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1. Hallinto, valmius ja henkilöstö
Vuosi 2019 oli osaltamme kiireistä kehittämisen aikaa. Erikoissairaanhoitoon kuuluva kotisairaala
toiminta oli tullut osaksi kenttäpalveluita loppuvuodesta 2018, joten toiminnan koordinointi ja
kehittäminen olivat vasta alussa. STM ja THL olivat antaneet toimeksiannon sairaanhoitopiireille
pystyttää alueelleen päivystysapu 116117 toiminta vuoden 2019 aikana. Päijät-Hämeessä päätettiin
ottaa päivystysapu 116117 omaksi toiminnaksi ja osaksi Akuutti 24 kenttäpalveluita. Loppusyksystä
2018 aloitimme Sotekoti (Sosiaali- ja terveystoimen koordinaatio- ja tilannekeskus) projektin yhtymän
strategian mukaisesti. Tähän kokonaisuuteen sisältyi myös valtakunnallinen päivystysapu 116117
toiminnan aloitus. Päivystysapu toimintojen valmistelua toteutettiin koko kevät moniammatillisen
työryhmän vetämänä. Sotekoti ja päivystysapu 116117 toiminta alkoi huhtikuussa 2019. Näiden kaikkien
tulevaisuuteen ja potilasmäärien kasvun hillitsemiseksi suuntaavien toimintojen rakentaminen ja
aloittaminen on vienyt suuren osan hallinnollisista resursseistamme vuonna 2019.
Vuoden 2019 tehtävämäärät laskivat, kun tarkastellaan ensihoitopalvelun yksiköiden suorittamia tehtäviä
kokonaisuutena. Hätäkeskuksen välittämät tehtävät kasvoivat hyvin maltillisesti, ollen ainoastaan
luokkaa + 0,2 %. Tukitehtävien osalta tehtäviä siirtyi kotisairaalan mobiilihoitajille ja EVA -ensihoitajille
vähentäen ensihoitopalvelun yksiköiden suorittamia tehtäviä. Vaikka ensihoidon tehtävämäärien kasvu
on taittunut loivemmaksi, emme siltikään ole päässeet ensihoitopalvelulle asetettuihin tavoitteisiin. Myös
henkilöstön työkuorma, varsinkin Lahden toimialueella on näkynyt työhyvinvoinnissa ja henkilöstön
jaksamisessa.
Henkilöstön käyttöä yhteistoimintasopimuksen mukaisessa ensihoidossa Pelastuslaitoksen ja Akuutti 24
ensihoidon välillä on jatkettu suunnitellun mukaisesti. Ensihoitohenkilöstöä käytettiin ristiin jo
työvuorolistoja suunnitellessa. Myös äkillisten poissaolojen paikkaamisessa hyödynnettiin molempien
organisaatioiden resurssia ja näin ollen äkillisten sairauspoissaolojen johdosta ei ylityötä syntynyt. Näitä
tapahtumia oli vuoden aikana yhteensä 17 kertaa. Niin sanottua puskuriresurssilla (resurssia, mutta ei
poissaoloja) kyettiin perustamaan ylimääräisiä yksiköitä 27 kertaa vuoden aikana ja ne suorittivat 377
ensihoidon tehtävää (noin 1 % vuoden 2019 tehtävistä). Akuutti24 kenttäpalveluita tuotetaan tällä
hetkellä 157 henkilötyöpanoksella (netto HTV 130). Moniammatillisessa yksikössämme työskentelee
ensihoitajia eri tasoilta, kenttäjohtajia, osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia, sairaanhoitajia niin
kotisairaalassa kuin päivystysavussa. Lisäksi kenttäpalveluissa työskentelee lääkäreitä ja kaksi
toimistosihteeriä. Työnkierto ja muiden työntuntemus on edellytys saumattomalle yhteistyölle. Tämä on
asia, joka vaatii jatkossa entistä enemmän huomiota. Ensihoitopalveluun kuuluu tämän lisäksi PäijätHämeen pelastuslaitoksen sekä yksityisen palveluntuottajan ensihoitajia ja heidän esimiehiään,
yhteensä vielä noin 90 henkilötyöpanosta.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotisairaalatoiminta nivoutui kiinteäksi osaksi Akuutin palveluita
vuoden 2019 aikana. Toimintamalleja kehitettiin aktiivisesti ja loppuvuodesta kotisairaala oli usein jo
täynnä. Kotisairaalan EVA -yksiköiden tehtävänkuva muuttui suunnitellusti menneen vuoden aikana.
Yksiköitä hyödynnettiin enenemässä määrin ensihoidon tehtävissä ensivasteena ja päivystysapu
116 117 kautta tulleissa hoidon tarpeen arviointi tehtävissä (kuvio 18).
Alku vuodesta 2019 Akuutti24 ensihoitolääkäripäivystys laajeni niin, että yksikkö oli Akuutti24 ensihoidon
ja päivystyksen käytettävissä 12h maanantaista lauantaihin. Tämän ansiosta ensihoidon
konsultaatiopalvelut ovat tasalaatuistuneet merkittävästi alueellamme. Lääkäri on myös osallistunut
kentällä hätätilapotilaiden hoitoon parantaen väestön yhdenvertaisuutta ensihoitolääkäripalveluissa sekä
kouluttanut ensihoitajia ja akuuttilääkäreitä ensihoitolääketieteeseen erikoistuvien akuuttilääkäreiden
ensihoidon perehtymisjaksolla.
LFE eli Learning From Excellence (erinomaisuudesta oppiminen) työkalu otetiin käyttöön koko
Akuutti24:ssä heti alkuvuodesta. Toimintamallilla haetaan ja tehdään näkyväksi arjen työssä koettuja
onnistumisia ja hyviä toimintamalleja. Toimintamalli toimii Akuutti24 sisällä (kenttäpalvelut ja
sairaalapalvelut), sekä ennen kaikkea organisaatiorajojen yli. Akuutti24 kenttäpalveluissa on ollut liki 70
positiivista ilmoitusta. Osa näistä on koskettanut yhteistyökumppaneitamme (pelastuslaitos, poliisi,
sosiaalipäivystys tai joku muu SoTe -toimija).

2. Ensihoitopalvelu
2.1 Vuoden 2019 palvelutasopäätöksen toteuma
Ensihoidon palvelutasotavoitteet (palvelulupaus) on laadittu HUS erityisvastuualueen ensihoidon
ohjausryhmässä ja hyväksytty yhtymän hallituksessa. Taulukossa 1 kuvataan Päijät-Hämeen
ensihoitopalvelun toteuma kussakin kiireysluokassa sekä eri riskialueella 1-3 minuutteina ja sekunteina.
Muulle alueelle (riskialue 4) ei ole erikseen määriteltyjä tavoitteita. Palvelutasotavoitteet ovat
yhtymätasoisia.
Riskialuemääritys perustuu STM:n määrittelemään aluejakoon, joka taas perustuu Suomen
ympäristökeskuksen
ylläpitämään
alueluokitukseen.
Hätäkeskuslaitoksen
ERICAhälytystietojärjestelmän käyttöönotto keväällä 2019 lisäsi merkittävästi A- ja B-kiireysluokan tehtäviä,
mutta samalla C- ja D-kiireysluokan tehtävien määrä väheni. Tämä selittää osin heikentyneitä
palvelulupauksen toteumia.
Vihreällä taulukossa 1 esitetään palvelulupauksen mukaisesti toteutunut palvelutaso yhtymätasoisesti ja
punaisella ne alueet, joissa tavoitteisiin ei päästy. A- ja B-kiireysluokkien toteumassa on mukana
ensivasteyksiköt.

