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SISÄLLYS

1. Sairaanhoitopiirin/hyvinvointialueen haavoittuvuuspinta-ala
2. Terveydenhuollon varautumisen kokonaisuus
3. Tavoitteena ”Resilience by design”: varautumisen haasteita 
4. Mihin varaudutaan?
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1. HUS esittely (lyhyt)
2. Toimijat
3. Toimialan varautumisen kokonaisuus
4. Mihin varaudutaan?
5. Materiaalivarautumisesta
6. Pandemiavarautuminen
7. HUS:n turvallisuus- ja valmiusorganisaatio
8. HUS-konsernin valmiustilat
9. Hälytysjärjestelmä 
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SISÄLLYS
TOIMINTA JA TALOUS



ALUEELLINEN ULOTTUVUUS
24 jäsenkuntaa, 
yli 200 toimipistettä
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MIKSI TÄMÄ ON MERKITTÄVÄÄ?
• Kyseessä on koko yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittinen 

perustoiminto
-> sen vain täytyy toimia kaikissa olosuhteissa!

• Toiminta on 24/7/365 –pohjaista
• Henkilökuntaa yksinomaan HUS:issa n. 27.000 hlö
• Toimintaa yli 200:ssa maantieteellisessä kohteessa
• Erittäin laajat kytkökset ja riippuvuudet tietoverkoista 
• Kaikissa häiriötilanteissa puhutaan hyvin nopeasti ihmisten hengestä ja terveydestä
• Toimialaan keskittyy siis merkittävä julkinen (media, politiikka) mielenkiinto
=> sairaanhoitopiiriorganisaation ja tulevien hyvinvointialueiden  
haavoittuvuuspinta-ala on suuri!
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1. TOIMIALAN VARAUTUMISEN 
KOKONAISUUS
-VARAUTUMISELLA LUODAAN VALMIUKSIA



VARAUTUMISTA ON
• Jatkuvuus/valmiussuunnittelu ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa 

tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmistelut, henkilökunnan koulutus ja 
harjoitustoiminta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

• Sosiaali- ja terveydenhuollossa keskeiset kokonaisuudet ovat:

1. Henkilöstövalmius
-> Henkilöstön varaaminen (VAP), vuosilomien ja vapaiden peruminen yms., hätätyö 
(työhön kutsu), poikkeusoloissa työvelvoite, poikkeukselliset HR toimenpiteet (esim. 
lisäkoulutukset, palkanlisät)

2. Materiaalinen valmius
-> Tarvikkeet, lääkkeet esim. lääkkeiden velvoitevarastointi (ja valmius- ja 
varmuusvarastointi), lääkintälaitteet, varaosat
-> Mahdolliset ajoneuvo- ja kalustovaraukset
-> Sopimukset palveluntuottajien kanssa

3. Tietojärjestelmät ja viestiliikenneyhteydet
-> Potilastietojärjestelmät, lääkintälaitteet, diagnostiikka, tukipalveluiden tietojärjestelmät 

4. Kiinteistöjen jatkuvuudenhallinta
-> kiinteistötekniikan infrastruktuurin toimivuuden varmistaminen (sähkö, vesi, lämpö, 
sairaalakaasut jne.)

5. Päätöksenteko, johtaminen ja viestintä
-> valmiuden oltava 24/7/365
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• Järjestelmien kriittisyysluokittelu
• Kiinteistöautomaatio ja kiinteistön muiden järjestelmien näkyvyys internetissä

Ø Säännöllinen tai jatkuva testaaminen ja valvonta

• Järjestelmiä yhä enemmän ja niissä yhä useampia integraatioita
Ø Kuinka osien versiopäivitykset hoidetaan

Ø Keräämme valtavan määrän dataa erilaisilla sensoritekniikoilla, mutta miten me sitä hyödynnämme (AI?)

