
VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / 
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRITOTALT 

RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 0

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Haldin Annica
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19208 Suojoki Marcus
(Yli-Pelkola Kim)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1246 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne)

19448 Salin Ulla-Maj
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2077 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6486 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari
   Laihia (Aro Erkki)

8017 Knuuti Teemu
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5417 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5475 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7464 Palm Maria
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9479 Granlund Gun

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11081 (Lillqvist Anja)

Berger Helena

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi

    Vaasa (Heimo Hokkanen)

67636 Moisio Harri 

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Hellman Per

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6461 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)

154

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 0 0,0 0,0 0,0

169495

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ
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POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON
PALVELU- TASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2021-31.12.2021

Laadittu ja hyväksytty TYKS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä:
9.10.2020

Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa:

Hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa:

1. Toimintaympäristö

Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjanmaan hyvinvointialueen
kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä) alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Tavoiteasettelu on laadittu
yhdenmukaiseksi ja hyväksytty erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen
ohjausryhmässä terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti. Alueen perustiedot on
esitetty taulukossa 1 ja erityisvastuualueen riskialueluokitus on esitetty liitteessä
1. Kuntayhtymän alueella on vuodessa noin 19 000 ensihoitotehtävää.

Taulukko 1. Alueen perustiedot (1. Sotkanet.fi 31.12.2019, 2. Maanmittauslaitos
1.1.2020, 3. CGI 2020)

2. Ensihoitopalvelun järjestämistapa

Kuntayhtymä tuottaa alueensa ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa
pelastuslaitosten (Pohjanmaan pelastuslaitos, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos) kanssa. Yhteistoimintasopimukset ovat voimassa
toistaiseksi.

3. Ensihoitopalvelun sisältö

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n ja ensihoitopalvelusta
annetun asetuksen 585/2017 2 §:n mukaiset tehtävät. Ensihoitopalveluun
sisältyy 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 Pohjanmaan
hyvinvointialueen ky

Väkiluku edellisen vuoden lopussa 1 169 495
0 – 14 1 17,1 %
15 – 64 1 59,9 %
65 – 1 22,9 %
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 jakauma 3

Ydintaajama 15 kpl, 0,2 %
Muu taajama 818 kpl, 10,3 %
Asuttu maaseutu 1888 kpl, 23,8 %
Muut alueet 5227 kpl, 65,8 %
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Ensihoitopalvelun kenttäjohtajat vastaavat ensihoitopalvelun operatiivisesta
johtamisesta TYKS-erityisvastuualueen päivystävän ensihoitolääkärin ja
kuntayhtymän 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
huomioiden.

4.4. Yhden henkilön muodostama ensihoidon yksikkö

Yksi ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 8 §:n kohdan 3 a) mukaisen
hoitotason kelpoisuuden tai 11 §:n siirtymäsäännöksen kriteerit täyttävä
laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi muodostaa asetuksen 8 §:n
kohdan 4 mukaisen ensihoitopalvelun yksikön, jonka tehtäviin kuuluu potilaiden
hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon aloittaminen sekä muiden
ensihoitopalvelun 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
pätevyysvaatimuksena ovat laillistetun lääkärin oikeudet sekä riittävä kokemus
eri erikoisalojen potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. FinnHEMS-yksikössä
toimiminen edellyttää lisäksi lentotoiminnan ja FinnHEMS Oy:n asettamien
kriteerien täyttymistä.



4.7. Henkilöstön koulutusvaatimuksista poikkeaminen

Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan ensivasteyksiköiden, perustason
ensihoidon yksiköiden sekä hoitotason ensihoidon yksiköiden henkilöstön
koulutusvaatimuksista tilapäisesti poiketa.

5. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta

Tavoitteet potilaiden tavoittamisajoista on esitetty taulukossa 2. Tavoittamisviiveet
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
edellytetyllä tavalla.

6. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n mukaan äkillisesti
sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun
potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.

Ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssisiirrot tullaan kilpailuttamaan.
Siihen asti ensihoitopalvelu vastaa näiden siirtojen tuottamisesta.

7. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat

Kuntayhtymien rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka -ja
poikkeustilanteissa kuntayhtymien ensihoidon kenttäjohtajat sopivat
tilannekohtaisista menettelytavoista.

Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia (Duodecim: Ensihoito-opas),
ensihoitokeskuksen 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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YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN

TOTEUTTAMISESTA POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄSSÄ

POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMIALUEELLA

1. OSAPUOLET

Pohjanmaa hyvinvointialueen kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä)

Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitos / Vaasan kaupunki (jäljempänä pelastuslaitos)

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA RAKENNE

Tämä yhteistoimintasopimus on terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:ssä tarkoitettu sopimus

ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa Pohjanmaan

hyvinvointialueen kuntayhtymässä pelastuslaitoksen toimialueella.

