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TIIVISTELMÄ 

 
Selvityshankkeen tehtävänä oli selvittää ensihoitopalvelun siirtymistä sairaanhoitopiirin 
omaksi tuotannoksi. Hankkeessa analysoitiin nykyinen tuottamismalli yhteistoimintasopimuk-
sella pelastuslaitosten kanssa ja sitä vertailtiin sairaanhoitopiirin omana tuotantona toteutet-
tavaan palveluun. Tarkastelu suoritettiin seuraavien prosessien näkökulmista: hallinto ja joh-
taminen, henkilöstö, hankinnat, sopimukset, ensihoitokalusto ja -välineistö, huolto, logistiikka, 
tietohallinto, toimitilat ja talous. Muutoksen vaikuttavuutta arvioitiin ensihoidon laadun, kus-
tannusten, ensihoitohenkilöstön, resilienssin ja kestävän kehityksen sekä ensihoitopalvelun 
muutos- ja uudistuskykyisyyden näkökulmista. 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuolto 
painotteisen strategian ja oman toimintasuunnitelman, joka viitoittaa ensihoitopalvelun laadun 
systemaattista parantamista ja kustannustehokkuuden kehittämistä. Ensihoidon johtamisen 
näkökulmasta yhden organisaation malli on perusteltu. Nykyinen ensihoidon johtaminen ko-
kee 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. Yhden organisaation mallissa erityisesti 
laatua ja kustannustehokkuutta saadaan yhdistämällä tukipalveluja. Hankintojen näkökulmas-
ta ensihoidon siirtymisen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi on perusteltua. Yhtenäisillä 
toimintamalleilla, ajoneuvokalustolla, lääkintälaitevälineistöllä, huoltotoiminnalla ja logistiikalla 
parannetaan hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä vähennetään kustannuksia. Toi-
mintojen yhtenäistämisellä vähennetään myös kriittisten toimintojen haavoittuvuutta ja vah-
vistetaan poikkeustilanteisiin varatumista.  Tukipalveluista tietohallinnon tilanne on ongelmal-
linen, koska uutta kenttäjohtojärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. Siirryttäessä sairaan-
hoitopiiriin on löydettävä välivaihemalli ensihoidon tietojärjestelmiin, joiden avulla varmiste-
taan palveluntuotannon jatkuvuus. Kustannussäästöjä siirtymisellä ei hankkeessa voitu osoit-
taa. Toiminnan siirtäminen aiheuttaa henkilöstö- ja taloushallinnon toimintaan muutoksia ja 
palkkojen harmonisointi lisää kustannuksia. Siirtymisen aiheuttamat arvioidut kustannukset 
ovat kuitenkin maltillisia. Organisaatiomuutoksen hallittu toteuttaminen on erityisen tärkeää. 
Muutoksen hallittu toteuttaminen vaatii hyvää johtamista, aikaa ja resursseja. Muutosjohtami-
sessa epäonnistuminen voi se heikentää olemassa olevaa ensihoitopalvelua. 
 
Yksi organisaatio on vahvempi luomaan yhteistyön malleja potilaan hoitoketjujen paranta-
miseksi koko alueen sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon. Yksin ensihoitopalvelu ei kykene 
haasteisiin vastaamaan, vaan siihen tarvitaan laajempaa koko sairaanhoitopiirin alueen sosi-
aali- ja terveydenhuollon toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja koko sairaanhoitopiirin aluetta kos-
kevaa kotiin vietävien päivystyksellisen palvelujen kehittämistä.   
 
Selvityshankkeessa esiin tulleet kehittämiskohteet voidaan osittain toteuttaa, vaikka toiminta 
jatkuisi pelastuslaitosten kanssa solmittavalla yhteistoimintasopimuksella. On hyvä huomioi-
da, että nykyinen toimintamalli sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten välisellä yhteistoiminta-
sopimuksella on ollut kustannustehokas, ensihoitopalvelun laatua on systemaattisesti kehitet-
ty ja yhteistyö eri organisaatioiden välillä on toiminut erinomaisesti. 
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1 TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 
Selvityshankkeen tehtävänä oli selvittää ensihoitopalvelun siirtyminen sairaanhoitopiirin 
omaksi tuotannoksi. Hankkeessa tarkasteltiin nykyistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
ensihoitopalvelun tuottamismallia yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitosten kanssa ja ver-
tailtiin toimintaa sairaanhoitopiirin kokonaan omana tuotantona tuetettavaan palveluun.  
 
Organisaatiomuutoksen tavoitteena ovat 
 

1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun tuottamisen pitkäjänteinen 
kehittäminen.  Ensihoitopalvelua tuotetaan joko omana toimintana tai pitkällä yhteis-
toimintasopimuksella pelastuslaitosten kanssa.  
 

2. Ensihoitopalvelun prosessien selkeyttäminen, yksinkertaistaminen ja palveluntuotan-
toa koskeva päätöksenteon sujuvoittaminen. Tavoitteena on vähentää päällekkäisen 
työn sekä hukan määrää, kulutusta ja kustannuksia. 
 

3. Ensihoitohenkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen, mahdollistamalla työn ja perhe-
elämän yhteensovittamisen, joustavan urakehityksen, työkierron ja korvaavan työn tar-
joamisen. Tavoitteena on osaamisen johtamisen kehittäminen, jolloin ensihoitopalvelu 
kykenee uudistumaan sekä hallitun organisaatiomuutoksen toteuttaminen. 

  
4. Ensihoitopalvelun kokonaiskustannusten kasvun leikkaaminen. Ensihoitopalvelua ke-

hitettäessä voi olla perusteltua lisätä kustannuksia, mikäli toiminnan kehittäminen te-
hostaa 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, projekti-
ryhmästä ja projektipäälliköstä. Työryhmien puheenjohtajina toimivat sairaanhoitopiirin toi-
mialojen johtavat asiantuntijat. Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset sekä sai-
raanhoitopiirin ensihoitokeskus nimittävät työryhmiin omat edustajansa. Henkilöstötyöryh-
mään kutsuttiin Tehyn ja SPAL:n edustajat. Projektiryhmän jäsenet toimivat eri alatyöryhmis-
sä kummeina, auttaen työryhmiä ja projektipäällikköä selvityshankkeen tavoitteiden saavut-
tamisessa. Selvityshankkeen projektipäällikkönä toimi ensihoitopäällikkö Mirja Annala Joki-
laaksojen pelastuslaitokselta. 
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Taulukko 1. Hankeorganisaatio 
 

 
 
 

3 TIEDOTTAMINEN 

 
Selvityshankkeen tulokset raportoitiin ohjausryhmälle, sairaanhoitopiirin johtoryhmälle, halli-
tukselle ja valtuustolle sekä kaikille hakkeessa mukana olleille organisaatioille ja koko ensi-
hoitohenkilöstölle.  
 
Mediecossa olevaan PPSHP ensihoidon työtilaan luotiin ensihoidon selvityshankekansio, 
jossa tiedotettiin sekä pyrittiin osallistamaan ensihoitohenkilöstöä selvityshankkeen toimin-
taan. PPSHP ensihoidon työtilaan on lukuoikeus kaikilla sairaanhoitopiirin alueella ensihoi-
dossa työskentelevillä henkilöillä. Selvityshankkeen työskentelyn aikana alustalle oli kirjautu-
nut 550 henkilöä. Kansioon luotiin keskustelualusta, jonne toivottiin esitettävän kysymyksiä, 
kommentteja sekä eri näkökulmia mahdolliseen organisaatiomuutokseen. Keskustelualustalla 
keskustelu jäi vähäiseksi.  
 
PPSHP:n, Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoitopäälliköt tiedottivat 
omissa organisaatioissaan selvityshankkeesta. Projektipäällikkö osallistui jokaisen organisaa-
tion esimiesten kokouksiin hankkeen aloitusvaiheessa ja selvitti hankkeen tavoitteet, tarkoi-
tuksen sekä kuunteli mahdolliset huolenaiheet. Eri organisaatioiden tiedottamiskanavia hyö-
dynnettiin tiedottamisessa kirjoittamalla hankkeesta henkilöstöjulkaisuihin.  
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4 HALLINTOPROSESSIT 

4.1 Hallintotyöryhmän tehtävät 

 
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 organisaa-
tioiden toimintamalleihin. Työryhmän esitti ensihoidon palveluntuotannon johtamisen kannalta 
tärkeimmät toimintaperiaatteet ja johtamismallit. Selvityksessä otettiin huomioon muuttuva 
lainsäädäntö ja sen tuomat velvoitteet, erityisvastuualueen rooli ensihoitopalvelun johtami-
sessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähi-
palvelut. 

4.2 Ensihoidon johtamisen nykytila 

4.2.1 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen ensihoidon johtaminen 

 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pohjoisessa 
osassa 13 kunnan alueella. Pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen tehtävät kuntien kanssa 
tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja isäntäkuntana toimii Oulun kaupunki. Pe-
lastuslaitoksen henkilöstö on työ- tai virkasuhteessa Oulun kaupunkiin ja pelastuslaitos toimii 
liikelaitosmallilla. Pelastuslaitoksen päätoimista henkilöstöä on noin 400 ja sivutoimista pelas-
tustoimen henkilöstöä noin 400. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen pal-
veluiden lisäksi erillisillä yhteistoimintasopimuksilla ensivastetoimintaa sekä ensihoitopalvelua 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Ensihoitopalvelun yhteistoimintasopimus kattaa pe-
lastustoimialueen 13 kunnan lisäksi Vaalan kunnan alueen. 
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palveluntuotanto on jaettu neljään tulosalueeseen, joista 
tukipalveluiden tulosalue toimii riskienhallinnan, pelastustoiminnan ja ensihoidon tulosaluei-
den yhteisenä matriisina. Tulosalueita johtaa tulosalueiden päälliköt, ensihoidon tulosaluetta 
johtaa ensihoitopäällikkö. Ensihoidon tulosalueen palveluita tuotetaan viideltätoista eri ase-
mapaikalta. Ensihoidon tulosalueella työskentelee 203 päätoimista henkilöä ja kymmeniä eri 
mittaisissa sijaisuuksissa olevaa alan ammattilaista. 
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen johtamismalli perustuu linjaorganisaatiomalliin, jota on 
täydennetty kolmea tulosaluetta (riskienhallinta, pelastustoiminta, ensihoito) leikkaavalla tuki-
palveluiden tulosalueella. Tukipalveluiden tulosalue tuottaa keskistetysti tulosalueille talous-
hallinnon, henkilöstöhallinnon sekä huollon, että tekniikan asiantuntijapalvelut. Tukipalvelui-
den tulosalue tuottaa myös resurssitoimiston palvelut, joka hoitaa omalta osaltaan pelastus-
laitoksen operatiivisen henkilöstön henkilöstöhallinnon palveluita ja työvuorovahvuuksien 
suunnittelua. Ensihoidon tulosalue on jaettu kolmeen toiminnalliseen alueeseen: Oulu EH, Itä 
EH ja Etelä EH. Toiminnallisten alueiden johdossa toimivat ensihoitomestarit. Jokaisella toi-
minnallisella alueella ensihoitomestareiden alaisuudessa työskentelee yhteensä 16 ensihoi-
toesimiestä, joiden tehtävänä on toimia alueensa vuorojen lähiesimiehenä. Työvuoroissa 
työskentelee yhteensä 180 päätoimista perustason ja hoitotason ensihoitajaa. 
 
Ensihoidon tulosalueen sisällä toimii vastuualuetoiminta matriisimaisesti. Vastuualueet ovat 
määritelty toiminnan laajuuden ja vastuun näkökulmasta eri tasoihin (asemataso, aluetaso, 
tulosaluetaso, pelastuslaitostaso) ja vastuualueita johtaa tasomäärittelyn mukaisesti joko en-
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sihoitomestari, ensihoitoesimies tai muun tulosalueen määritelty henkilö. Ensihoitopalvelun 
substanssia vaativat vastuualueet ovat ensihoitomestareiden tai ensihoitoesimiesten johta-
mia. Henkilöstö osallistuu laajasti vastuualuetyöskentelyyn oman työn ohella. Vastuualueet 
toimivat matriisimaisesti koko pelastuslaitoksen alueella ja vastuualueen mukaan lisäksi tu-
losalueiden välillä. Esimerkiksi lääkehuollon vastuualueeseen liittyvät kehittämistoimet hoide-
taan keskitetysti lääkehuolto - vastuualueen toimesta, ja mikäli asiaan liittyy koulutustarpeita, 
hoidetaan kouluttaminen ja jalkauttaminen yhteistyössä koulutusvastuualueen kanssa. Vas-
tuualuetyöskentelyn lisäksi ensihoidon tulosalueelle on perustettu ensihoitopalvelun omaval-
vonnan avainprosessitiimejä, joiden tehtävänä on arvioida omavalvonnan keinoin ensihoito-
toiminnan hoidollista toteutumista. Avainprosessitiimit suorittavat omavalvontaa STM:n ensi-
hoidon laatu- ja potilasturvallisuussuosituksen mukaisesti. 
 
 

 
Kuvio 2. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen organisaatio.  
 

4.2.2 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon johtaminen 

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos toimii Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella. Pe-
lastuslaitos tuottaa pelastustoimen tehtävät kuntien kanssa tekemän yhteistoimintasopimuk-
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sen mukaisesti ja isäntäkuntana toimii Ylivieskan kaupunki. Henkilöstö on työ- tai virkasuh-
teessa Ylivieskan kaupunkiin. Pelastuslaitoksen päätoimista henkilöstöä on noin 250 ja sivu-
toimista pelastustoimen henkilöstöä noin 500. Jokilaaksojen pelastuslaitos on solminut yh-
teistoimintasopimuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ensihoitopalvelun ja 
ensivastetoiminnan tuottamisesta sairaanhoitopiirin eteläisen alueen kunnille. Reisjärven 
kuntaan tuotetaan ensivastepalvelua, mutta ensihoitopalvelun kuntaan tuottaa Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.  
 
Pelastuslaitoksen palveluntuotanto on jaettu neljään tulosalueeseen, joita johtavat tulos-
aluepäälliköt. Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitosta yhdessä johtoryhmän kanssa, joka 
koostuu tulosalueiden päälliköistä. Yksi neljästä tulosalueesta on ensihoidon tulosalue, jota 
johtaa ensihoitopäällikkö. Ensihoidossa on päätoimista henkilöstöä 165 ja ensihoitopalvelua 
tuotetaan 13:sta paloasemalta sekä ensivastepalvelua 23 paloasemalta. Ensivasteen sub-
stanssi- ja talousohjaaminen tuotetaan ensihoidon tulosalueelta.  
 
Pelastuslaitoksen ensihoidon tulosalueen johtamismalli perustuu linjaorganisaatiomalliin, jos-
sa valta- ja vastuusuhteet on määritelty. Ensihoidon tulosalue on jaettu neljään tulosyksik-
köön, joita johtavat ensihoitomestarit. Toiminnallisia tulosyksiköitä ovat operatiiviset alueet 4 
(rannikko), 5 (keskialue) ja 6 (itä). Tulosyksiköiden mestarit vastaavat toimialueensa henki-
löstöstä, toiminnasta sekä taloudesta.  Alueella 4 työskentelee 44 ensihoitajaa ja alueella on 
kuusi ensihoitoyksikköä sekä neljä eri ensihoitoasemaa. Alueella 5 työskentelee 63 ensihoita-
jaa ja alueella on kahdeksan ensihoitoyksikköä sekä viisi eri ensihoitoasemaa. Alueella 6 
työskentelee 41 ensihoitajaa ja alueella on kuusi ensihoitoyksikköä sekä neljä eri ensihoi-
toasemaa. Ensihoitomestarit toimivat henkilöstönsä lähiesimiehinä.  
 
Yksi neljästä tulosyksiköstä on komentotoimisto. Komentotoimistosta hallinnoidaan koko en-
sihoidon tulosalueen henkilöstöresurssi, työsuhdeasiat ja palkkahallinto sekä osia tukipalve-
luista, kuten osia tietohallinnosta sekä hankinnoista. Komentotoimistoon on sijoitettu ensihoi-
don sisäiset sijaiset (8) ja komentotoimiston ensihoitomestari toimii heille lähiesimiehenä. 
Rekrytointiprosessissa ovat mukana myös muut tulosyksiköiden mestarit, lähinnä valitse-
massa omaa henkilöstöään.  
 

ENSIHOITOPALVELU 
ENSIHOITAJAT 

TULOSYKSIKKÖPÄÄLLIKÖT (ENSIHOITOMESTARIT) 

ENSIHOIDON KOMENTOTOIMISTO 

ENSIHOIDON ESIMIEHET (OPERATIIVINEN ESIMIES) 

TULOSALUEPÄÄLIKKÖ (ENSIHOITOPÄÄLIKKÖ) 

PELASTUSLAITOKSEN JOHTAJA (PELASTUSJOHTAJA) 

JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN 
JOHTOKUNTA 

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI,                           
ENSIHOITOKESKUS 

 
Kuvio 3. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon tulosalueen organisaatio.  
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Linjaorganisaation sisällä toimii vastuualuetoiminta matriisimaisesti. Matriisimaista toimintaa 
toteutetaan osaamisen johtamisen mallin avulla. Osaamista johdetaan tiimeissä. Tiimeissä 
johdetaan ja kehitetään eri vastuualueita, kuten työergonomia, infektioiden torjunta, ajoneu-
vokalusto, jne. Tiimejä johtaa joko ensihoitomestari tai ensihoidon esimies. Jokainen ensihoi-
taja kuuluu johonkin tiimiin ja hänen tehtävänsä on tiimissä kehittää oman vastuualueensa 
toimintaa sekä tuoda tieto vastuualueelta omaan työyhteisöön ja jalkauttaa uudet tai muuttu-
neet vastuualueensa ohjeet.  
 

 
Kuvio 4. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon osaamisen johtamisen malli (Nurminen 
2018). 
 
Henkilöstöjohtamista toteuttavat alueen ensihoitomestarit strategisen hyvinvoinnin johtami-
sen periaatteiden mukaisesti. Strateginen hyvinvoinnin johtaminen Jokilaaksojen pelastuslai-
toksella sisältää työkykyjohtamisen, osaamisen johtamisen sekä motivoinnin eri osa-alueet. 
Työkykyjohtamisessa keskitytään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn johtamiseen. 
Näistä esimerkkejä ovat ensihoitajan fyysisen työkyvyn arviointi ja tukitoimet, varhaisen puut-
tumisen menetelmät, kumuloituvan stressin arviointi ja tukitoimet sekä työyhteisön sisäisen 
toiminnan kehittäminen (sosiaalinen työkyky). Osaamisen johtamista toteutetaan osallistavan 
tiimityön ja jaetun johtajuuden keinoin. Motivaatiota parannetaan esimerkiksi palkitsemalla 
tiimien kehittävää toimintaa. Lähiesimiestyö nähdään valmentavana rinnalla kulkijana ja peli-
sääntöjen jalkauttajana, ei niinkään työnjohtona. Merkityksellisenä pidetään esimiehen tavoi-
tettavuutta ja läsnäoloa sekä työkyvyn mittareiden tulosten seurantaa ja arviointia.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon tulosalueella on laadun hallinta ollut yhtenä mer-
kittävänä kehittämiskohteena. Laadun hallintaa toteutetaan STM:n ensihoidon laatu- ja poti-
lasturvallisuussuosituksen (2019) mukaisesti ja yhtenä kehittämisaihiona on ollut prosessien 
kuvaaminen, kuvaamiseen on käytetty IMS-järjestelmää. Prosessien kuvaamisen avulla on 
yksinkertaistettu toimintamalleja ja parannettu eri prosessien kulkua. Prosessien kuvaamista 
tehdään erityisesti vastuualueilla ja eri prosessien lean-ajattelu on tuottanut kustannustehok-
kuutta ja kehittänyt toimintaa.  
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4.2.3 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen johtaminen 

 
Ensihoitokeskus sijoittuu sairaanhoitopiirin organisaatiossa medisiiniseen tulosalueeseen ja 
siellä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueeseen. Medisiinisen tulosalueen johtaja on koko 
medisiinisen tulosalueen esimies. Ensihoitokeskuksen esimiehenä toimii Ensihoidon ja päi-
vystyksen vastuualuejohtaja.  
  

  
 
 Kuvio 5. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin organisaatio.  
 

Ensihoitokeskuksessa on kaksi linjaa, operatiivinen ja lääketieteellinen. Operatiivisen linja 
sisältää hoitamisen työpanoksen kenttäjohtajien ensihoidollisen työnkuvan kautta. Operatiivi-
sen linjan johdossa on ensihoitopäällikkö. Hänen tehtävänään on vastata ensihoidon opera-
tiivisesta toiminnasta sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa. Hänen alaisinaan ovat ensihoi-
don kenttäjohtajat, joita on 12. He johtavat operatiivista toimintaa ja valvovat palvelutason 
toteutumista sekä tarvittaessa osallistuvat ensihoitotehtäville tukiyksikkönä. Lääketieteellistä 
linjaa vetää ensihoitokeskuksen apulaisylilääkäri, hänen alaisinaan ovat ensihoitolääkärit. 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksessa työskentelee myös OYS eri-
tyisvastuualueen neljä työntekijää, he ovat virvepäällikkö ja Erica -aluepääkäyttäjä sekä kaksi 
ensihoidon asiantuntijaa. Heidän lähiesimiehenään toimii ensihoidon ja päivystyksen johtaja. 
Pohjois-Pohjanmaan ensihoitokeskuksessa työskentelee yhteensä 20 henkilöä. 
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Kuvio 6. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen hallinto 
 

4.3 Ensihoito sairaanhoitopiirin omana toimintana johtaminen 

4.3.1 Tehtävät ja asema  

 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiisissä suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden sairaa-
laan osaamiskeskuksia (OYS 2030 suunnitelma). Organisaatiomallin alustavassa suunnitel-
massa on ensihoitopalvelu yksi osaamiskeskus. Ensihoito sairaanhoitopiirin omana toiminta-
na selvityshankkeessa tarkastellaan ensihoitoa tämän suunnitelman näkökulmasta omana 
osaamiskeskuksena.  
 
Osaamiskeskuksen tavoitteena on koota eri alojen ammattilaiset ja resurssit yhteen hoidon 
laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Osaamiskeskusmallilla tavoitellaan 
asiakaslähtöisempää hoitoa, hoidon laadun hallintaa ja vakiointia, henkilökunnan osaamisen 
kehittämistä, vetovoimaisuuden parantamista, toimivien verkostojen ja kumppanuuksien luo-
mista. Tutkimus, koulutus, kehitystyö ja innovoiminen nähdään tärkeänä osana tehtävää. Ta-
voitteena on vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen. (Osaamiskeskuksiin perustuva 
organisaatio, J. Korpelainen 3.2.2020.) 
 
Ensihoidon järjestäminen kuuluu sairaanhoitopiirin vastuulle. Ensihoitopalvelu on suunnitelta-
va ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, 
että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselli-
set lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. (THL 
2010/1326, 39§.) Erityisvastuualueen on yhteen sovitettava alueensa sairaanhoitopiirien en-
sihoitopalvelujen toimintaa ja annettava niitä koskevia ohjeita sekä yhteen sovittaa ensihoitoa 
koskevat valtakunnalliset ohjeet (asetus 585/2017, 3§).  
 
Ensihoito on oma erikoisalansa ja toimii läpileikkaavana palveluna sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sektorilla, eri viranomaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä. Alueellamme on neljä ympäri-
vuorokautista päivystystä ja lukuisia perusterveydenhuollon toimijoita, joiden kanssa ensihoi-
to työskentelee. Eritysvastuualueen sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus ensihoitopal-
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velussa merkittävää ja on odotettavaa, että erityisvastuualueiden rooli vahvistuu tulevaisuu-
dessa. Nykyisessä mallissa, jossa ensihoitopalvelua tuotetaan yhteistoimintasopimuksella 
pelastuslaitosten kanssa, on palveluntuottajille erityisvastuualueen rooli jäänyt etäiseksi.  
 
Ensihoitopalvelu toimii useissa rajapinnoissa, kuten alueensa sosiaali- ja perusterveyden-
huollon eri organisaatioiden ja päivystyspisteiden kanssa. Ensihoitopalvelu ei ole yksistään 
äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoitoketjussa, vaan myös kotona annetta-
vat päivystykselliset lähipalvelut sisältyvät tehtäväkenttään. Erityisesti haja-asutusalueilla iäk-
kään väestön kotona asumisen ja elämisen tukeminen, päivystyksellisestä näkökulmasta, 
tulee korostumaan tulevaisuudessa. Ensihoito toimii 24/7 koko sairaanhoitopiirin alueella lä-
hipalveluna. 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 vä-
estön kotona asumista ja elämistä voidaan tukea.  
 
Mikäli ensihoito sijoittuu sairaanhoitopiiriin omana osaamiskeskuksena, nähdään tämä vah-
vuutena. Oman erikoisalan päätäntävalta oman yksikön toimintaan ja talouteen vahvistuu. 
Koko sairaanhoitopiirin alueen ensihoidon kehittäminen toteutuu tasapuolisesti ja tuetaan 
erityisesti haja-asutusalueilla kotiin vietäviä päivystyksellisiä palveluja. Yksikkö on tarpeeksi 
pieni organisaatio ketterään toimintaan. Moniviranomaisyhteistyön kehittäminen on ketteräm-
pää ja esimerkiksi ensivastepalvelun kehittämistä tulee jatkaa edelleen pelastustoimen kans-
sa yhteistyössä. Oma osaamiskeskus antaa mahdollisuuksia keskittyä oman toiminnan kehit-
tämiseen ja mahdollisuuden kohdentaa resursseja oman palveluntuotannon näkökulmasta 
tärkeisiin kohteisiin. Oma osaamiskeskus vahvistaa ensihoidon asemaa sosiaali- ja terveys-
alalla ja parantaa yli organisaatioiden tapahtuvaa yhteistyötä.  
 
Ensihoitoa tulee tarkastella kokonaisuutena koko sairaanhoitopiirin alueella, vaikkakin nykyi-
sessä mallissa alueet on jaettu kuuteen eri operatiiviseen alueeseen.  Mikäli ensihoito sijoit-
tuu sairaanhoitopiiriin, on esimiestyön näkökulmasta perusteltua jakaa alueet pienempiin 
osiin. Mikäli maakuntauudistus etenee, niin on hyvä tarkastella ensihoidon aluejaossa perus-
terveydenhuollon aluejakoa. Samankaltaisella aluejaolla tavoitellaan toimivampaa yhteistyö-
tä. Nykyisessä mallissa yhdellä ensihoitomestarilla on yhteistyökumppaneita useita jopa 
kymmeniä ja kaikilla heillä omat toimintatavat sekä tavoitteet yhteistyölle.  
 

4.3.2 Keskitetty henkilöstöresurssin hallinta 

 
Pelastuslaitoksissa on henkilöstöhallintoa keskitetty. Oulu-Koillismaalla operatiivisen henki-
löstöresurssin hallinta on keskitetty resurssitoimistoon ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksella 
kaikki henkilöstö resurssin hallintaan, työsuhteeseen ja palkkahallintoon liittyvät tehtävät on 
keskitetty komentotoimistoon. Molemmissa organisaatioissa on todettu toimintamallin paran-
tavan henkilöstöresurssin saatavuutta, kustannustehokkuutta ja varmistavan sijaisten päte-
vyyden tehtävään. Henkilöstön kokee keskitetyn toiminnan edistävän tasapuolista ja oikeu-
denmukaista kohtelua. Keskitetty toiminta on vapauttanut esimiesten työaikaa lähiesimies-
työhön. Toimintamalli on siis työhyvinvointia tukeva ja kustannustehokas.   
 
Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, niin keskitetty henkilöstöresurs-
sin hallinta on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa ensihoidon johtamisorganisaatiota. Yksi 
resurssitoimisto voi toimia koko alueella, vaikkakin se toimisi kahdesta eri toimipisteestä tai 
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virtuaalisesti. Resurssitoimiston henkilöstön tulee erikoistua henkilöstöresurssin hyvään ja 
pitkäjänteiseen sekä tehokkaaseen suunnitteluun ja käyttöön, hallita työ- ja palkkasuhteisiin 
liittyvät asiat ja auttaa alueen esimiehiä henkilöstöjohtamisessa. Resurssitoimistossa toimi-
minen vaatii hyvää johtamista ja delegoitua päätäntävaltaa. Mikäli henkilöstöhallinnon järjes-
telmät 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 
sijaistusketjulla.  
 

4.3.3 Ensihoitopalvelun toiminnan 24/7 johtaminen 

 
Pelastuslaitokset ovat tuottaneet ensihoitopalveluun henkilöstön, ensihoitoyksiköt, lääkintä- ja 
hoitotarvikevälineistön sekä toiminnan jatkuvuuden kannalta muita merkittävät tehtäviä. Hen-
kilöstön työturvallisuudesta ja –suojelusta huolehtimien on osa palveluntuotantoa. Pelastus-
laitokset ovat turvanneet toiminnan jatkuvuuden ylläpitämällä niin kutsuttua päivystävää esi-
miestoimintaa.  Päivystävät esimiehet ovat toimineen ensihoitoyksikössä hoitotason ensihoi-
tajana ja työn ohessa suorittaneet esimiestehtävää. Nykyisessä järjestelmässä sairaanhoito-
piirin alueella toimii yhtä aikaa neljä 24/7 päivystävää esimiestä.  
 
