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Juhani Seppälä on Vuoden ensihoitaja 2016

Uranuurtaja ja sosiaalisten asioiden asiantuntija ensihoidossa
Vuoden ensihoitajaksi 2016 valittiin Juhani ”Jude” Seppälä Kouvolasta. Vuoden ensihoitaja
julkistettiin Suomen Ensihoitoalan Liiton kevätopintopäivillä Savonlinnassa 8. huhtikuuta.
Julkistamista olivat paikan päällä juhlimassa kaikki viisi aiemmin tunnustuksen saanutta Vuoden
ensihoitajaa. Seppälälle itselle valinta tuli täytenä yllätyksenä. Hän oli erittäin otettu Vuoden
ensihoitaja -tittelistä. Pitkän uran tehnyt Seppälä on toiminut myös Suomen Ensihoitoalan Liiton
hallituksessa vuosien varrella yli kymmenen vuoden ajan, välillä liiton hallituksen
asiantuntijajäsenenä ja parhaillaan jälleen hallituksen jäsenenä. Suomen Ensihoitoalan Liitto
kuuluu Vuoden ensihoitajan valitsijaraatiin ja tästä syystä valinnan salassa pitäminen
loppumetreille oli haastavaa.
Juhani Seppälä on sosiaalisten asioiden asiantuntija. Hän kantaa erityistä huolta sosiaalisten
hätätilanteiden tunnistamisesta ensihoitotyössä. Ensihoidon lehtorina työskentelevän Seppälän
mielestä sosiaalisten hätätilanteiden tunnistaminen on yksi ensihoidon ja sen opetuksen
tulevaisuuden haasteista. Seppälä muistuttaa, että ensihoitotyössä on aina ensisijaisesti pidettävä
mielessä ensihoidon lakisääteinen tehtävä eli vakavasti sairastuneen tai vammautuneen hoito
sairaalan ulkopuolella. Tulevaisuudessa tämän rinnalla tulisi kuitenkin osata arvioida entistä
paremmin myös sellaista avuntarvetta, joka ei välttämättä edellytä ensihoidon toimenpiteitä,
mutta vaatii viipymättä toisenlaista hoidontarpeen arviointia.
Hätäkeskuslaitoksen asiantuntijatehtävissä
Hätäkeskuslaitoksen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijana työskennellessään Seppälä
perehdytti valtion leipiin siirtyviä hätäkeskuspäivystäjiä Pelastusopistolla 2000-luvun alussa.
Tuolloin hänelle kävi ilmi sosiaalisten hätätilanteiden tunnistamisen ja kehittämisen tarve. Ennen
tätä vakiintuneita toimintatapoja sosiaalisten hätätilanteiden varalle ei ole ollut käytössä. Seppälä
onkin ollut tämän jälkeen mukana muun muassa kehittämässä sosiaalisten hätätilanteiden
tunnistamista hätäkeskuksissa.
Seppälän kädenjälki näkyy vahvasti myös ensihoitajille tehdyissä sosiaalisten hätätilanteiden
ohjeissa. Lastensuojeluilmoitus on tunnetuin sosiaalisiin hätätilanteisiin liittyvä menettelytapa.
Muutama vuosi sitten käyttöön on otettu myös vanhustensuojeluilmoitus ja nykyisin ohjeistetusti
arvioidaan kaikenikäisten sosiaalisen tuen tarve. Nykyisin ensihoitajien ja hätäkeskuspäivystäjien
valmiudet tunnistaa sosiaalisia hätätilanteita onkin merkittävästi parantunut juuri lisääntyneen
tiedon, ohjeiden ja sosiaalipäivystysyhteistyön ansiosta. Seppälä on opiskellut vuosien varrella
myös sosiaalityön perusteita ja häntä onkin pyydetty useisiin aihetta käsitteleviin paikallisiin ja
valtakunnallisiin työryhmiin. Hän on myös kirjoittanut useita julkaisuja ja artikkeleita aiheesta
muun muassa ensihoidon oppikirjoihin.
Julkistamistilaisuuden jälkeen järjestettiin lehdistötilaisuus, jossa Seppälä kertoi pitkästä urastaan
sekä asioista, jotka ovat vuosien varrella muuttuneet tai jotka edelleen huolettavat. Erityisen

