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Kuulemiskirje

Asia: Päivystysasetuksen muutos/STM

Suomen Erikoislääkäriyhdistys (SELY) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä päivystysasetuksen
muutoksesta. Kuulemistilaisuus oli monipuolinen ja valotti asetusluonnoksen päämääriä.
SELY on pääsääntöisesti samaa mieltä perusajatuksesta, että päivystyspisteiden määrää tulee vähentää ja
yhteispäivystyksiä lisätä. Pitkät välimatkat tulee huomioida, jolloin poikkeustilanteissa (esim. Kainuu)
saattaa olla potilasturvallisuuden kannalta perusteltua hyväksyä asetuksen kirjauksen mukaisesti
hakemuksesta yleistä linjausta pienemmän päivystysyksikön ylläpito. SELY yhtyy näkemykseen, että
päivystyksen järjestämisessä tavoitteena voisi olla 10–15 sairaalaa ”täyden palvelun päivystystaloina”, ja
päivystysverkostoa täydentämässä pieniä keskussairaaloita ja muutamia aluesairaaloita rajallisemmin
resurssein päivystämässä. Päivystyksiä keskitettäessä ja samassa yhteydessä säästöjä tavoiteltaessa on
kuitenkin pidettävä huoli siitä, että jäljelle jäävissä päivystysyksiköissä henkilöstöresurssia pystytään
lisäämään potilasmäärien kasvun synnyttämän tarpeen mukaisesti.
Huomioita asetustekstistä:
Pitäisikö muistiosta nostaa asetukseen tärkeä asia alle kolme kuukautisen vauvan hoidonarvion
tekeminen pediatrin tai lastentauteihin perehtyneen lääkärin toimesta?
§11 Viimeiseen kappaleeseen lisäyksenä myös reumatologia?
§12 Lisäyksenä voisi kirjata lyhyesti lastenneurologiasta, kuten kokouksessa tuli ilmi. Mahdollisuus
telemedisiinasta tähän yhteyteen?
§13 kohta 2: kolmas sana kyseisten, voisi muuttaa/poistaa, koska edellä ei ole mihin viittaisi.
Viimeisen kappaleen keskellä: ”…edellyttämä toimintaan soveltuva kyseisten erikoisalojen päivystys”
tekstin voisi muuttaa selkeämpään muotoon, esim. ”… edellyttämä kyseisten operatiivisten erikoisalojen
päivystys”
§14 alusta valmiudet hoitaa, sana valmiudet mielellään pois, jotta ei jää tulkinnanvaraisuuksia, eli
selkeästi: …sairaalassa hoidetaan yli 1000 synnytystä vuodessa. Taustamuistiossa on laajemmin
yhteistyöstä pth:n kanssa, mikä on hyvä, kuten keskustelussa tuli ilmi. Jos kätilökapasiteettia jäisi yli, se
ammattitaito olisi hyvä saada hyödynnettyä neuvoloissa.
§15 ja §16: näissä samantapaista ongelmatiikkaa päivystysresurssiin liittyen, mutta hyvä että on kirjattu
tarkemmin ja muistiossa selvennetty lisää.
Lisähuomioita taustamuistioon liittyen:
Tärkeä maininta on se, että päivystystyö on hämärtynyt, josta syystä hukataan resursseja. Päivystystyön
määritelmä pitäisi täsmentää ja määrittelyn näkyä toiminnassa. Yhtenä suurena tavoitteena tulee
edelleen olla yöaikaisen työnteon määrän rajaaminen minimiinsä.
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On hyvä, että päihde- ja sosiaalihuolto on mainittu taustamuistiossa, koska päivystyksessä tarvitaan
näiden alojen toimiva yhteistyö muun päivystyksen kanssa. Se on erityisen tärkeää, jotta päivystystyö ei
muutu liian haasteelliseksi ja samalla epätoivotuksi työksi. Jos kaikki ongelmat ohjautuvat samaan
päivystykseen (yhden oven logiikka), on keskeistä että kaikki osa-alueet toimivat ja potilasohjaus sujuu
kitkatta.
Sisätaudeista: Reumatologian voisi mainita, kuten esim. endokrinologia on mainittu, eli että
yleisosaaminen yleensä riittää, muut ongelmat liittyvät infektiotauteihin, lääkityksen aiheuttamaan
immuunipuutteeseen tai ortopedistyyppisiin ongelmiin.
Synnytyksistä: Leikkaustoiminnan hallitseva kätilö – sanamuoto olisi hyvä korjata esim. muotoon:
"on oltava riittävä määrä leikkaussalihenkilökuntaa ja kätilöitä".
Psykiatriasta: Hyvä maininta, että psykiatrian erikoislääkärin olisi tultava paikalle tunnissa. Kuten
keskusteltiin, aiemmin on ollut vaikeuksia saada päivystävä psykiatri paikalle arvioimaan potilaan tilaa.
Sinänsä on hyvä jättää mahdollisuus psykiatrian päivystyksen järjestämisestä erillään muusta
päivystyksestä, mikäli se on tarkoituksenmukaista.
Kaiken kaikkiaan muistion teksti on selkeää ja tukee hyvin asetusluonnoksen kirjauksia.
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