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Laki
terveydenhuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on

laissa 1516/2016, ja
lisätään lakiin uusi 68 a § seuraavasti:

50 §

Kiireellinen hoito

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hä-

meen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Vaasan, Etelä-
Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ym-
pärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. Laajan ympärivuo-
kautisen päivystyksen yksiköllä tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi-
don yhteispäivystystä, joka pystyy tarjoamaan laajasti palveluita usealla lääketieteen eri-
koisalalla ympärivuorokautisesti välittömästi ja jolla on voimavarat terveydenhuollossa
tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Laajan ympärivuo-
rokautisen päivystyksen yksikön tulee tukea muita päivystysyksiköitä. Sairaanhoitopiirit,
joissa on yliopistollinen sairaala, voivat väestön palvelutarpeen niin edellyttäessä perustaa
useamman kuin yhden ympärivuorokautisesti päivystävän yhteispäivystysyksikön sairaa-
loidensa yhteyteen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

68 a §

Lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit vastaavat yhdessä tuomioistuimen
pyytämien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta. Lausuntojen antamista
varten on asiantuntijaryhmä, jonka toiminnan hallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiiri. Kaikilla yliopistollista sairaalaa ylläpitävillä sairaanhoitopiireillä on vel-
vollisuus nimetä asiantuntijaryhmään asiantuntijoita, joilla on riittävä osaaminen tarvitta-
vilta lääketieteen aloilta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri voi nimetä asiantuntijaryhmään
myös muita lääketieteen asiantuntijoita tai tapauskohtaisesti pyytää lääketieteellisiä asian-
tuntijalausuntoja asiantuntijaryhmän ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta aiheutuneista kustannuksista
maksetaan korvaus valtion varoista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, joka maksaa kor-
vaukset asiantuntijalausunnon antaneelle sairaanhoitopiirille tai asiantuntijalle. Valtion
maksaman korvauksen määrä perustuu asiantuntijalausuntojen määrään ja niiden laatimi-
HE 38/2019
StVM 5/2019
EV 29/2019

1



1214/2019  
seen kuluneeseen työmäärään, oikeudenkäyntiin ja siihen valmistautumiseen kuluneeseen
aikaan sekä lausuntopyyntöjen ja lausuntojen hallinnointiin. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä valtion korvauksen maksamisen menettely-
tavoista, asiantuntijalausunnoista maksettavien korvausten määrittelystä ja euromääristä,
oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ja oikeudenkäyntiin osallistumisesta maksettavan
korvauksen määrittelystä ja euromäärästä sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille lausun-
topyyntöjen ja lausuntojen hallinnoinnista aiheutuvien kulujen määrittelystä ja maksatuk-
sesta.

Aluehallintovirasto maksaa korvauksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hakemukses-
ta kahdesti vuodessa. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta korvausta on haettava saman
vuoden syyskuun loppuun mennessä ja toisen vuosipuoliskon osalta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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