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Kelpoisuus-	ja	kielitaitosääntö		
§	1	Soveltamisala	
Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset.

§	2	Uuden	ammattinimikkeen	kelpoisuuden	määrittäminen	
Hallitus päättää kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, kun virka/toimi perustetaan uudella ammattinimikkeellä tai
ammattinimike muutetaan uudeksi.

§	3	Tutkinto	

Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta taikka ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan ammattikorkeakoulututkintoa sekä kandidaatin tutkintoa
yliopistosta ja tiedekorkeakoulusta. Korkeakoulututkinto rinnastetaan entiseen opistoasteentutkintoon. Toisen asteen
ammattitutkinto rinnastetaan entiseen kouluasteen tutkintoon.

§	4	Kielitaidot	
Virkaan tai toimeen vaadittavan kielitaidon määrittämisessä sovelletaan seuraavaa luokitusta:

Luokka 1 Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Luokka 2 Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
Luokka 3 Suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen taito.
Luokka 4 Suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen taito.

§	5	Kielitaidon	määrittäminen	 	 	
Vaasan sairaanhoitopiirissä kielitaito voidaan määritellä seuraavalla tavalla:

Ammattikorkeakoulujen tutkintotodistus
- Arvosana tekstiosassa, joka viittaa lakiin suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta ( = hyvä tai tyydyttävä)
- Arvosana opintorekisteriotteessa

o 1-3 = tyydyttävä
o 4-5 = hyvä

Ylioppilastutkintotodistus
- Arvosana vähintään magna cum laude = hyvä (IB-tutkinto, 5)
- Arvosana cum laude = tyydyttävä   ( IB-tutkinto, 4)

Ammattikoulutus
- Henkilö on saanut ammattikoulutuksensa kyseisellä kielellä (= hyvä suullinen ja kirjallinen taito)

Hyväksytty valtuustossa 29.5.2017
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Koulusivistys
- Henkilö on saanut koulusivistyksensä tai käynyt lukion kyseisellä kielellä (= hyvä suullinen ja kirjallinen taito)

Tutkintosuoritusten vastaanottajan antama kielitodistus (asetus 481/2003)
- Todistuksen arvosana; hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

Yleinen kielitutkinto
- Tasot 1-6

o Tasot 3,4,5 = suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito
o Tasot 1-2 = suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen taito

Korkeakoulut (Valtioneuvoston aseutus 481/2003)
- suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvän kielikokeen (hyvä tai tyydyttävä)
- suorittanut vähintään 35 opintoviikon opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan cum laude (= hyvä)
- suorittanut vähintään 15 opintoviikon opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan approbatur (= tyydyttävä)

Ammattiryhmissä, joissa työkokemus antaa kelpoisuuden toimeen, voidaan ruotsin ja suomen kielten tyydyttävä suullinen taito
(luokka 4) osoittaa aiemmalla työkokemuksella tai työhaastattelun yhteydessä kahden puolueettoman työnantajan edustajan
läsnä ollessa.

§	6	Erivapaus	kielitaitovaatimuksesta	
Hallitus voi, mikäli erityiset syyt niin vaativat, myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lievennyksen tämän
säännön mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka koskevat kyseisen viran/toimen haltijaa.
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Hoitohenkilöstö	

Johtotehtävät
Johtajaylihoitaja, ylihoitaja,
kehittämisylihoitaja

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva
työkokemus

1

Suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät
Laatupäällikkö
hoitotyön asiantuntija

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä ylempi korkeakoulututkinto ja soveltua
työkokemus

1

Esimiestehtävät
Koordinoiva osastonhoitaja Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö,

jolla 90:tä opintopistettä vastaava,
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus

1

Osastonhoitaja Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö,
jolla 60:tä opintopistettä vastaava,
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus

1

Apulaisosastonhoitaja,
apuvälinekeskusvastaava

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö,
jolla 30:tä opintopistettä vastaava,
johtamistehtäviin soveltuva täydennyskoulutus

1

Ensihoitopäällikkö Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö
sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja
ensihoidon johtamisen erikoistumisopinnot 30
op. Jos henkilö ei ole säännöllisesti toiminut
hoitotason ensihoitajana ennen 1.5.2011, on
hänellä oltava suoritettuna hoitotason
ensihoitoon suuntaava vähintään 30 op:en
laajuinen opintokokonaisuus

1

Vaativat hoitoalan ammattitehtävät
Toimintaterapeutti Laillistettu toimintaterapeutti 1

Muistihoitaja, hygieniahoitaja Laillistettu sairaanhoitaja 1

Ensihoidon kenttäjohtaja Ensihoitaja-AMK-tutkinto tai laillistettu
sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason
ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30
opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden ja
sen lisäksi ensihoidon johtamisen
erikoistumisopinnot (30 op) lisäksi riittävä
ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen
osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.

2

Potilasasiamies Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja
vankka työkokemus kliinisestä työstä

1
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Kliininen erityissairaanhoitaja,
kliininen asiantuntijafysioterapeutti

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai
Valviran hyväksymä psykoterapeutin pätevyys

1

Vastaava sairaanhoitaja, koordinoiva
sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö,
röntgenhoitaja, laboratoriohoitaja,
fysioterapeutti, suuhygienisti, tutkimushoitaja

Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
kussakin ammatissa

2

Apuvälineasiantuntija Soveltuva korkeakoulututkinto tai 2
aikaisempi opistoasteen tutkinto

Audionomi Terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö
sekä 60 opintopisteen erikoistumiskoulutus

2

Jalkaterapeutti Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto 2

Hoitoalan ammattitehtävät
Lähihoitaja Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen

kouluasteen tutkinto
2

Välinehuoltaja, tutkimuslaborantti Soveltuva ammattitutkinto 4

	
Lääkärit	

Johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri

Tutkimusylilääkäri

Riittävä työkokemus ylilääkärinä/
apulaisylilääkärinä erikoissairaanhoidossa sekä
soveltuva hallinnollinen koulutus