Sopimus koostuu pääsopimuksesta ja täydennyssopimuksesta. Pääsopimuksessa sovitaan yleislinjat ja

periaatteet palvelun hallinnosta, henkilöstöstä ja taloudesta. Täydennyssopimuksessa määritellään

operatiivisen ensihoitopalvelun sisältö.

Täydennyssopimusta voidaan muuttaa pääsopimusta muuttamatta.

3. SOPIMUKSEN KOHDE

Yhteistoimintasopimuksen kohteena olevalla ensihoito- ja ensivastepalvelulla tarkoitetaan

terveydenhuoltolain (1326/2010) ja ensihoitoasetuksen (585/2017) mukaisesti määriteltyä palvelua sekä

kuntayhtymän palvelutasopäätöksessä ja tässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä toimintaa.

4. PALVELUTASOPÄÄTÖS JA ENSIHOITOPALVELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN

VALVONTA

Kuntayhtymän laatimassa palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun

sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, ensihoitovalmius, tavoitteet potilaan

tavoittamisajoista ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

LIITE § 42/1
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Yhteistoimintasopimuksen sisällön ja sen toteutumisen seurantaa ja kehittämistä varten perustettu

sopijaosapuolten yhteistyöfoorumi kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Yhteistyöfoorumiin kuuluvat kuntayhtymästä ensihoidon vastuulääkäri, ensihoitopäällikkö, johtajaylilääkäri

sekä kuntayhtymän johtaja. Pelastuslaitokselta yhteistyöfoorumiin kuuluvat pelastusjohtaja ja

ensihoitomestari.

Yhteistyöfoorumin puheenjohtajana ja kokouksen koollekutsujana toimii kuntayhtymän edustaja.

Yhteistyöfoorumiin voidaan kutsua tarpeelliset asiantuntijat riippuen käsiteltävistä asioista.

Yhteistyöfoorumi kokoontuu keväällä käsittelemään tilinpäätöstä ja laatimaan kehysohjeet seuraavan

vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen.

5. KUNTAYHTYMÄN KESKEISET TEHTÄVÄT YHTEISTOIMINNASSA

· Vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä ja valvonnasta alueellaan.

· Järjestää ensihoitopalvelun taloudelliset resurssit.

· Ylläpitää kenttäjohtajatoiminnan.

· Antaa yksiköiden hälytysohjeet hätäkeskukselle.

· Järjestää kirjalliset hoito- ja toimintaohjeet ensihoito- ja ensivastehenkilöstölle, sekä mahdollistaa

konsultaatiopalvelut.

· Määrittää ensihoito- ja ensivastepalveluun osallistuvan henkilöstön pätevyysvaatimukset ja

hoitovelvoitteet.

· Ohjeistaa ensihoitopalvelussa tarvittavan ajoneuvokaluston hankintaa.

· Toimittaa edellyttämänsä kenttäjohtojärjestelmän, potilastietojärjestelmän sekä järjestää niihin

liittyvät koulutukset.

· Toimittaa ja ylläpitää ambulanssien tietokoneet ja ohjelmistot.

· Toimittaa ja ylläpitää ambulanssien matkapuhelimet ja puhelinliittymät.

· Toteuttaa ensihoidossa tarvittavat hoitovälinehankinnat ja vastaa hoitovälineiden vuosihuollosta.

· Toimittaa ensihoitopalvelun yksiköissä (mukaan lukien ensivasteyksiköt) tarvittavat lääkkeet,

lääkkeellisen hapen, nesteet ja kertakäyttötarvikkeet.

· Toimittaa ja ylläpitää ensihoidon e-työtilaa, tilastointia ja laskutusta varten varatut tietokoneet ja

ohjelmistot.

· Järjestää soveltuvan tilan ensihoidon tilannekeskukselle.

· Toimittaa ja ylläpitää ensihoidon tilannekeskuksen ICT-kokoonpanon.
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· Järjestää täydennyskoulutusta pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstölle.

6. PELASTUSLAITOKSEN KESKEISET TEHTÄVÄT YHTEISTOIMINNASSA

· Huolehtii yksiköiden hälytys- ja toimintavalmiuden ylläpidosta, henkilöstöstä ja ajoneuvokalustosta,

asemapaikoista sekä vara-autoista.

· Osallistuu lääkinnällisen suuronnettomuusvalmiuden ylläpitoon.

· Toteuttaa ensihoidossa tarvittavat ajoneuvohankinnat, mukaan lukien ERP01 ja ERP00/012.

· Vastaa ajoneuvojen ja ensihoitajien virve-päätelaitteiden hankinnasta ja ylläpidosta.

