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TIIVISTELMÄ 

 
Selvityshankkeen tehtävänä oli selvittää ensihoitopalvelun siirtymistä sairaanhoitopiirin omaksi tuo-
tannoksi. Hankkeessa analysoitiin nykyinen tuottamismalli yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitos-
ten kanssa ja sitä vertailtiin sairaanhoitopiirin omana tuotantona toteutettavaan palveluun. Tarkastelu 
suoritettiin seuraavien prosessien näkökulmista: hallinto ja johtaminen, henkilöstö, hankinnat, sopi-
mukset, ensihoitokalusto ja -välineistö, huolto, logistiikka, tietohallinto, toimitilat ja talous. Muutoksen 
vaikuttavuutta arvioitiin ensihoidon laadun, kustannusten, ensihoitohenkilöstön, resilienssin ja kestä-
vän kehityksen sekä ensihoitopalvelun muutos- ja uudistuskykyisyyden näkökulmista. 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuolto painot-
teisen strategian ja oman toimintasuunnitelman, joka viitoittaa ensihoitopalvelun laadun systemaattis-
ta parantamista ja kustannustehokkuuden kehittämistä. Ensihoidon johtamisen näkökulmasta yhden 
organisaation malli on perusteltu. Nykyinen ensihoidon johtaminen kokee suuren muutoksen, eikä 
sairaalamaailman johtamismallit ole suoraan yhdistettävissä ensihoidon toimintaympäristöön. Jos 
toiminta siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, tulee muutos henkilöstöprosesseihin olemaan 
merkittävä. Organisaatiomuutos voi parantaa työhyvinvointia, sekä toisaalta myös heikentää sitä. Yh-
den organisaation mallissa erityisesti laatua ja kustannustehokkuutta saadaan yhdistämällä tukipalve-
luja. Hankintojen näkökulmasta ensihoidon siirtymisen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi on perus-
teltua. Yhtenäisillä toimintamalleilla, ajoneuvokalustolla, lääkintälaitevälineistöllä, huoltotoiminnalla ja 
logistiikalla parannetaan hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä vähennetään kustannuksia. 
Toimintojen yhtenäistämisellä vähennetään myös kriittisten toimintojen haavoittuvuutta ja vahviste-
taan poikkeustilanteisiin varatumista.  Tukipalveluista tietohallinnon tilanne on ongelmallinen, koska 
uutta kenttäjohtojärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. Siirryttäessä sairaanhoitopiiriin on löydettävä 
välivaihemalli ensihoidon tietojärjestelmiin, joiden avulla varmistetaan palveluntuotannon jatkuvuus. 
Kustannussäästöjä siirtymisellä ei hankkeessa voitu osoittaa. Toiminnan siirtäminen aiheuttaa henki-
löstö- ja taloushallinnon toimintaan muutoksia ja palkkojen harmonisointi lisää kustannuksia. Siirtymi-
sen aiheuttamat arvioidut kustannukset ovat kuitenkin maltillisia. Organisaatiomuutoksen hallittu to-
teuttaminen on erityisen tärkeää. Muutoksen hallittu toteuttaminen vaatii hyvää johtamista, aikaa ja 
resursseja. Muutosjohtamisessa epäonnistuminen voi se heikentää olemassa olevaa ensihoitopalve-
lua. 
 
Yksi organisaatio on vahvempi luomaan yhteistyön malleja potilaan hoitoketjujen parantamiseksi koko 
alueen sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon. Yksin ensihoitopalvelu ei kykene haasteisiin vastaamaan, 
vaan siihen tarvitaan laajempaa koko sairaanhoitopiirin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoi-
den tiivistä yhteistyötä ja koko sairaanhoitopiirin aluetta koskevaa kotiin vietävien päivystyksellisen 
palvelujen kehittämistä.   
 
Selvityshankkeessa esiin tulleet kehittämiskohteet voidaan osittain toteuttaa, vaikka toiminta jatkuisi 
pelastuslaitosten kanssa solmittavalla yhteistoimintasopimuksella. On hyvä huomioida, että nykyinen 
toimintamalli sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten välisellä yhteistoimintasopimuksella on ollut kus-
tannustehokas, ensihoitopalvelun laatua on systemaattisesti kehitetty ja yhteistyö eri organisaatioiden 
välillä on toiminut erinomaisesti. 
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1 TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 
Selvityshankkeen tehtävänä oli selvittää ensihoitopalvelun siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi tuo-
tannoksi. Hankkeessa tarkasteltiin nykyistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun 
tuottamismallia yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitosten kanssa ja vertailtiin toimintaa sairaanhoi-
topiirin kokonaan omana tuotantona tuetettavaan palveluun.  
 
Organisaatiomuutoksen tavoitteena ovat 

1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun tuottamisen pitkäjänteinen kehittämi-
nen.  Ensihoitopalvelua tuotetaan joko omana toimintana tai pitkällä yhteistoimintasopimuksel-
la pelastuslaitosten kanssa.  
 

2. Ensihoitopalvelun prosessien selkeyttäminen, yksinkertaistaminen ja palveluntuotantoa kos-
keva päätöksenteon sujuvoittaminen. Tavoitteena on vähentää päällekkäisen työn sekä hukan 
määrää, kulutusta ja kustannuksia. 
 

3. Ensihoitohenkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen, mahdollistamalla työn ja perhe-elämän yh-
teensovittamisen, joustavan urakehityksen, työkierron ja korvaavan työn tarjoamisen. Tavoit-
teena on osaamisen johtamisen kehittäminen, jolloin ensihoitopalvelu kykenee uudistumaan 
sekä hallitun organisaatiomuutoksen toteuttaminen. 

  
4. Ensihoitopalvelun kokonaiskustannusten kasvun leikkaaminen. Ensihoitopalvelua kehitettäes-

sä voi olla perusteltua lisätä kustannuksia, mikäli toiminnan kehittäminen tehostaa potilaan 
palvelu- ja hoitoketjuja vähentäen hoidon kokonaiskustannuksia. 
 

5. Resilienssin parantaminen, lisäämällä henkilöstön ja organisaation kykyä sopeutua nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin sekä selkeyttää kriisi- ja häiriötilanteisiin varautumista. 
 

 

2 HANKEORGANISAATIO 

 
Selvityshankkeen organisaatio koostui ohjausryhmästä, kuudesta alatyöryhmästä, projektiryhmästä ja 
projektipäälliköstä. Työryhmien puheenjohtajina toimivat sairaanhoitopiirin toimialojen johtavat asian-
tuntijat. Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset sekä sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus 
nimittävät työryhmiin omat edustajansa. Henkilöstötyöryhmään kutsuttiin Tehyn ja SPAL:n edustajat. 
Projektiryhmän jäsenet toimivat eri alatyöryhmissä kummeina, auttaen työryhmiä ja projektipäällikköä 
selvityshankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Selvityshankkeen projektipäällikkönä toimi ensihoito-
päällikkö Mirja Annala Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. 
Taulukko 1. Hankeorganisaatio 
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3 HALLINTOPROSESSIT 

 
Hallinto ja organisoituminen –työryhmä selvitti organisoitumisen, johtamisen ja hallinnoinnin nykytilan 
Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen 
erilaisuutta. Työryhmä tutustui eri ensihoitopalvelua tuottavien organisaatioiden toimintamalleihin. 
Työryhmän esitti ensihoidon palveluntuotannon johtamisen kannalta tärkeimmät toimintaperiaatteet ja 
johtamismallit. Selvityksessä otettiin huomioon muuttuva lainsäädäntö ja sen tuomat velvoitteet, eri-
tyisvastuualueen rooli ensihoitopalvelun johtamisessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan 
kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut. 
 
Ensihoito on oma erikoisalansa ja toimii läpileikkaavana palveluna sosiaali- ja terveydenhuollon sekto-
rilla, eri viranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä. Ensihoitopalvelu ei ole yksistään äkillisesti sairas-
tuneen tai vammautuneen potilaan hoitoketjussa, vaan myös kotona annettavat päivystykselliset lähi-
palvelut sisältyvät tehtäväkenttään. Erityisesti haja-asutusalueilla iäkkään väestön kotona asumisen ja 
elämisen tukeminen, päivystyksellisestä näkökulmasta, tulee korostumaan tulevaisuudessa. Ensihoito 
toimii 24/7 koko sairaanhoitopiirin alueella lähipalveluna. Erityisesti haja-asutusalueilla ensihoito voi 
olla ainoa 24/7 toimiva lähipalvelu. Väestön vähentyessä haja-asutusalueiden tehtävämäärät myös 
vähenevät, jolloin ensihoidon tulee arvioida oman tehtäväkenttänsä laajentamista ja erityisesti sitä 
millä keinoin alueen väestön kotona asumista ja elämistä voidaan tukea. Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiisissä suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden sairaalaan osaamiskeskuksia (OYS 
2030 suunnitelma). Organisaatiomallin alustavassa suunnitelmassa on ensihoitopalvelu yksi osaa-
miskeskus. 
 
Keskitetty henkilöstöresurssin hallinta on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa ensihoidon johtamis-
organisaatiota. Yksi resurssitoimisto voi toimia koko alueella. Resurssitoimiston henkilöstön tulee eri-
koistua henkilöstöresurssin hyvään ja pitkäjänteiseen sekä tehokkaaseen suunnitteluun ja käyttöön, 
hallita työ- ja palkkasuhteisiin liittyvät asiat ja auttaa alueen esimiehiä henkilöstöjohtamisessa. Re-
surssitoimistossa toimiminen vaatii hyvää johtamista ja delegoitua päätäntävaltaa. Mikäli henkilöstö-
hallinnon järjestelmät mahdollistavat keskitetyn toiminnan, voidaan sitä toteuttaa kolmen tai neljän 
henkilön toimesta. Koska henkilöstöresurssin hallinta on palveluntuotannon näkökulmasta kriittinen 
toiminto, on osaaminen resurssitoimiston tehtävien hoitamiseen turvattava riittävällä tehtävän sijais-
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tusketjulla.  
 
Ensihoitoapalvelun toiminnan turvaaminen edellyttää 24/7 esimiestoimintaa. Hallinnollisia päätöksiä 
on kyettävä tekemään vuorokauden jokaisena aikana.  Koko sairaanhoitopiirin alueelle tarvitaan vä-
hintään yksi ns. päivystävä esimies. Mikäli päivystävän esimiehen tehtävät keskitetään yhdelle henki-
lölle, ei tehtävää voi hoitaa ensihoitotyön ohessa. Tehtävien määrä, johon täytyy välittömästi reagoi-
da, on suuri. Toiminta vaatii tehtävään keskittymistä ja resursointia.  Päivystävän esimiehen tehtävien 
hoitaminen vaatii hyvää organisointi- ja paineensietokykyä, erinomaisia kommunikaatio- ja ohjaustai-
toja, välineistön, laitteistojen ja ohjelmistojen tuntemusta sekä työsuhdeosaamista.  Tehtävänkuva on 
siis vaativa erityisesti silloin, jos toiminta keskitetään yhdelle henkilölle.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on kaksi ensihoidon kenttäjohtoaluetta, sairaanhoitopiirin 
eteläinen ja pohjoinen. Sairaanhoitopiirin ensihoidon toiminta-alue on laaja ja ensihoitoyksiköitä on 
paljon sekä ensihoitotehtävien määrä suuri. Kahden kenttäjohtojärjestelmän avulla säilytetään alueel-
le tilannejohtamisen valmius, jolloin ensihoitoyksiköt voivat keskittyä potilaan hoitoon. Mikäli toisessa 
kenttäjohtoalueessa on haastava tilanne, joka vaatii kenttäjohtajan keskittymistä tehtävään, voidaan 
tilannekuvan hoitaminen siirtää alueen toiselle kenttäjohtajalle. Kahden kenttäjohdon järjestelmä tuot-
taa siis varajärjestelmän ja lakisääteisen tehtävän hoitaminen varmistetaan. Mikäli siirryttäisiin yhteen 
ensihoidon kenttäjohtojärjestelmään, kenttäjohtaja kykenisi ainoastaan ylläpitämään tilannekuvaa ja 
ohjaamaan hätäkeskusta poikkeavissa tilanteissa. Tilannejohtajuus tuotettaisiin etäjohtamisena, eikä 
ensihoitoyksiköitä tuettaisi hoidollisesti vaativissa tilanteissa.  

Tukipalvelujen rooli ensihoidon palveluntuotannossa on merkittävää ja niitä tuotetaan eri tavalla jokai-
sessa organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin organisaatiossa tukipalvelujen osaamisen taso ja laajuus 
parantavat ensihoidon tarvitsemien tukipalvelujen laatua ja vähentävät niiden haavoittuvuutta. Tuki-
palveluja tarvitaan lähellä ensihoidon toimintakenttää, joten niiden tuottaminen lähipalveluna on tar-
peen erityisesti ajoneuvojen ja kaluston huoltojen sekä osaamisen kehittämisen osalta. Mikäli ensihoi-
to siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, on huolellisesti arvioitava eri tukipalveluiden määrä, 
toimintamalli ja sijoittuminen organisaatiossa. Esimerkiksi osaamisen kehittäminen ja ajoneuvokalus-
ton huoltotoiminta ovat luonteva osa jokapäiväistä arjen toimintaa, jolloin hallinnointi, ohjaus ja johta-
minen ovat sujuvampaa samassa yksikössä.   
 
Työhyvinvoinnin johtaminen korostuu tulevaisuudessa. Johtamisessa on hyvä huomioida perhe- ja 
työelämän yhteen sovittaminen, tämä lisää työhyvinvointia ja vaatii organisaatiolta joustamista. Alu-
een laajuus, vuorotyö, työn luonne ja henkilöstön suuri määrä vaativat johtamiselta paljon. Ensihoi-
dossa ei voida välttyä etäjohtamiselta ja itsensä johtaminen on tärkeää. Esimiehen tulee olla saatavil-
la ja säännöllisesti kohdata työntekijät. Esimiehen tulee olla kiinnostunut työntekijöistä ja pitää heitä 
tasavertaisina. Ensihoitajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja osaavat tehtävänsä sekä ovat haluk-
kaita kehittämään omaa ja koko työyhteisön toimintaa. Esimiestyö ensihoidossa on valmentavaa, rin-
nalla kulkemista, ohjeiden jalkauttamista sekä varhaisen tuen tarjoamista.  
 
Johtopäätökset 
 
Ensihoitopalvelu on oma erikoisalansa, joka toimii monikerroksisessa toimintaympäristössä. Odotus-
arvo yhteistyökumppaneilla on ensihoidon antamaan palveluun suuri ja yhteistyön tarve mittava. Jotta 
ensihoitopalvelu kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, on ensihoidon asema tunnistettava. 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, tulee ensihoitopalvelulla olla oma 
osaamiskeskus, jolla oma sairaanhoitopiirin hallinnon kanssa linjassa oleva johtamis- ja hallinnointijär-
jestelmä. Ensihoito vastaa omasta toiminnastaan, taloudestaan, osaamisen kehittämisestä sekä laa-
dun parantamisesta ja vakioinnista. Ensihoidon tule laatia omalle toimialueelle pitkälle tulevaisuuteen 
suuntautuva toimenpideohjelma, joka on linjassa sairaanhoitopiirin strategian kanssa ja laadittava 
oma toimintasuunnitelma, joka perustuu laadun hallintaan.  
 
Päivystävän esimiestyön, kenttäjohdon, tukipalveluiden, resurssitoimiston ja lähiesimiestyön sekä 
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ensihoitolääketieteen tulee muodostaa saumaton ensihoidon johtamisorganisaatio, jossa jokainen 
toimija tukee toisiaan ja ottaa vastuuta palveluntuotannosta kokonaisuudessaan. Erityisesti ympäri-
vuorokautista ensihoitopalvelun johtamista tulee tarkastella kokonaisuutena, jolloin päällekkäisten 
toimintojen yhteensovittamisella saadaan toimintaa lisäarvoa. 
  
Uudistumiskykyisyyttä kehitetään osaamisen johtamisen mallin avulla. Osallistava tiimityö tulee näkyä 
toimintasuunnitelmassa ja resursoinnissa, esimerkiksi ensihoidon eri vastuualueiden kehittämine vaa-
tii jaettua johtajuutta ja yhteistyön sujuvuutta eri toimijoiden välillä. Työhyvinvoinnin johtaminen on 
lähiesimiestyön tärkein tehtävä. Lähiesimiestyön luonne on valmentavaa mukana kulkemista ja laa-
dun hallinnan tavoitteiden saavuttamisen seuraamista.  
 
Työryhmä esittää, että ensihoitopalvelulla olla oma osaamiskeskus ja ensihoitopalvelujen johtamista 
tulee tarkastella kokonaisuutena. Johtamismallin rakentamisessa tulee ottaa huomioon ympärivuoro-
kautisen toiminnan organisoiminen, henkilöstöjohtaminen, lähiesimiestyö, sekä osaamisen / vastuu-
alueiden ja tukipalvelujen johtaminen. Johtamismalli rakentuu näiden toimintojen sisällön mukaisesti 
ja toimii suoraviivaisesti.   
 
Koska nykyisellä ensihoidon johtamisjärjestelmällä on tuotettu laadukasta, kehittyvää ja kustannuste-
hokasta ensihoitopalvelua, tulee muutoksen olla hallittu. Organisaatiomuutoksen tulisi tuottaa parem-
paa ensihoidon laatua sekä vastata paremmin tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin. Aikatau-
lu organisaatiomuutokseen on haastava. Valmistelut tulee aloittaa heti ja niihin on resursoitava, jotta 
muutos olisi hallittu.  
 
