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Kymenlaakson keskussairaala laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalaksi
vuonna 2023
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman sote-uudistuksen ytimessä
ovat palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu sekä kustannustehokkuus. Kymenlaakson alueella laajan ympärivuorokautisen päivityksen mahdollistaminen Kymenlaakson keskussairaalassa 1.1.2023 alkaen on tärkeässä asemassa hallituksen tavoitteen toteutumiseksi.
Kymenlaakson kuntien, Kymsoten ja maakuntaliiton yhteinen tahdonilmaus laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan aseman saamiseksi Kymenlaakson keskussairaalalle perustuu maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen koko
Suomen alueella.

Pääministeri Marinin hallituksen sote-lainsäädännössä on hyvinvointialueille suora velvoite
hoitaa alueen palvelut itsenäisesti.
Esitykset Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 8 § ja 9 § ja Laiksi hyvinvointialueesta 6 §, 7 §, 8 § ja 9 § velvoittavat Kymsotea ja edellyttävät tosiasiallisesti Kymenlaakson keskussairaalaa huolehtimaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen
tehokkaasta toiminnasta. Terveydenhoitolain perusteella annettujen asetusten tulee
olla linjassa sote -lakien kanssa ja täydentää niitä.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kyky ja halu vastata laajan ympärivuorokautisen päivystyksen kriteereihin.
Kymenlaakson keskussairaala vastaa jo nykyisellään hyvin laajan ympärivuorokautisen päivystävän keskussairaalan kriteereihin. Kriteereissä vaadituista 13 erikoisalasta
Kymenlaakson keskussairaala täyttää suoraan 10 erikoisalan kriteerit. Kardiologian,
neurologian ja radiologian osalta Kymsote tekee jo nykyisellään vahvaa yhteistyötä yliopistollisen keskussairaalan kanssa ja etäratkaisujen sekä konsultaation avulla vastaa
lähes sellaisenaan kriteereihin.
Me allekirjoittaneet sitoudumme toteuttamaan Kymenlaakson hyvinvointialueen laajan
ympärivuorokautisen päivystyksen Kymenlaakson keskussairaalassa 1.1.2023 alkaen.
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Kymsoten ja Kymenlaakson keskussairaalan integraatio HUS:iin
Kymsote ja Kymenlaakson keskussairaala on toiminnassaan integroitunut vahvasti
HUS:iin ja toiminta on tukenut hyvin HYKS erva-alueen yhteistyötä. Kymenlaakson
keskussairaalan tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä sote-lainsäädännön perusteella syntyvien uusien Uudenmaan maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa ja toimia sairaalana, jonne HUS voi ohjata kasvavaa potilasvirtaa ervaalueen ja jatkossa yhteistyö-alueen yhteistyön puitteissa. Laajan ympärivuorokautisen
sairaalan asema vahvistaa Kymenlaakson keskussairaalan kykyä toimia erva- ja yhteistoimintayhteistyössä ja osaltaan hoitaa koko Etelä-Suomen alueen kasvavia asiakas- ja potilasvirtoja.

Hallituksen esityksen mukainen sote-uudistuksen Uudenmaan erillisratkaisu vaikuttaa
Kymsoten toimintaan
Pääministeri Marinin hallituksen sote-esityksen mukainen Uudenmaan erillisratkaisu ja
siinä mukana oleva erikoissairaanhoidon HUS-yhtymä vaikuttavat kokonaisvaltaisesti
tulevan yhteistyöalueen, nykyisen erva-alueen toimintaan. Kymenlaakson julkisten toimijoiden tulee itsenäisesti varmistaa Kymenlaakson hyvinvointialueelle asukkaiden ja
asiakkaiden laadukkaat erikoissairaanhoidon laajat palvelut yhdenvertaisesti muiden
hyvinvointialueiden asukkaisiin nähden.

Kymenlaakson kilpailukyky on turvattava lain edellyttämällä tavalla
Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala turvaa alueen erikoissairaanhoidon
palvelut ja turvaa Kymenlaakson maakunnan kilpailukyvyn itsenäisenä maakuntana
maakuntien joukossa.

Kahden kaupunkikeskuksen tuleva hyvinvointialue
Kymenlaakson tulevan hyvinvointialueen erityispiirteenä on kaksi vahvaa kaupunkikeskusta, Kotka ja Kouvola. Kouvola on Suomen suurin kaupunki, jossa ei ole omaa keskussairaalaa. Kouvolan asukkaiden palveluiden turvaaminen vaatii laajaa ympärivuorokautista päivystystä maakunnan alueella.

Henkilöstön saatavuus on turvattava Kymenlaaksossa Uudenmaan erillisratkaisun toteutuessa
Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan asemassa Kymenlaakson keskussairaala on jatkossa erikoislääkäreille houkutteleva erikoistumis- ja erikoislääkärin työpaikka. Kymenlaakson keskussairaalan asema on turvattava osana Uudenmaan erillisratkaisun toteutumista.

Hoitoon pääsy omassa maakunnassa on perusoikeus hyvinvointialueella
Kymenlaakson keskussairaalan asema ympärivuorokautisen laajan päivystyksen sairaalana turvaa alueen asukkaille tehokkaimman tavan päästä nopeasti hoitoon sekä
tarvittaessa jatkohoitoon yliopistolliseen keskussairaalaan.
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