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa
laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia
lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys
virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin
pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla

1

1

Vastuualuejohtaja Erikoislääkärin oikeudet ja soveltuva työkokemus 1

Ylilääkäri, apulaisylilääkäri, osastonylilääkäri,
erikoislääkäri

Kyseisen erikoisalan erikoislääkärin oikeudet tai
suppea erikoisala

1

Ylihammaslääkäri, erikoishammaslääkäri Kyseisen erikoisalan erikoishammaslääkärin
oikeudet tai suppea erikoisala

1

Laboratorioylilääkäri Kliinisen kemian tai kliinisen mikrobiologian
erikoislääkärin oikeudet

1

Erikoistuva lääkäri Laillistettu lääkäri 1
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Tutkimushenkilöstö	

Apteekkari, proviisori Laillistettu proviisori 1

Farmaseutti, osastofarmaseutti Laillistettu farmaseutti 1

Lääketyöntekijä Soveltuva ammattitutkinto 3

Ylifyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 1

Sairaalafyysikko Sairaalafyysikon pätevyys 2

Ylikemisti Sairaalakemistin pätevyys 1

Kemisti Sairaalakemistin pätevyys 2

Mikrobiologi Sairaalamikrobiologin pätevyys 2

Sairaalasolubiologi Sairaalasolubiologin pätevyys 2

Ravitsemusterapeutti Laillistettu ravitsemusterapeutti 1

Johtava psykologi, psykologi Laillistettu psykologi 1

Neuropsykologi Laillistettu psykologi sekä erikoistuminen
neuropsykologiaan

1

Kuntoutussuunnittelija, palvelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 1

Kuntoutusohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto 1

Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijän pätevyys sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain mukaan
(817/2015)

1

Puheterapeutti Laillistettu puheterapeutti

1

Osastonsihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen
ammattitutkinto

1

Hallintohenkilöstö	

Sairaanhoitopiirin johtaja, hallintojohtaja,
talousjohtaja, HR-johtaja, tilintarkastaja, IT-
johtaja, hankintapäällikkö,
turvallisuuspäällikkö, kehittämispäällikkö,
tietosuojapäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö,
viestintäpäällikkö

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
soveltuva työkokemus

1
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Juristi Oikeustieteen maisteri tai vastaava aikaisempi
ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva
työkokemus

1

Suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät
HR-suunnittelija, koulutussuunnittelija,
kirjastonhoitaja, taloussuunnittelija,
suunnittelija
viestintäsuunnittelija, kielenkääntäjä,
suunnittelupäällikkö, erikoissuunnittelija,
suunnittelija, controller, kieltenopettaja,
hallinnon suunnittelija, informaatikko

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 1

Ammattitehtävät
Toimistonhoitaja, kassanhoitaja, palkkasihteeri,
kirjanpitäjä, HR-sihteeri, toimistosihteeri,
hankintasihteeri, laatusihteeri, taloussihteeri,
hallinnon sihteeri

Soveltuva korkeakoulututkinto tai toisen asteen
ammattitutkinto

1

Materiaalikoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto 1

Puhelunvälittäjä Soveltuva ammattitutkinto tai riittävä
työkokemus

3

	Huollon	henkilöstö	

 Johtotehtävät
Tekninen johtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja

soveltuva työkokemus
1

Ravitsemispäällikkö, palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva
työkokemus

1

Asiantuntijat
Sairaalainsinööri, huoltoinsinööri,
kiinteistöinsinööri, suunnitteluinsinööri, LVI-
insinööri, sähköinsinööri, röntgeninsinööri,
verkostoinsinööri, rakennusinsinööri

Soveltuva korkeakoulututkinto
2

Huoltomestari, huoltoteknikko,
rakennusmestari, LVI-teknikko, sähköteknikko

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto 2

Palveluesimies Soveltuva korkeakoulututkinto tai
erikoisammattitutkinto

2

Ravitsemistyönjohtaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai 3
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ammattitutkinto

Palveluohjaaja Soveltuva ammattitutkinto ja soveltuva
työkokemus

4

Ammattitehtävät
Ammattimies, LVI-asentaja,
apuvälinemekaanikko, sähköasentaja,
elektroniikka-asentaja, puuseppä, maalari,

LVIA-asiantuntija

Soveltuva ammattitutkinto

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai
ammattitutkinto sekä työkokemus

4

2

Keittäjä/kokki Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto sekä
hygieniapassi

4

Ravitsemistyöntekijä Soveltuva  ammattitutkinto tai työkokemus sekä
hygieniapassi

4

Laitoshuoltaja, tekstiilihuoltaja, lähetti,
huoltomies, autonkuljettaja

Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus 4

Varastotyöntekijä Soveltuva alan ammattitutkinto tai vähintään 5
vuoden työkokemus varastotyöstä

4

Varastonhoitaja, vastaava vahtimestari,
kahvilanesimies, liinavaatevarastonhoitaja

Soveltuva toisen asteen ammattitutkinto 3

Vahtimestari, kahvilantyöntekijä Soveltuva ammattitutkinto tai työkokemus 3



This program version was printed as at 19:22 26th April 2018 and is subject to change.

TUESDAY

9th October 2018

12:00 AM
t o 11:55 PM

Arrival

Delegates are encouraged to arrive for the Congress on Tuesday 9
October or earlier. Sessions begin early on Wednesday morning. 

VIEW PRE AND POST CONGRESS TOURING OPTIONS

VIEW RECOMMENDED FLIGHT OPTIONS

9:00 AM
t o 5:00 PM

Pre-conference forum: Novartis

“Potentially Preventable Hospitalisations” thought-
leadership forum

Novartis will host a free one day thought-leadership forum on
Potentially Preventable Hospitalisations to bring together a small but
diverse group of stakeholders to engage in facilitated discussion, idea
sharing and information exchange. Entry is via EOI process.

