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terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopi-
muksesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 ja 43 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja
erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen

laatiminen ja toteutumisen seuranta

Kuntien on terveydenhuoltolain
(1326/2010) 34 §:ssä tarkoitetussa terveyden-
huollon järjestämissuunnitelmassa sovittava
suunnitelman laatimisen ja seurannan vastuut
ja toteutus sekä toteutumisen seuranta- ja ar-
viointitapa.

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on so-
vittava terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoite-
tussa erikoissairaanhoidon järjestämissopi-
muksessa sopimuksen laatimisen ja seuran-
nan vastuut ja toteutus sekä toteutumisen seu-
ranta- ja arviointitapa.

2 §

Väestön palvelutarpeen arviointi

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuk-
sen laatimisessa on otettava huomioon kun-
tien hyvinvointikertomusten tietoja ja muita
tietoja alueen väestön terveydestä ja hyvin-
voinnista, palvelutarpeesta sekä palvelujen
toteuttamisesta, laadusta ja toimivuudesta.

Järjestämissuunnitelmassa on sovittava,
miten väestön perusterveydenhuollon palve-
lujen tarvetta, työterveyshuollon palvelujen
tarvetta sekä erikoisaloittaista palvelujen tar-
vetta ja näihin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan
ja seurataan alueella. Suunnitelmassa on so-
vittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män alueella vastataan väestön perustervey-
denhuollon palvelujen tarpeeseen.

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuk-
sessa on sovittava, miten väestön palvelutar-
vetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan
ja seurataan alueella. Sopimuksessa on sovit-
tava siitä, miten vastataan väestön erikoissai-
raanhoidon palvelujen tarpeeseen.

2 luku

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

3 §

Kuntien välinen yhteistyö

Terveydenhuollon järjestämissuunnitel-
massa on sovittava kuntien tavoista toimia
laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteut-
tamiseksi.

Suunnitelmassa on yhteistyössä sovittava
terveydenhuoltolain 3 §:n 2 kohdassa tarkoi-
tettujen perusterveydenhuollon palvelujen
järjestämisestä. Suunnitelmassa on sovittava
myös siitä, miten toteutetaan terveydenhuol-



lon toimintayksikköjen tarvitsemat tukipalve-
lut, kuten taudinmääritykseen liittyvät palve-
lut, lääkehuolto, välinehuolto, kuljetus- ja va-
rastointipalvelut, tietojärjestelmien ja potilas-
tietorekisterien toimivuus ja yhteiskäyttö
sekä taudinmääritykseen liittyvien näytteiden
säilyttäminen, niiden mahdollinen tutkimus-
käyttö sekä niihin liittyvät käytännöt.

4 §

Perusterveydenhuollon yhteistyö

Terveydenhuollon järjestämissuunnitel-
massa on sovittava kuntien terveyskeskusten
yhteistyöstä. Suunnitelmassa on lisäksi sovit-
tava, kuinka kunnan järjestämisvastuulla ole-
vat työterveyshuollon palvelut ja muut eri-
tyisosaamista vaativat perusterveydenhuollon
tehtävät toteutetaan. Suunnitelmassa on sovit-
tava, miten alueen terveydenhuolto toimii yh-
teistyössä erityistilanteisiin varautumisessa.

5 §

Perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen
tueksi tarvittava tutkimus

Suunnitelmassa on sovittava, miten ter-
veyskeskukset ja muut terveydenhuollon toi-
mijat tekevät yhteistyötä alueella peruster-
veydenhuollon kehittämisessä ja sen tueksi
tarvittavan arvioinnin ja tutkimuksen toteut-
tamisessa sekä yhtenäisten hoidon perustei-
den toteuttamisessa ja niiden toteutumisen
seurannassa.

Suunnitelmassa on sovittava yhteistyön ta-
voista laadunhallinnassa ja potilasturvallisuu-
den täytäntöönpanossa alueella.

6 §

Moniammatillinen perusterveydenhuollon
yksikkö

Suunnitelmassa on sovittava terveyden-
huoltolain 35 §:ssä tarkoitetun moniammatil-
lisen perusterveydenhuollon yksikön toimin-
nasta, toimintamahdollisuuksista ja ohjauk-
sesta.

Suunnitelmassa on sovittava perustervey-
denhuollon yksikön vastuut ja tehtävät järjes-
tämissuunnitelman laatimisessa, palvelutar-

peen arvioinnissa, palvelutarpeeseen vastaa-
misen seurannassa, koulutuksessa, kehittä-
mistoiminnassa ja sen tueksi tarvittavassa tut-
kimustoiminnassa sekä perusterveydenhuol-
lon, työterveyshuoltopalvelujen ja erikois-
sairaanhoidon yhteistyön toteuttamisessa.

7 §

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon yhteistyö

Suunnitelmassa on sovittava, miten hoito-
ketjut tai alueelliset hoitosuunnitelmat laadi-
taan yhteistyössä ja miten niiden toteutumista
tuetaan ja seurataan. Suunnitelmassa on so-
vittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
vahvistaa terveyskeskusten toimintaa järjestä-
mällä erikoisaloittaisia palveluja ja muuta tu-
kea terveyskeskuksiin. Lisäksi suunnitel-
massa on sovittava, miten palvelut toteute-
taan ensisijaisesti avohoidossa ja siitä, miten
terveyskeskus vastaa potilaan hoidon koko-
naisuuden yhteensovittamisesta.