· Tuottaa kenttäjohtajan hoitotasoisen työpariresurssin päivittäin klo 8-20.

· Järjestää lämpöisen autotallitilan ensihoidon vasteessa oleville yksiköille

o Mukaan lukien ERP136, ERP236, ERP336 (sekä ERP081)

o Mikäli ERP131 tulee vasteeseen, niin pitää arvioida uudelleen mihin ERP081 sijoitetaan,

koska lämmin autotallitila Vaasan paloasemalla rajallinen.

o Pois lukien ERP01 ja ERP00/ERP012

· Huolehtii palveluksessaan olevan henkilöstön työnantajavelvoitteista ja tarvittavasta rekrytoinnista.

· Vastaa ensihoitajien henkilökohtaisten varusteiden hankinnasta ja ylläpidosta.

· Järjestää henkilöstönsä kuntayhtymän määrittelemiin koulutuksiin sovitun talouden raameissa, ja

vastaa henkilöstönä sisäisestä koulutuksesta.

· Raportoi havaituista poikkeamista täydennyssopimuksessa kuvatusta valmiudesta.

· Tuottaa ensihoidon esimiesresurssin myös Pietarsaaren asemapaikalle.

· Huolehtii ensihoito- ja ensivastetehtävien laskutuksesta KELA:lta, potilaita, vakuutusyhtiöiltä,

kunnilta sekä hoitolaitoksilta.

· Osallistuu ensihoitopalvelun budjetin valmisteluun yhdessä kuntayhtymän kanssa.

· Vastaa ensivasteyksikköjen perus- ja täydennyskoulutuksesta.

· Vastaa opiskelijaohjauksesta, ja siihen mahdollisesti liittyvästä laskutuksesta.

· Ylläpitää ensihoitopalveluiden tuottamiseen tarvittavaa henkilöstö- ja taloushallintoa sekä

ajoneuvojen hankinnassa ja huollossa tarvittavaa henkilöstöä.

7. TALOUS

Pelastuslaitos ei tavoittele taloudellista voittoa ensihoitopalvelun toteuttamisella. Toiminta järjestetään

omakustannusperiaatteella. Pohjanmaan pelastuslaitos toimii Vaasan kaupungin hallinnossa kunnallisena
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liikelaitoksena eriytetyllä kirjanpidolla. Pelastustoiminta ja ensihoitopalvelut ovat eriytetty toisistaan omiksi

tulosalueikseen.

Esitys ensihoidon talousarvioksi ja –suunnitelmaksi, sekä toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi

laaditaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja kuntayhtymän antamien kehyssuunnitelmien mukaisesti sekä

todellisia kustannuksia vastaavaksi. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyy ensihoitopalvelun budjetin.

Kuntayhtymän tulee esittää pelastuslaitokselle seuraavaa talousarviokautta koskevat toiminnalliset

muutokset (esim. yksiköiden määrään tai valmiusaikoihin) talousarviovalmistelun aikataulun mukaisesti.

Kuntayhtymä maksaa pelastuslaitokselle talousarvion mukaiset nettokulut ensihoitopalvelujen

tuottamisesta. Talousarvioon kuuluvat käyttömenot ja investointikustannukset. Käyttömenoihin sisältyvät

kustannukset ensihoitovalmiudesta, koulutuksesta, hallinnosta ja tukitoiminnoista.

Kuntayhtymä maksaa talousarvion mukaisiin kustannuksiin 1/12-osan arvioiduista vuosikustannuksista

kuukausittain, laskutuksen perusteella kunkin kuukauden 15. päivänä. Tilinpäätöksen mukainen

mahdollinen alijäämä laskutetaan kuntayhtymältä tilinpäätöksen vahvistumisen jälkeen. Mahdollinen

ylijäämä palautetaan.

Ensivastetoimintaa seurataan erillisellä kustannuspaikalla, pelastustoimintaan kuuluvana toimintana.

Ensivastetehtävistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan erikseen kuntayhtymältä neljännesvuosittain

toteutuneiden hälytysten mukaan. Ensivastetehtävän taksa on 240€/tehtävä. Korvauksen edellytys on, että

kyseessä on hätäkeskuksen hälyttämä ensivastetehtävä.

Pelastuslaitos raportoi ensihoitopalvelujen taloudesta kuntayhtymälle neljännesvuosittain. Pelastuslaitos

laatii toiminnastaan tilinpäätöksen, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymälle.

