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Päivystysasetus  voimaan 1.1.2015 

• Synnytystoiminnassa siirtymäaika 1.1.2017 asti – siihen saakka pienet 
synnytyssairaalat  jatkanevat  entiseen tapaan 

• Päivystysjärjestelmä  tulee  ajan oloon merkittävästi  muuttumaan  koko 
maassa  -  myös Lapissa 

• Päivystys keskittyy edelleen : vaatimukset  kiristyvät päivystävien 
lääkäreiden pätevyydestä ja paikallaolosta, hoitohenkilökunnan 
osaamistasosta ja tukipalveluista – myös yliopistosairaaloille 
lisävaatimuksia 

• Kun kandipäivystys ei enää mahdollinen 24/7 päivystävissä 
terveyskeskuksissa, se voi johtaa LSHP:n alueella  uusien kuntien 
hakeutumiseen yhteispäivystykseen 

 

• OYS erityisvastuualueella tavoitteena on yhtenäisiä hoidollisia linjauksia 
noudattava erityisvastuualueen päivystys- ja ensihoitojärjestelmä.  
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Tasot OYS-alueella 2013 

Taso III – IV 24/7 
-kaikki erikoisalat 

-välitön leikkausvalmius 

OYS 

Taso II 24/7 
- Suuret erikoisalat 

- Synnytykset  

- leikkausvalmius  max  30 min  

LKS, KoKS, 

KaKS, LPKS 

Taso I-II 24/7 
- Kirurgia, sisätaudit 

- synnytykset  

OAS 

Taso I 24/7 
- Kirurgia, (sisätaudit) 

Raahe 

Virka-ajan ulkopuolinen 24/7 PTH- päivystys lisäksi Kuusamo, Ivalo, Kemijärvi, 

Pello / Övertorneå, Muonio/Kittilä/Kolari, Sodankylä 

Paikoin ilta- ja lauantaipäivystys terveyskeskuksissa 



    Asetukseen perustuvia vaatimuksia 
erikoissairaanhoidon päivystystoiminnalle 

1.1.2015 lähtien,  

synnytystoiminnan osalta 1.1.2017 lähtien. 
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Yleistä 

 

 Yhteispäivystys määritellään päivystykseksi, joka sisältää sekä 
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon 
päivystyspalveluja  

 Käytössä moniammatillinen henkilökunta, jolla  riittävä koulutus 
ja työkokemus sekä  alueen olosuhteiden tuntemus 

 

 Virkasuhteisen henkilön ei ole välttämätöntä olla jatkuvasti 
päivystysyksikössä  paikan päällä (mm. virkavastuulla tehtäviä 
päätöksiä varten) mutta hänet on saatava nopeasti paikalle. 
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Johtaminen 
 

 Päivystyksellä on oltava vastuulääkäri, jolla on oltava soveltuva 
lääketieteen erikoisalan koulutus sekä hyvä perehtyneisyys 
päivystyslääketieteeseen ja kokemusta päivystyksen toiminnasta   

 Laillistettu lääkäri  on aina oltava paikan päällä – johtaa 
operatiivista päivystystoimintaa  

 Keskussairaalan päivystyksessä sovittava kuka on päivystysvuoron 
vastuulääkäri ( kuten tälläkin hetkellä  L 2 , joka merkitään 
päivystyslstaan jokaiselle päivälle erikseeen) 

 Virkasuhteisen henkilön ei ole välttämätöntä tarvitse olla 
jatkuvasti päivystysyksikössä  paikan päällä (mm .virkavastuulla 
tehtäviä päätöksiä varten) mutta hänet on saatava nopeasti 
paikalle. 
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Toimintaedellytykset  

 Kuvantaminen 

 Laboratoriopalvelut 

 Verensiirtovalmius 

 Lääkehuolto 
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    Yhteistyö ja valmiuden ylläpito  
 

 Sosiaalipäivystys 

 Apteekkipalvelut 

 Ruuhkat, valmiussuunnitelu 

 

 



