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VALTIONEUVOSTON ASETUS ERITYISTASON SAIRAANHOIDON ERITYISVAS-

TUUALUEISTA 

1. Johdanto 

Esityksessä ehdotetaan uusittavaksi valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon 

erityisvastuualueista (812/2012) siten, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymä siirretään Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle. Muutoksen on tarkoi-

tus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.  

 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä teki 25.1.2013 sosiaali- ja 

terveysministeriölle esityksen kuntayhtymän siirtämisestä TAYS:n erityisvastuualu-

eelta HYKS:n eritysvastuualueelle kuntayhtymän yhtymävaltuuston yksimielisellä 

päätöksellä. Tuolloin esityksen pohjaksi oli tehty laaja selvitys ja kaikki jäsenkunnat 

olivat kuulemistilaisuudessa kannattaneet ehdotusta. Eduskunnalle annetussa, mutta 

rauenneessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa hallituksen esityk-

sessä (HE 324/2014 vp) esitettiin, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän kaikki kunnat sijoitettaisiin Eteläiseen sosiaali- ja terveysalueeseen. 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä uudisti pyyntönsä siirtoha-

kemuksen käsittelystä huhtikuussa 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 

22.4.2015 lausuntoa HYKS ja TAYS erityisvastuualueisiin kuuluvilta sairaanhoitopii-

reiltä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 28.4.2016 uudis-

tanut pyynnön siirrosta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Hel-

singin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle.  

 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän nimi on muuttunut Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymäksi. Nimestä käytetään myös lyhyempää versiota 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Uusi nimi perustuu muutettuun perussopimukseen, 

jonka voimaantulon yhtymän hallitus merkitsi tiedoksi 5.9.2016. Yhtymä tuottaa sosi-

aali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveyden palveluita yli 212 000 asukkaalle. 

Yhtymän jäsenkunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, 

Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. 

Uusi hyvinvointiyhtymä perustetaan vuoden 2017 alussa, mistä lähtien se vastaa 

kymmenen kunnan (Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Ori-

mattila, Padasjoki, Pukkila) sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotan-

nosta sekä tuottaa lisäksi päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelut Heinolan kau-

pungille ja Sysmän kunnalle.  

Uuden yhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-

jestäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja turvata järjestelyllä kuntalaisten palvelut, hilli-

tä kustannusten kasvua ja vahvistaa alueen edunvalvontaa. Samalla muodostetaan 

toimintatavat, joiden avulla tähdätään vuoteen 2019, kun uudet maakunnat aloittavat 

toimintansa. 
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2. Nykytila 

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 ja 9 §:ssä määritellään sairaanhoitopiirit sekä 

todetaan, että erityistason sairaanhoidon järjestämistä varten maa jaetaan sairaanhoi-

topiirien lisäksi erityisvastuualueisiin. Kuhunkin erityisvastuualueeseen kuuluu sellai-

nen sairaanhoitopiiri, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto. Lain mu-

kaan valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset siitä, mitkä ovat erityisvastuu-

alueita ja mitkä sairaanhoitopiirit kuuluvat mihinkin erityisvastuualueeseen. Tervey-

denhuoltolaissa (1326/2010) määritellään erityisvastuualueelle suunnitteluun, keskitet-

tyyn hoitoon, hoitoon pääsyyn, ensihoitoon, tutkimukseen ja opetukseen liittyviä teh-

täviä ja asioita, joita tarkennetaan edelleen tämän lain pohjalla annetuissa asetuksissa.  

 

Valtioneuvoston asetuksessa erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista 

(812/2012) määritellään erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat sairaanhoitopiirit. Voi-

massa olevan valtioneuvoston asetuksen mukaan Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri kuu-

luu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen.  

 

Sairaanhoitopiirien nimet on lueteltu erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä ja nykyisin voi-

massa olevassa valtioneuvoston asetuksessa. Osa sairaanhoitopiireistä on muuttanut 

kuntayhtymän nimeä ja osa uusista kuntayhtymistä tekee myös muita kuin sairaanhoi-

topiirin tehtäväksi säädettyjä tehtäviä. Tässä asetuksessa on kuitenkin käytetty erikois-

sairaanhoitolain mukaisia sairaanhoitopiirien nimiä. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 

käyttää nimeä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 

käyttää nimeä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea), 

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri käyttää nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, 

Eksote, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri käyttää nimeä Pohjois-Karjalan sairaanhoi-

to- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kainuun sairaanhoitopiiri käyttää nimeä Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Keski-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri on käyttänyt nimeä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja perus-

palvelukuntayhtymä (Kiuru) vuoden 2016 loppuun asti, mutta toiminta siirtyy vuoden 

2017 alusta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle.  

