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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
   
§ 53 Päätösluettelo; Sydänultraäänilaite; Philips Oy, 119 272 € 
 
§ 54  Päätösluettelo; Kaksi ultraäänilaitetta; Sonar Oy, 155 000 € 
 
§ 55 Päätösluettelo; Näönhuollon apuvälineet 2020 – 2021; Instru Optiikka Oy, 

80 000€ 
 
§ 56 Päätösluettelo; Sisätautipoliklinikan reuma-ultraäänilaite; Sonar Oy, 43 500 € 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 

§ 49 Päätös luovutettavista instrumenteista Morogoroon Tansaniaan 

§ 50 Apuvälineen luovutus Folkhälsanille 

§ 51 Lifemed Oy:n hankintaoikaisupyyntö 

§ 52 Exera-keskusyksikön ja valolähteen hankinta 

§ 53 ABBOTT –vieritestilaitteen ja reagenssien hankinta 

§ 54 ENMG-laitteen hankinta 

§ 55 Korvausvaatimus kadonneesta rahasummasta 

§ 56 Korvausvaatimus kadonneista silmälaseista 

§ 57 Korvausvaatimus kadonneista erikoisrintaliiveistä 

§ 58 Korvausvaatimus rikkoutuneesta paidasta 

§ 59 Ersättningskrav för sprucken tandprotes 

§ 60 Ersättningskrav för onödigt vaccin 

§ 61 Ersättningskrav för borttappade skor 

§ 62 Ersättningskrav för borttappade glasögon och fodral 

§ 63 Ansökan om Vacks verksamhetsbidrag 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
  
 
 
§ 92 Lupa kandidaatti- ja maisteritason opinnäytetyöhön ”Virheenhallinta hierarkki-

sen ja jaetun johtamisen rajapinnalla; johtamisen vaikutus virheenhallintaan tur-
vallisuuskriittisissä ympäristöissä; Mikko Jaakko Lehtimäki, Vaasan yliopisto 

 
§ 93 Palkankorotuksen sekä lisän myöntäminen 
 
§ 94 Irtisanoutuminen jatkuvasta palvelusuhteesta  
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          13.11.2019 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 50 Anvisning; Bedömning av behov av ordnande av tilläggspersonal i vårdarbetet 

när en psykiatrisk patient överförs till en somatisk enhet för vård/ Hoitohenkilö-
stön lisätarpeen arviointi ja järjestäminen psykiatrisen potilaan siirtyessä somati-
ikan yksiköihin hoitoon 

 
§ 51 Opinnäytetyölupa; ”Perehdytyksessä esiintyvät arvot terveydenhuollon yksikös-

sä” 
 
§ 52  Forskningstillstånd; ”Vårdpersonals kunskap om afasi och deras erfarenheter av 

att kommunicera med personer som har afasi” 
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Allekirjoittaneet sopijaosapuolet ovat tänään tehneet seuraavan liiketoiminnan luovutusta 

koskevan kauppakirjan 

1. Osapuolet 

 

Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Myyjä), Y-tunnus 0349388-3 

Fimlab Laboratoriot Oy (jäljempänä Ostaja), Y-tunnus 2392519-6 

 

2. Kaupan tausta ja tarkoitus 

Myyjä on päättänyt myydä ja luovuttaa Vaasan sairaanhoitopiirin harjoittamaan 

toimintaan liittyvät laboratoriotoiminnot ostajalle, joka jatkaa siirtyvän toiminnan 

harjoittamista katkeamattomana tässä tarkoitetun liiketoimintakaupan 

täytäntöönpanosta lukien. 

Siirtyvään toimintaan kuuluvat kaikki kliinisen kemian ja hematologian, kliinisen 

mikrobiologian tutkimuspalvelut, verikeskuspalvelut sekä laboratorion toimesta 

tuotettavat asiantuntija-, vierianalytiikka- ja näytteenottopalvelut nykyisessä 

laajuudessa sekä sisällöllisesti että alueellisesti. Erikseen todetaan, että Ostaja 

sitoutuu Myyjän tarpeen mukaisesti tuottamaan palvelut jatkossakin sekä 

suomen- että ruotsinkielisinä ja mukauttamaan palveluiden sisällön ja alueellisen 

tarjonnan Myyjän kulloiseenkin tarpeeseen. 