Päivystyksen erityistilanteet 

• Alaikäinen päivystysasiakas: henkilökunnan osaaminen ja 
soveltuvat tilat 

• Iäkäs potilas: toimintakyvyn arviointi, kotiutuksen valmistelu, 
verkoston mukaan ottaminen 

• Päihtynyt asiakas: arvioitava päihdehoidon tarve kiireellisen 
hoidon yhteydessä , päihtymys ei saa estää hoidon 
järjestämistä 
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Sisätautien erikoisala 
 

 

 ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä on          
oltava mahdollisuus välittömästi neuvotella hoidosta 
sisätautien erikoislääkärin kanssa, jonka on tarvitta-
essa saavuttava nopeasti päivystysyksikköön 
(enintään 30 minuutissa, kyseessä ns. vapaamuotoi-
nen päivystys). 

 

 LKS ok 
 

9 



Kirurgian päivystysyksiköt 

 oltava valmius leikkaushoitoon, leikkauksen jälkeisen seurantaan sekä 
tehostettuun valvontaan.  

 oltava välittömästi saatavilla (sairaalapäivystyksessä) kirurgisten erikois-
alojen erikoislääkäri tai kirurgisten sairauksien hoitoon perehtynyt lääkäri 
sekä anestesiologian erikoislääkäri tai anestesiaaan hyvin perehtynyt 
lääkäri, jonka on mahdollista saada anestesiologian erikoislääkäri nopeasti 
päivystysyksikköön.  

 oltava nopea valmius sekä tuki- ja liikuntaelinten kirurgisten erikois-alojen 
että pehmytkirurgisten erikoisalojen erikoislääkärin antamaan vaikeasti 
sairaan tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointiin         ja 
hoitoon.  

 oltava valmius mahasuolikanavan tähystystutkimuksiin ja -toimenpiteisiin 
sekä nopeasti saatavilla radiologian erikoislääkäri tai radiologiaan pereh-
tynyt lääkäri, jolla on mahdollisuus konsultoida radiologian erikoislääkäriä. 

•  LKS – perustettava varalle skopiarinki 
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 Muissa kirurgista leikkaustoimintaa harjoittavissa 
terveydenhuollon toimintayksiköissä (Sairaala Lapponia), 
joissa potilas otetaan seurattavaksi sairaalan 
vuodeosastolle, on oltava välittömästi saaravilla 
laillistettu lääkäri ja sen lisäksi toimintaan soveltuvan 
kirurgisen erikoisalan  vapaamuotoinen päivystys.  
Edellyttää  vapaamuotoista erikoislääkäripäivystystä. 
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Synnytyksiä hoitavat päivystysyksiköt (2017) 
 

 välittömästi saatavilla (sairaalapäivystyksessä) naistentautien ja synnytysten sekä 
anestesiologian erikoislääkärit tai synnytysten hoitoon ja anestesiologiaan hyvin 
perehtyneet lääkärit. Tarvittaessa naistentautien- ja synnytysten sekä anestesiologian 
erikoislääkärin on saavuttava nopeasti toimintayksikköön silloin, kun erkoislääkäri ei 
ole välittömästi vastaamassa hoidosta.  

 riittävästi kätilöitä ja leikkausta avustavaa henkilökuntaa.  

 välitön valmius sikiön voinnin seurantaan sekä lapsen ja äidin hoidon tarpeen 
arviointiin, tarvittavaan välittömään hoitoon, tehostettuun valvontaan sekä hoidon 
edellyttämiin laboratoriotutkimuksiin ja verensiirtoihin. 

  

 Lisäksi nopeasti saatavilla lastenlääkäri tai lastentautien hoitoon hyvin perehtynyt 
lääkäri, jolla on mahdollisuus neuvotella hoidosta lastentautien erikoislääkärin kanssa. 
Tarvittaessa lastentautien erikoislääkärin on saavuttava nopeasti päivystysyksikköön. 
Jos synnytyksiä hoitavaan toimintayksikköön on keskitetty riskisynnytysten hoito, on 
vastasyntyneiden hoitoon perehtyneen lastenlääkärin oltava välittömässä 
valmiudessa (sairaalapäivystyksessä). 