8. HENKILÖSTÖ

Pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstö on työ- tai virkasuhteessa Vaasan kaupunkiin.
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9. AJONEUVOT JA KIINTEISTÖT

Ensihoitopalvelun tarvitsema ajoneuvokalusto on pelastuslaitoksen hallinnassa. Pelastuslaitos järjestää tilat

ensihoitopalvelulle ensisijaisesti käytössään olevista kiinteistöistä. Tarvittaessa pelastuslaitos voi vuokrata

toimintaan tiloja ulkopuolisilta.

10. ALIHANKINNAT

Pelastuslaitos voi käyttää ensivastetoiminnan toteuttamisessa alihankkijoita, kuten esim.

sopimuspalomiehiä, VPK:ta ja meripelastusyhdistystä. Pelastuslaitos vastaa alihankkijoiden työstä kuten

omastaan, ja vastaa siitä että palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti.

11. SOPIMUKSET

Tämä sopimus korvaa voimaan tullessaan aiemman 1.1.2019 voimaan astuneen Pohjanmaan

hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Pohjanmaan pelastuslaitoksen välisen yhteistoimintasopimuksen.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Tarvittavat sopimusmuutokset tehdään tähän yhteistoimintasopimukseen kirjallisesti.

Yhteistoimintasopimuksen sisältöä ja toimivuutta tarkastellaan yhteistyöfoorumissa.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Tämä yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.1.2021, jonka jälkeen se on voimassa 31.12.2021 asti.

Sopimusta ei voida irtisanoa sopimuskauden aikana. Uusi yhteistyösopimus Hyvinvointikuntayhtymän ja

pelastuslaitoksen välillä tulee olla voimassa 1.1.2022 alkaen.

14. ERIMIELISYYDET

Yhteistoimintasopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.
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15. SOPIMUKSEN VASTUUHENKILÖT

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän vastuuhenkilönä toimii ensihoidon vastuulääkäri Taneli

Väyrynen. Pohjanmaan pelastuslaitoksen vastuuhenkilö on pelastusjohtaja Tero Mäki.

16. LIITE

Täydennyssopimus x.x.2020

17. ALLEKIRJOITUKSET

Tätä yhteistoimintasopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin

sopijaosapuolelle.

Vaasassa x.x.2020

_________________________ _________________________

Marina Kinnunen Tero Mäki

Johtaja Pelastusjohtaja

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä Pohjanmaan pelastuslaitos
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Täydennyssopimus

ENSIHOITOPALVELUN OPERATIIVINEN VALMIUS JA SISÄLTÖ

ENSIHOITO

Ensihoitovalmius toteutetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Henkilöstön pätevyysvaatimusten osalta

voidaan poiketa, jos hoitotasoista henkilöstöä ei ole riittävästi saatavilla kuitenkin niin, että H+H yksiköt

ovat vähintään H+P tasolla. H+P yksikkö voidaan laskea tilapäisesti P+P tasolle tilanteessa, jossa hoitotason

tavoitteellinen koko alueen valmius on minimissä eikä uutta hoitotason resurssia ole saatavilla kaikista

toimenpiteistä huolimatta.

Ajoneuvot ja niihin liittyvät varusteet ovat voimassa olevien määräysten mukaisia. Ajoneuvot täyttävät

ajoneuvolain 1090/2002 21§ ja standardin EN 1789 A2. Ajoneuvohankinnat suunnitellaan yhdessä

sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kesken. Pelastuslaitos toteuttaa itse hankinnan. Hankittavan

ajoneuvon korityösuunnitteluun osallistuu niin sairaanhoitopiiri kuin pelastuslaitoskin.

Ensihoitoyksiköllä tuetaan yhdessä sovitun johtamismallin mukaisesti pelastustoimen tehtäviä tilanteissa,

jotka vaativat nopeita tiedustelu- ja evakuoimistoimia ja alkusammutusta, ilman että ensihoitovalmius

vaarantuu. Ensihoitoyksikkö osallistuu pelastusjohtoiseen tehtävään (esim. rakennuspalo), jossa pelastajien

työturvallisuus edellyttää ambulanssin päivystystä tapahtumapaikalla. Hälytysohjeet pelastustoimen

tehtäviin tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastuslaitos ylläpitää perustason täydellisesti varustettuja vara-ambulansseja pääsopimuksessa

määritetyllä tavalla. Mahdollisia ylimääräisiä ambulansseja hyödynnetään ennalta sovitun mallin mukaisesti

ja varautumisen näkökulmasta mm. ensivastetehtävissä, kuljetuskalustona suuronnettomuudessa ja

resurssina muissa ensihoidon ruuhkatilanteissa. Tästä pelastuslaitos laskuttaa sairaanhoitopiiriä

toteutuneiden kustannusten osalta.