8 §

Kiireellinen sairaanhoito

Suunnitelmassa on sovittava, miten päi-
vystys ja muu kiireellinen sairaanhoito sai-
raanhoitopiirin alueella toteutetaan. Päivys-
tyspisteistä ja niiden työnjaosta sovittaessa on
otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu ja
sen palvelutasopäätös, päivystyspisteiden vä-
liset etäisyydet sekä väestön palvelutarve.
Osana päivystyksen kokonaisuutta on otet-
tava huomioon mielenterveys- ja päihdeasiat
sekä sosiaalipäivystyksen ja apteekkipäivys-
tyksen järjestelyt alueella.

9 §

Henkilöstö perusterveydenhuollossa

Suunnitelmassa on sovittava kuntien väli-
sestä yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä pe-
rusterveydenhuollon henkilöstön saatavuuden
turvaamisessa. Suunnitelmassa on sovittava
riittävistä jatko- ja täydennyskoulutuksen
edellytyksistä ja kuinka henkilöstön täyden-
nyskoulutus sairaanhoitopiirin alueella toteu-
tetaan.
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10 §

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Suunnitelmassa on sovittava, kuinka ter-
veydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyö
kuntien sosiaalihuollon ja muun toiminnan
kanssa toteutetaan.

Suunnitelmassa on sovittava myös, kuinka
yhteistyö muiden viranomaisten, alueen sosi-
aali- ja terveydenhuollon yksityisten toimijoi-
den, kuten yksityisen työterveyshuollon ja
lääkehuollon sekä järjestöjen kanssa toteute-
taan.

3 luku

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

11 §

Erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoi-
topiirien kuntayhtymien välinen yhteistyö

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuk-
sessa on sovittava yhteistyöstä ja työnjaosta
erikoissairaanhoidossa ja sen erityistason sai-
raanhoidossa sekä lääkinnällisessä kuntou-
tuksessa.

Sopimuksessa on sovittava, miten erityis-
vastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirien
kuntayhtymät yhteistyössä toteuttavat toimin-
tayksikköjensä tarvitsemat hankintapalvelut,
lääkehuollon, välinehuollon, kuljetus- ja va-
rastointipalvelut, tietojärjestelmäratkaisut ja
niiden kehittämisen, taudinmääritykseen liit-
tyvät palvelut, taudinmääritykseen liittyvien
näytteiden säilyttämisen, niiden mahdollisen
tutkimuskäytön ja niihin liittyvät käytännöt
sekä muut tukipalvelut.

12 §

Päivystys

Sopimuksessa on sovittava erikoissairaan-
hoidon erikoisalakohtaisista päivystyspis-
teistä sekä ensihoitokeskuksen toiminnasta ja
tehtävistä erityisvastuualueella. Sopimuk-
sessa on otettava huomioon 8 §:ssä tarkoi-
tettu kiireellisen sairaanhoidon järjestäminen,
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
don yhteispäivystykset, päivystyspisteiden

väliset etäisyydet ja väestön palvelutarve
sekä varmistettava päivystyksen tehtävien
edellyttämät riittävät voimavarat ja osaami-
nen.

13 §

Yhteys perusterveydenhuoltoon ja kuntien
peruspalveluihin

Sopimuksessa on sovittava, miten eritys-
vastuualueella toteutetaan perusterveyden-
huollon ja kuntien peruspalvelujen tarvitsema
erityisosaamista vaativa tuki ja neuvonta.

14 §

Henkilöstö erityisvastuualueella

Sopimuksessa on sovittava, miten erityis-
vastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopii-
rien kuntayhtymien alueella arvioidaan ja
seurataan pitkällä aikavälillä työvoimatar-
vetta ja henkilöstön koulutustarvetta ottaen
huomioon perus-, jatko- ja täydennyskoulu-
tus.

Sopimuksessa on sovittava sairaanhoitopii-
rien kuntayhtymien välisestä yhteistyöstä ja
toimintakäytännöistä erikoissairaanhoidon
henkilöstön saatavuuden turvaamisessa.

15 §

Tutkimus ja kehittäminen

Sopimuksessa on sovittava sairaanhoitopii-
rien kuntayhtymien yhteistyöstä erikoissai-
raanhoidon alueellisen kehittämisen ja sen
tueksi tarvittavan tutkimuksen toteuttami-
sessa eritysvastuualueella.

Sopimuksessa on sovittava, miten eritys-
vastuualueella huolehditaan käytössä olevien
terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja
uusien menetelmien käyttöönotosta sekä yh-
tenäisten hoidon perusteiden toteutumisen
seurannasta yhteistyössä muiden erityisvas-
tuualueiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen sekä Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskuksen kanssa.
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16 §

Sopimuksen noudattamatta jättämisen
seuraamukset

Sopimuksessa on sovittava sopimuksen
noudattamatta jättämisen seuraamuksista.

4 luku

Voimaantulo

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Anne Koskela
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