
Satakunnan sairaanhoitopiiri

SATSHP/1049/03.00.00/2019

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LUONNOKSEEN HALLITUKSEN 
ESITYKSEKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN 50 §:N MUUTTAMISESTA: VAASAN LAAJA 
PÄIVYSTYS

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM/2066/2019 ja 
STM045:00/2019 3.7.2019:

”Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 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. 

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
https://stm.fi/lausuntopyynnot 

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

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Anne likka, puh 0295163384 ja 
lääkintöneuvos Timo Keistinen, puh 0295163385, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@stm.fi”

Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto 4.7.2019:

”Satakunnan sairaanhoitopiirin lausunto terveydenhuoltolain 50 §:n 
muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä 
terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että Vaasan sairaan-
hoitopiirille lisätään velvoite järjestää laajan ympärivuorokautisen 
päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. Nykyiset 12 muuta
laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä jatkaisivat 
toimintaansa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin velvoite järjestää 
päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä poistettaisiin 
tarpeettomana.
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Satakunnan sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit kuuluvat 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueeseen (erva-
alue). Erva-alueen tiiviin yhteistyön kautta on käynyt varsin selväksi 
se, että Vaasan sairaanhoitopiirin ylläpitämä nykyinen 
ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
päivystys vastaa hyvin pitkälle valtioneuvoston asetuksessa 
määrittelemää laajan päivystyksen yksikön toimintaa. Toiminnan 
näkökulmasta muutos nykyisestä lakiesityksen mukaiseen laajan 
päivystyksen yksikön toimintaan ei siis olisi merkittävä.

Kielellisten oikeuksien näkökulmasta muutos sen sijaan on merkittävä 
ja takaa selkeästi paremmin perustuslain turvaamat kielelliset oikeudet
Vaasan sairaanhoitopiirin alueen väestölle.

Laajan päivystyksen sairaalan status vaikuttaa terveydenhuollon 
ammattilaisten, erityisesti lääkäreiden, rekrytointiin. Näin ollen on 
mahdollista, että lakiesityksessä ehdotetun muutoksen myötä Vaasan 
keskussairaalaan saadaan luotettavammin juuri niitä terveydenhuollon
ammattilaisia, joita laajan päivystyksen yksikön järjestäminen ja 
ylläpitäminen tarvitsee. Tämä taas puolestaan tukee entisestään 
kielellisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluissa.

Satakunnan sairaanhoitopiiri pitää esitystä terveydenhuoltolain 50 §:n 
muuttamiseksi perusteltuna.”

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 15.7.2019, eikä 
johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin 
johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää

hyväksyä em. lausuntoluonnoksen ja

toimittaa lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotuksen.

Täytäntöönpano pöytäkirjanote:
- Sosiaali- ja terveysministeriö, kiriaamo@stm.fi
- kirjaamo / SATSHP
- Vaasan sairaanhoitopiiri 
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto
puh. 02 627 7782, 044 707 7782
sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi
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Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 22.7.2019

Tero Mäkiranta
pöytäkirjanpitäjä
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