Yksiköiden valmiusaika, asemapaikka ja taso

Yksikkö Valmiusaika Taso Asemapaikka

RP121 24/7 60 sek. H+H VAASA, paloasema

RP122 24/7 60 sek. H+P VAASA, paloasema

RP125 24/7 60 sek. H+P VAASA, paloasema

RP131 12/7  60 sek. P+P VAASA, paloasema

LIITE § 42/2
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RP123 24/7 60 sek. H+P LAIHIA, paloasema

RP124 24/7 60 sek. H+P KOIVULAHTI,

paloasema

RP223 24/7 60 sek. H+P UUSIKAARLEPYY,

paloasema

RP224 24/7 60 sek. H+P ORAVAINEN, paloasema

RP321 24/7 60 sek. H+P NÄRPIÖ, paloasema

RP324 24/7 60 sek. H+P NÄRPIÖ, paloasema

RP322 24/7 60 sek. H+P KRISTIINANKAUPUNKI,

paloasema

RP323 24/7 60 sek. H+P MAALAHTI, paloasema

RP136 Vara-auto VAASA, paloasema

RP236 Vara-auto UUSIKAARLEPYY,

paloasema

RP336 Vara-auto NÄRPIÖ, paloasema

RP081 Erityistilanneyksikkö VAASA, paloasema

RP01 Ensihoidon

kenttäjohtaja

VAASA, VKS

RP00/RP012 Lääkäriyksikkö/kenttä-

johtajan vara-auto

VAASA, VKS

Lyhennykset:

H = Hoitotason ensihoitaja

P = Perustason ensihoitaja

ENSIVASTETOIMINTA

Pelastuslaitos tuottaa ensivastetoiminnan jäsenkunnissaan sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 24

ensivasteyksiköllä. Lisäksi pelastuslaitoksella on sopimus ensivastetoiminnasta yhden yksikön osalta Vaasan

vapaaehtoisen meripelastusseuran kanssa. Ensivasteyksikön muodostaa vähintään kaksi

ensiauttajatoimintaan koulutettua (585/2017) henkilöä.
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Ensivastetoimintaa voidaan suorittaa, jos se ei vaaranna pelastuslaitoksen lakisääteistä pelastustoimintaa.

Ensivasteyksiköt tukeutuvat alueiden paloasemiin. Ensivasteyksiköiden varustus ja henkilöstön koulutus

määritellään tarkemmin sairaanhoitopiirin ensihoidon toimintaohjeessa.

Pelastuslaitos vastaa ensivastehenkilöstön täydennyskoulutuksen toteuttamisesta kaksi kertaa vuodessa.

Pelastuslaitos laskuttaa sairaanhoitopiiriä pääsopimuksen mukaisesti. Uusien ensivasteyksiköiden

perustamisesta sovitaan yhdessä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kesken.

Ensivasteyksiköt:

Ensivasteyksikkö Sijainti Toiminta-aika

Kristiinankaupunki Lapväärtti 24/7

Närpiö Närpiö keskusta, Pirttikylä 24/7

Korsnäs Korsnäs keskusta 24/7

Maalahti Maalahti keskusta, Bergö 24/7

Laihia Laihia keskusta 24/7

Vaasa Vaasa keskusta, Vähäkyrö 24/7

Vaasa Meripelastusseura,

Kutterinsatama

erikseen ilmoitettu ajankohta

Mustasaari Koivulahti, Raippaluoto, Sulva ja

Helsingby

24/7

Vöyri Vöyri keskusta, Oravainen

keskusta, Maksamaa keskusta,

Särkimo

24/7

Uusikaarlepyy Uusikaarlepyy keskusta, Jepua,

Munsala

24/7

Pedersöre Pännäinen, Ähtävä, Purmo 24/7
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Täydennyssopimus

ENSIHOITOPALVELUN OPERATIIVINEN VALMIUS JA SISÄLTÖ

ENSIHOITO

Ensihoitovalmius toteutetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Henkilöstön pätevyysvaatimusten osalta

voidaan poiketa, jos hoitotasoista henkilöstöä ei ole riittävästi saatavilla kuitenkin niin, että H+H yksiköt

ovat vähintään H+P tasolla. H+P yksikkö voidaan laskea tilapäisesti P+P tasolle tilanteessa, jossa hoitotason

tavoitteellinen koko alueen valmius on minimissä eikä uutta hoitotason resurssia ole saatavilla kaikista

toimenpiteistä huolimatta.

Ajoneuvot ja niihin liittyvät varusteet ovat voimassa olevien määräysten mukaisia. Ajoneuvot täyttävät

ajoneuvolain 1090/2002 21§ ja standardin EN 1789 A2. Ajoneuvohankinnat suunnitellaan yhdessä

sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kesken. Pelastuslaitos toteuttaa itse hankinnan. Hankittavan

ajoneuvon korityösuunnitteluun osallistuu niin sairaanhoitopiiri kuin pelastuslaitoskin.