Mikäli siirrytään sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, niin ensihoitoapalvelun toiminnan tur-
vaaminen edellyttää 24/7 esimiestoimintaa. Hallinnollisia päätöksiä on kyettävä tekemään 
vuorokauden jokaisena aikana.  Koko sairaanhoitopiirin alueelle tarvitaan vähintään yksi ns. 
päivystävä esimies. Mikäli päivystävän esimiehen tehtävät keskitetään yhdelle henkilölle, 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 kommuni-
kaatio- ja ohjaustaitoja, välineistön, laitteistojen ja ohjelmistojen tuntemusta sekä työsuhde-
osaamista.  Tehtävänkuva on siis vaativa erityisesti silloin, jos toiminta keskitetään yhdelle 
henkilölle.  
 

4.3.4 Kenttäjohtotoiminta  

 
Ensihoidon kenttäjohtajien tehtävänkuvan määrittelee Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
ensihoitopalvelusta (585/2017, 10§).  Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on ylläpitää 
toiminta-alueensa ensihoitopalvelun tilannekuvaa ja määrätä ensihoitopalvelun päivittäistoi-
minnassa, päivittäistoiminnan ruuhkatilanteissa sekä usean yksikön ja moniviranomaistilan-
teissa toiminta-alueensa ambulanssien ja ensihoitoajoneuvojen käytöstä. Kenttäjohtaja ohjaa 
hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovi-
tuista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan. Kuten tilanteissa, joissa en-
sihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat. Ensihoidon kenttäjohtaja voi 
tarvittaessa hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen vaarantamatta 
muiden tehtävien hoitamista. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on kaksi ensihoidon kenttäjohtoaluetta, sairaanhoi-
topiirin eteläinen ja pohjoinen. Sairaanhoitopiirin ensihoidon toiminta-alue on laaja ja ensihoi-
toyksiköitä on paljon sekä ensihoitotehtävien määrä suuri. Verrattaessa Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin ensihoidon toiminta-aluetta muihin OYS erityisvastuualueen sairaanhoitopii-
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reihin ovat muut ensihoitoalueet huomattavasti pienempiä, ensihoitoyksikkö ja tehtävä määril-
tään. Kahden kenttäjohtojärjestelmän avulla säilytetään alueelle 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 tuottaa 
siis varajärjestelmän ja lakisääteisen tehtävän hoitaminen varmistetaan. Mikäli siirryttäisiin 
yhden ensihoidon kenttäjohdon järjestelmään, kenttäjohtaja kykenisi ainoastaan ylläpitämään 
tilannekuvaa ja ohjaamaan hätäkeskusta poikkeavissa tilanteissa. Tilannejohtajuus tuotettai-
siin etäjohtamisena, eikä ensihoitoyksiköitä tuettaisi hoidollisesti vaativissa tilanteissa.  

4.3.5 Tukipalvelujen asemoituminen ja osaamisen johtaminen 

 
Ensihoidossa osaamisen johtaminen on ensihoitopalvelun tuottamiseen liittyvien prosessien 
jatkuvaa kehittämistä. Osaamisen johtaminen on osa laatutyötä, joka sisältää sekä potilas- 
että työturvallisuuden kehittämisen sekä vakioinnin. Oman toiminnan kehittäminen edellyttää 
ajantasaisen sekä hiljaisen tiedon kokoamista, analysointia ja hyödyntämistä. Ensihoidon 
osaamisen kehittäminen nähdään osana jokapäiväistä toimintaa. Osaaminen on siis ensihoi-
dossa keskiössä, jolloin sen rooli näkyy toimintasuunnitelmassa, tavoitteissa ja erityisesti joh-
tamisessa.  
 
Tukipalveluilla on merkittävä rooli ensihoitopalvelussa, tukipalvelun tuottama toiminta on päi-
vittäiseen toimintaan liittyvää ja toimii rinnakkain arjessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen 
ensihoidolla on tukipalveluja yhteensä seitsemän henkilön työpanoksen verran. Tukipalveluja 
on hankintoihin, kaluston ja ajoneuvojen huoltotoimintaan, henkilöstö-, tieto- ja taloushallin-
toon. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidolla on tukipalveluita 1,5 henkilötyöpanoksen 
verran. Tukipalveluja on tieto-, henkilöstö- ja taloushallintoon. Jokilaaksoissa henkilöstö- ja 
taloushallintoa, hankintoja, kaluston- ja ajoneuvojenhuoltoa tuotetaan ensihoidon tulosalueel-
la. Molempien pelastuslaitosten ensihoito tuottaa koulutus- ja kehittämispalvelut omana toi-
mintana. Sairaanhoitopiirissä tukipalveluja tuotetaan hankintoihin, henkilöstö- ja taloushallin-
toon sekä tietohallintoon keskitetysti tukipalveluyksiköistä. Sairaanhoitopiirissä on myös kes-
kitettyä täydennyskoulutus- ja kehittämistoimintaa.  
 
Tukipalvelujen rooli ensihoidon palveluntuotannossa on merkittävää ja niitä tuotetaan eri ta-
valla jokaisessa organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin organisaatiossa tukipalvelujen osaamisen 
taso ja laajuus parantavat ensihoidon tarvitsemien tukipalvelujen laatua ja vähentävät niiden 
haavoittuvuutta. Tukipalveluja tarvitaan lähellä ensihoidon toimintakenttää, joten niiden tuot-
taminen lähipalveluna on tarpeen erityisesti ajoneuvojen ja kaluston huoltojen sekä osaami-
sen kehittämisen osalta. Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, on huo-
lellisesti arvioitava eri tukipalveluiden määrä, toimintamalli ja sijoittuminen organisaatiossa. 
Esimerkiksi osaamisen kehittäminen ja ajoneuvokaluston huoltotoiminta ovat luonteva osa 
jokapäiväistä arjen toimintaa, jolloin hallinnointi, ohjaus ja johtaminen ovat sujuvampaa sa-
massa yksikössä.   
 

4.3.6 Henkilöstöjohtaminen 

 
Henkilöstötyöryhmä tarkasteli Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoito-
mestareiden ja ensihoidon esimiesten tehtävänkuvia. Tehtävänkuvissa oli vastuiden ja toi-
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mintavaltuuksien osalta eroavaisuuksia. Sairaanhoitopiirissä ensihoidon esimiestehtävissä on 
ensihoitopäällikkö ja hänen tehtävänkuvansa poikkeaa pelastuslaitosten esimiehien tehtävis-
tä.  
 
Sairaanhoitopiirin organisaatiomalli on muuttumassa ja muutoksen ajankohta on mahdollises-
ti vuoden 2022 alku, jolloin mahdollinen siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi voi-
si tapahtua. Osaamiskeskusmalli soveltuu pelastuslaitosten ensihoidon organisaatioiden 
olemassa oleviin henkilöstön johtamismalleihin. Osaamisen johtamisen keinoin organisaatio 
kehittyy ja on uudistuskykyinen, kykenee muuntumaan myös kriisi- ja häiriötilanteissa sekä 
palautumaan niistä entistä vahvempana. Osaamisen johtaminen tulee perustua strategiaan, 
joka pohjautuu ajantasaiseen kumuloituvaan tietoon ja laadun hallintaan. Osaamista kehite-
tään yhdessä osallistavan tiimityön avulla.  (Sydänmaalakka 2015.) Osallistavasta tiimityös-
kentelystä on pelastuslaitosten ensihoidossa jo pitkä kokemus.  
 
Työhyvinvoinnin johtaminen korostuu tulevaisuudessa. Työhyvinvointia voidaan määritellä 
monin eri tavoin. Ensihoidossa työn luonteen vuoksi korostuvat fyysisen ja psyykkisen työky-
vyn ylläpito, tiivis työyhteisö, työnluonne ja työparityöskentely edellyttävät hyvää sosiaalista 
toimintakykyä. Työhyvinvoinnin yhtenä kulmakivenä on myös sosiaalisen työkyvyn ylläpito. 
(Aura & Ahonen 2016.) Johtamisessa on hyvä huomioida perhe- ja työelämän yhteen sovit-
taminen, tämä lisää työhyvinvointia ja vaatii organisaatiolta joustamista.  
 
Alueen laajuus, vuorotyö, työn luonne ja henkilöstön suuri määrä vaativat johtamiselta paljon. 
Ensihoidossa ei voida välttyä etäjohtamiselta ja itsensä johtaminen on tärkeää. Esimiehen 
tulee olla saatavilla ja säännöllisesti kohdata työntekijät. Esimiehen tulee olla kiinnostunut 
työntekijöistä ja pitää heitä tasavertaisina. Ensihoitajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja 
osaavat tehtävänsä sekä ovat halukkaita kehittämään omaa ja koko työyhteisön toimintaa. 
Esimiestyö ensihoidossa on valmentavaa, rinnalla kulkemista, ohjeiden jalkauttamista sekä 
varhaisen tuen tarjoamista.  
 

4.4 Hallintotyöryhmän esittämät johtopäätökset 

 
Ensihoitopalvelu on oma erikoisalansa, joka toimii monikerroksisessa toimintaympäristössä. 
Odotusarvo yhteistyökumppaneilla on ensihoidon antamaan palveluun suuri ja yhteistyön 
tarve mittava. Jotta ensihoitopalvelu kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, on en-
sihoidon asema tunnistettava. Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotan-
noksi, tulee ensihoitopalvelulla olla oma osaamiskeskus, jolla oma sairaanhoitopiirin hallin-
non kanssa linjassa oleva johtamis- ja hallinnointijärjestelmä. Ensihoito vastaa omasta toi-
minnastaan, taloudestaan, osaamisen kehittämisestä sekä laadun parantamisesta ja vakioin-
nista. Ensihoidon tule laatia omalle toimialueelle pitkälle tulevaisuuteen suuntautuva toimen-
pideohjelma, joka on linjassa sairaanhoitopiirin strategian kanssa ja laadittava oma toiminta-
suunnitelma, joka perustuu laadun hallintaan.  
 
Päivystävän esimiestyön, kenttäjohdon, tukipalveluiden, resurssitoimiston ja lähiesimiestyön 
sekä ensihoitolääketieteen tulee muodostaa saumaton ensihoidon johtamisorganisaatio, jos-
sa jokainen toimija tukee toisiaan ja ottaa vastuuta palveluntuotannosta kokonaisuudessaan.  
Erityisesti ympärivuorokautista ensihoitopalvelun johtamista tulee tarkastella kokonaisuutena, 
jolloin päällekkäisten toimintojen yhteensovittamisella saadaan toimintaa lisäarvoa.  
Uudistumiskykyisyyttä kehitetään osaamisen johtamisen mallin avulla. Osallistava tiimityö 
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tulee näkyä toimintasuunnitelmassa ja resursoinnissa, esimerkiksi ensihoidon eri vastuualu-
eiden kehittäminen vaatii jaettua johtajuutta ja yhteistyön sujuvuutta eri toimijoiden välillä.  
Työhyvinvoinnin johtaminen on lähiesimiestyön tärkein tehtävä. Lähiesimiestyön luonne on 
valmentavaa mukana kulkemista ja laadun hallinnan tavoitteiden saavuttamisen seuraamista.  
 
Työryhmä esittää, että ensihoitopalvelulla olla oma osaamiskeskus ja ensihoitopalvelujen 
johtamista tulee tarkastella kokonaisuutena. Johtamismallin rakentamisessa tulee ottaa huo-
mioon ympärivuorokautisen toiminnan organisoiminen, henkilöstöjohtaminen, lähiesimiestyö, 
sekä osaamisen/vastuualueiden ja tukipalvelujen johtaminen. Johtamismalli rakentuu näiden 
toimintojen sisällön mukaisesti ja toimii suoraviivaisesti.   
 
Koska nykyisellä ensihoidon johtamisjärjestelmällä on tuotettu laadukasta, kehittyvää ja kus-
tannustehokasta ensihoitopalvelua, tulee muutoksen olla hallittu. Organisaatiomuutoksen 
tulisi tuottaa parempaa ensihoidon laatua sekä vastata paremmin tulevaisuuden toimintaym-
päristön haasteisiin. Aikataulu organisaatiomuutokseen on haastava. Valmistelut tulee aloit-
taa heti ja niihin on resursoitava, jotta muutos olisi hallittu.  
 
Työryhmä esittää, että valmistelut tulee aloittaa heti ja muutoksen toteuttamiseen on resur-
soitava riittävästi.  
 
 

5 HENKILÖSTÖPROSESSIT 

5.1 Henkilöstötyöryhmän tehtävät 

 
Henkilöstötyöryhmä selvitti keskeiset henkilöstöprosessit Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen samankaltaisuuksia sekä 
eroavaisuuksia. Työryhmä esitti mahdolliset uudet toimintamallit henkilöstöprosesseihin 
 ja arvioi niiden vaikutusta ensihoitopotilaan 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. Selvi-
tettiin myös käytössä olevat palkkausjärjestelmät sekä ensihoitajien sijoittuminen sairaanhoi-
topiirin palkkausjärjestelmään. Työryhmä selvitti palkkojen harmonisoinnin ja mahdollisten 
työaikamuotojen vaikutuksen talouteen, sekä analysoi eri toimijoiden työterveyshuollon sisäl-
lön ja kustannukset. Työryhmä tuotti muille työryhmille heidän pyytämiään tietoja ja analyyse-
jä. Selvitystä tehdessä huomioitiin mahdollisen muutoksen vaikutus nykyisten organisaatioi-
den henkilöstöhallinnon eri toimijoihin, kuten Ylivieskan ja Oulun kaupunki, pelastuslaitokset, 
palveluntuottajat Monetra Oulu Oy ja Hetapalvelut Oy.  
 

5.2 Ensihoitopalvelun henkilöstö 

 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun henkilöstö koostuu sairaanhoitopii-
rin ensihoitokeskuksen ja ensihoitolääkäritoiminnan henkilöstöstä, Oulu-Koillismaan ja Joki-
laaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon ja tukipalvelujen henkilöstöstä, myös ostopalvelujen 
avulla tuotettu henkilötyömäärä on otettu laskennassa huomioon.  
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Ensihoitolääkäreiden virkoja on kolme, jotka kaikki ovat täytetty päätoimisilla ensihoitoon pä-
tevöitetyillä lääkäreillä. Seitsemän ensihoitolääkärin työpanoksella tuotetaan lääkärihelikopte-
rin ensihoitolääkäripalvelut. Ensihoitopäällikköjä viroissa toimii kolme ja ensihoitomestareiden 
viroissa yhdeksän päätoimista henkilöä, joista yhden virka on määräaikainen vuoden 2021 
loppuun saakka. Ensihoidon esimiesten toimissa työskentelee 23 henkilöä. Ensihoidon esi-
miehet toimivat tehtävässään hoitotason ensihoitajina, he tekevät 18,5 hoitotason ensihoita-
jan tointa. Ensihoidon esimiestyöhön käytetään yhteensä 4,5 toimen työpanos. Pelastuslai-
tosten esimiesten tehtävänkuvissa on eroavaisuuksia vastuissa ja toimivallassa. Ensihoidon 
kenttäjohtajat ovat virkasuhteessa sairaanhoitopiiriin ja heitä on 12. Kenttäjohtajien tehtävät 
määräytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) 10§ mu-
kaisesti, heidän tehtäviinsä ei sisälly lähiesimiestehtävää. Ensihoitopalvelun ensihoitohenki-
löstön esimiestehtävissä toimii yhteensä 33 henkilöä. Pelastuslaitosten esimiestehtäviin sisäl-
tyy sairaanhoitopiirissä tukipalveluihin kuuluvia tehtäviä.  

 
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. Pelastus-
laitosten ensihoitajien tehtävänkuvat eroavat vain vastuualuetyöskentelyn osalta. Jokilaak-
soissa ensihoitajan tehtävän vaativuuteen on sisällytetty pitkä työvuoro (24 tuntia). Vakans-
sien täyttämisessä oli pelastuslaitosten välillä eroavaisuuksia.  Oulu-Koillismaalla on sekä 
perustason että hoitotason vakansseja määritelty vakiomäärä. Jokilaaksoissa vastaavasti on 
vain ensihoitajan vakansseja, jolloin ensihoitaja työskentelee sillä tasolla, johon hänen päte-
vyytensä sekä kelpoisuusehdot riittävät ja nauttii sitä tehtäväkohtaista palkkaa, joka on päte-
vyyden perusteella määritelty.   
 
Ensihoitohenkilöstön sijaisten tarve on jatkuva ja hyvä sijaissaatavuus on tärkeää palvelun-
tuotannon varmistamiseksi. Pitkäaikaisissa (yli vuoden) sijaisuuksissa oli tarkasteluajankoh-
tana (15.1 2020) 59 henkilöä ja yksittäisten työvuorojen työntekijöiden tarve välillä 
15.12.2019 -14.1.2020 oli 40 työvuoron verran, joka vastaa 4,2 kokoaikaista työntekijää.  
 
Tukipalveluja tuotetaan sekä ostopalveluna että omana toimintana. Ensihoidon laskutukses-
sa työskentelee 4,5 toimistosihteeriä, joista kolme ostopalveluna Monetra Oulu Oy:ltä ja 1,5 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palveluksessa. Ajoneuvojen kaluston ylläpitoa ja huoltoa se-
kä 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 henkilöä Oulun Digiltä, yksi eritysvastuualueen henkilö ja 
yksi omana toimintana. Muita tukipalvelutoimintaoja tuotetaan yhdessä pelastustoimen kans-
sa, kuten henkilöstöhallinto-, toimisto- ja talouspalveluja, liikuntasuunnittelijan palveluja sekä 
työsuojelua. Osa pelastusjohtajien (0,5) ja hallintopäälliköiden (0,75) työpanoksesta kohdis-
tuu ensihoitoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensihoidon selvityshanke  

 

 
 

 
 

 

 18 

Taulukko 1. Ensihoidon palveluntuottamiseen tarvittavan henkilöstön määrä nimikkeittäin, 
sekä henkilöstökustannukset 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 pelastustoi-
mien henkilöstölle. Tukitoimet ovat esimerkiksi työsuojeluun liittyvinä defusing- toiminnan or-
ganisointi, kehittäminen ja seuraaminen. Pelastus tuottaa tukitoimia ensihoidolle erityisesti 
paloasemien rakennushankkeisiin ja vuokrakäytäntöihin liittyen. Näitä tukitoimia ei ole erik-
seen mitoitettu eikä palkkauskustannuksia ole jyvitetty. Pelastuslaitoksen johtoryhmän työs-
kentelyyn osallistuu myös ensihoitopäällikkö.  

 

5.3 Työaikamuodot ja paikalliset sopimukset 

 
Suurin osa ensihoitohenkilöstöstä kuuluvat yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 
piiriin. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitomestarit sekä ensihoitopäällikkö kuuluvat 
kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen ja ensihoitolääkärit kuuluvat kunnallisen 
lääkärien virkaehtosopimuksen piiriin. Ensihoitolääkäritoimintaa tarkastella tässä selvitykses-
sä vain resurssien ja talouslukujen näkökulmasta.  
 
Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kenttäjohtajat tekevät yleistyöaikaa ja ovat paikallisesti 
sopineet enintään 12,25 tunnin työvuoron pituudesta. Tunnit tasoitetaan 16 viikkoon ja työ-
vuorot suunnitellaan lyhyimmillään kahdeksi ja pisimmillään neljäksi viikoksi kerrallaan.  
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitajat ja ensihoidon esimiehet tekevät yleistyöaikaa 
(38,45 h/viikko) aluehallintoviraston myöntämällä poikkeusluvalla, jossa säännöllisen työvuo-
ron pituus on enintään 12 tuntia, siten että tehollinen työaika on työvuoroa kohden enintään 
yhdeksän tuntia. Työnantajan tulee varmistaa, että työ säilyy aika ajoin tehtävänä. Poikkeus-
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lupa on voimassa 31.12.2021 saakka. Paikallisen sopimuksen mukaisesti tuntien tasoittumis-
jakso on 24 viikkoa. Oulu-Koillismaan ensihoitomestarit tekevät toimistotyöaikaa.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstö tekee aluehallintoviraston myöntämää 
poikkeusluvan mukaista työaikaa, jossa työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa ja tasoittu-
misjakso on enintään 52 viikkoa. Säännöllisen työvuoron pituus on enintään 24 tuntia siten, 
että tehollinen työaika on työvuoroa kohden enintään 12 tuntia ja 12 tunnin työvuoroissa yh-
deksän tuntia. Työnantajan tulee varmistaa, että työ säilyy aika ajoin tehtävänä. Poikkeuslu-
pa on voimassa 31.12.2020 saakka. Ensihoitomestarit ja ensihoitopäällikkö tekevät yleistyö-
aikaa. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on käytössä työaikapankkisopimus, johon sitoudu-
taan kalenterivuodeksi kerrallaan. Työaikapankkiin voidaan sijoittaa varsinaisen työajan ulko-
puolella kertyneitä tunteja, paikallisen sopimuksen sisällön mukaisesti. Työaikapankissa saa 
olla enintään 80 vapaana pidettävää tuntia tai 30 vajaata tuntia.   
 
Taulukko 2. Eri työaikamuodoissa työskentelevien määrä. 

 

Työaikamuodot Henkilömäärä 

Yleistyöaika  6 

Poikkeuslupa  367 

Toimistotyöaika  8 

Paikallinen sopimus koskettaa 375 

 
Eri organisaatioiden työaikamuodot ja paikalliset sopimukset poikkeavat toisistaan viikko-
työajan ja tasoittumisjaksojen osalta.  Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitajien palkkaus 
on sidottu viikkotyöaikaan. 
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoidon työaikamuotoja vertailtiin toi-
siinsa SWOT-analyysin avulla. Yleistyöajan ja 12 tunnin vuorojen vahvuutena pidettiin työn-
teon tehokkuutta, jolloin koko työvuoron ajan työnteon teho kyetään ylläpitämään, yksittäinen 
poissaolo on työnantajalle edullisempi, sijaisen löytäminen on helpompaa sekä koulutusten ja 
työpaikkapalaverien suunnittelu onnistuu paremmin. Mahdollisuuksina koettiin vuorojen 
suunnittelujen säännöllisyys ja tasoitusvapaiden tuomat pitkät vapaat. Työaikaa voidaan pa-
remmin suunnitella niihin ajankohtiin, jolloin tarvitaan enemmän työvoimaresurssia. Työnteki-
jälle mahdollistuu pelkästään päivävuorojen tekeminen, esimerkiksi perhetilanteen tai tervey-
dellisten seikkojen niin vaatiessa. Peräkkäisten vuorojen välisten lepoaikojen toteutuminen ja 
niistä palautuminen on haastavaa, peräkkäiset vuorot sitovat ja perheen luota ollaan poissa 
käytännössä jopa neljä peräkkäistä vuorokautta. Ylityömäärä on suurempi kuin 24 tunnin 
vuorokausirytmissä. Yleistyöaika suhteessa pidempään viikkotyöaikaan vaatii enemmän 
henkilöstöä.   
 
Henkilöstö kokee poikkeusluvan mukaisen 24 tunnin tai 12 ja 24 tunnin sekamallin mielek-
käänä. Koetaan, että pitkät työvuorot mahdollistavat perhe- ja työelämän yhteensovittamisen, 
vapaa-aikaa on enemmän ja siedetään pitkiäkin työmatkoja. Pitkä viikkotyöaika tuo työnanta-
jalle säästöjä, koska tämä vaatii vähemmän henkilöstöä kuin yleistyöaika.  Tehollisen työajan 
seuranta ja sen toteuttaminen ovat haasteellisia. Sekamallissa on 12 tunnin vuoron jälkeen 
24 tunnin vuoro, jolloin vuorojen välisten lepoaikojen toteuttaminen on vaikeaa. Työnkuvaan 
on vaikea liittää muita tehtäviä ja koulutusten sekä työpaikkapalaverien toteuttaminen on 
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haastavaa. Palautuminen pitkästä työvuorosta voi olla vaikeaa ja yksittäisen sairauspoissaolo 
on aina pitkä. Pitkä 24 tunnin työvuoro ja kotimatka työvuoron jälkeen ovat työsuojelullinen 
riski. Uhkana on, että poikkeuslupaa ei myönnetä tai se menetetään, jos työnantaja ei kykene 
täyttämään luvan ehtoja. On myös epäselvää, tarvitaanko tulevaisuudessa aluehallintoviras-
ton lupaa poiketa työaikalaista vai riittääkö paikallinen sopiminen.   
 
Selvitettiin koko alueen siirtymistä yleistyöaikaan (38,45 h/viikko). Siirtyminen vaatisi 18 ensi-
hoitajan vakanssin perustamista ja toisi lisää henkilöstömenoja noin 1,24 miljoonaa euroa 
vuodessa. Jos alueella toteutetaan erilaisia työaikamalleja ja työvuoromalleja, aiheuttaako se 
eriarvoisuutta henkilöstössä ja vaikeuttaako se henkilöstön liikuteltavuutta alueella. Tarvitaan 
paikallista sopimista, jotta ensihoidossa käytettävät työaikamuodot edistävät työhyvinvointia 
ja ovat kustannustehokkaita.  
 

5.4 Palkkausjärjestelmät ja tehtävänkuvat 

 
Ensihoitohenkilöstön palkkaan sisältyy tehtäväkohtainen palkka, joka perustuu tehtävän vaa-
tivuuteen sekä työkokemuslisään, henkilökohtaiseen lisään ja muihin kuukausittain makset-
taviin palkanlisiin, kuten haitta-, lisä- ja ylityökorvaukset. Tulospalkkiota tai kertakorvauksia ei 
käytössä alueemme ensihoidon palkkauksessa.  Ensihoidossa muut palkan lisät muodosta-
vat merkittävän osan palkasta, prosentuaalisesti enemmän (35%) kuin hoitoalalla (15%) 
yleensä. Tehtävänkuvat on kirjattu ja määritelty KVTES:n mukaisesti. Sairaanhoitopiirissä ei 
ole ensihoitaja -nimikkeellä toimivaa henkilöstöä, joten tehtäväkohtaista palkkausta tähän 
tehtävään ei ole määritelty. Pelastuslaitoksissa tehtäväkohtaisen palkkauksen muotoutumi-
nen poikkeavat toisistaan.  
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella ensihoitajien tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy teh-
tävänkuvien mukaan kahteen ryhmään, hoito- ja perustaso. Niistä ei ole tehty tehtävän vaati-
vuuden arviointi. Perustason ensihoitaja kuuluu hinnoittelukohtaan HOI040, tehtäväkohtainen 
palkka on 2267,98 euroa kuukaudessa. Hoitotason ensihoitaja kuuluu hinnoittelukohtaan 
HOI030, tehtäväkohtainen palkka on 2608,76 euroa kuukaudessa. Jokilaaksojen pelastuslai-
toksella 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 hinnoittelukoh-
taan HOI040 ja hoitotason ensihoitajat HOI030 hinnoittelukohtaan. Perustasolla tehtäväkoh-
tainen palkka vaihtelee viikkotyötuntien ja vaativuuden perusteella 2152,62 – 2454,30 euroa 
ja hoitotasolla 2368,40 - 2672,12 euroa kuukaudessa. Hankkeen selvitysvaiheessa kaikki 
ensihoitajat tekevät 42 tuntista viikkoa. Suurin osa perustason henkilöstöstä kuuluu vaati-
vuustasoon 2, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2383,74 euroa kuukaudessa ja hoitotason 
henkilöstöstä vaativuustasoon 3, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2672,12 euroa kuukau-
dessa. Molemmissa pelastuslaitoksissa on sairaanhoitajan tutkinnon omaavia, jotka työsken-
televät perustasolla, hinnoittelukodassa HOI040 ja lähihoitajan tutkinnon tai vastaavan 
omaavia, jotka työskentelevät siirtymäsäännöksellä hoitotasolla, hinnoittelukohdassa 
HOI030.  
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoidon esimiesten tehtävänkuvissa 
oli sekä yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia.  Ensihoidon esimiesten pätevyysvaatimukset 
vastaavat toisiaan, tehtävät edellyttävät uuden tiedon hankkimista, itsenäistä päätöksente-
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koa, hyvää organisointi- ja ongelmanratkaisukykyä sekä itsenäistä toimintaa. Tehtävään 
edellytetään ensihoitoasetuksen mukaista hoitotason pätevyyttä ja tehtävän hoitamista ohjaa 
hoitotason ensihoitajan tehtävänkuva ensihoidon esimiehen tehtävänkuvan lisäk-
si.  Molempien organisaatioiden ensihoidon esimiehet johtavat ja kehittävät koko toimialuetta 
koskevaa vastuualuetta, mutta suoranaista hankintaoikeutta tai talousvastuuta tehtäviin ei 
sisälly. He toimivat myös hoitotason ensihoitajina ensihoitoyksiköissä työvuoron aikana.  
 
