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TULEVAISUUDEN SAIRAALAVERKKO  JA PÄIVYSTYS  
 

Uudistuksen lähtökohdat ovat hallitusohjelmassa  
Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet nopeasti viimeisten vuosien aika-
na. Hallitusohjelman liitteen 6 mukaan alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämi-
sen tehostamiseksi kunnat velvoitetaan ohjaamaan tietyt vaativimmat leikkaukset sai-
raaloihin, jotka täyttävät tietyt kriteerit. 
  
Hallituksen päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon reformia koskevassa linjauksessa: 

 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä (keskussairaaloita ja 
niihin liittyviä vaativan sosiaalipäivystyksen yksiköitä) on 12.  

 Muut nykyiset keskussairaalat jatkavat ympärivuorokautisen suppeamman 
päivystystoiminnan yksikköinä.  

 Yliopistollisina sairaaloina jatkavat nykyiset viisi sairaalaa. 
 

Kiireellinen hoito ja lähipalvelut  
Terveyskeskusten olisi järjestettävä kiireellistä hoitoa virka-aikana ja tarpeen mu-
kaan iltaisin ja viikonloppuna päiväsaikaan. Esimerkki: korvatulehduksen hoito. 
 
500 ensihoitoyksikköä vastaavat jo nyt tarpeeseen saada nopeasti arvio kiireellisen 
hoidon tarpeesta ja hoitoa vakavaan sairauteen.  

 Usein ensihoitoyksikkö voi antaa hoidon paikan päällä.  
 Jos kuljetusta päivystykseen tarvitaan, potilas siirretään suoraan lopulliseen 

hoitopaikkaan eli ympärivuorokautisesti päivystävään sairaalaan.  
 
Jotta palvelut pysyvät tarpeeksi lähellä kaikkia suomalaisia, tarvitaan jatkossa myös 
muutama ympärivuorokautisesti toimiva perusterveydenhuollon yksikkö. Lisäksi 
muutaman ns. aluesairaalan yhteyteen tarvitaan jatkossa akuuttilääketieteen tai yleis-
lääketieteen erikoisalaa ympärivuorokautisesti päivystävä yksikkö. Näissä sairaaloissa 
ei tehtäisi leikkauksia.   
 
Lähipalveluna tarvitaan erilaisia, myös virka-ajan ulkopuolisia neuvontapalveluita ja 
omahoitoa avustavia digitaalisia palveluita.  
 

Kiireellisen hoidon keskittäminen  
Lääketieteen osaamisen pilkkoutuminen ja kohonneet laatuvaatimukset edellyttävät 
suurempia tiimejä, usean erikoisalan osaamista ja varustelua tasokkaan hoidon tarjoa-
miseksi.  
 
Suurin osa terveydenhuollon kiireellisistä palveluista voidaan tarjota lähipalveluna 
avohoidossa. Myöskään sairaaloissa kiireellisyys ei välttämättä edellytä laajaa ympäri-
vuorokautista toimintaa.  
 
Nykyiset maakuntien keskussairaalat jatkaisivat ympärivuorokautista peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon yhteispäivystystä. 
Kunkin keskussairaalan tarjoamista palveluista on tarkoitus sopia erikseen. Niiden tu-
lee pystyä tarjoamaan päivystyksellistä hoitoa akuuttilääketieteen ja yleislääketieteen 
erikoisalojen lisäksi usein myös sisätaudeissa, yleiskirurgiassa ja anestesiologiassa. 



 

Monesti näissä on myös synnytystoimintaa ja siten lastentautien ja gynekologian päi-
vystys sekä hätäleikkaustoiminnan valmius.  
 
Kaikkein vaativin ympärivuorokautinen erikoisalapäivystys keskitettäisiin 12 sairaa-
laan. Kuhunkin näistä sairaaloista tulisi noin kymmenen eri erikoisalan lääkärit ja sosi-
aalipäivystyksen ammattilaiset. Laajan päivystyspalvelun sairaaloiden ytimen muodos-
tavat yliopistosairaalat (viisi), jossa on edustettuna pääosin yli 20 eri lääketieteen eri-
koisalaa ympärivuorokautisesti. 
 
Päivystysleikkaukset keskitettäisiin pääsääntöisesti 12:een laajan päivystyspalvelun 
sairaalaan. Näin valmius vaativien tilanteiden laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon 
olisi aina paikalla. Muutoksen toteuttamiselle tarvitaan 2-3 vuoden siirtymäaika.  
 

Mikä muuttuu ja mistä säästöt saadaan? 
Vuonna 2010 annettu terveydenhuoltolaki ja sen pohjalta annettu ensihoitoasetus loivat 
pohjan laadukkaalle ensihoidolle. Kiireellisen hoidon asetus ja päivystyshoidon luon-
nollinen kehitys on johtanut perusterveydenhuollon päivystyspisteiden vähenemiseen. 
Erikoissairaanhoidossa rakennemuutokset ovat olleet vähäisiä. Tällä hetkellä ympäri-
vuorokautisesti päivystäviä yksiköitä on noin 40. Ne toimivat lähes kaikki sairaaloiden 
yhteydessä. Muutoksen tavoitteena on kehittää toiminnan laatua ja kustannuste-
hokkuutta kokoamalla erikoissairaanhoitoa vaativaa toimintaa suurempiin yksi-
köihin.  
 
Kun kiireellistä toimintaa ohjataan nykyistä täsmällisemmällä kiireellisen hoidon (ns. 
päivystys-) asetuksella, ohjaus oikean tasoiseen hoitoon vakavissa tapauksissa on ny-
kyistä osuvampaa. Suuremmat toimintavolyymit parantavat hoidon laatua ja mahdollis-
tavat toimivien laatujärjestelmien kehittämisen. Samalla prosesseja voidaan uudistaa 
siten, että toiminnan tehokkuus paranee ja saavutetaan kustannussäästöjä. Asukkaalla 
on kuitenkin aina oikeus hakeutua myös oma-aloitteisesti lähimpään päivystysyksik-
köön, missä hänen hoidon tarpeensa arvioidaan.  
 
Leikkaushoito ja leikkausvalmiuden ylläpito on yleensä kalleinta toimintaa sairaalassa. 
Kun tällainen toiminta siirtyy pienistä ns. aluesairaaloista keskussairaaloihin, saavute-
taan merkittäviä säästöjä. Sairaalaverkon tiivistämisen kautta on mahdollisuus saa-
vuttaa hallitusohjelman mukaisesti alkuvaiheessa  50 miljoona euron säästöt ja 
siirtymäajan jälkeen 150 miljoonan euron vuotuiset säästöt.  
 
 

Miten edetään? 
 Helmikuun  aikana järjestetään viidellä yliopistosairaalapaikkakunnalla kuule-

mistilaisuudet. Ensimmäiset ovat Oulussa 12.2. ja Helsingissä 15.2.2016.  
 Maaliskuun aikana säädösmuutoksista järjestetään laaja lausuntokierros ennen 

lausuntokierrosta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.  
 Sosiaalipäivystyksen rakenteellisesta uudistamisesta tiedotetaan maaliskuussa 

2016.  
 Hallituksen esitys pyritään saamaan eduskunnalle toukokuun aikana, joka tapa-

uksessa ennen kesälomia.        