Työryhmä esittää, että valmistelut tulee aloittaa heti ja muutoksen toteuttamiseen on resursoitava 
riittävästi.  
 
 

4 HENKILÖSTÖPROSESSIT 

 
Henkilöstötyöryhmä selvitti keskeiset henkilöstöprosessit Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastus-
laitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. 
Työryhmä esitti mahdolliset uudet toimintamallit henkilöstöprosesseihin ja arvioi niiden vaikutusta en-
sihoitopotilaan hoitoon, työhyvinvointiin, uudistuskykyisyyteen, muutoksen hallintaan, kustannuksiin, 
resilienssiin sekä kestävään kehitykseen.  
 
Työryhmä tuotti vakanssitasoisen henkilöstöanalyysin, selvitti käytössä olevat työaikamallit, paikalliset 
sopimukset, henkilöstöhallinnon ohjelmistot ja henkilöstöhallinnon resurssit. Selvitettiin myös käytössä 
olevat palkkausjärjestelmät ja ensihoitajien sijoittuminen sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmään. 
Työryhmä selvitti palkkojen harmonisoinnin ja mahdollisten työaikamuotojen vaikutuksen talouteen, 
sekä analysoi eri toimijoiden työterveyshuollon sisällön ja kustannukset. Työryhmä tuotti muille työ-
ryhmille heidän pyytämiään tietoja ja analyysejä. Selvitystä tehdessä huomioitiin mahdollisen muutok-
sen vaikutus nykyisten organisaatioiden henkilöstöhallinnon eri toimijoihin, kuten Ylivieskan ja Oulun 
kaupunki, pelastuslaitokset, palveluntuottajat Monetra Oulu Oy ja Hetapalvelut Oy.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun henkilöstö koostuu sairaanhoitopiirin ensi-
hoitokeskuksen ja ensihoitolääkäritoiminnan henkilöstöstä, Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelas-
tuslaitoksen ensihoidon ja tukipalvelujen henkilöstöstä, myös ostopalvelujen avulla tuotettu henkilö-
työmäärä on otettu laskennassa huomioon. Ensihoitolääkäreiden virkoja on kolme, jotka kaikki ovat 
täytetty päätoimisilla ensihoitoon pätevöitetyillä lääkäreillä. Seitsemän ensihoitolääkärin työpanoksella 
tuotetaan lääkärihelikopterin ensihoitolääkäripalvelut. Ensihoitopäällikköjä viroissa toimii kolme ja en-
sihoitomestareiden viroissa yhdeksän päätoimista henkilöä, joista yhden virka on määräaikainen vuo-
den 2021 loppuun saakka. Ensihoidon esimiesten toimissa työskentelee 23 henkilöä. Ensihoidon 
esimiehet toimivat tehtävässään hoitotason ensihoitajina, he tekevät 18,5 hoitotason ensihoitajan toin-
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ta. Ensihoidon esimiestyöhön käytetään yhteensä 4,5 toimen työpanos. Ensihoidon kenttäjohtajat 
ovat virkasuhteessa sairaanhoitopiiriin ja heitä on 12.  

 
Hoitohenkilöstö toimii nimikkeellä ensihoitaja, vakansseja on yhteensä 345. Pätevyystasoja on kaksi: 
hoito- ja perustaso. Hoitotason ensihoitajia on 203 ja perustason 142. Ensihoitajien kelpoisuusehdot 
ja hoitovelvoitteet ovat koko sairaanhoitopiirin alueella yhtenevät. Pelastuslaitosten ensihoitajien teh-
tävänkuvat eroavat vain vastuualuetyöskentelyn osalta. Ensihoitohenkilöstön sijaisten tarve on jatku-
va ja hyvä sijaissaatavuus on tärkeää palveluntuotannon varmistamiseksi. Pitkäaikaisissa (yli vuoden) 
sijaisuuksissa oli tarkasteluajankohtana (15.1 2020) 59 henkilöä ja yksittäisten työvuorojen työnteki-
jöiden tarve välillä 15.12.2019 -14.1.2020 oli 40 työvuoron verran, joka vastaa 4,2 kokoaikaista työn-
tekijää.  
 
Tukipalveluja tuotetaan sekä ostopalveluna että omana toimintana. Ensihoidon laskutuksessa työs-
kentelee 4,5 toimistosihteeriä, joista kolme ostopalveluna Monetra Oulu Oy:ltä ja 1,5 Jokilaaksojen 
pelastuslaitoksen palveluksessa. Ajoneuvojen kaluston ylläpitoa ja huoltoa sekä lääkintälaitteiden 
huoltoa tuotetaan noin 3,6 henkilön työpanoksen avulla. Tietohallinnon tukitoiminnoissa työskentelee 
yhteensä 3 tietohallinnon tukihenkilöä, joista ostopalveluna 0,5 henkilöä Joki ICT Oy:ltä sekä 0,5 hen-
kilöä Oulun Digiltä, yksi eritysvastuualueen henkilö ja yksi omana toimintana. Muita tukipalvelutoimin-
taoja tuotetaan yhdessä pelastustoimen kanssa, kuten henkilöstöhallinto-, toimisto- ja talouspalveluja, 
liikuntasuunnittelijan palveluja sekä työsuojelua. Osa pelastusjohtajien (0,5) ja hallintopäälliköiden 
(0,75) työpanoksesta kohdistuu ensihoitoon.  
 
Taulukko 1. Ensihoidon palveluntuottamiseen tarvittavan henkilöstön määrä nimikkeittäin, sekä henki-
löstökustannukset organisaatioittain (* osittain ostopalveluna) 
 

HENKILÖSTÖ  OKPELA JOPELA PPSHP YHTEENSÄ 

Ensihoitolääkärit     3 3 

FH50 ensihoitolääkäripalvelu     7 7 

Ensihoitopäälliköt 1 1 1 3 

Kenttäjohtajat     12 12 

Ensihoitomestarit 4 5   9 

Ensihoidon esimiehet 17 6   23 

Hoitotaso ensihoitaja 84 119   203 

Perustaso ensihoitaja 96 46   142 

Toimistosihteerit* 3,5 2 0,3 5,8 

Ajoneuvo/kalusto ym. huolto 2,8 0,5   3,3 

Tietohallinto* 1,5 0,5 1 3 

Muut* 2 0,7   3,2 

Määräaikaiset sijaiset ajankohtana 
15.1.2020 43 15 1 59 

Keikkalaiset (vuoroina)  
ajalla 15.12.2019-14.1.2020 2,1 (20) 2,1 (20)   4,2 (40) 

Yhteensä 256,9 197,7 25,3 479,7 

Henkilöstömenot tp 2019 12 892 049 10 727 570 2 380 576 26 000 195 

 
Pelastuslaitoksissa toimivat ensihoidon tulosalueet tuottavat tukipalveluita myös pelastustoimien hen-
kilöstölle. Tukitoimet ovat esimerkiksi työsuojeluun liittyvinä defusing- toiminnan organisointi, kehittä-
minen ja seuraaminen. Pelastus tuottaa tukitoimia ensihoidolle erityisesti paloasemien rakennushank-
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keisiin ja vuokrakäytäntöihin liittyen. Näitä tukitoimia ei ole erikseen mitoitettu eikä palkkauskustan-
nuksia ole jyvitetty. Pelastuslaitoksen johtoryhmän työskentelyyn osallistuu myös ensihoitopäällikkö.  
 
Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kenttäjohtajat tekevät yleistyöaikaa ja ovat paikallisesti sopi-
neet enintään 12,25 tunnin työvuoron pituudesta. Tunnit tasoitetaan 16 viikkoon ja työvuorot suunni-
tellaan lyhyimmillään kahdeksi ja pisimmillään neljäksi viikoksi kerrallaan. Oulu-Koillismaan pelastus-
laitoksen ensihoitajat ja ensihoidon esimiehet tekevät yleistyöaikaa (38,45 h/viikko) aluehallintoviras-
ton myöntämällä poikkeusluvalla, jossa säännöllisen työvuoron pituus on enintään 12 tuntia, siten että 
tehollinen työaika on työvuoroa kohden enintään yhdeksän tuntia. Työnantajan tulee varmistaa, että 
työ säilyy aika ajoin tehtävänä. Ensihoitomestarit ja ensihoitopäällikkö tekevät toimistotyöaikaa. Joki-
laaksojen pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstö tekee aluehallintoviraston myöntämää poikkeusluvan 
mukaista työaikaa, jossa työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa ja tasoittumisjakso on enintään 52 
viikkoa. Säännöllisen työvuoron pituus on enintään 24 tuntia siten, että tehollinen työaika on työvuo-
roa kohden enintään 12 tuntia ja 12 tunnin työvuoroissa yhdeksän tuntia. Työnantajan tulee varmis-
taa, että työ säilyy aika ajoin tehtävänä. Ensihoitomestarit ja ensihoitopäällikkö tekevät yleistyöaikaa. 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on käytössä työaikapankkisopimus, johon sitoudutaan kalenterivuo-
deksi kerrallaan. Eri organisaatioiden työaikamuodot ja paikalliset sopimukset poikkeavat toisistaan 
viikkotyöajan ja tasoittumisjaksojen osalta.  Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitajien palkkaus on 
sidottu viikkotyöaikaan. 
 
Selvitettiin koko alueen siirtymistä yleistyöaikaan (38,45 h/viikko). Siirtyminen vaatisi 18 ensihoitajan 
vakanssin perustamista ja toisi lisää henkilöstömenoja noin 1,24 miljoonaa euroa vuodessa. Jos alu-
eella toteutetaan erilaisia työaikamalleja ja työvuoromalleja, aiheuttaako se eriarvoisuutta henkilös-
tössä ja vaikeuttaako se henkilöstön liikuteltavuutta alueella. Tarvitaan paikallista sopimista, jotta en-
sihoidossa käytettävät työaikamuodot edistävät työhyvinvointia ja ovat kustannustehokkaita.  
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella ensihoitajien tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy tehtävänku-
vien mukaan kahteen ryhmään, hoito- ja perustaso. Perustason ensihoitaja kuuluu hinnoittelukohtaan 
HOI040, tehtäväkohtainen palkka on 2267,98 euroa kuukaudessa. Hoitotason ensihoitaja kuuluu hin-
noittelukohtaan HOI030, tehtäväkohtainen palkka on 2608,76 euroa kuukaudessa. Jokilaaksojen pe-
lastuslaitoksella ensihoitajien tehtäväkohtainen palkkaus on määritelty työnvaativuuden arvioinnin 
avulla sekä työviikko tuntimäärän perusteella. Tehtävän vaativuus on arvioitu vastuun ja työnhallinnan 
perusteella kolmeen eri ryhmään. Ensihoitajalle on määritelty tehtäväkohtainen palkka 38,45h, 40h ja 
42h viikkotunteihin. Perustason ensihoitajat kuuluvat hinnoittelukohtaan HOI040 ja hoitotason ensihoi-
tajat HOI030 hinnoittelukohtaan. Perustasolla tehtäväkohtainen palkka vaihtelee viikkotyötuntien ja 
vaativuuden perusteella 2152,62 – 2454,30 euroa ja hoitotasolla 2368,40 - 2672,12 euroa kuukau-
dessa. Hankkeen selvitysvaiheessa kaikki ensihoitajat tekevät 42 tuntista viikkoa. Suurin osa perusta-
son henkilöstöstä kuuluu vaativuustasoon 2, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2383,74 euroa kuu-
kaudessa ja hoitotason henkilöstöstä vaativuustasoon 3, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2672,12 
euroa kuukaudessa.  
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoidon esimiesten tehtävänkuvissa oli sekä 
yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia.  Ensihoidon esimiesten pätevyysvaatimukset vastaavat toisi-
aan, tehtävät edellyttävät uuden tiedon hankkimista, itsenäistä päätöksentekoa, hyvää organisointi- ja 
ongelmanratkaisukykyä sekä itsenäistä toimintaa. Tehtävään edellytetään ensihoitoasetuksen 
mukaista hoitotason pätevyyttä ja tehtävän hoitamista ohjaa hoitotason ensihoitajan tehtävänkuva 
ensihoidon esimiehen tehtävänkuvan lisäksi.  Molempien organisaatioiden ensihoidon esimiehet joh-
tavat ja kehittävät koko toimialuetta koskevaa vastuualuetta, mutta suoranaista hankintaoikeutta tai 
talousvastuuta tehtäviin ei sisälly. He toimivat myös hoitotason ensihoitajina ensihoitoyksiköissä työ-
vuoron aikana. Oulu-Koillismaan esimiehet tekevät yleistyöaikaa ja heidän tehtäväkohtainen palkkan-
sa on 2868,23 euroa kuukaudessa ja kuuluivat hinnoittelukohtaan HOI020. Jokilaaksojen pelastuslai-
toksen ensihoidon esimiehet tekevät poikkeusluvan mukaista (42h/viikko) työaikaa ja heidän tehtävä-
kohtainen palkkansa on 3014,55 euroa kuukaudessa ja kuuluivat hinnoittelukohtaan HOI020.  
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Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoitomestareiden tehtävänkuvissa oli eroa-
vaisuuksia työn vaikutusten ja vastuiden laajuudessa. Molempien tehtävissä on delegoitua toimivaltaa 
ja tehtävät sisältävät toimialuetta koskevaa asiantuntija- ja esimiestyötä. Oulu-Koillismaalla ensihoi-
tomestarit toimivat oman toimialueensa ensihoidon esimiesten lähiesimiehinä (4) ja välillisesti alueen-
sa ensihoitohenkilöstön esimiehenä. Oulu-Koillismaan mestarit tekevät toimistotyöaikaa, heidän ase-
mansa on päällystövirka ja kuuluvat kunnallisen virkaehtosopimuksen piiriin, hinnoittelukohta on 
HOI010 ja tehtäväkohtainen palkka 3277,28 euroa kuukaudessa. Jokilaaksojen ensihoitomestarit toi-
mivat oman tulosyksikkönsä johtajina, vastaten alueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisesta. Jokilaaksojen alueella tukipalvelut ovat suppeat ja tehtävät hoidetaan ensihoidon 
tulosalueella. Jokilaaksoissa ensihoitomestarit tekevät yleistyöaikaa, heidän asemansa on päällystö-
virka ja he kuuluvat teknisen sopimuksen piiriin, hinnoittelukohtana on 50102014. Mestareiden tehtä-
väkohtainen palkka perustuu kolmiportaiseen vaativuuden arviointiin, jonka mukaan tulosyksikön 
päälliköllä on 3947,67 euroa ja erityisosaamista vaativissa tehtävässä 3803 euroa sekä perustason 
tehtävässä 3566,79 euroa kuukaudessa.   
 
Taulukko 3. Tehtäväkohtaiset palkat eri organisaatioissa (* tekevät toimistotyöaikaa). 
 

Hinnoittelu-
kohta 
 

Tehtäväkohtai-
nen palkka   

OKpela 
38,45h / 

viikko 
 

Jopela  
42h /  

viikko 
 

Jopela 
38,45h / 

viikko 
 

PPshp 
38,45h / 

viikko 
 

HOI040   2267,98       

HOI040 perustaso 1   2282,5 2152,62   

HOI040 perustaso 2   2383,74 2253,87   

HOI040 perustaso 3   2454,3 2324,42   

HOI030   2608,76       

HOI030 hoitotaso 1   2498,28 2368,40   

HOI030 hoitotaso 2   2569,85 2439,99   

HOI030 hoitotaso 3   2672,12 2542,25   

HOI020 
ensihoidon esi-
mies 2868,23 3014,55 

ei  
määritelty   

HOI020 kenttäjohtajat       3088,09 

50102014 (TS) ensihoitomestarit     
3566,79 
3947,67   

HOI010 ensihoitomestarit 3277,28*       

 
Tehtävänkuvien vaativuuden ja vastuiden perusteella arvioitiin ensihoitajien palkkauksen sijoittumista 
sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmään. Tarkastelu tehtiin yleistyöajalle määritellylle tehtäväkohtai-
selle palkalle, vaikka Jokilaaksojen pelastuslaitoksella tehdään poikkeusluvan mukaista työaikaa 
(42h/viikko) ja maksetaan siihen määritelty tehtäväkohtaista palkkaa.  
 
Perustason ensihoitajan tehtäväkohtaisen palkan arvioitiin sijoittuvan sairaanhoitopiirin organisaatios-
sa viisi portaisella asteikolla tasolle 4, jolloin tehtäväkohtainen palkka olisi 2311,53 euroa kuukaudes-
sa. Oulu-Koillismaan ensihoitajien tehtäväkohtainen palkka paranisi 43,55 euro kuukaudessa ja Joki-
laaksojen ensihoitajien yleistyöajan palkkaukseen verrattuna palkkaus paranisi 57,66 euroa kuukau-
dessa. Hoitotason ensihoitajan tehtäväkohtaisen palkan arvioitiin sijoittuvan sairaanhoitopiirin organi-
saatiossa seitsemän portaisella asteikolla tasolle 5, jolloin tehtäväkohtainen palkka olisi 2676,50 eu-
roa kuukaudessa. Oulu-Koillismaan ensihoitajien tehtäväkohtainen palkka paranisi 67,74 euroa kuu-
kaudessa ja Jokilaaksojen ensihoitajien yleistyöajan palkkaukseen verrattuna palkkaus paranisi 
134,25 euroa kuukaudessa.  
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Ensihoidon esimiesten työnvaativuus arvioitiin sairaanhoitopiirin organisaatiossa sijoittuvan apulais-
osastonhoitajien tehtävän kanssa samaan kateoriaan. Esimiesten tehtävänvaativuus sijoittui kolme 
portaisella asteikolla tasolle 3, jolloin tehtäväkohtainen palkka sairaanhoitopiirin organisaatiossa olisi 
2950,00 euroa kuukaudessa. Oulu-Koillismaan esimiesten tehtäväkohtainen palkka paranisi 81,77 
euroa kuukaudessa. Jokilaaksojen ensihoidon esimiehille on määritelty vain poikkeusluvan mukaisen 
42 viikkotyöntunnin perusteella ja siihen verrattuna tehtäväkohtainen palkka vähenisi 64,55 euroa 
kuukaudessa. Ensihoitomestareiden työnvaativuus arvioitiin sairaanhoitopiirin organisaatiossa sijoit-
tuvan osastonhoitajien tehtävän kanssa samaan kateoriaan. Ensihoitomestareiden tehtävänvaativuus 
sijoittui kolme portaisella asteikolla tasolle 3,4, jolloin tehtäväkohtainen palkka sairaanhoitopiirin orga-
nisaatiossa olisi 3603,20 euroa kuukaudessa. Oulu-Koillismaan ensihoitomestareiden tehtäväkohtai-
nen palkka paranisi 323,72 euroa kuukaudessa ja Jokilaaksojen ensihoitomestareiden palkkaus taas 
vähenisi arviolta 202-346,67 euroa kuukaudessa.  
 