Oulu-Koillismaan ensihoidon esimiehet vastaavat työvuorossaan virka-ajan ulkopuolisesta, 
oman hallinnollisen alueen (alueita 3) henkilöstöstä ja operatiivisen toiminnan sujuvuudesta 
(henkilöstö, kalusto, välineistö) sekä vastaavat työnantajana työ- sekä potilasturvallisuudesta. 
He toimivat oman hallinnollisen alueen ensihoitajien lähiesimiehinä (10-16 ensihoitajaa) ja 
osallistuvat oman alueensa potilas/asiakas reklamaatioiden käsittelyyn ja mm. kehityskeskus-
teluiden pitämiseen. Oulu-Koillismaan toimialueella toimii yhtä aikaa vuorossa kolme esimies-
tä ja tarvittaessa sijaistavat toisiaan. Yksi ensihoidon esimiehen vastaa resurssitoimiston 
henkilöstöresurssin hallinnasta, joten hänen tehtävänkuvansa poikkeaa muiden esimiesten 
tehtävistä. Oulu-Koillismaan esimiehet tekevät yleistyöaikaa ja heidän tehtäväkohtainen palk-
kansa on 2868,23 euroa kuukaudessa ja kuuluivat hinnoittelukohtaan HOI020.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon esimiehet vastaavat työvuorossaan (24 tunnin 
ajan) koko Jokilaaksojen toimialueen henkilöstöstä ja operatiivisen toiminnan sujuvuudesta 
(henkilöstö, kalusto, välineistö) sekä vastaavat työnantajana työ- sekä potilasturvallisuudesta. 
Vuoron aikana he toimivat hallinnollisena esimiehenä 40-42 ensihoitajalle, mutta suoranaista 
lähiesimiestyötä tehtävään ei sisälly. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon esimiehet 
tekevät poikkeusluvan mukaista (42h/viikko) työaikaa ja heidän tehtäväkohtainen palkkansa 
on 3014,55 euroa kuukaudessa ja kuuluivat hinnoittelukohtaan HOI020.  
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoitomestareiden tehtävänkuvissa oli 
eroavaisuuksia työn vaikutusten ja vastuiden laajuudessa. Molempien tehtävissä on delegoi-
tua toimivaltaa ja tehtävät sisältävät toimialuetta koskevaa asiantuntija- ja esimiestyötä.  
 
Oulu-Koillismaalla ensihoitomestarit toimivat oman toimialueensa ensihoidon esimies-
ten lähiesimiehinä (4) ja välillisesti alueensa ensihoitohenkilöstön esimiehenä.  Suoranaista 
talousvastuuta tehtävään ei sisälly ja he tekevät hankintaesitykset ensihoitopäälliköl-
le. Työsuhteen solmimisesta he voivat päättää neljään kuukauteen saakka ja vahvistavat 
kaikki toimialueensa lomat. Heidän tehtävänkuvaansa sisältyy koko aluetta koskevan vaati-
van vastuualueen johtaminen.  Oulu-Koillismaan mestarit tekevät toimistotyöaikaa, heidän 
asemansa on päällystövirka ja kuuluvat kunnallisen virkaehtosopimuksen piiriin, hinnoittelu-
kohta on HOI010 ja tehtäväkohtainen palkka 3277,28 euroa kuukaudessa.  
 
Jokilaaksojen ensihoitomestarit toimivat oman tulosyksikkönsä johtajina, vastaten alueensa 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänkuvaansa sisäl-
tyy koko aluetta koskevan vaativan vastuualueen johtaminen. Hankintoja he voivat tehdä 
25 000 euroon saakka ja päättää työsuhteen solmimisesta neljään kuukauteen saakka, sekä 
myöntää alle kahden viikon lomat. Mestarit toimivat lähiesimiehenä koko tulosyksikkönsä 
henkilöstölle (42-65 hlöä). Jokilaaksoissa ensihoitomestareita on viisi ja heistä kaksi vastaa 
ensihoidon henkilöstöhallinnosta. Jokilaaksojen alueella tukipalvelut ovat suppeat ja tehtä-
vät hoidetaan ensihoidon tulosalueella. Jokilaaksoissa ensihoitomestarit tekevät yleistyöai-
kaa, heidän asemansa on päällystövirka ja he kuuluvat teknisen sopimuksen piiriin, hinnoitte-
lukohtana on 50102014. Mestareiden tehtäväkohtainen palkka perustuu kolmiportaiseen vaa-
tivuuden arviointiin, jonka mukaan tulosyksikön päälliköllä on 3947,67 euroa 
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ja erityisosaamista vaativissa tehtävässä 3803 euroa sekä perustason tehtävässä 3566,79 
euroa kuukaudessa.   
 

Taulukko 3. Tehtäväkohtaiset palkat eri organisaatioissa (* tekevät toimistotyöaikaa). 

 

Hinnoittelukohta 
 

Tehtäväkohtainen 
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 esimies 2868,23 3014,55 
ei  

määritelty   

HOI020 kenttäjohtajat       3088,09 

50102014 (TS) ensihoitomestarit     
3566,79 
3947,67   

HOI010 ensihoitomestarit 3277,28*       

 
 
Esimiesten palkkojen harmonisoinnin tarkastelu on haastavaa, koska Oulu-Koillismaan ja 
Jokilaaksojen ensihoidon esimiesten ja ensihoitomestareiden tehtävänkuvat poikkeavat tosis-
taan vastuiden, vaikuttavuuden ja työehtosopimusten osalta. Kenttäjohtajien tehtävän vaati-
vuus suhteessa ensihoidon esimiehiin ja ensihoitomestareihin tulee myös arvioida.  
 

5.5 Palkkojen harmonisointi 

 
Ensihoitohenkilöstön tehtäväkuvien vaativuutta suhteessa sairaanhoitopiirin palkkajärjestel-
mään selvitti sairaanhoitopiirin palkkatyöryhmän puheenjohtajat ja henkilöstöjohtaja. Tehtä-
vänkuvien vaativuuden ja vastuiden perusteella arvioitiin ensihoitajien palkkauksen sijoittu-
mista sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmään. Tarkastelu tehtiin yleistyöajalle määritellylle 
tehtäväkohtaiselle palkalle, vaikka Jokilaaksojen pelastuslaitoksella tehdään poikkeusluvan 
mukaista työaikaa (42h/viikko) ja maksetaan siihen määritelty tehtäväkohtaista palkkaa.  
Perustason ensihoitajan tehtäväkohtaisen palkan arvioitiin sijoittuvan sairaanhoitopiirin orga-
nisaatiossa viisi portaisella asteikolla tasolle 4, jolloin tehtäväkohtainen palkka olisi 2311,53 
euroa kuukaudessa. Oulu-Koillismaan ensihoitajien tehtäväkohtainen palkka paranisi 43,55 
euro kuukaudessa ja Jokilaaksojen ensihoitajien yleistyöajan palkkaukseen verrattuna palk-
kaus paranisi 57,66 euroa kuukaudessa.  
 
Hoitotason ensihoitajan tehtäväkohtaisen palkan arvioitiin sijoittuvan sairaanhoitopiirin orga-
nisaatiossa seitsemän portaisella asteikolla tasolle 5, jolloin tehtäväkohtainen palkka olisi 
2676,50 euroa kuukaudessa. Oulu-Koillismaan ensihoitajien tehtäväkohtainen palkka parani-
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si 67,74 euroa kuukaudessa ja Jokilaaksojen ensihoitajien yleistyöajan palkkaukseen verrat-
tuna palkkaus paranisi 134,25 euroa kuukaudessa.  

 
Ensihoidon esimiesten työnvaativuus arvioitiin sairaanhoitopiirin organisaatiossa sijoittuvan 
apulaisosastonhoitajien 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 tehtäväkoh-
tainen 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 sijoittuvan 
osastonhoitajien tehtävän kanssa samaan kateoriaan. Ensihoitomestareiden tehtävänvaati-
vuus sijoittui kolme portaisella asteikolla tasolle 3,4, jolloin tehtäväkohtainen palkka sairaan-
hoitopiirin organisaatiossa olisi 3603,20 euroa kuukaudessa. Oulu-Koillismaan ensihoitomes-
tareiden tehtäväkohtainen palkka paranisi 323,72 euroa kuukaudessa ja Jokilaaksojen ensi-
hoitomestareiden palkkaus taas vähenisi arviolta 202-346,67 euroa kuukaudessa. Oulu-
Koillismaan pelastuslaitoksella mestareilla on tehtävään liittyvä henkilökohtainen lisä, jota 
Jokilaaksoissa ei ole.  

 
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 mer-
kitystä viikkotyötuntimäärään ja työnantajan mahdollisuuteen hyödyntää henkilön koko työai-
kaa. Pelastuslaitosten esimiesten tehtävät poikkeavat sekä toisistaan että sairaalan osastoilla 
tehtävästä esimiestyöstä.  
 

5.6 Henkilöstöresurssin hallinta, ohjelmistot ja toimintamallit 

 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella ensihoidon henkilöstöresurssia hallitaan alueiden ensi-
hoitomestareiden, resurssitoimiston ja ensihoitopäällikön kanssa yhdessä. Ensihoidon esi-
miehet suunnittelevat tasoitusvapaat ja ensihoitomestarit vahvistavat työvuorolistat. Oulu-
Koillismaan pelastuslaitoksen resurssitoimisto vastaa poissaolojen vastaanotosta virka-
aikana ja tekee työvuorojen resursointiin liittyviä toimenpiteitä vahvistettujen listojen osalta. 
Resurssitoimiston toiminta on havaittu hyväksi ja tätä tulee kehittää entisestään. Oulu-
Koillismaan pelastusliikelaitoksella on käytössään Rescue Planner henkilöstöhallinnon oh-
jelma, jonka avulla pystytään hallinnoimaan osa henkilöstöhallinnon toiminnoista. Työaika 
tasoitetaan 24 viikon jaksossa ja työajan kokonaislaskenta tehdään Excel laskentataulukkoa 
hyödyntäen. Rescue Plannerin avulla voidaan hallinnoida mm. henkilöstön yksikkösijoituksia, 
kelpoisuusehtoja, poissaoloja, ylitöitä, kertyneitä työaikasaldoja ja lomasuunnittelua. Henki-
löstö näkee Rescue Planner -ohjelmasta oman yksikkösijoituksensa ja kertyneen työaikasal-
don. Rescue Planner -ohjelmassa ei ole Personec-Ess7 -järjestelmään sähköistä rajapintaa, 
joten tiedot siirretään Personec-Ess7 -järjestelmään siirtotiedostoina.  Työsopimukset, palk-
kaukseen liittyvät poissaolopäätökset, lomasaldojen tarkastus sekä työaika- ja palkkausmuu-
tokset tehdään Personec-Ess7 -järjestelmään. M2-matkalaskujärjestelmällä tehdään päivä-
raha- sekä matkakorvaushakemukset. Loota asian ja dokumenttien hallintajärjestelmässä 
tehdään viranhaltijapäätökset. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa käytetään Kuntarekryä.  
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Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ensihoidon henkilöstöresurssia hallitaan keskitetysti ensi-
hoidon komentotoimistosta 1,5 ensihoitomestarin työpanoksen avulla. Komentotoimistosta 
organisoidaan uuden henkilöstön rekrytointi Kuntarekry –linkin avulla ja hallinnoidaan kaikki 
henkilöstöresurssiin liittyvä toiminta. Järjestelmänä toimii Promeron-henkilöstöhallinnon jär-
jestelmä, jonka avulla hallinnoidaan lähes kaikki henkilöstöhallintoon liittyvä tehtävät. Järjes-
telmän avulla ylläpidetään kelpoisuusehtoja, luodaan henkilöstölle valmiudet, kirjataan työ-
suhteeseen ja palkkaukseen liittyvät tiedot sekä tehdään työvuoro- ja lomasuunnittelu. Järjes-
telmä ilmoittaa poikkeamat ja ylimääräisen resurssin. Promeron toimii myös palkkahallinnon 
järjestelmänä eli järjestelmässä lasketaan kertyneet tunnit ja siirretään maksuun ylityöt ja 
haittalisät, sekä siirretään poissaolot ja palkkatapahtumat palkkahallintoon siirtotiedostona. 
Promeron toimii myös raportointityökaluna, järjestelmästä siirtyy automaattisesti esimiehille 
henkilöstön poissaolo- ja ylityökertymätiedot.  Promeron- järjestelmässä hallinnoidaan pois-
saolot, vapaa-anomukset ja ylityöhakemukset, sekä ylläpidetään tentti- ja täydennyskoulutus-
tapahtumia (osaamisen ylläpito). Promeron järjestelmästä on sovellus Omaveppi, joka on 
sovellus henkilöstöhallinnon järjestelmiin. Sovelluksesta henkilöstö näkee tulevat ja tehdyt 
työvuorot, loma- ja säästövapaa- sekä työaikapankkisaldot. Järjestelmällä ilmoitetaan ylityö-
työt ja työaikapankkiin vietävät tunnit, haetaan ja hyväksytetään kaikki poissaolot. Henkilöstö 
voi seurata järjestelmästä itselle kertyneitä tapahtumia, kuten koulutukseen osallistumista, 
omia kelpoisuuksia, palkkatekijöitä ja vapautusta sodan ajan palveluksesta sekä ylläpitää 
omia ajantasaisia henkilötietoja. Omaveppi-sovellukseen voi kirjautua omilla tunnuksilla koti-
koneelta tai puhelimelta. Promeron toimii siis kokonaisvaltaisena henkilöstöhallinnonjärjes-
telmänä. Työsopimukset ja palkkaukseen liittyvät poissaolopäätökset, lomasaldojen tarkis-
tukset sekä työaika- ja palkkausmuutokset tehdään Personec-Ess7 -järjestelmässä, josta ei 
ole sähköistä tiedonsiirtoa Promeroniin. Norlic-matkalaskujärjestelmällä tehdään päiväraha- 
sekä matkakorvaushakemukset ja Dynastialla tehdään viranhaltijapäätökset.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä työvuorosuunnittelu toteutetaan CGI:n Titania -
järjestelmällä, joka käsittelee myös vuosilomat. Ensihoidon kenttäjohtajien työajan laskentaan 
käytetään Excel –laskentataulukkoa. Kenttäjohtajat tekevät yleistyöaikaa pidemmällä tasoit-
tumisjaksolla ja pidemmällä työvuorolla (paikallinen sopimus), kuin sairaanhoitopiirissä 
yleensä tehdään ja Titania -järjestelmä ei kykene käsittelemään tät. Kenttäjohtajien työvuoro-
suunnittelun tekee yksi asiaan perehtynyt kenttäjohtaja ja ensihoitopäällikkö voi tarvittaessa 
auttaa työvuorosuunnittelussa. Henkilöstöhallinnon järjestelmänä toimii CGI:n Hertta, jonka 
kautta henkilöstö mm. anoo erilaiset työ- ja virkavapaansa ja ilmoittaa poissaolonsa (mm. 
omailmoitussairausloma). Työsopimukset, palkkaukseen ja työaikaan liittyvät päätökset teh-
dään CGI:n Prima –järjestelmässä, joka on henkilöstö- ja palkkahallinnon ohjelma. Primasta 
siirtyy tieto Titaniaan ja Herttaan. Viranhaltijapäätökset tehdään Kuntatoimisto –ohjelmalla. 
Matkasuunnitelmat ja –laskut tehdään ja käsitellään M2- matkahallintajärjestelmällä. Klinik-
kasihteerit tekevät palkkaukseen liittyviä tehtäviä kyseisillä ohjelmilla. Henkilöstön koulutuk-
set merkitään CGI:n Koulutusjärjestelmä –ohjelmaan. Sijaisten rekrytointiin ja myös sijaistar-
peen ilmoittamiseen sairaanhoitopiiri käyttää Kuntarekrytointia.  
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella henkilöstöresurssin hallinta on prosessoitu, jolloin päällek-
käisen työn osuutta on vähennetty ja sujuvoitettu sekä automatisoitu toimintaa. Keskitetyn 
toiminnan avulla on vapautettu esimiesten työaikaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työsuori-
tuksen johtamiseen. Jotta ison ja toiminnaltaan haasteellisen henkilöstöresurssin organisointi 
voidaan toteuttaa vähäisellä keskitetyllä resurssilla, vaatii se tietojärjestelmien taipumista 
työn hallintaan, pitkälle suuntautuvaa suunnittelua sekä delegoitua toimivaltaa. Haasteena on 
ollut järjestelmien kehittäminen sekä niiden luotettavuuden varmistaminen.  
 
Ensihoidon henkilöstön työajat ja tasoittumisjaksot poikkeavat sairaanhoitopiirissä käytettä-
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västä jaksotyöajasta. Sairaanhoitopiirissä työvuorosuunnittelua toteutetaan Titania järjestel-
mällä, järjestelmä ei kykene käsittelemään pitkän työvuoron ja tasoittumisjakson laskentaa. 
Titania järjestelmää tulisi kehittää, jotta se kykenisi toimimaan ensihoidon työvuorosuunnitte-
lun pohjana. Ohjelmistojen kehittäminen on työlästä, aikaa vaativaa ja kallista, joten tämä 
vaihtoehto ei ole nyt mahdollinen vaihtoehto. Sairaanhoitopiirissä haetaan uusia toimintamal-
leja ja järjestelmiä sujuvampaan henkilöstöresurssin hallintaan.  
 

5.7 Työterveyshuolto  

 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työterveyspalvelun tuottaa Työterveys Virta Oy, sopimus 
on voimassa 31.12.2020 saakka. Ensihoitajien terveystarkastukset tehdään 1-3 vuoden vä-
lein, kun työntekijä työskentelee erityistä sairastumista tai tapaturmaa aiheuttavissa työtehtä-

vissä. Työterveyspsykologin palveluja voi käyttää kahdeksan kertaa samaan ongelmaan, 

Tarjolla on myös kohdennettua yksilö ja ryhmäohjausta terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä 
ylläpitävään toimintaan. Varhaisen tuen mallia toteutetaan Oulun kaupungin ohjeen mukai-
sesti. Henkilöstölle tarjotaan influenssarokotuspalvelua ja esimiehille 30-60-90 mallin seuran-
taa. Sairaanhoitopalvelut ovat työterveyspainotteiset perustasoiset yleis- ja erikoislääkäripal-
velut sekä tarpeelliset tutkimukset. Työhyvinvointikysely toteutetaan Kunta-10 kyselyn avulla. 
Työnantaja voi myöntää 1-7 vuorokauden mittaisen sairauspoissaolon. Työterveyshuollon 
kustannukset olivat vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan 103 000 euroa, joista Kelan kor-
vausluokkaan yksi kuuluvat ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan palvelun osuus oli 
62% (256 € henkilöä kohden) ja korvausluokkaan kaksi kuuluvaa yleislääkäritasoisen sai-
raanhoidon ja muun terveydenhuollon palvelun osuus oli 35% (144 € henkilöä kohden).  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen työterveyspalvelun tuottaa Terveystalo, sopimus on voimas-
sa 31.12.2020 saakka. Ensihoitajien terveystarkastukset tehdään 3-5 vuoden välein. Ter-

veystarkastuksen tiheys määräytyy iän ja terveydentilan perusteella. Työterveyspsykologin, 

työfysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin palveluja voi käyttää viisi kertaa samaan ongel-
maan, myös muuta kohdennettua ryhmäohjausta tarjotaan terveyttä, työ- ja toimintakykyä 
ylläpitävään toimintaan. Varhaisen tuen ja defusing –mallia toteutetaan Jokilaaksojen pelas-
tuslaitoksen ohjeen ja päihdeohjelmaa Ylivieskan kaupungin ohjeen mukaisesti. Henkilöstölle 
tarjotaan influenssarokotuspalvelua ja esimiehille 30-60-90 mallin seurantaa. Sairaanhoito-
palvelut ovat työterveyspainotteiset perustasoiset yleis- ja erikoislääkäripalvelut sekä tarpeel-
liset tutkimukset, myös magneettitutkimukset harkinnanvaraisesti. Erityislasit työhön voidaan 
hankkia erillisen prosessin mukaisesti ja ensihoitajille tehdään FMS-tules -testi työkyvyn yllä-
pidon arvioimiseksi. Työhyvinvointikysely toteutetaan Party-työhyvinvointikyselyn avulla. 
Työnantaja voi myöntää 1-3 vuorokauden mittaisen sairauspoissaolon. Työterveyshuollon 
kustannukset olivat vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan 114 500 euroa, joista Kelan kor-
vausluokkaan yksi kuuluvat ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan palvelun osuus 
44% (274 € henkilöä kohden) ja korvausluokkaan kaksi kuuluvaa yleislääkäritasoisen sai-
raanhoidon ja muun terveydenhuollon palvelun osuus 49% (300 € henkilöä kohden). Työter-
veyshuollon palveluja on Jokilaaksoissa viime vuosina parannettu ja palvelujen käyttö erityi-
sesti sairaanhoitoon on lisääntynyt, samoin kustannukset. Palvelun lisääminen ei ole vähen-
tänyt sairaspoissaolojen määrää tai parantanut työkykyä.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työterveyspalvelun tuottaa Työterveys Virta Oy, sopi-
mus on voimassa 31.12.2020 saakka. Terveystarkastukset tehdään 1-3 vuoden välein, kun 
työntekijä työskentelee erityistä sairastumista tai tapaturmaa aiheuttavissa työtehtävissä.  
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Varhaisen tuen mallia toteutetaan PPSHP:n ohjeen mukaisesti. Henkilöstölle tarjotaan in-
fluenssarokotuspalvelua ja esimiehille 30-60-90 mallin seurantaa. Työhyvinvointikysely toteu-
tetaan TTL Mitä kuuluu –työhyvinvointikyselyn avulla vuosittain. Työnantaja voi myöntää 1-5 
peräkkäisen sairauspoissaolopäivän. Koko sairaanhoitopiirin työterveyshuollon kustannukset 
olivat vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan 3,1 miljoonaa euroa, joista Kelan korvausluokkaan 
yksi kuuluvat ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan palvelun osuus 68% (308 € henki-
löä kohden) ja korvausluokkaan kaksi kuuluvaa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä 
muun terveydenhuollon palvelun osuus 32% (145 € henkilöä kohden).  
 
Työterveyshuollon palvelujen sisällöt vastaavat eri organisaatiossaan toisiaan. Mikäli ensihoi-
topalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, työterveyshuolto ei siirry liikkeen luo-

vutuksen periaatteiden mukaisesti.  Työterveyshuollonpalveluja on tuotettava lähipalveluna 

koko alueelle ja on huomioitava palvelun käytön mahdollisuus myös kotipaikkakunnalla. En-
sihoitajat kulkevat hyvinkin kaukaa työpaikalle ja työvuoron aikana työterveyspalvelujen käyt-
täminen on haastavaa toteuttaa, etenkin poikkeusluvan alaisissa 24 tunnin työvuoroa teke-
vissä työpisteissä.  
 

5.8 Ensihoidon henkilöstöprosessit sairaanhoitopiirin organisaatiossa 

 
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 sijais-
ten (yli vuoden mittainen) tilanne tarkastellaan erikseen arvioimalla, onko työntekijän tarpees-
ta tullut pystyvä. Määräaikaisten työsopimusten sisältö tarkastellaan yhdessä luovuttavan ja 
vastaanottavan organisaatioiden kanssa. 
    
Ensihoitopalvelussa tehdään kolmea erilaista työaikaa ja käytössä on kolme erilaista sisällöl-
tään toisistaan poikkeavaa paikallista sopimusta. Mikäli ensihoitopalvelun tuottaminen koko-
naisuudessaan siirtyy sairaanhoitopiirille, on päätettävä millainen tai millaiset työaikamallit 
otetaan käyttöön, sekä määritellä palkkaus, jos työaika poikkeaa esimerkiksi yleistyöajasta. 
Työaikalain ja kunnallisen työehtosopimusten ehtojen mukainen työajan käyttö ei ole työhy-
vinvoinnin eikä kustannustehokkuuden näkökulmasta järkevää, jolloin paikallisten sopimus-
ten tekeminen on tärkeää. Työaikamallit ja paikallisen sopimuksen solmiminen on hyvä aloit-
taa 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 
pelastuslaitoksella työhyvinvointia parantavaksi ja kustannustehokkaaksi toimintatavaksi. Jo-
kilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon tulosalueella henkilöstöresurssin hallinta on proses-
soitu, jolloin päällekkäisen työn osuutta on vähennetty, prosesseja sujuvoitettu, toimivaltaa 
delegoitu ja toimintaa automatisoitu. Keskitetyn toiminnan avulla on vapautettu esimiesten 
työaikaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja työsuorituksen johtamiseen sekä kehittämistyöhön. 
Jotta ison ja toiminnaltaan haasteellisen henkilöstöresurssin organisointi voidaan toteuttaa 
tehokkaasti ja keskitetyllä resurssilla, on tietojärjestelmien tuettava työnhallintaa. Henkilöstö-
resurssin hallintaa tulee suunnitella pitkälle aikavälille ja tehtävän suorittaminen vaatii dele-
goitua toimivaltaa. Tämä vaatii johtamiskulttuurin ja esimiesten työnkuvan muuttumisen. 
Henkilöstön työaikaa voidaan suunnitella pidemmiksi jaksoiksi, jolloin myös vapaa-ajan ja 
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työajan suhteen on kyettävä tekemään pitkälle suuntautuvia suunnitelmia.  
 
Promeron –järjestelmä on käytössä olevista järjestelmistä tämän hetken toimintaan sopivin, 
vaikkakin haasteena on ollut järjestelmän kehittäminen sekä luotettavuuden varmistaminen. 
Visman ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen välisen sopimuksen siirtäminen ei liene mahdollis-
ta, jolloin sairaanhoitopiirin tulee kilpailuttaa järjestelmä. Sairaanhoitopiiri voi tehdä työaika-
hallintapilotin, jossa järjestelmää ja keskitettyä toimintaa voidaan testata. Pilottiyksikkönä 
toimisi ensihoito. On hyvä samanaikaisesti selvittää, onko markkinoilla olemassa samankal-
taista tai jopa kehittyneempiä henkilöstöhallinnon järjestelmiä. Haasteena tulee olemaan ai-
kataulu, sillä kilpailuttaminen ja ohjelmiston toiminnan käynnistäminen tulee viemään aikaa 
vähintään 1,5 vuotta, jolloin tämän toiminnan pilotointi on varma ja kustannustehokas vaihto-
ehto.   
 
Ensihoidon hallinnollisten vakanssien määrä on 35, mutta pelkästään hallinnollista tehtävää 
tekee 12. Ensihoidon esimiesten (23 kpl) työpanoksesta 80,5% kuluu operatiiviseen toimin-
taan, siis potilaiden hoitoon ja vain 19,5% hallinnollisiin tehtäviin. Hallinnollisia tehtäviä jyvite-
tään pelastuslaitoksissa ensihoidon ja pelastuksen kesken. Ensihoidon hallinnollisten tehtä-
vien määrää ja tarvetta sairaanhoitopiirin omana toimintana ei hankkeessa voitu selvittää.  
Tukipalveluja tuotetaan nykyisessä tuottamismallissa sekä ostopalveluna että omana toimin-
tana. Ensihoito tulee tarvitsemaan tukipalveluita, jota tuotetaan lähipalveluna. Tukipalvelujen 
tarvittavaa määrää sairaanhoitopiirin omana toimintana ei ole kyetty yksilöimään. Hallinnollis-
ten palvelujen ja tukipalvelujen määrä sekä asemointi vaativat huolellista jatkoselvittelyä. Pe-
lastuslaitosten esimiesten tehtävät poikkeavat sekä toisistaan että Oysin sairaalan osastoilla 
tehtävästä esimiestyöstä. 
 
Sairaanhoitopiirissä on arvioitu yleistyöaikaan liittyvä ensihoitajan palkkaustaso, sen perus-
teella palkkojen harmonisointi lisäisi ensihoidon henkilöstömenoja noin 630 000€ vuodessa. 
Palkkojen harmonisointia ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti tarkastella yllä mainituin peri-
aattein. Alueella tehdään kolmea erilaista työaikaa, joilla on merkitystä viikkotyötuntimäärään 
ja työnantajan mahdollisuuteen hyödyntää henkilön koko työaikaa. Erityisesti poikkeusluvan 
mukaisen 42 viikkotyöntunnin ja 24 tunnin mittaisen työvuoron aikana työnantaja voi teettää 
tehollista työtä vain 12 tuntia työvuorosta. Poikkeusluvan mukaisen pitkän viikkotyöajan kom-
pensointia ja sen merkitystä henkilöstömenoihin ei hankkeessa kyetty selvittämään.   
 

5.9 Henkilöstötyöryhmän arviointia organisaatiomuutoksen vaikutuksista toimintaan 

 
Ensihoitopalvelun organisaatiomuutoksen vaikutuksia arvioitiin henkilöstöprosessien näkö-
kulmista. Muutoksen vaikutusta arvioitiin ensihoidon laatuun. Henkilöstöprosessien näkökul-
masta vaikutusta koettiin olevan jonkin verran. Nykyisessä toimintamuodossa kelpoisuuseh-
dot ja täydennyskoulutusvaatimukset ovat yhtenevät. Pelkona on, että täydennyskoulutus 
siirtyy enempi verkko-opinnoiksi ja esimerkiksi simulaatioharjoitteet vähenevät. Nykyisessä 
järjestelmässä ensihoitoa ei ole koskettanut isäntäkuntien tai sairaanhoitopiirin yhteistoimin-
taneuvottelut tai sopeuttamisohjelmat. Säästöohjelmat ja yhteistoimintaneuvottelut ilmeisesti 
tulevat koskettamaan myös ensihoitoa. Säästöjä on vaikea tavoitella ilman, että vähennetään 
valmiutta ja tämä heikentää palvelutasoa.  
 
Työhyvinvointiin organisaatiomuutoksella koettiin olevan sekä huonontavaa että parantavaa 
vaikutusta. Jos koko alueella olisi samanlaiset henkilöstöhallinnon ohjeet, näiden avulla vah-
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vistetaan tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tunnetta. Mikäli tiimityöskentely otetaan 
myös sairaanhoitopiirin organisaatiossa yhdeksi toimintamalliksi, osallistumisen tunne para-
nee. Palkkojen harmonisointiselvitys osoitti, että ensihoitajan palkkaus paranee sairaanhoito-
piirin organisaatiossa ja yhtenäistyy koko alueella. Isossa organisaatiossa on mahdollisuus 
työkiertoon ja urapolun parempaan rakentamiseen kuin pelastuslaitoksilla. Pelastuslaitosten 
hyvä fyysisen työkyvyn johtamisen mallien pelättiin poistuvan. Huolestuttavina asioina pelät-
tiin esimiestyön vähenevän ja esimiehen työnkuorman lisääntyvän hallinnon tehtävillä. 
 
