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LIITE § 171





 
        24.10.2017 

 

        BILAGA LIITE § 174/1-2 
 
 
 
 

Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 31 Hankintapäätös: VSHP H-uudisrakennuksen suunnittelun ja rakentami-

sen hankinta; Tilaaja hankkii allianssiosapuoleksi valittavan suunnittelus-
ta ja rakentamisesta vastaavan  palveluntuottajan yksivaiheisella neuvotte-
lumenettelyllä, johon hyväksytään kaikki neljä ryhmittymää, jotka jättivät 
osallistumisilmoituksen. 

 
§ 32 Hankintapäätös: F-peruskorjaus vaihe 1 Rakennusautomaatiourakka;  

Caverion Suomi Oy, 79 200 €. 
 
 

 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

§ 65 Försäljning av lösöre 

§ 66 Toimenpidevalaisimien hankinta 

§ 67 Päivävalohoitojärjestelmän hankinta 

§ 68 Konvertointiohjelman lisenssihankinta 

§ 69 Päätös mikroskoopin myymisestä 

§ 70 Anskaffning av potatis 

§ 71 Laitoshuoltajien toimien muuttaminen 

§ 72 ImmunoCAP-tuotteiden hankinta 

§ 73  Kolonoskoopin hankinta 

§ 74 Korvaus hoitolaskuista työtapaturma-asiassa 

§ 75 Putkipostijärjestelmän asennustöiden hankinta 

§ 76 Vasa sjukvårdsdistrikts IT-säkerhetsansvarig 

§ 77 Anestesialaitteen lahjoitus / luovutus 
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        BILAGA LIITE § 174/3-4 

Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
§ 85 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa diagnostiikkakeskuksessa  
 
§ 86 Ylilääkärin palkkaus ja henkilökohtaiset lisät 
 
§ 87  Päätös henkilöstöhallinnollisten asioiden delegoinnista  
 
§ 88 Virve-yhteyshenkilön nimeäminen; Tomas Bodman 
 
§ 89  Lupa Abemasiklib-lääketutkimukselle;  onkologian ylilääkäri Antti Jeku-

nen 
 
§ 90 Lupa lääketutkimukselle ”Lenvatinibi yhdistettynä everolimuusiin eden-

neessä munuaissyövässä”; onkologian ylilääkäri Antti jekunen 
 
§ 91 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation   
 
§ 92 Henkilökohtainen lisä erityispätevyydestä 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
§ 78 Förlängning av mandatperioden till 30.6.2018  för styr/arbetsgruppen för 

studerandepraktik och -handledning 
 



 
 

 

 

 

LIITE § 175



LIITE § 178



 

 

 

 

 

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU-

TASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2018-31.12.2018 

 

Laadittu ja hyväksytty TYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä: 

26.10.2017 

 

Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa: 

 

Hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa: 

 

 

1. Toimintaympäristö 

 

Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

(myöhemmin kuntayhtymä) alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän järjestämisvas-

tuulla olevaa ensihoitoa. Tavoiteasettelu on laadittu yhdenmukaiseksi ja hyväk-

sytty erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä terveydenhuolto-

lain 39 §:n mukaisesti. Alueen perustiedot on esitetty taulukossa 1 ja erityisvas-

tuualueen riskialueluokitus on esitetty liitteessä 1. Kuntayhtymän alueella on 

vuodessa noin 17 000 ensihoitotehtävää. 

 

Taulukko 1. Alueen perustiedot (1. Sotkanet.fi 31.12.2016, 2. Maanmittauslaitos 

1.1.2017, 3. FinnHEMS Oy) 

 

Sairaanhoitopiirin nimi  Vaasan sairaanhoitopiirin ky 

Väkiluku edellisen vuoden lopussa 1 170 109 

0 – 14 1 17,4 % 

15 – 64 1 60,8 % 

65 –  1 21,7 % 

THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi 2013 1 87,0 

Alueen kokonaispinta-ala 2  17 081,1 km2 

Josta vesi- tai merialueita 2 10 394,9 km2 

Maa-aluetta sisältävien riskialuesolujen (km2) luku-

määrä ja jakauma3 

 

     Ydintaajama 15 kpl, 0,2 % 

     Muu taajama 919 kpl, 11,6 % 

     Asuttu maaseutu 1818 kpl, 22,9 % 

     Muut alueet 5196 kpl, 65,4 % 

 

 

2. Ensihoitopalvelun järjestämistapa 

 

Kuntayhtymä tuottaa alueensa ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa pelastuslai-

tosten (Pohjanmaan pelastuslaitos, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pe-

lastuslaitos) kanssa. Yhteistoimintasopimukset ovat voimassa toistaiseksi. 

 

 

3. Ensihoitopalvelun sisältö 

 

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n ja ensihoitopalvelusta 

annetun asetuksen 585/2017 2 §:n mukaiset tehtävät. Ensihoitopalveluun sisäl-

tyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla ja ensihoidon kenttäjohtaminen. 

