
                            
 

                                
 
 
 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Kaakkois-Suomen kansanedustajat 
 
 
Kymenlaaksolle laaja ympärivuorokautinen päivystys 
 
Kymenlaakson hyvinvointialueen väestöpohja, asiakkaiden ja asukkaiden tarpeet sekä nykyinen 
kustannusrakenne oikeuttavat saamaan alueelle laajan ympärivuorokautisen päivystyksen 
keskussairaalan. Kymenlaakso sitoutuu järjestämään laajan ympärivuorokautisen päivystyksen 
keskussairaalassa 1.1.2023 alkaen. 
 
Kymenlaakso kattaa jo nykyisellään 10 vaaditusta 13:sta ympärivuorokautisen päivystyksen aseman 
edellyttämästä palvelusta. Kolmen erikoissairaanhoidon palvelun osalta –kardiologia, neurologia ja 
radiologia –tehdään vahvaa yhteistyötä erva-alueen sisällä yliopistosairaalan kanssa.  
 
Kymenlaakson keskussairaalan asema ympärivuorokautisen laajan päivystyksen sairaalana turvaa alueen 
asukkaille ja asiakkaille nopeimman tavan päästä hoitoon sekä tarvittaessa jatkohoitoon yliopistolliseen 
keskussairaalaan. Lisäksi se varmistaa, etteivät kymenlaaksolaiset jää sydänkohtauksen tai aivoveritulpan 
sattuessa toisen hyvinvointialueen, Helsingin, Lahden tai Lappeenrannan keskussairaalan palvelujen varaan. 
 
Osaavan henkilöstön saatavuus elintärkeää 
 
Osaava lääkäri- ja hoitohenkilökunta on jokaisen kymenlaaksolaisen perusoikeus 24 tuntia jokaisena 
vuoden päivänä. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen aseman myötä Kymenlaakson keskussairaala on 
jatkossa erikoislääkäreille houkutteleva erikoistumis- ja erikoislääkärin työpaikka.  
 
Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen aseman puuttuminen vaikeuttaa lääkäreiden saatavuutta 
Kymenlaakson keskussairaalaan ja alueen muihin yksiköihin. Tarve hakea hoitoa muualta, kuin oman alueen 
sairaalasta, on suurempi, eikä omien lääkäreiden osaamista ja konsultaatioita saada käyttöön 
Kymenlaakson sote-keskuksissa. Vakavat oireet ja sairaudet voivat jäädä ennalta ehkäisemättä tai niitä ei 
huomata ajoissa.  
 
Alueen ominaispiirteistä johtuva turvallisuus- ja varautumisnäkökulma  
 
Maakunnassa on alueen sijainnista, teollisuudesta ja liikenteestä aiheutuvia riskejä. Suomen suurin 
kauttakulkusatama HaminaKotka satama sijaitsee maakunnassa. Päätieverkko palvelee sekä EU:n ja 
Venäjän kuljetus- ja liikennetarpeita että valtakunnallista ja alueellista liikennettä. Suomen vaarallisten 
aineiden (VAK) –kuljetuksista kulkee Kymenlaakson kautta noin 90 %. Riskit on tunnistettu mm. 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskinarvioissa. Traficomin mukaan Kymenlaakson alueella tapahtui 
vuosina 2013-2018 yhteensä 12 vaarallisten aineiden tieliikenneonnettomuutta. Suuronnettomuusvaaraa 
aiheuttavia ns. SEVESO-laitoksia on Haminassa 16, Kotkassa 12 ja Kouvolassa 6. Näistä osa sijaitsee lähellä 
tiheää asutusta. Suuronnettomuuden riski maakunnan alueella on merkittävä, joka edellyttää myös 
ympärivuorokautisen ja vahvan sairaanhoidon olemassaoloa. 
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Kahden kaupunkikeskuksen tuleva hyvinvointialue 
 
Kymenlaakson tulevan hyvinvointialueen erityispiirteenä on kaksi vahvaa kaupunkikeskusta Kotka ja 
Kouvola. Kouvola on Suomen suurin kaupunki, jossa ei ole keskussairaalaa. Kouvolan väkiluku on 81778. 
Kymenlaakson palvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan Kymenlaakson keskussairaalalle, 
Kotkassa, laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalan asema. Ratkaisu turvaa 
erikoisairaanhoidon palveluiden järjestämisen ja tuottamisen maakunnan suurimmassa kaupungissa 
Kouvolassa.  
 
Lakiesitys takaa yhdenvertaiset palvelut sekä rahoituksen kaikille 
 
Keskeiset pääministeri Sanna Marinin hallituksen sote-lakiesityksestä tulevat perustelut puhuvat 
Kymenlaakson hyvinvointialueen laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta. Lakiesityksen mukaan 
sote-palvelut tulee järjestää ja tuottaa yhdenvertaisesti, huolehtia saatavuudesta, saavutettavuudesta sekä 
laadusta. Lakiehdotus sisältää myös rahoitusmallin, joka on kaikille hyvinvointialueille sama. Rahoitusmalli 
pitää sisällään laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalan rahoituksen, joten kaikilla 
hyvinvointialueilla tulee olla lakisääteinen oikeus järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys 
keskussairaalassaan. 
 
Tasapuolisen alueellisen kehittämisen lähtökohta 
 
Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala turvaa alueen terveydenhoidon palvelut ja on tärkeässä 
roolissa koko maakunnan kilpailukyvyn varmistamisessa. Edellä todettuun viitaten, me Kymenlaakson 
edustajat vaadimme, että Kymenlaaksolle myönnetään laajan ympärivuorokautisen päivystyksen status 
1.1.2023 alkaen.  
 
Vetoomus allekirjoitettu sähköisesti 28.5.2021 
 
  
 
Jaakko Mikkola   Harri Helminen  
maakuntajohtaja   maakuntahallituksen pj. 
Kymenlaakson liitto  Kymenlaakson liitto 
 
 
Annikki Niiranen  Seppo Rintamo 
toimitusjohtaja  hallituksen pj. 
Kymsote   Kymsote 
 
 
Kari Jääskeläinen 
aluejohtaja 
Kymen Yrittäjät  
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