Palkkojen harmonisointi lisäisi ensihoidon palkkausmenoja yllä olevan laskutavan mukaisesti noin 
630 000 euroa vuodessa. Palkkojen harmonisointia ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti tarkastella yllä 
mainituin periaattein. Alueella tehdään kolmea erilaista työaikaa, joilla on merkitystä viikkotyötunti-
määrään ja työnantajan mahdollisuuteen hyödyntää henkilön koko työaikaa. Pelastuslaitosten esi-
miesten tehtävät poikkeavat sekä toisistaan että sairaalan osastoilla tehtävästä esimiestyöstä.  
 
Ensihoitopalvelun siirtyessä sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, siirtyvät henkilöt liikkeen luovutus 
periaatteiden mukaisesti viran tai toimen mukana. Osittaisissa viroissa tai toimissa henkilö siirtyy, jos 
hänen tehtävästään yli puolet suoritetaan ensihoitoon. Pitkäaikaiset sijaisten (yli vuoden mittainen) 
tilanne tarkastellaan erikseen arvioimalla, onko työntekijän tarpeesta tullut pystyvä. Määräaikaisten 
työsopimusten sisältö tarkastellaan yhdessä luovuttavan ja vastaanottavan organisaatioiden kanssa. 
    
Ensihoitopalvelussa tehdään kolmea erilaista työaikaa ja käytössä on kolme erilaista sisällöltään toi-
sistaan poikkeavaa paikallista sopimusta. Mikäli ensihoitopalvelun tuottaminen kokonaisuudessaan 
siirtyy sairaanhoitopiirille, on päätettävä millainen tai millaiset työaikamallit otetaan käyttöön, sekä 
määritellä palkkaus, jos työaika poikkeaa esimerkiksi yleistyöajasta. Työaikalain ja kunnallisen työeh-
tosopimusten ehtojen mukainen työajan käyttö ei ole työhyvinvoinnin eikä kustannustehokkuuden 
näkökulmasta järkevää, jolloin paikallisten sopimusten tekeminen on tärkeää. Työaikamallit ja paikal-
lisen sopimuksen solmiminen on hyvä aloittaa heti jo syksyllä 2020, mikäli päätös siirtymisestä syntyy. 
Työaikamallilla ja paikallisella sopimuksella on merkittävä vaikutus henkilöstömenoihin. Paikallisesti 
on sovittava vähintään työvuoronpituudesta, tasoittumisjaksosta ja poikkeavasta viikkotyöajasta.  
 
Keskitetty henkilöstöresurssin hallinta on todettu sekä Jokilaaksojen että Oulu-Koillismaan pelastus-
laitoksella työhyvinvointia parantavaksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Jokilaaksojen pelas-
tuslaitoksen ensihoidon tulosalueella henkilöstöresurssin hallinta on prosessoitu, jolloin päällekkäisen 
työn osuutta on vähennetty, prosesseja sujuvoitettu, toimivaltaa delegoitu ja toimintaa automatisoitu. 
Keskitetyn toiminnan avulla on vapautettu esimiesten työaikaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työsuo-
rituksen johtamiseen sekä kehittämistyöhön. Jotta ison ja toiminnaltaan haasteellisen henkilöstöre-
surssin organisointi voidaan toteuttaa tehokkaasti ja keskitetyllä resurssilla, on tietojärjestelmien tuet-
tava työnhallintaa. Henkilöstöresurssin hallintaa tulee suunnitella pitkälle aikavälille ja tehtävän suorit-
taminen vaatii delegoitua toimivaltaa. Tämä vaatii johtamiskulttuurin ja esimiesten työnkuvan muuttu-
misen. Henkilöstön työaikaa voidaan suunnitella pidemmiksi jaksoiksi, jolloin myös vapaa-ajan ja työ-
ajan suhteen on kyettävä tekemään pitkälle suuntautuvia suunnitelmia. Ensihoidon henkilöstön työajat 
ja tasoittumisjaksot poikkeavat sairaanhoitopiirissä käytettävästä jaksotyöajasta. Sairaanhoitopiirissä 
työvuorosuunnittelua toteutetaan Titania järjestelmällä, järjestelmä ei kykene käsittelemään pitkän 
työvuoron ja tasoittumisjakson laskentaa. 
 
Sairaanhoitopiirissä on arvioitu yleistyöaikaan liittyvä ensihoitajan palkkaustaso, sen perusteella palk-
kojen harmonisointi lisäisi ensihoidon henkilöstömenoja noin 630 000€ vuodessa. Palkkojen harmoni-
sointia ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti tarkastella yllä mainituin periaattein. Alueella tehdään kol-
mea erilaista työaikaa, joilla on merkitystä viikkotyötuntimäärään ja työnantajan mahdollisuuteen hyö-
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dyntää henkilön koko työaikaa. Erityisesti poikkeusluvan mukaisen 42 viikkotyöntunnin ja 24 tunnin 
mittaisen työvuoron aikana työnantaja voi teettää tehollista työtä vain 12 tuntia työvuorosta. Poikkeus-
luvan mukaisen pitkän viikkotyöajan kompensointia ja sen merkitystä henkilöstömenoihin ei hank-
keessa kyetty selvittämään.   
 
Henkilöstöhallinnon prosesseihin tulevat muutokset voivat aiheuttaa merkittävän riskin ensihoitopalve-
lun tuotantoon. Nopeasti toteutetut ja huonosti perustellut muutokset voivat johtaa työhyvinvoinnin 
huononemiseen sekä luottamuksen menettämiseen. Muutoksessa on tärkeää henkilöstön kuuleminen 
ja osallistaminen.  Mikäli työaika muuttuu ilman painavia perusteita ja henkilöstön kuulemista, vaikut-
taa se huonontavasti työhyvinvointiin. Tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun kokeminen on 
huomioitava, etenkin tehtäessä erilaista työaikoja erilaisilla palkkauksilla. Palkkaus voi huonontua 
esimiestehtävissä etenkin, jos tehtävänkuvaan tulee selkeää muutos. Henkilöstöhallinnon järjestel-
mien ja toimintojen luotettavuus on erittäin merkittävää. Järjestelmien toimimattomuus on suuri riski 
palvelun tuotannolle ja sen kautta myös potilaan hoidolle.  Henkilöstöprosessien toteuttamisella on 
merkittävää vaikutusta kustannuksiin, henkilöstön työhyvinvointiin ja ensihoidon laatuun sekä potilas-
turvallisuuteen. Tässä selvityksessä työryhmä on esittänyt toimintamalleja, joiden arvioidaan paranta-
van ensihoitopalvelua ja auttavan muutostilanteessa. Tulevaisuuden toimintamallien esittäminen vaa-
tii paljon jatkoselvittelyjä, joihin on hyvä varata aikaa ja riittävää työpanosta. Mikäli siirtyminen sai-
raanhoitopiirin omaksi toiminnaksi toteutuu, on muutosjohtaminen aloitettava ja on varattava henkilö-
resurssia valmisteluun, jolloin ennakoituja riskejä voidaan vähentää. 
 
Johtopäätökset  
 
Ensihoidon selvityshankkeen kaltaisissa organisaatiomuutoksissa siirtyvät henkilöt yleensä liikkeen 
luovutus periaatteiden mukaisesti. Osittaisissa viroissa tai toimissa henkilöt siirtyvät, jos tehtävästä yli 
puolet suoritetaan ensihoitoon. Päätös tehtävän siirtämisestä liikkeen luovutuksen periaatteen mukai-
sesti vaatii yksilöllisen tehtävänkuvan ja työajan käytön tarkastelun. Pitkäaikaisten sijaisten tilanne 
tulee tarkastella erikseen, arvioimalla onko tarpeesta tullut pysyvä. Määräaikainen työsopimus siirtyy 
liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Luovutushetkellä on hyvä tehdä yhdessä luovuttavassa 
ja vastaanottavassa organisaatiossa arvio, muuttuuko määräaikainen työsopimus toistaiseksi voimas-
sa olevaksi.  
 
Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, työryhmä esittää, että siirtyvät henkilöt 
liikkeen luovutus periaatteiden mukaisesti.  
 
Ensihoidossa esimiestyötä tehdään ohuella resurssilla. Koko sairaanhoitopiirin alueen koko ensihoi-
don toimintaa organisoidaan ja hallinnoidaan tukipalvelujen lisäksi 16,5 vakanssin henkilötyöpanok-
sella. Esimiestyöhön sisältyy osia tukipalveluista, kuten hankinnat, huoltotoiminta logistiikka, talous- ja 
henkilöstöhallinnon tehtävät. Eri organisaatiossa johtamisessa on päällekkäisiä tehtäviä ja toiminnan 
prosessointi on tarpeellista.  
 
Työryhmä esittää, että ensihoidon organisoitumis- ja johtamismallin rakentaminen tulee aloittaa heti, 
jos siirtymispäätös syntyy.  
 
Sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmän mukaisesti on arvioitu yleistyöaikaan sidotun ensihoitajan 
palkkaustason harmonisointitarvetta, joka on tämän hetken arvion mukaan noin 630 000 euroa. Arvio-
ta siitä, millainen harmonisointitarve olisi, jos viikkotyöaika jatkuu poikkeusluvan mukaisena 42 viikko-
työtuntina, ei ole kyetty arvioimaan. Työryhmän käsityksen mukaan 42 viikkotyötunnin harmonisointi-
tarve olisi jonkin verran suurempi. Harmonisointitarve tarkentuu, kun palkkausjärjestelmästä ja poik-
keavasta työajasta sekä sen laajuudesta käydään mahdollisen siirtymävaiheen jälkeen neuvottelut.  
 
Mikäli toiminta siirtyy sairaanhoitopiirille, työryhmä esittää, että siirrytään liikkeen luovutuksen periaat-
teiden mukaisesti vanhalla varsinaisella palkalla ja siirtymäajan puitteissa palkkaukset määritellään ja 
harmonisoidaan sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmiin.  
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Henkilöstön palkkauksella, työaikamalleilla, työehdoilla ja esimiestyöllä on merkittävä vaikutus ensi-
hoidon palveluntuotantoon. Nämä vaikuttavat erityisesti työhyvinvointiin, työkykyyn, motivaatioon ja 
niillä on merkittävä vaikutus kustannuksiin. Työryhmä selvitti koko alueen siirtymisen yleistyöaikaan 
aiheuttamat vaikutukset. Siirtyminen vaatisi 18 ensihoitajan vakanssin perustamista ja toisi lisää hen-
kilöstömenoja noin 1,24 miljoonaa euroa vuodessa. Jos alueella toteutetaan erilaisia työaikamalleja ja 
työvuoromalleja, huonontaako tämä tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua ja vaikeuttaako se 
henkilöstön liikuteltavuutta alueella. Toisaalta erilaiset työaikamallit ja työvuorojen pituudet voivat olla 
mahdollisuus esimerkiksi perhetilanteen tai työkyvyn alenemisen vuoksi.   
 
Tarvitaan paikallista sopimista, jotta ensihoidossa käytettävät työaikamuodot edistävät työhyvinvointia 
ja ovat kustannustehokkaita. Nykyiset työehtosopimukset ja työaikalaki eivät tue toiminnan järjestä-
mistä ja siksi on tarpeellista sopia paikallisesti mm. työvuoron pituudesta ja tasoitusjaksosta sekä pit-
kän viikkotuntimäärän kompensaatiosta. Liikkeen luovutuksen periaatteella poikkeuslupa ja paikalli-
nen sopimus eivät siirry, jolloin nykyisillä työaikamalleilla jatkaminen edellyttää aluehallintoviraston 
myöntämän poikkeusluvan tai / ja paikallisen sopimisen.   
 
Työryhmä esittää, että toiminta siirtyy nykyisillä työaikamalleilla, kuitenkin työaikamallin soveltumista 
tulevaisuuden ensihoitopalveluun tulee arvioida. Työryhmä haluaa tuoda esille, että tulevaisuuden 
toimintamallien esittäminen vaatii paljon jatkoselvittelyjä, joihin on varattava riittävästi aikaa ja työpa-
nosta. 
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoidon esimiesten ja ensihoitomestareiden 
tehtävänkuvat, työehtosopimukset ja vastuut poikkeavat tosistaan. Haasteet on tunnistettu ja ne on 
huomioitava harmonisoinnissa ja toiminnan järjestämisessä.  Arvioitava on myös kenttäjohtajien teh-
tävän vaativuus suhteessa ensihoidon esimiehiin ja ensihoitomestareihin.  
  
Esimiesten tehtävänkuvissa, työehtosopimuksissa ja vastuissa, sekä palkkauksessa on merkittäviä 
eroavaisuuksia. Työryhmä haluaa tuoda esille, että haasteet on huomioitava mahdollisessa muutok-
sessa.  
 
Henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuus on tärkeää palveluntuottamisessa. Jokilaaksojen pelas-
tuslaitos on prosessoinut henkilöstöresurssin hallinnan toimintamallit. Yhdessä järjestelmäpalvelun 
tuottajan kanssa on kehitetty ensihoidon toimintaa ja työaikamalleja tukevan henkilöstöhallinnon jär-
jestelmän, jolla voidaan kustannustehokkaasti ja varmasti tuottaa ensihoidon toimintaympäristöön 
tarvittavat palvelut.  
 
Tavoitteena on, että nykyistä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilöstöhallinnon järjestelmää voi-
daan käyttää jatkossa ensihoidon toiminnassa ja mahdollisesti hyödyntää myös muussa sairaanhoi-
topiirin toiminnassa. Työryhmä esittää, että aloitetaan työaikahallintapilotti, jossa ensihoito testaa 
Promeronin -järjestelmän toimivuutta ja samaan aikaan selvitetään, onko markkinoilla olemassa sa-
mankaltaisia tai kehittyneimpiä järjestelmiä. 
 
Henkilöstötyöryhmä esitti henkilöstöprosesseihin liittyvät riskit. Hallitsematon ja nopea muutos, jossa 
henkilöstön näkemyksiä ei kuulla riittävästi, on merkittävä riski palveluntuotannolle.  
 
Henkilöstöhallinnolliset riskit on huomioitava mahdollisen siirtymän valmistelussa.  
 
Ensihoidolle järjestetään sairaanhoitopiirin työterveyshuoltopalvelusopimuksen mukainen palvelu, 
jossa tulee huomioida toiminnan maatieteellinen laajuus.  
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5 HANKINTAPROSESSIT 

 
Työryhmä selvitti hankintaprosessit Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sai-
raanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Työryhmä esitti uudet 
hankintaprosessit ja arvioi niiden vaikutusta ensihoitopotilaan hoitoon, työhyvinvointiin, uudistuskykyi-
syyteen, muutoksen hallintaan, kustannuksiin, resilienssiin sekä kestävään kehitykseen.  
 
Nykyisessä ensihoidonpalvelun tuottamismallissa hankintoja tehdään kolmessa organisaatiossa, sai-
raanhoitopiirissä keskitetysti hankintatoimiston tuottamana palveluna, Oulu-Koillismaan pelastuslai-
toksella yhteistoimintana pelastustoimen kanssa ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ensihoidon oma-
na toimintana. Sairaanhoitopiirissä kenttäjohtajat tuottavat kenttäjohtoyksikön hankinnan tekniset, 
hoidolliset, potilas- ja työturvallisuus sisällöt ja hankintayksikkö toteuttaa kilpailutuksen teknisen osuu-
den. Kilpailutuksen arviointiin osallistuu kenttäjohdon asiantuntijat. Kenttäjohtoyksiköitä hankintaa 
noin seitsemän vuoden välein ja yhden yksikön hankintahinta on noin 150 000 euroa. Pelastuslaitok-
set hankkivat ambulansseja sekä tarkastusajoneuvoja henkilöstön siirtymisiin yhdessä pelastustoimen 
kanssa. Hankintasopimuksia tehdään kestoltaan vuodesta kahteen vuotta. Hankinnan sisällöstä vas-
taa ajoneuvokaluston asiantuntijatyöryhmä, joka selvittää ja määrittelee ambulanssin toiminnalliset, 
tekniset, hoidolliset ja potilas- sekä työturvallisuus näkökulmat. Näistä muotoutuvat hankinnan sisältö 
ja arviointikriteerit. Hankinnat ovat alustan ja korityön kokonaishankintoja. Laadun osuus hankinnassa 
on yleensä 50% ja hinnan 50%. Suomessa on kolme potentiaalista valmistajaa ja hankinnan ylittäes-
sä EU-kynnysarvon on esiintynyt kiinnostusta EU-alueelta Suomen ambulanssi markkinoille. Ambu-
lanssien rakentaminen on hyvin yksilöllistä ja vaatii asiantuntijoiden tarkistuskäyntejä koritehtaalla. 
Yhden ambulanssin hankinta-arvo on noin 130 000 – 150 000 euroa. Oulu-Koillismaa hankkii kuusi ja 
Jokipelastus viidestä seitsemään ambulanssia vuodessa, joten hankinnan kokonaislaajuus noin 11 - 
13 yksikköä vuodessa. Vuosittainen ambulanssihankintojen yhteisarvo arvo vaihtelee 1 430 000 – 
1 950 000 euron välillä. Ambulanssien varsinainen hankintaprosessi kestää noin vuoden.  
 
