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• Lakisääteinen 2014à
• Terveydenhuoltolaki
• Ensihoitoasetus

Ensihoidon palvelutasopäätös



Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos
Jokilaaksojen
pelastuslaitos

Ensihoitopalvelun tuottajat



Ensihoidon tavoittamisajat



Henkilöstön pätevyysvaatimukset



Riskialueluokkien määritelmät



Ei esitetä muutoksia, koska
• Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia
• Haasteita vasteajoissa ydintaajamassa, mutta

integraaatiohankkeesta ”toivotaan helpotusta”
• Harkitaan ensihoidon siirtoa PPSHP:n tuottamisvastuulle
• Sote-uudistus àmaakunnallinen ratkaisu

Ensihoidon palvelutasopäätös 2020-2021





Toteutuneet tavoitettavuusajat 2018



Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos



Jokilaaksojen pelastuslaitos



Ensihoitopalvelun yksiköt ja valmius



Ensihoitotehtävät 2018
(Hätäkeskuksen ilmoittamat)



Ensihoitolääkäritoiminta
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• Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326;§39) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on
järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava
yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut
yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

• Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä
hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen
pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla
palvelun muulta palvelun tuottajalta.

Ensihoitopalvelun järjestäminen



• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on järjestänyt ensihoitopalvelun Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa yhteistoimintasopimuksin
terveydenhuoltolain 39 § mukaisesti vuodesta 2014 alkaen (17.6.2014, Valt 5§).

• Nykyiset yhteistoimintasopimukset ensihoitopalvelun toteuttamisesta Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa ovat voimassa vuoden 2020
loppuun saakka, jolloin sopimukseen sisältyvä optiovuosi on käytetty.

Ensihoitopalvelun järjestäminen
Pohjois-Pohjanmaalla



• Sopimusten mukaan PPSHP vastaa sairaanhoitopiirin vastuulla olevasta ensihoitopalvelun
järjestämisestä alueellaan sekä ensihoidon palvelutasopäätöksen laatimisesta.

• PPSHP toteuttaa ensihoitolääkärivalmiuden, ensihoidon vastuulääkäri- ja
kenttäjohtajapalvelut, muut lääkärijohtoiset asiantuntijapalvelut ja
palvelutasosuunnittelun.

• Lisäksi PPSHP vastaa mahdollisista ensihoidon sähköisistä tietojärjestelmistä.

Ensihoitopalvelun järjestäminen
Pohjois-Pohjanmaalla



• Pelastuslaitokset toteuttavat yhteistoimintasopimuksen sekä palvelutasopäätöksen
mukaisen ensihoitopalvelukokonaisuuden. Pelastuslaitokset vastaavat ensihoito-
organisaatiosta, talous- ja henkilöstöhallinnosta oman organisaationsa osalta, valmiuden
ylläpitämisestä ja ensihoitotehtävien hoitamisesta, kalustosta ja ajoneuvoista sekä
viestiliikennejärjestelmistä lukuun ottamatta edellä mainittuja PPSHP:lle kuuluvia tehtäviä.

• Pelastuslaitokset toteuttavat ensihoitopalvelun ns. nettokustannusperiaatteella.
Nettokustannusperiaate tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki sopimuksen mukaiset
ensihoidon kustannukset sisällytetään PPSHP:ltä laskutettavaan vuosikorvaukseen.
Ensihoitoon kuuluvat tulot kohdennetaan ensihoitoon ja siten ne vaikuttavat ensihoidon
nettokustannuksiin menoja vähentäen.

• PPSHP:n valmiuskorvaus kattaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toimintakulujen ja
toimintatuottojen välisen nettokulun.

Ensihoitopalvelun järjestäminen
Pohjois-Pohjanmaalla



• Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun yhteydessä selvitettiin perusteellisesti
ensihoidon asemoitumista maakunnan organisaatioon.

• Selvityksen perusteella ensihoitopalvelulla todettiin olevan enemmän toiminnallisia
yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastuslaitosten kanssa, mistä syystä ensihoito
tulisi järjestää samassa liikelaitoksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

• Maakuntauudistuksen kariuduttua on tarkoituksenmukaista kartoittaa eri vaihtoehtoja
ensihoitopalvelun tuottamiseksi ja selvittää erityisesti, millä edellytyksillä ensihoitopalvelu
voidaan toteuttaa sairaanhoitopiirin omana tuotantona.

• Alustavassa tarkastelussa on todettu, että toiminnan siirto voidaan tehdä aikaisintaan
vuoden 2022 alusta, minkä vuoksi vuodelle 2021 olisi solmittava uudet yhteistyösopimukset
pelastuslaitosten kanssa.

Selvitys ensihoitopalvelun
tuottamisesta



• Selvittää, onko ensihoitopalvelun siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi
tarkoituksenmukaista ja kartoittaa siirron aiheuttamia vaikutuksia.

• Projektissa tarkastellaan ensihoitopalvelun organisaatiomuutosta palveluntuotannon,
ensihoidon laadun, kustannusten, ensihoitohenkilöstön ja alueen/väestön turvallisuuden,
ekologisuuden ja ensihoitopalvelun muutoskykyisyyden näkökulmista.

• Tarkastelussa huomioidaan muuttuva toimintaympäristö, uudet kehittämisaihiot ja niiden
tuomat haasteet, sekä uudet mahdollisuudet palveluntuotantoa kehitettäessä.