Ensihoitoyksiköllä tuetaan yhdessä sovitun johtamismallin mukaisesti pelastustoimen tehtäviä tilanteissa,

jotka vaativat nopeita tiedustelu- ja evakuoimistoimia ja alkusammutusta, ilman että ensihoitovalmius

vaarantuu. Ensihoitoyksikkö osallistuu pelastusjohtoiseen tehtävään (esim. rakennuspalo), jossa pelastajien

työturvallisuus edellyttää ambulanssin päivystystä tapahtumapaikalla. Hälytysohjeet pelastustoimen

tehtäviin tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastuslaitos ylläpitää perustason täydellisesti varustettuja vara-ambulansseja pääsopimuksessa

määritetyllä tavalla. Mahdollisia ylimääräisiä ambulansseja hyödynnetään ennalta sovitun mallin mukaisesti

ja varautumisen näkökulmasta mm. ensivastetehtävissä, kuljetuskalustona suuronnettomuudessa ja

resurssina muissa ensihoidon ruuhkatilanteissa.  Tästä pelastuslaitos laskuttaa sairaanhoitopiiriä

toteutuneiden kustannusten osalta.

Yksiköiden valmiusaika, asemapaikka ja taso

Yksikkö Valmiusaika Taso Asemapaikka

RP221 24/7 60 sek H+H Pietarsaari, paloasema

RP222 24/7 60 sek H+P Pietarsaari, paloasema

RP231 8/7   60 sek P+P Pietarsaari, paloasema

LIITE § 42/3
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Lyhennykset:

H = Hoitotason ensihoitaja

P = Perustason ensihoitaja

ENSIVASTETOIMINTA

Pelastuslaitos tuottaa ensivastetoiminnan jäsenkunnissaan sairaanhoitopiirin alueella yhteensä kolmella

ensivasteyksiköllä. Ensivasteyksikön muodostaa vähintään kaksi ensiauttajatoimintaan koulutettua

(585/2017) henkilöä.

Ensivastetoimintaa voidaan suorittaa, jos se ei vaaranna pelastuslaitoksen lakisääteistä pelastustoimintaa.

Ensivasteyksiköt tukeutuvat alueiden paloasemiin. Ensivasteyksiköiden varustus ja henkilöstön koulutus

määritellään tarkemmin sairaanhoitopiirin ensihoidon toimintaohjeessa.

Pelastuslaitos vastaa ensivastehenkilöstön täydennyskoulutuksen toteuttamisesta kaksi kertaa vuodessa.

Pelastuslaitos laskuttaa sairaanhoitopiiriä pääsopimuksen mukaisesti. Uusien ensivasteyksiköiden

perustamisesta sovitaan yhdessä sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kesken.

Ensivasteyksiköt:

Ensivasteyksikkö Sijainti Toiminta-aika

Pietarsaari Pietarsaaren paloasema 24/7

Luoto Luodon keskusta, Bosund 24/7
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YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN

TOTEUTTAMISESTA POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄSSÄ

POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMIALUEELLA

1. OSAPUOLET

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä)

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos / Kokkolan kaupunki (jäljempänä pelastuslaitos)

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA RAKENNE

Tämä yhteistoimintasopimus on terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:ssä tarkoitettu sopimus

ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen kanssa Pohjanmaan

hyvinvointialueen kuntayhtymässä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen

toimialueella.

Sopimus koostuu pääsopimuksesta ja täydennyssopimuksesta. Pääsopimuksessa sovitaan yleislinjat ja

periaatteet palvelun hallinnosta, henkilöstöstä ja taloudesta. Täydennyssopimuksessa määritellään

operatiivisen ensihoitopalvelun sisältö.

Täydennyssopimusta voidaan muuttaa pääsopimusta muuttamatta.

3. SOPIMUKSEN KOHDE

Yhteistoimintasopimuksen kohteena olevalla ensihoito- ja ensivastepalvelulla tarkoitetaan

terveydenhuoltolain (1326/2010) ja ensihoitoasetuksen (585/2017) mukaisesti määriteltyä palvelua sekä

kuntayhtymän palvelutasopäätöksessä ja tässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä toimintaa.

4. PALVELUTASOPÄÄTÖS JA ENSIHOITOPALVELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN

VALVONTA

Kuntayhtymän laatimassa palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun

sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, ensihoitovalmius, tavoitteet potilaan

tavoittamisajoista ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

LIITE § 42/4
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Yhteistoimintasopimuksen sisällön ja sen toteutumisen seurantaa ja kehittämistä varten perustettu

sopijaosapuolten yhteistyöfoorumi kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Yhteistyöfoorumiin kuuluvat kuntayhtymästä ensihoidon vastuulääkäri, ensihoitopäällikkö, johtajaylilääkäri

sekä kuntayhtymän johtaja. Pelastuslaitokselta yhteistyöfoorumiin kuuluu pelastusjohtaja.