Uudistuskykyisyyteen ja muutoksen johtamiseen ei juurikaan koettu organisaatiomuutoksella 
olevan vaikutusta, mikäli esimiestyö ja henkilöstön osallistaminen eivät vähene. Isompi orga-
nisaatio voi olla hitaampi muuntumaan, mutta muutos voi olla vaikuttavampi. Häiriö- ja kriisiti-
lanteisiin ei organisaatiomuutoksella henkilöstöhallinnon prosessien näkökulmasta ole merkit-
täviä vaikutuksia. Tärkeää olisi säilyttää pelastustoimen kanssa hyvä yhteistyö, jolloin erityi-
sesti kriisitilanteissa vahvistetaan toinen toisiaan. Organisaatiomuutoksella on ainakin alku-
vaiheessa vaikutusta talouteen, sillä palkkojen harmonisointi tulee lisäämään kustannuksia. 
Kestävään kehitykseen ei organisaatiomuutoksella henkilöstöhallinnon prosessien näkökul-
masta koettu olevan vaikutusta.   
 

5.10 Muutoksen aiheuttamat arvioidut riskit 

 
Henkilöstöhallinnon prosesseihin tulevat muutokset voivat aiheuttaa merkittävän riskin ensi-
hoitopalvelun tuotantoon. Nopeasti toteutetut ja huonosti perustellut muutokset voivat johtaa 
työhyvinvoinnin huononemiseen sekä luottamuksen menettämiseen. Muutoksessa on tärke-
ää henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen.  Mikäli työaika muuttuu ilman painavia perustei-
ta ja henkilöstön kuulemista, vaikuttaa se huonontavasti työhyvinvointiin. Tasapuolisen ja 
oikeudenmukaisen kohtelun kokeminen on huomioitava, etenkin tehtäessä erilaista työaikoja 
erilaisilla palkkauksilla. Palkkaus voi huonontua esimiestehtävissä etenkin, jos tehtävänku-
vaan tulee selkeää muutos. Henkilöstöhallinnon järjestelmien 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 potilasturvallisuuteen. Tässä selvityksessä työ-
ryhmä on esittänyt toimintamalleja, joiden arvioidaan parantavan ensihoitopalvelua ja autta-
van muutostilanteessa. Tulevaisuuden toimintamallien esittäminen vaatii paljon jatkoselvitte-
lyjä, joihin on hyvä varata aikaa ja riittävää työpanosta. Mikäli siirtyminen sairaanhoitopiirin 
omaksi toiminnaksi toteutuu, on muutosjohtaminen aloitettava ja on varattava henkilöresurs-
sia valmisteluun, jolloin ennakoituja riskejä voidaan vähentää. 
 

5.11 Henkilöstötyöryhmän esittämät 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 luovu-
tuksen periaatteen mukaisesti vaatii yksilöllisen tehtävänkuvan ja työajan käytön tarkastelun. 
Pitkäaikaisten sijaisten tilanne tulee tarkastella erikseen, arvioimalla onko tarpeesta tullut py-
syvä. Määräaikainen työsopimus siirtyy liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Luovu-
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tushetkellä on hyvä tehdä yhdessä luovuttavassa ja vastaanottavassa organisaatiossa arvio, 
muuttuuko määräaikainen työsopimus toistaiseksi voimassa 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 
ensihoidon toimintaa organisoidaan ja hallinnoidaan tukipalvelujen lisäksi 16,5 vakanssin 
henkilötyöpanoksella. Esimiestyöhön sisältyy osia tukipalveluista, kuten hankinnat, huolto-
toiminta 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 aloit-
taa heti, jos siirtymispäätös syntyy.  
 
Sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmän mukaisesti on arvioitu yleistyöaikaan sidotun ensihoi-
tajan palkkaustason harmonisointitarvetta, joka on tämän hetken arvion mukaan noin 
630 000 euroa. Arviota siitä, millainen harmonisointitarve olisi, jos viikkotyöaika jatkuu poik-
keusluvan mukaisena 42 viikkotyötuntina, ei ole kyetty arvioimaan. Työryhmän käsityksen 
mukaan 42 viikkotyötunnin harmonisointitarve olisi jonkin verran suurempi. Harmonisointitar-
ve tarkentuu, kun palkkausjärjestelmästä ja poikkeavasta työajasta sekä sen laajuudesta 
käydään mahdollisen siirtymävaiheen jälkeen neuvottelut.  
 
Mikäli toiminta siirtyy sairaanhoitopiirille, työryhmä esittää, että siirrytään liikkeen luovutuksen 
periaatteiden mukaisesti vanhalla varsinaisella palkalla ja siirtymäajan puitteissa palkkaukset 
määritellään ja harmonisoidaan sairaanhoitopiirin palkkausjärjestelmiin.  
 
Henkilöstön palkkauksella, työaikamalleilla, työehdoilla ja esimiestyöllä on merkittävä vaiku-
tus ensihoidon 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 va-
kanssin perustamista ja toisi lisää henkilöstömenoja noin 1,24 miljoonaa euroa vuodessa. 
Jos alueella toteutetaan erilaisia työaikamalleja ja työvuoromalleja, huonontaako tämä tasa-
puolista 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 työhy-
vinvointia ja ovat kustannustehokkaita. Nykyiset työehtosopimukset ja työaikalaki eivät tue 
toiminnan järjestämistä ja siksi on tarpeellista sopia paikallisesti mm. työvuoron pituudesta ja 
tasoitusjaksosta sekä pitkän viikkotuntimäärän kompensaatiosta. Liikkeen luovutuksen peri-
aatteella poikkeuslupa ja paikallinen sopimus eivät siirry, jolloin nykyisillä työaikamalleilla jat-
kaminen edellyttää aluehallintoviraston myöntämän poikkeusluvan tai / ja paikallisen sopimi-
sen.   
 
Työryhmä esittää, että toiminta siirtyy nykyisillä työaikamalleilla, kuitenkin työaikamallin so-
veltumista tulevaisuuden ensihoitopalveluun tulee arvioida. Työryhmä haluaa tuoda esille, 
että tulevaisuuden toimintamallien esittäminen vaatii paljon jatkoselvittelyjä, joihin on varatta-
va riittävästi aikaa ja työpanosta. 
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Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ensihoidon esimiesten ja ensihoitomesta-
reiden tehtävänkuvat, työehtosopimukset ja vastuut poikkeavat tosistaan. Haasteet on tunnis-
tettu ja ne on huomioitava harmonisoinnissa ja toiminnan järjestämisessä.  Arvioitava on 
myös kenttäjohtajien tehtävän vaativuus suhteessa ensihoidon esimiehiin ja ensihoitomesta-
reihin.  
  
Esimiesten tehtävänkuvissa, työehtosopimuksissa ja vastuissa, sekä palkkauksessa on mer-
kittäviä eroavaisuuksia. Työryhmä haluaa tuoda esille, että haasteet on huomioitava mahdol-
lisessa muutoksessa.  
 
Henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuus on tärkeää palveluntuottamisessa. Jokilaaksojen 
pelastuslaitos on prosessoinut henkilöstöresurssin hallinnan toimintamallit. Yhdessä järjes-
telmäpalvelun tuottajan kanssa on kehitetty ensihoidon toimintaa ja työaikamalleja tukevan 
henkilöstöhallinnon järjestelmän, jolla voidaan kustannustehokkaasti ja varmasti tuottaa ensi-
hoidon toimintaympäristöön tarvittavat palvelut.  
 
Tavoitteena on, että nykyistä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilöstöhallinnon järjestel-
mää voidaan käyttää jatkossa ensihoidon toiminnassa ja mahdollisesti hyödyntää myös 
muussa sairaanhoitopiirin toiminnassa. Työryhmä esittää, että aloitetaan työaikahallintapilotti, 
jossa ensihoito testaa Promeronin -järjestelmän toimivuutta ja samaan aikaan selvitetään, 
onko markkinoilla olemassa samankaltaisia tai kehittyneimpiä järjestelmiä. 
 
Henkilöstötyöryhmä esitti henkilöstöprosesseihin liittyvät riskit. Hallitsematon ja nopea muu-
tos, 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.  
 
 

6 HANKINTAPROSESSIT 

6.1 Hankintatyöryhmän tehtävät 

 
Työryhmä selvitti hankintaprosessit Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa 
sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Työ-
ryhmä esitti uudet hankintaprosessit ja arvioi niiden vaikutusta ensihoitopotilaan hoitoon, työ-
hyvinvointiin, uudistuskykyisyyteen, muutoksen hallintaan, kustannuksiin, resilienssiin sekä 
kestävään kehitykseen.  
 

6.2 Nykyinen hankintakäytäntö 

 
Oulu-Kollismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten hankintaprosessit ovat hyvin samankal-
taisia ja poikkeavat jonkin verran sairaanhoitopiirin hankintaprosessista. Pelastuslaitoksissa 
eri hankintoihin on organisaatioissa omat asiantuntijat / vastuuhenkilöt, jotka työstävät han-
kinnan sisällön. Nämä samat asiantuntijat tekevät myös hankintaa koskevat tarjouspyyntö-
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asiakirjat ja arviointikriteerit. Molemmat pelastuslaitokset tekevät hankinnat Cloudia – järjes-
telmässä. Pienhankinnoissa, joita ei saada sopimustoimittajalta ja jotka alittavat kansallisen 
kynnysarvon, pyydetään 2-5 toimittajalta (markkinoiden kartoitus) hankinnan tekemiseen tar-
vittavat tiedot ja tarjous. Sairaanhoitopiirissä asiantuntijoita hyödynnetään hankinnan sisällön 
tuottamisessa ja arvioinnissa, mutta hankintayksikkö toteuttaa varsinaisen kilpailutuksen. 
 
Sairaanhoitopiirissä tulosalueen johtaja voi tehdä tavara- ja palveluhankintoja 500 000 eu-
roon saakka, sairaanhoitopiirin johtaja 2,5 miljoonaan euroon saakka, sen ylittävältä osalta 
toimivalta on hallituksella. Tulosaluejohtaja voi delegoida päätösvaltaansa alaisilleen, esi-
merkiksi ensihoitopäälliköllä on hankintavaltuudet 2.000 euroon saakka. Hallitus on delegoi-
nut puitejärjestelyjen hankintavaltuudet hankintapäällikölle ja lääkkeiden hankintavaltuudet 
apteekkarille ilman euromääräistä ylärajaa. 
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella ensihoitopäälliköllä ei ole delegoitu hankintapäätösval-
taa. Talous- ja hallintopäälliköllä on hankintaoikeus 1,5 miljoonaan euroon saakka ja kalusto-
päälliköllä on 100 000 euroon saakka. Tilausvaltuudet on määritelty erikseen. Jokilaaksojen 
pelastuslaitoksella tulosyksikköä johtavilla ensihoitomestareilla on oikeus tehdä hankintapää-
töksiä 25 000 euroon saakka, ensihoitopäällikkö voi hankkia 50 000 euroon saakka ja tätä 
suuremmat hankinnat tekee pelastusjohtaja johtokunnan määrittelemien perusteiden mukai-
sesti.  
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten sekä sairaanhoitopiirin organisaatiossa 
hankinnat suunnitellaan ja budjetoidaan omaan taseeseen tai käytetään leasingrahoitusta. 
Pelastuslaitokset käyttävät 3Step It Oy:tä leasingrahoitusyhtiönä ja sairaanhoitopiiri Kuntara-
hoitusta. 
 

6.3 Ajoneuvokaluston hankintaprosessit 

 
Sairaanhoitopiirissä kenttäjohtajat tuottavat kenttäjohtoyksikön hankinnan tekniset, hoidolli-
set, potilas- ja työturvallisuus sisällöt ja hankintayksikkö toteuttaa kilpailutuksen teknisen 
osuuden. Kilpailutuksen arviointiin osallistuu kenttäjohdon asiantuntijat. Kenttäjohtoyksiköitä 
hankintaa noin seitsemän vuoden välein ja yhden yksikön hankintahinta on noin 150 000 eu-
roa.  
 
Pelastuslaitokset hankkivat ambulansseja sekä tarkastusajoneuvoja henkilöstön siirtymisiin 
yhdessä pelastustoimen kanssa. Hankintasopimuksia tehdään kestoltaan vuodesta kahteen 
vuotta. Hankinnan sisällöstä vastaa 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 ylittäessä EU-kynnysarvon on 
esiintynyt kiinnostusta EU-alueelta Suomen ambulanssi markkinoille. Ambulanssien raken-
taminen 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 vaihte-
lee 1 430 000 – 1 950 000 euron välillä. Ambulanssien varsinainen hankintaprosessi kestää 
noin vuoden.  
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Ambulanssihankintoihin on sisällytetty optiovarusteita. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sisäl-
lyttää potilaan siirtokaluston (paarit, kantotuolin, kauhapaarit) hankintaan. Jokilaaksoissa vain 
osaan hankintoja on sisällytetty hoito- ja potilaan siirtovälineistöä.  
 
Selvityshankkeen tarkasteluajankohtana leasingrahoituksen piirissä on 28 ambulanssia. Osa 
Oulu-Koillismaan yksiköistä on vielä omalla rahoituksella. Vuoden 2022 alusta uusien hankin-
tojen rahoitusmuotona on molemmissa pelastuslaitoksissa rahoitusleasing. Ambulanssien 
leasingkustannus on 33 000 - 59 000 euroa yhtä yksikköä kohden vuodessa. Jos kaikki välit-
tömässä valmiudessa olevat ambulanssit ovat leasingrahoituksella hankitut on kustannusten 
keskiarvo noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Kenttäjohtoyksiköiden leasingkustannus on 
noin 72 000 euroa vuodessa. Ajoneuvohankinnoissa lunastusarvo 1% hankintahinnasta, jo-
ten vuosittainen lunastusarvo on 13 000 – 20 000 euroa. Ambulanssien leasingaika on kol-
mesta neljään vuotta ja kenttäjohtoyksiköllä viisi vuotta. Pienajoneuvoja on hankittu investoin-
tihankintana (omarahoitteinen), jos kyseessä on uushankinta tai ajoneuvoja on lunastettu 
pelastuksen käytöstä poistuvista tarkastusajoneuvoista.   
 

6.4 Ensihoidon hankintaprosessit sairaanhoitopiirin organisaatiossa 

 
Nykyisessä ensihoidonpalvelun tuottamismallissa hankintoja tehdään kolmessa organisaa-
tiossa, sairaanhoitopiirissä keskitetysti hankintatoimiston tuottamana palveluna, Oulu-
Koillismaan pelastuslaitoksella yhteistoimintana pelastustoimen kanssa ja Jokilaaksojen pe-
lastuslaitoksella ensihoidon omana toimintana. Hankintatoiminta on toiminnallisesti ja talou-
dellisesti kannattavaa keskittää sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Osa hankinnoista voi-
daan liittää sairaanhoitopiirin hankintarinkiin ja kalliimmat sekä harvinaisemmat hankinnat on 
kustannustehokasta tehdä volyymiltään suurempina hankintoina ja pidemmillä sopimuskau-
silla. Sairaanhoitopiirin hankintayksikkö toteuttaa hankintaprosessin ja tekniset sekä toimin-
nalliset vaatimusmäärittelyt sekä vertailun tekevät ensihoidon ja tekniikan asiantuntijat.  
 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten ambulanssien alustat ovat samankaltai-
set, mutta poikkeavat korityön ja varustuksen osalta merkittävästi toisistaan. Ennen hankin-
nan käynnistämistä tulee perustaa ajoneuvoasiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on löytää 
koko sairaanhoitopiirin aluetta koskeva yhteinen ambulanssin alustan ja korityön malli. Malle-
ja voi olla muutamia, jotka ovat rakennetut alueen erityispiirteet huomioiden (kaupunki / haas-
tava maasto).  Hankinnassa on huomioitava ambulanssin tekniset, toiminnalliset, hoidolliset 
ja potilas- sekä työturvallisuus näkökulmat, kokonaistaloudellisuus 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 asiantuntijatyöryhmä, myös henkilös-
tön näkemykset ambulanssien ja hoitovälineistön muutoksiin on otettava huomioon.  
 

6.5 Hankintatyöryhmän arviointia organisaatiomuutoksen vaikutuksista toimintaan 

 
Työryhmä arvioi, että hankintojen keskittämisellä voidaan parantaa koko ensihoidon laatua ja 
kustannustehokkuutta. Keskitetyssä toiminnassa on hankintayksikön johtaminen ja toiminnan 
mittaaminen helpompaa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisää osaamista, jolloin innovaatiot ja 
toiminnan kehittäminen paranevat, koska substanssiosaajilla enemmän resursseja keskittyä 
toiminnallisten asioiden parantamiseen. Näin hankintojen laatu kokonaisuudessaan paranee 
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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 epäonnistumi-
sen riski vähenee. Hankinnan sisällön osaaminen paranee, kun koko alueen asiantuntijat 
muodostavat tiimin, joka osallistaa henkilöstöä hankinnan sisällön tuottamisessa. Yhteinen 
hankinta tuottaa yhdenmukaiset työvälineet, joiden käyttö, huolto ja ohjeistaminen yhdenmu-
kaistuvat. Näillä toimin parannetaan ensihoidon laatua sekä potilas- että työturvallisuutta. 
Nykyisessä kolmen organisaation mallissa hankintojen tekemiseen osallistuvat erityisesti 
esimiehet. Keskittämisellä voidaan vapauttaa heidän työaikaansa esimiestyöhön. Yhdenmu-
kaiset toimintamallit lisäävät henkilöstön tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua  
 
Kustannustehokkuutta keskitetyillä hankinnoilla saadaan, jos hankinnan sisältö on yhdenmu-
kainen ja hankinnan suuruus kasvaa merkittävästi. Erityisesti ambulanssihankinnoissa voi-
daan tuottaa kustannustehokkuutta, kun kertahankinta on suuri ja sisältö yhdenmukainen. 
Käytetyn työajan säästö lisää tehokkuutta, mikäli vapautuva työaika käytetään erityisesti työ-
hyvinvoinnin kehittämiseen.   
 
Kilpailutuksen epäonnistuminen aiheuttaa myös palveluntuotannolle merkittävän riskin. Jos 
kilpailutuksessa epäonnistutaan voi hankintaan tulla pitkä katkos ja ambulanssikaluston kun-
to heikkenee. Toimittajan kanssa ajautuminen reklamaatio tai korjaus kierteeseen heikentää 
myös toiminnan varmuutta.  Ambulanssihankinnoissa erityisesti riskinä on, että ajonevojen 
alustojen saatavuus viivästyy tai koritehtaan rakennustyössä ilmenee ongelmia.  
 

6.6 Hankintatyöryhmän esittämät johtopäätökset 

 
Hankintojen keskittäminen on kustannustehokasta, sen avulla voidaan parantaa hoidon laa-
tua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä varautumista ja vapauttaa työaikaa. Yhdenmukainen 
kalusto ja toimintamallit parantavat hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä työhyvin-
vointia ja tukevat lähijohtamista. Työryhmä esittää, että hankintojen näkökulmasta yhden or-
ganisaation malli on kustannustehokas, parantaa hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta 
sekä varautumista. Isossa organisaatiossa hankintoja tehdään tiimissä, jossa on useita asi-
antuntijoita, jolloin varmistetaan osaamisen säilyminen kaikissa tilanneissa. Hankintaosaami-
sen jatkuvuuden varmistaminen vähentää hankintaprosessiin liittyvää riskiä. 
 
Työryhmä esittää, että luodaan yhteiset hankintaprosessit ensihoitopalveluun.    
 
Mikäli ensihoitopalvelun toteuttamista jatketaan yhteistoimintasopimuksella pelastuslaitosten 
kanssa, on perusteltua selvittää, onko hyödyllistä hankkia ambulanssit sairaanhoitopiirin han-
kintayksikön kanssa yhteistyössä.  
 
 

7 KALUSTO- JA VARUSTEPROSESSIT 

7.1 Kalustotyöryhmän tehtävät 

 
Työryhmä selvitti kalusto-, huolto-, hoitotarvike-, kulutustarvike, lääkehuolto-, logistiikka sekä 
varusteprosessit Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopii-
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rissä ja vertaili toimintojen samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Työryhmä esitti uudet 
kalusto-, huolto-, hoitotarvike-, kulutustarvike, lääkehuolto-, logistiikka sekä varusteprosessit 
ja arvioi niiden vaikutuksia ensihoitopotilaan hoitoon, työhyvinvointiin, uudistuskykyisyyteen, 
muutoksen hallintaan, kustannuksiin, resilienssiin sekä kestävään kehitykseen.  
 

7.2 Ajoneuvokalusto ja niiden huoltotoiminta 

 
Ambulansseja on yhteensä selvityksen teko hetkellä 63 kappaletta, joiden hankinta-arvo on 
ollut 8,3 miljoonaa euroa. Ambulanssien alustoina ovat Mercedes Benz Sprinter CDI, vetota-
valtaan taka- tai nelivetoisina. Korityön on tehnyt yhtä ambulanssia lukuun ottamatta suoma-
lainen Profile Vehicles Oy. Ambulanssin elinkaari on neljästä kuuteen vuotta. Ambulanssien 
varustukseen kuuluvat potilassiirtovälineistö, joka sisältää potilaspaarit, kantotuolin ja kauha-
paarin. Oulu-Koillismaalla siirtovälineistö on Pensin valmistamaa välineistöä ja Jokilaaksoilla 
Strykerin valmistamaa, molemmat ovat siirtymässä Fernon kauhapaari/rankalauta yhdistel-
mään. Pelastuslaitosten ambulanssien korityössä, hoitovälineistön sijoittelussa, sekä potilas-
siirtovälineistössä on toiminnallisesti merkittävästi eroavaisuuksia.  
 
Kenttäjohtoyksiköitä on neljä, niiden hankinta-arvo on ollut 400 000 euroa ja elinkaari on seit-
semän vuotta. Kenttäjohtoyksiköiden alustat ovat Mercedes Benz Vitoja ja vetotavaltaan neli-
vetoisia, lukuun ottamatta vanhinta yksikköä. Vanhin yksikkö on vuodelta 2002, joka toimii 
varayksikkönä, yksi on hankittu vuonna 2013 ja kaksi vuonna 2016. Seuraava hankinta toteu-
tetaan viimeistään vuonna 2023.  Kenttäjohtoyksiköistä kolme on leasingrahoituksen piirissä 
ja yksi lunastettu omaksi. Korityön kenttäjohtoyksiköihin on toimittanut suomalainen koriteh-
das J5L-Production Oy.  
 
Miehistönkuljetusajonevoja on 10, joista kahta lukuun ottamatta on hankittu pelastuksen pois-
tuvista tarkastusajoneuvoista, joiden lunastusarvo ensihoidolle on ollut 2000-6000 euroa. 
Miehistönkuljetusajoneuvot ovat koko pelastuslaitoksen henkilöstön käytettävissä. Tarvitaan-
ko miehistönkuljetusajonevoja sairaanhoitopiirin organisaatiossa vai tehdäänkö siirtymiä esi-
merkiksi 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 vuosikustannukset ovat noin miljoona euroa vuodessa, huoltotoiminnan 
kustannukset ovat noin 874 000 euroa ja kalustonhuollon henkilöstömenot ovat noin 120 000 
euroa vuodessa (2,5 päätoimista henkilöä).  
 
Ambulansseissa on takuu voimassa jopa kolme vuotta, jonka aikana määräaikaishuollot (ta-
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kuuhuollot) tehdään alustan toimittajan hyväksymässä merkkihuollossa. Alueellamme merk-
kihuollon tuottaa Veho, joten huollot voidaan toteuttaa Kuusamossa, Oulussa tai Kokkolassa. 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on liittynyt Hanselin kilpailuttamaan ajoneuvojen huoltopalve-
lusopimukseen. Jokilaaksoilla on osassa ambulansseja huolenpitosopimus palautusoptiolla. 
Palautusoptiossa huoltoon ja korjauksiin käyttämättömät rahat palautuvat Jokilaaksojen pe-
lastuslaitokselle rahoitusleasing ajan päätyttyä. Tämä vähentää pitkällä aika välillä vuosittai-
sia huoltokustannuksia. Määräaikaishuoltoja on yhdellä yksiköllä noin kolmesta neljään vuo-
dessa, joten huoltojen lukumäärä vuosittain takuun alaisissa yksiköissä (vuonna 2019 29kpl) 
on noin 100 huoltopäivää sekä muut operatiivisessa käytössä olevat yksiköt nyt (20 kpl) 40-
50 huoltopäivää. Yhteensä määräaikaishuoltoja tehdään vuodessa lähes 150, tähän lisättynä 
korjaus- ja vauriotyöt, on ambulanssi poissa operatiivisesta toiminnasta lähes jokaisena vuo-
den päivänä. Pitkiltä etäisyyksiltä kokonaiskesto yksikön huoltoon viemiseen ja vaihtoineen 
kestää on 8-12 tuntia ja tämä sitoo paljon työaikaa.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ambulansseista noin 60-70% on mahdollista huollattaa Ou-
lussa, mikäli Raksilaan voidaan sijoittaa lisää 1-2 hyvin varusteltua vara-ambulanssia yhtei-
siin ja erityisesti eteläisen alueen tarpeisiin. Pelastuslaitosten ambulanssien määräaikaishuol-
loista suuri osa voitaisiin tehdä Oulussa jättämällä yksikkö Raksilan asemalle, kun yksikkö 
tuo potilaan Ouluun ja ottaa sieltä tilalle vara-auton. Tekniikka käyttää yksikön huollossa ja 
seuraavan Oulun kohdistuvan tehtävän yhteydessä vaihdetaan takaisin oma ambulanssi. 
Toiminnalla säästetään kuljettamiseen käytettävää työaikaa ja keskitetty kalustonhuollon or-
ganisointi lisää toiminnan luotettavuutta. Keskitetty ja osaava oma huoltopalvelu on myös 
hyödyksi, jos ajoneuvoon tulee häiriötilanne tai ongelma, ottavat ensihoitajat ensisijaisesti 
yhteyttä omaan asiantuntijaan. Tällä toiminnalla vähennetään turhia korjaamokäyntejä. Polt-
toaine-, rengas- sekä pesuainehankintojen keskittämisellä voidaan myös vähentää kustan-
nuksia.  
 
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 

 

7.3 Lääkintälaitekalusto ja niiden huoltotoiminta 

 
Lääkintälaitteita on paljon, yhteensä 613 eri laitetta ja suurin osa on huollettava vuosittain. 
Defibrillaattoreja 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 
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ennen vuotta 2022 on vaihdettava uuteen 23.  Lifepak defibrillaattorille valmistaja ei ole il-
moittanut laiteen elinikää. Sairaanhoitopiirin lääkintätekniikan mukaan lääkintälaitteiden kes-
kimääräinen elinkaari on noin 10 vuotta. Lifepak defibrillaattoreista vuonna 2022 on yli 10 
vuotta vanhoja 28 laitetta. Suurin osa defibrillaattoreista on vaihtumassa. Vuoteen 2022 
mennessä 69:stä defibrillaattorista joudutaan uusimaan 49. Ensihoidossa käytettävän yhden 
defibrillaattorin hankinta hinta on noin 23 000 - 35 000 euroa, joten hankinta on merkittävä.  
 
Sairaanhoitopiiri on aloittamassa defibrillaattori kilpailutusta. Ensihoidon defibrillaattori han-
kinta on hyvä toteuttaa osana tätä kokonaishankintaa. Ensihoidon laitevaatimukset poikkea-
vat sairaalan vaatimuksista, jolloin ensihoidon asiantuntemuksen on oltava mukana hankin-
taprosessissa. Huomioitavana on myös Kansallisen ensihoitokertomuksen laitevaatimusten 
täyttyminen, sekä laitteiden yhteensopivuus päivystysten ja ensivasteen laitteiden kanssa.  
Yhteishankinnalla saadaan yhtenäistettyä koko alueen lääkintälaitekantaa ja samalla paran-
nettua potilas- ja työturvallisuutta.  
 
Ventilaattoreita ensihoidossa on kahden merkkisiä Hamilton (2 kpl), jota käyttää lääkäriyksik-
kö 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. Sähköimut (78 kpl) ovat myös kahta eri merkkiä Weinmann ja 
Oscar Boscarol. Paineluelvytyslaitteet (6 kpl) ovat kaikki Lucas merkkisiä. Lääkäriyksikössä 
on muutamia erikoisvälineitä, kuten ultraääni, nesteenlämmitin, videolaryngoskooppi, joka on 
myös kenttäjohtoyksiköissä. 
 
 

 
 
Kuva 1. Ensihoidossa käytettäviä lääkintälaitteita. 
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Taulukko 6. Ensihoidon lääkintälaitteet. 
 