Selvityshankkeen tarkasteluajankohtana leasingrahoituksen piirissä on 28 ambulanssia. Osa Oulu-
Koillismaan yksiköistä on vielä omalla rahoituksella. Vuoden 2022 alusta uusien hankintojen rahoi-
tusmuotona on molemmissa pelastuslaitoksissa rahoitusleasing. Ambulanssien leasingkustannus on 
33 000 - 59 000 euroa yhtä yksikköä kohden vuodessa. Jos kaikki välittömässä valmiudessa olevat 
ambulanssit ovat leasingrahoituksella hankitut on kustannusten keskiarvo noin 1,8 miljoonaa euroa 
vuodessa. Kenttäjohtoyksiköiden leasingkustannus on noin 72 000 euroa vuodessa. Ajoneuvohankin-
noissa lunastusarvo 1% hankintahinnasta, joten vuosittainen lunastusarvo on 13 000 – 20 000 euroa. 
Ambulanssien leasingaika on kolmesta neljään vuotta ja kenttäjohtoyksiköllä viisi vuotta. Pienajoneu-
voja on hankittu investointihankintana (omarahoitteinen), jos kyseessä on uushankinta tai ajoneuvoja 
on lunastettu pelastuksen käytöstä poistuvista tarkastusajoneuvoista.   
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ambulanssien alustat ovat samankaltaiset, mutta 
poikkeavat korityön ja varustuksen osalta merkittävästi toisistaan. Ennen hankinnan käynnistämistä 
tulee perustaa ajoneuvoasiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on löytää koko sairaanhoitopiirin aluet-
ta koskeva yhteinen ambulanssin alustan ja korityön malli. Malleja voi olla muutamia, jotka ovat ra-
kennetut alueen erityispiirteet huomioiden (kaupunki / haastava maasto).  Hankinnassa on huomioita-
va ambulanssin tekniset, toiminnalliset, hoidolliset ja potilas- sekä työturvallisuus näkökulmat, koko-
naistaloudellisuus sekä kestävä kehitys. Ambulanssien hankintaprosessiin on varattava vähintään 
yksi vuosi ja koko prosessiin on noin 1,5 vuotta. Ambulanssi on ensihoitajan keskeinen työväline ja 
siihen tehtävät muutokset vaativat ennakoimista. Vaikka hankinnassa on mukana asiantuntijatyöryh-
mä, myös henkilöstön näkemykset ambulanssien ja hoitovälineistön muutoksiin on otettava huomi-
oon.  
 
Työryhmä arvioi, että hankintojen keskittämisellä voidaan parantaa koko ensihoidon laatua ja kustan-
nustehokkuutta. Keskitetyssä toiminnassa on hankintayksikön johtaminen ja toiminnan mittaaminen 
helpompaa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisää osaamista, jolloin innovaatiot ja toiminnan kehittämi-
nen paranevat, koska substanssiosaajilla enemmän resursseja keskittyä toiminnallisten asioiden pa-
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rantamiseen. Näin hankintojen laatu kokonaisuudessaan paranee ja riskit pienentyvät. Hankintojen 
tekninen toteuttaminen keskitetään hankinta-asiatuntijoille sairaanhoitopiiriin ja hankinnan sisällön 
tuottamisessa on mukana ensihoidon sekä tekniikan asiatuntijoita. Hankintaosaaminen kehittyy koko 
toiminnan osalta ja hankinnan epäonnistumisen riski vähenee. Hankinnan sisällön osaaminen para-
nee, kun koko alueen asiantuntijat muodostavat tiimin, joka osallistaa henkilöstöä hankinnan sisällön 
tuottamisessa. Yhteinen hankinta tuottaa yhdenmukaiset työvälineet, joiden käyttö, huolto ja ohjeis-
taminen yhdenmukaistuvat. Näillä toimin parannetaan ensihoidon laatua sekä potilas- että työturvalli-
suutta. Nykyisessä kolmen organisaation mallissa hankintojen tekemiseen osallistuvat erityisesti esi-
miehet. Keskittämisellä voidaan vapauttaa heidän työaikaansa esimiestyöhön. Yhdenmukaiset toimin-
tamallit lisäävät henkilöstön tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua  
 
Kustannustehokkuutta keskitetyillä hankinnoilla saadaan, jos hankinnan sisältö on yhdenmukainen ja 
hankinnan suuruus kasvaa merkittävästi. Erityisesti ambulanssihankinnoissa voidaan tuottaa kustan-
nustehokkuutta, kun kertahankinta on suuri ja sisältö yhdenmukainen. Käytetyn työajan säästö lisää 
tehokkuutta, mikäli vapautuva työaika käytetään erityisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen.   
 
Kilpailutuksen epäonnistuminen aiheuttaa myös palveluntuotannolle merkittävän riskin. Jos kilpailu-
tuksessa epäonnistutaan voi hankintaan tulla pitkä katkos ja ambulanssikaluston kunto heikkenee. 
Toimittajan kanssa ajautuminen reklamaatio tai korjaus kierteeseen heikentää myös toiminnan var-
muutta.  Ambulanssihankinnoissa erityisesti riskinä on, että ajonevojen alustojen saatavuus viivästyy 
tai koritehtaan rakennustyössä ilmenee ongelmia.  
 
Johtopäätökset 
 

Hankintojen keskittäminen on kustannustehokasta, sen avulla voidaan parantaa hoidon laatua, työ- ja 
potilasturvallisuutta sekä varautumista ja vapauttaa työaikaa. Yhdenmukainen kalusto ja toimintamallit 
parantavat hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä työhyvinvointia ja tukevat lähijohtamista. 
Työryhmä esittää, että hankintojen näkökulmasta yhden organisaation malli on kustannustehokas, 
parantaa hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä varautumista. Isossa organisaatiossa hankin-
toja tehdään tiimissä, jossa on useita asiantuntijoita, jolloin varmistetaan osaamisen säilyminen kai-
kissa tilanneissa. Hankintaosaamisen jatkuvuuden varmistaminen vähentää hankintaprosessiin liitty-
vää riskiä. 
 
Työryhmä esittää, että luodaan yhteiset hankintaprosessit ensihoitopalveluun.    
 
Mikäli ensihoitopalvelun toteuttamista jatketaan yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitosten kanssa, 
on perusteltua selvittää, onko hyödyllistä hankkia ambulanssit sairaanhoitopiirin hankintayksikön 
kanssa yhteistyössä.  
 
 

6 KALUSTO- JA VARUSTEPROSESSIT 

 
Työryhmä selvitti kalusto-, huolto-, hoitotarvike-, kulutustarvike, lääkehuolto-, logistiikka sekä varuste-
prosessit Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili 
toimintojen samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Työryhmä esitti uudet kalusto-, huolto-, hoitotar-
vike-, kulutustarvike, lääkehuolto-, logistiikka sekä varusteprosessit ja arvioi niiden vaikutuksia ensi-
hoitopotilaan hoitoon, työhyvinvointiin, uudistuskykyisyyteen, muutoksen hallintaan, kustannuksiin, 
resilienssiin sekä kestävään kehitykseen.  
 
Ambulansseja on yhteensä selvityksen teko hetkellä 63 kappaletta, joiden hankinta-arvo on ollut 8,3 
miljoonaa euroa. Ambulanssien alustoina ovat Mercedes Benz Sprinter CDI, vetotavaltaan taka- tai 
nelivetoisina. Ambulanssin elinkaari on neljästä kuuteen vuotta. Ambulanssien varustukseen kuuluvat 
potilassiirtovälineistö, joka sisältää potilaspaarit, kantotuolin ja kauhapaarin. Pelastuslaitosten ambu-
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lanssien korityössä, hoitovälineistön sijoittelussa, sekä potilassiirtovälineistössä on toiminnallisesti 
merkittävästi eroavaisuuksia. Kenttäjohtoyksiköitä on neljä, niiden hankinta-arvo on ollut 400 000 eu-
roa ja elinkaari on seitsemän vuotta. Kenttäjohtoyksiköiden alustat ovat Mercedes Benz Vitoja ja veto-
tavaltaan nelivetoisia, lukuun ottamatta vanhinta yksikköä. Vanhin yksikkö on vuodelta 2002, joka 
toimii varayksikkönä, yksi on hankittu vuonna 2013 ja kaksi vuonna 2016. Seuraava hankinta toteute-
taan viimeistään vuonna 2023.  Kenttäjohtoyksiköistä kolme on leasingrahoituksen piirissä ja yksi 
lunastettu omaksi. Miehistönkuljetusajonevoja on 10, joista kahta lukuun ottamatta on hankittu pelas-
tuksen poistuvista tarkastusajoneuvoista, joiden lunastusarvo ensihoidolle on ollut 2000-6000 euroa. 
Miehistönkuljetusajoneuvot ovat koko pelastuslaitoksen henkilöstön käytettävissä. Tarvitaanko mie-
histönkuljetusajonevoja sairaanhoitopiirin organisaatiossa vai tehdäänkö siirtymiä esimerkiksi vuokra-
autoilla, tämä vaatii tarkempaa selvittelyä. 
  
Taulukko 4. Ajoneuvokaluston määrä.   
 

Ajoneuvo JOPELA OKPL PPSHP Kaikki yhteensä 

Ambulanssi 30 33   63 

Kenttäjohtoyksikkö     4 4 

Henkilöauto 7 2   9 

Pikkubussi 1     1 

Yhteensä 38 35 4 77 

 
Ajoneuvojen huoltoprosessi on merkittävä kokonaisuus ensihoitopalvelussa. Huoltoprosessi sisältää 
määräaikaishuollot, katsastukset, korjaukset, rengas- ja polttoaine-, pesuainekulut, vakuutukset sekä 
ajoneuvojen huolto- ja korjaustarpeen aiheuttamat logistiikkakustannukset. Huoltoprosessien vuosi-
kustannukset ovat noin miljoona euroa vuodessa, huoltotoiminnan kustannukset ovat noin 874 000 
euroa ja kalustonhuollon henkilöstömenot ovat noin 120 000 euroa vuodessa (2,5 päätoimista henki-
löä).  
 
Taulukko 5. Ensihoidon ajoneuvojen toimintakustannukset vuonna 2019.  
 

Ajoneuvojen toimintakustannukset  tp 
2019 OKpela Jokipela PPSHP  Yhteensä 

Määräaikaishuolto € 65000 75000 3753 143753 

Vauriokorjaukset, muut huollot € 30000 10000   40000 

Huolenpitosopimus ei  on     

Takuuaika 2-4 vuotta 2-3 vuotta 2 vuotta   

Vakuutukset  11746 21354 1809 34909 

Renkaat  20000 38000 2829 60829 

Polttoaineet  235000 298600 8723 542323 

Pesuaineet 12000 4000 20 16020 

Huoltojen logistiikka  16000 20000   36000 

          

Ajoneuvojen toimintakustannukset 389746 466954 17134 873834 

 
Lääkintälaitteita on paljon, yhteensä 613 eri laitetta ja suurin osa on huollettava vuosittain. Defibril-
laattoreja on käytössä 69 laitetta, joista Zoll X-sarja merkkisiä on 44 ja Lifepak15 merkkisiä 25. Zoll X-
sarjalaisen elinkaari on valmistajan mukaan seitsemän vuotta ja laitteista ennen vuotta 2022 on vaih-
dettava uuteen 23.  Lifepak defibrillaattorille valmistaja ei ole ilmoittanut laiteen elinikää. Sairaanhoi-
topiirin lääkintätekniikan mukaan lääkintälaitteiden keskimääräinen elinkaari on noin 10 vuotta. Li-
fepak defibrillaattoreista vuonna 2022 on yli 10 vuotta vanhoja 28 laitetta. Suurin osa defibrillaattoreis-
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ta on vaihtumassa. Vuoteen 2022 mennessä 69:stä defibrillaattorista joudutaan uusimaan 49. Ensi-
hoidossa käytettävän yhden defibrillaattorin hankinta hinta on noin 23 000 - 35 000 euroa, joten han-
kinta on merkittävä.  
 
Sairaanhoitopiiri on aloittamassa defibrillaattori kilpailutusta. Ensihoidon defibrillaattori hankinta on 
hyvä toteuttaa osana tätä kokonaishankintaa. Ensihoidon laitevaatimukset poikkeavat sairaalan vaa-
timuksista, jolloin ensihoidon asiantuntemuksen on oltava mukana hankintaprosessissa. Huomioita-
vana on myös Kansallisen ensihoitokertomuksen laitevaatimusten täyttyminen, sekä laitteiden yh-
teensopivuus päivystysten ja ensivasteen laitteiden kanssa.  Yhteishankinnalla saadaan yhtenäistet-
tyä koko alueen lääkintälaitekantaa ja samalla parannettua potilas- ja työturvallisuutta.  
 
Ventilaattoreita ensihoidossa on kahden merkkisiä Hamilton (2 kpl), jota käyttää lääkäriyksikkö ja 
Oxylog (20 kpl), joita on sijoitettu ambulansseihin. Ensihoidon ruiskupumput (78 kpl) ovat kaikki Braun 
merkkisiä, alkometrit (96 kpl) ja häkämittarit (62 kpl) ovat Dräger-merkkisiä, saturaatiomittarit (95 kpl) 
pääasiassa Nonineita.  Intraosseaali poria (60 kpl) on kahta eri merkkistä Vidacare ja Teleflex. Säh-
köimut (78 kpl) ovat myös kahta eri merkkiä Weinmann ja Oscar Boscarol. Paineluelvytyslaitteet (6 
kpl) ovat kaikki Lucas merkkisiä. Lääkäriyksikössä on muutamia erikoisvälineitä, kuten ultraääni, nes-
teenlämmitin, videolaryngoskooppi, joka on myös kenttäjohtoyksiköissä. Pääosa laitteista on yhte-
neväisiä, joka helpottaa laitehuollon toimintaa ja lisää sekä potilas- että työturvallisuutta henkilöstön 
työskennellessä eri yksiköissä tai samalla tehtävällä.  
 
Lääkintälaitehuoltoa toteutetaan jokaisessa organisaatiossa hieman eri tavalla. Sairaanhoitopiirissä 
on oma lääkintätekniikan yksikkö, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti lääkintälaitehuollosta. Lääkintä-
tekniikka on arvioinut, että nykyinen ensihoidon lääkintälaitteisto voidaan huoltaa sairaanhoitopiirin 
omana toimintana ja sen tuottamiseen tarvitaan kahden henkilön työpanos. Nyt ensihoidossa lääkin-
tälaitehuoltoon kuluu noin 50 000€ vuodessa sekä enemmän kuin yhden päätoimisen henkilön työai-
ka. Lääkintähuoltoa tarvitaan myös lähipalveluna, lähinnä koordinoimaan ja selvittämään epäselvät 
huoltotarpeet. Lääkintälaitehuollon keskittäminen kannattaa, jotta toiminta on tehokkaampaa. Kustan-
nussäästöjen saaminen on epävarmaa. Lääkintälaitehuoltoon on syytä harkita samankaltaista huolto-
toimintamallia kuin ajoneuvoillekin. Sijoittamalla Ouluun lisälaitteita voi yksikkö jättää huollettavan tai 
rikkoutuneen laitteen Ouluun ja ottaa vaihtolaitteen käyttöön. Vuosihuoltoon tehokkuutta saadaan, jos 
huolto voi jalkautua ja huoltaa asemilla kaikki yksikön lääkintälaitteet samanaikaisesti. Lääkintälaite-
huolto vaatii ainakin yhden päätoimisen ensihoidon huoltomestarin koordinoimaan ja selvittämään 
huoltojen tarvetta. Tämä palvelu tulee toteuttaa lähipalveluna. 
 