Yhteistyöfoorumin puheenjohtajana ja kokouksen koollekutsujana toimii kuntayhtymän edustaja.

Yhteistyöfoorumiin voidaan kutsua tarpeelliset asiantuntijat riippuen käsiteltävistä asioista.

Yhteistyöfoorumi kokoontuu keväällä käsittelemään tilinpäätöstä ja laatimaan kehysohjeet seuraavan

vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimiseen.

5. KUNTAYHTYMÄN KESKEISET TEHTÄVÄT YHTEISTOIMINNASSA

· Vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä ja valvonnasta alueellaan.

· Järjestää ensihoitopalvelun taloudelliset resurssit.

· Ylläpitää kenttäjohtajatoiminnan.

· Antaa yksiköiden hälytysohjeet hätäkeskukselle.

· Järjestää kirjalliset hoito- ja toimintaohjeet ensihoito- ja ensivastehenkilöstölle, sekä mahdollistaa

konsultaatiopalvelut.

· Määrittää ensihoito- ja ensivastepalveluun osallistuvan henkilöstön pätevyysvaatimukset ja

hoitovelvoitteet.

· Ohjeistaa ensihoitopalvelussa tarvittavan ajoneuvokaluston hankintaa.

· Toimittaa edellyttämänsä kenttäjohtojärjestelmän, potilastietojärjestelmän sekä järjestää niihin

liittyvät koulutukset.

· Toimittaa ja ylläpitää ambulanssien tietokoneet ja ohjelmistot.

· Toimittaa ja ylläpitää ambulanssien matkapuhelimet ja puhelinliittymät.

· Toteuttaa ensihoidossa tarvittavat hoitovälinehankinnat ja vastaa hoitovälineiden vuosihuollosta.

· Toimittaa ensihoitopalvelun yksiköissä (mukaan lukien ensivasteyksiköt) tarvittavat lääkkeet,

lääkkeellisen hapen, nesteet ja kertakäyttötarvikkeet.

· Toimittaa ja ylläpitää ensihoidon e-työtilaa, tilastointia ja laskutusta varten varatut tietokoneet ja

ohjelmistot.

· Järjestää soveltuvan tilan ensihoidon tilannekeskukselle.

· Toimittaa ja ylläpitää ensihoidon tilannekeskuksen ICT-kokoonpanon.
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· Järjestää täydennyskoulutusta pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstölle.

6. PELASTUSLAITOKSEN KESKEISET TEHTÄVÄT YHTEISTOIMINNASSA

· Huolehtii yksiköiden hälytys- ja toimintavalmiuden ylläpidosta, henkilöstöstä ja ajoneuvokalustosta,

asemapaikoista sekä vara-autoista.

· Osallistuu lääkinnällisen suuronnettomuusvalmiuden ylläpitoon.

· Toteuttaa ensihoidossa tarvittavat ajoneuvohankinnat.

· Vastaa ajoneuvojen ja ensihoitajien virve-päätelaitteiden hankinnasta ja ylläpidosta.

· Järjestää lämpöisen autotallitilan ensihoidon vasteessa oleville yksiköille

· Huolehtii palveluksessaan olevan henkilöstön työnantajavelvoitteista ja tarvittavasta rekrytoinnista.

· Vastaa ensihoitajien henkilökohtaisten varusteiden hankinnasta ja ylläpidosta.

· Järjestää henkilöstönsä kuntayhtymän määrittelemiin koulutuksiin sovitun talouden raameissa, ja

vastaa henkilöstönä sisäisestä koulutuksesta.

· Raportoi havaituista poikkeamista täydennyssopimuksessa kuvatusta valmiudesta.

· Osallistuu ensihoitopalvelun budjetin valmisteluun yhdessä kuntayhtymän kanssa.

· Vastaa ensivasteyksikköjen perus- ja täydennyskoulutuksesta.

· Vastaa opiskelijaohjauksesta, ja siihen mahdollisesti liittyvästä laskutuksesta.

· Ylläpitää ensihoitopalveluiden tuottamiseen tarvittavaa henkilöstö- ja taloushallintoa sekä

ajoneuvojen hankinnassa ja huollossa tarvittavaa henkilöstöä.

7. TALOUS

Pelastuslaitos ei tavoittele taloudellista voittoa ensihoitopalvelun toteuttamisella. Toiminta järjestetään

omakustannusperiaatteella. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos toimii Kokkolan kaupungin

hallinnossa eriytetyllä kirjanpidolla. Pelastustoiminta ja ensihoitopalvelut ovat eriytetty toisistaan omiksi

tulosalueikseen.