lämpimästi Seppälä puhui ensihoidon opiskelijoistaan sekä ensihoidon opettamisesta. Hän kehui
opettamiaan ensihoitoa opiskelevia nuoria motivoituneiksi ja innokkaiksi sekä työtään mukavaksi
ja haasteelliseksi. Nuorten innokkaiden opiskelijoiden kautta hän kertoo kokevansa kuin saisi
edelleen olla mukana ensihoitamassa ympäri vuorokauden. Seppälän seuraavana haasteena on
ensihoitajien eettisten ohjeiden laatiminen. Hän on niitä jo usean vuoden ajan luonnostellut,
mutta nyt tarkoituksena olisi saada ne vihdoinkin valmiiksi ja käyttöön. Ensihoitajilla ei ole
toistaiseksi vielä olemassa omia eettisiä ohjeita, toisin kuin esimerkiksi sairaanhoitajilla ja
lähihoitajilla.

JUHANI SEPPÄLÄ
IKÄ: 62 vuotta
KOTIPAIKKA: Kouvola
KOULUTUS:
1977 Helsingin pelastuslaitoksen sairaankuljettajakurssi
1993 Sairaanhoitaja
2007 Terveystieteiden maisteri
TYÖKOKEMUS:
1972 aloitti sairaankuljettajan työt toimiessaan palokunnan kesämiehenä
1973 aloitti vakinaisena sairaankuljettajana yksityisellä Kuusankoskella
1970-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun työskenteli Kouvola-Valkealan terveyskeskuksen
sairaankuljettajana
1997–98 työskenteli ensihoidon opettajana Pelastusopistolla
1998–99 toimi opettajana Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa opettaen pääsääntöisesti
ensihoitaja amk-opiskelijoita
2002-2012 toimi Sosiaali- ja terveystoimen toimiala-asiantuntijana Kaakkois-Suomen
hätäkeskuksessa Kouvolassa ja 2012-2014 samoissa tehtävissä Itä- ja Kaakkois-Suomen
hätäkeskuksessa Kuopiossa.
2014 jäi virkavapaalle hätäkeskuslaitoksesta ja aloitti ensihoidon lehtorina Kymenlaakson
ammattikorkeakoulussa, jossa edelleen työskentelee.
Lisäksi lukuisia ammattitoiminnan erityistehtäviä ja luottamustoimia. Saanut useita
huomionosoituksia ja kunniamerkkejä kuten Kaakkois-Suomen pelastusalanliitto Ry:n
ansiomitali 2012, Hätäkeskuslaitoksen Pro 112 henkilö 2009, Suomen Leijonan ansioristi
2006. Laajaa ensihoitoalaan liittyvää julkaisutoimintaa kuten oppikirjoja ja artikkeleita.

VUODEN ENSIHOITAJA
-TUNNUSTUS JAETTIIN
KUUDENNEN KERRAN
Vuoden ensihoitaja -tunnustus eli
Heikki Sederholm -palkinto myönnettiin
ensi kerran vuonna 2011
Heikki Sederholmille.
Kyseessä on kiertopalkinto,
joka myönnetään ansiokkaasta työstä
ensihoidon alalla työskentelevälle
henkilölle.
Vuoden ensihoitajan valinnasta
päättää raati, johon kuuluvat
Ammattikorkeakoulujen ensihoidon
opettajat, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos,
Suomen Ensihoitoalan Liitto, Systole
ensihoidon erikoislehti ja Tehy.

Vuoden ensihoitaja-tunnuksen
saaneet:
2011 Heikki Sederholm
2012 Matti Purhonen
2013 Simo Saikko
2014 Simo Ekman
2015 Sanna Kauppinen
2016 Juhani Seppälä

