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Dno VAASA/696/00.04.00/2019

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö, terveydenhuoltolain 
muutos, Vaasan laaja päivystys

Kaupunginhallitus 12.8.2019 209

Toimialajohtaja Jukka Kentala, puh. 06 325 2300, jukka.kentala(at)vaasa.fi
Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola, puh. 040 487 9194, marjo.maki-krekola(at)vaasa.fi

Liite Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 3.7.2019, terveydenhuoltolain muutos, 
Vaasan laaja päivystys

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt oikeus- ja valtiovarainministeriön, 
sairaanhoitopiirien, Suomen kuntaliiton ja Svenska Finlands folktingetin lausuntoa 
terveydenhuoltolain muutoksesta (STM045:00/2019 STM/2066/2019). Esitys liittyy 
valtion vuoden 2020 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki 
on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Hallituksen esitys on luettavissa sosiaali- ja 
terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa

Ehdotetut muutokset lakiesityksessä:
 

Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momenttia muutettavaksi siten, 
että Vaasan sairaanhoitopiirille lisätään velvoite järjestää laajan ympärivuorokautisen 
päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. Nykyiset 12 muuta laajan 
ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaansa.  Muutoksen 
jälkeen Pohjanmaalla on kaksi laajan päivystyksen yksikköä lähellä toisiaan, mutta 
Vaasan sairaanhoitopiiri on alueella ainoa kaksikielinen laajan päivystyksen yksikkö. 

Vaasan sairaanhoitopiiri ylläpitää nykyisin ympärivuorokautista perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon päivystystä. Vaasan keskussairaalassa on nykyisin noin 11 
erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Sen päivystysvalmius vastaa pitkälti 
asetusten edellyttämää laajan päivystyksen sairaalan päivystysvalmiutta ja osittain 
ylittään tämän muun muassa onkologian päivystyksen osalta. Tällä hetkellä sairaalasta 
puuttuu asetuksen edellyttämiin erikoisaloihin verrattuna neurologian erikoisalan 
ympärivuorokautinen päivystys ja lisäksi on tarve täydentää suun terveydenhuollon 
päivystystä. Muilta osin sairaala jo täyttää laajan päivystyksen edellytykset. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin velvoite järjestää päivystyspalvelut suomen ja 
ruotsin kielellä poistettaisiin tarpeettomana. Väestön kielelliset oikeudet 
päivystyspalveluissa toteutuvat jatkossa hyvin, kun ruotsinkielinen väestö voi käyttää 
Vaasan sairaanhoitopiirin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluja.

Esityksen vaikutukset:

Vaikutukset valtion ja kuntien talouteen

Ehdotettu muutos edellyttäisi, että Vaasan sairaanhoitopiiri vahvistaa 
ympärivuorokautisia päivystyspalvelujaan erityisesti neurologian osalta. Lisäksi muutos
edellyttää lisäresursseja hammaslääketieteen päivystykseen, ei kuitenkaan 
yöpäivystykseen. Yhden ympärivuorokautisen erikoisalaringin ylläpito edellyttää 

209 §
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aktiivipäivystyksessä Lääkäriliiton mielipiteen mukaan 10 – 12 erikoislääkäriä. 
Käytännön tasolla kotipäivystys (vapaamuotoinen päivystys) voidaan toteuttaa 
vähimmillään kuuden erikoislääkärin voimin. Neurologian päivystyksen toteuttamiseksi
Vaasan keskussairaala joutuisi perustamaan ehkä noin kaksi neurologian erikoislääkärin 
virkaa. Tarvittaessa suun terveydenhuollon päivystys voitaneen toteuttaa muun muassa 
tukeutumalla alueen terveyskeskusten suun terveydenhuollon henkilöstöön.  

