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Direktörens beslutsförteckning  
Johtajan päätösluettelo  
 

 
§ 74 Ändring av tjänste-/arbetsledighet och fastställande av semester 
 Virka-/työvapaan muuttaminen ja vuosiloman vahvistaminen 
  
§ 75 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 

 
 
§ 76  Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes upphandling av kundrespons-

system samt verktyg för kundenkäter/ Päätösluettelo; Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen asiakaspalautejärjestelmän sekä asiakaskyselytyökalun hankinta/  
ROIDU OY, 335 200 € 

 
§ 77  Beslutsförteckning; H-husets planering av infoskyltar 

Päätösluettelo; H-talon opastesuunnittelu, Design Studio Muotohiomo, 37 510 €, 
85,00 €/h (alv 0 %) 

 
§ 78  Tillsättande av arbetsgrupp för skapande av handlingsmodeller för utmanande 

situationer/ Toimintamallien luominen haastaviin tilanteisiin-työryhmän pe-
rustaminen 

 
§ 79 Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes upphandling av ambulans och 

fältchefsverksamhet 2022 samt option för åren 2023-2024/ Päätösluettelo; Poh-
janmaan hyvinvointialueen ambulanssi- ja kenttäjohtoyksikköhankinta 2022 
sekä optiona vuosille 2023-2024/ PROFILE VEHICLES OY, 107 156, 17 € 

 
§ 80 Tillsättande av arbetsgrupp för textil- och tvätteritjänster inom Österbottens 

välfärdsområde/ Pohjanmaan hyvinvointialueen tekstiili- ja pesulapalveluiden 
työryhmä 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

§ 78 Revisionsnämndens sekreterartjänster för tiden 1.10.2021-31.12.2022 – 

Tarkastus-lautakunnan sihteeripalvelut ajalle 1.10.2021-31.12.2022 

 

§ 79 Ombildning av tjänst som ekonomisekreterare till befattning som ekonomisekre-

terare fr.o.m. 1.10.2021 – Taloussihteerin viran muuttaminen toimeksi 1.10.2021 

alkaen 

 

§ 80 Beslut om individuella tillägg – Päätös henkilökohtaisista lisistä 

 

§ 81 Överföring av arbetstagare till annan vakans – Työntekijän siirtäminen toiseen 

vakanssiin 

 

§ 82  Förslag till tillsvidareanställning av närvårdare – Esitys lähihoitajan vakinaista-

misesta 

 

§ 83 Upphandling av sårvårdsutrustning – Haavanpuhdistuslaitteen hankinta 

 

§ 84 Översättning av projektplan för programmet Framtidens social- och hälsocentral 

i Österbotten - Pohjanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen 

hankesuunnitelman kääntäminen 

 

§ 85 Uppdatering av hjärtavdelningens centralövervakningsutrustning samt och 

förnyande och utökande av antalet skärmar i korridorer – Sydänosaston keskus-

valvontalaitteistojen päivityksen ja käytävänäyttöjen uusinnan ja laajennuksen 

hankinta 

 

§ 86 Uppdatering av samjourens centralövervakningsutrustning samt och förnyande 

och utökande av antalet skärmar i korridorer - Yhteispäivystyksen keskusval-

vontalaitteistojen päivityksen ja käytävänäyttöjen uusinnan ja laajennuksen 

hankinta 

 

§ 87 Uppdatering av jouravdelningens centralövervakningsutrustning samt och förny-

ande och utökande av antalet skärmar i korridorer - Päivystysosaston keskusval-

vontalaitteistojen päivityksen ja käytävänäyttöjen uusinnan ja laajennuksen 

hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 105  Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 106  Makulerad/ Makuloitu 
 
§ 107 Ansökan om finansiering för forskning år 2022/ Vuoden 2022 tutkimukseen 

suunnatun hankerahoituksen haku 
 
§ 108  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 109 Val av tjänsteinnehavare / Viranhaltijan valitseminen 
 
§ 110 Beslutsförteckning; Elektronisk remisshantering mellan VSHP-TYKS/ 

Päätösluettelo; Sähköinen lähete-palaute VSHP-TYKS:n välille; 2M-IT, 3620 € 
 
§ 111 Anhållan om forskningslov/ Tutkimushankehakemus; Antti Jekunen, VCS 

onkologiska kliniken/VKS:n onkologian klinikka, ”Prospektiivinen tutkimus poti-
laaseen liittyvien seikkojen vaikutuksesta syöpähoitojen valintaan, toksisuuteen 
ja hoitotulokseen”. 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 89 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön, ändring av arbetsuppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta, työtehtävien muutos 
 