 Laite Jopela Okpela PPSHP FH 50 Yhteensä 

Alkometri 26 66 2 2 96 

  Dräger Dräger Dräger Dräger   

Defibrillaattori 25 39 2 3 69 

  Lifepak15 
pääasiassa 

Zoll X-sarjaa Zoll X-sarjaa Zoll X-sarjaa   

Happisaturaatiomittari   35     35 

    Nellcor       

Häkämittari 28 30 2 2 62 

  Dräger Dräger Dräger Dräger   

I.O -pora 24 32 2 2 60 

  Vidacare 
Vidacare/     
Teleflex Teleflex Teleflex   

Laryngoskooppi, Jäykkä       4 4 

        Storz   

Paineluelvytyslaite 1 2 1 2 6 

  Lucas Lucas Lucas Lucas   

Ruiskupumppu 30 36 4 8 78 

  Braun Braun Braun Braun   

Saturaatiomittari 24 71     95 

  Nonin M 
pääasiassa No-

nin       

Sähköimu 28 48   2 78 

  Weinmann 
Oscar        Bos-

carol   
Laerdal/  

Weinmann   

Ultraääni       2 2 

        Ge   

Ventilaattori 9 11   2 22 

  Dräger Dräger   HAMILTON    

Veren lämmitin       2 2 

        Buddy   

Videolaryngoskooppi     2   2 

      McGraft     

Videolaryngoskooppi moni-
tori       2 2 

        Storz   

YHTEENSÄ KAIKKI 195 370 15 33 613 

 
Pääosa laitteista on yhteneväisiä, joka helpottaa laitehuollon toimintaa ja lisää sekä potilas- 
että työturvallisuutta henkilöstön työskennellessä eri yksiköissä tai samalla tehtävällä.  
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelee päätoiminen huoltomestari, 
jonka tehtäviin kuuluu lääkintälaitehuollon koordinointi. Osa lääkintälaitteista huollatetaan 
sairaanhoitopiirin lääkintätekniikassa sekä osa Medkit Finland Oy:n palveluna ja alkometrit 
sekä häkämittarit Presto Paloturvallisuus Oy:llä. Osaan laitteista on toistaiseksi voimassa 
oleva huoltosopimus ja osaan ei ole solmittu erillistä sopimusta lainkaan. Vuosittainen lääkin-
tälaitehuoltokustannus Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella on noin 30 000 euroa, johon ei 
sisälly henkilöstökustannuksia.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoito on kilpailuttanut koko lääkintälaitehuoltopalvelun ja 
sen tuottaa Intermed Oy, lukuun ottamatta häkämittareita, joiden huollon toteuttaa Presto 
Paloturvallisuus Oy. Alkometrien huoltoon on koulutettu yksi ensihoitaja, joka huoltaa osan 
alkometreistä. Strykerin potilaspaarien ja vetoalustan huolto toteutetaan osittain omana pal-
veluna yhteistyössä Profile Vehicles Oy:n kanssa. Intermed Oy:n kanssa on toistaiseksi voi-



Ensihoidon selvityshanke  

 

 
 

 
 

 

 38 

massa oleva huoltosopimus. Vuosittainen lääkintälaitehuoltokustannus on noin 20 000 euroa, 
johon ei sisälly henkilöstökustannuksia.  
 
Lääkintälaitehuoltoa toteutetaan jokaisessa organisaatiossa hieman eri tavalla. Sairaanhoito-
piirissä on oma lääkintätekniikan yksikkö, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti lääkintälaitehuol-
losta. Lääkintätekniikka on arvioinut, että nykyinen ensihoidon lääkintälaitteisto voidaan huol-
taa sairaanhoitopiirin omana toimintana ja sen tuottamiseen tarvitaan kahden henkilön työ-
panos. Nyt ensihoidossa lääkintälaitehuoltoon kuluu noin 50 000€ vuodessa sekä enemmän 
kuin yhden päätoimisen henkilön työaika. Lääkintähuoltoa tarvitaan myös lähipalveluna, lä-
hinnä koordinoimaan ja selvittämään epäselvät huoltotarpeet. Lääkintälaitehuollon keskittä-
minen kannattaa, jotta toiminta on tehokkaampaa. Kustannussäästöjen saaminen on epä-
varmaa. Lääkintälaitehuoltoon on syytä harkita samankaltaista huoltotoimintamallia kuin ajo-
neuvoillekin. Sijoittamalla Ouluun lisälaitteita voi yksikkö jättää huollettavan tai rikkoutuneen 
laitteen Ouluun ja ottaa vaihtolaitteen käyttöön. Vuosihuoltoon tehokkuutta saadaan, jos huol-
to voi jalkautua ja huoltaa asemilla kaikki yksikön lääkintälaitteet samanaikaisesti. Lääkintä-
laitehuolto vaatii ainakin yhden päätoimisen ensihoidon huoltomestarin koordinoimaan ja sel-
vittämään huoltojen tarvetta. Tämä palvelu tulee toteuttaa lähipalveluna. 
 

7.4 Hoito- ja kulutustarvikeprosessi 

 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoito käyttää enimmäkseen sairaanhoitopiirin hankin-
taringin tuotevalikoimaa ja tilaa tuotteet Emmi-järjestelmällä. Raksilan asemalle on keskitetty 
suurempi hoitotarvikevarasto, josta jaetaan välineistöä koko alueelle. Tilausten teko on keski-
tetty muutamalle ensihoidon esimiehelle ja ensihoitomestarit hyväksyvät tehdyt tilaukset. En-
sihoidon esimiehet tarkistavat laskut ja mestari hyväksyy ne.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoito on kilpailuttanut hoito- ja kulutustarvikehuollon. 
Pääosan tuotteista toimittaa Medkit Finland Oy, jonka kanssa on sopimus vuoden 2020 lop-
puun saakka. Osa välineistöstä hankitaan pienhankintana eri toimittajilta. Medkit Finland 
Oy:n kanssa on yhdessä kehitetty varasto-ohjelma, jossa on reaaliaikainen raportointijärjes-
telmä ja ohjelma suorittaa tilauksen automaattisesti järjestelmän avulla. Ensihoitoasemien 
hoitotarvikevastaavat ja alueen ensihoitomestarit seuraavat tilauksen oikeellisuutta ja mestari 
tarkistaa hoito- ja kulutustarvike laskut.  
 
Sairaanhoitopiirissä on oma hoito- ja kulutustarvikehuollon hankintarinki, joka tuottaa lähes 
kaikki sairaanhoitopiirissä tarvittavat tuotteet. Tuotevalikoima on laaja ja tehokkaasti kilpailu-
tettu sekä tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Loppukäyttäjiltä kerätään tietoa, jota hyö-
dynnetään tuotekehittelyssä. Sairaanhoitopiirillä on sähköinen tilausjärjestelmä Emmi, johon 
sisältyy myös raportointijärjestelmä. Logistiikka toimii käsikädessä hoito- ja kulutustarvikepal-
velussa ja sairaanhoitopiirillä on myös hyllytyspalvelua.  Sairaanhoitopiirin hankintayksikön 
on mahdollista tuottaa hoito- ja kulutustarvikepalvelu, hankinnat ja logistiikan koko sairaan-
hoitopiirin ensihoidon toiminta-alueelle.  
 
Hoito- ja kulutustarvikeprosessit ovat merkittäviä prosesseja niin toiminnan ylläpitämiseen 
kuin ensihoidon varautumiseen. Hoito- ja kulutustarvikeprosessiin käytetään paljon työaikaa 
ja toiminnan kokonaiskustannukset ovat merkittäviä. Vuodessa hoitotarvikkeisiin kuluu yli 
400 000€ ja näissä hukan määrä on suuri. 
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7.5 Lääkehuolto 

 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen ensihoito tilaa lääkkeet sairaanhoitopiirin sairaala-
apteekista. Lääkkeet tilataan Osti-järjestelmän avulla. Asemien esimiehet tilaavat lääkkeet 
kerran viikossa ja yksityinen kuljetusyritys toimittaa tilauksen asemille. Ouluun Raksilan ase-
malle tilataan suurempi erä lääkkeitä Oulun alueen asemien tarpeisiin. Raksilan asemalta 
lääkkeet kulkeutuvat yksiköiden mukana omalle asemalle. Raksilan aseman lääkevarastoa 
pidetään volyymiltään suurempana ja sieltä yksiköt voivat tarvittaessa noutaa lääkkeitä. Sai-
raala-apteekista voi hakea äkilliseen tarpeeseen lääkkeitä arkena kello 8-16 välillä.  Lääke-
happi ostetaan sairaanhoitopiirin kilpailuttaman hankinnan kautta. Happipullot tilataan toimit-
tajan ohjeiden mukaisesti tarvittaessa kerran viikossa. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoito tilaa lääkkeet Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 
lääkekeskuksesta, jonka kanssa on solmittu lääkehuoltosopimus 31.12.2021 saakka. Lääk-
keet tilataan Medkit Onlinen – järjestelmän avulla. Järjestelmä muodostaa tilauksen viikoittain 
automaattisesti asetettujen raja-arvojen perusteella, tilauksen lääkevastaavat vahvistavat 
maanantaisin. Kolmelle asemalle on varastoitu enemmän lääkkeitä ja niistä voi äkilliseen tar-
peeseen hakea lääkkeitä. Lääkkeet kuljetetaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen huoltoautolla 
asemille kerran viikossa. Huoltoauto noutaa lääkkeet Kallion lääkekeskuksesta ajopäivän 
aamuna. Lääkehappi tilataan sairaanhoitopiirin kilpailuttaman hankinnan kautta. Happipullot 
tilataan toimittajan ohjeiden mukaisesti tarvittaessa kerran viikossa. 
 
Ensihoidon kenttäjohtoyksiköt saavat tarvittavat lääkkeet OYS:n päivystyksestä ja Oulaskan-
kaan aluesairaalan apteekista. Kenttäjohtajat itse hakevat lääkkeet ja täydentävät varastot. 
Joitakin lääkeitä kuten opiaatit tilataan Osti-järjestelmän kautta sairaanhoitopiirin sairaala-
apteekista. FH50 käyttää myös lääketilauksessa Osti-järjestelmää ja sairaanhoitopiirin sai-
raala-apteekkia. 
 
Ensihoidon lääkehuollon on toimittava saumattomasti ja toimintavarmasti. Ensihoidon lääke-
valikoimasta päättää ensihoidon vastuulääkäri ja valikoimaa päivitetään vuosittain. Uudet 
kriittiset lääkkeet voidaan ottaa käyttöön nopeasti. Lääkehuoltoon on sekä sairaanhoitopiiri, 
Oulu-Koillismaan että Jokilaaksojen pelastuslaitokset laatineet lääkehoitosuunnitelman Tur-
vallinen lääkehoito –oppaan (THL 2015) mukaisesti. Ensihoidon vastuulääkäri on hyväksynyt 
suunnitelmat ja jokaisessa organisaatiossa on nimetty henkilö vastaamaan lääkehuollosta.  
 

7.6 Ensihoitajan suojavarustus 

 
Ensihoitajan työtehtävät suoritetaan hyvin erilaisissa ja usein myös erittäin haastavissa olo-
suhteissa. Työturvallisuuden varmistaminen edellyttää varusteilta useita turvallisuuselement-
tejä. Suojavaatteiden tulee suojata erilaisilta taudinaiheuttajilta ja niissä tulee kyetä työsken-
telemään kylmässä, kuumassa, sateessa, myrskyssä, haastavassa maastossa tai tilassa se-
kä useissa haastavissa tilanteissa, kuten liikenneonnettomuus tai väkivaltatilanteet. 
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Taulukko 7. Ensihoitajan varustekaappi. 
 

Nimike 
Määrä/hlö 

Elinkaari 
vuosina 

Talvitakki 1 5 

Talvitakin vuori 1 5 

Kesätakki 1 5 

Housut 3 2 

Pitkähihainen pusero 3 2 

T-paita 3 1 

Pikee-paita 2 2 

Nimikyltti 2 5 

Vyö 1 5 

Pipo 1 5 

Kypärämyssy 1 5 

Nahkahanskat/työkäsineet 1 

 Pisto- /viiltosuojahanskat 1 

 Virve-kotelo 1 3 

Turvakengät, kesä 1 3 

Turvakengät, talvi 1 3 

Asemasiirtokassi 1 5 

Suojaliivit / kypärä / huomioliivi 
 

7 

Varustekaapin hinta € 1600 3,5 

 
Suojavarusteiden huolto on vaativaa ja ne huolletaan pyykkihuoltoa myöten asemilla ensihoi-
tajien toimesta. Varustekaapin sisällön hinta yhtä ensihoitajaa kohden on noin 1600 euroa. 
Vuosittainen varustekustannus koko sairaanhoitopiirin ensihoidossa on noin 65 000 euroa 
vuodessa. Varusteiden elinkaari on yhdestä vuodesta seitsemään. Osa välineistä on henkilö-
kohtaisia ja osa yhteiskäytössä. Ensihoidon varusteet ovat siis erityisvälineistöä ja niiden toi-
mittajia Suomessa on muutamia. Molempien pelastuslaitosten ensihoidon varusteet ovat sa-
mojen valmistajien toimittamia.  
 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen ensihoidossa varusteet ovat henkilökohtaisia, lukuun 
ottamatta suojaliivejä, kypärää ja huomioliiviä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ensihoitajien 
varusteet ovat yhteiskäytössä, lukuun ottamatta päällystakkia, kenkiä, vyötä, asemasiirtokas-
sia ja käsineitä. Varustehuolto toteutetaan molemmalla pelastuslaitoksilla samalla tavalla.   
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi varusteprosessi ei oleelli-
sesti muutu. Prosessissa on syytä tarkastella, onko henkilökohtainen varustus turvallisempi 
ja kustannustehokkaampi, kuin yhteiskäytössä oleva varustus. Varustehuollossa tulee selvit-
tää, 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 varustehuolto muuttuu ostettavaksi palve-
luksi, on logistiikalla keskeinen merkitys kilpailutuksessa.  
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7.7 Työryhmän arviointia organisaatiomuutoksen vaikutuksesta toimintaan 

 
Ensihoitopalvelun siirtymisen sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi vaikutuksia arvioitiin ka-
lusto-, huolto-, hoitotarvike-, kulutustarvike, lääkehuolto-, logistiikka sekä varusteprosessien 
näkökulmista. Muutoksen vaikutusta arvioitiin ensihoidon laatuun. Todettiin, että huoltovar-
muuden ylläpito paranee ja tuo joustavampaa huoltotoimintaa koko alueelle. Ensihoidon laa-
tua voidaan parantaa kalustoon ja huoltoon liittyvän toiminnan systemaattisella kehittämisellä 
yhteistyössä koko alueen ensihoidon ja sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa. Yhteiset 
järjestelmät, toimintamallit ja ohjeet tukevat toimintaa sekä lisäävät työ- ja potilasturvallisuut-
ta. 
 
Muutoksen vaikutusta työhyvinvointiin arvioitiin henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.  
Kalusto-, hankinta ja logistiikkaprosessien ylläpito on vaatinut paljon työtä erityisesti esimie-
hiltä. Päällekkäisen työn väheneminen vapauttaa resurssia muuhun työhön, esimerkiksi lä-
hiesimiestyöhön. Hyvät keskitetyt tukipalvelutoiminnat auttavat laaja-alaisemmin ja esimiehet 
sekä ensihoitajat voivat keskittyä oleelliseen, potilaan ensihoitoon. Yhteiset toimintamallit 
vaativat esimiehiltä jalkauttamista, mutta lisäävät tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua. 
Fyysinen ja psyykkinen työkyky on oleellinen osa työhyvinvointia. Ensihoidossa on viime 
vuosina kiinnitetty huomiota työergonomiaan. Kolmen organisaation tiedon ja taidon yhdistä-
minen sekä ensihoitotyön ergonomian kehittämisen jatkaminen lisää työhyvinvointia. Psyyk-
kiseen työkykyyn voidaan vaikuttaa kaluston ja toimintatapojen yhtenäistämisellä. Yhteistoi-
mintatehtävillä ja toisella alueella työskennellessä ”keikkastressi” vähenee, kun kalusto ja 
toimintamallit ovat yhtenäiset. Osallistavaa tiimityö toteutuu kaluston ja hankintojen moniam-
matillisilla tiimeillä, joissa yhdessä kehitetään ja tuotetaan osaamista potilaan hoitoon.  
 
Uudistuskykyisyyttä voidaan kehittää yhdessä organisaatiossa hallitumman johtamisen avul-
la. Yhdessä organisaatiossa kokonaisuuksien hallinta on selkeämpää ja johtaminen suoralin-
jaisempaa, kuin kolmen eri organisaation yhteistoiminnassa. Suuremman alueen uudistami-
nen on myös systemaattisempaa yhdessä organisaatiossa. Keskitetyllä kalustoprosessien 
johtamisella välineistön, toimintatapojen ja kaluston uudistaminen voi olla hitaampaa, mutta 
toimintaa kehitetään systemaattisesti koko alueelle ja näin se tuo vaikuttavauutta koko alu-
een asukkaille, ei pelkästään pienelle alueelle tai kasvukeskuksiin.  
 
Kriisi ja häiriötilanteisiin varautuminen selkeytyy ja vahvistuu yhden organisaation mallissa. 
Poikkeustilanteen johtaminen selkeytyy, päällekkäisen työn määrä vähenee, sekä ohjaami-
nen ja tiedottaminen selkeytyvät. Poikkeustilanteissa suuren organisaation volyymi niin kalus-
ton, välineistön kuin henkilöstön osalta tuovat vahvuutta kriisin kestävyyteen.  
 
Yhden organisaation mallissa voidaan varastointia vähentää, hukan määrää pienentää, pääl-
lekkäistä työtä vähentää, jolloin kestävä kehitys tulee hyvin toiminnassa huomioiduksi. Hyvillä 
toimintamalleilla esimerkiksi ajoneuvojen ja kaluston elinkaarta voidaan pidentää, erityisesti 
silloin, kun ne poistuvat operatiivisesta toiminnasta (jälleenmyyntiarvo).  
 
Yhden organisaation mallissa tuotetaan kustannustehokkuutta sekä selkeytetään työnjakoa 
ja vähennetään päällekkäisiä prosesseja. Organisaatiomuutoksella arvioidaan tuotettavan 
parempaa laatua ensihoidon potilaalle. Jotta muutoksen tuomat positiiviset vaikutukset ovat 
mahdollista toteuttaa, vaativat tämä muutoksen hyvää ja selkeää johtamista sekä resursoin-
tia.  
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7.8 Työryhmän esittämät johtopäätökset  

 
Siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi kalusto-, lääkehuolto-, hoito- ja kulutustar-
vike-, huolto- ja logistiikkaprosessien näkökulmasta arvioidaan olevan kustannustehokasta ja 
kehittävän potilaan hoidon laatua. Yhdenmukainen kalusto ja toimintamallit parantavat hoidon 
laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä lisäävät työhyvinvointia ja tukevat lähijohtamista. 
Keskitetyt lähitukipalvelut parantavat hoidon laatua, työ- ja potilasturvallisuutta sekä varau-
tumista ja vapauttavat työaikaa henkilöstöjohtamiselle. Moniammatillinen osallistava tiimityö 
kehittää osaamista ja auttaa muutoksen hallinnassa. Kestävän kehityksen periaatteiden to-
teuttaminen ja hukan poistaminen tehostuvat.   
 
Työryhmä esittää, että luodaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluun yhteiset kalusto-, lääke-
huolto-, 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 uu-
sien toimintatapojen jalkauttaminen vaativat myös hyvää johtamista ja työajan resursointia. 
Mikäli näissä epäonnistutaan, kääntyvät vaikutukset negatiivisiksi. Mikäli ensihoitopalvelun 
toteuttamista jatketaan yhteistoimintasopimuksilla pelastuslaitosten kanssa, on perusteltua 
selvittää, onko hyödyllistä tuottaa kalusto-, lääkehuolto-, hoito- ja kulutustarvike-, huolto- ja 
logistiikkaprosessit sairaanhoitopiirin tukipalveluyksiköiden kanssa yhteistyössä.  
 
 

8 SOPIMUKSET 

8.1 Sopimustyöryhmän tehtävät  

 
Kalusto/hankinnat/sopimukset –työryhmä selvitti ensihoitopalvelun sopimusten nykytilan Joki-
laaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä. Sopimuksista 
selvitettiin päällekkäisyydet, siirrettävyydet, irtisanomisajat sekä pelastustoimen ja ensihoidon 
yhteiset sopimukset.  Erityisesti huomioitiin toimintojen kannalta kriittiset sopimukset ja arvioi-
tiin hankinnan näkökulmasta kilpailutuksen tarve.  

8.2 Sopimusanalyysi 

 
Toimitilatyöryhmä tarkasteli toimitilojen vuokrasopimukset. Toimitilojen vuokrasopimukset 
ovat solmittu toistaiseksi voimassa oleviksi. Irtisanomisaika Jokilaaksojen pelastuslaitoksella 
on seuraava kalenterivuosi ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella 12 kuukautta. Sairaanhoi-
topiirissä ensihoidon tilojen vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisano-
misaika on kuusi kuukautta. Muutamia toimitiloja on vuokrattu yrityksiltä ja niiden vuokaraso-
pimusten irtisanomisajat vaihtelevat. Yksityisiltä vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset ovat 
siirrettävissä sairaanhoitopiirille. Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, 
on aloitettava neuvottelut vuokrasopimusten sisällöstä pelastuslaitosten, sairaanhoitopiirin ja 
toimitilojen omistajien kanssa. Alueemme kunnat omistavat suurimman osan toimitiloista.   
   
Tietohallintotyöryhmä tarkasteli, palvelinten, ohjelmistojen, työasemien sekä puhelin- ja tele-
liikenteen sekä tietojärjestelmien sopimuksia.  Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palvelimet 
ovat Oulun Digin omistamia ja palvelimiin on määräaikaiset vuokrasopimukset, ensihoidon 
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käytössä olevat palvelinten vuokrasopimukset päättyvät 31.8.2022.  Jokilaaksojen pelastus-
laitosten 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 leasingsopimuksilla 
ja niiden omistajan toimii Oulun Digi ja Joki ICT Oy. Vuokrasopimukset ovat kolmen tai neljän 
vuoden mittaisia ja niitä solmitaan jatkuvasti. Vuokrasopimukset ovat tarvittaessa siirrettävis-
sä sairaanhoitopiirille. Puhelinoperaattoreiden sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia 
ja niiden irtisanomisaika on kuukausi.  
 
Ajoneuvoihin liittyvät sopimukset selvitettiin ajoneuvojen analyysissä. Vuonna 2022 kaikki 
ambulanssit ovat leasingrahoituksen piirissä ja sopimukset omistavat Ylivieskan kaupunki tai 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Sopimukset ovat siirrettävissä sairaanhoitopiirille. Lääkintä-
laitteiden huollon voi tuottaa sairaanhoitopiirin lääkintätekniikka, joten olemassa olevat sopi-
mukset voidaan irtisanoa. Hoito- ja kulutustarvikkeet sekä lääkehuolto voidaan tuottaa sai-
raanhoitopiirin hankintojen ja sairaala-apteekin kautta, joten olemassa olevat sopimukset voi-
daan irtisanoa. 
 
Oppilaitoksiin liittyvät opiskelijaohjaussopimukset jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska sai-
raanhoitopiirillä on kyseisiin oppilaitoksiin olemassa olevat opiskelijaohjaussopimukset. Mikäli 
ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, otetaan tämän sopimukset tar-
kasteluun irtisanomisaikojen ja sisältöjen näkökulmasta.  
 
Ensihoitopalvelulla on yhteensä 63 muuta sopimusta, kuin tietohallinnon, toimitilojen ja ajo-
neuvokalustojen sopimukset. Pelastuslaitoksilla on päällekkäisiä sopimuksia 12, esimerkiksi 
Kansaneläkelaitoksen kanssa tehtävä matkakorvausten suoraveloitussopimukset. Osa sopi-
muksista on ensihoidon ja pelastustoimen yhteisiä sopimuksia.  Osa toiminnoista jää edel-
leen yhteiskäyttöön, joten sopimusten sisältö ja omistajuus täytyy selvittää ja arvioida voi-
daanko 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 irtisanomisajoista on yhdestä 
kuuteen kuukautta, osassa kalenterivuosi kerrallaan, jolloin sopimus tulee irtisanoa jo loppu 
vuonna 2020. 
 
Kriittisiä sopimuksia ovat ensihoitopalvelun järjestelmän sopimukset, joita ovat ensihoitoker-
tomus-, tilastointi- ja laskutussopimukset. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Codea Oy:n kans-
sa solmima sopimus on määräaikainen ja päättyy 31.12.2022. Oulu-Koillismaan pelastuslai-
toksen ja CGI Suomi Oy:n Merlot Medi –ensihoidon järjestelmäsopimus on toistaiseksi voi-
massa oleva ja irtisanomisaika on kolme kuukautta. Mikäli sairaanhoitopiiri aloittaa henkilös-
töhallinnon 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 päätöksen jälkeen kesällä 
2020, mikäli siirrytään sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi.   
 

8.3 Sopimustyöryhmän esittämät johtopäätökset  

 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, sopimusten siirtäminen 
ja päättäminen on aloitettava syksyllä 2020. Pelastustoimen kanssa on neuvoteltava yhteis-
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käytössä olevien järjestelmien sopimuksista. Tietohallinnon työryhmä on selvittänyt, että voi-
ko 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 
sopimusten tilanne otettava selvitykseen jo syksyllä 2020.  
 
Pelastuslaitosten sopimukset on hyvin kilpailutettu ja hankintakapasiteetiltaan jo suuria. Suu-
rin hyöty saadaan päällekkäisen työn osuuden vähentämisellä ja sopimushallinnan osaami-
sen lisääntymisellä.   
 
 

9 TIETOHALLINNON PROSESSIT 

9.1 Tietohallintotyöryhmän tehtävät 

 
Tietohallinto työryhmän selvitti ensihoitopalvelua koskettavien tietohallintomallien nykytilan 
Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toi-
mintojen erilaisuutta. Työryhmän esittää mahdollisen uuden toimintamallin, mikäli ensihoito 
siirtyy sairaanhoitopiirin organisaatioon ja arvioi mahdollisen muutoksen vaikutukset ensihoi-
topotilaan hoitoon, työhyvinvointiin, muutos- ja uudistuskykyisyyteen, talouteen, resilienssiin 
ja kestävään kehitykseen.  
 

9.2 Ensihoitopalvelun tietohallinnon ja -järjestelmien nykytila-analyysi 

9.2.1 Palvelimet 

 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palvelimet on vuokrattu Oulun Digiltä, joka tuottaa tieto-
hallinnon palveluita Oulun kaupungin hallintokunnille. Palvelimia on käytössä kolme, joista 
yksi on yhteiskäytössä pelastustoimen kanssa ja kahdella palvelimella toimii ensihoidon las-
kutus-, tilastointi- ja ensihoitokertomusjärjestelmät. Palvelimiin on määräaikaiset vuokrasopi-
mukset, ensihoidon käytössä oleviin palvelinten vuokrasopimukset päättyvät 31.8.2022.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelimet on vuokrattu Joki ICT Oy:ltä, joka tuottaa palvelut 
Jokilaaksojen alueen kunnille ja muutamaan kuntaan Keski-Suomessa. Palvelimia on käy-
tössä 10, joista yhdellä toimii ensihoidon laskutus-, tilastointi- ja ensihoitokertomusjärjestel-
mät. Yhdeksän palvelinta on yhteiskäytössä pelastuslaitoksen kanssa. Palvelinten vuokraso-
pimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisanomisaika on kaksi kuukautta.  
 
Sairaanhoitopiirin tietohallinnon palvelimista yksi on ensihoidon käytössä. 
 
Ensihoitopalvelun käytössä on siis 14 eri palvelinta. Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin 
omaksi tuotannoksi, tulee selvittää, kenen kanssa palvelintilan vuokraamisesta sovitaan. Te-
keekö sairaanhoitopiiri sopimuksen pelastustoimien vai tietohallinnon palveluita tuottavien 
organisaatioiden kanssa.  
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9.2.2 Työasemat 

 
Ensihoitopalvelussa työasemia käytetään kolmeen erityyppiseen tehtävään ja nämä tehtävä 
vaativat työasemilta erilaisia ominaisuuksia. Käyttötapa ja tarkoitus muuttuvat viimeistään 
siinä vaiheessa, kun siirrytään turvallisuusverkkoympäristöön (TUVE).  Ensihoitoyksiköissä 
on käytössä kaksi eri työasemaa. Toiseen työasemaan hätäkeskus lähettää ensihoitotehtävät 
osoitetietoineen, joiden perusteella yksikkö navigoi kohteeseen, sekä lähettää ambulanssin 
valmiudesta tilatietoja hätäkeskukselle. Toisella ensihoitoyksikössä olevalla työasemalla suo-
ritetaan ensihoitokertomuksen kirjaaminen. Erityisesti kirjaamiseen käytettävän työaseman 
tulee olla käytöltään kestävä ja helposti mukaan otettava. Ensihoidon hallinnon käytössä on 
työasemia hallinnollisten asioiden suorittamiseen. Paloasemilla tulee olla ensihoitajien käy-
tössä työasemia, joilla suoritetaan esimerkiksi vuorokoulutuksia, tilauksia, ym. toimintaa.  
 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidolla on ajoneuvoissa 68 työasemaa ja muuhun 
toimintaan 42 työasemaa. Navigointiin käytettävät työasemat hankitaan ambulanssi hankin-
nan yhteydessä ja muut työasemat hankitaan leasingrahoituksella Oulun Digin kautta. Ra-
porttia kirjoittaessa, kymmenen työaseman sopimukset ovat voimassa vielä vuonna 2022, 
näiden sopimusten siirtäminen tai niiden edelleen vuokraaminen sairaanhoitopiirille on mah-
dollista. Työasemat vaihtuvat, jonka vuoksi uusia leasingrahoitussopimuksia solmitaan jatku-
vasti. Työasemien tuen tuottaa Oulun Digi.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidolla on ajoneuvoissa 50 työasemaa ja muuhun toi-
mintaan 48 työasemaa. Navigointiin käytettävät työasemat hankitaan ambulanssi hankinnan 
yhteydessä ja muut työasemat hankitaan leasingrahoituksella Joki ICT Oy:n kautta. Raporttia 
kirjoittaessa, kymmenen työaseman sopimukset ovat voimassa vielä vuonna 2022 ja näiden 
sopimusten siirtäminen sairaanhoitopiirille on mahdollista. Työasemat vaihtuvat jatkuvasti, 
jonka vuoksi uusia leasingrahoitus sopimuksia solmitaan edelleen.  Työasemien tuen tuottaa 
Joki ICT Oy.  
 
