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1. Hallinto, valmius ja henkilöstö
Vuosi 2020 oli sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin poikkeuksellinen. Keväällä suunnitelmat menivät
osaltamme täysin uusiksi ja toimintoja tuli priorisoida. Monelta osin myös kenttäpalveluissa resurssien
tarve ja painopiste muuttuivat. Ensihoidossa tehtävämäärät vähenivät, kun samaan aikaan
päivystysavun ja kotisairaalan toiminnot ruuhkautuivat.
Vuoden 2020 tehtävämäärät ja potilaskontaktit ensihoidossa laskivat merkittävästi. Osasyynä tähän oli
kevään Korona -pandemia ja sen mukana tuomat vaikutukset ihmisten liikkumiseen ja käyttäytymiseen.
Meillä Päijät-Hämeessä kokonaistehtävämäärä ensihoidossa väheni 10%. Tässä tärkein tekijä on
Sotekoti -työskentelyn tehostuminen ja monipuolistuminen. Päivystysapu 116117 kautta tehdyt hoidon
tarpeen arviointikäynnit sekä kiireettömien ensihoitotehtävien tarkempi hoidon tarpeen arviointi ovat
vähentäneet ensihoidon tehtäviä merkittävästi. Toisaalta vuosi 2020 kotisairaalassa ja päivystysavussa
olivat todella kiireistä, voisi puhua jopa ruuhkasta. Kotisairaalassa suoritteet kasvoivat yli 200% ja
päivystysavussa puheluiden määrä kasvoi 59% verrattuna vuoteen 2019.
Syksyllä 2019 alkaneiden yhtymän yhteistoimintamenettelyiden seurauksena ensihoidosta vähennettiin
yöaikaista resurssia Heinolasta tammikuun alussa ja Iitistä toukokuussa. Heinolan osalta tehtiin
henkilöstön siirrot niin, että Lahdessa yhtymän henkilöstön miehittämä 24/7 yksikön henkilöstö miehitti
Heinolan 12/7 yksikön ja Pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyi Heinolasta Lahteen miehittämään edelleen
24/7 yksikköä. Näin henkilöstön vähennys tältä osin tapahtui ainoastaan yhtymän tuotannossa. Iitistä
vähennettiin yöaikaista resurssia kesäajaksi ja syyskuusta eteenpäin yöaika Iitissä hoidettiin EVAyksikön valmiudella.
Henkilöstön käyttöä yhteistoimintasopimuksen mukaisessa ensihoidossa Pelastuslaitoksen ja Akuutti 24
ensihoidon välillä on jatkettu suunnitellun mukaisesti. Ensihoitohenkilöstöä käytettiin ristiin jo
työvuorolistoja suunnitellessa, ei ainoastaan äkillisten poissaolojen paikkaamisessa. Näin ollen äkillisten
sairauspoissaolojen takia mahdollisesti syntyviä ylitöitä pystyttiin vähentämään. Niin sanotulla
puskuriresurssilla (resurssia, mutta ei poissaoloja) kyettiin perustamaan ylimääräisiä yksiköitä 133 kertaa
ja ne suorittivat 553 ensihoidon tehtävää (noin 1,4 % vuoden 2020 tehtävistä). Akuutti24
kenttäpalveluissa
työskentelee
ensihoitajia
eri
tasoilta,
kenttäjohtajia,
osastonhoitajia,
apulaisosastonhoitajia,
sairaanhoitajia
niin
kotisairaalassa
kuin
päivystysavussa.
Lisäksi
kenttäpalveluissa työskentelee useita erikoislääkäreitä. Työnkierto ja muiden työntuntemus on edellytys
saumattomalle yhteistyölle ja resurssien tehokkaalle hyödyntämiselle. Tämä mennyt vuosi, jos mikä
osoitti, että synergiasta on hyötyä. Yhtymän ensihoidossa muutoksen työhyvinvointihanke jatkui
Parinpellossa pidetyillä päivillä. Ensihoitopalveluun kuului tämän lisäksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen
sekä yksityisen palveluntuottajan ensihoitajia ja heidän esimiehiään.
Kotisairaalan ja päivystysavun tarpeen kasvaminen ei olisi onnistunut ilman henkilöstön siirtoja. Yhtymän
vahvuus oli koko Korona-vuonna joustavassa henkilöstön osaamisen hyödyntämisessä siellä missä sitä
tarvittiin. Henkilöstölle tämä oli vaativaa ja kuormittavaa, koska useinkaan syvälliselle perehdyttämiselle
ei jäänyt riittävästi aikaa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän erikoissairaanhoidon kotisairaalatoiminta on
kiinteä osa Akuutin palveluita. Toimintamalleja muokattiin vallitseva tilanne (pandemia) huomioiden ja
kotisairaalan käyttö lisääntyikin menneen vuoden aikana yli resurssien. Kotisairaalan EVA -yksiköiden
tehtävänkuva muuttui suunnitellusti vuoden aikana. Yksiköitä hyödynnettiin enenemässä määrin
päivystysapu 116 117 kautta tulleissa hoidon tarpeen arviointi -tehtävissä (kuviot 30 ja 31).
Vuoden 2020 lopulla Akuutti24 ensihoitolääkäripäivystys laajeni niin, että yksikkö oli Akuutti24
ensihoidon ja päivystyksen käytettävissä 12h kaikkina viikon päivinä. Tämän ansiosta ensihoidon
konsultaatiopalvelut ovat tasalaatuistuneet alueellamme. Lääkäri on myös osallistunut kentällä
hätätilapotilaiden hoitoon parantaen väestön yhdenvertaisuutta ensihoitolääkäripalveluissa sekä
kouluttanut ensihoitajia ja akuuttilääkäreitä ensihoitolääketieteeseen erikoistuvien akuuttilääkäreiden
ensihoidon perehtymisjaksolla.
Tämä on toistaiseksi Akuutti24 kenttäpalveluiden viimeinen vuosikertomus tässä muodossaan. Vuoden
2021 alusta alkaen Akuutti24 on yksi iso kokonaisuus, jonka sisällä toimii useampi akuuttihoidon
toimintayksikkö.
3

