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Toimintaympäristö 

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös koskee Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella tapahtuvaa hyvin-

vointialueen järjestämisvastuulla olevaa ensihoitopalvelua. Tavoiteasettelu on laadittu yhdenmukaisesti 

ja hyväksytty Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskuksessa terveydenhuoltolain 39 § mukai-

sesti. (Taulukko 2). 

Taulukko 1. Hyvinvointialueen perustiedot. Väestöjakauma, sairastavuusindeksi sekä kokonaispinta-ala.  

Hyvinvointialue Keski-Pohjanmaa 

Väkiluku (31.12.2021, THL) 67 915 

0-14 vuotiaat 12 490 

15-64 vuotiaat 38 892 

Yli 65 vuotiaat 16 533 

Ikävakioitu sairastavuusindeksi (THL) 110,10 

Alueen kokonaispinta-ala (SYKE) 6462,95 km2 

Josta vesi- tai merialueita (SYKE) 1443,57 km2 

Ensihoitopalvelun järjestämistapa 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelu järjestetään hyvinvointialueen omana tuotan-

tona. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue sisällyttää ensivastetoiminnan osaksi ensihoitopalveluaan. Ensi-

vastetoimintaa tuottavat hyvinvointialueen pelastustoimi sekä KIP Service Oy. 
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Ensihoitopalvelun sisältö 

Ensihoitopalveluun kuuluu terveydenhuoltolain 40 § ja STM Asetus Ensihoitopalvelusta 585/2017 2 § 

mukaiset tehtävät. Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla, vaativa hoito-

taso sekä ensihoidon kenttäjohtaminen. Hyvinvointialueella on ensihoidosta vastaava lääkäri. Pohjois-

Suomen Yhteistyöalueen ensihoitokeskus järjestää ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen. 

Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset 

Ensivaste 

Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään kahdella henkilöllä on oltava ensivastetoimintaan soveltuva 

koulutus. Ensivasteyksikössä voi toimia myös terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joka on Keski-Poh-

janmaan hyvinvointialueella hyväksytty joko perus- tai hoitotasolle. Tässä tapauksessa erillistä ensivaste-

koulutusta ei edellytetä.  

Perustaso 

Perustason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään STM:n Asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) 

mukaista kelpoisuutta. Kuitenkin yksikön toisen henkilön on oltava terveydenhuollon ammattihenki-

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

suuntautuva koulutus.  

Hoitotaso 

Hoitotason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään STM:n Asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) 

mukaista kelpoisuutta siten, että vähintään toisella on asetuksen 8 § 3 a kohdan mukainen kelpoisuus tai 

11 § mukainen siirtymäsäännös ja toisen on oltava nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, 

jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. 

Vaativa hoitotaso 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelussa on koulutettu valikoitu joukko alueen työnteki-

jöitä vaativan hoitotason edellyttämälle toimivaltuus- ja hoitovelvoitetasolle. Vaativan hoitotason osaa-

misen kehittämisen ja varmistamisen menetelmistä sekä toteutuksesta säädetään erillisellä asiakirjalla. 
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Kenttäjohtaja 

Kenttäjohtajalta edellytetään STM:n Asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) mukaista kelpoisuutta. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelussa suositellaan näiden vaatimusten lisäksi täyden-

tävää koulutusta ensihoitotyön johtamiseen ja kenttäjohtajana toimimiseen. Kenttäjohtoyksikkö pyri-

tään lisäksi miehittämään aina vaativan hoitotason toimivaltuuden ja hoitovelvoitteen kyvyn omaavalla 

henkilökunnalla.  

Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta 

Taulukko 2. Ensihoitopalvelun tavoittamisajat riskiluokittain päivittäistehtävissä. Tavoittamisajat on laa-

dittu yhdenmukaiseksi Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskuksessa.  

Pohjois-Suomen YTA 

2023 

A/B A/B C D 

 MED (50%) MED 90% MED 90% MED 90% 

Ydintaajama 6 min 10 min 30 min 120 min 

Muu taajama 8 min 15 min 

Haja-asutusalue 22 min 30 min 

Muut alueet Ei määritellä Ei määritellä Ei määritellä Ei määritellä 

Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot 

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 § mukaan äkillisesti sairastuneen tai vammautu-

neen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa 

hoitoa tai seurantaa. 
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Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat 

Hyvinvointialueen rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka- ja poikkeustilanteissa hyvin-

vointialueen ensihoidon kenttäjohtajat sopivat tilannekohtaisista menettelytavoista. 

Hyvinvointialueen ensihoitopalvelu voi erityisestä syystä poiketa palvelutasopäätöksestä sekä muuttaa 

operatiivista toimintaansa vastaamaan sen hetkistä valtakunnallista tai alueellista tilannetta.  

Ensihoitopalvelussa noudatetaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen yhteen sovitta-

mia ja/tai Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyväksymiä ensihoidon ohjeita. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelu voi tuottaa muille hyvinvointialueen yksiköille toi-

mintaa tukevia palveluita. Näiden muuta sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa tukevien tehtävien 

painopiste on avohoitoisuuden tukemisessa, hoidon tarpeen arviossa sekä kotiin vietävissä palveluissa. 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelu voi tuottaa myös viranomaisyhteistyöhön liittyviä 

palveluita. 
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