VIEW DETAILS 

10:00 AM
t o 5:00 PM

IHF Governing  Council Meeting  1

Meeting room to be advised...
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http://event.icebergevents.com.au/whc2018/visit-brisbane
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WEDNESDAY

10th October 2018

7:00 AM
t o 6:00 PM

Registration desk open

The registration desk is open for delegates to collect their name
badges. 

8:30 AM
t o 9:30 AM

Joint Plenary Session with the 25th Congress of  the
International Federation of  Hospital Engineering  (IFHE)

Disease, disaster and destruction: providing  health services in
times of  catastrophe, epidemic and conflict

A joint plenary session and morning tea will be held with the 25th
Congress of the International Federation of Hospital Engineering
(IFHE). 

Location: Great Hall, Brisbane Convention & Exhibition Centre

The joint plenary session is included in all full delegate registrations. 

For more information on IFHE, visit: www.ifhe2018.com

Further presenters announced soon...

Glenn Keys
Executive Director, Aspen Medical

9:30 AM
t o 10:00 AM

Morning  tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

10:00 AM
t o 12:00 PM

Opening  Ceremony

The opening ceremony will feature a traditional Aboriginal Australian
Welcome to Country, a cultural experience that is not to be missed. It
will be followed by keynote addresses.

Keynote speakers to be announced soon...

12:00 PM
t o 1:00 PM

Lunch, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

1:00 PM
t o 1:30 PM

Plenary Session

Details coming soon...
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1:30 PM
t o 2:00 PM

Plenary Session

How you can create a legacy through adversity - The
inspiring  #hellomynameis story

Chris Pointon
Co-founder, #hellomynameis Campaign

2:00 PM
t o 3:00 PM

Panel Session

What does the 21st century patient demand from
healthcare?

Panellists to be announced soon...

3:00 PM
t o 3:30 PM

Afternoon tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

3:30 PM
t o 4:15 PM

International Hospital Federation International Awards
Ceremony

The 2018 International Awards of the International Hospital
Federation (IHF) recognise and honour hospitals and healthcare
organisations for innovation, excellence, outstanding achievements
and best practices in areas that are worthy of international
recognition.

VIEW INFORMATION ON IHF AWARDS

4:15 PM
t o 5:30 PM

Concurrent Session 1

Further details to be announced soon...

Free paper

Platforms for value: data and analytics

Free paper

Paying for value, achieving outcomes

Lig htning  T alks

Just as a bolt of lightning provide illumination in a few moments,
these short sharp lightning talks will let you hear about a variety of
projects from around the world. If you want the broadest view of key
innovations, solutions and achievements from around the world, this
session will provide the enlightenment you are seeking.

International Hospital Federation Award Winners

3 of 11
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Hear from the 4 winners of the International Hospital Federation
Awards on their projects and why they stood out as the best of the
best in health system innovation and excellence.

Host Session

6:30 PM
t o 11:00 PM

Congress Gala Dinner

Join us for a spectacular evening celebrating Australian culture, food
and wine in the Plaza Ballroom, Brisbane Convention & Exhibition
Centre. 

Plaza Ballroom, Plaza Level, Brisbane Convention & Exhibition Centre
(BCEC)

VIEW DETAILS
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THURSDAY

11th October 2018

7:00 AM
t o 6:00 PM

Registration desk open

The registration desk is open for delegates to collect their name
badges. 

8:30 AM
t o 9:00 AM

Plenary Session

Professor Claire Jackson
Professor in General Practice and Primary Care Research, Director,
Centre for Health System Reform and Integration, University of
Queensland

9:00 AM
t o 9:30 AM

Plenary Session

Melissa T homason
Patient Advocate

9:30 AM
t o 10:30 AM

Panel Session

How can we rethink the role of  the hospital in the
medical neighbourhood?

Panellists to be announced soon...

10:30 AM
t o 11:00 AM

Morning  tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

11:00 AM
t o 12:30 PM

Concurrent Session 2

Further details to be announced soon...

Free Paper

It takes a community… collaboration for better outcomes

Lig htning  T alks

Just as a bolt of lightning provide illumination in a few moments,
these short sharp lightning talks will let you hear about a variety of
projects from around the world. If you want the broadest view of key
innovations, solutions and achievements from around the world, this
session will provide the enlightenment you are seeking.

IHF Member Session
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IHF Special Interest Session

Host Session

12:30 PM
t o 1:30 PM

Lunch, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

1:30 PM
t o 2:00 PM

Plenary Session

Nig el Edwards 
Chief Executive, Nuffield Trust

2:00 PM
t o 2:30 PM

Plenary Session

Details coming soon...

2:30 PM
t o 3:30 PM

Panel Session

Patient centred care – integrating  health services
around the patient

Panellists to be announced soon...

3:30 PM
t o 4:00 PM

Afternoon tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

4:00 PM
t o 5:30 PM

Concurrent Session 4

Further concurrent sessions to be announced soon...

Free Paper

Shared goals, shared gains

Free Paper

Colonisation, racism and closing the gap: perspectives on improving
the health of indigenous people

IHF Member Session

Host Session

Coordinating  coordination: what funding , structural,
technolog ical and clinical models do we need to support
integ rated care
Dr Robert Pearl, Clinical Professor, Stanford University and Forbes
Magazine Contributor

Professor Keith McNeil, Assistant Deputy Director-General and
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Chief Clinical Information Officer, Clinical Excellence Division,
Queensland Health

IHF Special Interest Session

5:30 PM
t o 7:30 PM

IHF General Assembly

Meeting room to be advised...

6:00 PM
t o 9:00 PM

Optional Lone Pine Koala Sanctuary Dinner

Join us for the unique experience of a dinner surrounded by a forest
of koalas at Lone Pine Koala Sanctuary. 