Taulukko 1. Palvelutasopäätöksen toteuma 1.1-31.12.2019 riskiruuduittain minuutteina ja sekunteina.

Vertailuna vuoden 2018 toteuma:
A 50 %

A 90 %

B 50 %

B 90 %

1

05:22

10:20

05:42

09:56

2

07:14

12:59

07:43

13:44

3

15:10

26:32

15:15

26:56

4

18:40

31:16

17:40

36:37

C 90 %

D 90 %

31:29

73:21

47:25

66:36

2.2 Ensihoitopalvelun talous ja kulurakenne
Toimintatuotot alittuivat, suurin syy tähän oli KELA maksuosuuksien jääminen edellisen vuoden tasoa
matalammaksi ja siirtokuljetustuottojen väheneminen jälleen edellisen vuoden tasosta.
Kokonaisuudessaan päätyttiin noin 0.7 M € alijäämään. Nousu sisältää esimerkiksi sisäisten erien
kasvun (0,15M €) sekä yhtymässä toteutetun hoitohenkilöstön tehtävänvaativuuden arvioinnista /
yleiskorotuksesta aiheutuneet kulut (0,35M €) sekä pelastuslaitoksen alijäämä (0,075M €), joita ei ole
huomioitu budjetissa. (Taulukko 2)

Taulukko 2. Ensihoidon tilinpäätös
20021610 Ensihoitopalvelut;
20021623 Lukittu EVA-yksikkö

Voimassa oleva
talousarvio 2019

Alkup. TA

TP 2019

Tot
%

Tot.kasvu
%

Myyntituotot

-170 000

-234 000

-155 638

91,6

-16,3

Maksutuotot

-480 000

-480 000

-454 989

94,8

-5,2

-2 730 330

-2 800 000

-2 645 402

96,9

-1,4

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot

-100,0
-115 129

-115 304

100,2

—

-3 495 459

-3 514 000

-3 371 333

96,4

0,6

Henkilöstökulut

6 329 423

5 796 067

6 299 498

99,5

11,4

Palvelujen ostot

6 070 000

6 326 514

6 024 348

99,2

0,7

Aineet, tarvikkeet j

438 000

324 134

430 315

98,2

5,4

Muut toimintakulut

570 000

545 500

668 567

117,3

21,0

13 407 423 12 992 215

13 422 729

100,1

6,5

Toimintakulut
Vyörytykset

1 310 356

1 266 624

1 349 697

103,0

12,2

-159 901

-161 829

-119 255

74,6

-37,1

1 150 455

1 104 795

1 230 442

107,0

21,4

11 062 419 10 583 010

11 281 838

102,0

10,0

1

—

-98,2

11 281 839

102,0

10,0

94 153

94 153

100,0

-16,3

TILIKAUDEN TULOS

11 156 572 10 677 163

11 375 991

102,0

9,7

TILIKAUDEN YLI-/ALIJ

11 156 572 10 677 163

11 375 991

102,0

9,7

Suoritepohjaiset sis
Sisäiset erät
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -K
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALEN

11 062 419 10 583 010
94 153

Ensihoitopalvelun kustannukset vuonna 2019 olivat 15.1 M € ja tuottoja oli 4.2 M €, eli kuntien osuudeksi
jäi 11 M €. Tämä on noin 250 € tehtävältä.
Kulurakenteesta 42% on yhtymän henkilöstön palkkoja, 34% pelastuslaitoksen sopimus kaikkineen,10 %
yksityisen palveluntuottajan sopimus, 9 % on yhtymän sisäisiä vyörytyksiä ja muita pienempiä kulueriä
(kuvio 1).

Kuvio 1. Kiireellisen ensihoidon kulurakenne 2019

2.3 Ensihoitopalvelun resurssit ja tilastoa vuodelta 2019

Ensihoitotehtävät
Ensihoitopalvelun ensihoitoyksiköt ilman johto- ja lääkäriyksiköitä suorittivat vuoden 2019 aikana
yhteensä 43 947 tehtävää (keskiarvo 120 tehtävää /vrk), joista hätäkeskuksen kautta hälytettyjä
ensihoitotehtäviä oli 40136 kpl (kuvio 2). Tässä luvussa ovat mukana myös hätäkeskuksen kautta tulevat
ensihoitopalveluun kuuluvat siirtokuljetukset. Kokonaistehtävämäärä väheni edellisvuodesta 1221
tehtävällä (- 2,7%), vaikka alkuvuoden osalta kasvua näytti olevan. Pelkästään hätäkeskuksen
hälyttämien ensihoitotehtävien osalta kasvua oli ainoastaan 72 tehtävää (+0,2 %). Jousto-ohjeen
kasvaneesta toteutuksesta johtuen resurssit olivat silti välillä hyvin niukat. Painopiste vuonna 2019
lisääntyneissä tehtävissä oli kiireellisissä tehtävissä (A ja B-tehtävät kasvaneet 2415 tehtävää).
Tehtävänkesto (ka) kaikki tehtävät (ensihoito, siirtokuljetukset, tukitehtävät) ja yksiköt huomioiden oli 111
minuuttia ja ainoastaan ensihoitotehtävät huomioiden 83 minuuttia. Kohteessa potilaan luona kaikki
tehtäväluokat ja kiireellisyydet huomioiden ensihoitoyksiköt ovat olleet n 13 minuuttia (ka.).
Päijät-Hämeen oma lääkäriyksikkö PH00 päivysti Akuutti24:ssä ma-la 12/6 periaatteella. Vuoden 2019
aikana PH00 suoritti yhteensä 941 ensihoidon korkeariskistä tehtävää ja vastasi liki 20 ensihoitajien
puhelinkonsultaatioon työvuoronsa aikana. Yksikön työpanoksesta valtaosa kohdistuu Akuutti24:n
hätätilapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä eri ammattiryhmien kouluttamiseen.
Lääkärihelikopteri hälytettiin Päijät-Hämeen alueelle 167 kertaa: FinnHEMS10 Vantaalta 103 kertaa ja
FinnHEMS 30 Tampereelta 64 kertaa. Tämä on 17 % vähemmän vuoteen 2018 verrattuna.
Lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri hoiti potilasta paikan päällä 23 kertaa. Neljä potilasta kuljetettiin
helikopterilla ja lääkärihelikopterin lääkäri on saattanut lisäksi seitsemän potilasta ambulanssilla
sairaalaan jatkohoitoon.