Hoito- ja kulutustarvikeprosessit ovat merkittäviä prosesseja niin toiminnan ylläpitämiseen kuin ensi-
hoidon varautumiseen. Hoito- ja kulutustarvikeprosessiin käytetään paljon työaikaa ja toiminnan ko-
konaiskustannukset ovat merkittäviä. Vuodessa hoitotarvikkeisiin kuluu yli 400 000€ ja näissä hukan 
määrä on suuri. Sairaanhoitopiirissä on oma hoito- ja kulutustarvikehuollon hankintarinki, joka tuottaa 
lähes kaikki sairaanhoitopiirissä tarvittavat tuotteet. Tuotevalikoima on laaja ja tehokkaasti kilpailutettu 
sekä tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Loppukäyttäjiltä kerätään tietoa, jota hyödynnetään tuote-
kehittelyssä. Sairaanhoitopiirillä on sähköinen tilausjärjestelmä Emmi, johon sisältyy myös raportointi-
järjestelmä. Logistiikka toimii käsikädessä hoito- ja kulutustarvikepalvelussa ja sairaanhoitopiirillä on 
myös hyllytyspalvelua.  Sairaanhoitopiirin hankintayksikön on mahdollista tuottaa hoito- ja kulutustar-
vikepalvelu, hankinnat ja logistiikan koko sairaanhoitopiirin ensihoidon toiminta-alueelle.  
 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen ensihoito tilaa lääkkeet sairaanhoitopiirin sairaala-apteekista. 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoito tilaa lääkkeet Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lääkekes-
kuksesta, jonka kanssa on solmittu lääkehuoltosopimus 31.12.2021 saakka. Lääkehappi tilataan sai-
raanhoitopiirin kilpailuttaman hankinnan kautta. Ensihoidon kenttäjohtoyksiköt saavat tarvittavat lääk-
keet OYS:n päivystyksestä ja Oulaskankaan aluesairaalan apteekista. FH50 käyttää myös lääketi-
lauksessa sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkia. Ensihoidon lääkehuollon on toimittava saumattomasti 
ja toimintavarmasti. Ensihoidon lääkevalikoimasta päättää ensihoidon vastuulääkäri ja valikoimaa 
päivitetään vuosittain. Uudet kriittiset lääkkeet voidaan ottaa käyttöön nopeasti. Lääkehuoltoon on 
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sekä sairaanhoitopiiri, Oulu-Koillismaan että Jokilaaksojen pelastuslaitokset laatineet lääkehoitosuun-
nitelman Turvallinen lääkehoito –oppaan (THL 2015) mukaisesti. Ensihoidon vastuulääkäri on hyväk-
synyt suunnitelmat ja jokaisessa organisaatiossa on nimetty henkilö vastaamaan lääkehuollosta.  
 
Ensihoitajan työtehtävät suoritetaan hyvin erilaisissa ja usein myös erittäin haastavissa olosuhteissa. 
Työturvallisuuden varmistaminen edellyttää varusteilta useita turvallisuuselementtejä. Suojavaattei-
den tulee suojata erilaisilta taudinaiheuttajilta ja niissä tulee kyetä työskentelemään kylmässä, kuu-
massa, sateessa, myrskyssä, haastavassa maastossa tai tilassa sekä useissa haastavissa tilanteis-
sa, kuten liikenneonnettomuus tai väkivaltatilanteet. Suojavarusteiden huolto on vaativaa ja ne huolle-
taan pyykkihuoltoa myöten asemilla ensihoitajien toimesta. Varustekaapin sisällön hinta yhtä ensihoi-
tajaa kohden on noin 1600 euroa. Vuosittainen varustekustannus koko sairaanhoitopiirin ensihoidos-
sa on noin 65 000 euroa vuodessa. Varusteiden elinkaari on yhdestä vuodesta seitsemään. Osa väli-
neistä on henkilökohtaisia ja osa yhteiskäytössä. Ensihoidon varusteet ovat siis erityisvälineistöä ja 
niiden toimittajia Suomessa on muutamia. Molempien pelastuslaitosten ensihoidon varusteet ovat 
samojen valmistajien toimittamia. Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi 
varusteprosessi ei oleellisesti muutu. Varustehuollossa tulee selvittää, käytetäänkö pesulapalvelua vai 
jatketaanko huoltoa osana asemapalvelua. Varusteiden hankinta vaatii hyvää sisällön avaamista. 
Voimassa olevaa varusteiden hankintasopimusta ei ole vuonna 2022. Kilpailutus on syytä aloittaa 
mahdollisimman nopeasti ja on syytä arvioida suojavaatteiden osalta vuokravaatepalvelua. Jos varus-
tehuolto muuttuu ostettavaksi palveluksi, on logistiikalla keskeinen merkitys kilpailutuksessa.  
 
Johtopäätökset  
 
Siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi kalusto-, lääkehuolto-, hoito- ja kulutustarvike-, huol-
to- ja logistiikkaprosessien näkökulmasta arvioidaan olevan kustannustehokasta ja kehittävän potilaan 
hoidon laatua. Yhdenmukainen kalusto ja toimintamallit parantavat hoidon laatua, työ- ja potilasturval-
lisuutta sekä lisäävät työhyvinvointia ja tukevat lähijohtamista. Keskitetyt lähitukipalvelut parantavat 
hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä varautumista ja vapauttavat työaikaa henkilöstöjohta-
miselle. Moniammatillinen osallistava tiimityö kehittää osaamista ja auttaa muutoksen hallinnassa. 
Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen ja hukan poistaminen tehostuvat.   
 
Työryhmä esittää, että luodaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluun yhteiset kalusto-, lääkehuolto-, 
hoito- ja kulutustarvike-, huolto- ja logistiikkaprosessit.    
 
Jotta muutoksen tuomat positiiviset vaikutukset ovat mahdollista toteuttaa, vaativat nämä muutoksen 
hyvää ja selkeää johtamista sekä resursointia. Muutokseen osallistaminen ja uusien toimintatapojen 
jalkauttaminen vaativat myös hyvää johtamista ja työajan resursointia. Mikäli näissä epäonnistutaan, 
kääntyvät vaikutukset negatiivisiksi. Mikäli ensihoitopalvelun toteuttamista jatketaan yhteistoimintaso-
pimuksilla pelastuslaitosten kanssa, on perusteltua selvittää, onko hyödyllistä tuottaa kalusto-, lääke-
huolto-, hoito- ja kulutustarvike-, huolto- ja logistiikkaprosessit sairaanhoitopiirin tukipalveluyksiköiden 
kanssa yhteistyössä.  
 
 

7 SOPIMUKSET 

 
Kalusto/hankinnat/sopimukset –työryhmä selvitti ensihoitopalvelun sopimusten nykytilan Jokilaakso-
jen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä. Sopimuksista selvitettiin pääl-
lekkäisyydet, siirrettävyydet, irtisanomisajat sekä pelastustoimen ja ensihoidon yhteiset sopimukset.  
Erityisesti huomioitiin toimintojen kannalta kriittiset sopimukset ja arvioitiin hankinnan näkökulmasta 
kilpailutuksen tarve.  
 
Toimitilojen vuokrasopimukset ovat solmittu toistaiseksi voimassa oleviksi. Irtisanomisaika Jokilaakso-
jen pelastuslaitoksella on seuraava kalenterivuosi ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella 12 kuukaut-
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ta. Sairaanhoitopiirissä ensihoidon tilojen vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irti-
sanomisaika on kuusi kuukautta. Muutamia toimitiloja on vuokrattu yrityksiltä ja niiden vuokarasopi-
musten irtisanomisajat vaihtelevat. Yksityisiltä vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset ovat siirrettävis-
sä sairaanhoitopiirille. Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, on aloitettava 
neuvottelut vuokrasopimusten sisällöstä pelastuslaitosten, sairaanhoitopiirin ja toimitilojen omistajien 
kanssa. Alueemme kunnat omistavat suurimman osan toimitiloista.   
   
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palvelimet ovat Oulun Digin omistamia ja palvelimiin on määräai-
kaiset vuokrasopimukset, ensihoidon käytössä olevat palvelinten vuokrasopimukset päättyvät 
31.8.2022.  Jokilaaksojen pelastuslaitosten palvelimet on vuokrattu Joki ICT Oy:ltä ja vuokrasopimus 
on toistaiseksi voimassa oleva, irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Palvelinten vuokrasopimukset 
ovat tarvittaessa siirrettävissä sairaanhoitopiirille. Pelastuslaitosten työasemat on hankittu leasingso-
pimuksilla ja niiden omistajan toimii Oulun Digi ja Joki ICT Oy. Vuokrasopimukset ovat kolmen tai nel-
jän vuoden mittaisia ja niitä solmitaan jatkuvasti. Vuokrasopimukset ovat tarvittaessa siirrettävissä 
sairaanhoitopiirille. Puhelinoperaattoreiden sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja niiden 
irtisanomisaika on kuukausi.  
 
Vuonna 2022 kaikki ambulanssit ovat leasingrahoituksen piirissä ja sopimukset omistavat Ylivieskan 
kaupunki tai Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Sopimukset ovat siirrettävissä sairaanhoitopiirille. Lää-
kintälaitteiden huollon voi tuottaa sairaanhoitopiirin lääkintätekniikka, joten olemassa olevat sopimuk-
set voidaan irtisanoa. Hoito- ja kulutustarvikkeet sekä lääkehuolto voidaan tuottaa sairaanhoitopiirin 
hankintojen ja sairaala-apteekin kautta, joten olemassa olevat sopimukset voidaan irtisanoa. 
 
Ensihoitopalvelulla on yhteensä 63 muuta sopimusta, kuin tietohallinnon, toimitilojen ja ajoneuvoka-
lustojen sopimukset. Pelastuslaitoksilla on päällekkäisiä sopimuksia 12, esimerkiksi Kansaneläkelai-
toksen kanssa tehtävä matkakorvausten suoraveloitussopimukset. Osa sopimuksista on ensihoidon ja 
pelastustoimen yhteisiä sopimuksia.  Osa toiminnoista jää edelleen yhteiskäyttöön, joten sopimusten 
sisältö ja omistajuus täytyy selvittää ja arvioida voidaanko jatkaa samalla sopimuksella, vai tuleeko 
sairaanhoitopiirin solmia uusi sopimus. Osa sopimuksista (25 kpl) voidaan irtisanoa, koska ne liittyvät 
päällekkäisiin toimintoihin tai toimintoihin, joita sairaanhoitopiiri tuottaa oman palveluna. Osa irtisano-
misajoista on yhdestä kuuteen kuukautta, osassa kalenterivuosi kerrallaan, jolloin sopimus tulee irti-
sanoa jo loppu vuonna 2020. 
 
Kriittisiä sopimuksia ovat ensihoitopalvelun järjestelmän sopimukset, joita ovat ensihoitokertomus-, 
tilastointi- ja laskutussopimukset. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Codea Oy:n kanssa solmima sopi-
mus on määräaikainen ja päättyy 31.12.2022. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ja CGI Suomi Oy:n 
Merlot Medi –ensihoidon järjestelmäsopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanomisaika on 
kolme kuukautta. Mikäli sairaanhoitopiiri aloittaa henkilöstöhallinnon pilotin ja pilotissa on tavoitteena 
kokeilla CGI Suomi Oy:n Promeron –järjestelmää, on selvitettävä järjestelmän hankinta. Toiminnan 
kannalta kriittisten sopimusten siirtäminen tai uuden kilpailuttaminen tulee aloittaa heti valtuuston pää-
töksen jälkeen kesällä 2020, mikäli siirrytään sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi.   
 
Johtopäätökset  
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, sopimusten siirtäminen ja päät-
täminen on aloitettava syksyllä 2020. Pelastustoimen kanssa on neuvoteltava yhteiskäytössä olevien 
järjestelmien sopimuksista. Tietohallinnon työryhmä on selvittänyt, että voiko pelastustoimi voi myydä 
sopimuksella nykyisen tietohallinnon palveluja sairaanhoitopiirin ensihoidolle. Mikäli tietohallinnon 
järjestelmät hankitaan pelastuslaitoksilta, hankintayksikön tulee selvittää hankintamalli.  
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, on kriittisten toimintojen sopimus-
ten tilanne otettava selvitykseen jo syksyllä 2020.  
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8 TIETOHALLINNON PROSESSIT 

 
Tietohallinto työryhmän selvitti ensihoitopalvelua koskettavien tietohallintomallien nykytilan Jokilaak-
sojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen erilaisuut-
ta. Työryhmän esittää mahdollisen uuden toimintamallin, mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin or-
ganisaatioon ja arvioi mahdollisen muutoksen vaikutukset ensihoitopotilaan hoitoon, työhyvinvointiin, 
muutos- ja uudistuskykyisyyteen, talouteen, resilienssiin ja kestävään kehitykseen.  
 
Ensihoitopalvelun käytössä on siis 14 eri palvelinta. Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi 
tuotannoksi, tulee selvittää, kenen kanssa palvelintilan vuokraamisesta sovitaan. Ensihoidon käytössä 
on yhteensä 244 työasemaa, joiden hankinta ja tuki tuotetaan kolmella eri tavalla.  Työasemien uudel-
leen asentaminen sairaanhoitopiirin tietohallinnon järjestelmien alaisuuteen tai uusien työasemien 
hankkiminen on kallista ja vaatii paljon työaikaa. On arvioitava, voiko ensihoito jatkaa samoilla työ-
asemilla ja samalla tietohallinnon tuella, jos siirrytään sairaanhoitopiirin organisaatioon. Tietohallinnon 
siirtyminen sairaanhoitopiiriin tapahtuisi ensihoidon osalta samaan aikaan, kun siirrytään turvallisuus-
verkkoon ja kansalliseen kenttäjohtojärjestelmään. Ostopalvelusopimus pelastuslaitoksilta toimisi väli-
vaiheen tietohallinnon toimintamallina.  
 
Ensihoidon käytössä on lukuisia tulostimia (96 kpl). Ensihoitoyksiköissä käytetään oheistulostimia (62 
kpl), niitä tarvitaan ensihoitokertomuksen ja laskutusosion tulostamiseen. Muut tulostimet ovat hallin-
non käytössä ja niistä verkkotulostimia on 28, joista 18 yhteiskäytössä pelastustoimen kanssa. Sai-
raanhoitopiirissä ensihoidon käytössä on neljä verkkotulostinta, ja ne ovat tietohallinnon omistukses-
sa.  On arvioitava, voidaanko yhteiskäyttötulostimien käyttöä jatkaa, jos toiminta siirtyy sairaanhoito-
piirille.  
 
Matkapuhelimia on yhteensä 142. Matkapuhelimet ovat pääsääntöisesti omassa omistuksessa, aino-
astaan kuusi puhelinta Oulun Digin omistuksessa ja näiden puhelimien sopimukset päättyvät ennen 
vuotta 2022. Puhelinliittymiä on ambulansseissa lukuisia. Operaattorit on kilpailutettu isäntäkunnan 
toimesta. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja niiden irtisanomisaika on kuukausi. Yhteen-
sä ensihoidossa on 304 eri puhelinliittymää, joihin palvelua tuottaa kolme eri operaattoria. Mikäli toi-
minta siirtyy sairaanhoitopiirille, hankitaan puhelinliittymät sairaanhoitopiirin kilpailutetun sopimuksen 
kautta. Viranomaispuhelimet (Virve) ovat sairaanhoitopiirin omistamia sekä hallinnoimia ja ne luovute-
taan sopimuksen mukaisesti palveluntuottajan käyttöön. Palveluntuottaja maksaa Virve-laitteiden 
käyttökustannukset suoraan Suomen Erillisverkko Oy:lle. Ambulanssissa tulee olla kolme eri Virve-
päätelaitetta. Sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä käytössä 246 eri Virve-laitetta.  
 
Ensihoidon tietoliikenneyhteydet (16 kpl) ovat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella yhteiset pelastus-
toimen kanssa. Muutamille (4 kpl), pelkästään ensihoidon käytössä oleville asemille, tietoliikenneyh-
teys on rakennettu vain ensihoidon käyttöön. Tietoliikenne yhteydet omistaa Oulun Digi, yhtä pelas-
tuslaitoksen omaa kiinteää yhteyttä Suomen Erillisverkkoihin lukuun ottamatta.  Oulun Digin kanssa 
on solmittu tietoliikenneyhteys sopimus 31.12.2029 saakka. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella tietolii-
kenneyhteydet (12 kpl) ovat yhteiset pelastustoimen kanssa. Kahteen ensihoidon väistötilaan on ra-
kennettu ensihoidolle oma yhteys. Yhteydet ovat Joki ICT Oy:n tai Elisan Oyj:n omistamia, sopimuk-
set ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisanomisaika on kuukausi. Sairaanhoitopiirin yhteydet ovat 
DNA Oyj:n omistamia, sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisanomisaika on kuukausi. 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, voi syntyä tarve rakentaa tietolii-
kenneyhteydet omana erillisenä palveluna. On arvioitava, millaiset yhteydet eri asemat tarvitsevat ja 
kuinka ne rakennetaan. Siirryttäessä turvallisuusverkkoon tulee selvittää, voidaanko toimia kokonai-
suudessaan turvallisuusverkossa ja voidaanko käyttää pelastustoimen kanssa yhteistä tietoliiken-
neyhteyttä.  
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tietohallinnon tuen tuottaa Oulun Digi hallinnon työasemille, palve-
limille ja paloasemien yhteyksille. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tietohallinnon tuen tuottaa Joki ICT 
Oy hallinnon työasemille, palvelimille ja paloasemien yhteyksille. Sairaanhoitopiirin tietohallinto antaa 
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ensihoidolle tukea seuraaviin kokonaisuuksiin: käyttöoikeudet, serveriympäristöt, tietokanta, tietolii-
kenneyhteydet, laiteasennukset- ja hankinnat sekä toimintaympäristön päivitys-, opastus ja ylläpito-
tehtävät.  
 
Taulukko 8. Ensihoitopalvelun tietohallinnon keskeiset toiminnot. 
 

