
Päivystys ja siihen liittyvät haasteet 
nousevat tämän tästä otsikoihin. 
Päivystyksellä on paljon rajapintoja, 

ja monet yhteiskunnan ilmiöt heijastu-
vat päivystykseen. Erityisen merkittävää 
päivystystoiminnan kannalta on muun 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujär-
jestelmän toimivuus. Päivystysyksikkö voi 
trimmata omaa toimintaansa loputtomiin, 
mutta siitä on vain vähän hyötyä, jos 
kaikki muut voivat pitää päivystystä oman 
toimintansa varaventtiilinä. 

Ajatus yleismaailmallisesti ainutlaatui-
sista yhteispäivystyksistä voi olla periaat-
teessa hyvä ja käytännölli-
nen, mutta suomalaiseen 
yhteispäivystyskonseptiin 
sisältyy merkittäviä riskejä, 
jotka on tunnistettava. 
Suurin ongelma yhteis-
päivystysten arjessa on 
epätarkoituksenmukaisen kysynnän 
hallitsematon kasvu. Kun päivystyksestä 
on tullut paikka, jossa ajatellaan kaikkien 
mahdollisten asioiden hoituvan, sinne 
myös hakeudutaan kaikista mahdollisista 
syistä. Oli sitten kyseessä kaksi viikkoa 
jatkunut selkäkipu, ihomuutos tai ikäihmi-
sen asumisjärjestelyt. Tästä seuraa myös 
kohtuuttomia päivystystoimintaan kohdis-
tuvia odotuksia ja vaatimuksia. Kuvitellaan, 
että yhteispäivystyksessä voidaan tehdä 
laaja-alaisia tutkimuksia ja kokonaisvaltai-

sia selvityksiä ympäri vuorokauden ja siten 
paikata kaikkien muiden, niin perustason 
kuin erikoissairaanhoidonkin, toimijoiden 
puutteita. 

Päivystyspalvelujen kysyntään vaikuttaa 
merkittävästi se, miten peruspalvelujen 
pariin yleisesti ottaen alueella pääsee. Jos 
kansalainen joutuu odottamaan viikko-
kausia päästäkseen terveydenhuollon 
ammattilaisen vastaanotolle, on ymmär-
rettävää, että äkillisemmässä tilanteessa ei 
tule ottaneeksi yhteyttä omalle terveys-
asemalle, vaikka siihen olisi mahdollisuus. 
Tällä hetkellä useimmat kaupunkikunnat, 
joissa sijaitsee keskussairaalan yhteispäi-
vystys, ovat ulkoistaneet koko virka-ajan 
ulkopuolisen vastaanottotoimintansa 
päivystykseen. Ensimmäisessä STM:n 
päivystysasetuksessa ei edes mainittu 
perusterveydenhuollon kiirevastaanot-
totoimintaa! Asia on onneksi korjattu 

uudessa asetuksessa ja 
terveydenhuoltolaissa, 
mutta kiirevastaanotot ovat 
käynnistyneet kaupungeis-
sa hitaasti. Kaiken tämän 
seurauksena suurin osa 
yhteispäivystysten potilaista 

on yleislääketieteellisiä potilaita, joista 
vain osa on välittömän päivystyksellisen 
hoidon tarpeessa. Suomalaista yhteis-
päivystystä ei voikaan pitää kansainvä-
lisesti vertailukelpoisena päivystyksenä 
(emergency department, ED), vaan se on 
ympärivuorokauden toimiva yksikkö, jossa 
hoidetaan sekä kiirevastaanotto- että 
päivystyspotilaita. 

Erityisen ongelmallista on, että enää 
vain pieni osa terveyskeskuslääkäreistä 
osallistuu päivystystyöhön. Suurin osa 

yhteispäivystykseen hakeutuvista potilais-
ta hyötyisi kuitenkin juuri siitä, että heitä 
hoitaisi alueen olosuhteet ja toimintatavat 
tunteva, mielellään kokenut yleislääkäri. 
Päivystystyön ulkoistaminen tarkoittaa 
käytännössä vaihtelevaa laatua ja turhia 
mutkia hoitoprosesseihin. Jos lainsäädän-
nön tasolla halutaan pitää kiinni perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystyksistä, on sovittava sitovasti 
myös siitä, kuka hoitaa yleislääketieteen 
potilaita päivystysyksiköissä. Tätä vastuuta 
ei voisi ulkoistaa eikä siirtää muille, kuten 
akuuttilääketieteen erikoislääkäreille tai 
alalle erikoistuville. Akuuttilääketieteen eri-
koisalan tavoitteena on kouluttaa vaativan 
päivystyshoidon ammattilaisia, ei pitämään 
kiirevastaanottoa yhteispäivystyksiin.

Tärkein tekijä päivystystyön kohtuul-
listamisessa on päivystyksen roolin 
ymmärtäminen oikein. Professori Maaret 
Castrénin sanoin päivystys voi olla yksit-
täisen ihmisen turvaverkko, mutta se ei 
voi olla koko muun palvelujärjestelmän 
turvaverkko. Hallitsematon epätarkoituk-
senmukainen kysyntä ruuhkauttaa päi-
vystykset, mikä taas syö työmotivaatiota, 
heikentää työssäjaksamista, ja on ennen 
kaikkea vaarallista äkillisesti sairastuneille 
päivystyshoidon tarpeessa oleville potilail-
le. Erityinen riski ruuhkainen päivystys on 
kaikkein hauraimmille potilaille. 

Yhteispäivystyksiä tulee arvioida kriit-
tisesti tähänastisten kokemusten perus-
teella ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet, 
myös lainsäädännön tasolla. Jos haluam-
me varmistaa äkillisesti sairastuneiden 
kansalaisten hyvän hoidon myös tulevai-
suudessa, päivystysyksiköiden on voitava 
keskittyä perustehtäväänsä. 
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Päivystyksen roolin ymmärtä-
minen väärin on vaarallista

          Suomalaiseen yhteis-
päivystyskonseptiin sisältyy 
merkittäviä riskejä, jotka on 
tunnistettava.
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