2. Ensihoitopalvelu
2.1 Vuoden 2020 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
ympäristökeskuksen ylläpitämään alueluokitukseen.

aluejakoon,

joka

taas

perustuu

Suomen

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 1.1-31.12.2020 riskiruuduittain minuutteina ja sekunteina.

Vertailuna vuoden 2019 toteuma:

2.2 Ensihoitopalvelun resurssit ja tilastoa vuodelta 2020

Ensihoitotehtävät
Ensihoitopalvelun ensihoitoyksiköt ilman johto- ja lääkäriyksiköitä suorittivat vuoden 2020 aikana
yhteensä 39536 tehtävää (keskiarvo 108 tehtävää /vrk), joista hätäkeskuksen kautta hälytettyjä
ensihoito/kansalaistehtäviä oli 36929 kpl (kuvio 1). Tässä luvussa ovat mukana myös hätäkeskuksen
kautta tulevat ensihoitopalveluun kuuluvat siirtokuljetukset. Kokonaistehtävämäärä väheni
edellisvuodesta 4401 tehtävällä (- 10 %). Pelkästään hätäkeskuksen hälyttämien ensihoitotehtävien
osalta vähennystä edellisvuoteen oli 1838 tehtävää (ensihoitotehtävät + ensihoitopalveluun kuuluvat
siirtokuljetukset). Tehtävänkesto (ka) kaikki tehtävät (ensihoito, siirtokuljetukset, tukitehtävät) ja yksiköt
huomioiden oli 336 minuuttia ja ainoastaan ensihoitotehtävät huomioiden 81 minuuttia. Kohteessa
potilaan luona kaikki tehtäväluokat ja kiireellisyydet huomioiden ensihoitoyksiköt ovat olleet n 10
minuuttia (ka.).
Päijät-Hämeen oma lääkäriyksikkö PH00 päivysti Akuutti24:ssä ma-la 12/6 periaatteella aina
marraskuun alkuun asti. Viimeiset kaksi kuukautta lääkäriyksikkö oli valmiudessa 12/7. Vuoden 2020
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aikana PH00 suoritti yhteensä 764 ensihoidon korkeariskistä tehtävää ja vastasi 25 ensihoitajien
puhelinkonsultaatioon työvuoronsa aikana. Yksikön työpanoksesta suuri osa kohdistuu myös Akuutti24:n
hätätilapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä eri ammattiryhmien kouluttamiseen.
Lääkärihelikopteri hälytettiin Päijät-Hämeen alueelle 149 kertaa: FinnHEMS10 Vantaalta 85 kertaa ja
FinnHEMS20 Turusta yhden kerran, FinnHEMS30 Tampereelta 62 kertaa ja FinnHEMS60 Kuopiosta
yhden kerran. Lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri hoiti potilasta paikan päällä 27 kertaa. Kuusi potilasta
kuljetettiin helikopterilla ja lääkärihelikopterin lääkäri on saattanut lisäksi 14 potilasta ambulanssilla
sairaalaan jatkohoitoon.