Ensivastetehtävät
Ensivasteyksiköt suorittivat 1176 ensivastetehtävää koko Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun alueella.
Ensivastetta alueellamme tuottaa Päijät-Hämeen, Kymenlaakson sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten
ensivasteyksiköt sekä Lahden Järvipelastajat. Tehtävämäärä on vähentynyt 154 tehtävällä (11,5%),
vaikka hätäkeskusuudistuksen myötä kiireellisten tehtävien määrä on muutoin kasvanut.

Siirtokuljetukset
Ensihoitopalveluun kuuluvia siirtokuljetuksia (707) oli vuonna 2019 1220 kpl.
Vuosi 2019 oli
ensimmäinen vuosi, kun ensihoitopalveluun kuuluvat ja siihen kuulumattomat siirtokuljetukset STM:n
ohjeistuksen mukaisesti eroteltiin. Ensihoitopalveluun kuuluva siirtokuljetuskoodi (707) tuli käyttöömme
vasta Erica hätäkeskusjärjestelmän myötä 2.4.2019. Kiireettömiä siirtokuljetuksia (ensihoidon
tehtäväkoodi 793 ja 794) suoritettiin 2308 kpl. Siirtokuljetusten kohdentuminen ensihoitoyksiköille on
laskenut vuosittain luokkaa 5-10 %. Kela-taksijärjestelmän käyttöönoton jälkeen kaikki
paaritaksi/esteettömien taksien tilaukset ovat siirtyneet pois yhtymän tilannekeskuksen vastuulta, eikä
tilastoja tältä osin ole saatavilla.

Terveystoimen muut tehtävät
Ensihoitoyksiköt suorittivat vuonna 2019 yhteensä 830 sosiaali- ja terveystoimen muuta tehtävää (Kuvio
2). Tähän kokonaisuuteen kuuluvat mm. injektiolääkitys, suonen sisäinen antibioottihoito, suoniyhteyden
avaaminen, poliisille humalatilanäytteen ottaminen, poliisivankilatehtävä tai muu hoito – ja/tai tukitehtävä
kotiin tai sosiaali- ja terveydenhuollonyksikköön vietynä. EVA yksikkö (EPH 071) yhdellä ensihoitajalla
suoritti näistä tehtävistä suurimman osan (703 kpl eli 85 %). Näistä muista tehtävistä suurin osa oli
puhelintehtäviä, eli EVA yksikön tekemiä hoidontarpeen arvio -tehtäviä puhelimitse (345 kpl) sekä
poliisivankilaan tehtyjä hoidollisia tehtäviä (206 kpl).

Naapuriapu
Muille sairaanhoitopiireille annettiin naapuriapua yhteensä 216 kertaa. Tämä on 90 tehtävää enemmän
kuin vuonna 2018. Tämä selittyy uuden Erica hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotolla. Erica laskee
kohteen tavoitettavuuden aina nopeamman yksikön mukaisesti, riippumatta minkä sairaanhoitopiirin
yksiköstä on kyse.

Valmiussiirrot
Kenttäjohtajan
ja
ensihoidon
tilannekeskuksen
toimesta
suoritettiin
273
valmiussiirtoa
ambulanssityhjiöiden välttämiseksi Päijät-Hämeen alueella. Valmiussiirtojen määrä väheni jälleen
tilastollisesti merkittävät 40%, vaikka niiden tarve on ennallaan. Tämä johtuu osittain siitä, että
kenttäjohtajat kiireen keskellä ilmoittavat valmiussiirron yksikölle radiolla, eivätkä tee sitä Codea
ohjelmistolla, jolloin siitä jäisi tilastoihin merkintä.

Kenttäjohtoyksikkö
Päivystävä kenttäjohtaja hälytettiin alueelle 2310 kertaa. Hälytysten määrän kasvu ainoastaan
kenttäjohtoyksikön osalta oli noin 17%. Tämä osin selittyy uuden hätäkeskusjärjestelmä Erican
käyttöönotolla, jonka johdosta kiireelliset A-tehtävät ovat kasvaneet. Kenttäjohtaja osallistui kentällä 549
korkeariskisen tehtävän hoitotyöhön. Tehtävämäärä on vähentynyt johtuen lääkäriyksikön valmiusajan
laajentumisesta lauantaille. Kenttäjohtajan tärkein tehtävä ensihoitoasetuksen mukaisesti on ensihoidon
valmiuden ja resurssien varmistaminen, ensihoitopalvelun organisointi sekä operatiivinen johtaminen,
varsinkin moniviranomaistehtävillä.
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Kuvio 2. Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun tehtävämäärät (ei sisällä johtoyksikön EPH01 eikä
lääkäriyksiköiden tehtäviä).

Ensihoitopalvelun tehtävien kasvu valtakunnallisesti on ollut n 5 % vuosittain. Päijät-Hämeessä kaikkien
tehtävien osalta (= ensihoitotehtävät, siirtokuljetukset, valmiussiirrot sekä ensihoidon muut tehtävät)
kasvu vuodesta 2013 vuoteen 2018 oli 19 %. Pelkästään ensihoitotehtävien osalta kasvu on ollut 24 %
(kuvio 3). Ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen tehtävämäärän nousu on ollut maltillinen (n 1 %).
Ensihoitopalvelun tehtävissä on mukana ensihoitopalveluun kuuluvat siirtokuljetukset. Kaikkien tehtävien
vähenemisessä näkyy toiminnanohjauksen muutos, jossa kiireettömiä tukitehtäviä kohdennetaan
kotisairaalan mobiilihoitajille ja EVA-hoitajille. Myös tilastoitujen valmiussiirtojen väheneminen näkyy
tässä tilastossa.

Kuvio 3. Ensihoitopalvelun tehtävien muutokset 2013 - 2019.

Joustot ja lisäresurssit
Ensihoitopalvelun jousto-ohje on johdon operatiivisen työkalu, jolla voidaan äkillisten poissaolojen
johdosta tilapäisesti ja lyhytaikaisesti vähentää resurssia potilasturvallisuus huomioiden. Johtamisohje
on myös operatiivisen johdon työkalu, jolla voidaan perustaa lisäresurssia lyhytaikaisesti ruuhkien ajaksi.
Vuonna 2019 on joustoja tehty 81 kertaa. Osa näistä oli ainoastaan osan päivää ja kokonaisia 12h
työpäiviä oli kaikkiaan 67 kpl. Näistä olisi kertynyt yhteensä 804 valmiustuntia.
Yhteistoimintamenettelystä johtuen joustoja olisi jouduttu toteuttamaan syksyllä vieläkin enemmän,
mikäli yhteistä resurssia ei olisi voitu hyödyntää.
Koko resursoinnin osalta on huomioitava yhteistoiminnan mukaisessa ensihoitopalvelussa hyödynnetyt
listoilla olevat henkilöstöresurssit. Niillä on saatu perustettua ylimääräisiä yksiköitä. Resurssia kyettiin
perustamaan 27 kertaa vuoden aikana ja ne suorittivat 377 ensihoidon tehtävää (n 1 % vuoden 2019
tehtävistä).

