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Asialista
1. Tilaisuuden avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2. YTA-valmistelun liittyvää ajankohtaista
* YTA-asetusten valmistelu
* Valmius ja varautuminen: asetusvalmistelu
* Yliopistosairaalaselvitys
* TKKI erillisvalmistelu

3. Yhteistyöalueiden lakisääteiset tehtävät lyhyesti
4. Yhteistyöalueen valmistelun nykytila
4.1 Toimeenpanon tilanteesta YTA-alueella
4.2 Missä vaiheessa YTA-sopimuksen valmistelu on, miten se on organisoitu ja mikä on aikataulu?
4.3 Onko jostain jo sovittu hyvinvointialueiden kesken? Mitä on valmisteltu/aloitettu keskustelua?
* Investoinnit
* Tietojärjestelmäratkaisut, tiedonhallinta
* Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen
* Tutkimus- koulutus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta

5. Ajatuksia alueilta asetuksilla täsmennettäviksi asioiksi
6. Ehdotuksia YTA-neuvottelujen toteuttamisesta jatkossa
7. Muut esille nousevat asiat
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Asetusvalmistelusta
• 35§: YTA-alueen jaosta säädetty asetuksella ja alueet muodostuvat yosairaaloiden ympärille, VN 27.1.2022
• 36 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää tarkemmin asioista, joista
hyvinvointialueiden on sovittava yhteistyösopimuksella
hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta mm.
väestön palvelutarpeen arvioinnissa, sosiaalipäivystyksessä ja
ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä.
• 37 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää tarkemmin mm. keitä kuullaan
huomioon yhteistyösopimuksen valmistelussa ja sopimuksen
toteutumisen seurannasta. Asetuksella voidaan myös säätää
yhteistyösopimuksen laatimisen aikataulusta ja ajankohdasta, johon
mennessä hyväksytty yhteistyösopimus on toimitettava sosiaali- ja
terveysministeriölle.
• Asetteilla työryhmä, jossa kaikkien HVA edustus, tälle
työvaliokunta/jaosto. Asetus annettaisiin kesän jälkeen

Valmius ja varautuminen: asetusvalmistelu
• SOTE-valmius ja varautuminen perustuu hyvinvointialueen
(ml kunta), yhteistyöalueen, kansallisen tason ja
kansainvälisen tason yhteen sovitettuihin järjestelyihin
− Edellyttää eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä

• Järjestämislaki 37 §: ” Yhteistyösopimus
valmistellaan…valmiuden ja varautumisen tehtävien osalta
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.”
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TKKI- valmistelu tällä vaalikaudella
•
•

•

TKKI strategiset tavoitteet osana kansallisten tavoitteiden prosessia ja YTA- sopimusasetuksen
valmistelua 2022
Rahoitus
• säädösvalmistelussa AMK- harjoittelukorvausten siirto palvelujärjestelmälle valtion varoista
korvattavaksi
• Kehysesitys vuoden 2022 riiheen tehty, budjettilaki syksy 2022
• EVO- korvausselvitykset erikoislääkärikoulutuksen osalta 2022
Rakenteet ja tehtävät
• OSKE: Oske-asetukseen tekniset muutokset, joilla turvataan osaamiskeskusten organisaatioina
säilyminen ja siirtyminen yli hyvinvointialueiden aloittamisen ja siirtymävaiheen ajan -> osket ja
niiden tehtävät ovat osa toimeenpantavaa hyvinvointialueiden TKKI - kokonaisuutta
• Laajemmat mahdolliset muutokset edellyttävät erillisselvitystä (kuten yo- sairaaloissa)
 Selvityksen tarkoituksena tuottaa sisältökäsitys vähimmäismuutoksille ja pidemmän tähtäimen
muutosmahdollisuuksille
 Selvitys joulu-helmikuu 2022, tavoitteena yhteiset TKKI-rakenteet
 Lausuntokierros syksy 2022, mahdollinen HE eduskuntaan vuoden 2022 lopussa (voimaantulo
seuraavalla vaalikaudella)

Yliopistosairaalat: rooli, tehtävät, rahoitus
•

Eduskunnan lausuma (EV 111/2021)

•

Selvitys yliopistollisen sairaalan tehtävistä ja roolista tulevassa rakenteessa valmis (12/2021)

8) … Hallituksen on turvattava yliopistollisten sairaaloiden mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä
tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja erikoistumiskoulutusta.

