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Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 

Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana 
sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin eri tavoin: vaativa hoito 
sairaalassa ja kiireellinen hoito lähipalveluna oman terveyskeskuksen päivystyksessä. 
Kiireellisiä sosiaalipalveluja saa jatkossakin omasta sosiaalihuollon toimipisteestä.  

Uudistuksen tavoitteena on, että  

 kaikissa hoitavissa yksiköissä on riittävästi osaamista 
 asiakas- ja potilasturvallisuus paranee 
 palveluja on saatavilla yhdenvertaisesti 
 kustannukset eivät kasva hallitsemattomasti 
 ihmiset pääsevät nykyistä helpommin kiireelliseen hoitoon ja palveluihin 

Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta. Sen vuoksi 
erityistä osaamista vaativia erikoissairaanhoidon tehtäviä ja sosiaalipalveluja kootaan 
isompiin yksiköihin. Potilasturvallisuutta lisää esimerkiksi se, että leikkauksiin tarvittavien 
ammattilaistiimien käytännön kokemukseen perustuva osaaminen karttuu, kun leikkauksia 
tehdään samassa yksikössä paljon. 

Lääkärit päivystävät terveyskeskuksissa ja sairaaloissa 

Vaativin erikoisalapäivystys kootaan 12 sairaalaan. Niissä ylläpidetään ympärivuorokautista 
laajan päivystyksen yksikköjä, joiden yhteydessä tarjotaan myös sosiaalipäivystystä. Kaikki 
viisi yliopistollista sairaalaa tarjoavat kaikkein vaativinta hoitoa.  

Laajan päivystyksen sairaaloissa päivystävät yli 10 erikoisalan lääkärit ja sosiaalipäivystyksen 
ammattilaiset. Valmius vaativien tilanteiden laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon on aina 
paikalla. Laajan päivystyksen sairaaloissa tehdään vaativia leikkauksia ja tutkimuksia. 
Useimmat meistä tarvitsevat niitä harvoin, ehkä kerran elämässään. 

Muissa keskussairaaloissa järjestetään ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteispäivystys ja sosiaalipäivystystä. Vaikka vaativinta päivystystä 
kootaan 12 sairaalaan, myös muissa keskussairaaloissa säilyy tavallisimmin tarvittavien 
erikoisalojen osaaminen. Esimerkiksi synnytyksiä on edelleen useammassa kuin 12 
sairaalassa. 
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Mistä päivystyspalveluja saa jatkossa? 

 Kiireellisiä vastaanottopalveluita saa päivisin lähipalveluna terveyskeskuksen 
toimipisteissä tai muissa palveluyksiköissä. Joillain paikkakunnilla 
vastaanottopalveluja järjestetään myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin. 

 Keskussairaaloissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteispäivystys ja sosiaalipäivystystä. 

 Erityisen vaativat palvelut, erikoisalapäivystys ja sosiaalipäivystys ovat laajan 
päivystyksen sairaaloissa 

 Ensihoitopalvelu toimii jatkossakin lähipalveluna. Vakavissa sairaustapauksissa, 
tapaturmissa ja onnettomuuksissa soitetaan hätänumeroon 112. Hätäkeskus lähettää 
riskinarvion perusteella paikalle ensihoitoyksikön. Ensihoitajat aloittavat hoidon 
yleensä jo paikalla ja vievät potilaan tarvittaessa sairaalaan. 
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Sosiaalipäivystykseen on saatava yhteys ympäri vuorokauden  

Sosiaalipäivystys kuuluu kaiken ikäisille ja kaikille asiakasryhmille silloin, kun sille on 
tarvetta. Palveluun on saatava yhteys ympäri vuorokauden kiireellisen ja välttämättömän 
avun turvaamiseksi. Tiedot siitä, mistä sosiaalipalveluja voi hakea on julkaistava helposti 
saavutettavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Asiakkailla tulee olla mahdollisuus saada suora 
yhteys sosiaalipäivystäjään. 