The evening of Thursday 11 October has no official functions, so if
your Australian dream includes getting up close to a koala join us for
this special event. This is an optional dinner, and delegates must
register via the online registration form to attend. 

VIEW DETAILS
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FRIDAY

12th October 2018

7:00 AM
t o 5:00 PM

Registration desk open

The registration desk is open for delegates to collect their name
badges. 

7:30 AM
t o 8:30 AM

IHF Governing  Council Meeting  2

Meeting room to be advised...

9:00 AM
t o 9:30 AM

Plenary Session

Details coming soon...

9:30 AM
t o 10:00 AM

Plenary Session

Dr Karen Knig ht
General Manager Advocacy and Engagement / QLD, NSW & NT Client
Services, Vision Australia

10:00 AM
t o 11:00 AM

Panel Session

Can value be achieved in high-tech, high-cost systems?

Panellists to be announced soon...

11:00 AM
t o 11:30 AM

Morning  tea, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

11:30 AM
t o 1:00 PM

Concurrent Session 4

Further details to be announced soon...

Free Paper

Innovation: a building block for quality and value

Free Paper

The power of data: building understanding through better use of
data

Free Paper

Bright sparks: the cutting edge of innovation

Lig htning  T alks
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Just as a bolt of lightning provide illumination in a few moments,
these short sharp lightning talks will let you hear about a variety of
projects from around the world. If you want the broadest view of key
innovations, solutions and achievements from around the world, this
session will provide the enlightenment you are seeking.

IHF Special Interest Session

Visions for the hospital of the future

Host Session

Visions for the Hospital of  the Future
Professor Mia Woodruff , acting QUT Director of the Herston
Biofabrication Institute 
Dr Lance Lawler, President RANZCR

1:00 PM
t o 1:45 PM

Lunch, exhibition and poster displays

Exhibition Hall 1, Foyer Level

1:45 PM
t o 2:15 PM

Plenary Session

Future Predictions for Global Care

Professor Jeffrey Braithwaite
Foundation Director, Australian Institute of Health Innovation,
Macquarie University

2:15 PM
t o 3:00 PM

Panel Session

The bright future for healthcare

Panellists to be announced soon...

3:00 PM
t o 3:30 PM

Closing  Ceremony

The closing ceremony will feature a taste of what is to come in 2019
when the World Hospital Congress moves to Oman as well as a recap
on the experiences shared over the last three days.

3:30 PM
t o 5:00 PM

The Aussie Sundowner

Join the Australian tradition of finishing a Friday with a drink and some
great food. 

Exhibition Hall 1, Foyer Level, Brisbane Convention & Exhibition Centre

VIEW DETAILS
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SATURDAY

13th October 2018

For the most up to date version, visit http://event.icebergevents.com.au/whc2018/program

12:00 AM
t o 11:55 PM

Departure

Delegates are encouraged to depart Brisbane on Saturday 13 October or

later. 

VIEW PRE AND POST CONGRESS TOURING OPTIONS

VIEW RECOMMENDED FLIGHT OPTIONS
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Vaasan sairaanhoitopiiri ja tuleva Pohjanmaan maakunta kuuluu laajan 

ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista vastaavaksi maakunnaksi 

 

 

Hallituksen perustelut erikoissairaanhoidon keskittämiselle 
 

Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloiden valinnan perusteita käytiin laajasti läpi 

dokumentissa (HE 224/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja 

sosiaalihuoltolain muuttamisesta  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160224.pdf 
 

Hallituksen keskeisimmät perustelut (s. 18) olivat: …voidaan saavuttaa optimaalinen 

potilasturvallisuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ja palvelujen saatavuus. Osaavan henkilöstön 

saatavuus on merkittävä seikka. Potilasturvallisuus ja osaavan henkilöstön saatavuus ovat myös 

taloudellisia kysymyksiä…ja (s. 25) …kustannuksia voidaan keventää, mutta säilyttää vähintään 

nykyisen tasoinen palveluvalikoima, palveluiden laatu ja vaikuttavuus… 

 

 

Vaikuttavuus, laatu, potilasturvallisuus 

 
Vaasan keskussairaalan ja Pohjanmaan maakunnan erikoissairaanhoidon hoitotulokset, laatu ja 

potilasturvallisuus ovat tuoreen THL:n asiantuntija-arvion (https://thl.fi/fi/web/sote-

uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-simulointi) mukaan maan kärkiluokkaa: 

Tarkasteluun valituissa laatumääreissä maakunnan tulokset ovat maan parhaimmistoa: yksikään 

lonkkamurtuman vuoksi leikkausta odottava ei joudu odottamaan yli 2 päivää (koko maa 4,2 %, 

vaihteluväli 0–15,3 %) ja sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus on myös maan matalin eli 

5,5 % (koko maa 8,8 %, 5,5–10,8 %). Uudelleen sairaalaan joutuu 30 päivän sisällä kuitenkin 

enemmän potilaita kuin muissa maakunnissa eli 20 % potilaista (koko maa 13,3 %, 9,1–20 %). 

Infektiot ovat hallinnassa, sillä Staphylococcus aureukseen liittyvien bakteremioiden määrä / 1000 

hoitopäivää on maan pienin (0,06). 

 

Vaasan keskussairaalassa on toistakymmentä vuotta tehty määrätietoista ja intensiivistä laatu- ja 

potilasturvallisuustyötä. Perfect-hankkeen kolmen kansantaudin (aivoinfarkti, sydäninfarkti, 

mailto:StV@eduskunta.fi
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160224.pdf
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-simulointi
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-simulointi
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lonkkamurtuma) keskimääräisissä kuolleisuustilastoissa olemme jatkuvasti olleet 20 sairaalasta 2 

parhaan sairaalan joukossa, sekä sairaaloittain että alueittain (maakunnittain) verraten. Oheisessa 

tuoreimmassa tilastossa vuodelta 2016 nykyiset laajan ympärivuorokautisen päivystyksen 

keskussairaalat on kirjoitettu violetilla/tummemmalla värillä. 

