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Mitä tavoittelemme?
• Kehitämme ensihoitopalvelun ja sosiaalisekä perusterveydenhuollon yhteistyötä
• Tuemme kotiin vietävien päivystyksellisten
palveluiden kehittämistä, jolloin raskaammat
hoidot kohdistuvat niitä tarvitseville
• Tuemme potilaiden ohjautumista oikeiden
palveluiden piiriin, joka vähentää
epätarkoituksen mukaisia päivystyskäyntejä
sekä ensihoidon kuormitusta
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Mitä teemme?
• Parannamme ensihoidon potilaiden hoidon
jatkuvuutta ja ohjautumista oikeisiin
palveluihin yhteistyössä muiden sotetoimijoiden kanssa
• Selvitämme ensihoidon mahdollisuuksia
tukea ympärivuorokautisen
kotisairaalatoiminnan kehittämistä
• Selvitämme kiireettömien
ensihoitotehtävien käsittelyn ja
palveluohjauksen ratkaisuja
• Teemme yhteistyötä muiden kotiin vietävien
palveluiden kanssa
• Valmistelemme ensihoitopalvelun siirtymistä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
omaksi tuotannoksi (PPSHP ensihoidon
organisaatiomuutos 2022 –projekti)
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Kehittämistoimenpiteet

Kotiin vietävien päivystyksellisten palveluiden tuki ja yhteistyö

Ensihoidon potilaiden hoidon jatkuvuus ja oikeisiin palveluihin
ohjautuminen

Vaikutus
tavoitteet

Ensihoitopalvelun
tuottama tuki kotiin
vietävillä
päivystyksellisillä
palveluilla sosiaalija perusterveydenhuollolle.

Päivystyksellisten palveluiden tarkoituksenmukainen käyttö

Kiireettömien ensihoitotehtävien käsittelyn ja palveluohjauksen
kehittäminen

Epätarkoitustenmukaisten
päivystyskäyntien ja
ensihoidon
kuormituksen
vähentäminen.

Pitkän
aikavälintavoite

Kotona asumisen ja
elämisen tukeminen
sekä sosiaali- ja
perusterveydenhuollon
kustannusten
kasvun
leikkaaminen

4

Mitä merkitsee alueen
asukkaalle?
• Kiireellisissä hätä- ja poikkeustilanteissa
resurssit ohjautuvat oikein ja laadukas
ensihoito turvataan kaikille sitä tarvitseville
potilaille
• Epätarkoituksenmukaisten päivystyskäyntien
määrän vähentäminen ja avun tarvitsijan
auttaminen oikeaan sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelun piiriin vähentävät
inhimillistä kärsimystä ja helpottavat avun
saantia
• Ensihoitopalvelu toimii häiriöttömästi ja
ensihoitotehtävät hoidetaan normaalisti
myös tulevaisuudessa
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Ensihoidon työryhmät:
POPsote rakennehanke, Ensihoito:
✓Sanna Pekanoja, projektisuunnittelija, POPsote:
sanna.pekanoja@popsote.fi, p. 040 7170016
✓Mirja Annala, hankkeen vastuuhenkilö, PPSHP:
mirja.annala@popsote.fi, p. 046 9219010
✓Matti Martikainen, ensihoidon ja päivystyksen johtaja, PPSHP
✓Iiro Anttila, ensihoitopäällikkö, PPSHP
✓Ari Ehrola, projektisuunnittelija, PPSHP
✓Eila Alavahtola, ylihoitaja, PPSHP
✓Tomi Ehrola, vs. kenttäjohtaja, PPSHP/Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos
✓Leena Schröder, sairaanhoitaja, PPSHP yhteispäivystys
✓Teemu Nurminen, ensihoidon esimies, Jokilaaksojen pelastuslaitos
✓Liisa Kylmänen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki,
hyvinvointipalvelut
✓Ritva Väisänen, terveyspalvelujohtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä
✓Tarja Vaitiniemi, hoitotyönjohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä
Selänne

PPSHP ensihoitopalvelun organisaatiomuutosprojekti,
EPP2022 Projektitiimi:
✓ Mirja Annala, projektipäällikkö: mirja.annala@ppshp.fi,
p. 046 9216010
✓ Ari Ehrola, projektisuunnittelija: ari.ehrola@ppshp.fi,
p. 044 7038628
✓ Sanna Pakanen, tietojärjestelmäsuunnittelija:
sanna.pakanen@ppshp.fi, p. 040 1346655
✓ Emma-Leena Päkkilä, henkilöstöprojektipäällikkö:
emma-leena.pakkila@ppshp.fi, 050 3570090
✓ Matti Martikainen, ensihoidon ja päivystyksenjohtaja,
PPSHP: matti.martikainen@ppshp.fi, p. 0400 240131
✓ Iiro Anttila, ensihoitopäällikkö, PPSHP:
iiro.anttila@ppshp.fi, p. 040 7170925
✓ Mika Hämeenkorpi, vs. ensihoitopäällikkö,
Jokilaaksojen pelastuslaitos
✓ Juha Ylilehto, vs. ensihoitopäällikkö, Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos
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