Ensivastetehtävät
Ensivasteyksiköt suorittivat 712 ensivastetehtävää koko Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun alueella.
Ensivastetta
alueellamme
tuottivat
Päijät-Hämeen,
Kymenlaakson
sekä
Itä-Uudenmaan
pelastuslaitosten ensivasteyksiköt sekä Lahden Järvipelastajat. Tehtävämäärä vähentyi merkittävät
40%. Tämä selittyy Covid-19 -pandemian aikaisista muutoksista ensivasteen hälytysohjeessa, jolla
pyrittiin suojaamaan pelastajia koronatartunnoilta ja säilyttämään vuorovahvuudet riittävinä.

Siirtokuljetukset ja potilaskuljetukset
Ensihoitopalveluun kuuluvia siirtokuljetuksia (tehtäväkoodi 707) oli vuonna 2020 1374 kpl. Kiireettömiä ei
ensihoitopalveluun kuulumattomia siirtokuljetuksia / potilaskuljetuksia (ensihoidon tehtäväkoodi 793 ja
794) suoritettiin 1428 kpl, joka oli 38% vähemmän kuin vuonna 2019. 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 2020 yhteensä 631 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 (483 kpl eli 63 %). Ensihoitopalvelun yksiköiden käyttö näissä
tehtävissä on vähentynyt, SOTEKOTI:n lähettäessä tehtävälle lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman
avun esim. kotisairaalan sairaanhoitajan.

Naapuriapu Päijät-Hämeeseen ja Päijät-Hämeestä
Muille sairaanhoitopiireille annoimme naapuriapua yhteensä 266 kertaa. Tämä on 50 tehtävää enemmän
kuin vuonna 2019. Tehtävät jakautuivat 13 kunnan alueelle ja eniten tehtäviä suoritettiin Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin alueelle (64 kertaa). Tämä jatkuva kasvu (vuonna 2019 kasvu oli 90 tehtävää) selittyy
uudella Erica -hätäkeskusjärjestelmällä. Erica laskee kohteen tavoitettavuuden aina nopeamman yksikön
mukaisesti, riippumatta siitä minkä sairaanhoitopiirin yksiköstä on kyse.
Muiden sairaanhoitopiirien yksiköitä hälytettiin Päijät-Hämeen puolelle yhteensä 321 kertaa. Eniten Iittiin,
Padasjoelle, Kärkölään ja Pukkilaan.