 

Vakioitu 3 kk kuolleisuus Suomen sairaaloissa 

(%), THL:n PERFECT-hankkeen luvut v. 2016 

Hospital 
Aivo-

halvaus 
Lonkka-

murtuma 

Akuutti 

sepelvalt. 

kohtaus 

Kaikki 

keski-

määrin 
Länsi-Pohjan keskussairaala 7 4,5 11 7,5 

Vaasan keskussairaala 12,6 7,6 6,1 8,8 

Keski-Pohjanmaan KS 14,4 7,7 9,1 10,4 

Satakunnan keskussairaala 12,8 8,2 10,2 10,4 

OYS 10,6 9,5 11,6 10,6 

Kymenlaakson keskussairaala 10,5 13,6 8,6 10,9 

KYS 13,7 9,7 9,7 11,0 

Päijät-Hämeen keskussairaala 12,5 8,8 12,2 11,2 

TYKS 13,2 10,8 10,5 11,5 

Kainuun keskussairaala 11,4 14,9 8,3 11,5 

TAYS 15,5 9,6 9,9 11,7 
Pohjois-Karjalan 

keskussairaala 11,5 13,1 10,7 11,8 

Keski-Suomen keskussairaala 12,5 12,8 11 12,1 

HYKS 14,5 12,7 11,6 12,9 

Savonlinnan keskussairaala 10,8  15,2 13,0 

Lapin keskussairaala 12 17,9 11,4 13,8 

Etelä-Karjalan keskussairaala 14,4 13,3 13,9 13,9 

Kanta-Hämeen keskussairaala 13,2 14,6 14,3 14,0 

Mikkelin keskussairaala 15,9 13,5 12,7 14,0 

Seinäjoen keskussairaala 15,9 15,3 13,9 15,0 

     

Monesko VKS on? 10. 2.  1. 2. 
 

 

Myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Vaasan keskussairaala on pärjännyt erinomaisesti 

vertailussa. VKS:n stroke-kuolleisuus on 2000-luvulla ollut keskimäärin maan toiseksi alhaisin. 

VKS:n lonkkamurtuma- ja sydäninfarktikuolleisuus ja on 2000-luvulla ollut keskimäärin maan 

alhaisin.  VKS:n sydäninfarktikuolleisuus on miltei joka vuosi ollut maan alhaisin. Kaikkien 3 

sairauden kuolleisuuden keskiarvo on 2000-luvulla ollut VKS:ssä maan alhaisin. Vuositasolla VKS:n 

kuolleisuusluvut ovat 8 vuotena 16:sta olleet maan alhaisimmat. 
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Potilasturvallisuuden tasossa olemme Potilasvakuutuskeskuksen tilastoissa Suomen paras 

sairaanhoitopiiri niin korvattujen vahinkojen lukumäärän (v. 2012-6 korvattujen vahinkojen 

lukumäärän keskiarvo suhteessa toimenpiteellisiin hoitojaksoihin v 2016 on 42 % vähemmän kuin 

muilla keskimäärin) kuin korvausvastuiden per asukas (55 € v. 2016, mediaani 90 €) perusteella. 

 

On siis kestämätöntä perustella, että vaikuttavuus ja potilasturvallisuus paranevat keskitettäessä 

hoitoa Vaasasta yllä violetilla merkattuihin laajan päivystyksen sairaaloihin. 

 

Yksi viimeisimmistä osoituksista Vaasan keskussairaalan hyvästä laadusta on Nuorten lääkärien 

yhdistyksen (NLY) kysely. NLY on tehnyt erikoistuville lääkäreille suunnatun kyselyn ja laatinut 

selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista: samalla on synnytetty ranking-lista Suomen 

parhaista koulutussairaaloista ja -terveyskeskuksista. Kyselyn tulosten mukaan Vaasan 

keskussairaala sijoittui parhaiten keskussairaaloiden sarjassa. 

 
 

Kieli 

 
Muualla kuin Pohjanmaalla suomenruotsalainen väestö asuu hajallaan ja vähemmistönä. Se on näissä 

oloissa välttämättömyyden pakosta kouliintunut kaksikieliseksi, pystyäkseen selviytymään 

yhteiskunnassa. Pohjanmaalla sen sijaan, missä väestön enemmistö on ruotsinkielisiä, osaa 

merkittävä osa väestöstä asioida vain ruotsinkielellä. Kaikkein kipeimmin palvelujen 

ruotsinkielisyyden heikko taso koskettaa tilanteita, joissa ihminen on sairas, heikko ja huolissaan. 

Potilasturvallisuus on tutkimusten mukaan tällaisissa tilanteissa kiistattomasti huonompaa. Vaasan 

keskussairaala on Suomen ainoa aidosti kaksikielinen keskussairaala. Esim. Seinäjoen 

keskussairaalalla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia ylläpitää täysin suomenkielisessä 

ympäristössä kielikurssien avulla riittävää kielitaitoa. Kaksikielisyys on myös suuri kustannuserä ja 

sen tähden ei ole taloudellisesti perusteltua ylläpitää kahdessa piirissä täysin kaksikielistä palvelua. 

Myös henkilöstön saatavuuden näkökulmasta ei ole järkevää resursoida kahta sairaalaa kaksikielisellä 

henkilökunnalla. 

 

 

Etäisyydet 

 

Palvelujen saavutettavuudesta julkaistiin lukuisia karttoja, joissa eri oletuksilla valikoituneet sairaalat 

vaihtelivat. Esim. Sitran 12 sairaalan mallissa Vaasan tavoitettavuus oli parempi kuin Seinäjoen.  

