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LAUSUNTOPYYNTÖ; LEIKKAUSTOIMINNAN KRITEERIT 
 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta arviomuis-

tiosta, joka sisältää luonnoksen terveydenhuoltolain muutokseksi ja kiireettö-

män leikkaustoiminnan kriteereiksi.   

 

Arviomuistio sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 

muuttamisesta siten, että lakiin lisättäisiin uusi 45 a §. Ehdotuksen mukaan sai-

raanhoitopiiri voisi järjestää anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita edellyttävää 

kiireetöntä leikkaustoimintaa tai yleisanestesiassa tehtäviä muita kiireettömiä 

toimenpiteitä sairaanhoitopiirin toimintayksikössä, jossa ei ole ympärivuoro-

kautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, edel-

lyttäen että asiasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. 
Tällöin edellä mainittua toimintaa tekevässä yksikössä on varmistettava päivys-

tysvalmius sekä toiminnan laatu ja potilasturvallisuus, riittävä osaaminen, hen-

kilöstö ja toimenpiteiden määrä sekä mahdollisuus siirtää potilas nopeasti jat-

kohoitoon sairaalaan, jossa on ympärivuorokautinen valmius päivystysleikka-

usten tekemiseen, teho-osasto ja riittävän laajasti erikoisalojen ympärivuoro-

kautista päivystystä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi myös hankkia edellä 

mainittua leikkaustoimintaa tai toimenpiteitä muulta palveluntuottajalta tai an-

taa niihin palvelusetelin.   

 

Lisäksi arviomuistio sisältää luonnoksen Valtioneuvoston asetukseksi kiireelli-

sen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä an-

netun valtioneuvoston asetuksen (583/2017) muuttamisesta siten, että siihen li-

sättäisiin uusi 17 a §.  Uudessa pykälässä säädettäisiin edellytyksistä, jotka tuli-

si täyttää, jotta yksikössä jossa tehdään kiireettömiä anestesiaa ja leikkaussali-

olosuhteita edellyttäviä leikkauksia tai yleisanestesiassa tehtäviä toimenpiteitä 

yksikössä, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivys-

tystä.  

 

Lausunnot pyydetään lähettämään 2.3.2018 mennessä osoitteella kirjaa-

mo@stm.fi.  
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Lisätietoja antavat: johtaja Tuija Kumpulainen 02951 63280, lääkintöneuvos 

Timo Keistinen puh 02951 63385, hallitusneuvos Anne Koskela puh 0295 

163384, sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi.  
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