Valmiussiirrot
Kenttäjohtajan
ja
ensihoidon
tilannekeskuksen
toimesta
suoritettiin
158
valmiussiirtoa
ambulanssityhjiöiden välttämiseksi Päijät-Hämeen alueella. Valmiussiirtojen määrä väheni jälleen
tilastollisesti, 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.
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Kenttäjohtoyksikkö
Päivystävä kenttäjohtaja hälytettiin alueelle 609 kertaa. Hälytysten määrä laski merkittävästi. Tämä
selittyy Covid-19 -pandemian seurauksena tehdystä hälytysohjeen muutoksesta, jolla kenttäjohto
keskitettiin ensihoidon tilannekeskukseen. Kenttäjohtajan tärkein tehtävä ensihoitoasetuksen mukaisesti
on ensihoidon valmiuden ja resurssien varmistaminen, ensihoitopalvelun organisointi sekä operatiivinen
johtaminen, varsinkin moniviranomaistehtävillä.
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Kuvio 1. Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun tehtävämäärät (ei sisällä johtoyksikön EPH01 eikä
lääkäriyksikön EPH00 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 2). Ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen tehtävämäärä kääntyi laskuun v. 2019 ja nyt vuonna
2020 jopa - 10%. Kaikkien tehtävien vähenemisessä näkyy toiminnanohjauksen muutos, jossa
kiireettömiä tehtäviä kohdennetaan kotisairaalan mobiilihoitajille ja EVA-hoitajille. Lisäksi uutena
toimintamuotona syyskuun alussa aloitettu kiireettömien ensihoitotehtävien hoidon tarpeen tarkempi
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arvio SOTEKOTI:n toimesta tuotti selkeää hyötyä potilaille sekä siirsi toimintaa kevyempien palveluiden
hyödyntämiseen.

Kaikki tehtävät

Ensihoitotehtävät
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Kuvio 2. Ensihoitopalvelun tehtävien määrä vuosittain 2013 – 2020 (ei sisällä johto- ja lääkäriyksiköitä).

Kuvio 3. Ensihoitopalvelun kaikki suoritetut tehtävät suhteessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen
asukaslukuun vuosittain 2013 – 2020.

Joustot ja lisäresurssit
Ensihoitopalvelun jousto-ohje on johdon operatiivisen työkalu, jolla voidaan äkillisten poissaolojen takia
tilapäisesti ja lyhytaikaisesti vähentää resurssia potilasturvallisuus huomioiden. Johtamisohje on myös
operatiivisen johdon työkalu, jolla voidaan perustaa lisäresurssia lyhytaikaisesti ruuhkien ajaksi. Vuonna
7

2020 on joustoja tehty 88 kertaa. Osa näistä oli ainoastaan osan päivää ja kokonaisia 12h työpäiviä oli
kaikkiaan 55, joista 34 oli EVA -yksikön joistoja. Näistä kokopäiväisistä joustoista olisi kertynyt yhteensä
660 valmiustuntia (EVA -yksikön osuus 420 tuntia).
Koko resursoinnin osalta on huomioitava yhteistoiminnan mukaisessa ensihoitopalvelussa hyödynnetyt
listoilla olevat henkilöstöresurssit. Niillä on saatu perustettua ylimääräisiä yksiköitä. Resurssia kyettiin
perustamaan jopa 133 kertaa ja ne suorittivat 553 ensihoidon tehtävää (n 1,4 % vuoden 2020
tehtävistä).

Ensihoitotehtävien jakauma kiireellisyysluokittain
Vuonna 2020 Päijät-Hämeessä (kuvio 4) oli A-tehtäviä (hätätilapotilas) 3734 kpl, B-tehtäviä (epäselvä
riskioire tai tapahtuma) 11173 kpl, C-tehtäviä (tavoitettavuus 30 min) 12944 kpl ja D-tehtäviä (kiireetön
ensihoitotehtävä tai aikatilaustehtävä) oli 13023 kpl. Kiireellisten tehtävien A -ja B tehtäviä oli
yhteenlaskettuna vastaava määrä kuin vuonna 2019 (+0,1%). Kiireellisiä C ja kiireettömiä D-tehtäviä oli
10,5% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tässä merkittävänä tekijänä on kiireettömien (D-luokan)
ensihoitotehtävien ns. sisäänotto, eli ensilinjan ammattilaisemme tekevät kaikille erillisen hoidon tarpeen
arvion puhelimitse.
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Kuvio 4. Vuoden 2020 ensihoitotehtävien jakautuminen kiireellisyysluokittain (tilastoissa ei kaikista
tehtävistä löydy kiireellisyyttä [tuntematon]).