 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

3.1. Yleistä 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on esityksessään valtio-

neuvostolle tuonut esiin seuraavia seikkoja:  

Yliopistotasoisten palvelujen hankinnassa Päijät-Häme on tukeutunut Tampereen 

yliopistollisen sairaalan lisäksi myös Helsingin yliopistollisen keskussairaalan palve-

luihin. Noin kolmannes em. palveluista on hankittu Helsingistä ja kiireellisissä tilan-

teissa palvelut hankitaan pääsääntöisesti Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. 

Mikäli erityisvastuualueen siirto toteutuisi, palveluita hankitaan ainakin siirtymävai-

heessa myös Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.   
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Kunnista ja väestöstä suurin osa sijoittuu Päijät-Hämeessä siten, että nopeimmin ta-

voitettava ja läheisin yliopistosairaala on HYKS, myös julkiset liikenneyhteydet ovat 

sinne hyvät sekä liikennetiheydeltään ja matka-ajaltaan paremmat kuin Tampereelle.  

Yliopistollisten sairaaloiden joukossa HYKS pystyy lisäämään toiminnan tuottavuut-

ta ja vaikuttavuutta ja hillitsemään kustannusten kasvua. HYKS voi myös tukea tuot-

tavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä Päijät-Hämeen keskussairaalassa.  

Suurin osa koulutettavista lääkäreistä tulee tällä hetkellä Helsingistä. HYKS ja Hel-

singin yliopisto ovat valmiit rakentamaan erityisesti lääkärikoulutuksessa sekä pe-

ruskoulutuksen että erikoistumisvaiheen yhteistyötä siten, että Päijät-Hämeen kes-

kussairaalassa voidaan hyödyntää koulutettavien työpanosta ja parantaa koko alueen 

lääkäreiden rekrytointimahdollisuuksia.  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tarjoaa realistisia mahdollisuuksia siihen, 

että erityisvastuualueelta suunnattaisiin palvelujen hankintaa Päijät-Hämeen keskus-

sairaalaan ja siten voidaan turvata keskussairaalan toiminta monipuolisena ja päivys-

tävänä sairaalana.  

Helsinkiin suuntautumista tukee Päijät-Hämeen maakunnan muu suuntautuminen 

Helsingin ja Uudenmaan suuntaan. Erityisesti Lahden seutu on tulossa yhä selkeäm-

min osaksi pääkaupunkiseudun metropolialuetta.  

 

3.2. Ehdotetut muutokset 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus erityistason sairaan-

hoidon alueista. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri siirrettäisiin Tampereen yliopistolli-

sen sairaalan erityisvastuualueelta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityis-

vastuualueelle vuoden 2018 alusta.  

Terveydenhuoltolain mukaan samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoito-

piirien tulee tehdä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimukset tulee päivittää siten, että Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin siir-

tyminen otetaan niissä huomioon. Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen 

sairaanhoitopiirien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikois-

sairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Terveydenhuoltolakiin tehdyn muutoksen 

mukaan ensihoitokeskuksen tehtävänä on valmistella ensihoidon palvelutasopäätök-

seen kuuluvat tavoitteet ajasta, jossa väestö sen erityisvastuualueella tavoitetaan, se-

kä yhdessä muiden erityisvastuualueiden kanssa valmistella ja yhteen sovittaa ensi-

hoitopalvelun ohjeita ja vastata sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varau-

tumisen viestintä- ja tietojärjestelmien aluepääkäyttötoiminnoista sekä osallistua alu-

eellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen.  

Erityisvastuualueen vaihtaminen vaikuttaa valtion lääkäri- ja hammaslääkärikoulu-

tukseen tarkoitetun koulutuskorvauksen sekä yliopistotasoisen terveyden tutkimuk-

sen rahoitukseen, koska ne maksetaan yliopistollisille sairaanhoitopiireille. Tervey-

denhuoltolain 59 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jossa on yliopistol-

linen sairaala, maksetaan valtion varoista kustannuksia, jotka aiheutuvat lääkärien ja 



 

 

4 

hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksesta. Terveydenhuoltolain 61 - 63 

§:ssä säädetään valtion rahoituksesta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. 

Terveydenhuoltolain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä 

erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tut-

kimuksen painoalueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain. Yliopistotasoiseen terveyden 

tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimi-

kunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Eri-

tyisvastuualueen sairaanhoitopiirien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen ter-

veyden tutkimuksen tutkimustoimikunta. Rahoitusta maksetaan erityisvastuualueiden 

tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan te-

kemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan paino-

alueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksel-

lisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Terveydenhuoltolain 61 §:n 2 momentissa 

todetaan, että jos erityisvastuualueiden aluejako muuttuu nelivuotiskauden aikana, 

muuttunut aluejako otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä.  