Ensihoitotehtävien jakauma kiireellisyysluokittain
Vuonna 2019 Päijät-Hämeessä (kuvio 4) oli A-tehtäviä (hätätilapotilas) 3167 kpl, B-tehtäviä (epäselvä
riskioire tai tapahtuma) 11725 kpl, C-tehtäviä (tavoitettavuus 30 min) 13715 kpl ja D-tehtäviä (kiireetön
ensihoitotehtävä tai aikatilaustehtävä) oli 15313 kpl. Kiireellisten tehtävien A -ja B tehtävät
yhteenlaskettu kasvu oli jopa 19%. Tämä aiheutti sen, ettei kenttäjohto ja tilannekeskus kyennyt
suunnittelemaan ensihoitopalvelun resursseja näiden hetkellisten ruuhkien osalta. Samanaikaisesti
kiireettömät tehtävät jonoutuivat, joten emme niissäkään päässeet kaikilta osin palvelutasoon.

Kuvio 4. Vuoden 2019 ensihoitotehtävien jakautuminen kiireellisyysluokittain (tilastoissa ei kaikista
tehtävistä löydy kiireellisyyttä [tuntematon]).

Lääkärikonsultaatiot
Lääkäriä ensihoidosta konsultoitiin vuonna 2019 yhteensä 8309 kertaa (ka. 23 kertaa vuorokaudessa).
Vastaava määrä vuonna 2018 oli 7723 ja 2017 6393 kertaa. Nousujohteinen määrä selittyy osin omalla
ensihoitolääkäritoiminnalla. Lisäksi kasvaneilla päivystyskäynti kotona -tehtävillä on oma osuutensa.
Konsultaatiot liittyvät pääosin potilaan hoitamiseen ja lääkitsemiseen kohteessa, jatko- ja kotihoidon
toteutuksen ohjeistamiseen sekä potilaan kuljetusosoitteen selvittämiseen.

Päivystyskäynti kotona
Ensihoitotehtävä ei suinkaan aina johda kuljetukseen. Tavoitteena onkin saada potilaalle oikea ja
tarkoituksen mukainen apu ja ohjaus oikean SOTE-palvelun piiriin. Tällöin potilaan tutkimisen ja
mahdollisen hoidon jälkeen potilas jää kotiin tai tapahtumapaikalle. Näitä tehtäviä kutsutaan X-tehtäviksi.
Päijät-Hämeen alueella kyseisiä tehtäviä oli vuonna 2019 yhteensä 22856 kpl (kuljettavat sekä EVA
yksiköt). Tämä oli 52 % kaikista ensihoitotehtävistä ja kasvua edellisvuoteen verrattuna on tullut 13,8 %.
Kun tehtävistä poistetaan X-9 (tehtävä peruuntunut) on ensihoidon toimesta tehtävä päättynyt 38,5 %
tilanteeseen, joka ei ole johtanut kuljetukseen. Ensihoitoyksiköiden (EVA + kuljettavat) osalta on X-5 (ei
Kela-korvattava) ja X-8 (Kela-korvattava) on molemmat kasvaneet merkittävästi. X-8 tehtävät ovat
lisääntyneet miltei 20 % ja X-5 tehtävät 17 %. Kokonaistehtävämäärä on vähentynyt merkittävästi ja
samaan aikaan myös kuljetettujen potilaiden määrä on vähentynyt (X-tehtävien kasvu). Myös X-3
tehtävät ovat kasvaneet entisestään (143 %).

Kuvio 5. Ei kuljetukseen johtaneet ensihoitotehtävät ja niiden jakautuminen kuljettavien
ensihoitoyksiköiden ja EVA yksikön osalta.
X-1 = kuollut, X-2 = annettu poliisin huostaan, X-3 = pyydetty kohteeseen muuta viranomaisapua, X-4 = muu kuljetus hoitoon, X-5
= ei tarvetta lääkinnällisille toimenpiteille, X-6 = potilas kieltäytyi kuljetuksesta, X-7 = potilasta ei löydetty, X-8 = potilas on hoidettu
kohteessa, X-9 = tehtävä peruttu.

Ensihoitoyksiköiden käyttöasteet
Käyttöasteet ovat pysyneet pääosin vuoden 2018 tasolla. Alkuvuodesta käyttöasteet ja kuormittuminen
näkyivät kasvuna, mutta hätäkeskusuudistuksen ja oman kiireettömien tehtävien uudelleen organisoinnin
myötä käyttöasteet on tehtävämäärän ohella laskenut. Yleisesti voidaan todeta, että pohjoisella ja
eteläisellä alueella pääsääntöisesti käyttöasteet ovat pysyneet ennallaan. Käyttöasteet (ka) pohjoinen 28
% ja eteläinen 29 %. Lahdessa käyttöasteet ovat korkeita, keskiarvon ollessa koko vuoden osalta
tasaisesti
50
%
luokkaa.
Yksiköiden
käyttöasteisiin
voidaan
vaikuttaa
päivittäisellä
kenttäjohtamistoiminnalla ja tiiviillä yhteistyöllä hätäkeskuksien ja oman Sotekoti:n kanssa jakaen
kiireettömiä tehtäviä tasaisesti myös kotisairaalan EVA -yksiköille ja mobiilihoitajille (Kuvio 6).
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Kuvio 6. Ensihoitopalvelun ensihoitoyksiköiden käyttöasteet (vuoden ka.).
Sinisellä on merkitty ympäri vuorokauden valmiudessa olevat ja vihreällä osa-aikaisesti valmiudessa
olevat ensihoitoyksiköt.
Kuten kuvio 6 osoittaa työllistää Lahden alue enemmän tehtäviä yksikkömäärään nähden kuin
pohjoisella tai eteläisellä alueella. Pohjoisella ja eteläisellä alueella on miltei samantasoiset
käyttöasteet. Huomioitavaa on, että kauempana päivystyspisteestä joudutaan myös varaamaan
resurssia pitkien tavoitettavuusaikojen johdosta. Viimeisten neljän vuoden aikana tammi - ja joulukuu on
ollut kiireisintä aikaa, mutta vuoden 2019 osalta kaksi kiireisintä kuukautta olivat kesä- ja heinäkuu
(kuvio 7).
Erityisesti Lahden kuormitusasteiden oleminen tasaisesti yli 50 % ja tehtävien sijoittuminen tietylle
vuorokauden ajalle osoittaa, että resursseja tarvitaan eniten aamun klo 7 ja illan klo 22 välillä (kuvio 6 ja
8).