§ 90 Tillägg för snabbvikariat / Äkkilähtijälisän myöntäminen 

 

§ 91 Ändring till tjänsteregister; sammanslagning av två deltidsbefattningar till en 

100% befattning / Muutos virkarekisteriin; kahden osa-aikaisen toimen li-

ittämien yhdeksi 100 % toimeksi 

 

§ 92 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid, ändring av arbetsuppgifter 
/ Päätös tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta määräaikaisesti, työtehtävien 
muutos 

 
§ 93 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön, ändring av arbetsuppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta, työtehtävien muutos 
 
§ 94 Beslut om att annullera snabbvikariatersättning, ändrade arbetsuppgifter / 

Päätös äkkilähtijälisän poistamisesta, työtehtävien muutos 
 
§ 95 Beslut om besättande av öppen befattning; vårdare för andningsförlamad patient 

/ Päätös avoimen hengityshalvauspotilaan hoitajan toimen täyttämisestä 
 
§ 96 Ändring till tjänsteregister; delning av en 100% socialarbetarbefattning till två 

deltida befattningar / Muutos virkarekisteriin; 100 % sosiaalityöntekijän toimen 
jakaminen kahdeksi osa-aikaiseksi toimeksi  
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ENSIHOIDON PALVELUTASO VAASAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 2020

Taneli Väyrynen

Ensihoidon vastuulääkäri

15.10.2021

LIITE § 119



1. Palvelutason määrittely ja seuranta

Riskialueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taajamaluokitukseen. Alueluokkia on
neljä: ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu sekä muut alueet. Palvelutasotavoitetta ei määritellä
muut alueet –riskiluokan osalta.

Aikaviiveet esitetään minuutteina. A- ja B- tehtävien osalta esitetään tavoittamisviiveen mediaaniaika,
sekä aika jossa 90 % potilaista on tavoitettu. Tavoittamisviive on aika ensimmäisestä hälytyksestä siihen,
kun ensimmäinen ensihoitopalvelun yksikkö (ensivasteyksikkö tai ambulanssi) on kohteessa. C-tehtävistä
90 % tulee tavoittaa 30 minuutissa, ja D-tehtävistä 90 % tulee tavoittaa kahdessa tunnissa.

Analyysit tuotetaan keskitetysti koko Suomeen, toistaiseksi HUS:n toimesta. Kansallisella analyysien
tuottamisella päästään parempaan vertailukelpoisuuteen. Aiemmin tuloksissa esiintyi eroja
sairaanhoitopiirien välillä, johtuen paitsi ensihoidon palvelutasosta, myös analyysiprosessien eroista

2. Palvelutasoon vaikuttavat ulkoiset tekijät

Hätäkeskuslaitos otti vuoden 2019 alussa käyttöön uuden tietojärjestelmän (ERICA). ERICA:n
käyttöönoton myötä ensihoidon tehtävien riskianalyysimalli muuttui. Erityiseksi haasteeksi osoittautui
kiireellisimpien A/B-tehtävien osuuden raju nousu (33,8% à 38,2%). Samanaikaisesti myös tehtävien
kokonaismäärä kasvoi merkittävästi (+ 8,3%). Vuonna 2020 tilanne pysyi oleellisesti ennallaan
tehtävämäärän osalta. A/B-tehtävien osuus jäi kuitenkin aiempaa (ERICA:n käyttöönottoa edeltänyttä)
tasoa korkeammaksi, ollen 36,2%.
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COVID-19 pandemia toi uuden haasteen palvelutason ylläpitämisessä. Henkilöstön altistumisen
minimoimiseksi ensivasteen käyttöä rajoitettiin kansallisella tasolla. Ensivastetehtävien määrä väheni
merkittävästi, ja vastaavasti etenkin riskialueluokissa ”muu taajama” ja ”asuttu maaseutu”
tavoittamisviiveet pitenivät. Pandemia on vaikuttanut hieman myös ambulanssien viiveisiin,
selvitettävien esitietojen (altistus, infektio-oireet) ja vaadittavan suojautumisen kautta.