Lääkärikonsultaatiot
Omaa ensihoidon lääkäriä konsultoitiin vuonna 2020 yhteensä 7925 kertaa (ka. 25 kertaa vuorossa).
Vastaava määrä vuonna 2019 oli 8309. Pieni vähennys konsultaatioissa selittyy osin vähentyneillä
tehtävämäärillä. Lisäksi osa lääkärikonsultaatioista ohjautuu kotisairaalan lääkärille, kun hoidon tarpeen
arviota on tekemässä kotisairaalan sairaanhoitaja tai EVA-ensihoitaja. Konsultaatiot liittyvät pääosin
potilaan hoitamiseen ja lääkitsemiseen kohteessa, jatko- ja kotihoidon toteutuksen ohjeistamiseen sekä
potilaan kuljetusosoitteen selvittämiseen.
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Päivystyskäynti kotona (X-tehtävä)
Ensihoitotehtävä ei aina johda kuljetukseen. Näitä tehtäviä kutsutaan X-tehtäviksi. Tavoitteena onkin
saada potilaalle oikea ja tarkoituksen mukainen apu ja ohjaus oikean SOTE-palvelun piiriin. Tällöin
potilaan tutkimisen (X-5) ja mahdollisen hoidon (X-8) jälkeen potilas voi jäädä kotiin tai
tapahtumapaikalle tai hänet ohjataan tarkoituksen mukaisen palvelun piiriin muulla kulkuneuvolla (X-4).
Potilaalle voidaan myös järjestää kotiin muuta apua (X-3), jolloin vältetään päivystyskäynti.
Päijät-Hämeen alueella X-tehtäviä oli vuonna 2020 yhteensä 22786 kpl (kuljettavat sekä EVA yksiköt).
Tämä oli 55 % kaikista tehtävistä ja muutosta tehtävämäärään suhteutettuna on tullut + 4%. Kun
tehtävistä poistetaan X-9 (tehtävä peruuntunut) on tehtävä päättynyt 42,5%:ssa tilanteeseen, joka ei ole
johtanut kuljetukseen. Ensihoitoyksiköiden (EVA + kuljettavat) osalta X-5 (ei Kela-korvattava) on kasvua
tapahtunut 14% ja X-8 (Kela-korvattava) on odotetusti hieman vähentynyt 5%. X-8 tehtävien vähennys
johtuu osittain siitä, että kiireettömät tehtävät (D-luokka) ohjataan muihin kevyempiin palveluihin jo ennen
kuin perinteinen ensihoitoyksikkö mene potilaan luokse. Myös X-3 tehtävät ovat kasvaneet entisestään
(61 %) kun ensihoito hyödyntää kotisairaalan osaamista (Kuvio 5).

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
Tehtäväsidonnaisuuksissa (käyttöasteet) on tapahtunut laskua verrattuna edelliseen vuoteen.
Tehtävämäärä on selkeästi laskenut (kuviot 1 ja 2), mutta samanaikaisesti tehtäväsidonnaisuus (kuvio 6)
ei ole laskenut samassa suhteessa. Tähän syyksi on arvioitu Korona-aikana yksittäiseen tehtävään
käytetyn ajan pidentymistä henkilöstön suojautumiseen ja puhdistautumiseen sekä kaluston
puhdistamiseen käytetyn ajan kasvaessa.
Yleisesti voidaan todeta, että pohjoisella ja eteläisellä
alueella pääsääntöisesti käyttöasteet ovat pysyneet ennallaan: ka 28%. Lahdessa käyttöasteet ovat aina
olleet korkeammat, keskiarvon ollessa vuoden 2020 osalta 46% kun vuonna 2019 se oli 52 %.
Yksiköiden käyttöasteisiin voidaan vaikuttaa päivittäisellä kenttäjohtamistoiminnalla ja tiiviillä yhteistyöllä
hätäkeskuksien ja oman SOTEKOTI:n kanssa jakaen kiireettömiä tehtäviä tasaisesti kevyemmille
yksiköille, kotisairaalan EVA -yksiköille ja mobiilihoitajille.
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Kuvio 6. Ensihoitopalvelun ensihoitoyksiköiden käyttöasteet (vuoden ka.). (EPH222 ja 323 vaihtuneet kesken
vuoden osa-aikaisiksi yksiköiksi).