Kuntayhtymällä on ensihoidosta vastaava lääkäri. Varsinais-Suomen sairaanhoi-

topiiri järjestää erityisvastuualueen ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivys-

tyksen. 

LIITE § 181/1



 

 

 

 

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajat vastaavat ensihoitopalvelun operatiivisesta joh-

tamisesta TYKS-erityisvastuualueen päivystävän ensihoitolääkärin ja kuntayhty-

män ensihoidon vastuulääkärin alaisuudessa. 

 

 

4. Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset 

 

4.1. Ensivasteyksikkö 

 

Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään kahdella henkilöllä tulee olla ensi-

vastetoimintaan soveltuva koulutus ja kelpoisuus.  

 

4.2. Perustason ensihoidon yksikkö 

 

Perustason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään ensihoitopalvelusta 

annetun asetuksen (585/2017) mukaista kelpoisuutta. Kuitenkin yksikön toi-

sen henkilön on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 

(559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon 

suuntautuva koulutus. 

 

4.3. Hoitotason ensihoidon yksikkö 

 

Hoitotason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään ensihoitopalvelusta 

annetun asetuksen (585/2017) mukaista kelpoisuutta siirtymäsäännös huo-

mioiden. 

 

4.4. Yhden henkilön muodostama ensihoidon yksikkö 

 

Yksi ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 8 §:n kohdan 3 a) mukaisen hoi-

totason kelpoisuuden tai 11 §:n siirtymäsäännöksen kriteerit täyttävä laillis-

tettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi muodostaa asetuksen 8 §:n koh-

dan 4 mukaisen ensihoitopalvelun yksikön, jonka tehtäviin kuuluu potilaiden 

hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon aloittaminen sekä muiden ensihoi-

topalvelun yksiköiden tukeminen. Tämän yksikön tehtäviin ei kuulu potilaan 

kuljettaminen. 

 

4.5. Ensihoidon kenttäjohtaja 

 

Ensihoidon kenttäjohtajan tulee täyttää edellä kuvattu hoitotason ensihoitajan 

pätevyysvaatimus. Lisäksi hänellä on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen 

ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. Kenttäjohtajalta 

edellytetään suomen ja ruotsin kielten hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista 

taitoa. 

 

4.6. Ensihoitolääkäri 

 

Erikoislääkäreiden osalta pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin oikeudet 

soveltuvalla erikoisalalla ja syvällinen perehtyminen ensihoitoon sekä riittävä 

anestesiologinen osaaminen. Erikoistuvien lääkäreiden osalta pätevyysvaati-

muksena ovat laillistetun lääkärin oikeudet sekä riittävä kokemus eri erikois-

alojen potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. FinnHEMS-yksikössä toimiminen 

edellyttää lisäksi lentotoiminnan ja FinnHEMS Oy:n asettamien kriteerien täyt-

tymistä. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.7. Henkilöstön koulutusvaatimuksista poikkeaminen 

 

Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan ensivasteyksiköiden, perusta-

son ensihoidon yksiköiden sekä hoitotason ensihoidon yksiköiden henkilöstön 

koulutusvaatimuksista tilapäisesti poiketa. 

 

 

5. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta 

 

Tavoitteet potilaiden tavoittamisajoista on esitetty taulukossa 2. Tavoittamisvii-

veet lasketaan tehtävän vastuun siirtymisestä ensihoitopalvelulle kohteeseen 

saapumiseen. 

 

Taulukko 2. Palvelun saatavuus alueluokittain päivittäistehtävissä.  

 

A- ja B-tehtävät  

 

Alueluokka Mediaani 90 % 

Ydinkeskusta 6 min 9 min 

Muu taajama 8 min 17 min 

Asuttu maaseutu 15 min 26 min 

 

C- ja D-tehtävät 

 

Koko maakunta 90 % 

C 30 min 

D 120 min 

 

 

Ensihoitopalvelun toiminnasta raportoidaan neljännesvuosittain asetuksessa edel-

lytetyllä tavalla. 

 

 

6. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot 

 

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n mukaan äkillisesti sairas-

tuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas 

tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.  

 

Ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssisiirrot tullaan kilpailuttamaan. Sii-

hen asti ensihoitopalvelu vastaa näiden siirtojen tuottamisesta. 

 

 

7. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat 

 

Kuntayhtymien rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka -ja poikke-

ustilanteissa kuntayhtymien ensihoidon kenttäjohtajat sopivat tilannekohtaisista 

menettelytavoista. 

 

Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia (Duodecim: Ensihoito-opas), ensihoi-

tokeskuksen yhteen sovittamia ja/ tai kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin 

hyväksymiä ensihoidon ohjeita. 

 



LIITE § 181/2


Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 

Liite 1. TYKS-ervan riskialueluokitus 2017. 




Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 




Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 




Punainen - ydinkeskusta; Keltainen - muu taajama; Vihreä - asuttu maaseutu 


