ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 2021
Yhtymähallitus 21.10.2020 160 §
Johtajaylilääkäri 15.10.2020
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirin on järjestettävä
alueensa ensihoitopalvelu tekemänsä ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Päätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen
valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.
Terveydenhuoltolain 46 §:n mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskus vastaa alueensa tavoiteaikojen valmistelusta palvelutasopäätökseen sekä erinäisistä muista tehtävistä.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta (585/2017) määritetään
tarkemmin ensihoitopalvelun ja ensihoitokeskuksen tehtävät. Raportointi toteutetaan sairaanhoitopiiritasoisesti neljännesvuosittain.
Lapin sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös on LSHP:n ensihoitokeskuksen toimesta valmisteltu ensihoitoasetuksen, valtakunnallisesti yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti ja
huomioiden OYS-erva- ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet potilaiden tavoittamisajoista.
Palvelutasopäätöksessä on huomioitu vuoden 2021 talousarviovalmistelun mukaiset ensihoidon valmiuteen vaikuttavat resurssimuutokset, joihin jouduttiin AVI:n työsuojelullisten ratkaisujen aiheuttamien henkilöstökustannusten merkittävien nousupaineiden vuoksi.

Liite

Esitys

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle
1.1.2021–31.12.2021

Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. valtuusto päättää ensihoitopalvelun toteuttamisesta vuonna 2021 palvelutasopäätöksen mukaisesti;
2. ensihoidon palvelutasopäätös valmistellaan jatkossakin samanaikaisesti toiminta- ja
taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelun kanssa osana sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua.

Päätös
Esityksen mukaan.
______________________
Yhtymävaltuusto 26.11.2020
Käsittely

Raili Fagerholm teki kokouksessa esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Merja Korva ja Aarre Vilponen kannattivat Fagerholmin esitystä.
Pirjo Konttinen ilmoitti kannattavansa yhtymähallituksen esitystä ja asian käsittelyn jatkoa.
Valtuusto päätti äänestää asiasta. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen:
Jaa= käsittelyn jatkaminen, Ei= asian palauttaminen uudelleen valmisteluun
Äänestyksen tulos:
Jaa=83,96 (24 valtuutettua)
Ei=17,79 (4 valtuutettua)
Poissa=4
Äänestyspöytäkirja liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Päätös
Valtuusto päätti
1. ensihoitopalvelun toteuttamisesta vuonna 2021 palvelutasopäätöksen mukaisesti;
2. , että ensihoidon palvelutasopäätös valmistellaan jatkossakin samanaikaisesti toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelun kanssa osana sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua.

Pekka Nyman esitti päätöksestä seuraavan toimenpidealoitteen kokouksessa:
”Esitän, että valtuusto tarkastelee ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle uudelleen
kevätvaltuustossa, kun käytössä on vuoden 2020 toteuma ja vuonna 2021 alkuvuoden
toteutunut ensi hoito.”
Valtuusto hyväksyi toimenpidealoitteen osoitettavaksi yhtymähallitukselle.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Petteri Hirsikangas poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, eikä osallistunut äänestykseen.

Lisätietoja
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