Esitys ensihoidon talousarvioksi ja –suunnitelmaksi, sekä toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi

laaditaan ensihoidon palvelutasopäätöksen ja kuntayhtymän antamien kehyssuunnitelmien mukaisesti sekä

todellisia kustannuksia vastaavaksi. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyy ensihoitopalvelun budjetin.

Kuntayhtymän tulee esittää pelastuslaitokselle seuraavaa talousarviokautta koskevat toiminnalliset

muutokset (esim. yksiköiden määrään tai valmiusaikoihin) talousarviovalmistelun aikataulun mukaisesti.
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Kuntayhtymä maksaa pelastuslaitokselle talousarvion mukaiset nettokulut ensihoitopalvelujen

tuottamisesta. Talousarvioon kuuluvat käyttömenot ja investointikustannukset. Käyttömenoihin sisältyvät

kustannukset ensihoitovalmiudesta, koulutuksesta, hallinnosta ja tukitoiminnoista.

Kuntayhtymä maksaa talousarvion mukaisiin kustannuksiin 1/12-osan arvioiduista vuosikustannuksista

kuukausittain, laskutuksen perusteella kunkin kuukauden 15. päivänä. Tilinpäätöksen mukainen

mahdollinen alijäämä laskutetaan kuntayhtymältä tilinpäätöksen vahvistumisen jälkeen. Mahdollinen

ylijäämä palautetaan.

Ensivastetoimintaa seurataan erillisellä kustannuspaikalla, pelastustoimintaan kuuluvana toimintana.

Ensivastetehtävistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan erikseen kuntayhtymältä neljännesvuosittain

toteutuneiden hälytysten mukaan. Ensivastetehtävän taksa on 240€/tehtävä. Korvauksen edellytys on, että

kyseessä on hätäkeskuksen hälyttämä ensivastetehtävä.

Pelastuslaitos raportoi ensihoitopalvelujen taloudesta kuntayhtymälle neljännesvuosittain. Pelastuslaitos

laatii toiminnastaan tilinpäätöksen, joka annetaan tiedoksi kuntayhtymälle.

8. HENKILÖSTÖ

Pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstö on työ- tai virkasuhteessa Kokkolan kaupunkiin.

9. AJONEUVOT JA KIINTEISTÖT

Ensihoitopalvelun tarvitsema ajoneuvokalusto on pelastuslaitoksen hallinnassa. Pelastuslaitos järjestää tilat

ensihoitopalvelulle ensisijaisesti käytössään olevista kiinteistöistä. Tarvittaessa pelastuslaitos voi vuokrata

toimintaan tiloja ulkopuolisilta.

10. ALIHANKINNAT

Pelastuslaitos voi käyttää ensivastetoiminnan toteuttamisessa alihankkijoita, kuten esim.

sopimuspalomiehiä, VPK:ta ja meripelastusyhdistystä. Pelastuslaitos vastaa alihankkijoiden työstä kuten

omastaan, ja vastaa siitä että palvelut tuotetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti.



24.11.2020

5 (6)

11. SOPIMUKSET

Tämä sopimus korvaa voimaan tullessaan aiemman 1.1.2019 voimaan astuneen Pohjanmaan

hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen välisen

yhteistoimintasopimuksen.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Tarvittavat sopimusmuutokset tehdään tähän yhteistoimintasopimukseen kirjallisesti.

Yhteistoimintasopimuksen sisältöä ja toimivuutta tarkastellaan yhteistyöfoorumissa.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Tämä yhteistoimintasopimus tulee voimaan 1.1.2021, jonka jälkeen se on voimassa 31.12.2021 asti.

Sopimusta ei voida irtisanoa sopimuskauden aikana. Uusi yhteistyösopimus Hyvinvointikuntayhtymän ja

pelastuslaitoksen välillä tulee olla voimassa 1.1.2022 alkaen.

14. ERIMIELISYYDET

Yhteistoimintasopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.

15. SOPIMUKSEN VASTUUHENKILÖT

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän vastuuhenkilönä toimii ensihoidon vastuulääkäri Taneli

Väyrynen. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen vastuuhenkilö on pelastusjohtaja

Jaakko Pukkinen.

16. LIITE

Täydennyssopimus x.x.2020

17. ALLEKIRJOITUKSET
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Tätä yhteistoimintasopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin

sopijaosapuolelle.

Vaasassa x.x.2020

_________________________ _________________________

Marina Kinnunen Jaakko Pukkinen

Johtaja Pelastusjohtaja

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen

pelastuslaitos


