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Varautuminen erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin

Varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin ja terveydensuojelulakiin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista erityistilanteisiin ja poikkeusoloi-

hin hallinnonalalla johtaa, valvoo ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveysministeriö 
yhteistyössä lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen kanssa. Hallinnonalan  
varautumista varten ministeriössä on valmiusyksikkö, joka on hallinto-osaston 
tulosryhmä.

Valmiusyksikkö

Valmiusyksikkö on sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen asiantuntija-, 
ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Valmiusyksikkö kehittää normaaliolojen erityisti-
lanteiden ja poikkeusolojen edellyttämiä hallinnonalan valmiuksia sekä ylläpitää 
tilannejohtamis- ja turvallisuusjärjestelyjä.
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Valmiusyksikön keskeiset tehtävät
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen valtakunnallinen johto sekä 

valmiussuunnitteluohjeiden ylläpito ja kehittäminen
2. Erityistilanteiden ja poikkeusolojen tilannejohtamis- ja toimintavalmiuksien 

ylläpito ja kehittäminen
3. Ministeriön turvallisuusjärjestelyjen ylläpito ja kehittäminen
4. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen 

järjestäminen ja kehittäminen
5. Varautumista koskevan viranomaisyhteistyön edistäminen
6. Varautumista ja valmiussuunnittelua koskeva kansainvälinen yhteistyö
7. Hallinnonalan siviilikriisinhallinnan asiantuntija- ja koordinaatiotehtävät
8. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön poikkeusolojen varaukset
9. Hallinnonalan varautumisen tutkimus- ja kehittämistoiminta

Ministeriön päivystysjärjestelmä 

ja tiedonkulku erityistilanteissa

Erityistilanteita varten sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt vastuuhenkilöt, 
joiden tehtävänä on vastuualueellaan avustaa ministeriön johtoa ja valmiusyksik-
köä sekä hallinnonalan toimintayksiköitä erityistilanteen hallinnassa.
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Ministeriön päivystysjärjestelmä ja tiedonkulku erityistilanteissa

Erityistilanteiden vastuuhenkilöt

Erityistilanteet
Suuronnettomuus

Säteilytilanne
Mikrobiologinen tilanne

Kemiallinen tilanne
Terveysolojen valvonta

Talousvesi
Lääkehuolto

Sosiaalinen huolto
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Maahantulo- ja ulkomaalaisasiat
Oikeuslääketiede
Laitosturvallisuus

Tietoturva
Arkistoturvallisuus

Viestintä
Sosiaalivakuutus
Vakuutusvalvonta
Tuoteturvallisuus

Ministerit
Kansliapäällikkö
Valmiuspäällikkö
Osastopäälliköt
Valmiussihteeri

Tapahtumatieto

STM:n päivystäjä 
GSM 0500 405 788

Valmiusyksikkö

Tiedotus
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Henkilöstö ja yhteystiedot
Internet: www.stm.fi /Resource.phx/vastt/valmi/valmius.htxwww.stm.fi /Resource.phx/vastt/valmi/valmius.htx
Faksi (09) 160 74316

Lääkintöneuvos, yksikön päällikkö Jouko Söder 
 puh. (09) 160 74363, GSM 050 381 2467, s-posti: jouko.soder@stm.vn.fi jouko.soder@stm.vn.fi 

Erikoissuunnittelija Esko Saukonoja
 puh. (09) 160 74158, GSM 050 500 4501, s-posti: esko.saukonoja@stm.vn.fi esko.saukonoja@stm.vn.fi 

Suunnittelija Marika Sironen
 puh. (09) 160 74476, GSM 050 382 6908, s-posti: marika.sironen@stm.vn.fi 

Turvallisuusasiain sihteeri Jarmo Hämäläinen  
 puh. (09) 160 74414, GSM 050 516 0362, s-posti: jarmo.hamalainen@stm.vn.fi jarmo.hamalainen@stm.vn.fi 

Turvallisuusvalvoja Pekka Nurmi
 puh. (09)160 73999, GSM 050 563 4803, s-posti: pekka.nurmi@stm.vn.fi pekka.nurmi@stm.vn.fi 

Osastosihteeri Monika Kankaanrinta
 puh. (09) 160 74361, GSM 050 500 3084, s-posti: monika.kankaanrinta@stm.vn.fi 
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Valtakunnan terveydenhuoltopäällikkö ja 

poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunta

Valmiuslain 40 a §:n mukaan valtakunnan terveydenhuoltopäällikkönä toimii 
sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö. Hänen tulee huolehtia, että ter-
veydenhuollon hoitamiseksi poikkeusoloissa on tarvittavat suunnitelmat ja että ne 
on sovitettu yhteen muun poikkeusoloihin varautumista koskevan suunnittelun 
kanssa. Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä nel-
jäksi vuodeksi poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan suunnittele-
aan ja valmistelemaan terveydenhuollon hoitamista poikkeusoloissa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ministeriön kansliapäällikkö ja va-
rapuheenjohtajana ministeriön valmiuspäällikkö sekä pääsihteerinä ministeriöön 
nimetty Pääesikunnan yhteysupseeri.