Kuvio 7. Ensihoitopalvelun käyttöasteet (ka.) kuukausitasolla ensihoidon kuljettavat yksiköt ja EVA
huomioituna (ei varayksiköt).
Ensihoidossa ja akuuttihoidossa tehtävät tulevat usein ryppäinä ja kuormitushuiput ovat jaksottaisia.
Tällöin tehtäviä tulee enemmän kuin on resursseja. Tällöin tehtävät jonoutuvat ja ne hoidetaan
kiireellisyysluokan mukaisessa järjestyksessä. Tehtävät myös viivästyvät ja tämän johdosta
palvelutasopäätöksen mukaisiin tavoitteisin ei näiden tehtävien osalta päästä. Tasainen kuukausitasolle
tuotu järjestelmän kuormitus (Kuvio 7) ei tuo esiin päivittäisiä useamman tunnin kuormitushuippuja vaan
osoittaa palvelutarpeen olevan melko tasaista.

Ensihoitotehtävien jakaantuminen päivittäin ja vuorokaudenajoittain
Päijät-Hämeen aluetta tarkasteltaessa tehtävien jakaantuminen eri viikonpäiville ja vuorokaudenajoille
osoittaa akuuttipalveluiden kysynnän suuren heittelyn. Tämä on tyypillistä akuuteille palveluille.
Keskiarvo tehtäville olisi vuosi tasolla 6196 tehtävää / viikonpäivä, mutta heittelyä on välillä 5813 - 6469.
Selkeästi eniten tehtäviä on edelleen lauantaisin (keskiarvona 124 tehtävää /vrk). Vähiten tehtäviä on
selkeästi sunnuntaisin (kuvio 8).
Vuorokauden ajalle jaoteltuna tehtäviä on eniten päiväaikaan, koska kiireettömistä tehtävistä ja
siirtokuljetuksista suurin osa sijoittuu aamun kello kahdeksan ja illan kello yhdeksän välille.
Päiväaikainen kiire on pidentynyt aina iltaan asti, kun aiemmin lasku alkoi jo klo 17 aikoihin, johon jo
vuonna 2015 kiinnitimme huomiota. Tähän yhtenä vaikuttajana on yleisestikin päivystyspalveluiden
tarpeen lisääntyminen ilta-ajalle. Selkeästi hiljaisinta on yöllä kolmen ja kuuden välillä (kuvio 9). Selkeästi
kiireisintä ensihoidossa on perjantaiaamusta aina sunnuntaiaamuun, jolloin suoritetaan kahdessa
vuorokaudessa liki 30 % koko viikon tehtävistä.

Kuvio 8. Tehtävien jakaantuminen viikonpäivittäin vuositasolla. Kuviossa on mukana ensihoidon
kuljettavat yksiköt sekä EVA yksikkö.
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Kuvio 9. Tehtävien jakaantuminen eri vuorokaudenaikoihin vuositasolla 60 min tarkkuudella tehtävän
alkamistunnin mukaan.

2.4 Ensihoidon vastaanottotoiminta (EVA) hätäkeskusrajapinnassa
Ensihoidon vastaanottopalvelu (EVA) on kuulunut palvelurakenteeseemme jo vuodesta 2015.
Toimintamuoto on muokkautunut muutoksen mukana ja nyt Akuutti24 kenttäpalveluissa toimii neljä (4)
EVA -yksikköä. Yksi näistä yksiköistä (EPH071) toimii ensihoitopalvelussa hoitotasoisella 24/7
valmiudella, suorittaen pääsääntöisesti hätäkeskuksen välittämiä kiireettömiä tehtäviä, sekä kiireellisiä
ensivastetehtäviä/tukitehtäviä muille ensihoidonyksiköille. Lisäksi tämä ensihoitopalveluun kuuluva
yksikkö tekee kotisairaalan potilaskäyntejä. Varsinkin silloin kun kotisairaalassa on paljon potilaita. Loput
kolme EVA -yksikköä ovat osa kotisairaalatoimintaamme suorittaen pääsääntöisesti kotisairaalan
kotikäyntejä. Osaamisestaan johtuen nämä yksiköt toimivat rajapinnassa suorittaen myös
ensihoitopalvelun kiireellisiä tehtäviä ensivasteena ollessaan lähimpänä terveydenhuollon yksikkönä.
Näiden yksiköiden toiminnasta enemmän kotisairaalan alla.

Kuva 1. Ensihoidon vastaanotto toimintaa tuottavia EVA-yksiköitä

EVA toiminnan tilastoa (EPH071)
Ensihoitopalveluun kuuluva EVA -yksikkö suoritti vuonna 2019 yhteensä 3828 tehtävää. Se on 8,7 %
kokonaistehtävämäärästä. Normaalien kuljettavien ensihoitoyksiköiden keskimääräinen tehtävämäärä oli
noin 2150 tehtävää vuodessa. Tehtävistä ensihoitopalvelun tehtäviä oli 2922 tehtävää ja muita tehtäviä
mm. kotiin tuotettavia palveluita (esim. hoidon tarpeen arviot) 705 kpl (kuvio 2 ja 10).
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Kuvio 10. EPH 071 EVA yksikön tarkempi tehtäväjakauma suoritettujen tehtävien osalta.

Kuvio 11. EPH071 EVA yksikön X-tehtävät (% osuus kokonaistehtävämäärästä)
EVA yksiköille ja kotisairaalan mobiilihoitajille on kenttäpalveluissa kohdennettu pääosa
terveydenhuollon tukitehtävistä ja kotiin tuotettavista palveluista. Pääosan mm. poliisivankilan
lakisääteisistä tehtävistä suorittivat juuri EVA -yksiköt (kuvio 10). Kuljettavat ensihoitoyksiköt (19 kpl)
suorittavat vuonna 2019 ainoastaan 103 kyseisenlaista tehtävää, kun vuonna 2018 niitä oli vielä 167.

2.5 Ensihoitopalvelun prosesseja ja yhteistoiminta 2019
Ensihoitopalvelun koulutustoteuma
Ensihoitopalvelun koulutus jatkui pääosin samalla rakenteella kuin aikaisempinakin vuosina. Haasteena
oli
koulutustoiminnasta
vastaavan
kenttäjohtajan
viran
pitkä
hakuprosessi
(johtuen
yhteistoimintamenettelystä ja julkisesta keskustelusta). Vuoden 2019 koulutuksen teemana oli
verenkiertovajaus ja sen hoito ja siihen liittyvät toimenpiteet.
Koulutustoteuma oli seuraava: 1 alueellinen koulutuspäivä, 18 tiimipäivää, 1 MOVI-harjoitus
(kemikaalionnettomuus), 2 kotisairaalan EVA tiimipäivää, 1 lääkäriyksikön koulutuspäivä, 86 tuntia
lääkehoitokoulutusta ja noin 100 ensihoitajan osallistuminen non-stop-koulutukseen. Lisäksi pidettiin 34
kertaa eri sisältöistä- ja pituista simulaatioharjoitusta ensihoitoyksiköiden, lääkäri- ja kenttäjohtoyksikön
kanssa.
Tiimipäivillä oli keväällä ajoharjoittelua liukkaankelin ajoradalla ja syksyllä
verenkiertovajauksen
hoitamiseen liittyviä aihekokonaisuuksia (ulkoinen tahdistus, kardioversio, lääkehoito jne.). Lisäksi
syksyllä järjestettiin ensihoitopalvelun alueellinen koulutuspäivä.
Verkko-opinnoissa osa henkilöstöstä suoritti Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVE) – kurssit.