•
•
•

•

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/yliopistosairaaloiden+asemasta+sote-uudistuksessa+loppuraportti.pdf/70ebcae1-cf2c-88aa-be0a9bb107f7005f/yliopistosairaaloiden+asemasta+sote-uudistuksessa+loppuraportti.pdf?t=1640174675370

Lainsäädännön valmistelu yliopistollisten sairaaloiden tehtävien ja niiden yliopistojen kanssa tekemän yhteistyön
osalta on käynnistynyt loppuvuodesta 2021
•
•
•
•

•

Perustehtävät: vaativa erikoissairaanhoito, koulutus ja tutkimus. Yliopistosairaala toimii tyypillisesti myös alueensa
keskussairaalana.
Myös muita tehtäviä, mm. alueellinen valmius ja varautuminen sekä YTA-yhteistyö, koordinaatiotehtävät.

Eduskuntakäsittelyyn ministeriön lainsäädäntösuunnitelman mukaisesti syksyllä 2022.
Lakihankkeen edetessä varmistuu tarkemmin, mihin lakiin tai lakeihin uudistuksia tarvitaan.
Yo-sairaalan rakennetta tai sijoittumista hyvinvointialueiden organisaatioon ei säädetä
Yo-sairaala -säädösvalmistelulla tiivis yhteys muuhun sote-TKKIO-säädös- ja ohjausvalmisteluun

Yliopistollisten sairaaloiden tehtävien rahoitus on mahdollista toteuttaa osana ns. yleiskatteellista
hyvinvointialueiden rahoitusta ja/tai tutkimus- ja koulutustoiminnan osalta erillisinä valtionavustuksina.
•

Rahoitusmallin kehittämiseksi menossa yhteinen virkamiesvalmistelu STM:n ja VM:n kesken
•
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Arvioinnissa hyödynnetään muun muassa THL:n tuottamaa tietopohjaa tarve- ja olosuhdetekijöistä.

Ajankohtaista erikoissairaanhoidosta
•

Terveydenhuollon substanssilait ovat voimassa edelleen
(Terveydenhuoltolaki, keskittämis- ja päivystysasetukset)
•

Poikkeusluvat 1.1.2023-> voi hakea hyvinvointialue (/ aluevaltuusto); ei siis kunta tai sairaanhoitopiiri
•

•

•

•

Hakemukseen kuvaus asetuksen edellytysten täyttymisestä ja yta-alueen suunnitelmista

Ns. Kemi-Savonlinna lausuma
•

•

Ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystysyksikkö
• Voimassa 31.12.2022 saakka (Varkaus, Iisalmi, Pietarsaari, Forssa, Raahe)
• Voimassa 30.6.2023 saakka (Raasepori)
• Voimassa 31.12.2024 saakka (Kouvola)
• Inari, Kuusamo, Jämsä ?
Synnytysten hoitaminen
• Voimassa 31.12.2022 saakka (Lappi, Kainuu, Etelä-Savo, tulossa Etelä-Karjala)
• Voimassa 30.6.2023 saakka (Länsi-Pohja)

Hallitus antaa asiasta esityksen eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.

Julkisomisteiset yhtiöt ja alihankinta –selvitykset menossa
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Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus
Sote-järjestämislaki 36–38 §
•

•

•
•
•

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien
hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on
tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.
Yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta,
tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista
saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien
toimivuutta.
Sopimuksessa on varmistettava, että sen perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltoa
antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja
henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.
Yhteistyösopimusta laadittaessa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon
valtakunnalliset tavoitteet, väestön palvelutarpeet sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden
seurantatiedot.
Yhteistyösopimuksen valmistelussa kuultava STM:tä sekä koulutuksen-, tutkimuksen- ja
innovaatiotoiminnan osalta sosiaali- ja terveysalan koulutusta antavia korkeakouluja

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältö
Sote-järjestämislaki 36 §