Siirtyvään toimintaan kuuluvat lisäksi perustason kliinisen fysiologian tutkimukset 

(EKG-rekisteröinnit ja spirometriat), joiden ottaminen liittyy laboratoriohoitajan 

/bioanalyytikon koulutuksella suoritettaviin näytteenottotehtäviin. Siirtyvään 

toimintaan eivät kuulu erikoislääkäritasoiset kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen tutkimukset eivätkä kliinisen neurofysiologian tutkimukset. 

Samalla todetaan, että Ostajalla on yksinoikeus hankkia myös Myyjän harjoittama 

patologian laboratoriotoiminta tämän kauppakirjan mukaisin tai sitä vastaavin 

hinnoitteluperustein ja ehdoin edellyttäen, että Myyjä päättää luopua myös tämän 

toiminnan harjoittamisesta omana toimintanaan. Myyjä varaa vastaavasti 

oikeuden edellyttää, että Ostaja hankkii Myyjän harjoittaman patologian 

laboratoriotoiminnan tämän kauppakirjan periaatteita noudattaen. Edellä mainitut 

patologian laboratoriotoimintaa koskevat lausumat ovat voimassa 31.12.2024 

saakka. 

Selvyydeksi todetaan, että patologian laboratoriotoimintaan kuuluvat 

tutkimuspalvelut mukaan lukien patologin suorittamat lääketieteelliset 

kuolinsyytutkimukset, mutta siihen eivät kuulu vainajien säilytykseen ja hoitoon 

liittyvät muut toiminnot ja palvelut ja näihin liittyvät tilat, tarvikkeet ja henkilöstö. 

Tässä Liiketoimintakauppakirjassa sovitun liiketoimintakaupan tarkoituksena on 

tehostaa ja kehittää Myyjän aiemmin itse harjoittaman ja Ostajan tällä 

Liiketoimintakauppakirjalla ostaman laboratoriotoiminnan toimintaedellytyksiä ja 

harjoittamista sekä liiketoimintaan liittyvien palveluiden järjestämistä 

yhteistyössä molempien sopijapuolten hyväksi.  
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Sopijapuolten tarkoituksena on toteuttaa liiketoimintakauppa mahdollistaen 

Myyjän tarvitsemien laboratoriopalveluiden järjestäminen jatkossa yhteistyössä 

kustannustehokkaasti ja liiketoiminnallisesti kestävin perustein, samalla riittävä 

palvelutaso turvaten. 

Tällä kauppakirjalla Myyjä luovuttaa Ostajalle kaikki siirtyvään toimintaan 

kohdistuvan käyttöomaisuuden, vaihto-omaisuuden, sopimukset, knowhow'n, 

immateriaalioikeudet, ym. tiedot ja tiedostot, jotka ovat Ostajalle tarpeellisia 

siirtyvän toiminnan kannalta ja joiden osalta ei ole osapuolten kesken erikseen 

muuta sovittu. 

Todetaan, että osapuolten välille laaditaan ennen liiketoiminnan siirtoa 

erillinen laboratoriopalveluja ja niiden oheispalveluja koskeva puitesopimus sekä 

sen liitteinä olevat palvelusopimukset myytävistä tuotteista ja palveluista. Osana 

puitesopimusta sovitaan menettelyistä, joilla palvelutuotantoa säännöllisesti 

yhdessä seurataan ja kehitetään. Lisäksi osapuolet laativat mahdolliset erilliset 

palvelusopimukset Ostajan palveluostoista Myyjältä.  

 

3. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 

Omistus ja hallintaoikeus siirtyvän liiketoiminnan varoihin siirtyy Ostajalle 

1.3.2020 klo 0.01. Ostaja ottaa vastatakseen siirtymähetkestä lukien myös 

siirtyvään liiketoimintaan kertyvät vastuut. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että toiminnot ja kulut ja tuotot ovat Myyjän vastuulla 

29.2.2020 klo 24.00 saakka ja ostajan vastuulla 1.3.2020 alkaen. 

