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LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LAUSUNTO STM:N LAUSUNTOPYYNTÖÖN KOSKIEN TERVEYDEN-
HUOLTOLAIN MUUTOSTA VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN PÄIVYSTYSMUUTOKSEN OSALTA 

 
 
Lapin sairaanhoitopiiri kiittää mahdollisuudesta lausua kyseisestä terveydenhuoltolain muu-
tosehdotuksesta. 
 
Lapin sairaanhoitopiiri ei vastusta ehdotettua muutosta. Haluamme kuitenkin huomioida 
eräitä ratkaisuun liittyviä näkökohtia.  
 
Koska nykyisen terveydenhuoltolain määräämää 12 laajan päivystyksen sairaalaa ei ratkai-
suna ole perusteltu muutoin kuin poliittisena linjauksena, emme voi arvioida lukumäärän tar-
koituksenmukaisuutta suhteessa ratkaisun tavoitteisiin. Tästä syystä emme myöskään ky-
kene arvioimaan yhden laajan päivystyksen sairaalan lisäämisen merkitystä alkuperäiseen 
tavoitteeseen nähden.  
 
Muutosta perustellaan ehdotuksessa sillä, että kielellisten oikeuksien toteutuminen ja päi-
vystyspalvelujen saatavuus käytännön tasolla paranee. Toisaalta perusteluteksteissä kerro-
taan, että vuonna 2018 Vaasan keskussairaalan päivystyksestä siirrettiin yksi Vaasan sai-
raanhoitopiirin jäsenkuntien asukas Etelä-Pohjanmaan keskussairaalaan ja myös suoraan 
päivystykseen hakeutuneiden potilaiden määrä oli erittäin pieni. Käsityksemme mukaan siis 
Vaasan sairaanhoitopiiri on toteuttanut päivystyspalvelut terveydenhuoltolain 50 § 4 mom 
mukaisesti niin, että se on väestön tavanomaisten kiireellisten tarpeiden mukaisia päivys-
tyspalveluja järjestäessään huomioinut myös kielellisten oikeuksien toteuttamisen ja järjes-
tänyt päivystyksen käytännössä jopa laajan päivystyksen sairaalaa laajempina.  
 
Rahoituksen osalta ehdotuksessa todetaan, että neurologian erikoisalan ympärivuorokauti-
sen päivystyksen ja yöaikaa lukuun ottamatta hammaslääkäripäivystyksen toteuttaminen 
maksaa Vaasan sairaanhoitopiirille vuositasolla miljoona euroa lisää. Aiemman päivystyksiin 
ja työnjakoon liittyvän säädösohjauksen todettiin säästävän kunnilta 350 miljoonaa euroa. 
Tämä vähennettiin kuntien sote-valtionosuuksista riippumatta siitä mitkä kunnat joutuivat 
järjestämään alueellaan nyt todetusti kalliimman laajan päivystyksen sairaalan ja mitkä saat-
toivat säästää omista menoistaan järjestäessään vapaammin väestönsä tarpeiden mukaiset 
päivystykset. Näin on siis perusteltua, että Vaasan päivystyksen lisäkustannus jaetaan kun-
tien valtionosuuksissa kaikille kunnille. Tosiasiassa oikeampi ratkaisu olisi toki jakaa valtion-
osuuksista lakisääteisesti laajempien velvoitteiden toteuttajille suurempi osa. 
 
Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan kaksikielisyysvelvoitteen poistaminen on tarkoituksen-
mukainen ratkaisu. 
 
Lapin sairaanhoitopiiri ehdottaa lisäksi sosiaali- ja terveysministeriölle harkittavaksi, että päi-
vystysasetuksen 18 § päivitettäisiin siten, että laajan päivystyksen sairaaloiden edellytetään 
hoitavan synnytyksiä riippumatta synnytysten määrästä. 
 
 
 
 
Jari Jokela    Jukka Mattila 
Sairaanhoitopiirin johtaja   Johtajaylilääkäri 
Lapin sairaanhoitopiiri   Lapin sairaanhoitopiiri 
 