 

Etäisyys Vaasan keskussairaalasta lähimpään yliopistosairaalaan on merkittävästi pitempi kuin 

minkään muun keskussairaalan, edes Lapissa. Tällaisessa tilanteessa pitää keskussairaalan 

ehdottomasti olla hyvin varustettu ja siten kohtalaisen omavarainen. Ja ne potilaat, jotka vaativat 

syvällisempää osaamista, lähetetään silloin ajan voittamiseksi suoraan yliopistosairaalaan. Muuten 

voi osassa tapauksia käydä niin, että ensin lähetetään Seinäjoen laajan päivystyksen sairaalaan ja 
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sieltä edelleen yliopistosairaalaan, jolloin voidaan menettää kallisarvoista aikaa kiireellistä hoitoa 

vaativissa tapauksissa liikaa ja potilaan hoitotulos ja ennuste huononevat. 

 

Vaasan keskussairaala sijaitsee lisäksi Pohjanlahden rannalla ja suuronnettomuuden mahdollisuus on 

myös siellä, mikä myös puoltaa hyvin varustettua, laajan ympärivuorokautisen päivystyksen tasoista 

sairaalaa. 

 

Väestöpohja 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin väestöpohja on n 170000 ja Pohjanmaan maakunnan 180000. Pohjanmaan 

elinkeinotoiminta ja talous on vahvaa. Pohjanmaa on Suomen ainoita keskussairaala-maakuntia, jossa 

väestömäärä selvästi kasvaa. Nyt väestönkasvu on tilapäisesti loppunut johtuen mm. siitä, että Vshp 

on tuottavuuden nostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi vähentänyt kahdessa vuodessa 

henkilöstöä 200:lla ja samoin Vaasan kaupunki on tehnyt tehostamistoimia. Monet nykyisistä laajan 

päivystyksen keskussairaaloista sen sijaan sijaitsevat väestökato-maakunnissa. 

 

 

Kustannustaso, tuottavuus, hoidon volyymi 

 

Vaasan keskussairaalaa ja sairaanhoitopiiriä on moitittu kalliiksi, tuottavuutta alhaiseksi ja 

maakunnan potilaiden erikoissairaanhoidon volyymiä liialliseksi. Nämä kaikki poikkeavuuden ovat 

jo THL:n erikoissairaanhoidon tuotannon tilastoissa kokonaan korjautuneet (volyymi ja 

kustannustaso) tai lujaa vauhtia korjautumassa säästö- ja kehittämistoimenpiteiden johdosta. 

Kustannukset ovat muodostuneet käytöstä eli työnjaosta terveyskeskusten kanssa ja 

yksikköhinnoista, jotka riippuvat valitusta palvelutasosta. Tulevassa maakunnassa valtio voi 

rahavirtoja säätelemällä päättää mitä sairaaloissa voi tehdä, lailla tapahtuva rajaus on kaksinkertainen 

ja ohjaa rakenteen kehitystä.  Vaasan keskussairaala on kyennyt ylläpitämään nykyistä laajaa 

päivystystä vaikka kustannuksia on vähennetty eli taloudellisia perusteita päivystyksen alasajolle ei 

ole. 

 

 

Erva/yhteistyöalueen oikeus sopia 

 

Terveydenhuoltolain 50 § mukaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella tulee aina olla oikeus 

järjestämissopimuksen nojalla sopia, että sen alueella toimivan sairaanhoitopiirin keskussairaalan 

yhteydessä toimivalle yhteispäivystyksen yksikölle voidaan muodostaa sen laajuinen ja 

toiminnallisesti monipuolinen päivystyksen yksikkö, jota palvelujen saavutettavuus, 

päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön kielellisten oikeuksien 

toteuttaminen edellyttävät.  

 

Päivystysasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella tulee erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksessa sopia, minkä laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen päivystyksen 

yksikkö tulee päivystävään sairaalaan muodostaa. Sopimuksessa on otettava huomioon alueen 
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väestön tarve, palvelujen saavutettavuus, päivystysyksiköiden väliset etäisyydet ja väestön kielelliset 

tarpeet. 

 

Hyvin toimiva päivystys ja keskussairaala ovat alueelleen merkittäviä turvallisuus- ja 

elinvoimatekijöitä. Kun lainsäädännössä on päädytty sairaaloiden ”luokitteluun” ja se on vielä tehty 

ilman selkeitä kriteereitä tai näyttöä siitä, että se johtaisi haluttuun lopputulokseen, nähdään Vaasassa 

äärimmäisen tärkeänä kuulua tähän yliopistosairaaloiden jälkeiseen luokkaan eli laajan 

ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan luokkaan. Vaikka päivystystoiminta ja potilaiden määrä 

ei ole Vaasassa kokenut minkäänlaisia muutoksia vuodenvaihteen lainsäädännön voimaan tulon 

jälkeen, on ollut jo huomattavissa merkkejä siitä, että laajan päivystyksen sairaaloihin tullaan 

tulevaisuudessa panostamaan enemmän kuin kolmannen luokan eli suppeampiin keskussairaaloihin.  

 

 

Johtopäätökset 

 

Kuten terveydenhuoltolain valmistelun taustamuistiosa (s. 20) myönnetään, Pelkällä laajan 

päivystyksen yksikön kriteereiden määrittelyllä ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista määritellä 

yksiselitteisesti, mitkä 12 sairaanhoitopiiriä voivat ylläpitää laajan päivystyksen yksikköä. 

Hallituksen keskeisimmät perustelut olivat laajan päivystyksen sairaalalle, että voidaan saavuttaa 

optimaalinen potilasturvallisuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ja palvelujen saatavuus. 

Viitaten kaikkeen edellä esittämiimme perusteluihin: pitkiin etäisyyksiin, kasvavaan väestöpohjaan, 

hyviin hoitotuloksiin ja pitkäjänteiseen potilasturvallisuuden kehittämiseen, kielellisiin olosuhteisiin 

ja tuottavuuskehitykseen koskeviin perusteluihin esitämme, että Vaasan keskussairaalasta pitäisi 

tehdä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala, jonka hoitotulokset voisivat toimia hyvänä 

kannustimena ja päämääränä muillekin laajan päivystyksen keskussairaaloille. 

