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Sosiaali- ja terveysministeriön ohje

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa erikoissairaanhoi-
tolain (1062/89) 11 §:n 2 momentin (muut.18.12.1992;
1487/92) nojalla seuraavat ohjeet erityistason
sairaanhoitoon kuuluvista tutkimuksista, toimenpiteistä
ja hoidosta.

JOHDANTO

Erikoissairaanhoitolain 9 §:n 1 momentin mukaan
sairauksien harvinaisuuden, sairaanhoidon vaativuuden
tai sairaanhoidossa vaadittavien erityisten edel-
lytysten perusteella voidaan osa sairaanhoidosta määrä-
tä erityistason sairaanhoidoksi. Erityistason sairaan-
hoidolla tarkoitetaan sellaista sairaanhoitoa, joka on
tarkoituksenmukaista keskittää yliopistollisiin sairaa-
loihin, muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan tai vain
joihinkin näistä. Lähtökohtana on tutkimuksen tai hoi-
don edellyttämä lääketieteellinen erityisosaaminen,
taudin tai toimenpiteen harvinaisuus, tarvittavat eri-
tyisvoimavarat taikka näihin liittyen hoidosta aiheutu-
vat korkeat kustannukset taikka muut erityiset syyt.

Erikoissairaanhoitolain 9 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan
maa on valtioneuvoston päätöksellä (1077/90) jaettu
erityistason sairaanhoidon järjestämistä varten eri-
tyisvastuualueisiin siten, että kuhunkin alueeseen kuu-
luu sellainen sairaanhoitopiiri, jonka alueella on lää-
kärikoulutusta antava yliopistollinen sairaala.

Erikoissairaanhoitolain 11 §:n 1 momentin mukaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä, jonka hallinnassa on yli-
opistollinen sairaala, tulee järjestää erityistason
sairaanhoito sekä huolehtia erityisvastuualueellaan
tarvittavasta ohjauksesta. Muiden sairaanhoitopiirien
tehtävänä on järjestää tarvittava erikoissairaanhoito
alueellaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 4 §:n 1
ja 2 momentin mukaan voivat kaikki sairaalakuntayhtymät
näitä tehtäviään suorittaessaan järjestää palvelut itse
taikka hankkia ne ostopalveluina valtiolta, toiselta
kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka
yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Erityistason sairaanhoitoon kuuluvat tutkimukset, toi-
menpiteet ja hoidot keskitetään joko

- alueellisesti viiteen yliopistolliseen sai-
raalaan tai vastaavaan keskukseen taikka
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- valtakunnallisesti harvempaan kuin viiteen
yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan
keskukseen.

Jos muut kuin yliopistolliset sairaalat toteuttavat
erityistason sairaanhoidon järjestämistä joko omana
toimintanaan tai ostopalveluna, on niiden erityisesti
varmistuttava siitä, että palvelu vastaa yliopistolli-
sen sairaalan erityisosaamiseen kuuluvaa laatutasoa.

Erikoissairaanhoitolain 14 §:n 2 momentin mukaan kunta
voi myös sopia palvelujen ostamisesta sellaiselta sai-
raanhoitopiiriltä, johon se ei kuulu. Näiden palvelujen
ostamisesta aiheutuvat kustannukset korvaa tällöin so-
pimuksen tehnyt kunta itse (42 §:n 2 momentti), eikä
kustannus tule oman sairaanhoitopiirin tasausjärjestel-
män (56 a §) piiriin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val-
tionosuudesta annetun lain 4 §:n 2 momentin 4 kohdan
mukaan kunta voi myös järjestää terveydenhuollon alaan
kuuluvat tehtävät hankkimalla palveluja yksityiseltä
palvelujen tuottajalta. Tällöin kunnan on varmistuttava
siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa,
jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnal-
ta.

ERITYISTASON SAIRAANHOITOON KUULUVAT TUTKIMUKSET, TOIMENPITEET
JA HOIDOT

Erityistason sairaanhoidon piiriin kuuluvat
tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot on ryhmitelty
alueellisesti ja valtakunnallisesti keskitettäviin
erityistason sairaanhoitoihin.

1. ALUEELLISESTI KESKITETTÄVÄ ERITYISTASON SAIRAANHOITO.

Alueellisesti keskitettävällä erityistason sairaanhoi-
dolla tarkoitetaan sellaista sairaanhoitoa, joka on
tarkoituksenmukaista keskittää erityisvastuualueen yli-
opistolliseen sairaalaan tai muuhun vastaavan tasoiseen
sairaalaan. Keskittämisen nimenomaisena perusteena on
laadullisesti riittävä korkeatasoisen toiminnan edel-
lyttämän erityisosaamisen varmistaminen, johon kuuluvat
mm. toiminnan riittävä toistuvuus ja volyymi, asian-
omaisen toiminnan kattavan päivystysvalmiuden ylläpito,
riskialttiuden huomiointi, määrältään ja laadultaan
riittävät tilat ja laitteet sekä hyvä tietojärjestelmä.
Tämä edellyttää sairaalalta toimivaa laatujärjestelmää
ja hoidon tuloksellisuuden todentamista.