Toiminto OKPela Jopela PPSHP Yhteensä 

Työasemat         

Navigointi (ambulanssi) 28 28 3 59 

Kirjauskoneet (ambulanssi) 40 22 5 67 

Muut työasemat 42 48 28 118 

Yhteensä 110 98 36 244 

          

Palvelimet 3 10 1 14 

Tulostimet  51 41 4 96 

Matkapuhelimet 49 79 14 142 

Puhelinliittymät 117 173 14 304 

Tietoliikenneyhteydet 16 12 1 29 

          

ICT tuen määrä htp 
0,5 + muu  

tukipalvelu 
1 + muu 

tukipalvelut  
0,5 +muu   
sekä erva 

2 + muu 
tukipalvelu  

 
Ensihoitopalvelun tietojärjestelmät ovat ensihoitopalvelun tuotannon näkökulmasta kriittiset. Palvelun 
toteuttaminen ei onnistu ilman luotettavasti ja saumattomasti toimivaa järjestelmää sekä järjestelmien 
välistä vuorovaikutusta. Työryhmässä tarkasteltiin ensihoitopalvelun tietojärjestelmien siirtämistä, ra-
kentamista ja tukipalvelujen tuottamista monesta eri näkökulmasta. Järjestelmien siirtäminen kahdes-
ta pelastuslaitoksesta ja kahdesta tietohallinnon organisaatiosta sairaanhoitopiirin tietohallinnon orga-
nisaatioon on haastava tehtävä. Tietohallinnon toiminnan rakentaminen ensihoitopalveluun nykyisen 
järjestelmän tilalle ja osittain pelastustoimen rinnalle on aikavievää ja kallista. Erityisesti tässä tilan-
teessa, jossa aikaa mahdollisesta siirtymispäätöksestä uuden rakentamiseen olisi korkeintaan 1,5 
vuotta. Arvioitiin, että aika uuden järjestelmän hankintaan, rakentamiseen sekä koekäyttämiseen ja 
loppukäyttäjien perehdyttämiseen on liian lyhyt. Lisäksi Kansallinen turvallisuusverkko ja kenttäjohto-
järjestelmä (Kejo) ensihoitokertomuksineen otetaan käyttöön koko Suomessa seuraavien vuosien 
aikana. Kejon käyttöönoton tavoiteaikatauluksi on asetettu vuosi 2022. Näiden järjestelmien käyttöön-
otto vaatii oman valmistautumisen, loppukäyttäjien koulutuksen, järjestelmien hankinnat ja asennuk-
set. Nyt käytössä olevasta tietohallinnon järjestelmien toiminnan siirrosta sairaanhoitopiirin järjestel-
miin olisi tulossa väliaikainen malli ennen turvallisuusverkon ja Kejon käyttöönottoa. 
 
Ensihoitotehtävistä muotoutuu laskutusaineistoa, joka lähetetään Kansaneläkelaitokselle, vakuutusyh-
tiöille, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sekä potilaille. Ensihoitokertomusjärjestelmä tuottaa 
laskun ja sen tulisi siirtyä sairaanhoitopiirin taloushallinnon järjestelmiin. Ensihoidosta arvioidaan 
muodostuvan 100 000 laskusuoritusta vuosittain. Mikäli toiminta siirtyy sairaanhoitopiirille, tulee ensi-
hoitokertomusten (Codea ja Merlot Medi) laskutusjärjestelmistä luoda rajapinnat sairaanhoitopiirin 
taloushallintoon.  
  
Henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuus on ensihoitojärjestelmien kriittinen toiminto. Henkilöstötyö-
ryhmä on arvioinut, että sairaanhoitopiirin työvuorohallintajärjestelmä ei kykene toimiaan ensihoidos-
sa. Henkilöstötyöryhmä on esittänyt, että sairaanhoitopiirissä aloitettaisiin pilotti, jossa käytetään Joki-
laaksojen pelastuslaitoksella käytössä olevaa henkilöstöhallinnon järjestelmää. Mikäli ensihoito siirtyy 
sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, on tietohallinnon tuotettava yhdessä järjestelmän toimittajan 
kanssa kyseinen järjestelmä yhteen sopivaksi sairaanhoitopiirin henkilöstöhallinnon järjestelmiin. Tä-
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mä vaatisi myös hankintayksiköltä hankinnan arviointia ja tietohallinnolta mahdollisten rajapintojen 
luomista. Henkilöstöhallinnon järjestelmien mahdolliset muutokset vaativat vielä jatkoselvittelyä ja 
toiminnan arvioimista.  
 
Johtopäätökset 

 
Ensihoidon tietohallinnon järjestelmien siirtämistä sairaanhoitopiirin järjestelmiin, ei pidetty hyvänä 
vaihtoehtona. Joten selvitettiin ensihoidon tietohallinnon palvelujen ostamista pelastuslaitoksilta, Ou-
lun Digiltä ja Joki ICT Oy:ltä. Mikäli palvelut voidaan ostaa pelastuslaitoksilta olemassa olevina palve-
luina, turvataan kriittisten toimintojen jatkuvuus, varmistetaan loppukäyttäjien osaaminen sekä toteu-
tetaan toiminta mahdollisimman kustannustehokkaasti.  Pelastuslaitokset, Oulun Digi sekä Joki ICT 
Oy suhtautuvat myönteisesti tietohallinnon palvelujen myyntiin. Koska ensihoidon tietohallinnon toi-
minta jatkuisi samankaltaisena, voidaan suunnata voimavarat turvallisuusverkkoympäristön, kansalli-
sen kenttäjohtojärjestelmän sekä ensihoitokertomuksen käyttöönottoon. Sairaanhoitopiiri hankkisi 
ostopalveluna pelastuslaitoksilta työasemat, palvelintilaa, tietoliikenneyhteydet, ohjelmistojen sekä 
verkkotulostimien käyttöoikeudet sekä pelastuslaitosten identiteetin käyttöjärjestelmien käyttöä varten, 
sellaisenaan kuin ne nykyisin ovat. Ensihoidon henkilöstö tulee tarvitsemaan kaksi identiteettiä, pelas-
tuslaitosten ja sairaanhoitopiirin identiteetin sekä yhteyden rakentamisen työasemilta sairaanhoitopii-
rin järjestelmiin.  
 
Työryhmä esittää, että sairaanhoitopiiri ostaa tietohallinnon palvelut sellaisenaan, kuin ne nykyisel-
lään toimivat pelastuslaitoksilta ja/tai Oulun Digiltä sekä Joki ICT Oy:ltä siirtymävaiheen ajaksi.  
 
Pelastuslaitosten ensihoidon järjestelmistä muotoutuu lasku, jonka tulee siirtyä myyntireskontran kaut-
ta kirjanpitoon. Näistä järjestelmistä tulee luoda rajapinta sairaanhoitopiirin järjestelmiin. Mikäli siirty-
minen toteutuu, joudutaan käyttämään välivaiheen ajan kahta erilaista ensihoidon laskutusjärjestel-
mää. Henkilöstötyöryhmä on arvioinut, että sairaanhoitopiirin työvuorohallintajärjestelmä ei kykene 
toimimaan ensihoidossa. Henkilöstötyöryhmä on esittänyt, että sairaanhoitopiirissä aloitettaisiin pilotti, 
jossa käytetään Jokilaaksojen pelastuslaitoksella olevaa henkilöstöhallinnon järjestelmää.  
 
Työryhmä haluaa tuoda esille, että mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, tulee 
tietohallinnon ja ohjelmistojen toimittajien tehtäväksi tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmis-
tä rajapintoja sairaanhoitopiiri järjestelmiin. 
 
  

9 TALOUSPROSESSIT 

 
Taloustyöryhmän selvitti taloushallinnon mallien nykytilan Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastus-
laitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen erilaisuutta. Työryhmä tuotti koko Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun talousanalyysin, selvitti meno- ja tulorakenteet, eri 
laskutusjärjestelmät sekä hankintojen rahoitusmallit. Selvityksessä tuotettiin koetalousarvio vuosille 
2022 – 2024 vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella.  Hankinnat-, henkilöstö-, tietohallinto- ja toi-
mitilatyöryhmät tuottivat tietoa koetalousarvion laatimiseen. Selvitettiin omaisuuden siirtoa ja pelastus-
laitosten ensihoidon vakuutuksia ja vertailtiin niitä sairaanhoitopiirin vakuutuksiin. Selvityksessä huo-
mioitiin mahdollisen muutoksen vaikutus nykyisten organisaatioiden taloushallinnon eri toimijoihin, 
kuten Ylivieskan ja Oulun kaupunki, pelastuslaitokset, palveluntuottajat Monetra Oulu Oy ja Hetapal-
velut Oy. 
 
Tulorakenne selvitettiin vuoden 2019 tilinpäätöstietojen avulla. Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pe-
lastuslaitosten sekä sairaanhoitopiirin tuotot koottiin samaan laskelmaan. Ensihoidon tulot muotoutu-
vat kuntien ja kuntayhtyminen maksamista osuuksista sairaanhoitopiirille, Kansaneläkelaitoksen sai-
rasvakuutuslain alaisista ja vakuutusyhtiöiden maksamista korvauksista, potilaiden omavastuuosuuk-
sista sekä kuntien ja kuntayhtymien maksamista ensihoitopalveluun kuuluvista laitossiirtojen aiheut-
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tamista kustannuksista pelastuslaitoksille.  
 
 

 
 
Kuvio 10. Ensihoitopalvelujen tuotot (TP2019).   
 
 
Ensihoitopalvelun menot koostuvat henkilöstömenoista, asiakaspalvelujen ja muiden ostoista, tarvik-
keiden ja välineistön ostoista sekä muista kuluista.  
 
 

 
 
Kuvio 11. Ensihoitopalvelujen menot (TP2019).  
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten sekä sairaanhoitopiirin organisaatiossa hankinnat 
suunnitellaan ja budjetoidaan omaan taseeseen tai käytetään leasingrahoitusta. Pelastuslaitokset 
hankkivat leasingrahoituksen avulla kaluston, sairaanhoitopiiri käyttää leasingrahoitusta ja budjetoi 
osan hankinnoista omaan taseeseen.  Ensihoidon ajoneuvokaluston vuosittainen leasingrahoitus arvo 
on noin 1,8 miljoonaa euroa ja ensihoidon tietohallinnon laitteistojen vuosittainen rahoitusarvo on noin 
400 000 – 600 000 euroa. Siirryttäessä kansalliseen kenttäjohtojärjestelmään, hankitaan palvelut kes-
kitetysti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselta (Valtori). Oulaisten ensihoitoaseman rakennus-
hanke on vireillä ja sen arvioitu valmistuminen on vuonna 2023. Uudessa sairaanhoitopiirin sairaa-
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laprojektissa on suunnitteilla ensihoitokeskuksen sijoittaminen osaksi uutta sairaalaa, sen rakentu-
misaikataulu ei ole vielä selvillä.  
 
Koetalousarvio laadittiin vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella. Oletuksena on, että menot li-
sääntyvät kunakin vuonna kaksi prosenttia.  Tuottojen arvioitiin kasvavan prosentin verran kunakin 
vuonna, tilikauden tasaaminen nollaksi toteutettiin kunta ja kuntayhtymät tuotto- tilin kautta. Ensihoito-
tehtävämäärän kasvu lisää jonkin verran myyntituottoja valtiolta (Kela) sekä maksutuottoja (omavas-
tuuosuudet), mutta tehtävämäärän lisääntyminen ei ole suoraan suhteutettavissa tulojen lisääntymi-
seen. Koetalousarvioissa ei ole huomioitu, että sairaanhoitopiirin tuottaessa ensihoidon omana toimin-
tana voidaan synergiaetuja hakea ensihoitopalveluun liitettävillä muilla kuljetuksilla. 
 
Henkilöstömenoissa on huomioitu palkkojen harmonisoinnin vaikutus menoihin. Harmonisoinnin ko-
konaisvaikutukseksi on arvioitu 630 000 euroa. Harmonisointi voidaan toteuttaa asteittain esimerkiksi 
kolmen vuoden aikana tai korjata esimerkiksi yhdellä kertaa. Mikäli ensihoito siirtyy yleistyöaikaan, 
niin nykyisillä valmiuksilla kustannusvaikutus on noin 1,24 miljoonaa euroa vuosittain, joka aiheutuu 
18 ensihoitajan vakanssin lisäämisestä. Kunta-alan palkkauskorotusta on huomioitu kumuloituvasti 
kaksi prosenttia jokaiselle vuodelle. Toiminnan siirtäminen sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi vaatii 
pelastuslaitosten ensihoidon hallinnon ja sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen sekä yleishallinnon 
työpanosta. On arvioitu, että neljän henkilön työpanos on budjetoitava henkilöstömenoihin vuodelle 
2021 mahdollisen siirtymisen toteuttamiseksi. 
 
Kansallinen kenttäjohtojärjestelmä on otettava käyttöön koko Suomessa. Kenttäjohtojärjestelmä toimii 
turvallisuusverkossa ja palvelun tuottaa kokonaisuudessaan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
(Valtori). Turvallisuusselvitysten ja henkilökorttien hankkimisen kustannukset ovat noin 85 000 euroa 
kerta kustannuksena. Laitteet hankitaan leasingrahoituksella, jonka arvioitu vuosittainen kustannus on 
noin 400 000, kustannuksen hinta määrittyy työasemien lukumäärän ja leasingsopimuksen keston 
mukaan. Valtori perii tukea, joka määräytyy käyttäjien määrän mukaan, sen arvioitu vuosikustannus 
on 92 000 euroa. Käyttöönottokoulutuksen hinta on noin 50 000 euroa. Koetalousarviossa kustannuk-
set on arvioitu kolmelle vuodelle, jolloin perustamiskustannukset 200 000 euroa on sijoitettu vuosille 
2021 ja 2022, sekä täysimääräiset kustannukset vuodelle 2023. Kejon on arvioitu olevan käytössä 
täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä. Ei ole vielä tiedossa periikö Valtori joita-
kin lisenssikustannuksia, joten vuodelta 2023 ei ole vähennetty olemassa olevia tietojärjestelmien 
lisenssikustannuksia.    
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuonna 2022, on ratkaistava tieto-
hallinnon järjestelmien tilanne väliajaksi, ennen Kejon käyttöönottoa. Tietohallinnon työryhmä on esit-
tänyt, että sairaanhoitopiiri hankkisi ostopalveluna pelastuslaitoksilta työasemat, palvelintilaa, tietolii-
kenneyhteydet, ohjelmistojen sekä verkkotulostimien käyttöoikeudet, sekä pelastuslaitosten identitee-
tin käyttöjärjestelmien käyttöä varten, sellaisenaan kuin ne nykyisin ovat. Ensihoidon henkilöstö tulee 
tarvitsemaan kaksi identiteettiä, pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirin identiteetin sekä yhteyden ra-
kentamisen työasemilta sairaanhoitopiirin järjestelmiin. Kahden eri identiteetin aiheuttamat kustan-
nukset ovat 170 000 euroa vuodessa ja eri rajapintojen sekä liittymien rakentaminen aiheuttaa myös 
kustannuksia. Näiden toimintojen rakentamiseen varataan 30 000 euroa vuodelle 2021.  
 
Uusia toimitiloja rakennetaan ja vanhoja peruskorjataan jatkuvasti. Uusia hankkeita on vireillä myös 
tuleville vuosille. Haapajärven paloasema valmistuu vuonna 2020, Siikalatvan ja Oulun Linnanmaan 
paloasemat vuonna 2021, Oulun Raksilan paloasema valmistuu vuonna 2023, sekä Oulaisten sai-
raanhoitopiirin rakennuttama ensihoitoasema vuonna 2023. Taivalkosken paloasema rakennushank-
keen aikataulu ei ole tiedossa. Uusien ensihoidon toimitilojen vuokrakustannukset lisääntyvät raken-
nushankkeiden valmistuttua noin 370 000 eurolla.   
 
Ensihoitopalvelun siirtymisen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi aiheuttama arvioitu kustannusten 
nousu on vuodelle 2021 on 230 000 euroa, joka aiheutuu henkilöresurssin varaamisesta muutoksen 
valmisteluun ja tietojärjestelmien rajapintojen rakentamisesta. Päällekkäisen työn määrän vähenemi-
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nen ja hankintojen tehokkuuden lisääminen vähentävät kustannuksia vuonna 2022 30 000 euroa, 
vuonna 2023 200 000 euroa ja vuonna 2024 kustannukset nousevat 430 000 euroa, palkkojen har-
monisoinnin vuoksi.  
 
Taulukko 9. Ensihoitopalvelujen koetalousarvio vuosille 2022-2024. Punaisella siirtymästä johtuvat 
arvioidut kustannusten nousut ja laskut, vihreällä tuottamismallista riippumattomat arvioidut kustan-
nusnousut. 
 

ENSIHOIDON KOETALOUSARVIO  TP 2019 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024 

Toimintatuotot 
     Myyntituotot valtiolta 9 322 000 9 510 000 9 605 000 9 701 000 9 798 000 

Myyntituotot kunnilta ja  
kuntayhtymiltä 23 096 000 23 070 000 24 987 000 25 697 000 

26 918 
000 

Muut myyntituotot 36 000 37 000 37 000 37 000 38 000 

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 32 454 000 32 617 000 34 629 000 35 435 000 
36 754 

000 

MAKSUTUOTOT 1 405 000 1 434 000 1 448 000 1 462 000 1 477 000 

TUET JA AVUSTUKSET 129 000 132 000 133 000 134 000 136 000 

MUUT TUOTOT 224 000 228 000 231 000 233 000 235 000 

TUOTOT YHTEENSÄ 34 212 000 34 411 000 36 441 000 37 264 000 
38 602 

000 

      Toimintakulut 
     

Henkilöstömenot -25 568 000 
-26 601 

000 -27 133 000 -27 676 000 
-28 229 

000 

Palkkojen harmonisointi/ 
siirtymän työaikaresurssi 0 -200 000 0 0 -630 000 

Hallinnon keskittäminen 0 0 100 000 100 000 100 000 

Yleistyöaikaan siirtyminen 0 0 -1 240 000 -1 240 000 -1 240 000 

HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ -25 568 000 
-26 801 

000 -28 273 000 -28 816 000 
-29 999 

000 

ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT -782 000 -813 000 -830 000 -846 000 -863 000 

Muiden palvelujen ostot -1 706 000 -1 775 000 -1 811 000 -1 847 000 -1 884 000 

Siirtymävaiheen ICT-kustannukset 0 -30 000 -170 000 0 0 

KEJO-laitehankinnat ym. kustan-
nukset 0 -200 000 -200 000 -500 000 -500 000 

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT YHT. -1 706 000 -2 005 000 -2 181 000 -2 347 000 -2 384 000 

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 699 000 -1 768 000 -1 803 000 -1 840 000 -1 876 000 

Muut kulut -2 497 000 -2 598 000 -3 048 000 -3 109 000 -3 172 000 

Hankintojen yhdistäminen 0 0 100 000 100 000 100 000 

Uusien toimitilojen vuokrat 0 0 -370 000 -370 000 -370 000 

MUUT KULUT YHTEENSÄ -2 497 000 -2 598 000 -3 318 000 -3 379 000 -3 442 000 

MENOT YHTEENSÄ -32 253 000 
-33 986 

000 -36 405 000 -37 227 000 
-38 564 

000 

      POISTOT JA ARVONALENTUMISET -409 000 -425 000 -36 000 -37 000 -38 000 

LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 1 550 000 0 0 0 0 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 550 000 0 0 0 0 
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Vuonna 2019 oli ensihoito ylijäämäinen 1,55 miljoonaa euroa. Ylijäämä muotoutui pelastuslaitosten 
palauttamasta valmiuskorvauksesta, joka vuonna 2019 603 307 euroa. Ensihoitokeskuksen palvelu-
jen ostoja oli tehty vähemmän, kuin talousarvioon oli arvioitu.  
 