Yhteistyösopimuksessa on sovittava, ottaen huomioon, mitä niistä on sote-järjestämislaissa
ja toisaalla säädetty, hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta:
1)

väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen seurannassa ja arvioinnissa;

2)

sosiaalipäivystyksessä ja terveydenhuollon päivystyksessä;

3)

ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä ja ensihoidon sovittamisessa yhteen muun toiminnan
kanssa;

4)

lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa;

5)

erikoissairaanhoidon henkilöstön ja osaamisen varmistamisessa erikoisaloittain palvelujen
tarkoituksenmukaisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi;

6)

sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka harvoin
tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän
taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai merkittäviä investointeja laitteistoihin,
välineisin tai toimitiloihin;

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältö
Sote-järjestämislaki 36 §
7)

koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisessa sekä yliopistollista sairaalaa
ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä näissä toiminnoissa;

8)

sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton, käytön ja käytöstä poistamisen alueellisten
periaatteiden määrittelyssä niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;

9)

sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä, asiakas- ja
potilastietojen käytössä sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisissa velvoitteissa
niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;

10) häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
valmiuskeskuksen toiminnan järjestämisestä (sote-järjestämislaki 51 §);
11) vaikutuksiltaan laajakantoisia ja taloudellisesti merkittäviä investointeja ja investointia vastaavia
sopimuksia koskien siltä osin kuin se on tarpeellista 1–10 kohdassa tarkoitettujen asioiden kannalta.

12) Sovittuihin vastuisiin liittyvästä hyvinvointialueiden välisestä kustannusten jaosta siltä osin kuin siitä ei
erikseen säädetä.

Sote-järjestämislaki § 26 investointisuunnitelman
hyväksymismenettely
•

•

Hyvinvointialue toimittaa investointisuunnitelmaa koskevan esitys kalenterivuosittain
sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Sosiaali- ja
terveysministeriö hylkää hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa koskevan esityksen,
jos se on ristiriidassa hyvinvointialueesta annetun lain hyvinvointialueen
lainanottovaltuuden kanssa.
Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei hylkää hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa
koskevaa esitystä 1 momentin perusteella, se tekee päätöksen esitykseen sisältyvän
sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymisestä. Sosiaali- ja
terveysministeriö voi jättää sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymättä,
jos:
1) siinä ei ole osoitettu rahoitusta kaikille siihen sisältyville investoinneille ja investointia
vastaaville sopimuksille;
2) se on ristiriidassa yhteistyösopimuksen kanssa;
3) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä
investointi tai investointia vastaava sopimus voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaammin
hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä; tai
4) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä
investointi tai investointia vastaava sopimus taikka tällainen luovutus ei edistäisi sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannusvaikuttavaa järjestämistä.

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat
toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023
Alueellisen toimeenpanon eteneminen
•

Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
suunnitelmien mukaan?

•

12/21 tilannekuvassa tarkastellaan joulukuun
2021 loppuun asti aikataulutettujen tehtävien
etenemistä – Ovatko tehtävät käynnissä,
valmistumassa aikataulussa tai valmiita?

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste
•

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo
koko toimeenpanon valmiudesta suhteessa
ajankohtaan 1.1.2023 asti

•

Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä

•

Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevien osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä (käynnissä tai
valmistuu aikataulussa)

Länsi-Suomen alueiden tilannekuva
Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Tehtävien lkm yht.

69

30

17

20

55

Pohjanmaa

100 %

97 %

88 %

70 %

78 %

Satakunta

78 %

90 %

71 %

65 %

40 %

Varsinais-Suomi

72 %

77 %

65 %

45 %

40 %

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 12/21
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

53 %

34 %

51 %

10 %

76 %

6%

Satakunta

51 %

17 %

77 %

0%

72 %

3%

61 %

4%

29 %

5%

Varsinais-Suomi

44 %

15 %

62 %

3%

64 %

0%

33 %

0%

24 %

2%

HUOM! Käynnissä olevat tehtävät merkitään harmaaksi, kun valmiiden tehtävien osuus ylittää 50 %.