Sinisellä on merkitty ympäri vuorokauden valmiudessa olevat ja vihreällä osa-aikaisesti valmiudessa
olevat ensihoitoyksiköt.
Kuten kuvio 6 osoittaa työllistää Lahden alue enemmän tehtäviä yksikkömääräänkin 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 takia. Vuoden 2020 osalta kiireisimmät kuukaudet olivat helmi,
kesä- ja elokuu (kuvio 7).

Kuvio 7. Ensihoitopalvelun käyttöasteet (ka.) kuukausitasolla ensihoidon kuljettavat yksiköt ja EVA
huomioituna (ei varayksiköt).
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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. Tasainen kuukausitasolle tuotu järjestelmän kuormitus
(Kuvio 7) osoittaa miten vuosittainen tehtäväsidonnaisuus on vähentynyt 5% vuodesta 2017 vuoteen
2020. Koko vuoden tasainen tehtäväsidonnaisuuden (ka) oli 2017 40% ja viime vuonna 35%. Maalistoukokuun Covid-19 -tilanteesta johtuva tehtävien vähyys näkyy myös kuviossa 7.

Ensihoidossa toteutuneet kuljetukset ja kuljetusosoitteet
Ensihoidon perinteinen lopputulema on kuljetus sairaalaan, terveysasemalle tai muuhun hoitopaikkaan.
Muutos siihen, että potilaan ja avuntarvitsijan tarkoituksenmukaisin hoito tapahtuukin kotona, on
mahdollistunut laajempien tutkimusmahdollisuuksien ja osaamisen lisääntymisen myötä. Kuljetusmäärät
erikoissairaanhoidon päivystykseen ovatkin vähentyneet merkittävästi viime vuoden aikana. On kuitenkin
huomioitava, että on paljon tilanteita, jolloin tarkemmat tutkimukset ja hoito tulee tehdä sairaalassa.

Kuvio 8. Ensihoidon toteuttamat kuljetukset kuljetusosoitteineen 2019 ja 2020.

Ensihoitotehtävien jakaantuminen päivittäin ja vuorokaudenajoittain
Päijät-Hämeen aluetta tarkasteltaessa tehtävien jakaantuminen eri viikonpäiville ja vuorokaudenajoille
osoittaa akuuttipalveluiden kysynnän suuren heittelyn ja ennakoimattomuuden. Tämä on tyypillistä
akuuteille palveluille. Keskiarvo tehtäville olisi vuositasolla 5848 tehtävää / viikonpäivä, mutta heittelyä
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on välillä 5437 - 6184. Selkeästi eniten tehtäviä oli vuonna 2020 perjantaisin (keskiarvona 119 tehtävää
/vrk). Vähiten tehtäviä on selkeästi edelleen sunnuntaisin (kuvio 9).
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 (klo 22:00), kun aiemmin lasku alkoi jo klo 17 aikoihin.
Tähän yhtenä vaikuttajana on yleisestikin päivystyspalveluiden tarpeen lisääntyminen ilta-ajalle.
Selkeästi hiljaisinta on yöllä kolmen ja kuuden välillä (kuvio 10). Selkeästi kiireisintä ensihoidossa on
perjantaiaamusta aina sunnuntaiaamuun, jolloin suoritetaan kahdessa vuorokaudessa 30 % koko viikon
tehtävistä. Tästä syystä painopistevuorot perjantaille ja lauantaille (yöt) ovat tarpeellisia.