Jatkossa sosiaalipäivystystä on noin kahdessakymmenessä suurimmassa sairaalassa eli 
jokaisessa maakunnassa on sairaala, josta saa myös sosiaalipäivystyksen palveluja. 
Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella mainittu sairaala on. 
Toiminta edellyttää päivystävien työntekijöiden läsnäoloa sairaaloissa.  

Sosiaalipäivystystä voidaan järjestää myös omassa yksikössä tai esimerkiksi yhteisessä 
yksikössä poliisin kanssa. Sosiaalipäivystys tekee aina yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö vahvistuu uudistuksessa 

Jos lääkäri tai hoitaja huomaa potilaan olevan ilmeisen tuen tarpeessa, hänellä on velvollisuus 
ohjata potilas sosiaalihuollon palveluihin. Näin apu on saatavilla nopeammin.  

Mielenterveys- ja päihdetyön päivystys toteutetaan jatkossa osana terveydenhuollon 
päivystystä ja sosiaalipäivystystä. Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa psykososiaalisen 
tuen toteuttamiseen.  

Sekä sosiaali- että terveydenhuollon vastuuhenkilöt ovat mukana laatimassa alueellisia 
varautumis- ja valmiussuunnitelmia.  

Ensihoito (ensihoitokeskus) 

Ensihoitopalvelun järjestävät 18 maakuntaa. Ensihoitoyksiköt palvelevat yli maakuntarajojen. 
Tarvittaessa potilas kuljetetaan lääketieteellisin perustein tarkoituksenmukaisimpaan 
hoitopaikkaan.  

Viiden erityisvastuualueen ensihoitokeskukset tukevat maakuntien ensihoidon suunnittelua 
ja kehittämistä ja hoitavat maakuntien yhteisiä korkean varautumisen 
tietojärjestelmäpalveluja päivystystoiminnassa.  

Päällekkäisiä toimintoja puretaan. Ensihoitokeskusten ohjaustehtäviä lisätään ja 
ensihoitopalveluun kuuluvien potilassiirtojen koordinointia parannetaan. Myös 
sosiaalihuollon ja -päivystysten kanssa tehtävä yhteistyö yleistyy.  

Digitaalisaation avulla voidaan tuottaa palveluja uusilla tavoilla 

Jatkossa tietojärjestelmät ja uudet sähköiset palvelut tukevat asiakkaita ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisia mahdollisimman hyvin. Asiakas voi itse hakea tietoa ja ottaa 
suurempaa vastuuta omasta hoidostaan digitaalisten palvelujen avulla. Ammattilaiset 
pääsevät käyttämään sujuvammin hoidossa tarvittavia potilaan tai asiakkaan tietoja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuus edellyttää ICT-ratkaisuja, joilla 
asiakkaiden tietoja voidaan käyttää organisaatio- ja aluerajoista riippumattomasti. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tiedonhallintaa ja ICT-ratkaisuja suunnitellaan ja ohjataan kokonaisuutena. 
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Milloin uudistus tulee voimaan? 

Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2017. Ympärivuorokautisesti päivystävien sairaaloiden 
työnjako, leikkaustoiminnan kokoaminen sekä terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen 
yhteispäivystykset aloittavat viimeistään 1.1.2018. 

Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä sekä päivystysasetus, 
sosiaalihuollon asetukset ja ensihoitoasetus ovat vielä valmisteilla.  

Lisäksi laaditaan yhtenäiset hoidon perusteet asetuksella keskitettäviin erikoissairaanhoidon 
nimikkeisiin. Työ valmistuu vuoden 2018 aikana. 
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erityisasiantuntija Lasse Ilkka, p. 02951 63995 (ensihoito) 
lääkintöneuvos Anne Nordblad, 02951 63387 (suun terveydenhoito) 

alueuudistus.fi > Sote-uudistus >Päivystys ja 
erikoissairaanhoito 

 

 

 

 

 

 

31.3.2017 