Työturvallisuus
Ensihoito toimii ihmisten lähellä ja heidän kodeissaan. Työturvallisuus on nykyisin hyvin esillä ja se onkin
oleellinen osa työtämme, jotta auttaja kykenee toimimaan auttajana eikä hänestä tule autettavaa. Tällä
hetkellä akuuttihoitotyötä tekeviä auttajia kohtaan liittyvä sekä verbaalinen että fyysinen väkivalta on
lisääntynyt.
Työturvallisuuden osalta selvittiin viime vuosi onneksi ilman vakavia työtapaturmia. Asemapaikkojen
sisäilma- asiat aiheuttivat työturvallisuushaasteita. Hartolaan saatiin jo uusi asemapaikka, Orimattilan
uuden aseman rakennustyöt ovat alkaneet aseman suunnitteluvaiheella ja Nikulankadun asemapaikan
sisäilmaongelman eteen tehdään jatkuvasti töitä.

Kuvio 11. Työtapaturma- ja läheltä piti ilmoitukset.
Kuluneen vuoden aikana työturvallisuuden osalta työtapaturmat/väkivallan kohteeksi joutumiset/
ammattitautiepäilyt ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna 33:sta ilmoituksesta 39:ään
ilmoitukseen. Läheltä piti -tilanteiden ilmoitusten määrä on puolestaan laskenut 19:sta ilmoituksesta
17:ään ilmoitukseen. Tilastot siis kertovat, että työtapaturmat ym. ovat lisääntyneet ja läheltä piti tilanteet

vähentyneet. Toisaalta ilmoitusten suhde on pahasti vääristynyt ja tämä kertoo siitä, ettei läheltä piti
ilmoituksia tehdä alkuunkaan riittävästi ja tähän toivotaankin huomattavaa parannusta .
Työturvallisuuden osalta saavutettiin merkittävä parannus tilaamalla kaikille vakituisille työntekijöille
henkilökohtaiset suojaliivit ja liivihankinnat jatkuvat edelleen yhteiskäyttöliivien osalta. Tämä päätös
tehtiin ensihoitopalvelun yhteisessä työturvallisuustyöryhmässä, joka on toiminut aktiivisesti jo vuodesta
2013. Ensihoitoyksiköihin hankittiin sekä työturvallisuuden parantamiseksi että potilaan hoidon
tehostamiseksi kemikaaleja neutralisoivaa Diphoterine -liuosta kemikaalialtistumisten varalle.
Työhyvinvoinnin osalta työhyvinvointityöryhmä on jatkanut toimintaansa pitkän tauon jälkeen viime
vuoden aikana. Työryhmä on käsitellyt Mitä kuuluu -kyselyn tuloksia ja käsittely jatkuu nyt kevään
aikana. Olemme myös mukana työhyvinvoinnin muutoshankkeessa, jota vetää työelämäohjaajat Simo
Laine sekä Harri Toukola.
Työryhmän aloitteesta on käynnistetty mentoritoiminta, ja defusing-toimintaa on tehostettu parantamalla
yhteistyötä A24 sairaalapalveluiden ja PHPELA:n kanssa perustamalla yhteinen defusing-ohjaajien pooli.

Potilasturvallisuus Haipro -ilmoitukset
Vuonna 2019 ensihoitopalveluita koskevia Haipro-potilasturvallisuusilmoituksia tuli kaikkiaan 64
kappaletta. Määrällisesti luku vuoteen 2018 verrattuna oli hieman alhaisempi.
Ilmoitusten teko ja tapahtumien kuvaus on nykyisin tarkemmin tehty kuin muutama vuosi sitten. Tällä on
merkitystä tapahtumien käsittelyssä. Ensihoitajat olivat ilmoittajana lähes puolessa ensihoitopalvelua
koskevissa potilasturvallisuusilmoituksissa.
Tapahtumista läheltä piti -tilanteita oli 9,4 % ja tapahtui potilaalle noin 72 %. Yleisesti voidaan olettaa,
että läheltä piti tilanteita tulisi olla enemmän kuin tapahtui potilaalle ja siksi pyrimme panostamaan
tulevaisuudessa kouluttamaan ilmoitusten täyttöä ja tekoa ensihoitopalvelussa toimiville henkilöille lisää.

Kuvio 12. Potilasturvallisuusilmoitukset

Ilmoitusten käsittely on johtanut 67 % informointiin sekä keskusteluun tapahtuneesta esimerkiksi akuutti
24 kenttäpalveluiden työkokouksessa ja 2,3 % on viety eteenpäin ylemmälle tasolle käsiteltäväksi.

Asiakastyytyväisyys QPro -ilmoitukset
Yhtymässä kerätään palautetta QPro – järjestelmän avulla. Ensihoidossa palautteen saaminen yhteen
paikkaan on usein haastavaa, koska palautetta menee eri toimijoille (pelastuslaitos sekä yksityinen
palveluntuottaja). Myös jatkuvan palautteen saaminen on ensihoidossa haastavaa, sillä hoitojaksomme
ovat lyhyitä. Palautteen talteen ottaminen teknisesti lyhyen hoitojakson aikana ei ole ilman hyviä teknisiä
järjestelyitä mahdollista. Tästä syystä ensihoidossa saamme palautetta vain, jos asiat ovat menneet
todella hyvin tai huonosti. Vuonna 2019 saimme jo hyvin palautetta, yhteensä 287 palautetta (vuonna
2018 vain 14).

Palautteiden mukaan toimintamme on pääsääntöisesti kiitettävää, sillä palvelukokemuksen keskiarvo oli
4,4 (asteikolla 1-5). Saamamme rakentava ja kehittävä palaute koski pääsääntöisesti henkilökunnan
käyttämistä tai kuljettamatta jättämistä, joista viimeisintä ei aina vieläkään nähdä väestötasolla
vaihtoehtona, kun ensihoito tulee paikalle.