Selvityshankkeen tavoitteet



15.10. - 31.10.2019
• Päätös projektin aloittamisesta ja toimeksiannon kirjoittaminen. Projektihenkilöiden valinta

ja nimeäminen.

1.11. - 31.12.2019
• Projektipäällikkö ja työryhmät aloittavat työskentelyn.
• Ohjausryhmän nimeäminen.

31.3.2020
• Projektiraportti valmis.

Kesäkuu 2020
• PPSHP valtuusto käsittelee projektiraportin ja tekee päätöksen.
• Valtuuston kokouksen jälkeen alkaa toimeenpanovaihe.

Hankkeen aikataulu



Projektipäällikkö

Alatyöryhmät

• Henkilöstö – PPSHP henkilöstöpalvelut
• Talous – PPSHP laskentapalvelut
• ICT – PPSHP tietohallinto
• Kalusto / hankinnat / sopimukset – PPSHP hankintapalvelut
• Toimitilat – PPSHP tilahallinta
• Hallinto ja organisoituminen – PPSHP yhtymähallinto

Alatyöryhmiä johtavat PPSHP:n asiantuntijat ja työryhmien tavoitteet sekä tehtävät
tarkennetaan projektisuunnitelmassa.

Selvityshankkeen resurssit



• Kyseessä on selvittämishanke, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös ensihoidon
palveluntuotannosta. Jos selvityshankkeen jälkeen päädytään toteuttamaan ensihoidon
tuottamisen siirto pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirille, perustetaan sitä varten oma
hankkeensa.

Kytkentä muihin kehittämishankkeisiin
• Sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien välinen hoito- ja palveluketjujen

kehittämishanke (integraatiohanke) toteutetaan samaan aikaan. Integraatiohankkeen
tuloksia hyödynnetään ensihoidon selvittämishankkeessa

Hankkeen rajaus ja kytkennät
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Selvitys vuoden 2018 havaintoihin



Yhteispäivystys

Oulaskankaan sairaala

Selvitys 2018



• Tarkastuslautakunta on huolissaan
synnyttävien äitien pitkistä
synnytysmatkoista.

• Tarkastuslautakunta toivoo, että
matkasynnytysten seurantaa varten
kerätään  tilastotietoa. Tilastoissa tulee
ottaa huomioon  myös muualle kuin
Ouluun siirtyneet synnytykset.

Tarkastusltk: Oulaskankaan sairaala



• Matkasynnytysten määrää seurataan
Suomessa sairaanhoitopiirikohtaisesti
vuositasolla.

• PPSHP:n alueella matkasynnytykset
ovat harvinaisia (n. 10/v.) ja niiden
lukumäärä vaihtelee vuosittain paljon.

• Käytettävissä olevien tietojen
perusteella  matkasynnytysten
lukumäärä alueella ei ole kasvanut.

PPSHP vastaus: Oulaskankaan sairaala



Vuosi 2014: 9
Vuosi 2015: 13
Vuosi 2016: 11
Vuosi 2017: 6
Vuosi 2018: 7
Vuosi 2019: 10 (epävirallinen tieto)

Matkasynnytykset 2014-2019



Pudasjärvi : 2
Oulu: 2
Haapavesi: 2
Nivala: 1
Haapajärvi: 1
Tyrnävä: 1
Liminka: 1

Matkasynnytykset 2019



• Päivystyksessä keskeinen asema on
yhteispäivystyksen toimivuudessa.
Yhteispäivystys sai kertomusvuonna aikaan
laajennuksen. Sokkeloiset tilat eivät
vieläkään ole kaiken toiminnan kannalta
ihanteellisia, mutta laajennus kuitenkin
paransi tilannetta selkeästi.

• Toiminnan kehittämiseksi on tehty
päivystyksessä ansiokasta kehitystyötä.
Toimiva yhteispäivystys ja sieltä saatava
hyvä palvelu ovat potilaalle ensiarvoisen
tärkeitä. Ne ovat myös tärkeitä maine- ja
kilpailukykytekijöitä.

• Tarkastuslautakunta toivoo, että
yhteispäivystyksen päihdeasiakkaita varten
kunnostettu tila saadaan käyttöön

Tarkastusltk: Yhteispäivystys



• Yhteispäivystyksen tiimimalliin on
suunniteltu päihdeasiakkaille oma
hoitolinjansa, jonka tavoitteena on muun
toiminnan rauhoittaminen ja palveluiden
parempi sujuvuus. Tässä ei kuitenkaan ole
kyse selviämishoitoasemasta vaan
päihtyneiden potilaiden lääketieteellisen
hoidon ja seurannan sekä tarvittavan
jatkohoidon järjestämisestä omana
kokonaisuutenaan.

• Soppi-tiimi ja tätä tarkoitusta varten
suunniteltu yhteispäivystyksen seurantatila
voidaan resursoida vasta sen jälkeen, kun
Oulun ja PPSHP:n integraatiohankkeen
tulokset ovat käytettävissä. Tarkoituksena on,
että seurantatilassa työskentelee päihde- ja
mielenterveystyön henkilöstöä.

PPSHP vastaus: Yhteispäivystys



Lisätietoa
juha.korpelainen@ppshp.fi

www.ppshp..fi
www.oys2030.fi