Neuvottelukunta on asettanut seuraavat jaostot: NBC-jaosto, ensihoito- ja 
koulutusjaosto, lääke-, materiaali ja logistiikkajaosto sekä turvallisuusjaosto.
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Yhteystiedot
Internet: www.stm.fi /Resource.phx/orgns/neuvt/poikkeus/valmius.htxwww.stm.fi /Resource.phx/orgns/neuvt/poikkeus/valmius.htx

Pääsihteeri Olli Ohrankämmen
GSM 040 505 0734, s-posti: olli.ohrankammen@stm.vn.fi 

NBC-jaosto
Puheenjohtaja

Tutkimusprofessori Pauli Leinikki, Kansanterveyslaitos
Puh. (09) 4744 8403, GSM 040 552 4314, s-posti: pauli.leinikki@ktl.fi pauli.leinikki@ktl.fi 

Sihteeri
Ylilääkäri Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö
Puh. (09) 160 74123, GSM 050 577 1968, s-posti: mikko.paunio@stm.vn.fi mikko.paunio@stm.vn.fi 

Ensihoito- ja koulutusjaosto
Puheenjohtaja

Sosiaalineuvos, lääninlääkäri Kirsti Riihelä, Etelä-Suomen lääninhallitus
Puh. 02051 64023, GSM 040 535 8951, s-posti: kirsti.riihela@eslh.intermin.fi 

Sihteeri
Suunnittelija Marika Sironen, sosiaali- ja terveysministeriö
Puh. (09) 160 74476, GSM 050 382 6908, s-posti: marika.sironen@stm.vn.fi 
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Lääke-, materiaali- ja logistiikkajaosto
Puheenjohtaja

LKT Yrjö Qvarnberg
GSM 0400 643 409, s-posti: yrjo.qvarnberg@fi mnet.fi yrjo.qvarnberg@fi mnet.fi 

Sihteeri
Erikoissuunnittelija Esko Saukonoja, sosiaali- ja terveysministeriö
Puh. (09) 160 74158, GSM 050 500 4501, s-posti: esko.saukonoja@stm.vn.fi esko.saukonoja@stm.vn.fi 

Turvallisuusjaosto
Puheenjohtaja

Valmiuspäällikkö Pekka Koskinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Puh. (09) 4717 1211, GSM 0500 474 969, s-posti: pekka.koskinen@hus.fi pekka.koskinen@hus.fi 

Sihteeri
Turvallisuuspäällikkö Into Hyötylä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Puh. (03) 629 2711, GSM 050 462 1658, s-posti: into.hyotyla@khshp.fi into.hyotyla@khshp.fi 
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Varautumiseen ja 
valmiussuunnitteluun liittyvät 
oppaat ja esitteet

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 
varautuminen erityistilanteisiin 
(STM:n esitteitä 2003:3)

• Terveydenhuollon valmiussuunnitteluopas 
(STM:n oppaita 2002:5)

• Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköille 
(STM:n oppaita 2001:2)

• Ympäristöterveyden erityistilanteiden opas 
(STM:n oppaita 2000:4)

• Sosiaalitoimen valmiusohje 
(STM:n monisteita 1998:22)

• Traumaattisten tilanteiden 
psykososiaalinen tuki ja palvelut 
(STM:n monisteita 1998:1)

• Ruokamyrkytysten seuranta ja ilmoitukset
(STM:n ohje nro 1/021/97)

Lakeja, ohjeita ja määräyksiä

Yleisiä säädöksiä:
• Pelastuslaki (468/2003)
• Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

(787/2003)
• Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden 

tavoitteista (350/2002)
• Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)
• Meripelastuslaki (1145/2001)
• Tasavallan presidentin asetus poikkeus-

oloihin varautumista koskevien tehtävien 
hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 
(900/2000)

• Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista 
(604/2000)

• Tasavallan Presidentin asetus Suomen 
Punaisesta Rististä (239/2000)

• Laki Suomen Punaisesta Rististä 
(238/2000)

• Laki valmiuslain muuttamisesta 
(198/2000)

• Hätäkeskuslaki (157/2000)
• Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

(621/1999)
• Henkilötietolaki (523/1999)
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• Asetus sähköisen viestinnän 
varautumisesta (1297/1997)

• Laki huoltovarmuuden turvaamisesta 
(1390/1992)

• Puolustustilalaki (1083/1991)
• Valmiuslaki (1080/1991)
• Säteilylaki (592/1991)
• Asetus meripelastuspalvelusta (661/1982)
• Laki meripelastuspalvelusta (628/1982)
• Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden 

suorittamisesta eräissä tapauksissa (635/1968)
• Laki valtion varmuusvarastoista (531/1958)

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
säädöksiä:
• Laki tartuntatautilain muuttamisesta 

(935/2003)
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista (812/2000)
• Laki terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista (1505/1994)
• Asetus terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista (1506/1994)
• Laki veripalvelutoiminnasta (968/1994)
• Terveydensuojelulaki (763/1994)
• Asetus sairaankuljetuksesta (565/1994)

• Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
(559/1994)

• Asetus terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä (564/1994)

• Mielenterveysasetus (1247/1990)
• Mielenterveyslaki (1116/1990)
• Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) 
• Kemikaalilaki (744/1989)
• Kemikaaliasetus (675/1993)
• Lääkelaki (395/1987)
• Lääkeasetus (693/1987)
• Laki terveydenhuollon järjestämisestä 

puolustusvoimissa (322/1987)
• Asetus terveydenhuollon järjestämisestä 

puolustusvoimissa (371/1987)
• Tartuntatautiasetus (786/1986)
• Tartuntatautilaki (583/1986)
• Lääkkeiden velvoitevarastointilaki 

(402/1984)
• Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista 

(608/1984)
• Lastensuojelulaki (683/1983)
• Sosiaalihuoltolaki (710/1982)
• Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)
• Kansanterveyslaki (66/1972)
• Sairausvakuutuslaki (364/1963)
• Sairausvakuutusasetus (473/1963)
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