Kuvio 13. Ensihoidon palvelupalautteita

Yhteistoimintaviranomaiset
Pelastustoimen ja poliisin kanssa yhteiset viikoittaiset tapaamiset jatkuivat. Tapaamiset toteutetaan
videon välityksellä ja niihin osallistuu aina ensihoidosta hallintoa ja kenttäjohtoa. Palavereiden tarkoitus
on lisätä turvallisuustietoisuutta alueellamme, jotta pystymme paremmin ja turvallisemmin tuottamaan
ensihoitopalvelua. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana arvioimassa alueemme yleisötapatumia yhdessä
muiden viranomaisten kanssa.
Taktisen ensihoidon (TEMS) ryhmä on harjoitellut aktiivisesti Hämeen poliisin sekä muiden
viranomaisten kanssa korkeariskisten tilanteiden taktista ensihoitoa ja kehittänyt operatiivisia
valmiuksiaan. TEMS-ryhmä on osallistunut useille tehtäville poliisin tukena sekä turvannut Suomen EUpuheenjohtajuuskauden kokouksia ja valtiovierailuja.
Merkittävimpänä uudistuksena oli Erica hätäkeskusjärjestelmän uudistus, jonka jalkautus onneksi
alueellamme tapahtui hätäkeskus kerrallaan: Kuopion hätäkeskus siirtyi Ericaan tammikuussa, Turku
huhtikuussa ja Kerava vasta myöhemmin toukokuussa.

3. Kotisairaala
Kotisairaala toiminta on nivoutunut kiinteäksi osaksi Akuutti24 kenttäpalveluita. Kotisairaala toiminta
lyhentää ja korvaa tehokkaasti erikoissairaanhoidon osasto jaksoja sairaalassa. Kotisairaalassa voidaan
hoitaa mm. punasolutiputuksia, kivunhoitoa, erilaisia injektioita, antibioottihoitoja, alipaineimuhoitoja ja
erilaisia sairaalatason hoitoa vaativia haavoja. Tavoitteemme potilaan hoitamisesta enemmissä määrin
kotiin, toteutuu entistä useammin. Vanhusväestön kohdalla tämä on erittäin merkityksellistä, sillä
ruuhkaiset päivystykset eivät ole aina oikea paikka monisairaille vanhuksillemme. Kotisairaala toiminta
alkoi 2018 syksyllä kahdeksalla kotisairaalan mobiilihoitajalla, mutta palliatiivisen hoidon siirryttyä
takaisin ikäkuntoon on kotisairaala toimintaa hoidettu nyt vuoden verran kuuden kotisairaalan
mobiilihoitajan ja kolmen EVA -yksikön resursseilla ympäri vuorokauden.

Kuva 2. Kotisairaalan autoja ja hoitajia

3.1 Tilastoa
Kotisairaala suoritti vuonna 2019 yhteensä 24 845 laskutettavaa suoritetta / potilaskontaktia.
Hoitojaksoja vuoden ajalla kertyi 3020 ja nämä kohdistuivat yhteensä 2180 potilaaseen. Osa
potilaistamme käytti palvelua useaan kertaan. Yli 8 uutta hoitojaksoa alkaa joka päivä ja tahti tuntuu
lisääntyvän.

Kuvio 14. Kotisairaalan kontaktit kuukausittain

Kuvio 15. Potilaskontaktit päivittäin (%)
Kotisairaalatoiminnassa, kuten monessa muussakin akuuttitoiminnassa potilasmäärät vaihtelevat hyvin
paljon (kuvio 14). On päiviä, jolloin on rauhallisempaa ja seuraavana päivänä on niin paljon potilaita, ettei
kotisairaalaan enempää mahdu. Kun resurssein käyttö tehokasta, näkyy se päivittäisessä käytössä
(kuvio 15).
Kotisairaalan koordinaattorit Sotekoti:sta pitävät kirjaa tilanteista, jolloin kotisairaala on täynnä. Näitä
tilanteita on syksyn 2019 aikana ollut useita kymmeniä. Potilaan hoitojakson toteutukseen vaikuttaa
käyntien tiheys ja ajankäyttö hoitotilanteessa. Mikäli infektiopotilaan luona tulee käydä kolme kertaa
vuorokaudessa, niin on se täynnä olevaan kotisairaalan mahdotonta saada mahtumaan. Toisaalta
kerran vuorokaudessa tapahtuvia hoitokäyntejä saadaan helpommin mahtumaan. Olemmekin toiminnan
kehittämiseksi aloittamassa apteekin kanssa yhteistyössä 24h antibiootti pumppujen käytön.

Kuvio 16. Kotisairaalan käynnit kunnittain

Kuvio 17. Kotisairaalan käynnit kunnittain verrattuna asukasmäärään (/1000 asukasta)
Kotisairaalan käytöstä suurin osa määrällisesti kohdentuu Lahteen, jossa suurin osa alueemme ihmisisistä
asuu. Kun käyttöä verrataan kunnan asukaslukuun, voidaan todeta, että Lahden ulkopuolella saadaan yhtä
tehokkaasti kotisairaalan palveluita. Iitissä, Padasjoella ja Hartolassa jopa enemmän kuin Lahdessa (kuvio
16 ja 17).

3.2. Kotisairaalan EVA-yksiköt
Kotisairaala toiminnan yhdistyessä osaksi Akuutti24 kenttäpalveluita päädyimme perustamaan osan
resurssista monikäyttöiseksi EVA toiminnaksi. Näin erikoissairaanhoitoon kuuluvaa resurssia voidaan
tehokkaasti ja potilaslähtöisesti hyödyntää myös ensihoitopalvelun tehtävillä. Kalusto on yhtenevää
ensihoitopalvelun EVA -yksikön kanssa ja henkilöstön perehdytys ja osaaminen vastaa kokenutta
päivystyksen sairaanhoitajaa yhdistettynä vähintään laajennetuilla perustason ensihoitovelvoitteilla.
Perehdytys ja muutos on vienyt oman aikansa ja yksiköiden tehtäväprofiili on hiljalleen muuttumassa.
Sotekoti (Sosiaali- ja terveystoimen koordinaatio- ja tilannekeskus) lähettää yksikön aina useammin
hoidontarpeen arvio tehtävälle tai hätäkeskus ensivastetehtävälle (kuvio 18).

Kuvio 18. Kotisairaalan EVA-yksiköiden tehtävät kuukausittain
Tehtävämäärä kotisairaalan puolella on yleisestikin jatkuvasti kasvamassa ja käyttöasteet ovatkin jatkuvasti
käytössä olevien yksiköiden osalta korkeat (kuvio 19). Kotisairaalatehtävien päälle kotisairaalan EVA yksiköille tulee tehtäväprofiilin ja toiminnan muutosten johdosta entistä enemmän hoidontarpeen arvio (HTA)
ja ensivaste (EVY) tehtäviä. Osa ensihoitopalvelulla aiemmin tulleista tukipalvelu tehtävistä on siirtynyt EVA yksiköille. Tulevaisuudessa kun itse pystymme vaikuttamaan hätäkeskuksen hälyttämiin kiireettömiin
tehtäviin (D-tehtävät) niin voimme harkiten suunnitella millä tavoin tehtävät suoritetaan.