       LKS:ssa hasteena lastenlääkäripäivystys lastenlääkäripulan takia 
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Psykiatrian erikoisalojen päivystys 

 Psykiatrian erikoisalojen päivystykseen tulleen potilaan terveydentilan 
arviointia varten on oltava riittävän laajasti somaattisten erikoisalojen 
asiantuntemusta.  

 Päivystyksessä on oltava saatavilla psykiatristen erikoisalojen erikoislääkäri 
tai psykiatriaan perehtynyt lääkäri, jolla on mahdollisuus neuvotella potilaan 
hoidosta psykiatrian erikoisalojen erikoislääkärin kanssa ja tarvittaessa 
hänen on saavuttava hoitoa antavaan yksikköön. Tahdosta riippumattomaan 
hoitoon ottaminen edellyttää tämän  mukaista päivystystä. 

 Asetuksen johdosta on jo 1.1.2015 pyrittävä siirtämään psykiatrian päivystys 
LKSn päivystyksen yhteyteen – tuottaa omat ongelmansa sairaalahoidon 
jäädessä toistaiseksi  Muurolaan  
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Erityisvastuualueella sovittavat konsultaatiot ja 

vaativan erikossairaanhoidon päivystyksen 

järjestäminen 
 

 Erityisvastuualueella on asetuksen mukaan oltava ympäri-vuorokautinen 
päivystysvalmius invasiiviseen kardiologiaan. Tämä järjestetään OYS:ssa. 

 Neurologiassa on sovittava ympärivuorokautisen päivystyksen 
järjestämisestä siten, että erityisvastuualueella turvataan riittävät 
aivoverenkiertoyksikön, tehostetun valvonnan, kuvantamisen, 
neurofysiologian ja neurokirurgian palvelut. Vaativa neurologian 
päivystyshoito toteutetaan OYS:ssa.  
 

 LKS käynnistää aivoverenkiertoyksikötoiminnan  2014 
 

 Erityisvastuualueella sovittava lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien 
päivystyksellisen arvioinin menettelytavat ja konsultaatiokäytännöt 
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Erityisvastuualueella sovittavat konsultaatiot ja vaativan 

erikossairaanhoidon päivystyksen järjestäminen   

jatkoa.. 

 OYS-ervan järjestämissopimuksessa on päätetty vastata asetuksen 
vaatimuksiin  sopimalla seuraavasti: 

 Erityisvastuualueella keskitettävien tutkimusten, toimenpiteiden ja 
hoitojen luetteloa päivitettäessä sovitaan  medisiinisillä aloilla miten 
toteutetaan päivystyksellinen erikoislääkärin antama konsultaatio 
endokrinoogian, gastroenterologian, iho- ja sukupuolitautien, 
infektiotautien, keuhkosairauksien, hematologian, nefrologian ja 
syöpätautien osalta.  

 Vastaavalla tavalla operatiivisten alojen konsultaatioista ja hoidon 
toteuttamisesta  gastroenterologisen kirurgian, korva-, nenä- ja 
kurkkutautien, käsikirurgian, lastenkirurgian, neurokirurgian, ortopedian ja 
traumatologian, plastiikkakirurgian, silmätautien, suu- ja leukakirurgian, 
sydän- ja rintaelinkirurgian, urologian sekä verisuonikirurgian erikoisaloilla. 
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Suun terveydenhuollossa 

 Järjestämissuunnitelmassa sovitetaan yhteen  päivystyspalvelut 
siten, että ympärivuorokautisesti on saatavilla laillistetun 
hammaslääkärin palveluja. 

 

 Erityisvastuualueella sovitaan yöaikaisen perusterveydenhuollon 
päivystystoiminnasta.   

 Edellytetään valmius kasvojen-, suun- ja kaulan alueiden 
päivystyksellisiin  tutkimustoimenpiteisiin ja hoitoihin sekä pääsystä 
leikkaushoitoon. 

 

24.5.2013 Pohtimolampi Eva Salomaa JYL LSHP  16 