Sepelvaltimoiden pallolaajennushoito keskitetään sai-
raaloihin, jotka tekevät niitä vähintään 200 vuodessa.
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Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset keskitetään
sairaaloihin, jotka tekevät niitä yhteensä vähintään
200 vuodessa. Lonkan ja polven uusintatekonivelleik-
kaukset sekä juveniilia reumaa sairastavien potilaiden
leikkaushoito tulee keskittää 1-2 yksikköön erityis-
vastuualueella.

Muilta osin kullakin viidellä yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueella sovitaan sairaaloiden ja sai-
raanhoitopiirien kesken ne tutkimukset, hoidot ja toi-
menpiteet, jotka siellä ovat aiheellisia keskittää
aluekohtaisina.

2.VALTAKUNNALLISESTI KESKITETTÄVÄ ERITYISTASON SAIRAANHOITO.

Valtakunnallisesti keskitettävään erityistason sairaan-
hoitoon kuuluvat harvempaan kuin viiteen yliopis-
tosairaalaan tai vastaavaan keskukseen keskitettävät
toiminnat, jotka ovat harvinaisia ja vaativat kor-
keatasoista lääketieteellistä osaamista tai välineis-
töä. Samoin on merkitty näkyviin myös sellaisia valtion
sairaaloita, joista kunnat ja kuntayhtymät voivat
ostopalveluina hankkia valtakunnallisesti keskitettävää
erityistason sairaanhoitoa.

Transseksuaalisten henkilöiden tutkimus ja
hoito (HYKS, TAYS), sukupuolenvaihdos-
leikkaushoito (TAYS)

Huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaisval-
tainen hoitosuunnitelma ja primaarinen leik-
kaushoito (HYKS)

Luudysplasioiden (diastrofinen kasvuhäiriö,
akondroplasia) leikkaushoito (HYKS)

Luusyövän ja pehmytkudossarkooman primaarinen
hoito (HYKS,KYS)

Skolioosin leikkaushoito (HYKS, TAYS, OYS)

Lasten glaukooman leikkaushoito
(HYKS, KYS, OYS)

Retinoblastooman hoito (HYKS)

Silmän malignin melanooman muu hoito kuin sil-
män poisto (HYKS)

Imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaativa
lasten sydänkirurgia (HYKS)

Vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapo-
tilaiden leikkaushoito (HYKS)
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Vaativa sikiötutkimus ja verivalmisteita
sisältävä hoito (HYKS, OYS)

Ylipainehappihoito ja siihen välittömästi
liittyvä leikkaushoito (TYKS)

Kliiniset PET-tutkimukset (TYKS)

Epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja ki-
rurginen hoito (HYKS, KYS)

Kraniofakiaalisen epämuodostuman hoito
(HYKS)

Epikeratofakialeikkaukset (HYKS)

Munuaisen-,haiman-,maksan-,sydämen- ja keuh-
konsiirrot (HYKS)

Erittäin vaikeiden palovammojen hoito (HYKS,
KYS)

Allogeeniset luuytimen siirrot (HYKS,TYKS)

Vaikea-asteisen lihavuuden kokonaisvaltainen
hoitosuunnitelma ja kirurginen hoito (HYKS,
KYS)

Oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mie-
lentilatutkimukset mukaanlukien (HYKS, OYS,
TAYS ja kunnallisina ostopalveluina valtion
mielisairaalat)

Vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja
nuorten psykiatrinen hoito (TAYS ja
kunnallisina ostopalveluina valtion
mielisairaala Niuvanniemi)

SEURANTA

Seuranta toteutetaan sairaaloiden ja sairaaloita yllä-
pitävien kuntayhtymien terveydenhuollon hoitoilmoitus-
rekisteriin toimittamista tiedoista.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat lisäksi sosiaali- ja
terveysministeriöön vuosittain kesäkuun loppuun men-
nessä ne tutkimukset, hoidot ja toimenpiteet, jotka
kullakin viiden yliopistollisen sairaalan erityisvas-
tuualueella on sovittu keskitettäväksi alueellisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskus ylläpitää ja päivittää erityistason sairaan-
hoitoon kuuluvien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoito-
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jen voimassa olevien luokitusten mukaiset koodit.

VOIMAANTULO

Ohje tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001 alkaen.
Sillä kumotaan 24 päivänä lokakuuta 1996 annettu 1 päi-
vänä tammikuuta 1997 alkaen voimassa ollut sosiaali- ja
terveysministeriön päätös n:o 17/021/96.

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Lääkintöneuvos Martti Rissanen
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