Kuvio 9. Tehtävien jakaantuminen viikonpäivittäin vuositasolla. Kuviossa on mukana ensihoidon
kuljettavat yksiköt sekä EVA yksikkö.
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Kuvio 10. Tehtävien jakaantuminen eri vuorokaudenaikoihin vuositasolla 60 min tarkkuudella tehtävän
alkamistunnin mukaan.
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2.3 Ensihoidon vastaanottotoiminta (EVA) hätäkeskusrajapinnassa
Ensihoidon vastaanottopalvelu (EVA) on kuulunut palvelurakenteeseemme vuodesta 2015.
Toimintamuoto on muokkautunut muutoksen mukana ja nyt Akuutti24 kenttäpalveluissa toimii neljä (4)
EVA -yksikköä. Yksi näistä yksiköistä (EPH071) toimii ensihoitopalvelussa hoitotason 24/7 valmiudella,
suorittaen pääsääntöisesti hätäkeskuksen välittämiä kiireettömiä tehtäviä, sekä kiireellisiä
ensivastetehtäviä/tukitehtäviä muille ensihoidon yksiköille. Lisäksi tämä ensihoitopalveluun kuuluva
yksikkö tekee kotisairaalan potilaskäyntejä. Varsinkin silloin kun kotisairaalassa on paljon potilaita. Loput
kolme EVA -yksikköä ovat osa kotisairaalatoimintaamme (KS-EVA) suorittaen pääsääntöisesti
kotisairaalan kotikäyntejä. Lisäksi KS-EVA yksiköt toimivat ensihoidon rajapinnassa suorittaen myös
ensihoitopalvelun kiireellisiä tehtäviä ensivasteena ollessaan lähimpänä terveydenhuollon yksikkönä.
Eva-toiminnassa kulunut vuosi oli muutosten aikaa. Muutoksia tapahtui niin kotisairaan EVA-yksiköiden
toiminnassa kuin ensihoitopalvelun EVA-yksikön toiminnassa. Osaan menneen vuoden muutoksista
vaikutti vahvasti Covid-19 -pandemia, jonka myötä tehtäväkenttä varsinkin KS-EVA:ssa muuttui
painotukseltaan
HTA-tehtävien
(hoidontarpeenarvio)
ja
näytteenottojen
suuntaan
entistä
voimakkaammin.
KS-EVA:n toimenkuva varsinkin pandemian alkuvaiheessa haki paikkaansa uusien toimintojen
kehittyessä. Päivystysavun kautta tulleiden HTA-tehtävien osuus on kasvanut toivotusti. Yksiköiden
käyttö myös kiireettömiin kansalaistehtäviin lisääntyi syksyllä, kun ensihoidon D-tehtäviä alettiin
käsittelemään SOTEKOTI:ssa. KS-EVA:n osalta siirryttiin loppuvuodesta operoimaan kahdella yksiköllä
24/7 valmiusajalla.
Ensihoitopalvelun EVA-yksikön toimintaan liittyvä suurin muutos oli vuoden loppupuolella yöllisen
valmiusajan siirtäminen Iittiin pilottina. Toiminta nähtiin siinä määrin tarpeellisena, että se sai jatkoa
pysyväksi toimintamalliksi alkaneelle vuodelle.

Kuva 1. Ensihoidon vastaanotto -toimintaa tuottavia EVA-yksiköitä.

EVA toiminnan tilastoa (EPH071)
Ensihoitopalveluun kuuluva EVA -yksikkö suoritti vuonna 2020 yhteensä 2432 tehtävää. Normaalien
kuljettavien 24/7 ensihoitoyksiköiden keskimääräinen tehtävämäärä oli noin 2500 tehtävää vuodessa.
Tehtävistä ensihoitopalvelun tehtäviä oli 1832 tehtävää ja muita tehtäviä mm. kotiin tuotettavia palveluita
(esim. hoidon tarpeen arviot) 483 kpl (kuvio 2 ja 10). Kiireettömien ensihoitotehtävien tarkempi hoidon
tarpeen arviointi SOTEKOTI:ssa vähensi odotetusti ensihoitopalvelun EVA -yksikön tehtäviä. Myös
kotisairaalan sairaanhoitajat ja KS-EVA:t suorittavat suuren osan mm. päivystysavun kautta tulleista
hoidon tarpeen arvio -tehtävistä (kuvio 30). Vuoden 2021 alusta ensihoitopalvelun EVA-yksiköt
suorittavat myös kohdennettuja C-kiireellisyysluokan ensihoitotehtäviä.
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Kuvio 11. EPH 071 EVA-yksikön tarkempi tehtäväjakauma suoritettujen tehtävien osalta.