4. Kauppahinta 

Kokonaiskauppahinta on kolme miljoonaa kaksisataatuhatta (3.200.000,00) 

euroa. Kokonaiskauppahinta sisältää mahdollisen arvonlisäveron ja muut verot 

sekä siirtyvään liiketoimintaan liittyvän käyttöomaisuuden. Siirtyvään 

käyttöomaisuuteen sisältyy erillisen käyttöomaisuusrekisterin mukaiset koneet ja 

kalusto sekä laboratoriotoiminnan kannalta välttämättömät atk-ohjelmien lisenssit 

ja/tai muut käyttöoikeudet. Kauppahinta sisältää myös katkeamattoman 

tuotannon edellyttämän määrän reagensseja ja tarvikkeita. Lisäksi kauppahintaan 

sisältyy liikearvo, joka perustuu kaupanteon hetkellä olevaan Vaasan 

sairaanhoitopiirin siirtyvän laboratoriotuotannon laajuuteen ja määrään.  

Kokonaiskauppahinta jakaantuu seuraavasti: Koneet ja kalusto, 

immateriaalioikeudet sekä atk- ohjelmat / lisenssit niiden kirjanpitoarvon 

mukaisesta arvosta 29.2.2020 mukaisesti kauppahinnaksi tulee 178.910,90 

euroa. Liikearvon kauppahinta on 3.021.089,10 euroa. 

Mikäli liitteenä olevan käyttöomaisuuden kauppahintalaskelman laatimisen jälkeen 

on tehty uusia käyttöomaisuushankintoja, joita laskelmassa ei ole huomioitu, ja 

joiden siirtoa Ostaja pitää tarpeellisena toiminnan kannalta, tehdään niistä 

erillinen kauppakirja. 
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5. Kauppahinnan maksaminen 

Kauppahinta kolme miljoonaa kaksisataatuhatta (3.200.000) euroa maksetaan 

Myyjän osoittamalle pankkitilille 29.2.2020 mennessä. 

 

6. Sopimukset 

Myyjä sitoutuu siirtämään kaikki Yhtiön toiminnalle keskeiset, siirtyvään 

liiketoimintaan liittyvät sopimukset Ostajalle. Mikäli jotain sopimusta ei voida 

siirtää sen johdosta, että Myyjän yhteistyökumppani ei anna suostumusta 

sopimuksen siirrolle, eikä sitä tämän vuoksi voida siirtää Ostajalle, sitoutuu Myyjä 

toimimaan Ostajan edustajana ko. sopimukseen liittyen. Myyjä laskuttaa Ostajalta 

Myyjälle tällaisesta edustamisesta aiheutuvan sopimukseen perustuvan 

välittömän kulun.  

Myyjä sitoutuu siihen, että Ostajalla on mahdollisuus hyödyntää Myyjän tekemiä 

hankintasopimuksia lain puitteissa. 

 

7. Työntekijät 

Myyjän siirtyvän toiminnan palveluksessa työ- ja virkasuhteessa olevat työntekijät 

siirtyvät siirtymähetkellä 1.3.2020 Ostajan palvelukseen työsopimussuhteisiksi 

työntekijöiksi. Siirtyvä henkilöstö siirtyy Ostajan palvelukseen ns. vanhoina 

työntekijöinä. 

Myyjä vastaa kaikista ennen luovutushetkeä syntyneistä työntekijöihin liittyvistä 

velvoitteista. Ostaja laskuttaa Myyjältä 31.5.2020 mennessä luovutushetkeen 

mennessä kertyneen vuosiloma-, säästövapaa-, lomarahavapaapäivistä ja muista 

vastaavista vapaapäivistä, jotka on ansaittu Myyjän palveluksessa, mutta tulevat 

pidettäväksi Ostajan palveluksessa. Myyjä sitoutuu toimittamaan Ostajan 

laskutusta varten tarvittavat tiedot viimeistään 30.4.2020. Myyjä maksaa 

Ostajalle myös meneillään olevalta lomanmääräytymisvuodelta luovutushetkeen 

mennessä kertyneen lomarahan. 