Ø Dominovaikutukset
Ø Toiminnalliset ja kustannusvastuut

• Järjestelmien jatkuvuussuunnittelu
Ø Kahdennus vai varajärjestelmä?

Ø Järjestelmät rakennettava itsenäisiksi: Disconnectivity? 

• Ylläpito ja tekninen tuki
Ø Mistä asiantuntemus nopeasti päivystysaikaan

Ø Onko vastevaatimus todettu hankintasopimuksessa?
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LÄPIDIGITALISOITUNUT TERVEYDENHUOLTO



4. NÄKÖKOHTIA TOIMINTAVARMUUTEEN 
-RESILIENCE BYDESIGN



• Sairaalakampusten suunnittelussa otettava nykyistä paremmin huomioon 
toimintaympäristö ja sen asettamat haasteet

• Kyseessä ei vain rykelmä yksittäisiä taloja/kiinteistöjä ja urakoita 
• Kampuksen yhteinen infra ja eri toimintojen mukanaan tuomat riskit paitsi itselleen 

mutta myös toisilleen (paitsi kiinteistöt mutta myös potilasryhmät)
• Yhteiset hälytysjärjestelmät, kulunvalvonta, ohjeistukset, vartiointi jne.
• Pelastustoimen hyökkäysreitit, kokoontumispaikat jne. 
• Turvallisuusjohtamisen rakenteet ja ohjeistukset (ml. opasteet) koko kampuksella
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1. KAMPUS-NÄKÖKULMA TURVALLISUUTEEN JA 
VARAUTUMISEEN



• Sairaalan tulee kyetä toimimaan kaikissa olosuhteissa.
• Kiinteistöinfran toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

Ø Sähkö jo ok (syötöt, UPS:it ja generaattorit) 
Ø Mutta miten lämmitys jos kaukolämpö pois?
Ø Kuinka vesihuolto, viemäröinti ja sairaalakaasujen jakelu?

• Rakenteet
Ø Onko rakennus suunniteltu siten että yhden osan vaurioituminen ei välttämättä 

halvaannuta koko kiinteistön toimintaa?
Ø Ovatko suuret lasirakenteet järkevä ratkaisu kiinteistössä jonka tulee kyetä 

toimimaan kaikissa olosuhteissa (suuret Atrium-aulat jne. vrt. myös lasin 
sirpaleiden määrä)  
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2. SAIRAALAT OVAT OSA YHTEISKUNNAN 
KRIITTISTÄ INFRASTRUKTUURIA



• Eivät missään tapauksessa ole tarpeettomia, mutta:
• Mitä niissä on tarkoitus tehdä? Keitä potilaita/potilasryhmiä hoitaa ja miten?

Ø Kyse on itse asiassa sairaalan poikkeusolojen väistötilasta ei yleisestä VSS tilasta.
Ø Onko teknistä käyttöönottosuunnitelmaa ja toiminnallista suunnitelmaa? Kuka 

vastaa mistäkin?
• Jo sairaalan suunnitteluvaiheessa tulee suunnitella ketkä suojatilaan menevät ja 

mitä potilaista siellä voidaan hoitaa 
Ø Vrt. mahd. sairaalakaasut, lääkkeet, tarvikkeet, lääkintälaitteet, 

tietoliikenneyhteydet jne. 
• Sairaalan väestönsuojan toimintasuunnitelma, joka nivoutuu osaksi sairaalan 

valmiussuunnitelmaa.
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3. SAIRAALOIDEN VÄESTÖNSUOJAT





• Sairaalat ovat Suomessa olleet perinteisesti varsin avoimia.
• Onko meillä jatkossa varaa pitää sairaaloita kulunhallinnallisesti vielä näin 

avoimina?
Ø Vrt. silmitön väkivalta -skenaario (potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus) 
Ø Terveydenhuolto ja sairaalat myös iskujen kohteina.
Ø Kuinka sisäänkäynnit, oviympäristöt ja aulatilat tulisi suunnitella jotta  

sisääntuloprosessi, toiminta ja liikkuminen olisivat sujuvaa?
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4. AVOIMET SAIRAALAT?



