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Asukkaita yli 415 000
Sote kenttä erittäin hajanainen
Oulu - pienehköt taajamat harvaan asutut alueet
Rajaa – tunturia – merellistä aluetta
Ensihoitotehtäviä n. 70 000
Ensivastetehtäviä n. 2000
Kenttäjohtoalueita kaksi
Ensivasteyksiköitä 43
Ensihoitoasemia 31
Ensihoitoyksiköitä 41+2
(26 ht ja 15 pt) + n. 15 lisä/vara
Ajokm yli 4 milj/v
12-15 uutta ambulanssia / v
Ensihoitohenkilöstöä
yli 400 + sijaiset
Budjetti n. 40 milj.€

Asemat ja yksiköt

Etäisyyttä n.
400 km

Ensihoidon toimialue yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kehittää ja parantaa
terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta PohjoisPohjanmaan ja OYS-Ervan alueella.
• Ensihoitovalmiuden ylläpito sekä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan
kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, sekä
kuljettamisesta lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön.
• Ohjata potilas, hänen läheisensä ja muut tapahtumaan osalliset psykososiaalisen tuen
piiriin.
• Osallistua alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen
• Annamme virka-apua poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja
meripelastusviranomaisille
• Vastaamme ensivastetoiminnan järjestämisestä, ohjaamisesta sekä osaamisen ylläpidosta
yhdessä ensivastetoimintaa tuottavan organisaation kanssa.

•

Suunnittelemme ja sovitamme yhteen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyössä alueemme
erikoissairaanhoidon ensihoitopalveluun liittyvän palvelun, tietojärjestelmäratkaisut ja erilaiset hankinnat,
henkilöstön täydennyskoulutuksen, tieteellinen tutkimuksen ja kehittämisen.

•

Valmistelemme ensihoidon palvelutasopäätökseen kuuluvat tavoitteet ajasta, jossa väestö sen

erityisvastuualueella tavoitetaan, ottaen huomioon väestön ennakoidun palvelutarpeen, alueen sosiaali- ja
terveystoimen päivystysrakenteen ja erityisvastuualueen ensihoidon voimavarat.
•

Vastaamme alueemme ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä OYS-ervan alueella.

•

Sovitamme yhteen ensihoitopalveluun kuuluvat potilassiirrot.

•

Sovitamme yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet.

•

Valmistelemme ja yhteen sovitamme ensihoitopalvelun toimintaa koskevat lääketieteelliset hoito-ohjeet ja
muut ensihoitopalvelua koskevat valtakunnalliset ohjeet yhdessä muiden erityisvastuualueiden kanssa.

•

Vastaamme sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien
aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltamme järjestelmien ylläpidosta.

•

Osallistumme alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja
terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja erityisvastuualueiden
kanssa siten, että ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden.

•

Sovimme yhteistyöstä sosiaalipäivystyksen kanssa sosiaalihuoltolain 29 a § mukaisesti.

PPSHP:n
organisaatiomuutoksen
vaikutus

Selvitystyö
• Tarkasteltiin jokaisessa organisaatiossa olevia malleja
• Todettiin palveluntuotannon näkökulmasta keskeiset toiminnot
• Todettiin, että johtamista täytyy tarkastella kokonaisuutena
Johtopäätös
 Työhyvinvoinnin johtamiseen tulee kiinnittää huomioita
 Tarvitaan työnjohdollisia toimia 24/7 ns. päivystävä esihenkilö
 Tukipalvelut PPSHP:stä tarvitaan lähitukipalveluja (ajoneuvot, eh ICT, hankinnat)
 Henkilöstöresurssin hallinta on hyvä keskittää

Syksyllä 2020 aloitettiin nykyisten esihenkilöiden kanssa tiimipalaverit, joissa pohdittiin
organisoitumista ja erityisesti työhyvinvoinnin johtamista
Keväällä 2021 esihenkilötyön organisoitumisen selvittämiseksi perustettiin työnyrkki  ei
konkreettisista esitystä  vastuuyksikön päälliköiden kanssa yhdessä päädyttiin esittämään
mallia, jolla toiminta käynnistyy 1.1. 2022

Johtoryhmä:
Tj, vastuulääkärit, EHPt,
resurssipäällikkö, tekniikan
päällikkö, koordinaattorit

ENSIHOIDON TOIMIALUE (toimialuejohtaja)
OYS-ERVA
ENSIHOITO

OYS ENSIHOITO
toimialuejohtaja

toimialuejohtaja

Ensihoitolääketiede: ensihoidon vastuulääkäri 1+ el 2
Resurssiyksikkö : resurssipäällikkö 1+3
Laatu ja potilasturvallisuus (koordinaattori), kehittämistoiminta (koordinaattori)
Viestintä
Ensihoitopalvelun
Ensihoitopalvelun
Valmiuden- ja
vastuuyksikkö
vastuuyksikkö
varautumisen
Eteläinen
Pohjoinen
vastuuyksikkö

ensihoitopäällikkö

Johtokeskus
Kenttäjohto
Varautuminen
Ensivaste

Tekniikan yksikkö
kalustopäällikkö
Ajoneuvo/huolto,
hankinnat,
logistiikka ja muut
tekniikan tukitoimet

ensihoitopalvelujen
päällikkö

Erva
ohjaus

ensihoitopalvelujen
päällikkö

Asemaryhmä Oulu
Os.hoitaja X 2

Asemaryhmä
Os.hoitaja

Asemaryhmä
Os.hoitaja

Asemaryhmä

OYS-erva
ensihoitokeskus
(foorumi)

Asiantuntijat:
- Virve -asiantuntija

- Erica -asiantuntija
- OYS-erva ensihoidon
asiantuntijalääkäri
- Ensihoidon asiantuntija

Os.hoitaja

Asemaryhmä
Os.hoitaja

Asemaryhmä
Os.hoitaja

Asemaryhmä
Os.hoitaja

Asemaryhmä
Os.hoitaja

FH50
ensihoitolääkäritoiminta
- FH50
vastuulääkäri

FH
Ohjaus

Toimialuejohtaja johtaa myös osaamiskeskustasoa
Toiminnallisia talousyksiköitä johtaa
• OYS ensihoito osaamiskeskustaso  toimialajohtaja Mirja Annala
• OYS erva-ensihoito  toimialajohtaja
• Valmius- ja varautuminen vastuuyksikkö  ensihoitopäällikkö Iiro Anttila
• Palvelualueet pohjoinen ja etelä  ensihoitopalvelujen päälliköt Anniina Ahola / Ari Ehrola
Ensihoitolääketiedettä johtaa
 Oys ensihoito el Mari Moilanen
 FH50 vastuulääkäri ayl Lasse Raatiniemi
Henkilöstöresurssia hallinnoin  resurssipäällikkö Juha Järvirova
Ensihoidon tekniikan toimia  kalustopäällikkö Marko Jämsen
Asemaryhmiä ja ensihoitohenkilöstöä johtavat osastonhoitajat (9)
Vastuualueita johtaa kehittämiskoordinaattori ja laatu- ja potilasturvallisuuskoordinaattori,
apulaisosastonhoitajat (4)
Operatiivista toimintaa ja päivittäistä toimintaa  kenttäjohtajat yhdessä päivystävän
esihenkilön kanssa (3 ap.os.hoit.)