Kaikkien edellä mainittujen siirtyvien henkilöiden palkkakulujen lisäksi Ostaja 

laskuttaa 31.5.2020 mennessä kyseisiin palkkakuluihin liittyvät välittömät 

sosiaalikulut, joiden suuruus lasketaan Ostajan maksettavaksi tulevilla 

sosiaalikuluprosenteilla. 

Myyjä vakuuttaa, että kaikki työntekijöitä koskevat lakisääteiset velvoitteet ajalta 

ennen tässä tarkoitetun liiketoimintakaupan täytäntöönpanoa on asianmukaisesti 

täytetty. 

Myyjä vakuuttaa käyneensä siirtyvien työntekijöiden kanssa tässä tarkoitettua 

liiketoimintakauppaa koskevat Myyjän YT-neuvottelut yhteistoimintalain 

edellyttämällä tavalla ja ajallaan ennen liiketoimintakaupan täytäntöönpanoa. 

Myyjä vastaa Ostajalle kaikista Myyjän YT-neuvotteluihin liittyvistä vastuista ja 

velvollisuuksista kokonaisuudessaan. 
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8. Sovellettava laki ja erimielisyydet 

Tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheutuvat sopijapuolten väliset 

erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos asiassa ei päästä 

sovinnolliseen ratkaisuun, voi kumpi tahansa sopijapuolista saattaa asian 

lopullisesti ratkaistavaksi Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua 

välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. 

 

Sopimuskappaleet 

 

 

Tätä kauppakirjaa on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) 

kummallekin osapuolelle. 

 

Vaasassa ___________ __________. päivänä 2019 

 

Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Fimlab Laboratoriot Oy                                 

 

__________________________ ___________________________ 

Marina Kinnunen Ari Miettinen                              

sairaanhoitopiirin johtaja toimitusjohtaja 

 

 

 

 

LIITTEET 

  



LIITE

Käyttöomaisuuden nimitys Hankinta-arvo Kirjanpitoarvo 

31.12.2019

Kirjanpitoarvo 

28.2.2020

Koneet ja kalusto yhteensä 387 473,60 156 528,84 144 282,98         

+ alv 24 % 178 910,90         
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3. Luku 
Henkilöstöorganisaatio 
 

§12 Henkilöstöorganisaatio 
 

Sairaanhoitopiiri ylläpitää Vaasan keskussairaalaa, joka on jaettu vastuualueisiin ja palvelualueisiin. 

Vastuualueet ja palvelualueet jakautuvat tulosyksiköihin. 

Vastuualue käsittää ne potilaiden prosessit lääketieteen erikoisalojen mukaisesti jaoteltuna, jotka 

järjestävät kunnilta laskutettavat palvelut. Palvelualue käsittää ne tulosyksiköt, jotka tuottavat palvelut. 

VASTUUALUEITA ovat: 

- operatiivinen vastuualue 

- medisiininen vastuualue 

- lasten vastuualue 

- psykiatrian vastuualue. 

PALVELUALUEITA ovat:  

- lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 

- hoidon palvelualueet: 

o akuuttihoidon palvelualue 

o avohoidon palvelualue 

o vuodeosastohoidon palvelualue 

o naisten ja lasten palvelualue 

o psykiatrian palvelualue 

o sairaanhoidon tuen palvelualue 

o kuntoutuksen palvelualue 

o diagnostiikkakeskus 

- tukipalveluiden palvelualueet: 

o huollon palvelualue 

o hallinnon palvelualue 

 

Tässä luvussa on määräyksiä vastuu- ja palvelualueiden johtajista ja päälliköistä.  

 

Kuntayhtymää johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Viranhaltijat, jotka ovat sairaanhoitopiirin johtajan 

välittömässä alaisuudessa, ovat johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja hallintojohtaja.    