 
Yhden erikoisalan lääkäripäivystyksen kustannus on noin 600.000 euroa vuodessa 
aktiivityön osuudesta riippuen. Jos keskussairaala lisää neurologian virkapohjaa 
esimerkiksi kahdella erikoislääkärillä, tulee tästä noin 300.000 vuosittaiset 
kustannukset. Neurologian päivystyksen toteuttaminen ei luultavimmin aiheuttaisi 
muita kustannuksia ja se siten toteutettavissa noin 900.000 eurolla. Nykyisen suun 
terveydenhuollon päivystyksen laajentaminen riippuu toteutustavasta. Jos se joudutaan 
toteuttamaan ostopalveluna, voi kustannus olla merkittävä. Yhteistyössä alueen 
terveyskeskusten suun terveydenhuollon kanssa toteutettuna kustannus on suhteellisen 
pieni. Lisäksi päivystyksen laajentaminen edellyttää hoitajaresurssien lisäämistä jonkin 
verran erityisesti suun terveydenhuollon päivystyksen osalta.  
 
Vaasan keskussairaalan päivystyksen laajentaminen laajan päivystyksen edellytysten 
mukaiseksi voidaan toteuttaa 1miljoonalla eurolla. Tämä lisäys otetaan huomioon 
valtion vuoden 2020 talousarviossa momentilla 28.90.30 (Valtionosuus kunnille 
peruspalvelujen järjestämiseen).  
 
Muut yhteiskunnalliset vaikutukset
 
Muutos parantaa erityisesti Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvan väestön 
päivystyspalvelujen saatavuutta ja joissain tilanteissa lyhentää matkaa hoitoon. Vaikka 
Vaasan keskussairaalassa on tähänkin asti ollut melko laajat päivystyspalvelut, niitä 
vahvistetaan edelleen. Eritysesti muutos parantaa Vaasan sairaanhoitopiirin 
ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuutta ja kielellisten oikeuksien toteutumista.  
muutos parantaa erityisesti Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuvan väestön 
päivystyspalvelujen saatavuutta ja kielellisten oikeuksien toteutumista.

Vaasan kaupunki pitää uudistusta tärkeänä Pohjanmaan (ja siten Vaasan kaupungin) 
väestön päivystys- palvelujen saatavuuden ja kielellisten oikeuksien toteutumisen 
kannalta. Kaupungin talouden kannalta on tärkeää, että valtio korvaa Vaasan 
sairaanhoitopiirille ja sen kunnille tästä aiheutuvat lisäkustannukset.

Toimialajohtaja JK

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn lausunnon toimitettavaksi sosiaali- ja 
terveysministeriön kirjaamoon.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 

MARIA TOLPPANEN ANNA-MAIJA IITOLA
Maria Tolppanen Anna-Maija Iitola
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
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AINO AKINYEMI LAURA ALA-KOKKO
Aino Akinyemi Laura Ala-Kokko
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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STM045:00/201 9
Jakelussa mainituille

LAUsuNToYNTö;r TERVEYDENHUOLTOLAIN MUUTOS. vAAsAN LAAJA PÄısTYs

Sosiaali-ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta Iuonnoksesta
hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolaín 50 §:n muuttamisesta.

Esityksellä on tarkoitus säätää Vaasan sairaanhoitopiirille velvoite järjestää laaja
ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä. Ehdotettu muutos
parantaa kielellisten oikeuksien toteutumista ja päivystyspalvelujen saatavuutta
käytännön tasolla. Nykyiset 12 muuta laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat
toimintaansa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin velvoite järjestää päivystyspalvelut
myös ruotsin kielellä poistettaisiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Lausunnot pyydetään lähettämään 16.8.2019 mennessä osoitteella kiriaamo@stm.fí.

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Anne Ilkka, puh 0295163384ja lääkintöneuvos Timo
Keistinen, puh 0295163385, sähköposti: etunimi.sukuními@stm.fi

w
kl'

Johtaja Eveliina Pöyhönen

Hallitusneuvos Anne Ilkka

LII'l'l'EET Luonnos hallituksen esitykseksi

JAKELU Oikeusministeriö
Valtiovarainministeriö
Sairaanhoitopiirit
Suomen Kuntaliitto
Svenska Finlands folkting

SOSlåãLl- JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu B. Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto.
0295 16001 , stm.fi, @STM_U utiset
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät

209, 212

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Vaasan kaupunginhallitus
PL 3, Raastuvankatu 33 A
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankintayksikön 
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain 80-83 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.

Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
Faksi: 029 564 2760
sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika kunnallis- ja hallintovalituksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisu: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan kaupunginhallitus 
PL 3, Raastuvankatu 33 A
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi

Valitus markkinaoikeuteen: Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                                      Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                                                        Pykälät

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan.
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