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VALMIUS JA VARAUTUMINEN
YKSITTÄINEN TAPAHTUMA JA SEN HALLINTA

• Yhteiskunnan kannalta kriittinen toimintavalmius 
säilytettävä terveydenhuollon eri aloilla

• Alueellisen toimintamallin laajentaminen ERVA-
alueellisesti ja myös perusterveydenhuoltoon

• Valtakunnallinen toimintamalli
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VÄESTÖKESKITTYMÄ SUOMEN ETELÄOSIIN 
-KOKO MAAN ERITYISTILANTEIDEN HALLINTA HAASTAVAA    

• HUS erva 2018

• HUS           1.634.300
• Carea            171.000  
• Eksote 132.000
• Päijät Häme   212.000  

• Yhteensä     2.149.300  (HUS erva, 38% väestöstä)          

( TAYS erva = 899.000, TYKS erva = 870.500, KYS erva
815.000,  OYS erva 742.000 )
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PITKÄKESTOINEN HÄIRIÖTILANNE 

• Lääkinnän rooli muuttuu
• Johtamistasot laajenevat
• Asiantuntijuus korostuu – mielipiteet eriäviä
• Kokonaiskuvan muodostamisen haasteellisuus

=> Kokonaisuuden johtaminen vaikeutuu
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JOHTAMISEN VASTUUT HÄMÄRTYVÄT 

• Rajoittavat ja ennaltaehkäisevät toiminnot
• Alueelliset rajoitukset
• Rajoitustoimien jalkautus 
• Määräyksien antaminen normaalioloissa

=> Kokonaisjohtaminen vaikeutuu
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JOHTAMISEN PIRSTALOITUMINEN

• Tartuntatautilain mukaiset kunnalliset / 
sairaanhoitopiiritasoiset vastuut

• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vastuut 
hoidon toteutuksesta

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjausvastuu
• Aluehallintovirastojen valvonnan ja arvioinnin rooli
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POLIITTISEN JOHTAMISEN OSUUS 

• Rajoitustoimien vastuut: ministeriöiden ohjaus
• Taloudellisten vaikutusten kompensaatiomekanismit
• Median rooli raportoivana ja fokusoivana tekijänä
• Palautteet väestöstä toimintaa ohjaavana tekijänä
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TOISTUVAA  INFORMAATIOTA 
SAIRAALAHOIDOSSA OLEVAT COVID 19 –POTILAAT  ERITYISVASTUUALUEITTAIN  

6.11.2020 8



TEHOHOIDOSSA OLEVAT POTILAAT 1.4.-1.10.2020
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PÄIVÄKOHTAISET TAUTITAPAUKSET SUOMESSA

6.11.2020 10



PÄIVÄKOHTAISET TESTIMÄÄRÄT SUOMESSA
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KANSAINVÄLISEN TILANTEEN  SEURANTA 
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HOIDON TULOSTEN ARVIOINTI  

• Kuolleiden määrässä nousua kesästä vähän (330-351) 
• Sairaalahoidon ja avohoidon vaikuttavuus hyvä

• Median vaikutus informaation painopistealueisiin

-> ei yleisesti arvioitua, vaikutuksia ei analysoitu julkisesti
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JOHTAMISEEN VAIKUTTAMINEN   

• EU:n linjaukset
• Poliittisten linjauksien vaikutus
• Terveydenhuollon vaikuttajien rooli

• Muun talouden ja terveydenhuollon taso 
• Terveydenhuollon toimenpiteiden suhteuttaminen 

kansantalouden muutoksen kautta terveydenhuoltoon ja 
sosiaalitoimeen 
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• Merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset 
muutokset yhteiskunnassa

• Muun terveydenhuollon toiminnan järjestäminen

• Laajan kokonaisnäkemyksen tarve 
päätöksenteossa 
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PANDEMIAN VAIKUTUKSET YHTEISKUNTAAN



KIITOS
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