• Yhä suurempi määrä toimii langattomasti/johdottomasti, mistä seuraa suuri määrä 
lataustarvetta erilaisille sekä pienemmille ( puhelimet, tabletit jne.) laitteille, mutta 
myös suuremmille (autot, trukit, kuljetusrobotit jne.)

• Näiden absoluuttinen määrä on kasvanut merkittävästi
Ø Missä ja miten ladataan paloturvallisesti? 
Ø Erityisen haastavia ovat polkupyörien ja potkulautojen akut (saavat tärähdyksiä 

ja iskuja), joita työntekijät tuovat työpisteisiinsä latautumaan. 
Ø Missä ja miten näitä työntekijöiden ja asiakkaiden akkuja säilytetään ja ladataan?
Ø Vara-akkujen säilytystilat ja käytettyjen poistoprosessi paloturvallisesti?

• Asiaa ei ole riittävästi käsitelty paloturvallisuusmääräyksissä.    
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5. LANGATTOMUUS JA AKUT



ICT cables
submarinecablemap.com

Electricity transmission 
entsoe.eu

Maritime traffic
shipmap.org

Gas transmission
entsog.eu

”SUOMEN KRIITTISET VIRRAT”

Lähde: HVK/Mikko Vähä-Sipilä



•logistiset ketjut trimmattu tehokkaiksi
Ø ei välivarastoja
Ø isot yksiköt/logistiikkakeskukset haavoittuvia
Ø koskee paitsi potilaan hoitoa, mutta myös tukitoimintoja

•logistiikka perustuu tietojärjestelmiin
Ø vrt. esim. tilaukset 
Ø toiminnanohjaus

•Suomi maantieteellisesti vaikeassa asemassa
Ø ilma- ja merikuljetukset

Sairaalakiinteistöt suunniteltava niin, että siellä on tilaa materiaalille, 
jos materiaaleja joudutaan hajauttamaan!
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6. TERVEYDENHUOLLON MATERIAALI



4.MIHIN VARAUDUTAAN?
- VAIKEAA KEKSIÄ POIKKEUSTILANNETTA, JOKA EI KOSKISI 
TERVEYDENHUOLTOA



Poikkeusolojen määritelmä (ValmL 3§)
Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat:
1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava 
hyökkäys ja sen välitön jälkitila;
2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan 
rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii 
tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;
3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva 
erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan 
toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;
4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä
5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin 
laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

MIHIN VARAUDUTAAN?

5/26/22 24



NORMAALITOIMINNASTA POIKKEAVIA TILANTEITA 
TERVEYDENHUOLLOSSA

• Suuronnettomuudet (rautatie-, tieliikenne- tai alusonnettomuus, räjähdys, 
tulipalo jne.)

• Sähkön tai vedenjakelun häiriö, muu palveluverkon vakava toimintahäiriö, 
• kyberuhkat: potilas- ja asiakastietojärjestelmät ja lääkintälaitteet
• Vaaralliset tarttuvat taudit ja laajat epidemiat
• Vakavia tuhoja aiheuttavat myrskyt ja tulvat
• Säteily- ja muut ympäristöonnettomuudet
• Lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden saatavuuden vaikeutuminen
• Laajamittainen maahantulo
• Tahallinen tuhotyö
• Vakaviin väärinkäytöstilanteisiin, joilla mahdollisesti poliittinen tms. ideologinen 

tarkoitusperä 



TURVALLISUUDESTA

”Safety is a dynamic NON-EVENT,
we have to work very hard so that nothing will happen”

(James Reason)
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RISKIENHALLINNASTA JA ENNAKOINNISTA

Nyt jos koskaan:

”On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan”

(Aristoteles)

26.5.202227



KIITOS