Laissa lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjes-

tämisestä (1009/2008) säädetään terveydenhuollossa tehtävät tutkimukset yliopistol-

lisen sairaalan tehtäväksi. Aluehallintovirasto ja yliopistollinen sairaanhoitopiiri te-

kevät sopimuksen tutkimusten suorittamisesta. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset 

maksetaan valtion varoista yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. Korvauksen suuruus 

määräytyy alueella asuvien alle 16-vuotiaiden lasten määrän ja edellisen vuoden toi-

minnasta aiheutuneiden kustannusten perusteella. Erityisvastuualueen muutos tulee 

ottaa huomioon korvausten määräytymisessä.  

 

4. Esityksen vaikutukset 

Esityksen mukaisesti tapahtuva erityisvastuualueen muutos ei oleellisesti muuttane 

väestön ja potilaiden palveluihin hakeutumisen suuntaa. Terveydenhuoltolain mukai-

nen hoitopaikan vapaa valinta mahdollistaa potilaan näkökulmasta suuntautumisen 

haluamansa yliopistosairaalan hoidon piiriin. Siten esityksen taloudelliset vaikutuk-

set jäänevät pieniksi. 

Esityksen mukainen erityisvastuualeen siirto vaikuttanee enemmän palvelujen suun-

nitteluun ja yhteistoimintaan muun muassa henkilöstön saatavuuden turvaamisessa ja 

koulutuksessa sekä yhtenäisten hoitojärjestelmien kehittämisessä, koska alueilla on 

pitkälti samanlainen hoitokulttuuri ja kielelliset tarpeet. Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä on kaksikielinen.  

Valtionhallinnon viranomaisten aluejaot eivät ole yhteneväisiä. Päijät-Hämeen sosi-

aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtyminen HYKS-erityisvastuualueelle 

merkitsisi sitä, että HYKS-erityisvastuualueen hätäkeskusyhteistyöhön tulee mukaan 

uutena Turun hätäkeskus nykyisten Keravan ja Kuopion hätäkeskusten lisäksi. Tämä 

tulee lisäämään koordinaatioon ja hallintoon tarvittavaa työpanosta sekä siirtymävai-

heessa että ylläpidossa. Myös Viranomaisverkko VIRVEn aluepääkäytön osalta siirto 

merkitsee tarvetta vahvistaa HYKS erityisvastuualueen Virve aluepääkäytön resurs-

seja.   



 

 

5 

Päijät-Häme kuuluu jo nykyisinkin Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialuee-

seen, joten tältä osin siirrolla ei ole vaikutusta.  

Sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskun-

nalle vuoden 2017 alkupuolella. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakuntien teh-

täväksi vuoden 2019 alusta. Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon 

alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi yhteistyö-

aluetta. Yhteistyöalueisiin kuuluvat maakunnat säädetään valtioneuvoston asetuksella 

siten, että yliopistollista sairaalaa ylläpitävät Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Poh-

jois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat kuuluvat eri yhteistyöaluei-

siin. Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan 

yhteen yhteistyösopimuksilla.   

Maakuntalain ja voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. Maakunnat 

perustetaan tästä ajankohdasta lukien. Perustamisen jälkeen maakuntiin asetetaan vä-

liaikaiset valmistelutoimielimet, jotka voivat tehdä maakuntien nimiin tiettyjä oike-

ustoimia ja palkata maakunnille omia määräaikaisia viranhaltijoita. Sote- ja maakun-

tauudistuksen valmistelua varten asetetaan 1.7.2017 jälkeen maakunnan väliaikainen 

valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 

valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntaval-

tuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakunnan liiton, kun-

tien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoito-

piirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen 

kokoonpanosta. Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava näiden organisaatioiden 

viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 

Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja ja asettaa väliaikaisen valmistelutoi-

mielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa 

maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koske-

vaa päätösvaltaa maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti.   

 
Lakiluonnoksen mukaan Päijät-Hämeen maakunnan alue muodostuu Asikkalan, Hartolan, 

Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kunnista. 

Nykyisen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnista Myrskylä ja Pukkila kuuluisivat Uu-

denmaan maakuntaan. 

On tarkoituksenmukaista, että tämä muutos otetaan huomioon sote- ja maakuntauu-

distuksen valmistelussa siten, Päijät-Hämeen maakunta osallistuu väliaikaishallinnon 

valmisteluun osana Uudenmaan maakunnan yhteistyöaluetta.  

