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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kiittää tilaisuudesta lausua ku-
vatusta muutosehdotuksesta. Asia on VSSHP:ä koskeva mm. siksi, 
että lainmuutoksen vaikutusten kohteena oleva Vaasan sairaanhoi-
topiiri kuuluu Tyksin erityisvastuualueeseen ja potilaita hoitoon on 
siirretty päivystyksellisesti myös tänne Turkuun.  
 
Lausuntonamme toteamme seuraavaa; 
Keskustelu päivystysasetuksen synnyn yhteydessä alkaneesta laa-
jan päivystyksen sairaaloiden lukumäärästä ja jakautumisesta alu-
eellisesti on jatkunut pitkään lain voimaantulon v. 2017 jälkeenkin 
etenkin Vaasan keskussairaalan osalta. Tärkeimpänä argumenttina 
päivystyksen muuttamisessa laajan päivystyksen sairaalaksi on ol-
lut pelko kielellisten oikeuksien säilymisestä, jota vielä voimassa 
olevassa laissa on pyritty turvaamaan velvoittamalla Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiri järjestämään päivystyksellinen hoito siten, 
että potilas voi niin halutessaan saada hoitoa myös ruotsin kielellä. 
 
Nyt esitettyä lakimuutosta voidaan pitää tavoitteiltaan ja asiasisäl-
löltään kannatettavana erityisesti juuri kielellisten oikeuksien toteu-
tumisen näkökulmasta, etenkin kun se ei sisällä sellaisia kom-
ponentteja, jotka heikentäisivät muiden laajan päivystyksen statuk-
sen omaavien sairaaloiden toimintaedellytyksiä. Vaasan keskussai-
raalalla on nähdäksemme hyvät valmiudet täyttää laajan päivystyk-
sen sairaalta vaaditut erikoisalakohtaiset edellytykset – käytän-
nössä ainoastaan neurologian erikoisalan osalta joudutaan selke-
ästi rekrytointitilanteeseen, verrattuna nykytilaan. Lääketieteelli-
sestä näkökulmasta muutos käytännön työssä ei ole siis erityisen 
suuri, vaikkakin neurologisten päivystyspotilaiden hoidossa saavu-
tettava lisähyöty voi muutoksen myötä olla merkittäväkin, erityisesti 
aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoidon toivottavasti alueella kulje-
tusmatkojen ja diagnostisen viipeen todennäköisesti lyhentyessä. 
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Matka Vaasasta Seinäjoelle (lähimpään nykyiseen laajan päivys-
tyksen sairaalaan) on noin 100 km ja oman erva-alueen yliopisto-
sairaalaan noin 340 km. 
 
On syytä todeta, että mahdollinen lainmuutos ei kuitenkaan anna 
päivystysaikaista toimintaa lukuun ottamatta automaattisesti aihetta 
muihin muutoksiin yksiköiden välisessä työnjaossa – muun kuin 
luonteeltaan päivystyksellisen vaativan hoidon keskittämisen pur-
kua tämä lakimuutos toteutuessaan ei välttämättä edellytä. Mahdol-
lisia, sinällään perusteltuja muutoksia keskittämisasetukseen tulee-
kin nähdäksemme pohtia erityisesti muista kuin päivystyksellisen 
hoidon näkökulmasta. 
 
Sinällään on erikoista, että poiketen muiden laajan päivystyksen 
sairaaloiden tilanteesta, lakiluonnoksessa suunnitellaan tältä osin 
Vaasan sairaanhoitopiirille lisärahoitusta. Tämä sinällään on var-
masti Vaasan sairaanhoitopiirille tervetullutta, mutta tässä kohdin 
tulisi huolehtia laajan päivystyksen sairaaloiden tasavertaisesta 
kohtelusta – mieluummin siten, että kuvattua lisärahoitusta suunni-
teltaisiin myös niille sairaaloille, jotka jo nykylaissa on velvoitettu 
järjestämään päivystyksellinen toiminta laajan päivystyksen sairaa-
lan vaatimusten mukaisesti.   
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