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Länsi-Suomen alueiden tilannekuva tiekartassa määriteltyjen YTA-tehtävien
osalta 12/21
Johtaminen ja osaaminen

Tehtävä

Osatehtävä

YTA-alueen yhteistyön organisointi ja
koordinointi

Järjestäminen

Verkostojen ja
vertaistuen
hyödyntäminen

HVA ja YTA-alueen
HVA ja YTA-alueen
Alueellisten
yhteistyöneuvottevälisten vastuiden
tukiverkostojen
luiden järjestäminen
ja yhteistyön
rakentaminen (mm.
sekä yhteisestä
rakenteen
HVA:n sisäiset, YTA:n
johtamisesta
määrittely
väliset)
sopiminen

Pela valtakunnallisen Alueen demografian
ja alueellisen
ja palvelutarpeen
yhteistyön
nykytilan
kehittäminen
kartoittaminen

Yhteistyö YTA-alueella

YTA-yhteistyön
sisältöjen
määrittäminen

Alueellisen ja
alueella tapahtuvan YTA-alueen TKIOTKIO-toiminnan
ohjelman
laatiminen
kartoitus ja
kokoaminen
(ei kriittinen)
(ei kriittinen)

Sosiaalialan
Määritetään, mitä
Pelastustoimen
osaamiskeskusten
ym. tehtävistä
valtakunnallinen ja
rooli
kannattaa tehdä YTAalueellinen yhteistyö
hyvinvointialueella
yhteistyönä
(ei kriittinen)
(ei kriittinen)
(ei kriittinen)

Aikataulus

1/2022 alkaen

3/2022 alkaen

7/2021 alkaen

3/2022 alkaen

3/2022 alkaen

7/2022 alkaen

3/2022 alkaen

3/2022 alkaen

10/2022 alkaen

Pohjanmaa

Aloittamatta

Aloittamatta

Käynnissä

Aloittamatta

Käynnissä

Aloittamatta

Valmis

Suunnitteilla

Aloittamatta

Satakunta

Aloittamatta

Aloittamatta

Suunnitteilla

Käynnissä

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Käynnissä

Aloittamatta

Käynnissä

Käynnissä

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Varsinais-Suomi

Sirpa R antanen 3.2.2022

Sote- ja pela-uudistus:

Kohti hyvinvointialueita ja
yhteistyöalueita

KO HTI VAR SINAIS-SUO MEN HYVINVO INTIALUETTA

MO T EGENTLIGA FINLANDS VÄLFÄR DSO MR ÅDE

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus (36 §)
Yhteistyösopimuksessa on sovittava, ottaen huomioon, mitä niistä on tässä laissa ja toisaalla säädetty, hyvinvointialueiden työnjaosta,
yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta:
1) väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen seurannassa ja
arvioinnissa
2) sosiaalipäivystyksessä ja terveydenhuollon päivystyksessä
3) ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä ja ensihoidon sovittamisessa yhteen muun toiminnan kanssa
4) lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa
5) erikoissairaanhoidon henkilöstön ja osaamisen varmistamisessa erikoisaloittain palvelujen tarkoituksenmukaisen
saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi
6) sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka harvoin tarvittavina tai erityisen
vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen
ylläpitämiseksi tai merkittäviä investointeja laitteistoihin, välineisin tai toimitiloihin
7) koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisessa sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävän
hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä näissä toiminnoissa
8) sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton, käytön ja käytöstä poistamisen alueellisten periaatteiden
määrittelyssä niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen
9) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä, asiakas- ja potilastietojen käytössä
sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisissa velvoitteissa niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset
huomioon ottaen
10) häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa sekä 51 §:n 2 momentissa tarkoitetun valmiuskeskuksen toiminnan
järjestämisestä
11) vaikutuksiltaan laajakantoisia ja taloudellisesti merkittäviä investointeja ja investointia vastaavia sopimuksia koskien siltä
osin kuin se on tarpeellista 1–10 kohdassa tarkoitettujen asioiden kannalta
Lisäksi yhteistyösopimuksessa on sovittava 3 momentin perusteella sovittuihin vastuisiin liittyvästä hyvinvointialueiden välisestä
kustannusten jaosta siltä osin kuin siitä ei 57 §:ssä säädetä. Yhteistyösopimuksessa voidaan sopia myös muusta kuin 3 momentissa
tarkoitetusta työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä ja tuottamisessa.
Yhteistyösopimus on yhteen sovitettava 39 §:ssä tarkoitetun kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen kanssa.