 

5. Asian valmistelu 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä teki 25.1.2013 sosiaali- ja 

terveysministeriölle esityksen kuntayhtymän siirtämisestä TAYS:n erityisvastuualu-

eelta HYKS:n eritysvastuualueelle kuntayhtymän yhtymävaltuuston yksimielisellä 

päätöksellä. Tuolloin esityksen pohjaksi oli tehty laaja selvitys ja kaikki jäsenkunnat 

olivat kuulemistilaisuudessa kannattaneet ehdotusta.  
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Sote-järjestämislain valmistelun yhteydessä kunnilta kysyttiin minkä erityisvastuualu-

een pohjalta perustettavaan sosiaali- ja terveysalueeseen kunta haluaisi kuulua. Alueen 

kunnista Kärkölä, Pukkila ja Lahti esittivät sijoittumista HYKS-erityisvastuualueeseen 

pohjautuvaan sote-alueeseen.  Muut alueen Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terveysyhty-

män kunnat esittivät sijoittumista TAYS-erityisvastuualueeseen pohjautuvaan sote-

alueseen. Vastaukset perustuivat kuntien valtuustojen päätöksiin. 

 

Eduskunnalle annetussa, mutta rauenneessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä 

koskevassa hallituksen esityksessä (HE 324/2014 vp) esitettiin, että Päijät-Hämeen so-

siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kaikki kunnat sijoitettaisiin Eteläiseen sosi-

aali- ja terveysalueeseen. Perusteena tälle ratkaisulle oli Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymän 21.1.2013 valtioneuvostolle tekemä esitys. Esitykses-

sä vaihtamista perusteltiin muun muassa sillä, että HYKS-erityisvastuualueen toimin-

not ovat alueen kunnista TAYS-erityisvastuualueen toimipaikkoja paremmin saavutet-

tavissa, parempien julkisten yhteyksien sekä lyhyemmän matka-ajan päässä. Lisäksi 

erityisesti Lahden kaupungin nähtiin liittyvän yhä selkeämmäksi osaksi pääkaupunki-

seudun metropolialuetta. Myös Päijät-Hämeen liitto kannatti Päijät-Hämeen kuntien 

siirtämistä HYKS-erityisvastuualueeseen pohjautuvaan sote-alueeseen.   

 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä uudisti pyyntönsä siirtoha-

kemuksen käsittelystä huhtikuussa 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausun-

not siirrosta alueen kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä huhtikuussa 2015. Alueen kunnilta 

pyydettiin kannanotto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siir-

tämisestä TAYS-erityisvastuualueelta HYKS-erityisvastuualueeseen. Alueen 14 kun-

nasta 11 puolsi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän siirtoa. 

Nastolan kunta ei vastannut käynnissä olevan kuntien yhdistymisen vuoksi ja Heino-

lan ja Orimattilan kunnat totesivat, että asiassa tulisi odottaa sote-linjauksia.  

 

Kyseessä olevien erityisvastuualueiden muilta sairaanhoitopiireiltä (Helsingin ja Uu-

denmaan sairaanhoitopiiri, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri (Carea), Etelä-Karjalan 

sairaanhoitopiiri (Eksote), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoito-

piiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) pyydettiin vastaukset lausuntopyynnössä 

esitettyihin yksilöityihin kysymyksiin muutoksen vaikutuksista. Carea ei vastannut 

lausuntopyyntöön.  

 

HUS kannatti siirtoa, eikä nähnyt ongelmia palvelujen tuottamisessa Päijät-Hämeen 

alueen väestölle. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri totesi lausunnossaan, että esitetty eri-

tyisvastuualueen siirto johtaisi erikoissairaanhoidon resurssien siirtämiseen eneneväs-

sä määrin muualta maasta pääkaupunkiseudulle ja tätä kautta kansallisesti epätasai-

seen malliin, joka ei ole terveyspalvelujen järjestämisen kannalta perusteltua. Pirkan-

maan sairaanhoitopiiri totesi, että ennen sote-uudistuksen linjausten valmistumista  

ei ole perusteltua tehdä mitään merkittäviä järjestämiseen liittyviä rakenteellisia rat-

kaisuja, jotka sitoisivat valmistelua. Muut sairaanhoitopiirit eivät nähneet olennaisia 

vaikutuksia toimintaan tai yhteistyöhön. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri esitti huo-

lestumisensa TAYS-ervan väestöpohjan pienentymisestä ja sen vaikutuksista TAYS-

ervan kykyyn tuottaa vaativia hoitoja, koulutusta ja tutkimusta.  
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Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 28.4.2016 päivätyllä kir-

jeellä uudistanut pyynnön siirrosta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-

alueelta Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausunnot Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhty-

mältä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä, Kymenlaakson sairaanhoitopiiril-

tä, Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriltä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Kanta-Hämeen 

sairaanhoitopiiriltä, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.  

Lausunnoissa…. 

 

6.  Voimaantulo 
 

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.  