Kuvio 19. Kotisairaalan EVA-yksiköiden keskimääräinen käyttöaste% kuukausittain

EVA -toiminnan perusteluna kotisairaalassa on terveydenhuollon ammattilaisen hyödyntäminen
lähimmänyksikön periaatteella ensihoidon tehtävillä (ambulanssityhjiöt). Hätäkeskusjärjestelmä Erican
johdosta EVA yksiköiden hälytysohjeen toteuttaminen on alkuun ollut haastavaa. Tähän on osittain syynä
ollut HUS erva Erica pääkäytön resurssipula (kuvio 20).

Kuvio 20. EVA -yksiköiden EVY-tehtävät kiireellisyyksineen 6-12/2019

3.3 Palvelupalaute
Kotisairaalan palvelupalautteen saamisessa on ollut haasteita. Yhtymän QPro-järjestelmä on sähköinen.
Kotisairaalan potilaissa on kaikenikäisiä potilaita, mutta suuri osa on ikääntyneitä potilaita. Internetin käyttö
palautteen antamisessa on haastavaa, jos ei ole omaa tietokonetta kotona. Jatkossa toimitamme paperisen
lomakkeen jokaiselle potilaallemme. Vuonna 2019 saimme sähköisesti yhteensä 11 palautetta, joiden
mukaan toiminta koetaan erittäin hyväksi (kuvio 21).

Kuvio 21. Kotisairaalan QPro palaute

4. Päivystysapu 116 117
Päivystysapu 116117 aloitti toimintansa Päijät-Hämeessä 1.4.2020. Toiminnan suunnitteluvaiheessa jo
todettiin
palvelun
merkitys
potilasohjauksessa
ja
akuuttipalveluiden
resurssien
käytössä.
Perusterveydenhuollon palveluiden niukkuus ja kapeus näkyy päivystyspalveluissa, niin ensihoidossa kuin
päivystyksessäkin, joten on hyvin tärkeä päästä vaikuttamaan potilaiden ohjaukseen heti alkuvaiheessa.
Päivystysapu toiminto istutettiin samaan tilaan ensihoidon kenttäjohdon ja kotisairaalan koordinaation
kanssa. Näin haluttiin yhdistää osaaminen ja resurssien käyttö ketterästi erikoissairaanhoidon eri
toimintoihin. 2017 maakuntamallissa esitetty kaiken SoTe-toiminnan 24/7 koordinaatio tulee olla tavoitteena
eli ns. maakunta SOTETIKE.
Toimintaan on resursoitu 13 sairaanhoitajaa ja yksi apulaisosastonhoitaja, joilla olemme päässeet hyvin
käyntiin. Puheluiden määräksi arvioitiin 60 000, mutta vuoden lopussa yhdeksän kuukauden jälkeen on
puheluiden vuosiarvio 70 000.

4.1 Päivystysapu tilastoja
Toiminnan alusta alkaen on toimintaan liittyviä tunnuslukuja tilastoitu. Puheluiden määrä vuokaudessa eri
ajankohtineen, puheluiden määrä viikossa, kuukaudessa viikonpäivineen, missä ajassa on pystytty
vastaamaan puheluun ja takaisin soitettujen puheluiden määrä. Tilastoista voidaan todeta, että päivystysapu
on kuten muutkin päivystyspalvelut, palvelutarpeeltaan vaihtelevaa ja näin ollen haastava
henkilöstöresurssia suunniteltaessa. Puheluita tulee kuukausi tasolla 5290 – 6825 välillä, kiireisintä on
päivisin, kun ihmiset ovat hereillä ja suurin tarve palveluille on viikonloppuisin, kun virka-aikaiset palvelut
eivät ole käytössä. Toiminnan kiireisin päivä on ollut maanantaina 23.12 kun puheluita oli 317 ja hiljaisin
päivä oli tiistai 7.5 125 puhelulla (kuviot 22-24).

Kuvio 22. Päivystysapu 116 117 puhelumäärät kuukausittain

Kuvio 23. Päivystysapu 116 117 puhelumäärät viikonpäivittäin

Kuvio 24. Päivystysapu 116 117 puhelumäärät 2 tunnin välein

Toiminnassa seurataan myös soittajan asemaa, soiton syytä ja lopputulemaa. Näin saamme tärkeää tietoa
millaista apua asiakkaamme kaipaavat ja miten voimme toimintaamme kehittää. Soittojen syistä nähdään
paikallisesti missä SOTE -palveluissa on kehitettävää. Esimerkiksi meillä Päijät-Hämeessä toiseksi yleisin
syy soittaa päivystysapuun oli hampaiden / ikenen oire/vaiva ja näitä oli 9% kaikista puheluista (kuvio 25).
Taulukko 25. Päivystysapu 116 117 puheluiden syy, TOP 5

Soittojen syyt TOP 5
1. Muu asia 13%
2. Hampaiden / ikenen oire / vaiva
3. Kuume 4,8%

9%

4. Muu yleisoire/ - vaiva 4,7%
5. Lääkitykseen liittyvät kysymykset ja tiedustelut

4,6%

Kuvio 25. Päivystysapu 116 117 soittajan asema

Kuviossa 25 näkyy päivystysapuun soittajien asema. Omasta asiasta soittavien osuus on selkeästi suurin ja
sitten toisena tulee vanhemmat, jotka soittavat alaikäisen lapsensa asiasta. Viranomaisena soittajat ovat
pääosin palveluasumisen, hoitokotien ja kotihoidon henkilökuntaa, jotka soittavat asiakkaidensa puolesta.

Kuvio 26. Päivystysapu 116 117 toiminta, eli mihin puhelu on johtanut

Lopputulemasta näkee hyvin, miten laaja-alaisesti asiakkaita ohjataan eri palveluiden piiriin. Päivystysapu
numerosta ei voida vielä ohjatta puhelua suoraan hätänumeroon 112, vaan on pyydettävä avuntarvitsijaa
itse soittamaan hätänumeroon. Päijät-Hämeen toiminnassa erityisenä ja valtakunnassakin ainoana
ominaisuutena on ensihoidon ja kotisairaalan hoitajien kotikäynnit. Päivystysavun sairaanhoitaja tiedustelee
kotisairaalan koordinaattorilta resurssia kotikäynnille ja yhdessä koordinoidaan käynti esimerkiksi samaan
palvelutaloon, johon kenties jossakin kohdin on hoitaja menossakin käymään. Näitä hoidontarpeen
arviointikäyntejä oli yhdeksän kuukauden aikana yhteensä 351 kertaa. Tämä toimintamalli lisääntyy kovaa
vauhtia ja tuleekin oleman yksi kehityskohteistamme tulevaisuudessa.

4.2 Päivystysapu QPro-palautteet
Päivystysapu palvelulla ei ole ollut omaa QPro palautekanavaansa vaan palautetta on vuoden 2019 osalta
kysytty Akuutti24 ensihoidon ja päivystyksen palautekyselyissä. Palaute oli erittäin hyvää palautteiden niiden
vastausten osalta, joissa päivystysapu oli huomioitu.

Kuvio 27. Päivystysapu 116 117 QPro palvelupalaute.

Lahdessa 2.3.2020
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