Sairaanhoitopiiri tuottaa työasemien hankinnan, rahoituksen ja niiden tuen omana toimintana.    
 
Ensihoidon käytössä on yhteensä 244 työasemaa, joiden hankinta ja tuki tuotetaan kolmella 
eri tavalla.  Työasemien uudelleen asentaminen sairaanhoitopiirin tietohallinnon järjestelmien 
alaisuuteen tai uusien työasemien hankkiminen on kallista ja vaatii paljon työaikaa. On arvioi-
tava, voiko ensihoito jatkaa samoilla työasemilla ja samalla tietohallinnon tuella, jos siirrytään 
sairaanhoitopiirin organisaatioon. Tietohallinnon siirtyminen sairaanhoitopiiriin tapahtuisi en-
sihoidon osalta samaan aikaan, kun siirrytään turvallisuusverkkoon ja kansalliseen kenttäjoh-
tojärjestelmään. Ostopalvelusopimus pelastuslaitoksilta toimisi välivaiheen tietohallinnon toi-
mintamallina.  
 

9.2.3 Tulostimet 

 
Ensihoidon käytössä on lukuisia tulostimia (96 kpl). Ensihoitoyksiköissä käytetään oheistulos-
timia (62 kpl), niitä tarvitaan ensihoitokertomuksen ja laskutusosion tulostamiseen. Muut tu-
lostimet ovat hallinnon käytössä ja niistä verkkotulostimia on 28, joista 18 yhteiskäytössä pe-
lastustoimen kanssa. Yhteiskäyttötulostimet Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella ovat Oulun 
Digin leasingsopimuksen alaisia ja sopimuskausi ulottuu vuoden 2022 lopussa. Oulu-
Koillismaan ensihoidon käytössä olevat leasingsopimukset ovat siirrettävissä sairaanhoitopii-
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rille. Jokilaaksojen pelastuslaitos on vuokrannut kolme verkkotulostinta Canorama yritykseltä 
ja hankkinut seitsemän kappaletta tulostimia omaksi, nämä tulostimet ovat yhteiskäytössä. 
Verkkotulostimista kolme on ensihoidon omaa. Sairaanhoitopiirissä ensihoidon käytössä on 
neljä verkkotulostinta, ja ne ovat tietohallinnon omistuksessa.  On arvioitava, voidaanko yh-
teiskäyttötulostimien käyttöä jatkaa, jos toiminta siirtyy sairaanhoitopiirille.  
 

9.2.4 Ensihoidon puhelinlaitteistot ja operaattorit 

 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen ensihoidolla on käytössä 49, Jokilaakojen pelastuslai-
toksen ensihoidolla 79 ja sairaanhoitopiirin ensihoidossa 14 matkapuhelinta. Matkapuhelimia 
on yhteensä 142, joissa 79:ssä on Android tai IOS käyttöjärjestelmä. Matkapuhelimet ovat 
pääsääntöisesti omassa omistuksessa, ainoastaan kuusi puhelinta Oulun Digin omistuksessa 
ja näiden puhelimien sopimukset päättyvät ennen vuotta 2022.  
 
Puhelinliittymiä on ambulansseissa lukuisia. Oulu-Koillismaan ambulansseissa on yhteensä 
kolme liittymää: matkapuhelimessa, liikenneohjausjärjestelmässä, sähköisessä ensihoitoker-
tomusjärjestelmässä. Jokilaaksojen ambulansseissa on viisi liittymää: defibrillaattorissa, lii-
kenneohjausjärjestelmässä, sähköisessä ensihoitokertomusjärjestelmässä, matkapuhelimes-
sa, yksi eri operaattorin liittymä varautumiseen. Operaattorit on kilpailutettu isäntäkunnan 
toimesta. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja niiden irtisanomisaika on kuukausi. 
Yhteensä ensihoidossa on 304 eri puhelinliittymää, joihin palvelua tuottaa kolme eri operaat-
toria. Mikäli toiminta siirtyy sairaanhoitopiirille, hankitaan puhelinliittymät sairaanhoitopiirin 
kilpailutetun sopimuksen kautta. 
   
Viranomaispuhelimet (Virve) ovat sairaanhoitopiirin omistamia sekä hallinnoimia ja ne luovu-
tetaan 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.  
 

9.2.5 Tietoliikenneyhteydet 

 
Ensihoidon tietoliikenneyhteydet (16 kpl) ovat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella yhteiset 
pelastustoimen kanssa. Muutamille (4 kpl), pelkästään ensihoidon käytössä oleville asemille, 
tietoliikenneyhteys on rakennettu vain ensihoidon käyttöön. Tietoliikenne yhteydet omistaa 
Oulun Digi, yhtä pelastuslaitoksen omaa kiinteää yhteyttä Suomen Erillisverkkoihin lukuun 
ottamatta.  Oulun Digin kanssa on solmittu tietoliikenneyhteys sopimus 31.12.2029 saakka. 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella tietoliikenneyhteydet (12 kpl) ovat yhteiset pelastustoimen 
kanssa. Kahteen ensihoidon väistötilaan on rakennettu ensihoidolle oma yhteys. Yhteydet 
ovat Joki ICT Oy:n tai Elisan Oyj:n omistamia, sopimukset 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 
tietoliikenneyhteydet omana erillisenä palveluna. On arvioitava, millaiset yhteydet eri asemat 
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tarvitsevat ja kuinka ne rakennetaan. Sairaanhoitopiirin tietohallinto arvioi, että yhden yhtey-
den käyttökustannus on 2500 euroa vuodessa ja rakentamiskustannukset ovat muutamasta 
sadasta eurosta tuhanteen euroon. Siirryttäessä turvallisuusverkkoon tulee selvittää, voi-
daanko toimia kokonaisuudessaan turvallisuusverkossa ja voidaanko käyttää pelastustoimen 
kanssa yhteistä tietoliikenneyhteyttä.  
 
Tietoliikenneyhteyksien rankentaminen ja ylläpito ovat aikaa vievää sekä aiheuttavat kustan-
nuksia. Nykyisten tietoliikenneyhteydet ovat toimivat ja kustannukset jaetaan toimijoiden kes-
ken. Mikäli siirrytään sairaanhoitopiirin organisaatioon, on hyvä selvittää, voidaanko jatkaa 
saman tietoliikenneyhteyden käyttämistä. Tuleva turvallisuusverkkoyhteys edellyttää uusien 
yhteyksien luomista ja päällekkäisten järjestelmien rakentaminen ei ole mielekästä. Pelastus-
toimen kanssa on hyvä arvioida, voidaanko rakentaa yhteistä turvallisuusverkkoympäristöä ja 
näin hyödyntää yhdessä samaa verkkoa.   
 

9.2.6 Tietohallinnon tuki 

 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tietohallinnon tuen tuottaa Oulun Digi hallinnon työasemil-
le, palvelimille ja paloasemien yhteyksille. Tietohallinnon tukea ei ole määritelty erikseen so-
pimuksissa ja sen todellista määrää on vaikea arvioida. Merlot Medi tuotteille tukea tuottaa 
myös ohjelmiston toimittaja CGI. Pelastuslaitoksen omana työnä tuotetaan tuki ajoneuvotyö-
asemille, Merlot Medi tuotteille, puhelimille, Virve -puhelimille sekä muille sovelluksille. Pelas-
tuslaitoksen tuottaman tuen määrä on arviolta 0,5 henkilötyöpanosta vuodessa. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tietohallinnon tuen tuottaa Joki ICT Oy hallinnon työasemille, 
palvelimille ja paloasemien yhteyksille. Laskennallisesti Joki ICT Oy:n tuottaman tuen mää-
räksi on ilmoitettu 0,5 henkilötyöpanosta vuodessa. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoito 
käyttää toiminnassaan useita eri palvelusovelluksia ja ohjelmistoja, joiden tukimuodot ovat 
pääsääntöisesti Joki ICT Oy:n tuen ulkopuolella. Codea tuotteille virka-aikaisen tuen tuottaa 
Codea Oy, virka-ajan ulkopuolisen ajan tuki tuotetaan pelastuslaitoksen omana työnä. Sa-
man kaltainen jaettu tuki on käytössä myös useille muille ensihoidon käyttämille sovelluksille, 
ohjelmille, ajoneuvotyöasemille, matkapuhelimille sekä Virve -puhelimille. Tuki perustuu pää-
sääntöisesti pääkäyttäjä lähtöiseen toimintaan sekä heidän substanssiosaamiseensa.  Orga-
nisaation omana toimintana tuotettavan tuen tehtävät liittyvät laitteiden ja tietoliikennelaitteis-
ton vikatilanteisiin, viallisten laitteiden kuljetukseen ja asennukseen, sovellusten ja ohjelmien 
käytön opastamiseen sekä ylläpitotehtäviin. Tukipalveluiden ja resurssien tarve ei ole jatku-
vaa, vaan hetkellistä ja vikatilanne tai vianselvittely teemoihin keskittyvää. Ensihoidon käy-
tössä olevien sovellusten ja laitteiden tuen määrä on arviolta 0,5 henkilötyöpanosta vuodes-
sa. 
 
Sairaanhoitopiirin tietohallinto antaa ensihoidolle tukea seuraaviin kokonaisuuksiin: käyttöoi-
keudet, serveriympäristöt, tietokanta, tietoliikenneyhteydet, laiteasennukset- ja hankinnat se-
kä toimintaympäristön päivitys-, opastus ja ylläpitotehtävät. Sairaanhoitopiirissä tietohallinnon 
tuki ensihoidolle on noin 0,5 henkilötyöpanosta. Resurssitarve ei ole jatkuvaa, vaan hetkellis-
tä ja vikatilanne tai vianselvittely teemoihin keskittyvää. Tukea tarvitaan myös virka-ajan ul-
kopuolella päivystysaikana. Ensihoitokeskus tuottaa tukea omien sovellusten ja järjestelmien 
ylläpitoon noin 0,25 henkilötyöpanoksen avulla. Erityisvastuualueen asiantuntijat tuottava 
myös tietojärjestelmä tukea ensihoitojärjestelmiin.  
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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  

 

9.2.7 Ensihoitojärjestelmien prosessit 

 
Ensihoitopalvelussa hälytystiedot ja potilastiedot kulkevat hätäkeskuksen, ensihoitoyksiköi-
den, ensihoitokertomus- sekä potilastietojärjestelmien väillä. Tieto, jota siirretään on salassa 
pidettävää ja vaatii järjestelmiltä hyvää suojaustasoa. Organisaatioita ja järjestelmiä on usei-
ta, joten uuden toiminnan liittäminen tähän järjestelmään on haastavaa. Alla olevassa kaavi-
ossa on kuvattu tietovirtojen nykytilaa ensihoidossa.  
 

  
Kuvio 7. Ensihoidon tietojärjestelmien välisten tietovirtojen nykytila. 
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Ensihoitopalvelun tietojärjestelmät ovat ensihoitopalvelun tuotannon näkökulmasta kriittiset. 
Palvelun toteuttaminen ei onnistu ilman luotettavasti ja saumattomasti toimivaa järjestelmää 
sekä järjestelmien välistä vuorovaikutusta. Työryhmässä tarkasteltiin ensihoitopalvelun tieto-
järjestelmien siirtämistä, rakentamista ja tukipalvelujen tuottamista monesta eri näkökulmas-
ta. Järjestelmien siirtäminen kahdesta pelastuslaitoksesta ja kahdesta tietohallinnon organi-
saatiosta sairaanhoitopiirin tietohallinnon organisaatioon on haastava tehtävä. Tietohallinnon 
toiminnan rakentaminen ensihoitopalveluun nykyisen järjestelmän tilalle ja osittain pelastus-
toimen rinnalle on aikavievää ja kallista. Erityisesti tässä tilanteessa, jossa aikaa mahdollises-
ta siirtymispäätöksestä uuden rakentamiseen olisi korkeintaan 1,5 vuotta. Arvioitiin, että aika 
uuden järjestelmän hankintaan, rakentamiseen sekä koekäyttämiseen ja loppukäyttäjien pe-
rehdyttämiseen on liian lyhyt. Lisäksi Kansallinen turvallisuusverkko ja kenttäjohtojärjestelmä 
(Kejo) ensihoitokertomuksineen otetaan käyttöön koko Suomessa seuraavien vuosien aika-
na. Kejon käyttöönoton tavoiteaikatauluksi on asetettu vuosi 2022. Näiden järjestelmien käyt-
töönotto vaatii oman valmistautumisen, loppukäyttäjien koulutuksen, järjestelmien hankinnat 
ja asennukset. Nyt käytössä olevasta tietohallinnon järjestelmien toiminnan siirrosta sairaan-
hoitopiirin järjestelmiin olisi tulossa väliaikainen malli ennen turvallisuusverkon ja Kejon käyt-
töönottoa. 
 

9.2.8 Muut ensihoidon tietojärjestelmät  

 
Ensihoitotehtävistä muotoutuu laskutusaineistoa, joka lähetetään Kansaneläkelaitokselle, 
vakuutusyhtiöille, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sekä potilaille. Ensihoitokertomusjär-
jestelmä tuottaa laskun ja sen tulisi siirtyä sairaanhoitopiirin taloushallinnon järjestelmiin. En-
sihoidosta arvioidaan muodostuvan 100 000 laskusuoritusta vuosittain. Mikäli toiminta siirtyy 
sairaanhoitopiirille, tulee ensihoitokertomusten (Codea ja Merlot Medi) laskutusjärjestelmistä 
luoda rajapinnat sairaanhoitopiirin taloushallintoon. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu ensi-
hoitoa koskettavien taloushallinnon prosessien nykytilaa.  
 

  
 
Kuvio 8. Talousprosessien tietovirran nykytila. 
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Henkilöstöhallinnon järjestelmien toimivuus on ensihoitojärjestelmien kriittinen toiminto. Hen-
kilöstötyöryhmä on arvioinut, että sairaanhoitopiirin työvuorohallintajärjestelmä ei kykene toi-
miaan ensihoidossa. Henkilöstötyöryhmä on esittänyt, että sairaanhoitopiirissä aloitettaisiin 
pilotti, jossa käytetään Jokilaaksojen 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. Tämä vaatisi myös hankintayksiköltä han-
kinnan arviointia ja tietohallinnolta mahdollisten rajapintojen luomista. Henkilöstöhallinnon 
järjestelmien mahdolliset muutokset vaativat vielä jatkoselvittelyä ja toiminnan arvioimista.  
 

9.3 Omaisuuden ja sopimusten siirtäminen 

 
Pelastuslaitosten ensihoidon hallinnassa oleva tietojärjestelmiin liittyvä omaisuus voidaan 
siirtää sairaanhoitopiirille, mikäli sitä ei ole viety taseeseen. Jos omaisuutta on kirjattu tasee-
seen, omaisuuden siirrosta maksetaan taseeseen kirjattu kustannus pelastuslaitoksille. Tieto-
järjestelmien leasingsopimukset ovat siirrettävissä Oulun Digiltä ja Joki ICT Oy:ltä sairaanhoi-
topiirille. Ohjelmistosopimuksista osa on siirrettävissä, mutta siirrosta tulee neuvotella toimit-
tajan kanssa erikseen. Sopimusosioon on kuvattu siirrettävät ja päättyvät kriittiset sopimukset 
myös tietojärjestelmien osalta.  
 

9.4 Tietohallintotyöryhmän arviointia organisaatiomuutoksen vaikutuksesta toimintaan 

 
Työryhmä arvioi mahdollisen muutoksen vaikutusta tietohallinnon prosessien näkökulmasta 
potilaan hoidon laatuun, työhyvinvointiin, muutos- ja uudistuskykyisyyteen, kustannuksiin, 
varautumiseen ja kestävään kehitykseen. 
 
Mikäli muutos tapahtuu työryhmän esittämällä tavalla, sillä ei ole vaikutusta huonontavasti tai 
parantavasti potilaan hoidon laatuun. Kyseisellä palvelujen ostosopimuksella turvataan palve-
luntuotanto nykyisillä toimintamalleilla. Merkittävän riskin palveluntuotannolle ja potilaiden 
tavoittamiselle aiheutuu, jos ensihoidon tietojärjestelmät joudutaan rakentamaan väliajaksi 
uudelleen.  
 
Tietojärjestelmien välivaihemalli ennen kenttäjohtojärjestelmän käyttöönottoa voi huonontaa 
työhyvinvointia. Välivaihe etäyhteyksineen on uusi, työläämpi käyttää ja voi aiheuttaa muu-
tosvastarintaa. Siirryttäessä Kejo-järjestelmään odotetaan toiminnan tehostavan palveluntuo-
tantoa. Kejon jalkauduttua kaikilla on yhteinen järjestelmä, jolloin toiminta on yhdenmukaista. 
Tämä parantaa henkilöstön tasapuolista kohtelua ja toimiminen missä tahansa ensihoitoyksi-
kössä on helpompaa. Uusi järjestelmä tuottaa laajempaa ja systemaattisempaa sekä syvem-
pää tietoa, jonka avulla voidaan kehittää ensihoidon laatua kokonaisvaltaisesti. Toimintaa 
voidaan luotettavammin arvioida ja kehittää oikeaan suuntaan. Organisaatiomuutos vaatii 
resursointia ja rajapintojen luomista järjestelmien välille ja aiheuttaa kustannuksia. Muutok-
sen aiheuttamat välivaiheen kustannukset ovat maltilliset, jos siirtyminen tietojärjestelmien 
osalta toteutuu työryhmän esittämällä tavalla. Turvallisuusverkko ja kenttäjohtojärjestelmän 
käyttöönotto tulee lisäämään kustannuksia, mutta ne ovat organisaatiomuutoksesta riippu-
mattomia. Resilienssiin muutoksella ei ole vaikutusta, mikäli muutos toteutetaan työryhmän 
esittämällä tavalla. Uusi kenttäjohtojärjestelmä sen sijaan parantaa kriisi- ja häiriötilanteisiin 
varatumista.  
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Tietohallinnon tuki toteutetaan nykyisessä toimintamallissa vähäisellä henkilöpanoksella. Val-
tori tuottaa tuen Kejo –järjestelmään, mutta tuen määrä ja laatu ei yksityiskohtaisesti tiedetä.  
Ensihoito tulee tarvitsemaan ainakin saman henkilötyöpanoksen määrän ja palvelua tarvitaan 
lähipalveluna sekä kaikkina vuorokauden aikoina.  
 
Työryhmä pitää riskinä 1,5 vuoden siirtymäaikaa ja esittää toiveen, että mahdolliselle siirty-
miselle harkittaisiin vuoden jatkoaikaa. On arvioitu, että uusi kenttäjohtojärjestelmä on käy-
tössä vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin välivaiheen ostopalvelumalli ei tarvita. Vuoden 
jatkoaika mahdollistaisi myös ensihoidon talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien toimi-
vuuden varmistamisen.   
 

9.5 Tietohallintotyöryhmän esittämät johtopäätökset 

 
Ensihoidon tietohallinnon järjestelmien siirtämistä sairaanhoitopiirin järjestelmiin, ei pidetty 
hyvänä vaihtoehtona. Joten selvitettiin ensihoidon tietohallinnon palvelujen ostamista pelas-
tuslaitoksilta, Oulun Digiltä ja Joki ICT Oy:ltä. Mikäli palvelut voidaan ostaa pelastuslaitoksilta 
olemassa olevina palveluina, turvataan kriittisten toimintojen jatkuvuus, varmistetaan loppu-
käyttäjien osaaminen sekä toteutetaan toiminta mahdollisimman kustannustehokkaasti.  Pe-
lastuslaitokset, Oulun Digi sekä Joki ICT Oy suhtautuvat myönteisesti tietohallinnon palvelu-
jen myyntiin. Koska ensihoidon tietohallinnon toiminta jatkuisi samankaltaisena, voidaan 
suunnata voimavarat turvallisuusverkkoympäristön, kansallisen kenttäjohtojärjestelmän sekä 
ensihoitokertomuksen käyttöönottoon. Sairaanhoitopiiri hankkisi ostopalveluna pelastuslai-
toksilta työasemat, palvelintilaa, tietoliikenneyhteydet, ohjelmistojen sekä verkkotulostimien 
käyttöoikeudet sekä pelastuslaitosten identiteetin käyttöjärjestelmien käyttöä varten, sellaise-
naan kuin ne nykyisin ovat. Ensihoidon henkilöstö tulee tarvitsemaan kaksi identiteettiä, pe-
lastuslaitosten ja sairaanhoitopiirin identiteetin sekä yhteyden rakentamisen työasemilta sai-
raanhoitopiirin järjestelmiin.  
 
Työryhmä esittää, että sairaanhoitopiiri ostaa tietohallinnon palvelut sellaisenaan, kuin ne 
nykyisellään toimivat pelastuslaitoksilta ja/tai Oulun Digiltä sekä Joki ICT Oy:ltä siirtymävai-
heen ajaksi.  
 
Pelastuslaitosten ensihoidon järjestelmistä muotoutuu lasku, jonka tulee siirtyä myyntires-
kontran kautta kirjanpitoon. Näistä järjestelmistä tulee luoda rajapinta sairaanhoitopiirin jär-
jestelmiin. Mikäli siirtyminen toteutuu, joudutaan käyttämään välivaiheen ajan kahta erilaista 
ensihoidon laskutusjärjestelmää. Henkilöstötyöryhmä on arvioinut, että sairaanhoitopiirin työ-
vuorohallintajärjestelmä 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 toimin-
naksi, tulee tietohallinnon ja ohjelmistojen toimittajien tehtäväksi tuottaa talous- ja henkilöstö-
hallinnon järjestelmistä rajapintoja sairaanhoitopiiri järjestelmiin. 
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Kuvio 9. Ensihoidon tietojärjestelmien prosessien siirtymisen kuvaus. 
 
 

10 TALOUSPROSESSIT 

10.1 Taloustyöryhmän tehtävät 

 
Taloustyöryhmän selvitti taloushallinnon mallien nykytilan Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksissa sekä sairaanhoitopiirissä ja vertaili toimintojen erilaisuutta. Työryhmä tuot-
ti koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun talousanalyysin, selvitti me-
no- ja tulorakenteet, eri laskutusjärjestelmät sekä hankintojen rahoitusmallit. Selvityksessä 
tuotettiin koetalousarvio vuosille 2022 – 2024 vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella.  
Hankinnat-, henkilöstö-, tietohallinto- ja toimitilatyöryhmät tuottivat tietoa koetalousarvion laa-
timiseen. Selvitettiin omaisuuden siirtoa ja pelastuslaitosten ensihoidon vakuutuksia ja vertail-
tiin niitä sairaanhoitopiirin vakuutuksiin. Selvityksessä huomioitiin mahdollisen muutoksen 
vaikutus nykyisten organisaatioiden taloushallinnon eri toimijoihin, kuten Ylivieskan ja Oulun 
kaupunki, pelastuslaitokset, palveluntuottajat Monetra Oulu Oy ja Hetapalvelut Oy. 
 

10.2 Ensihoitopalvelujen tulorakenteen muotoutuminen 

10.2.1 Kokonaistulorakenne 

 
Tulorakenne selvitettiin vuoden 2019 tilinpäätöstietojen avulla. Oulu-Koillismaan ja Jokilaak-
sojen pelastuslaitosten sekä sairaanhoitopiirin tuotot koottiin samaan laskelmaan. Ensihoidon 
tulot muotoutuvat kuntien ja kuntayhtyminen maksamista osuuksista sairaanhoitopiirille, Kan-
saneläkelaitoksen sairasvakuutuslain alaisista ja vakuutusyhtiöiden maksamista korvauksis-
ta, potilaiden omavastuuosuuksista sekä kuntien ja kuntayhtymien maksamista ensihoitopal-
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veluun kuuluvista laitossiirtojen aiheuttamista kustannuksista pelastuslaitoksille.  
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan ensihoitopalvelun tuotoista 67,5% (23,1 milj.€) tulee 
kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kansaneläkelaitoksen maksamat matkakorvaukset ovat 27,2% 
(9,3 milj €) ja omavastuuosuudet sekä muut tuotot ovat 5,3% (1,8 milj €) tuotoista. Tuotot kir-
jataan eri tavalla eri organisaatioissa ja niiden tarkka yksilöiminen ei ollut mahdollista, esi-
merkiksi potilaiden maksaminen omavastuiden osuutta ei voitu erotella.  
 

 
 
Kuvio 10. Ensihoitopalvelujen tuotot (TP2019).  

10.2.2 Ensihoitopalvelun kuntaosuudet ja valmiuskorvaus 

 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on määritellyt ensihoitopalvelun kustannus-
ten jakoperusteet kunnille. Jakoperuste määräytyy kunnan asukkaiden väkiluvun ja peruspal-
velujen valtionosuuden perusteella. Valtionosuuteen vaikuttaa kunnan asukkaiden ikäraken-
ne sekä sairastavuus. Kuntien ensihoidon kuntamaksuosuus vaihtelee vuosittain.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulu-Koillismaan sekä Jokilaaksojen pelastuslaitos-
ten välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastuslaitokset perivät sairaankuljetus-
maksut Kansaneläkelaitokselta, omavastuut potilailta ja ensihoitopalveluun kuuluvat laitossiir-
tojen maksut kunnilta tai kuntayhtymiltä sekä vakuutuskorvaukset vakuutusyhtiöiltä. Kustan-
nukset laskutetaan kaikilta valtioneuvoston asetus sairaankuljetuskustannusten korvaustak-
san hinnoilla. Edellä mainitut korvaukset kattavat vain osan pelastuslaitoksille ensihoitopalve-
lun aiheuttamista menoista, joten sairaanhoitopiiri maksaa pelastuslaitoksille vuosittain ta-
lousarvion mukaista valmiuskorvausta. Tilinpäätöskauden jälkeen pelastuslaitokset palautta-
vat sairaanhoitopiirille valmiuskorvauksen ylijäämän tai perivät alijäämän.   
 

10.2.3 Sairaankuljetusmaksut 

 
Terveydenhuoltolain (2010/1326) 39-40 §:ssä tarkoitetusta ensihoitopalvelun käyttämisestä 
aiheutuneet kustannukset korvataan sairasvakuutuslain (2004/1224, luku 4, 6§) perusteella. 
Sairaankuljetusajoneuvon käytön korvaustaksasta säädetään valtioneuvoston asetuksella 
(490/2018). Sairaankuljetusajoneuvon korvaustaksa perustuu kuljetuksesta aiheutuviin kus-



Ensihoidon selvityshanke  

 

 
 

 
 

 

 54 

tannuksiin. Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannukset korvataan kokonaan siltä osin kuin 
ne yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät 25 euroa (omavastuuosuus). 
 
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuskustannusten korvaustaksasta (490/2018) määrittelee 
siis maksun perusteet ja taksat. Sairaankuljetuksen korvaustaksa muodostuu lähtömaksusta, 
kilometrimaksusta, toisen sairaankuljettajan lisämaksusta ja odotusajan maksusta. Voimassa 
olevat taksat on tarkistettu vuonna 2018. Kuljetuksen lähtömaksu on enintään 69,35 euroa. 
Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, tämän matkan ylittävän osuuden kuljetuskus-
tannus on enintään 1,85 euroa jokaiselta alkavalta kilometriltä. Kuljetusmatka lasketaan au-
ton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaa. Kuljetustehtävään osallistuvan toisen sai-
raankuljettajan lisämaksu on enintään 36,92 euroa ja tunnin ylittävältä ajalta lisäksi enintään 
18,46 euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan 
alkaen auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan. Yli tunnin kestä-
vän yhtäjaksoisen odotusajan maksu on enintään 9,22 euroa jokaiselta alkavalta neljännes-
tunnilta. Yhtä useampien paaripotilaina olevien lähtömaksu on enintään 34,67 euroa. Kulje-
tuksessa mukana olevan istuvan potilaan lisämaksu on enintään 17,33 euroa. Sairaankulje-
tus maksujen perintää varten on solmittava Kelan kanssa sopimus suorakorvausmenettelys-
tä, jolloin voidaan hakea sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Suorakorvausmenettelyssä 
korvauksen hakuaika on 6 kuukautta palvelun antamisesta. 
 

10.3 Ensihoitopalvelujen menorakenteen muotoutuminen 

 
Ensihoitopalvelun menot koostuvat henkilöstömenoista, asiakaspalvelujen ja muiden ostois-
ta, tarvikkeiden ja välineistön ostoista sekä muista kuluista.  
 
Henkilöstömenoihin sisältyvät palkat, palkkiot ja henkilösivukulut sekä toimisto- ja asiantunti-
japalvelujen ostot. Henkilöstömenot olivat vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan 25,5 mil-
joonaa euroa (79,3%). Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostoihin sisältyy esimerkiksi Heta-
palvelut Oy:n ja Monetra Oulu Oy:n perimät korvaukset hallinnon palveluista sekä sisäisten 
palvelujen kustannukset, kuten huolto- ja lääkintätekniikan palvelut, edellä mainittuja palvelua 
ostetaan yli 400 000 eurolla vuosittain. Vertailtavuuden vuoksi toimisto- ja asiantuntijapalvelu-
jen ostot sisällytettiin henkilöstömenoihin, koska eri organisaatiossa näihin kohdistuvista me-
noista tuotetaan omana palveluna ja osa ostopalveluna.  
 