Ensivastetoiminta on vaikuttavinta riskialueilla ”muu taajama” ja ”asuttu maaseutu”. Ydintaajama-
alueilla ambulanssi on käytännössä nopein yksikkö, ja ensivasteyksiköiden käyttö on vähäistä.
Kiireellisimmistä A/B-tehtävistä ”muu taajama” riskialueelle sijoittuu n. 60% ja asutulle maaseudulle n.
10%. Alla olevassa kaaviossa esitetään A/B-tehtävien 90 % tavoittamisviive muu taajama –riskiluokan
alueilla. Alempi kuvaaja esittää tilastoitavan nopeimman yksikön (ensivasteyksikkö tai ambulanssi)
viiveen, ja ylempi kuvaaja ambulanssin tavoittamisviiveen, jota ei tilastoida. Kuvaajien väli osoittaa
ensivastetoiminnalla saavutetun ajallisen hyödyn.

Kaaviossa nähdään varsin stabiili tilanne 2016-2018, jonka jälkeen tapahtuu molempien viiveiden kasvu
A/B-tehtävien määrän rajun kasvun myötä. Vuoden 2020 osalta nähdään pandemian vaikutus.
Ambulanssiviive kasvaa hieman (+23 sekuntia), mutta tilastoitava viive kasvaa merkittävästi enemmän
(+78 sekuntia), ja ensivasteyksiköillä saavutettava hyöty vähenee dramaattisesti. Vuonna 2019
ensivasteyksiköillä saatiin tavoittamisviivettä lyhennettyä 93 sekuntia, ja ensivasteyksiköiden käytön
rajoitusten vuoksi vuonna 2020 enää 38 sekuntia.
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3. Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävämäärä ja palvelutaso 2020

Tehtävien kokonaismäärä oli 20207. Määrä nousi edellisvuodesta 1,3 %. A-tehtävien määrä laski 6,9 % (-
90 tehtävää), ja B-tehtävien määrä laski 3,4 % (-216 tehtävää). C-tehtävien määrä nousi 1,3 % (+87
tehtävää). Kiireettömien D-tehtävien määrä nousi 8,9 % (+504 tehtävää).

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Ydintaajama 6:00 6:01 +0:01 9:00 9:44 +0:44
Muu taajama 8:00 8:55 +0:55 17:00 18:50 +1:50
Asuttu maaseutu 15:00 15:13 +0:13 26:00 28:03 +2:03

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko maakunta Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 27:35 -2:25
D-tehtävät 120:00 43:56 -76:04

Palvelutasotavoite ei toteutunut Vaasan sairaanhoitopiirissä A/B-tehtävien osalta. A/B-tehtävien osuus
on jäänyt aiempaa korkeammalle tasolle, ja saman aikaisesti pandemian aiheuttama EVY-toiminnan
supistaminen vaikuttivat viiveisiin.

Edeltävään vuoteen verrattuna palvelutaso pysyi oleellisesti ennallaan tai jopa parani ydintaajama-
alueella ja asutulla maaseudulla. Asutulla maaseudulla vuotuinen tehtävämäärä on pieni (alle 750 A/B-
tehtävää) ja myös tavoittamisviiveet ovat pitkät, jonka vuoksi vuosikohtainen vaihtelu on odotettavaa.
Suurin muutos vuoteen 2019 verrattuna tapahtui ”muu taajama”-alueella, jossa mediaaniviive ja 90%
viive pitenivät 35 sekuntia ja 78 sekuntia.

3. Keskisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso

Tehtävämäärä 2019-2020:

2019 2020 Muutos
Keskinen ensihoitoalue 10995 11164 +1,5 %

Vaasa 8715 8709 -0,1 %
Mustasaari 1347 1456 +8,1 %
Laihia 933 999 +7,1 %



Keskisen ensihoitoalueen tehtävämäärä nousi 1,5 %. Vaasan tehtävämäärä pysyi ennallaan.

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Ydintaajama 6:00 6:04 +0:04 9:00 9:53 +0:53
Muu taajama 8:00 9:05 +1:05 17:00 17:35 +0:35
Asuttu maaseutu 15:00 14:29 -0:31 26:00 30:19 +4:19

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 24:40 -5:20
D-tehtävät 120:00 43:45 -76:15

Palvelutasotavoite ei toteutunut keskisellä ensihoitoalueella kaikilta osin. Palvelutaso heikkeni erityisesti
”muu taajama” ja ”asuttu maaseutu” riskialueilla. Asutulla maaseudulla on vain alle 200 A/B-tehtävää
vuosittain.

3. Pohjoisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso

Tehtävämäärä 2019-2020:

2019 2020 Muutos
Pohjoinen ensihoitoalue 5474 5627 +2,8%

Pietarsaari 3072 3139 +2,2%
Uusikaarlepyy 757 833 +10,0%
Vöyri 764 723 -5,4%
Pedersöre 629 629 ±0%
Luoto 252 303 +20,2%

Ensihoitoalueen tehtävämäärä kasvoi 2,8%. Suhteellisesti eniten tehtävämäärä kasvoi Uusikaarlepyyssä
ja Luodossa.



A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Ydintaajama 6:00 5:47 -0:13 9:00 9:15 +0:15
Muu taajama 8:00 8:23 +0:23 17:00 19:09 +2:09
Asuttu maaseutu 15:00 14:48 -0:12 26:00 28:04 +2:04

Palvelutasossa nähdään vastaava muutos kuin keskisellä ensihoitoalueella. Riskialueilla ”muu taajama”
ja ”asuttu maaseutu” palvelutaso heikkeni (26-55 sekuntia).

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 28:54 -1:06
D-tehtävät 120:00 40:55 -79:05

C- ja D-tehtävien osalta palvelutasotavoite toteutuu.

4. Eteläisen ensihoitoalueen tehtävämäärä ja palvelutaso

Tehtävämäärät 2019-2020:

2019 2020 Muutos
Eteläinen ensihoitoalue 3480 3416 -1,8%

Närpiö 1342 1287 -4,1%
Kristiinankaupunki 1174 1105 -5,9%
Maalahti 592 624 +5,4%
Kaskinen 191 180 -5,8%
Korsnäs 181 220 +21,5%

Ensihoitotehtävien määrä laski eteläisellä ensihoitoalueella, tehtävämäärä kasvoi ainoastaan
Maalahdessa ja Korsnäsissä.

A- ja B-tehtävät Mediaani 90 %
Alueluokka Tavoite Toteuma Erotus Tavoite Toteuma Erotus
Muu taajama 8:00 9:18 +1:18 17:00 21:23 +4:23
Asuttu maaseutu 15:00 16:26 +1:26 26:00 28:10 +2:10



Palvelutaso heikkeni ”muu taajama” riskialueella, kuten koko sairaanhoitopiirissä on tapahtunut.
Asutulla maaseudulla palvelutaso pysyi oleellisesti ennallaan, riskialueella on vuosittain n. 270 tehtävää.

C- ja D-tehtävät 90 %
Koko ensihoitoalue Tavoite Toteuma Erotus
C-tehtävät 30:00 33:22 +3:22
D-tehtävät 120:00 49:24 -70:36

C- ja D-tehtävissä palvelutasotavoite toteutuu.

5. Yhteenveto

Nähty palvelutason lasku edustaa kansallisella tasolla tapahtunutta muutosta. Muutos on alkanut 2019,
jolloin käyttöön otettu hätäkeskuksen tietojärjestelmä ja siinä käytetty riskinarviomalli aiheuttivat rajun
nousun A/B-tehtävien määrässä. Palvelutason heikkeneminen on jatkunut edelleen vuonna 2020,
johtuen puhjenneesta pandemiasta, joka on rajoittanut ensivasteyksiköiden käyttöä. Muutosten ei
katsota johtuvan todellisen palvelutarpeen kasvusta.

Ambulanssien osalta tavoittamisviiveet ovat heikentyneet merkittävästi vähemmän, kuin tilastoissa
esitetty nopeimman yksikön viiveen kasvu. Etenkin riskialueluokassa ”muu taajama” nähdään
ensivasteyksiköillä saavutettavan hyödyn vähentyminen vuonna 2020.

Pandemiatilanteen rauhoituttua voidaan ensivasteyksiköiden käyttöä lisätä, ja samalla palauttaa
palvelutaso ydintaajamien ulkopuolisilla alueilla aiemmalle tasolle. Hätäkeskuksen tietojärjestelmän
riskinarviomallien kehitystyö jatkuu edelleen, joka mahdollisesti palauttaa A/B-tehtävien osuuden
lähemmäs aiemmin vallinnutta tasoa.


