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AKAVAN SAIRAANHOITAJAT JA TAJA RY:N LAUSUNTO: ESITYS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI 

ERIKOISSAIRAANHOIDON TYÖNJAOSTA JA ERÄIDEN TEHTÄVIEN KESKITTÄMISESTÄ 

 

 

Keskusjärjestö Akavan joiltakin liitoilta on pyydetty lausuntoa edellä mainittuun asetusesitykseen 

ja Akavan jäsenjärjestö Akavan sairaanhoitajat ja Taja pitää tärkeänä esittää oman kantansa 

suunnitellun asetusesityksen toimintojen muutoksiin.  

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry kannattaa ja pitää erittäin tärkeänä erikoissairaanhoidon 

työnjaon ja eräiden tehtävien keskittämistä hoidon laadun, potilasturvallisuuden, 

ammattihenkilöstön osaamisen, tutkimuksen ja kustannusten näkökulmasta.  

 

Yleistä asetusesityksestä 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä taata 

kaikille yhtäläinen oikeus parhaaseen hoitoon sekä terveydenhuollon resurssien käyttö 

tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.   

Esityksen keskeisiä ehdotuksia on keskittää valtakunnallisesti erikoissairaanhoito viiteen 

yliopistosairaalaan tai vähempään tai erityisistä muista syistä muuhun vastaavan tasoiseen 

sairaalaan taikka ympärivuorokautisiin yhteispäivystysyksiköihin.  

Esityksen perustelut toimintojen muutoksille ovat selkeät ja esitys on hyvin perusteltu. Akavan 

sairaanhoitajat ja Taja kannattaa esityksen mukaista hoidon, toimintojen, tutkimusten ja 

toimenpiteiden keskittämistä.  

 

Asetuksen vaikutusten arviointi ja seuranta 

Esityksen perusteluissa hoidon, toimintojen, tutkimusten ja toimenpiteiden keskittämisen 

vaikutuksia on arvioitu taloudellisuuden, viranomaistoiminnan, kuntalaisten, yhteiskunnallisten 

vaikutusten näkökulmasta. Esityksen mukaan koko tiimin osaaminen ja kokemus vaikuttavat 

hoidon laatuun ja potilasturvalliseen hoitoon sekä hoitoprosessin onnistumiseen mm. 

sairaanhoitaja voi ensimmäisenä havaita uhkaavan komplikaation. Esityksessä ei ole huomioitu  
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muutoksien vaikutuksia henkilöstöön ja erityisesti naisvaltaiseen hoitohenkilöstöön, vaikka 

esityksen mukaan esim. aluesairaaloiden vuodeosastoja joudutaan sulkemaan.  

Esitysluonnoksen mukaan yliopistolliset sairaalat käsittävät sairaanhoitopiirit tekevät selvityksen 

kaksi kertaa vuodessa sosiaali- ja terveysministeriölle, miten valtakunnallinen ja alueellinen 

kokonaisuuksien suunnittelu ja yhteensovittaminen sekä tavoitellut taloudelliset vaikutukset 

etenevät. Ensimmäinen selvitys on tehtävä 31.10.2017.  

 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja on huolissaan vaikutusten arvioinnista puuttuvasta hoidon, 

toimintojen ja tutkimusten sekä toimenpiteiden keskittämisen vaikutuksista erityisesti 

hoitohenkilöstöön ja esittää, että asetuksen 8 §: ään kirjataan muutosten vaikutukset henkilöstöön 

ja että muutoksien valmistelut tehdään moniammatillisena yhteistyönä mukaan lukien hoitotyön 

johto.    

 

 

 

 

 