Asiakaspalveluja ostetaan noin 788 000 eurolla vuosittain (2,4%) ja niihin sisältyvät esimer-
kiksi ensivastepalvelun ostaminen pelastuslaitoksilta sekä rajavartiolaitokselta.  Muita palve-
luja ostetaan 2,1 miljoonalla eurolla (5,3%), ja niihin sisältyvät esimerkiksi ICT- ja puhelinpal-
velut, koneiden ja rakennusten kunnossapito sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Ostoja tilikau-
den aikana tehdään 1,7 miljoonan euron edestä (5,3%), näihin sisältyvät esimerkiksi poltto- ja 
voiteluaineet, lääkkeet sekä hoitotarvikkeet. Muihin kuluihin sisältyvät vuokrat, joita makse-
taan vuosittain 2,5 miljoonan euron edestä (7,7%). Vuokriin sisältyvät toimitilojen vuokrat se-
kä kaluston leasingvuokrakustannukset. Leasingkustannukset tulevat lisääntymään, koska 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos tulee hankkimaan kaikki ambulanssit rahoitusleasing –
sopimuksella viimeistään vuonna 2022, jolloin omarahoitteiset hankinnat poistuvat.  
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Kuvio 11. Ensihoitopalvelujen menot (TP2019).  
 

10.4 Ensihoidon laskutusprosessit 

 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidon laskutusta toteutetaan Merlot Medi -
järjestelmällä. Hätäkeskuksesta kirjautuvat tehtävät järjestelmään, josta siirtyvät sairaankulje-
tuskustannusten korvaustaksasta määritellyt tiedot laskutukseen. Ensihoitotehtävän päätyttyä 
ensihoitajat tulostavat laskutuslomakkeen ja ottavat allekirjoituksen potilaan vastaanottaneel-
ta henkilöltä sekä tarkastavat tehtävän tiedot. Tämän jälkeen tehtävä siirtyy palvelusihteerille 
laskutettavaksi. Palvelusihteerit edelleen tarkastavat tiedot ja tekevät Kelalle laskutusyhteen-
vedon, joka lähetetään Kelalle paperisena, liitteenä kaikki laskutuslomakkeet. Järjestelmä 
muodostaa potilaan omavastuulaskun, joka siirtyy ProE-järjestelmän kautta RoboCapitan 
laskutushotellin elaskuksi. ProE –järjestelmä vie tiedot sekä kirjanpitoon että myyntireskont-
raan. Muu laskutus toteutetaan Monetran järjestelmillä. Laskujen perinnästä huolehtii Oulu-
Koillismaan pelastuslaitoksella SVEA-perintä, joka laskuttaa palkkion saamattomista tuloista. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon laskutusta toteutetaan Codea-järjestelmällä. Hä-
täkeskuksesta kirjautuvat tehtävät järjestelmään, josta siirtyvät sairaankuljetuskustannusten 
korvaustaksasta määritellyt tiedot laskutukseen. Kun ensihoitotehtävä päättyy ensihoitajat 
tulostavat laskutuslomakkeen ja ottavat allekirjoituksen potilaan vastaanottaneelta henkilöltä 
sekä tarkastavat tehtävän tiedot. Tämän jälkeen tehtävä siirtyy palvelusihteerille laskutetta-
vaksi. Palvelusihteerit edelleen tarkastavat tiedot ja tekevät Kelalle laskutusyhteenvedon, 
joka lähetetään Kelalle paperisena, liitteenä kaikki laskutuslomakkeet. Järjestelmä muodos-
taa potilaan omavastuulaskun, joka siirtyy Codean järjestelmän kautta OpusCapita laskuho-
telliin ja lähettää laskun potilaalle. Codeasta siirtyy tiedot sekä kirjanpitoon että myyntires-
kontraan (Intime Plus). Muuta laskutusta tuotetaan Weblaskutus –järjestelmän avulla. Joki-
laaksojen pelastuslaitoksella perinnästä huolehtii Lowell Suomi Oy.  
 
Sairaanhoitopiirissä ostolaskut tehdään Monetran P2P-järjestelmässä, josta sisäisen laskujen 
tarkastus- ja hyväksymisprosessien jälkeen lasku siirtyy P2P-järjestelmästä Intime –
ostoreskontraan/ kirjanpitoon. Myyntilaskut Monetra Oulu Oy käsittelee sairaanhoitopiirin  
sisäisen ohjeen mukaisesti. Intime -laskutusjärjestelmästä on ajastettu verkkolaskutus, josta 
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lasku siirtyy laskutushotelliin. Laskut arkistoidaan X-Archive –järjestelmään. Laskujen mak-
settu suoritukset päivittyvät Intime -myyntireskontraan/kirjanpitoon. Palvelun tuottaa Monetra 
Oulu Oy ja perintäpalvelun Sarastia Kuntaperintä Oy. 
 
Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitos käyttää Monetra Oulu Oy:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitos 
Hetapalvelu Oy:n palveluja. Ensihoidon laskutuksen tuottaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitok-
selle Monetra Oulu Oy. Sairaanhoitopiiri ja Jokilaaksojen pelastuslaitos tuottavat taloushallin-
nonpalveluja myös omana toimintana. Ensihoidon laskutus toimii kiinteästi osana ensihoito-
kertomusjärjestelmää ja sitä toteutetaan kahdella erilaisella järjestelmällä. Oulu-Koillismaalla 
laskutusta tuotetaan kolmen palvelusihteerin työpanoksella, järjestelmänä Merlot Medi. Joki-
laaksoissa palvelua tuotetaan omana toimintana 1,5 palvelusihteerin työpanoksella, järjes-
telmänä Codea. Palvelusihteerien työnkuvaan sisältyy paljon asiakasneuvontaa ja erilaista 
selvittelyä laskuihin liittyen, joten se on hyvä tuottaa lähipalveluna. Vertailuamme ostopalve-
lua ja omana toimintana tuotettavaa palvelua, olisivat omana toimintana kustannukset ensi-
hoidossa arviolta 30 000 euroa vuosittain pienemmät.  
 

10.5 Rahoitusmallit ja tulevat investoinnit 

 
Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten sekä sairaanhoitopiirin organisaatiossa 
hankinnat suunnitellaan ja budjetoidaan omaan taseeseen tai käytetään leasingrahoitusta. 
Pelastuslaitokset hankkivat leasingrahoituksen avulla kaluston, sairaanhoitopiiri käyttää lea-
singrahoitusta 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 keskitetysti 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselta (Valtori).  
 
Oulaisten ensihoitoaseman rakennushanke on vireillä ja sen arvioitu valmistuminen on vuon-
na 2023. Uudessa sairaanhoitopiirin sairaalaprojektissa on suunnitteilla ensihoitokeskuksen 
sijoittaminen osaksi uutta sairaalaa, sen rakentumisaikataulu ei ole vielä selvillä.    
 
Olemassa olevat pelastuslaitosten ajoneuvojen leasingrahoitussopimukset ovat siirrettävissä 
sairaanhoitopiirille. 
 

10.6 Ensihoitopalvelun koetalousarvio 

 
Koetalousarvio laadittiin vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella. Oletuksena on, että me-
not lisääntyvät kunakin vuonna kaksi prosenttia.  Tuottojen arvioitiin kasvavan prosentin ver-
ran kunakin vuonna, tilikauden tasaaminen nollaksi toteutettiin kunta ja kuntayhtymät tuotto- 
tilin kautta. Ensihoitotehtävämäärän kasvu lisää jonkin verran myyntituottoja valtiolta (Kela) 
sekä maksutuottoja (omavastuuosuudet), mutta tehtävämäärän lisääntyminen ei ole suoraan 
suhteutettavissa tulojen lisääntymiseen. Koetalousarvioissa ei ole huomioitu, että sairaanhoi-
topiirin tuottaessa ensihoidon omana toimintana voidaan synergiaetuja hakea ensihoitopalve-
luun liitettävillä muilla kuljetuksilla. 
 
Henkilöstömenoissa on huomioitu palkkojen harmonisoinnin vaikutus menoihin. Harmoni-
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soinnin kokonaisvaikutukseksi on arvioitu 630 000 euroa. Harmonisointi voidaan toteuttaa 
asteittain esimerkiksi kolmen vuoden aikana tai korjata esimerkiksi yhdellä kertaa. Mikäli en-
sihoito siirtyy yleistyöaikaan, niin nykyisillä valmiuksilla kustannusvaikutus on noin 1,24 mil-
joonaa euroa vuosittain, joka aiheutuu 18 ensihoitajan vakanssin lisäämisestä. Kunta-alan 
palkkauskorotusta on huomioitu kumuloituvasti kaksi prosenttia jokaiselle vuodelle. Toimin-
nan siirtäminen sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi vaatii pelastuslaitosten ensihoidon hal-
linnon 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. Kenttäjohtojärjes-
telmä toimii turvallisuusverkossa ja palvelun tuottaa kokonaisuudessaan Valtion tieto- ja vies-
tintätekniikkakeskus (Valtori). Kansalliseen kenttäjohtojärjestelmään siirtyminen vaatii turval-
lisuusselvitysten tekemiset kaikille ensihoitajille sekä henkilökorttien hankkimisen ja kolmipor-
taisen koulutuksen toteuttamisen. Turvallisuusselvitysten ja henkilökorttien hankkimisen kus-
tannukset ovat noin 85 000 euroa kerta kustannuksena. Työasemat, tietohallinnon tuen ja 
muut palvelut tuottavat siis Valtori. Laitteet hankitaan leasingrahoituksella, jonka arvioitu vuo-
sittainen 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 kustannukset on arvioitu kolmelle vuodelle, jolloin pe-
rustamiskustannukset 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 joitakin lisenssikustan-
nuksia, joten vuodelta 2023 ei ole vähennetty olemassa olevia tietojärjestelmien lisenssikus-
tannuksia.    
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuonna 2022, on ratkais-
tava tietohallinnon järjestelmien tilanne väliajaksi, ennen Kejon käyttöönottoa. Tietohallinnon 
työryhmä on esittänyt, että sairaanhoitopiiri hankkisi ostopalveluna pelastuslaitoksilta työ-
asemat, palvelintilaa, tietoliikenneyhteydet, ohjelmistojen sekä verkkotulostimien käyttöoi-
keudet, sekä pelastuslaitosten identiteetin käyttöjärjestelmien käyttöä varten, sellaisenaan 
kuin ne nykyisin ovat. Ensihoidon henkilöstö tulee tarvitsemaan kaksi identiteettiä, pelastus-
laitosten ja sairaanhoitopiirin identiteetin sekä yhteyden rakentamisen työasemilta sairaanhoi-
topiirin järjestelmiin. Kahden eri identiteetin aiheuttamat kustannukset ovat 170 000 euroa 
vuodessa ja eri rajapintojen sekä liittymien rakentaminen aiheuttaa myös kustannuksia. Näi-
den 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 sairaanhoitopiirin rakennuttama ensihoitoasema vuonna 2023. Taivalkosken 
paloasema rakennushankkeen aikataulu ei ole tiedossa. Uusien ensihoidon toimitilojen vuok-
rakustannukset lisääntyvät rakennushankkeiden valmistuttua noin 370 000 eurolla.   
 
Ensihoitopalvelun siirtymisen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi aiheuttama arvioitu kus-
tannusten nousu on vuodelle 2021 on 230 000 euroa, joka aiheutuu henkilöresurssin varaa-
misesta muutoksen valmisteluun ja tietojärjestelmien rajapintojen rakentamisesta. Päällek-
käisen työn määrän väheneminen ja hankintojen tehokkuuden lisääminen vähentää kustan-
nuksia vuonna 2022 30 000 euroa, vuonna 2023 200 000 euroa ja vuonna 2024 kustannuk-
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set nousevat 430 000 euroa, palkkojen harmonisoinnin vuoksi.  
 
Taulukko 9. Ensihoitopalvelujen koetalousarvio vuosille 2022-2024. Punaisella siirtymästä 
johtuvat arvioidut kustannusten nousut ja laskut, vihreällä tuottamismallista riippumattomat 
arvioidut kustannusnousut. 
 

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. kustannukset 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 

 
 
Koetalousarvio on siis laadittu vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella. Vuonna 2019 oli 
ensihoito ylijäämäinen 1,55 miljoonaa euroa. Ylijäämä muotoutui pelastuslaitosten palautta-
masta valmiuskorvauksesta, joka vuonna 2019 603 307 euroa. Ensihoitokeskuksen palvelu-
jen ostoja oli tehty vähemmän, kuin talousarvioon oli arvioitu. Tämän ylijäämäisen tilinpäätös-
lukujen perusteella rakennettiin koetalousarvio.  
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10.7  Siirtyvä omaisuus 

 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidolla ei ole taseeseen sisällytettyä omaisuutta. Omai-
suus on hankittu käyttötalousmenoilla. Rahoitusleasingsopimuksen päätyttyä on ambulanssit 
ja kenttäjohtoyksiköt lunastettu omiksi. Leasingsopimusten kesto on kolmesta kuuteen vuot-
ta, jonka aikana lunastetun omaisuuden arvo on vähentynyt muutamiin tuhansiin euroihin. 
Ensihoidon käytössä oleva omaisuus siirtyy sairaanhoitopiirille ensihoitopalvelun mukana 
vastikkeetta.  
  
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella ambulansseja on ennen vuotta 2017 hankittu oma-
rahoitteisesti, jolloin niiden omaisuus ja poistot ovat kirjanpidossa. Vuoteen 2022 mennessä 
omarahoitteisia lainoja ei enää ole ja uusi kalusto on hankittu leasingrahoituksella. Leasing-
sopimukset ovat siirrettävissä sairaanhoitopiirille ja omaisuus, jota ei ole viety kirjanpitoon 
siirtyy sairaanhoitopiirille ensihoitopalvelun mukana. Jos taseessa on ensihoidon omaisuutta, 
lunastetaan se taseen arvolla.   

10.8 Vakuutukset 

 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen vakuutukset ovat Oulun kaupungin kilpailuttamia. Va-
kuutettuina ovat kiinteistöt, niiden omaisuus, ajoneuvokalusto, henkilöstö ja vakuutuksiin si-
sältyy vastuuvakuutus. Oulun kaupungilla on vahinkorahasto, johon myös pelastuslaitos kuu-
luu. Ensihoitohenkilöstölle on hankittu vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus työpaikkalii-
kunnan turvavaksi.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vakuutukset ovat Ylivieskan kaupungin kilpailuttamia. Vakuu-
tettuna ovat kiinteistöt ja niiden omaisuus, ajoneuvokalusto, henkilöstö sekä vakuutuksiin si-
sältyy julkisyhteisöjen vastuuvakuutus. Ylivieskan kaupungilla ei ole vahinkorahastoa. Ensi-
hoitohenkilöstölle on hankittu vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus työpaikkaliikunnan 
turvaksi.  
 
Sairaanhoitopiirin vakuutusten sisältö on pääosiltaan samankaltainen, lukuun ottamatta va-
paaehtoista ryhmätapaturmavakuutusta. Vakuutuksiin sisältyvät siis henkilö-, vastuu- ja oi-
keusturva-, omaisuus-, keskeytys-, asennus- ja rakennustyövakuutuksia. Ensihoidon vakuu-
tukset voidaan liittää sairaanhoitopiirin vakuutuksiin. Vakuutusten siirrolla ei ole juurikaan 
kustannusvaikutusta ensihoidon vakuutusten kokonaissummaan.  

10.9 Taloustyöryhmän arviointia organisaatiomuutoksen vaikutuksesta toimintaan 

 
Ensihoidon talousprosessit ovat siirrettävissä sairaanhoitopiirin talousprosessien alle. Monet-
ra Oulu Oy tuottaa jo osan taloushallinnon palveluista, joten rajapintojen luominen ei vaadi 
merkittävästi muutosta nykyiseen toimintaan. Ensihoidon laskutusjärjestelmän ostaminen 
pelastustoimelta siirtymäajaksi on selvitettävä hyvissä ajoin ennen siirtymistä. Kansallisen 
kenttäjohtojärjestelmä tulee korvaamaan nykyiset ensihoidon järjestelmät, mutta siinä järjes-
telmässä ei ole vielä laskutusosiota. Ensihoidon laskutusjärjestelmä vaatii kansallisen keittä-
mistyön. Mikäli sairaanhoitopiiri ottaa ensihoidon omaksi tuotannoksi poistuu Hetapalvelu 
Oy:n Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidolle tuottama palvelu. Mahdollisen siirtyminen 
taas lisää Monetra Oulu Oy:tä ostettavaa palvelua. Hetapalveluissa ja Monetrassa ollaan tie-
toisia ensihoidon selvityshankkeesta ja sen mahdollisista aikataulusta.  
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10.10 Taloustyöryhmän esittämät johtopäätökset  

 
Ensihoidon laskutus tulee olla lähipalvelua, koska monitahoinen laskun muotoutuminen vaatii 
jatkuvaa vuoropuhelua ensihoidon toimijoiden kanssa. Toimistosihteereiden työpanosta voi-
daan käyttää myös henkilöstöhallinnon tueksi ja muihin toimistopalveluihin. Toimistosihteeri-
palvelun tuottaminen arvioitiin omana toimintana olevan kustannustehokkaampaa. On arvioi-
tu, että kustannussäätöjä saadaan noin 30 000 euroa vuodessa. Sijoitetaanko toimistosihtee-
rit tukipalveluihin vai esimerkiksi ensihoidon tulosyksikköön vaatii syvempää analysointia. 
 
Ensihoidon laskutus on hyvä toteuttaa omana toimintana, jolloin toimistosihteerit olisivat sai-
raanhoitopiirin työntekijöitä.  
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy kokonaan sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, loppuu pelas-
tustoimen tuottaman hallinnollinen tuki ensihoidolle. Tällöin tulee arvioida ensihoidon organi-
soituminen ja siten myös tarvittava hallinnon määrä. Hallinnollisten toimien keskittämisen ja 
päällekkäisen työn vähenemisen kustannusvaikutusten laskeminen on ollut haastavaa ja sen 
hyöty on varovaisesti arvioitu olevan noin 100 000€ vuodessa.  
 
Henkilöstökuluihin vaikuttaa olennaisesti käytettävissä oleva työaikamalli. Jos palvelua tuote-
taan olemassa olevalla valmiudella ja työaikamalleilla, kustannukset lisäänty-
vät ainakin palkkojen harmonisointikustannusten verran. Jos työaikamallit muuttuvat oleelli-
sesti tai yleistyöajan ja poikkeusluvan mukaisen 42 viikkotyöajan korvausperusteet muuttu-
vat, palkkauskustannukset lisääntyvät merkittävästi. On arvioitu, että koko ensihoitopalvelun 
siirtyminen poikkeusluvanmukaisesta 42 viikkotyötunnista yleistyöaikaan lisää henkilöstöme-
noja 1,24 miljoonan euroa vuodessa.     
  
Henkilöstömenot lisääntyvät, jos ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitoiirin omaksi tuotannoiksi.   
 
Erityisesti ambulanssihankintoja keskittämällä voidaan saada kustannushyötyä. Yhteiset tai 
määrältään suurempien hankintojen vuosittaista kustannussäästöä ei ole kyetty arvioimaan 
tarkasti. Hankintojen keskittäminen ja esimerkiksi sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen asian-
tuntemuksen hyödyntäminen vähentää päällekkäisen työn osuutta ja parantaa hankinta-
osaamista. Toiminnan kannalta kriittisten hankintojen epäonnistumisen riski pienenee ja rek-
lamaatioriski vähenee. Säästöjä voidaan saada hankintojen keskittämisellä ja suurempia ker-
tahankintoja tekemällä, hyödyn arvioitiin olevan noin 100 000 euroa vuodessa.  
  
Hankintojen keskittämisellä voisi vähentää päällekkäistä työtä ja vähentää hankintoihin liitty-
viä riskejä. Hankinnat ovat järkevää keskittää, vaikka jatkettaisiin yhteistoimintasopimuksella.  
 
Mikäli ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuonna 2022, on ratkais-
tava tietohallinnon järjestelmien tilanne väliajaksi, ennen kansallisen kenttäjohtojärjestel-
mä käyttöönottoa. Tietohallinnon työryhmä on esittänyt, että sairaanhoitopiiri hankki-
si nykyiset tietohallinnon palvelut ostopalveluna pelastuslaitoksilta väliajaksi. Järjestelmään 
siirtymisen aikataulua ei ole varmistettu, mutta sen käyttöönoton on arvioitu ajoittuvan vuosil-
le 2021 – 2023. Kansalliseen kenttäjohtojärjestelmään siirrytään joka tapauksessa riippumat-
ta siitä, millä tavalla ensihoito järjestetään.  
  
Pelastuslaitoksissa olevien ensihoidon tarvitsemien tukipalvelujen, kuten osaamisen kehittä-
misen, huoltotoiminnan ja logistiikan yhdistäminen lisää erityisesti osaamista ja laatua niin 
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ensihoitopotilaan hoitoon kuin työturvallisuuteen. On arvioitu, että tukipalvelutoiminnan yhdis-
täminen joko ensihoitopalvelun tulosalueeseen ja/tai sairaanhoitopiirin tukipalveluihin tuo 
myös kustannustehokkuutta.  
 
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 
määrittäminen on haastavaa. Tässä hankkeessa on koottu koko sairaanhoitopiirin ensihoito-
palvelun kustannukset samaan laskelmaan ja pyritty osoittamaan, että millaiset ovat ensihoi-
topalvelun kokonaiskustannukset ja mistä tulot ja menot koostuvat. Kun asioita voidaan tar-
kastella suuremmassa mittakaavassa, tuottaa se myös laatu- ja potilasturvallisuustyö-
hön tehokkuus- ja tasa-arvoisuusnäkökulman.  
  
Mikäli siirrytään sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi, on oma ensihoidon talous- ja toimin-
nallinen taloustarkastelu tärkeää.  
 
 

11 TOIMITILAPROSESSIT 

 

 
 
Kuva 2. Kalajoen paloasema.  

11.1 Toimitila-analyysi 

 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidolla on 31 eri toimitilaa. Näistä 23 toimii pe-
lastuslaitoksen kanssa yhteisissä tiloissa, kuusi on vuokrattu yksityisiltä ja kaksi tilaa on kun-
nan osoittamaa tilaa, joista toinen on sosiaalitila ja toinen väistötila sisäilmaongelman vuoksi. 
Vaalassa toimitaan Kainuun pelastuslaitoksen tiloissa sekä Oulussa Kastellin tutkimuskes-
kuksessa 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 

Yksikkömäärä  

 
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 perus-
korjattu seitsemän toimitilaa, joista kuudelle on suunnitteilla peruskorjaus tai uudisrakennus-
hanke. Ensihoidon toimitiloista kaksi on rakennettu tai peruskorjattu vuosina 2000-2009, jois-
ta 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, toimivuutta, 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. Välttävien toimitilojen osalta kahteen on vireillä rakennushanke ja yksi 
tiloista on käytössä vain muutamien tuntien ajan viikossa ja yhden välttävän tilan osalta ei ole 
korjaussuunnitelmaa. Kunnoltaan huonon toimitilan osalta väistötilat on hankittu ja rakennus-
hanke on vireillä. On odotettavissa, että vuonna 2022 vain yksi asema on korjauksen tar-
peessa. Yhdessä nyt hyväksi arvioidussa toimitilassa on ilmennyt sisäilmaongelmaa, jota 
parhaillaan selvitellään. Tuleva kansallinen kenttäjohtojärjestelmä (Kejo) vaatii toimitiloihin 
kulunvalvonnan järjestämistä. Kejon käyttöönottoaikataulu ei ole vielä tiedossa. Kulunvalvon-
ta on järjestetty 26 toimitilaan, neljään asennetaan kulunvalvonta rakennushankkeen aikana, 
ainoastaan yhteen tilaan ei ole tiedossa, kuinka asia tullaan organisoimaan.  
 
 

 
 
Kuvio 11. Käyttäjien antama arvio toimitilojen kunnosta. 
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11.2 Vuokrasopimukset 

 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos on solminut vuokrasopimukset pääsääntöisesti kuntien 
kanssa, ne ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokraan 
sisältyy pääomavuokra ja ylläpitovuokra. Vuokria tarkistetaan yhteistoimintasopimuksen mu-
kaisesti ja ajankohta on vuoden alku. Ylläpitovuokraan sisältyy huolto ja hoito, hallinto, ulko-
alueiden hoito, lämmitys, vesi, jätevesi, sähkö, jätehuolto, kiinteistövakuutukset ja –verot, 
vuosikorjaukset sekä muut hoitokulut. Tonttivuokria ei peritä. Oulun tilapalvelujen laatimassa 
rajapintaliitteessä sovitaan rakennushankkeiden hankintasisällöstä ja käyttö- sekä ylläpito-
kustannusvastuun jakautumisesta.  
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos on solminut vuokrasopimukset pääsääntöisesti kuntien kanssa, 
ne ovat toistaiseksi voimassa olevia ja irtisanomisaika on 12 kuukautta, tarkastelujakso ka-
lenterivuosi. Vuokraan sisältyy pääomavuokra ja ylläpitovuokra. Vuokria tarkistetaan yhteis-
toimintasopimuksen mukaisesti ja ajankohta on vuoden alku. Ylläpitovuokraan sisältyy huolto 
ja hoito, hallinto, ulkoalueiden hoito, lämmitys, vesi, jätevesi, sähkö, jätehuolto, kiinteistöva-
kuutukset ja –verot, vuosikorjaukset, siivous sekä muut hoitokulut. Tonttivuokria ei peritä. 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja vuokranantajan välille on solmittu vastuunjakotaulukko, 
jossa sovitaan yhteistehtävistä, tilan yleishoidosta ja valvonnasta, lämpö-, vesi- ja sähköhuol-
losta, ilmanvaihdosta, erityislaitehuollosta, rakennusautomaatiosta, puhdistuspalveluista, jä-
tehuollosta, ulkoalueiden hoidosta, kunnossapidosta, kalusteista ja varusteista. Jokilaaksojen 
pelastuslaitoksen johtokunta on asettanut vuokratyöryhmän, jonka tehtävänä on ylläpitovuok-
ran sisällön tarkastelu, esimerkiksi puhtaanapidon osalta.  
 
Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen vuokrasopimus on solmittu Senaattikiinteistöjen kans-
sa, se on toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanomisaika on 6 kuukautta. Erikseen maksetaan 
sähkön kiinteä kuukausittainen korvaus. Vuokran hinta on sidottu elinkustannusindeksiin. 
Vuokralainen vastaa puhtaanapidosta, jätehuollosta ja valaisinhuollosta. Vastuurajataulukos-
sa määritellään perustamiseen ja ylläpitoon liittyvät vastuut.  
 
Ensihoidossa on vuokrattu kuusi toimitilaa yksityisiltä vuokranantajilta, joiden vuokrasopimus-
ten sisältö on erilainen. Nämä tilat ovat väistötiloja, joiden hankkimisen syynä on pääsääntöi-
sesti varsinaisten tilojen tila-ahtaus ja sisäilmaongelmat.  
 
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.    
 

11.3 Paloasemien vuokrien jyvittäminen pelastustoimen ja ensihoidon välillä 

 
Toimitilojen vuokrat on jyvitetty käytön mukaan. Tilat, jotka ovat vain ensihoidon käytössä 
sisältyvät ensihoidon vuokraan ja yhteiskäytössä olevien tilojen vuokra on jaettu pelastustoi-
men ja ensihoidon kesken Oulu-Koillismaalla puoleksi ja Jokilaaksoissa erillisen laskenta-
kaavan mukaan. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella pääomavuokra ja käyttövuokra on siis jyvi-
tetty erillisen laskentakaavan mukaan. Asemat, joissa ensihoito toimii ympärivuorokautisesti, 
on käyttövuokran jyvittämisessä huomioitu sähkön ja veden suurempi kulutus sekä siivous-
tarpeen lisääntyminen. 
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11.3 Vireillä olevat rakennushankkeet 

 
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 omistajakun-
ta, jonka kanssa on solmittu vuokrasopimus myös uudishankkeesta. Uusirakennushankkei-
den poistoaika on 20-30 vuotta. Ennen rakennushankkeen aloittamista on kunnissa pohdittu, 
onko ensihoidolle tilojen rakentaminen kunnan rakennuttamana riski, koska pelastuslaitoksel-
la on ollut vain vuoden tai kahden mittaisia yhteistoimintasopimuksia ensihoitopalvelun tuot-
tamisesta. Kunnat ovat kuitenkin päätyneet rakentamaan toimitilat, koska ensihoitopalvelua 
pidetään kunnan asukkaille tärkeänä turvallisuuspalveluna ja sairaanhoitopiiri on nähty vas-
tuullisena ensihoitopalvelun järjestäjänä.   
 

11.4 Ensihoito omana toimintana toimitilaprosessit 

 
Pelastuslaitosten vuokrasopimusten sisällöt ja vastuut eivät poikenneet oleellisesti toisistaan. 
Ainoa huomioitava ero oli puhtaanapidossa, tilojen siivous sisältyi Jokilaaksoissa vuokraan, 
kun taas Oulu-Koillismaalla ja sairaanhoitopiirissä se hankitaan ja maksetaan erikseen. Tilo-
jen jyvittämisessä oli eroavaisuuksia, joten mikäli siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi tuo-
tannoksi tapahtuu, on jyvityskäytäntöä syytä yhdenmukaistaa.  Jyvitystavalla on merkitystä 
vuokran hintaan.  
 
