon roolin huomiointi 

varautumisessa 
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 TULOKSET 

•  Luodaan uusi valtakunnallinen valmiussuunnitteluohje 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

•  Tuetaan maakunnallisten varautumisen verkostojen 
käynnistystä ja toimintaa 

 
•  Sosiaali- ja terveydenhuollolle oma ohjeistus 

kyberturvallisuudesta 
 
•  Ohjeistus sopimuksellisesta varautumisesta 

•  Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollolle oma varautumisen 
verkosto ja kotipesä 

•  Jalkautetaan ohje osana sote- ja makumuutoksen 
valmistelua 
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SOSIAALI-  JA TERVEYDENHUOLLON  
KYBERTURVALLISUUS - OHJEISTUS 

•  Tavoite on erityisesti hyödyntää ja koota olemassa oleva 
materiaali ja keskeisimmät opit käynnissä olevista 
hankkeista mm. yhteistyö ja yhteensovitus HVK:n 
kyberterveys-hankkeen ja muiden toimijoiden kanssa. 

•  Osa Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa 
STM:n toimialalla.  
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SOPIMUKSELLINEN VARAUTUMINEN - 
OHJEISTUS 

•  Yksityisen palvelutuotannon kasvava rooli asettaa 
varautumiselle uusia haasteita. Varautuminen tulee 
huomioida sopimuksissa ja hankinnoissa.  

•  Lisäksi yksityinen palveluntuotanto tulee huomioida myös 
operatiivisissa valmiussuunnitelmissa ja häiriötilanteiden 
johtamisjärjestelmissä sekä tilannekuvan kokoamisessa. 
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     KIITOS!  
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Sari Vuorinen 
Sähköposti:  sari.vuorinen@kuntaliitto.fi 
 
Sosiaali ja terveysministeriö 
Internet:   stm.fi 

   alueuudistus.fi 
Twitter :   @STM_Uutiset 