KO HTI VAR SINAIS-SUO MEN HYVINVO INTIALUETTA

MO T EGENTLIGA FINLANDS VÄLFÄR DSO MR ÅDE

Tilanne Länsi-Suomessa
Yhteistyöalueella on tehty tähän asti yhteistyötä sote-sektorilla mm
seuraavissa asioissa:
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja
tutkimusstrategia
Opetus- ja koulutusstrategia
Länsirannikon strategia
Ensihoitokeskus
Sote-valmiuskeskuksen suunnittelu: työryhmä aloittanut 2019
Sosiaalialan osaamiskeskusten välinen yhteistyö
Perhepalveluiden osalta vaativien erityispalveluiden osaamis- ja
tukikeskuksen (OT) valmistelua tehty
Hoitolaitoskuljetusten yhteistyöselvitys tehty 2020
Lisäksi: edellisellä valmistelukaudella tehty pohjatyö käytettävissä
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Järjestämissopimuksesta voisi saada sopimustyölle pohjaa, joka vaatii
kuitenkin lähteä laajentamaan vaatimusten mukaiseksi:

YTA yhteistyösopimus 36§

Jär.sop.

väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen seurannassa ja arvioinnissa

8§

sosiaalipäivystyksessä ja terveydenhuollon päivystyksessä

11§

ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä ja ensihoidon sovittamisessa yhteen muun
toiminnan kanssa

12§

lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

9§, 13§, 14§

erikoissairaanhoidon henkilöstön ja osaamisen varmistamisessa erikoisaloittain
palvelujen tarkoituksenmukaisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi

15§, 16§

sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka
harvoin tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista
erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai
merkittäviä investointeja laitteistoihin, välineisin tai toimitiloihin

9§

koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisessa sekä yliopistollista sairaalaa
ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä näissä toiminnoissa

13§

sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton, käytön ja käytöstä poistamisen
alueellisten periaatteiden määrittelyssä niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon
ottaen
sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä, asiakas- ja
potilastietojen käytössä sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisissa
velvoitteissa niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen

18§

häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa sekä 51 §:n 2 momentissa
tarkoitetun valmiuskeskuksen toiminnan järjestämisestä

**

vaikutuksiltaan laajakantoisia ja taloudellisesti merkittäviä investointeja ja investointia
vastaavia sopimuksia koskien siltä osin kuin se on tarpeellista 1–10 kohdassa tarkoitettujen
asioiden kannalta

17§, 18§

sovittava hyvinvointialueiden työnjaosta,
yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta…

*

* 2M-It yhteinen palveluntuottaja
** seuraavalla dialla enemmän
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Tiede- ja tutkimusstrategia
• Tehty vuosille 2021 – 2025
• Alueen vahvuutena on usean sairaalan, yliopiston ja
korkeakoulun, tutkimuslaitosten sekä
perusterveydenhuollon läheisyys ja kumppanuus
sekä kaksikielisyys
• Strategiassa on korostettu, että laadukas tutkimus
ja tiivistyvä laaja-alainen yhteistyö
erityisvastuualueella toteutettavan hoidon
turvaamiseksi on huomioitava tulevissa muutoksissa
• Niukkenevat tutkimusresurssit ja huoli tutkijoiden
vähenemisestä sekä toisaalta kasvava tarve
näyttöön perustuvalle, laadukkaalle ja vaikuttavalle
terveyden- ja sosiaalihuollon toiminnalle ja
palveluille luovat erityisen tarpeen tieteellisen
tutkimuksen roolin vahvistamiselle
erityisvastuualueella.
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Sote-valmiuskeskus
• Yliopistollista sairaalaa ylläpitävällä hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä tulee yhteistyöalueen tilannekuvan luomista ja
ylläpitämistä varten olla sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus (Järjesämislaki 51§)
1) k oota ja analysoida tietoa sosiaali- ja te rve ydenhuollon häiriötilante ista ja niiden uhkista
2)m uodostaa ja ylläpitää sosiaali- ja te rve ydenhuollon palvelujärje stelmän valm iutta k uvaavaa tilannekuvaa, jok a sisältää tie dot
palve lujärje ste lmän toiminnasta ja k uorm ituksesta, he nkilöstö - ja m ateriaalire sursseista ja tuk ipalveluiden toiminnasta
3)jak aa salassapitosäännösten e stämättä yhte istyöalueensa hyvinvointialueille se kä alue hallintovirastoille niiden te htävien hoitamista varte n
1 ja 2 k ohdassa tark oitetut tilannekuvatiedot
4)jak aa salassapitosäännösten e stämättä m uille sosiaali- ja te rve ydenhuollon valm iuskeskuksille ja sosiaali- ja te rve ysministeriölle 1 ja 2
k ohdassa tark oitetut tilannekuvatiedot valtak unnallise n tilannekuvan luomiseksi