Johtopäätökset  
 

Ensihoidon laskutus tulee olla lähipalvelua, koska monitahoinen laskun muotoutuminen vaatii jatku-
vaa vuoropuhelua ensihoidon toimijoiden kanssa. Toimistosihteereiden työpanosta voidaan käyttää 
myös henkilöstöhallinnon tueksi ja muihin toimistopalveluihin. Toimistosihteeripalvelun tuottaminen 
arvioitiin omana toimintana olevan kustannustehokkaampaa, kuin sen ostaminen esimerkiksi Monetra 
Oulu Oy:ltä. On arvioitu, että kustannussäätöjä saadaan noin 30 000 euroa vuodessa. Sijoitetaanko 
toimistosihteerit tukipalveluihin vai esimerkiksi ensihoidon tulosyksikköön vaatii syvempää analysoin-
tia. 
 
Ensihoidon laskutus on hyvä toteuttaa omana toimintana, jolloin toimistosihteerit olisivat sairaanhoito-
piirin työntekijöitä.  
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy kokonaan sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, loppuu pelastustoimen 
tuottaman hallinnollinen tuki ensihoidolle. Tällöin tulee arvioida ensihoidon organisoituminen ja siten 
myös tarvittava hallinnon määrä. Hallinnollisten toimien keskittämisen ja päällekkäisen työn vähene-
misen kustannusvaikutusten laskeminen on ollut haastavaa ja sen hyöty on varovaisesti arvioitu ole-
van noin 100 000€ vuodessa.  
 
Henkilöstökuluihin vaikuttaa olennaisesti käytettävissä oleva työaikamalli. Jos palvelua tuotetaan 
olemassa olevalla valmiudella ja työaikamalleilla, kustannukset lisääntyvät ainakin palkkojen 
harmonisointikustannusten verran. Jos työaikamallit muuttuvat oleellisesti tai yleistyöajan ja poikkeus-
luvan mukaisen 42 viikkotyöajan korvausperusteet muuttuvat, palkkauskustannukset lisäänty-
vät merkittävästi. On arvioitu, että koko ensihoitopalvelun siirtyminen poikkeusluvanmukaisesta 42 
viikkotyötunnista yleistyöaikaan lisää henkilöstömenoja 1,24 miljoonan euroa vuodessa.     
  
Henkilöstömenot lisääntyvät, jos ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitoiirin omaksi tuotannoiksi.   
 
Erityisesti ambulanssihankintoja keskittämällä voidaan saada kustannushyötyä. Yhteiset tai määräl-
tään suurempien hankintojen vuosittaista kustannussäästöä ei ole kyetty arvioimaan tarkasti. Hankin-
tojen keskittäminen ja esimerkiksi sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen asiantuntemuksen hyödyntä-
minen vähentää päällekkäisen työn osuutta ja parantaa hankintaosaamista. Toiminnan kannalta kriit-
tisten hankintojen epäonnistumisen riski pienenee ja reklamaatioriski vähenee. Säästöjä voidaan 
saada hankintojen keskittämisellä ja suurempia kertahankintoja tekemällä, hyödyn arvioitiin olevan 
noin 100 000 euroa vuodessa.  
  
Hankintojen keskittämisellä voisi vähentää päällekkäistä työtä ja vähentää hankintoihin liittyviä riske-
jä. Hankinnat on järkevää keskittää, vaikka jatkettaisiin yhteistoimintasopimuksella.  
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuonna 2022, on ratkaistava tieto-
hallinnon järjestelmien tilanne väliajaksi, ennen kansallisen kenttäjohtojärjestelmä käyttöönottoa. Tie-
tohallinnon työryhmä on esittänyt, että sairaanhoitopiiri hankkisi nykyiset tietohallinnon palvelut  
ostopalveluna pelastuslaitoksilta väliajaksi. Järjestelmään siirtymisen aikataulua ei ole varmistettu, 
mutta sen käyttöönoton on arvioitu ajoittuvan vuosille 2021 – 2023. Kansalliseen kenttäjohtojärjestel-
mään siirrytään joka tapauksessa riippumatta siitä, millä tavalla ensihoito järjestetään.  
  
Pelastuslaitoksissa olevien ensihoidon tarvitsemien tukipalvelujen, kuten osaamisen kehittämisen, 
huoltotoiminnan ja logistiikan yhdistäminen lisää erityisesti osaamista ja laatua niin ensihoitopotilaan 
hoitoon kuin työturvallisuuteen. On arvioitu, että tukipalvelutoiminnan yhdistäminen joko ensihoitopal-
velun tulosalueeseen ja/tai sairaanhoitopiirin tukipalveluihin tuo myös kustannustehokkuutta.  



Ensihoidon selvityshanke  

 

 
 

 
 

 

 26 

 
Ensihoidon tarvitsemien tukipalvelujen yhdistäminen lisää kustannustehokkuutta. 
 
Taloudella on merkittävä vaikutus toiminnan jokaisella tasolla. Nykyisessä järjestelmäs-
sä ensihoidon talouden seuraaminen tapahtuu useassa eri organisaatiossa ja kokonaiskuvan määrit-
täminen on haastavaa. Tässä hankkeessa on koottu koko sairaanhoitopiirin ensihoitopalve-
lun kustannukset samaan laskelmaan ja pyritty osoittamaan, että millaiset ovat ensihoitopalvelun ko-
konaiskustannukset ja mistä tulot ja menot koostuvat. Kun asioita voidaan tarkastella suuremmassa 
mittakaavassa, tuottaa se myös laatu- ja potilasturvallisuustyöhön tehokkuus- ja tasa-
arvoisuusnäkökulman.  
  
Mikäli siirrytään sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, on oma ensihoidon talous- ja toiminnallinen 
taloustarkastelu tärkeää.  
 
 

10 TOIMITILAPROSESSIT 

 
 

 
 
Kuva 2. Kalajoen paloasema.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidolla on 31 eri toimitilaa. Näistä 23 toimii pelastuslai-
toksen kanssa yhteisissä tiloissa, kuusi on vuokrattu yksityisiltä ja kaksi tilaa on kunnan osoittamaa 
tilaa, joista toinen on sosiaalitila ja toinen väistötila sisäilmaongelman vuoksi. Vaalassa toimitaan Kai-
nuun pelastuslaitoksen tiloissa sekä Oulussa Kastellin tutkimuskeskuksessa on ensihoitokeskus.  
Ensihoidon toimitiloissa työskentelee noin 400 henkilöä, välittömässä valmiudessa olevia yksiköitä on 
43 sekä vara-/lisäyksiköitä on 22 sijoitettuina eri asemille. Toimitiloissa yllpidetään ensihoidon 
valmiutta jokaisena vuorokautena 986 tuntia. 
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Taulukko 10. Ensihoitoasemat, henkilömäärä, valmiusaika ja yksiköt. 

 

Asemat 

 
Valmius 

tunteina / vrk 

Aseman  
ensihoidon  
henkilömäärä 

Yksikkömää-
rä  

 
HAAPAJÄRVI 2x24 26 3 

HAAPAVESI 1x24 10 2 

II 1x24 8 1 

KALAJOKI 1,5x24 13 3 

KEMPELE 1x24 8 1 

KUUSAMO 2,5x24 24 4 

KÄRSÄMÄKI 1x12 6 1 

LIMINKA 1x24 8 1 

MUHOS 1x24 8 1 

NIVALA 1,5x24 12 3 

OULAINEN 2x24 17 2 

OULU       

Oulun paloasema (Raksila) 4x24 68 5 +10 

Linnanmaa 1x24 8 1 

Limingantulli max 2x24 Tarvittaessa Tarvittaessa 

Haukipudas 1x24 8 1 

Kiiminki 1x24 8 1 

Ruskonselkä  1x24 8 1 

PUDASJÄRVI 1,5x24 16 2 

PYHÄJÄRVI 1x24 7 1 

RAAHE 2x24 30 4 

SIEVI 1x12 6 1 

SIIKAJOKI 1x24 10 1 

SIIKALATVA 1,5x24 12 2 

TAIVALKOSKI 1x24 8 2 

UTAJÄRVI 1x24 8 1 

VAALA 1x24 8 1 

VIHANTI ma-pe 1x10 Raahesta 1 

YLIVIESKA 3x24 30 6 

ENSIHOITOKESKUS 1x24 20 2 

Yhteensä  986 395 65 

 
 
Toimitiloista vain yksi on rakennettu tai peruskorjattu ennen vuotta 1980 ja tämä rakennus korvaantuu 
uudella paloasemalla vuonna 2020. Vuosina 1980-1999 on rakennettu tai peruskorjattu seitsemän 
toimitilaa, joista kuudelle on suunnitteilla peruskorjaus tai uudisrakennushanke. Ensihoidon toimitilois-
ta kaksi on rakennettu tai peruskorjattu vuosina 2000-2009, joista toinen on väistötila. Vuoden 2010 
jälkeen rakennettuja tai peruskorjattuja toimitiloja on 21. Ensihoidon toimitilojen ikärakenne on siis 
varsin uusi.  
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Kuvio 10. Ensihoidon käytössä olevien toimitilojen rakennus tai peruskorjaus vuosikymmen. 
 
Rakennusten kuntoarvion selvittäminen rakennusalan ammattilaisten toimesta olisi ollut liian haastava 
sekä aikaa vievä tehtävä. Kuntoarvio korvattiin kysymällä käyttäjien näkemystä toimitilojen kunnosta 
sekä toimivuudesta ensihoitopalvelun tuotantoon. Pyydettiin arvioimaan tilojen terveellisyyttä, toimi-
vuutta, viihtyisyyttä sekä sijaintia suhteessa ensihoidon palvelun tuottamiseen. Arvioinnissa käytettiin 
luokittelua erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja välttävä. Toimitiloista (32) erinomaisen arvioinnin sai 12 
toimitilaa, hyvän 15 ja neljän kunto on välttävä sekä yhden huono. Tuleva kansallinen kenttäjohtojär-
jestelmä (Kejo) vaatii toimitiloihin kulunvalvonnan järjestämistä. Kejon käyttöönottoaikataulu ei ole 
vielä tiedossa. Kulunvalvonta on järjestetty 26 toimitilaan, neljään asennetaan kulunvalvonta raken-
nushankkeen aikana, ainoastaan yhteen tilaan ei ole tiedossa, kuinka asia tullaan organisoimaan.  
 

 
 
Kuvio 11. Käyttäjien antama arvio toimitilojen kunnosta. 
 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos on solminut vuokrasopimukset pääsääntöisesti kuntien kanssa, 
ne ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokraan sisältyy pääoma-
vuokra ja ylläpitovuokra. Vuokria tarkistetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja ajankohta on 
vuoden alku. Jokilaaksojen pelastuslaitos on solminut vuokrasopimukset pääsääntöisesti kuntien 
kanssa, ne ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisanomisaika on 12 kuukautta, tarkastelujakso ka-
lenterivuosi. Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen vuokrasopimus on solmittu Senaattikiinteistöjen 
kanssa, se on toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanomisaika on 6 kuukautta. Ensihoidossa on vuokrat-
tu kuusi toimitilaa yksityisiltä vuokranantajilta, joiden vuokrasopimusten sisältö on erilainen.  
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Toimitilojen ensihoitoon kohdistuvat vuokrakustannukset vuonna 2020 ovat 1 226 094 euroa, joka 
sisältää myös puhtaanapidon ja jätehuollon. Kustannuksia neljöä kohden ei kyetty arvioimaan, koska 
erityisesti vanhojen rakennusten neliö pinta-ala ei ollut yksilöitävissä. Uudet hankkeet lisäävät 
vuokrakustannuksia vuoteen 2022 mennessä noin 370 000 eruroa.   Toimitilojen vuokrat on jyvitetty 
käytön mukaan. Tilat, jotka ovat vain ensihoidon käytössä sisältyvät ensihoidon vuokraan ja yhteis-
käytössä olevien tilojen vuokra on jaettu pelastustoimen ja ensihoidon kesken Oulu-Koillismaalla puo-
leksi ja Jokilaaksoissa erillisen laskentakaavan mukaan.  
 
Ensihoidon toimitilojen uudisrakennushankkeita on vireillä viisi, joista valmistuu vuonna 2020 yksi, 
vuosina 2021 ja 2022 kaksi. Yhtä rakennushanketta lukuun ottamatta kaikki ensihoidon toimitilat ovat 
paloasemien yhteydessä ja rakennuttajana toimii pääsääntöisesti omistajakunta, jonka kanssa on 
solmittu vuokrasopimus myös uudishankkeesta. Ennen rakennushankkeen aloittamista on kunnissa 
pohdittu, onko ensihoidolle tilojen rakentaminen kunnan rakennuttamana riski, koska pelastuslaitok-
sella on ollut vain vuoden tai kahden mittaisia yhteistoimintasopimuksia ensihoitopalvelun tuottami-
sesta. Kunnat ovat kuitenkin päätyneet rakentamaan toimitilat, koska ensihoitopalvelua pidetään kun-
nan asukkaille tärkeänä turvallisuuspalveluna ja sairaanhoitopiiri on nähty vastuullisena ensihoitopal-
velun järjestäjänä.   
 
Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, on sairaanhoitopiirin vuokrasopimukset 
laadittava joko pelastustoimen tai toimitilan omistajan kanssa. Rinnakkaista vuokrasopimusta ja ali-
vuokralaissopimusta arvioitiin hyötyjen ja riskien näkökulmasta. Vuokrasopimuksen sisällön ja vastui-
den jaon yksilöiminen on tärkeää. Toimitilatyöryhmän edustajien näkemys vuokrasopimusmallista 
erosivat toisistaan. Sairaanhoitopiirin näkemys oli yksiselitteisesti oman rinnakkaisen vuokrasopimuk-
sen solmiminen omistajan kanssa, kun taas pelastustoimi haluaa säilyttää nykyisen vuokrasopimus-
mallin ja solmia alivuokralaissopimuksen ensihoidon käyttämistä tiloista sairaanhoitopiirin kanssa. 
Vuokrasopimus on kuitenkin vuokranantajan kanssa sovittava asia, eikä siitä voida tässä hankkeessa 
päättää tai esittää. Vuokranantajia toimivat pääsääntöisesti alueellamme kunnat, joten vuokrakäytän-
nöstä tulee sopia heidän kanssaan.  
  
Johtopäätökset 
 
Ensihoidon toimitilat ovat asemoituneet paloasemien yhteyteen ja kunnat ovat yhteistyössä pelastus-
laitosten kanssa rakentaneet sekä peruskorjanneet toimitiloja erityisesti ensihoidon tarpeisiin sopivik-
si. Peruskorjausta on tehty erityisesti vuoden 2013 yhteistoimintasopimuksen solmimisen jälkeen, 
jolloin sairaanhoitopiirin vastuulle tuli ensihoitopalvelun järjestäminen. Synergiaetua yhteiset toimitilat 
tuovat erityisesti ajoneuvokaluston sekä välineistön huoltotoimintaan, valmiuden ylläpitoon, sosiaali- 
ja koulutustilojen käyttöön. Valmiusorganisaatiolle tyypilliset saman kaltaiset tarpeet tulevat huomioi-
duksi, niin henkilöstön kuin kaluston toimintavarmuuden osalta. Tuleva kansallinen kenttäjohtojärjes-
telmä vaati toimitilojen tietoturvallisuusominaisuuksiltaan varustamista esimerkiksi kulunvalvonta ja 
toimitilojen turvallisuus tulee varmistaa. Samat vaatimukset koskettavat myös pelastustointa. Kulun-
valvontajärjestelmää on rakennettu systemaattisesti vuosia ja sen osalta kenttäjohtojärjestelmä voi-
daan ottaa käyttöön heti kun se on valmis.  Rakennusvaiheessa yhtenä merkittävänä asiana on ra-
kennuksen sijainti. Toimitilojen on sijaittava niin, että potilaat tavoitetaan palvelutasopäätöksen tavoi-
teaikojen mukaisesti, myös pelastustoimella on samat tarpeet paloaseman sijainnille.  
 