 

 

Muutoksen tekeminen myös järjestämislakiin 

 

Edellä mainituista syystä tulee kansalaisaloitteen pohjalta tehdä muutos terveydenhuoltolakiin ja 

samoin käsittelyssä olevaan järjestämislakiin. Tämä muutosmuotoilu on esitetty alla. Muotoilussa on 

esitetty Erva-alueelle (eli tulevalle yhteistyöalueelle) enemmän valtaa. Sitä kautta löydetään varmasti 

jokaisessa maakunnassa potilasturvallinen, vaikuttava ja taloudellinen jako tuottaa päivystyspalvelut 

huomioiden yhdenvertaisuus ja palveluiden saatavuus.  
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Muutosehdotus järjestämislain 11 §:ään, Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin 

Osa sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon kuuluvista palveluista ja tehtävistä voidaan koota 

suurempiin kokonaisuuksiin yhdelle tai useammalle maakunnalle, jos se on välttämätöntä palvelujen 

saatavuuden ja laadun sekä asiakkaiden oikeuksien varmistamiseksi tehtävän vaativuuden, 

harvinaisuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten perusteella. Siitä, mitkä palvelut kootaan 

kokonaisuuksiksi ja siitä, mihin maakuntiin ne kootaan, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista vastaavat: Etelä-

Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, 

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-

Suomen maakunnat.  

Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan maakunnan on järjestettävä edellä 

mainitut päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että asiakas saa palvelut valitsemallaan 

kielellä. Muusta sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksestä säädetään sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) 29 §:ssä ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 50§:ssä. Siitä, mitä ovat laajaan 

ympärivuorokautiseen päivystykseen kuuluvat palvelut säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu maakunta, jonka tehtäväksi palvelu on osoitettu, vastaa palvelun 

yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä päättää palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, 

palvelun tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan 

käyttämisestä näissä palveluissa. Muilla maakunnilla ei ole päätösvaltaa 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetuista palveluista, eivätkä ne saa tuottaa tai hankkia muualta mainittuja palveluja.  Sen lisäksi, 

mitä 2 momentissa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista säädetään, sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistyöalueella tulee aina olla oikeus yhteistyösopimuksen nojalla sopia, että sen 

alueella toimivan maakunnan keskussairaalan yhteydessä toimivalle yhteispäivystyksen yksikölle 

voidaan muodostaa sen laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen päivystyksen yksikkö, jota 

palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön 

kielellisten oikeuksien toteuttaminen edellyttävät. 

 

Vaasa 29.4.2018 

 

 

Marina Kinnunen   Hans Frantz    Kim Berg 

Sairaanhoitopiirin johtaja  Sairaanhoitopiirin hallituksen  Vaasan kaupungin hal- 

Pohjanmaan sote-muutosjohtaja puheenjohtaja    lituksen puheenjohtaja 
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Vaasaan tulee saada lääkärihelikopteri joka on toimintakykyinen 

myös saaristo- ja merialueilla 

 

Hallitus on päättänyt kehysriihessä kahden uuden lääkäritukikohdan perustamisesta 

Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen. Uudet tukikohdat on määrä ottaa käyttöön vuoden 2022 

alusta. Vaasan sijoitettava Pohjanmaan helikopteri tulee olla toimintakykyinen myös 

saaristo- ja merialueilla, ja toiminta tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistoiminnassa 

Rajavartiolaitoksen kanssa. Tällä ratkaisulla voidaan myös Pohjanmaan väestöä palvella 

yhdenvertaisesti muuhun väestöön verrattuna.  

 

 

Helikopteritoiminta tällä hetkellä 

 

Suomessa toimii tällä hetkellä lääkärihelikoptereita 5 paikkakunnalla (Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, 

Oulu). Lisäksi Rovaniemellä toimiva kopteri toimii ensihoitajamiehityksellä. HEMS-helikopteripalvelut 

tuottaa FinnHEMS. Saavutettavuuden kannalta sekä Kaakkois-Suomen että vanhan Vaasan läänin seudut 

ovat tällä hetkellä ns helikopterityhjiössä. Lääkärihelikopteripalveluissa FinnHEMS tuottaa ilmailupalvelut, 

ja sairaanhoitopiirit (ERVA) henkilöstön eli lääkärit. 

 

Perustelut miksi helikopteri tulee sijoittaa Vaasaan: 

 

Maantieteellisesti Vaasa sijoittuu Suomen länsirannikolle, ollen rannikkokaupunki. Vaasan 

sairaanhoitopiirin väestöpohja on noin 170 000 asukasta. Vaasan sairaanhoitopiirin saaristoalue on osin 

yksittäisistä saarista koostuvaa aluetta, jossa on varsinkin vapaa-ajan kiinteistöjä merkittävä määrä. Suureen 

osaan saaristoaluetta ei ole mahdollista päästä tiestöä pitkin. Vaasan keskussairaalasta on pisin matka 

yliopistosairaalaan. Ottaen huomioon myös jatkuvasti vilkastuva matkustajalaivaliikenne Merenkurkussa on 

Vaasa oikea sijoituspaikka helikopterille.  

 

Vaasassa sijaitsevan kopterin suunta on aina vaativaa jatkohoitoa vaativissa tehtävissä yliopistollisen 

sairaalan suunta. Logistiikan kannalta on huonompi vaihtoehto, että kopteri on Seinäjoella, josta se ensin 

lentäisi Vaasaan ja sitten takaisin Seinäjoen yli Tampereelle. Vaasan sijoitettu kopteri lyhentää 

saavutettavuus aikaa sekä operointi aikaa potilaan kuljettamiseksi vaativaan hoitoon. Lisäksi Vaasaan 

sijoitetun kopterin toimintasäde kattaa hyvin myös saariston ja toimintasäde ei mene muiden nykyisin 

Paula.Granbacka
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operoivien toimintasäteiden kanssa päällekkäin vaan täydentää aukon joka on juuri täällä pohjanmaalla ja 

saaristossa. 