• YT-alueella on toiminut runsas n.3 vuotta sote-valmiuskeskustyöryhmä, joka on raportoinut erva-johtoryhmälle
• Edustus: e sh, pth, sos, ym p.th
• Puuttuu pe la
• Tavoitte et (toteuman tilanne):
• Suunnite lm a valmiuske skuksen toiminnasta (odottanut STM:n tarke mpaa ohje istusta)

• Koordinoida alueiden sote-toiminnan valmius- ja varautumissuunnitelmie n te k oa ja yhte e nsovittamista (e rva -valmiussuunnitte lijan
palk k aamisesta päätös olemassa, re k rytointi k äynnistym ässä)
• Tie donk ulun suunnitte lu ja tote utus alueella (Krivat hank ittu ja Virve -puhe ryhmät tark iste ttu)
• Hälytysohje en laadinta alueen sisällä (luonnos te hty ja k äsitte ly alueilla ja e ri toimijoilla k eske n)
• Sosiaalipäivystysten varautumis- ja valmiussuunnitelma k oko aluee lle (työ k äynnistynyt ja toimikorttien te ko m e neillään)
• Ym päristöterve yde nhuollon yhte istyö valmiude ssa ja varautumisessa (osallistunut k okouksiin, yhte ystiedot k e rä tty aluetasoise sti)

• O lk i-harjoituk siin osallistumine n (osallistuttu 2020-harjoitukseen)

• Tyksiin on rakennettu tilat Sote-valmiuskeskukselle, johon on myös kiinteä Tuve-yhteys
• Tehty erittäin aktiivisesti yhteistyötä viimeisen 2 vuoden aikana Puolustusvoimien kanssa varautumisen ja valmiuden suunnittelussa
ja poikkeustilanteiden harjoittelussa
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Ensihoitokeskus ja
Hoitolaitossiirtoselvitys
Ensihoitokeskus:
•
•
•
•
•
•

Toiminut verkostomaisesti
Palvelutasopäätösten valmistelu
FinnHEMS-toiminta
Häke-yhteistyö, hälytysohjeiden yhteensovittaminen
Erica- ja Virve –aluepääkäyttäjät yhteisenä resurssina alueella
Moniviranomaisyhteistyö varautumisen suunnittelussa ja harjoituksissa

Hoitolaitossiirtoselvitys:
• Tehty 2020 – 2021 selvitys hoitolaitossiirtojen yhtenäistämiskäytännöistä ja
mahdollisista synergiaeduista alueella
• Toteutettu VSSHP:n ja Satakunnan alueella 2M-It:n toimesta osoitteistojen
yhtenäistäminen (sairaalaosastot, toimipaikat jne)
• Kartoitettu vaihtoehtoisia kuljetustapoja, yhtenäisten kilpailutusten
mahdollisuutta ja yhtenäisen tilausjärjestelmän käyttöä
• Ajojärjestelyn yhteistyömahdollisuudet

Ajatuksia alueilta asetuksilla täsmennettäviksi
asioiksi

23 | 18.5.2022

Ehdotuksia YTA-neuvottelujen toteuttamisesta
jatkossa
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