Vuokrasopimuksen avaaminen omistajan kanssa voi johtaa riskeihin. Jos kunta ei halua jatkaa sopi-
musta tai jos omistaja haluaa muuttaa vuokraehtoja merkittävästi. Toimitilojen irtisanomisaika on yksi 
vuosi ja tänä aikana ensihoidolle toimitilojen löytyminen on erittäin haastavaa.  On myös arvioitava 
jääkö joitakin tiloja pois ensihoidon käytöstä. Sairaanhoitopiiri rakentaa uutta sairaalaa, johon on sijoi-
tettu ensihoitokeskus.  Jos ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, olisi toiminnallisesti 
järkevää, että ensihoidon hallinto ja osa tukipalveluista sijoittuisivat samaan toimitilaan. Linnanmaalle 
Ouluun on rakenteilla pelastustoimen hallintorakennus, johon on suunniteltu ensihoitopäällikön ja pal-
velusihteerien sekä kalustovastaavan tilat. Se, mitä mahdollisessa siirtymävaiheessa tapahtuu näille 
tiloille, on hyvä selvittää etukäteen.  
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Ensihoitopalvelun siirtymisellä sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi tai yhteistoimintasopimuksen 
jatkaminen pelastustoimen kanssa, ei oleellisesti vaikuta toimitila käytöntöihin.  Edellytyksenä on, että 
yhteistoiminta toimitilojen osalta jatkuu samankaltaisena.  Mikäli siirtyminen eri organisaatioon tapah-
tuu, on yhteistyön toimivuus erityisen tärkeää.  
 
 

11 ENSIHOITOPALVELUN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ 

 
Ensihoidon organisaatiot toteuttavat ensihoitopalvelun ohessa erilaisia yhteistyömalleja alueen perus-
terveydenhuollon ja poliisin kanssa, mallien tarkoituksena on parantaa potilaiden hoitoa ja tuoda kus-
tannustehokkuutta. Ensihoitopalvelu siirtyi vuonna 2013 sairaanhoitopiirin vastuulle, jonka jälkeen 
ensihoidon velvoitteet ja toimintatavat ovat kokeneet suuria muutoksia. Ennen vuotta 2013 oli hyvin 
yleinen käytäntö, että ensihoitajat toimivat sovitun kellonajan lääkärin vastaanotolla, mikäli ensihoito-
tehtävät sen mahdollistivat. Ensihoito toimi apuna, ei niinkään korvannut tai sijaistanut hoitohenkilös-
töä. Apukäsinä toimiminen ajan myötä koetiin haastavaksi toteuttaa, toiminnan tehokkuus heikkeni ja 
vuosien kuluessa yhteistyömalli väheni. Nykyisin alueen vastaanotoille ei ole ollut säännöllisesti sovit-
tua ensihoitopalvelun antamaa työaikaa. 
 
Yhteistyössä on etsitty erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan auttaa perusterveydenhuoltoa 
potilaiden hoidossa. Ensihoito on tukenut vastiketta alueen lääkärin vastaanottoja ruuhkatilanteissa, 
potilassiirtoon valmistautumisessa, kipsauksessa ja ongelmallisissa suoniyhteyksien avaamisissa ja 
on annettu koulutuksellista apua. Vuonna 2017 saimme luotua Yönylimallin, jonka mukaan potilas 
voidaan kuljettaa oman alueen vuodeosastolle yön yli odottamaan oman perusterveydenhuollon lää-
kärin vastaanotolle pääsyä. Malli on yhteinen koko sairaanhoitopiirin alueella ja päivystävänä konsul-
taatiopisteinä toimivat Kokkola, Raahe, Oulainen, OYS ja Kuusamo. Mallilla säästetään päivystys-
käyntikulut ja mahdollinen erikoissairaanhoidon hoitovuorokausi. Yönylimalli säästää nykyisin tuhan-
sia euroja, mutta sen avulla on mahdollista tuottaa paljon suurempia kustannushyötyjä. Vaativan lää-
kehoidon tuen antaminen on toinen kustannustehokas yhteistyömalli. Ensihoito antaa asukkaalle, 
tilanteissa jossa kotihoidossa tai palveluasunnossa ei ole saatavilla sairaanhoitajatutkinnon omaavaa 
työntekijää (tilapäinen vaje). Toimintamallilla säästetään terveyskeskushoitopäiviä. Toiminta on lähellä 
kotisairaalatoimintaa ja on laajennettavissa myös muuhun samankaltaiseen toimintaan. Poliisiviran-
omaiselle annetaan apua suojaan otetun asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja alkoholiverinäyt-
teiden otossa. Toiminnalla helpotetaan poliisiviranomaisen tehtävää ja vähennetään päivystysten työ-
kuormaa.  
 
Ensihoidossa on seurattu muiden alueiden kehittämishankkeita ja arvioitu niiden toimivuutta ja jalkaut-
tamista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Hoidon tarpeen arviointia on mahdollista ke-
hittää nykyistä pidemmälle. Kotisairaalatoiminta, kotihoito ja tehostettu palveluasuminen hyötyisivät 
palvelun viemisestä potilaan luokse. Toiminnan kehittäminen vaatii mallin kehittämistä yhteistyössä 
perusterveydenhuollon, päivystyksen ja ensihoidon kanssa. Suomessa on kokeiltu ja kehitetty useita 
toimintamalleja tämänkaltaiseen toimintaan. Hyvän hoito-ohjeen saaminen on turvallisen hoidon läh-
tökohta. Ensihoito pyytää hoito-ohjetta lukuisista toimipisteistä ja lukuisilta eri lääkäreiltä. Konsultaa-
tiotoiminnan kehittäminen on ollut tavoitteena ja sen sujuvoittaminen tuo hoitoon laatua, potilasturval-
lisuutta että kustannustehokkuutta.  
 
Turvapuhelintoiminta sisältyi aikaisemmin monen ensihoidon palveluntuottajan toimintaan. Turvapu-
helintoiminnan tukeminen voitaisiin ottaa uudelleen arviointiin. Yksi uusista toimintamalleista on yhden 
henkilön ensihoitoyksiköiden perustaminen erityisesti kiireettömien tehtävien hoitamiseen. Toiminta-
mallit vaativat paljon selvittelyä ja laajaa yli organisaatioiden tehtävää yhteistyöstä.  
 
Pohjois-Pohjanmaalla on meneillään useita hankkeita, kuten Verkomo- ja Integraatiohankkeet. Hank-
keiden tavoitteena on hoitoketjujen sujuvoittaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Kotiin 
vietäviä palveluja on kehitetty eri alueilla ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Toimintamallit eivät 



Ensihoidon selvityshanke  

 

 
 

 
 

 

 31 

ole tehokkaasti jalkautuneet koko alueelle, joten niiden hyöty on jäänyt vähäiseksi. Omana toimintana 
ensihoitopalvelu profiloituisi selkeästi osaksi erikoissairaanhoitoa ja kumppanuus sosiaalipuoleen se-
kä perustason terveydenhuoltoon olisi luontevampaa kuin se on pelastuslaitoksen organisaatiossa.  
Yksi organisaatio on vahvempi luomaan yhteistyön malleja erityisesti potilaan hoitoketjun paranta-
miseksi koko alueen sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon. 
 
Johtopäätökset 
 
Ensihoitopalvelu asemoituessa sosiaali- ja terveydenhuolloin toimialaan yhtenä toimijana, luo se pa-
remman keskusteluyhteyden alueen toimijoihin.   
 
 

12 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Ensihoitopalvelun siirtymistä sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi tarkasteltiin eri hallinnollisten pro-
sessien näkökulmasta. Prosesseihin esitettiin toimintamalleja, joita voidaan toteuttaa sairaanhoitopii-
rin organisaatiossa ja näiden avulla arvioitiin, mikä vaikutus mahdollisella muutoksella olisi ensihoito-
palveluun. Näihin tarkasteluihin perustuvat seuraavat johtopäätökset. 
 

1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon 
strategian ja oman toimintasuunnitelman, joka viitoittaa ensihoitopalvelun laadun ja kotiin vie-
tävien päivystyksellisten palvelujen systemaattista parantamista sekä kustannustehokkuuden 
kehittämistä.  
 

2. Ensihoidon johtamisen näkökulmasta yhden organisaation malli on perusteltu. Nykyisessä 
mallissa ensihoidon johtaminen toteutetaan sairaanhoitopiirin, Jokilaaksojen ja Oulu-
Koillismaan pelastuslaitosten johtamis- ja hallintomallien mukaisesti. Nykyisessä mallissa pal-
velua tuotetaan kolmen eri strategian ja johtamismallin avulla. Mikäli ensihoito siirtyy sairaan-
hoitopiiriin kokonaisuudessaan, kokee nykyinen johtamismalli suuren muutoksen. Sairaala-
maailman johtamismallit eivät ole suoraan vietävissä ensihoidon toimintaympäristöön vaan 
ensihoidon toimintaympäristön ja toimintamallien erilaisuus tulee huomioida johtamisessa. 
Uutta johtamismallia selvityshankkeessa ei hahmoteltu, eikä sen vaikutuksia siten voitu arvioi-
da. Ensihoidon johtamisorganisaation luominen sairaanhoitopiiriin olisi aloitettava heti siirty-
mispäätöksen synnyttyä, jotta muutoksen johtaminen voidaan toteuttaa hallitusti. 

 
3. Henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta yhdistyminen ei ole yksiselitteistä. Toisaalta yhdis-

tyminen voi parantaa työhyvinvointia, mutta toisaalta se voi myös sitä heikentää. Sairaalamaa-
ilman henkilöstön työhyvinvoinnin johtamismenetelmät eivät ole suoraan yhdistettävissä ensi-
hoidon toimintaympäristöön. Nykyisissä ensihoitoa tuottavissa organisaatioissa on toiminta-
malleja, joiden toteuttaminen myös sairaanhoitopiirin organisaatiossa olisi hyödyllistä. Näitä 
toimintamalleja ovat esimerkiksi osallistava tiimityö, ensihoitajan työkyvyn ja hoidon laadun 
systemaattinen kehittäminen sekä valmentavaan lähijohtamiseen panostaminen. Sairaanhoi-
topiirin organisaatiossa yllä mainitut mallit ovat käytössä ja niiden avulla voidaan kehittää en-
tistä tehokkaampia toimintatapoja myös ensihoitoon. Toimintatapojen nopea muuttuminen ja 
etenkin etuuksien heikentyminen voi aiheuttaa työhyvinvoinnin huononemista. Henkilöstöpro-
sessien näkökulmasta muutos omaksi toiminnaksi on kuitenkin suuri. Muutoksen hallittuun to-
teuttamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa ja resursseja. Valmistautuminen olisi aloitettava 
heti mahdollisen organisaatiomuutospäätöksen synnyttyä. Muutosjohtamisessa epäonnistumi-
nen on riski palveluntuotannolle.  
 

4. Yhden organisaation mallissa laatua ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa yhdistämällä 
tukipalvelujen toimintoja. Hankintojen näkökulmasta siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi toi-
minnaksi on perusteltua ja erityisesti ajoneuvo- ja lääkintälaitehankinnoissa kustannustehok-
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kuus ja hankintaosaaminen paranevat. Yhtenäisillä toimintamalleilla, ajoneuvokalustolla, lää-
kintälaitevälineistöllä, huoltotoiminnalla ja logistiikalla parannetaan hoidon laatua ja työ- ja poti-
lasturvallisuutta sekä vähennetään kustannuksia. Toimintojen yhtenäistämisellä vähennetään 
myös kriittisten toimintojen haavoittuvuutta ja vahvistetaan poikkeustilanteisiin varautumista.  
Ambulanssihankinnoissa on huomioitava, että kaluston yhdenmukaistaminen ja hankintapro-
sessit vievät aikaa yli vuoden. 
 

5. Tukipalveluista tietohallinnon tilanne on ongelmallinen. Uusi kansallinen kenttäjohtojärjestelmä 
tulee käyttöön lähivuosina, mutta tarkka käyttöönoton aikataulu ei ole vielä varmistunut. Väli-
vaiheessa ensihoidon tietojärjestelmäpalvelut voidaan tuottaa työryhmän esittämällä kustan-
nustehokkaalla tavalla varmistaen palvelutuotannon jatkuvuus.  
 

6. Toimitilojen analyysissä todettiin, että ensihoidon on perusteltua jatkaa pääsääntöisesti nykyi-
sissä tiloissa. Toimitilojen kunto, sijainti sekä kustannustaso ovat optimaalisia suurimmassa 
osassa aluetta. Ensihoidolle rakennetaan uusia tiloja ja ne valmistuvat muutaman vuoden ku-
luessa. Uusien rakennushankkeiden valmistuttua ensihoidon toimitilat ovat erinomaisessa 
kunnossa. Rakennuttajina näissä hankkeissa ovat alueen kunnat. 
 

7. Hankeselvityksen perusteella näyttää siltä, ettei ensihoitopalvelun siirtämisellä sairaanhoitopii-
rin omaksi toiminnaksi saavuteta lyhyellä tähtäyksellä suoria kustannussäästöjä. Sen sijaan 
muutosprosessista syntyy kustannuksia esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallinnon järjestel-
mämuutosten, palkkojen harmonisoinnin ja työaikalainsäädännön vuoksi. Muutosten aiheut-
tamia kustannusvaikutuksia ei kyetty yksityiskohtaisesti selvittämään, vaan niistä tehtiin arvio. 
Lisäksi on huomioitava, että suurin osa tulevien vuosien kustannusten nousuista tapahtuu, 
vaikka jatkettaisiin yhteistoimintasopimuksella.  Suoranaisesti siirtymisen aiheuttamat arvioidut 
kustannusten nousut on arvioitu maltillisiksi.  
 

8. Ensihoidon siirtymisellä sairaanhoitopiirin organisaatioon on myös mahdollisuutensa. Mikäli 
osataan ottaa käyttöön jo olemassa olevat hyvät käytänteet ja toimintatavat sekä hyödyntää 
sairaanhoitopiirin osaamisen ja yhteistyön, saadaan potilaan hoitoon ja työhyvinvoinnin kehit-
tämiseen lisää pääomaa. Hoitoprosessien ja toimijoiden välisten integraatioiden kehittäminen 
on todennäköisesti tehokkaampaa, jos ensihoitopalvelu kuuluu kokonaisuudessaan tervey-
denhuolloin toimialaan. Se millainen hyöty organisaatiomuutoksesta saadaan, vaatii hyvää yh-
teistyötä kaikkien päivystävien terveydenhuolloin toimijoiden kanssa ja koko sairaanhoitopiirin 
aluetta koskevaa kotiin vietävien päivystyksellisten palvelujen kehittämistä.  

 
9. Ensihoitopalvelun tuottamistavan muutokselle asetettiin tavoitteiksi ensihoidon prosessien sel-

keyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä päätöksenteon sujuvoittaminen, ensihoitohenkilöstön 
työhyvinvoinnin turvaaminen, muutos- ja uudistuskykyisyyden varmistaminen, kokonaiskus-
tannusten kasvun hillitseminen ja ensihoidon kriisi- ja häiriötilanteiden hallinnan parantaminen. 
Vastuullisuus ympäristöstä tuli myös huomioida hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Jokaisessa 
työryhmässä arvioitiin, että muutoksella voidaan saavuttaa yllä mainitut tavoitteet. Suurim-
maksi riskiksi arvioitiin muutoksen hallittu toteuttaminen, jonka epäonnistuminen voi heikentää 
ensihoitopalvelun laatua. Muutokseen käytettävissä oleva aika tulisi hyödyntää mahdollisim-
man tehokkaasti.  
 

10. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun analysoiminen on ollut hyödyllistä. 
Eri prosesseja selvittäessä olemme oppineet toisistamme ja toisiltamme. Hankkeessa on kyet-
ty tunnistamaan uusia yhteistyön malleja, joiden avulla voidaan parantaa potilaiden hoidon 
laatua ja lisätä hoidon kustannustehokkuutta. Selvityshankkeessa esiin tulleet kehittämiskoh-
teet voidaan myös osittain toteuttaa, vaikka toiminta jatkuisi pelastuslaitosten kanssa solmitta-
valla yhteistoimintasopimuksella. Lisäksi on hyvä huomioida, että nykyinen toiminta yhteistoi-
mintasopimuksella on ollut kustannustehokasta ja ensihoidon laatua on systemaattisesti kehi-
tetty. Pelastuslaitosten ja ensihoitokeskuksen välinen yhteistyö on toiminut erinomaisesti. 
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11. Kotona asumisen ja elämisen tukeminen on tulevaisuuden yhteiskunnan keskeinen haaste. 
Epätarkoituksenmukaisten päivystyskäyntien määrän vähentäminen ja avun tarvitsijan autta-
minen oikeaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun piiriin vähentävät inhimillistä kärsimystä 
ja terveydenhuollon kustannuksia. Hoitoprosessien sujuvoittaminen tehostaa potilaan hoitoa ja 
vähentää kustannuksia ja ensihoitoprosessien jatkuva systemaattinen kehittäminen parantaa 
hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Yksin ensihoitopalvelu ei kykene haasteisiin vastaamaan 
vaan siihen tarvitaan laajempaa koko sairaanhoitopiirin alueen sote-toimijoiden tiivistä yhteis-
työtä. Omana toimintana ensihoitopalvelu profiloituisi selkeästi osaksi erikoissairaanhoitoa ja 
kumppanuus sosiaalipuoleen ja perustason terveydenhuoltoon olisi luontevampaa kuin se on 
pelastuslaitoksen organisaatiossa.  Yksi organisaatio on vahvempi luomaan yhteistyön malleja 
erityisesti potilaan hoitoketjun parantamiseksi sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mahatma Gandhia  
 
"Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä."  
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