LIITE § 180
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Johtajaylilääkärin välittömässä alaisuudessa ovat vastuualueiden johtajat. Johtajaylihoitajan välittömässä 

alaisuudessa ovat ylihoitajat. Hallintojohtajan välittömässä alaisuudessa ovat hallinnon ja huollon 

päälliköt ja johtajat.  

Johtajaylilääkärillä, johtajaylihoitajalla ja hallintojohtajalla voi olla asiantuntija-alaisia 

esikuntatehtävissä.  

 

___________________ 

 

 

§ 19 Kuntayhtymähallinnon johtoryhmä ja sen tehtävät 
 

Kuntayhtymähallinnon johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, 

johtajaylihoitaja, hallintojohtaja, HR-johtaja, talousjohtaja ja juristi. 

Puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin johtaja. Kuntayhtymähallinnon johtoryhmän tehtävänä on 

vastata, että sairaanhoitopiirin toiminta ja tulokset vastaavat valtuuston asettamia tavoitteita ja 

päämääriä. 



Asia: Kiireellinen laitehankinta; perustelut 
 
Laite: ENMG 
 
Yksikkö: Kliininen neurofysiologia 4115 
 
Taustaa: ENMG-tutkimus (hermoratatutkimus, ääreishermostotutkimus) on paras 
lääketieteellinen tutkimusmenetelmä, kun potilaan oireet viittaavat ääreishermoston 
vaurioon. ENMG-tutkimuksella selvitetään esimerkiksi hermopinteitä, hermojuuren 
vaurioita, monihermosairauksia (polyneuropatioita) sekä lihassairauksia.  
 
VKS kliinisen neurofysiologian ENMG-laite oli yli 10 v. vanha, mutta toimi 
moitteettomasti kunnes sen piirilevy rikkoontui. Lääkintä- ja viestintätekniikan 
osasto totesi, että kyseinen laitemalli ei ole enää vuosiin ollut tuen piirissä eikä 
laitteen rikkoutuneen osan tilalle saa enää varaosaa. Näin ollen laite on 
korjauskelvoton. ENMG-tutkimuksia tarvitaan keskussairaalassa jatkuvasti, joten 
hankinta on kiireellinen. 
 
Hankinnan kokonaisarvo kaikkine lisäosineen mukaan lukien tietoliikenneyhteydet 
on 33 239 €. 
 
Vaasassa 25.10.2019    Susanna Luukkonen 
     Ylilääkäri, diagnostiikkakeskuksen johtaja 

LIITE § 181
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VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELU- 

TASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2020-31.12.2020   

Laadittu ja hyväksytty TYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä: 
24.10.2019     

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 19 000 ensihoitotehtävää.   

Taulukko 1. Alueen perustiedot (1. Sotkanet.fi 31.12.2018, 2. Maanmittauslaitos  
1.1.2019, 3. CGI 2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  ensihoidon kenttäjohtaminen 
sekä virka-aikainen lääkäriyksikkö.  Kuntayhtymällä on ensihoidosta vastaava 
lääkäri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää erityisvastuualueen 
ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen.   

Sairaanhoitopiirin nimi    Vaasan sairaanhoitopiirin ky   
Väkiluku edellisen vuoden lopussa 1   169 684   

0 – 14 1   17,3 %   

15 – 64 1   60,2 %   

65 –  1   22,5 %   
THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi 2016 1   88,2   

Alueen kokonaispinta-ala 2    17 081,1 km2   

Josta vesi- tai merialueita 2   10 393,0 km2   
Riskialuesolujen (km2) lukumäärä ja jakauma3      

     Ydintaajama   15 kpl, 0,2 %   

     Muu taajama   818 kpl, 10,3 %   

     Asuttu maaseutu   1906 kpl, 24,0 %   
     Muut alueet   5209 kpl, 65,5  %   

LIITE § 184/1



 

 

 

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    

 

 

 

 

C- ja D-tehtävät   

 

 

 

 

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.  
 

Alueluokka   Mediaani   90 %   

Ydinkeskusta   6 min   9 min   

Muu taajama   8 min   17 min   

Asuttu maaseutu   15 min   26 min   

Koko maakunta   90 %   

C   30 min   

D   120 min   
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