 

Historia ja kokemus lääkärihelikopteritoiminnasta puoltaa kopterin sijoitusta Vaasaan. PETE-helikopteri 

operoi Vaasasta vuosina 2003-2009, osin lääkäri- ja osin hoitajamiehityksellä. Kun kopteri on aiemmin 

vuosikausia ollut Vaasassa, on lääkärihelikopteritoimintaan liittyvää osaamista edelleenkin olemassa ja 

toiminta voidaan taata kaksikielisenä. 

 

Vaasan tulee joka tapauksessa olla laajan päivystyksen sairaala 

 

Helikopteri ei sijaintipaikastaan riippumatta tule korvaamaan laajan päivystyksen tarvetta.  Vaasan 

keskussairaala täyttää laajan päivystyksen sairaalan kriteerit huomattavasti paremmin kuin moni kyseiseen 

ryhmään nimetyistä keskussairaaloista. Myös THL:n asiantuntija-arviossa Pohjanmaan sotepalveluista 

keväällä 2018 todetaan Vaasan keskussairaalasta, että ”maakunnan tulokset ovat maan parhaimmistoa”. 

Pohjanmaalla koetaankin voimakkaasti, että osana lakiuudistusta, tulee järjestämislain yhteydessä lisätä 

Pohjanmaa laajan päivystyksen sairaalaksi. Lakimuutosesitys on liitteenä. 

 

Vaasan keskussairaala on myös tuoreimpien  THL:n PERFECT-hankkeen vaikuttavuustulosten osalta  

(vuodelta 2016) maan parhaimmistoa (taulukko alla ) ja soveltuisi tästäkin syystä erinomaisesti 

meripelastuskykyisen lääkärihelikopterin sijoituspaikaksi tuottamaan koko Pohjanmaan 

alueelle vaikuttavia palveluita.  

 

 

Vakioitu 3 kk kuolleisuus Suomen sairaaloissa (%), 
THL:n PERFECT-hankkeen luvut v. 2016 

Hospital 
Aivo-
halvaus 

Lonkka-
murtuma 

Akuutti 
sepelvalt. 
kohtaus 

Kaikki 
keski-
määrin 

Länsi-Pohjan keskussairaala 7 4,5 11 7,5 

Vaasan keskussairaala 12,6 7,6 6,1 8,8 

Keski-Pohjanmaan KS 14,4 7,7 9,1 10,4 

Satakunnan keskussairaala 12,8 8,2 10,2 10,4 

OYS 10,6 9,5 11,6 10,6 

Kymenlaakson keskussairaala 10,5 13,6 8,6 10,9 

KYS 13,7 9,7 9,7 11,0 
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Päijät-Hämeen 
keskussairaala 12,5 8,8 12,2 11,2 

TYKS 13,2 10,8 10,5 11,5 

Kainuun keskussairaala 11,4 14,9 8,3 11,5 

TAYS 15,5 9,6 9,9 11,7 
Pohjois-Karjalan 
keskussairaala 11,5 13,1 10,7 11,8 

Keski-Suomen keskussairaala 12,5 12,8 11 12,1 

HYKS 14,5 12,7 11,6 12,9 

Savonlinnan keskussairaala 10,8 
 

15,2 13,0 

Lapin keskussairaala 12 17,9 11,4 13,8 

Etelä-Karjalan keskussairaala 14,4 13,3 13,9 13,9 

Kanta-Hämeen keskussairaala 13,2 14,6 14,3 14,0 

Mikkelin keskussairaala 15,9 13,5 12,7 14,0 

Seinäjoen keskussairaala 15,9 15,3 13,9 15,0 

     Monesko VKS on? 10. 2.  1. 2. 
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Esitys Järjestämislain muutokseksi 

 

11 § 

Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin 

 

Osa sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon kuuluvista palveluista ja tehtävistä voidaan koota 

suurempiin kokonaisuuksiin yhdelle tai useammalle maakunnalle, jos se on välttämätöntä palvelujen 

saatavuuden ja laadun sekä asiakkaiden oikeuksien varmistamiseksi tehtävän vaativuuden, 

harvinaisuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten perusteella. Siitä, mitkä palvelut 

kootaan kokonaisuuksiksi ja siitä, mihin maakuntiin ne kootaan, säädetään valtioneuvoston 

asetuksella. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista vastaavat 

Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-

Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan, Uudenmaan ja VarsinaisSuomen 

maakunnat. Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan maakunnan 

on järjestettävä edellä mainitut päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että 

asiakas saa palvelut valitsemallaan kielellä. Muusta sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksestä 

säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §:ssä ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 

§:ssä. Siitä, mitä ovat laajaan ympärivuorokautiseen päivystykseen kuuluvat palvelut säädetään 

valtioneuvoston asetuksella. 

 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu maakunta, jonka tehtäväksi palvelu on osoitettu, vastaa 

palvelun yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä päättää palvelujen tarpeen, määrän ja laadun 

määrittelemisestä, palvelun tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan 

toimivallan käyttämisestä näissä palveluissa. Muilla maakunnilla ei ole päätösvaltaa 1 ja 

2 momentissa tarkoitetuista palveluista, eivätkä ne saa tuottaa tai hankkia muualta mainittuja 
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palveluja.  Sen lisäksi, mitä 2 momentissa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista säädetään, 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueella tulee aina olla oikeus yhteistyösopimuksen nojalla sopia, 

että sen alueella toimivan maakunnan keskussairaalan yhteydessä toimivalle yhteispäivystyksen yksikölle 

voidaan muodostaa sen laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen päivystyksen yksikkö, jota palvelujen 

saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön kielellisten oikeuksien 

toteuttaminen edellyttävät. 
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