Mikäli ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, on sairaanhoitopiirin vuokraso-
pimukset laadittava joko pelastustoimen tai toimitilan omistajan kanssa. Rinnakkaista vuokra-
sopimusta ja alivuokralaissopimusta arvioitiin hyötyjen ja riskien näkökulmasta. Vuokrasopi-
muksen sisällön ja vastuiden jaon yksilöiminen on tärkeää. Toimitilatyöryhmän edustajien 
näkemys vuokrasopimusmallista erosivat toisistaan. Sairaanhoitopiirin näkemys oli yksiselit-
teisesti oman rinnakkaisen vuokrasopimuksen solmiminen omistajan kanssa, kun taas pelas-
tustoimi haluaa säilyttää nykyisen vuokrasopimusmallin ja solmia alivuokralaissopimuksen 
ensihoidon käyttämistä tiloista sairaanhoitopiirin kanssa. Vuokrasopimus on kuitenkin vuok-
ranantajan kanssa sovittava asia, eikä siitä voida tässä hankkeessa päättää tai esittää. Vuok-
ranantajia toimivat pääsääntöisesti alueellamme kunnat, joten vuokrakäytännöstä tulee sopia 
heidän kanssaan.  
 

11.5 Toimitilatyöryhmän arviointia organisaatiomuutoksen vaikutuksista toimintaan 

 
Toimitilatyöryhmä arvioi ensihoitopalvelun omaksi toiminnaksi ottamista ensihoidon laadun, 
työhyvinvoinnin, muutos- ja uudistuskykyisyyden, talousvaikutusten sekä turvallisuuden nä-
kökulmista. Tarkastelussa otettiin huomioon vain toimitilojen käytön muutos suhteessa edellä 
mainittuihin näkökulmiin.  
 
Ensihoitopalvelun siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, mikäli nykyiset tilat jäävät 
ensihoidon käyttöön, ei vaikuta palvelutasoon. Palvelutasossa otetaan huomioon ensihoidon 
toimitilaverkoston riittävyys sekä sijainti ja alueella tapahtuvat muutokset, joilla on merkitystä 
ensihoitopalvelun tarpeeseen. Erityisesti Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalan rakennus-
hankkeen etenemistä on hyvä seurata, luoko se tarvetta ensihoitopalvelun lisäämiselle kysei-
selle alueelle. Kyseisellä alueella ei ole tällä hetkellä ensihoidolle sopivaa toimitilaa. Sairaan-
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hoitopiirin nykyisten tilojen tiiviimpi yhteiskäyttö käyttö voi parantaa esimerkiksi täydennys-
koulutusten toteuttamista. Toimitilat eivät sinänsä vaikuta potilaan hoitoprosesseihin.  
 
Jos ensihoitopalvelu siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, voi toimitilojen käytön muut-
tuminen parantaa tai heikentää työhyvinvointia. Työhyvinvointi voi parantua, jos pelastus ja 
ensihoito toimivat toimitila-asioissa hyvässä yhteistyössä, lähellä toisiaan. Mikäli molemmat 
ovat päävuokralaisasemassa vaatii tehtävän hoitaminen molemmilta osaamista. Toimitila-
asiantuntemus voi lisääntyä sairaanhoitopiirin kiinteistöasiantuntemuksen hyödyntämisellä, 
jolloin esimerkiksi sisäilmaongelmien selvittämiseen saadaan lisää osaamista. On hyvä huo-
mioida, että ensihoidolla ja pelastuksella voi olla erilaisia tarpeita kiinteistön huoltoon tai toi-
mivuuteen. Kiinteistön terveysongelmat vaikuttavat merkittävästi henkilöstön työkykyyn niin 
fyysiseen kuin psyykkiseen sekä työyhteisön toimivuuteen.  Tiloissa etäyhteyksien toimivuus 
vaikuttaa henkilöstön osallistamiseen ja tiedottamiseen. Yhteistyön toimivuudella on merki-
tystä erityisesti häiriö- ja poikkeustilanteissa.  
 
Toimitilojen vuokrakustannukset tulevat lisääntymään, koska rakennetaan ja peruskorjataan 
useita toimitiloja. Yleisesti ottaen sairaanhoitopiirien vuokrakustannukset ovat pienemmät 
kuin kuntien.  Mikäli ensihoito ja pelastus eriytyvät eri organisaatioihin hyvän yhteistyön mer-
kitys edelleen korostuu, yhteistyön onnistuminen on myös toimitila kysymyksessä merkittävä. 
 

11.6 Toimitilatyöryhmän esittämät johtopäätökset 

 
Ensihoidon toimitilat ovat asemoituneet paloasemien yhteyteen ja kunnat ovat yhteistyössä 
pelastuslaitosten kanssa rakentaneet sekä peruskorjanneet toimitiloja erityisesti ensihoidon 
tarpeisiin sopiviksi. Peruskorjausta on tehty erityisesti vuoden 2013 yhteistoimintasopimuk-
sen solmimisen jälkeen, jolloin sairaanhoitopiirin vastuulle tuli ensihoitopalvelun järjestämi-
nen. Synergiaetua yhteiset toimitilat tuovat erityisesti ajoneuvokaluston sekä välineistön huol-
totoimintaan, valmiuden ylläpitoon, sosiaali- ja koulutustilojen käyttöön. Valmiusorganisaatiol-
le tyypilliset saman kaltaiset tarpeet tulevat huomioiduksi, niin henkilöstön kuin kaluston toi-
mintavarmuuden osalta. Tuleva kansallinen kenttäjohtojärjestelmä vaati toimitilojen tietotur-
vallisuusominaisuuksiltaan varustamista, esimerkiksi kulunvalvonta ja toimitilojen turvallisuus 
tulee varmistaa. Samat vaatimukset koskettavat myös pelastustointa. Kulunvalvontajärjes-
telmää on rakennettu systemaattisesti vuosia ja sen osalta kenttäjohtojärjestelmä voidaan 
ottaa käyttöön heti kun se on valmis.  Rakennusvaiheessa yhtenä merkittävänä asiana on 
rakennuksen sijainti. Toimitilojen on sijaittava niin, että potilaat tavoitetaan palvelutasopää-
töksen tavoiteaikojen mukaisesti, myös pelastustoimella on samat tarpeet paloaseman si-
jainnille.  
 
Vuokrasopimuksen avaaminen omistajan kanssa voi johtaa riskeihin. Jos kunta ei halua jat-
kaa sopimusta tai jos omistaja haluaa muuttaa vuokraehtoja merkittävästi. Toimitilojen irtisa-
nomisaika on yksi vuosi ja tänä aikana ensihoidolle toimitilojen löytyminen on erittäin haasta-
vaa.  On myös arvioitava jääkö joitakin tiloja pois ensihoidon käytöstä. Sairaanhoitopiiri ra-
kentaa uutta sairaalaa, johon on sijoitettu ensihoitokeskus.  Jos ensihoito siirtyy sairaanhoi-
topiirin omaksi tuotannoksi, olisi toiminnallisesti järkevää, että ensihoidon hallinto ja osa tuki-
palveluista sijoittuisivat samaan toimitilaan. Linnanmaalle Ouluun on rakenteilla pelastustoi-
men hallintorakennus, johon on suunniteltu ensihoitopäällikön ja palvelusihteerien sekä ka-
lustovastaavan tilat.  
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Ensihoitopalvelun siirtymisellä sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi tai yhteistoimintasopi-
muksen jatkaminen pelastustoimen kanssa, ei oleellisesti vaikuta toimitila käytöntöihin.  Edel-
lytyksenä on, että yhteistoiminta toimitilojen osalta jatkuu samankaltaisena.  Mikäli ensihoito 
siirtyy eri organisaatioon, on yhteistyön toimivuus erityisen tärkeää.  
 
 

12 ENSIHOITOPALVELUN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ 

12.1. Nykyinen yhteistyömalli 

 
Ensihoidon organisaatiot toteuttavat ensihoitopalvelun ohessa erilaisia yhteistyömalleja alu-
een perusterveydenhuollon ja poliisin kanssa, mallien tarkoituksena on parantaa potilaiden 
hoitoa ja lisätä kustannustehokkuutta. 
 
Ensihoitopalvelu siirtyi vuonna 2013 sairaanhoitopiirin vastuulle, jonka jälkeen ensihoidon 
velvoitteet ja toimintatavat ovat kokeneet suuria muutoksia. Ennen vuotta 2013 oli hyvin ylei-
nen käytäntö, että ensihoitajat toimivat sovitun kellonajan lääkärin vastaanotolla, mikäli ensi-
hoitotehtävät sen mahdollistivat. Ensihoito toimi apuna, ei niinkään korvannut tai sijaistanut 
hoitohenkilöstöä. Apukäsinä toimiminen ajan myötä koetiin haastavaksi toteuttaa, toiminnan 
tehokkuus heikkeni ja vuosien kuluessa yhteistyömalli väheni. Nykyisin alueen vastaanotoille 
ei ole ollut säännöllisesti sovittua ensihoitopalvelun antamaa työaikaa. 
 
Yhteistyössä on etsitty erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan auttaa perusterveyden-
huoltoa potilaiden hoidossa. Ensihoito on tukenut vastiketta alueen lääkärin vastaanottoja 
ruuhkatilanteissa, mutta yleensä kun vastaanotolla on ruuhkaa, niin myös ensihoito on kiirei-
nen. Kun vastaanotoille on kuljetettu potilaita, jäädään hoitamaan hetkeksi potilasta hoito-
henkilöstön avuksi ja on sovittu etupainotteisesta potilassiirron hälyttämisestä, jolloin ensihoi-
to on avustanut potilaan siirtokuntoon laittamisessa. Ensihoito on avustanut kipsauksessa ja 
vuodeosastojen hoitohenkilöstöä ongelmallisissa suoniyhteyksien avaamisissa. Ensihoito on 
antanut koulutuksellista tukea perusterveydenhuollon päivystyspisteille, esimerkiksi hoitoelvy-
tyksen kertaamiseen. Kaikki nämä toimet on tehty vastiketta, vaikka niistä olisi koitunut ensi-
hoidolle kustannuksia.  
 
Vuonna 2017 luotiin Yönylimalli, jonka mukaan potilas voidaan kuljettaa oman alueen vuode-
osastolle yön yli odottamaan oman perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle pääsyä. 
Ensihoito hälytettiin potilaan luo ja todettiin, että potilas ei tarvitse fyysistä päivystyksellistä 
vastaanottokäyntiä. Ensihoitajien tekemien tutkimusten ja haastattelujen perusteella päivys-
tävä lääkäri arvioi potilaan tilan ja antaa hoito-ohjeet puhelimitse sekä kirjaa ne potilastietojär-
jestelmään. Malli on yhteinen koko sairaanhoitopiirin alueella ja päivystävänä konsultaatiopis-
teinä toimivat Kokkola, Raahe, Oulainen, OYS ja Kuusamo. Mallilla säästetään päivystys-
käyntikulut ja mahdollinen erikoissairaanhoidon hoitovuorokausi. Yönylimalli säästää nykyisin 
tuhansia euroja, mutta sen avulla on mahdollista tuottaa paljon suurempia kustannushyötyjä. 
Potilas hyötyy paljon tämän kaltaisesta toiminnasta, yleensä hänellä on jokin pitkäaikaissai-
raus, joka on pahentunut ja oma lääkäri tuntee hänen hoitonsa paremmin kuin kiireinen päi-
vystävä lääkäri. Kuljetusmatkat ja päivystyskäynti erityisesti ikäihmisille ovat raskaita. Toi-
minnalla helpotetaan myös päivystysten työkuormaa. Käytön laajuus on riippuvainen ter-
veyskeskusten vuodeosastojen vastaanottokapasiteetista. Ensihoito on arvioinut, että tällai-
sen toimintamallin toteuttamista voitaisiin tehdä paljon enemmän. Hoitokertoja on nyt kym-
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meniä, mutta niitä voisi olla satoja ja kustannussäästöt olisivat merkittäviä.  
 
Ensihoito antaa vaativaa lääkehoidon tukea asukkaalle tilanteissa, jossa kotihoidossa tai pal-
veluasunnossa ei ole saatavilla sairaanhoitajatutkinnon omaavaa työntekijää (tilapäinen va-
je). Organisaation oma lähihoitaja jää seuraamaan potilaan vointia ja dokumentoi hoitototilan-
teen. Toiminnan organisointi on vaatinut paljon ennakoivia toimia ja vastuiden selvittelyjä eri 
organisaatioiden välillä. Toimintamallia käytetään Jokilaaksojen alueella ja vain osassa pe-
rusterveydenhuollon yksiköitä. Toimintamallilla säästetään terveyskeskushoitopäiviä, kun 
hoito voidaan toteuttaa kotioloissa, eikä asukasta tarvitse hoidon jatkuvuuden vuoksi siirtää 
terveyskeskukseen. Toiminta on lähellä kotisairaalatoimintaa ja on laajennettavissa myös 
muuhun samankaltaiseen toimintaan. Organisaatioiden väliset rajat ovat vaikeuttaneet toi-
minnan kehittämistä.  
 
Poliisiviranomaiselle annetaan myös apua. Poliisin ottaessa suojaan asiakkaan ja hänen ter-
veydentilansa vaatii hoidon tarpeen arvion. Ensihoito tekee hoidon tarpeen arvion poliisin 
suojassa, jolloin poliisin ei tarvitse kuljettaa henkilöä päivystykseen. Ensihoito ottaa poliisin 
pyynnöstä alkoholiverinäytteitä, näistä laskutetaan poliisia sopimuksen mukaisesti. Toimin-
nalla helpotetaan poliisiviranomaisen tehtävää ja vähennetään päivystysten kuormaa.  
  

12.2 Tulevaisuuden toimintamallit 

 
Ensihoidossa on seurattu muiden alueiden kehittämishankkeita ja arvioitu niiden toimivuutta 
ja jalkauttamista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Hoidon tarpeen arviointia on 
mahdollista kehittää nykyistä pidemmälle. Kotisairaalatoiminta, kotihoito ja tehostettu palve-
luasuminen hyötyisivät palvelun viemisestä potilaan luokse. Toiminnan kehittäminen vaatii 
yhteistyötä perusterveydenhuollon, päivystyksen ja ensihoidon kanssa. Suomessa on kokeil-
tu ja kehitetty useita toimintamalleja tämänkaltaiseen toimintaan. Näiden toimintamallein ko-
kemuksia voidaan hyödyntää myös Pohjos-Pohjanmaalla. Peruspalvelukuntayhtymä Soites-
sa kokeillaan päivystävän sairaanhoitajan osaamisen hyödyntämistä kiireettömillä ensihoito-
tehtävillä. Ensihoitajia on koulutettu päivystäviksi sairaanhoitajiksi, jolloin potilaan tilan arviota 
ja hoitoon ohjausta sekä hoitoa on voitu toteuttaa tehokkaammin. Toiminta edellyttää perus-
terveydenhuollon järjestelmiin pääsyä ja toimintaympäristön tuntemusta. Parhaillaan analy-
soidaan PPKY Kallion tehostettuun palveluasumiseen suoritettuja ensihoitotehtäviä vuosilta 
2015 - 2019. Tavoitteen löytää hoitoketjuun parannusta ja vähentää päivystyskäyntejä.  
 
Hyvän hoito-ohjeen saaminen on turvallisen hoidon lähtökohta. Ensihoito pyytää hoito-ohjetta 
lukuisista toimipisteistä ja lukuisilta eri lääkäreiltä. Konsultaatiotoiminnan kehittäminen on 
ollut tavoitteena ja sen sujuvoittaminen tuo hoitoon laatua, potilasturvallisuutta että kustan-
nustehokkuutta.  
 
Turvapuhelintoiminta sisältyi aikaisemmin monen ensihoidon palveluntuottajan toimintaan. 
Nykyisin ostetaan palvelu yksityiseltä ja haasteena myös yksityisellä palveluntuottajalla to-
teuttaa toimintaa harvaan asutuilla alueilla erityisesti yöaikaan. Tehtäviä ohjautuu juurikin 
näillä alueilla ensihoidolle. Turvapuhelintoiminnan tukeminen voitaisiin ottaa uudelleen arvi-
ointiin. 
 
Yksi uusista toimintamalleista on yhden henkilön ensihoitoyksiköiden perustaminen erityisesti 
kiireettömien tehtävien hoitamiseen. Pohjois-Pohjanmaan alueelle tehdään tutkimusta, siitä 
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hyötyisikö alueemme tämänkaltaisesta toiminnasta. Kainuun Sotessa on meneillään tutki-
mus, jossa kiireettömät ensihoitotehtävä siirrettiin puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen 
arvioon. Seuraamme tutkimusta ja sen tuomia tuloksia. Toimintamallit vaativat paljon selvitte-
lyä ja laajaa yli organisaatioiden tehtävää yhteistyöstä.  
 
Huomioitavaa on, että toisessa toimintaympäristössä tuotetut toimintamallit eivät ole suoraan 
siirrettävissä toiseen toimintaympäristöön. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimin-
taympäristö poikkeaa huomattavasti Kainuun ja Soiten toimintaympäristöstä. Pohjois-
Pohjanmaalla on meneillään useita hankkeita, kuten Verkomo- ja Integraatiohankkeet. Hank-
keiden tavoitteena on hoitoketjujen sujuvoittaminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. 
Sosiaali- ja perusterveydenhuollon toiminnan ja osaamisen kehittämiseen ensihoidon tiiviimpi 
osallistuminen tuo lisää näkökulmia potilaan hoitoon. Esimerkiksi palvelujen suurkäyttäjien 
ohjaaminen oikeaan hoitolinjaan. Suurkäyttäjien tunnistamiseen ja hoidon ohjaamiseen tarvi-
taan yhteisiä järjestelmiä sekä toimintamalleja.  
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kotiin vietäviä palveluja on kehitetty eri alueil-
la ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä. Toimintamallit eivät ole tehokkaasti jalkautuneet ko-
ko alueelle, joten niiden hyöty on jäänyt vähäiseksi. Ensihoitopalvelu asemoituessa sosiaali- 
ja terveydenhuolloin toimialaan yhtenä toimijana, luo se paremman keskusteluyhteyden alu-
een toimijoihin. Jos ensihoidon toimintasuunnitelmaan kirjataan tavoitteita, joiden avulla pa-
rannetaan päivystyksellistä kotiin vietävää palvelua ja kehitystyötä tehdään suunnitelmallises-
ti tavoitteiden saavuttamiseksi, luo se hyvät edellytykset potilaan hoidon laadun ja kustannus-
tehokkuuden kehittämiselle.  
 
Ensihoitopalvelu asemoituessa sosiaali- ja terveydenhuolloin toimialaan yhtenä toimijana, luo 
se paremman keskusteluyhteyden alueen toimijoihin.  
 
 

13 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Ensihoitopalvelun siirtymistä sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi tarkasteltiin eri hallinnollis-
ten prosessien näkökulmasta. Prosesseihin esitettiin toimintamalleja, joita voidaan toteuttaa 
sairaanhoitopiirin organisaatiossa ja näiden avulla arvioitiin, mikä vaikutus mahdollisella muu-
toksella olisi ensihoitopalveluun. Näihin tarkasteluihin perustuvat seuraavat johtopäätökset. 
 

1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu tarvitsee sosiaali- ja tervey-
denhuollon strategian ja oman toimintasuunnitelman, joka viitoittaa ensihoitopalvelun 
laadun ja kotiin vietävien päivystyksellisten palvelujen systemaattista parantamista se-
kä kustannustehokkuuden kehittämistä.  
 

2. Ensihoidon johtamisen näkökulmasta yhden organisaation malli on perusteltu. Nykyi-
sessä mallissa ensihoidon johtaminen toteutetaan sairaanhoitopiirin, Jokilaaksojen ja 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten johtamis- ja hallintomallien mukaisesti. Nykyisessä 
mallissa palvelua tuotetaan kolmen eri strategian ja johtamismallin avulla. Mikäli ensi-
hoito siirtyy sairaanhoitopiiriin kokonaisuudessaan, kokee nykyinen johtamismalli suu-
ren muutoksen. Sairaalamaailman johtamismallit eivät ole suoraan vietävissä ensihoi-
don toimintaympäristöön vaan ensihoidon toimintaympäristön ja toimintamallien erilai-
suus tulee huomioida johtamisessa. Uutta johtamismallia selvityshankkeessa ei hah-
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moteltu, eikä sen vaikutuksia siten voitu arvioida. Ensihoidon johtamisorganisaation 
luominen sairaanhoitopiiriin olisi aloitettava heti siirtymispäätöksen synnyttyä, jotta 
muutoksen johtaminen voidaan toteuttaa hallitusti. 

 
3. Henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta yhdistyminen ei ole yksiselitteistä. Toisaal-

ta yhdistyminen voi parantaa työhyvinvointia, mutta toisaalta se voi myös sitä heiken-
tää. Sairaalamaailman henkilöstön työhyvinvoinnin johtamismenetelmät eivät ole suo-
raan yhdistettävissä ensihoidon toimintaympäristöön. Nykyisissä ensihoitoa tuottavis-
sa organisaatioissa on toimintamalleja, joiden toteuttaminen myös sairaanhoitopiirin 
organisaatiossa olisi hyödyllistä. Näitä toimintamalleja ovat esimerkiksi osallistava tii-
mityö, ensihoitajan työkyvyn ja hoidon laadun systemaattinen kehittäminen sekä val-
mentavaan lähijohtamiseen panostaminen. Sairaanhoitopiirin organisaatiossa yllä 
mainitut mallit ovat käytössä ja niiden avulla voidaan kehittää entistä 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 hallit-
tuun toteuttamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa ja resursseja. Valmistautuminen 
olisi aloitettava heti mahdollisen organisaatiomuutospäätöksen synnyttyä. Muutosjoh-
tamisessa epäonnistuminen on riski palveluntuotannolle.  
 

4. Yhden organisaation mallissa laatua ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa yhdis-
tämällä tukipalvelujen toimintoja. Hankintojen näkökulmasta siirtyminen sairaanhoito-
piirin omaksi toiminnaksi on perusteltua ja erityisesti ajoneuvo- ja lääkintälaitehankin-
noissa kustannustehokkuus ja hankintaosaaminen paranevat. Yhtenäisillä toiminta-
malleilla, ajoneuvokalustolla, lääkintälaitevälineistöllä, huoltotoiminnalla ja logistiikalla 
parannetaan hoidon laatua ja työ- ja potilasturvallisuutta sekä vähennetään kustan-
nuksia. Toimintojen yhtenäistämisellä vähennetään myös kriittisten toimintojen haa-
voittuvuutta ja vahvistetaan poikkeustilanteisiin varautumista.  Ambulanssihankinnois-
sa on huomioitava, että kaluston yhdenmukaistaminen ja hankintaprosessit vievät ai-
kaa yli vuoden. 
 

5. Tukipalveluista tietohallinnon tilanne on ongelmallinen. Uusi kansallinen kenttäjohtojär-
jestelmä tulee käyttöön lähivuosina, mutta tarkka käyttöönoton aikataulu ei ole vielä 
varmistunut. Välivaiheessa ensihoidon tietojärjestelmäpalvelut voidaan tuottaa työ-
ryhmän esittämällä kustannustehokkaalla tavalla varmistaen palvelutuotannon jatku-
vuus.  
 

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

7. Hankeselvityksen perusteella näyttää siltä, ettei ensihoitopalvelun siirtämisellä sai-
raanhoitopiirin omaksi toiminnaksi saavuteta lyhyellä tähtäyksellä suoria kustannus-
säästöjä. Sen sijaan muutosprosessista syntyy kustannuksia esimerkiksi henkilöstö- ja 
taloushallinnon järjestelmämuutosten, palkkojen harmonisoinnin ja työaikalainsäädän-
nön vuoksi. Muutosten aiheuttamia kustannusvaikutuksia ei kyetty yksityiskohtaisesti 
selvittämään, vaan niistä tehtiin arvio. Lisäksi on huomioitava, että suurin osa tulevien 
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vuosien kustannusten nousuista tapahtuu, vaikka jatkettaisiin yhteistoimintasopimuk-
sella.  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 se-
kä hyödyntää sairaanhoitopiirin osaamisen ja yhteistyön, saadaan potilaan hoitoon ja 
työhyvinvoinnin kehittämiseen lisää pääomaa. Hoitoprosessien ja toimijoiden välisten 
integraatioiden kehittäminen on todennäköisesti tehokkaampaa, jos ensihoitopalvelu 
kuuluu kokonaisuudessaan terveydenhuolloin toimialaan. Se millainen hyöty organi-
saatiomuutoksesta saadaan, vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien päivystävien terveyden-
huolloin toimijoiden kanssa ja koko sairaanhoitopiirin aluetta koskevaa kotiin vietävien 
päivystyksellisten palvelujen kehittämistä.  

 
9. Ensihoitopalvelun tuottamistavan muutokselle asetettiin tavoitteiksi ensihoidon pro-

sessien selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen sekä päätöksenteon sujuvoittaminen, 
ensihoitohenkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen, muutos- ja uudistuskykyisyyden 
varmistaminen, kokonaiskustannusten kasvun hillitseminen ja ensihoidon kriisi- ja häi-
riötilanteiden hallinnan parantaminen. Vastuullisuus ympäristöstä tuli myös huomioida 
hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Jokaisessa työryhmässä arvioitiin, että muutoksella 
voidaan saavuttaa yllä mainitut tavoitteet. Suurimmaksi riskiksi arvioitiin muutoksen 
hallittu toteuttaminen, jonka epäonnistuminen voi heikentää ensihoitopalvelun laatua. 
Muutokseen käytettävissä oleva aika tulisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.  
 

10. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun analysoiminen on ollut hyö-
dyllistä. Eri prosesseja selvittäessä olemme oppineet toisistamme ja toisiltamme. 
Hankkeessa on kyetty tunnistamaan uusia yhteistyön malleja, joiden avulla voidaan 
parantaa potilaiden hoidon laatua ja lisätä hoidon kustannustehokkuutta. Selvitys-
hankkeessa esiin tulleet kehittämiskohteet voidaan myös osittain toteuttaa, vaikka toi-
minta jatkuisi pelastuslaitosten kanssa solmittavalla yhteistoimintasopimuksella. Lisäk-
si on hyvä huomioida, että nykyinen toiminta yhteistoimintasopimuksella on ollut kus-
tannustehokasta ja ensihoidon laatua on systemaattisesti kehitetty. Pelastuslaitosten 
ja ensihoitokeskuksen välinen yhteistyö on toiminut erinomaisesti. 
 

11. Kotona asumisen ja elämisen tukeminen on tulevaisuuden yhteiskunnan keskeinen 
haaste. Epätarkoituksenmukaisten päivystyskäyntien määrän vähentäminen ja avun 
tarvitsijan auttaminen oikeaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun piiriin vähentävät 
inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon kustannuksia. Hoitoprosessien sujuvoitta-
minen tehostaa potilaan hoitoa ja vähentää kustannuksia ja ensihoitoprosessien jatku-
va systemaattinen kehittäminen parantaa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Yksin 
ensihoitopalvelu ei kykene haasteisiin vastaamaan vaan siihen tarvitaan laajempaa 
koko sairaanhoitopiirin alueen sote-toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Omana toimintana 
ensihoitopalvelu profiloituisi selkeästi osaksi erikoissairaanhoitoa ja kumppanuus sosi-
aalipuoleen ja perustason terveydenhuoltoon olisi luontevampaa kuin se on pelastus-
laitoksen organisaatiossa.  Yksi organisaatio on vahvempi luomaan yhteistyön malleja 
erityisesti potilaan hoitoketjun parantamiseksi sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon. 
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LOPUKSI 

 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia selvityshakkeen työhön osallistuneita.  
 
Kiitän teitä kärsivällisyydestä, ymmärryksestä sekä omistautumisesta hankkeen työhön. Olen 
esittänyt haastavia kysymyksiä, näkemyksiä sekä vaatinut selvityksiä ja laskelmia. Olette 
kärsivällisesti yhä uudelleen avanneet samoja prosesseja ja monia asioita pohdittiin perus-
teellisesti. Tavoitteena oli yhdessä tarkastella toimintaympäristöämme ja pyrimme hahmot-
tamaan lähitulevaisuutta. Oli hienoa nähdä, kuinka kaikkien kolmen organisaatioiden edusta-
jat halusivat avata omia toimintaprosesseja ja pohtia yhdessä, kuinka voisimme löytää uusia 
entistä tehokkaampia ja toimivampia malleja. Monet asettivat myös omat tehtävänsä avoi-
meen tarkasteluun ja halusivat katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. En havainnut poteroitu-
mista tai oman edun tavoittelua. Työryhmissä yhteistyö toimi erinomaisesti, vaikka etäisyydet 
toimijoiden välillä olivat pitkiä. Työ eteni hyvin, vaikka työtä tehtiin oman työn ohella, kaiken 
kiireen keskellä. Ilman teidän työpanostanne selvityshankkeen työtä ei olisi saatu päätök-
seen. Tehtäväni selvityshankkeen projektipäällikkönä on ollut mielenkiitoista ja haastavaa. 
Olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ja toimintamalleihin sekä olemme yhdessä jakaneet eri-
laisia näkemyksiä ja kokemuksia.  
 
Haluan kiittää hankkeen johtajaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Ju-
ha Korpelaista ja työryhmien puheenjohtajia tavasta, jolla osoititte kokevanne ensihoidon sel-
vityshankkeen työn tärkeäksi ja kuuntelitte ensihoidon edustajia. Haluan kiittää kaikkia selvi-
tyshankkeen työryhmän jäseniä, teitte antaumuksella työtä ja olitte tarvittaessa käytettävissä.  
Selvityshanke saatiin aikataulussa päätökseen poikkeusoloista ja Koronaepidemiasta huoli-
matta.   
 
 
 
Siteeratakseni Mahatma Gandhia  
 

"Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä."  
 
 
Mirja 
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