Kuvio 12. 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-yksikkö (kuvio 12).
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2.4 Ensihoidon kiireettömien D-tehtävien käsittely sosiaali- ja terveystoimen
koordinaatio- ja tilannekeskuksessa (SOTEKOTI)
Pitkään valmistelussa ollut ensihoidon kiireettömien tehtävien haltuunotto tapahtui 1.9.2020.
Hätäkeskuksen tekemän riskinarvion jälkeen hätäkeskuspäivystäjä ohjaa ohjeen mukaisesti Dkiireellisyysluokan tehtävät ensihoidon tilannekeskukseen ensilinjan ammattilaisille / virtuaaliyksiköille
EPH TIKE 1 ja 2. Erillisen koulutuksen saaneet ensilinjan ammattilaisemme ottavat yhteyden
hätäpuhelun soittajaan ja tekevät hoidon- ja/tai palvelutarpeen arvion, toteuttavat puhelinneuvontaa ja
ohjausta. Ensilinjan ammattilainen yhdessä ensihoidon päivystävän kenttäjohtajan kanssa ohjaavat avun
tarvitsijan luokse lähimmän tarkoituksenmukaisimman avun (EVA-yksikkö, kotisairaalan mobiiliyksikkö,
ensihoidon yksikkö tai turva-auttaja) tai antaa palveluohjausta tai koti- ja jatkohoito-ohjeita.
Syyskuusta vuodenloppuun 2020 TIKE1 ja 2 vastaanottivat yhteensä 3046 tehtävää. Näistä tehtävistä
suurimman osan (2425kpl) suoritti TIKE1, joka vastaa tehtävien käsittelystä 24/7. Perinteiselle
ensihoidolle näistä tehtävistä välitettiin 62%, EVA -yksiköille 11% ja puhelimessa hoidettiin loput 27%.
Puhelimessa hoidettu tarkoittaa hoito-ohjeen tai terveysneuvonnan antamista, ohjaamista kiireettömiin
avopalveluihin tai päivystykseen. Kiireettömien ensihoitotehtävien määrä perinteisille ensihoitoyksiköille
väheni kuukausittain n 45% (kuvio 12).
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Kuvio 13. Hätäkeskuksen perinteisille ensihoitoyksiköille välitetyt kiireettömät ensihoitotehtävät.

2.5 Ensihoitopalvelun prosesseja ja yhteistoiminta 2020
Ensihoitopalvelun koulutus- ja opiskelijatoteuma
Ensihoitopalvelun koulutuksen rakenne pysyi edellisten vuosien kaltaisena. Palvelutasopäätöksen
mukaisen täydennyskoulutuksen runkona toimivat tiimikoulutuspäivät (keväällä ja syksyllä), alueellinen
koulutuspäivä syksyllä ja työn lomassa suorittivat ns. non stop -koulutukset. Ensivastekoulutus toteutuu
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toteuttamana erillisen suunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2020 koulutuksellisena pääteemana olivat lävistävät vammat ja niin sanotun TECCtoimintamallin jalkauttaminen sekä toiminta suuronnettomuudessa. Koulutuksen toteuma jakautui
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seuraavasti: alueellinen koulutuspäivä, 18 saman sisältöistä tiimikoulutuspäivää (teemana keväällä
TECC ja syksyllä suuronnettomuus, osallistujia 289 hlöä), kolme saman sisältöistä VATI-kertauspäivää
syksyllä (osallistujia 34), yksi EVA-kertauspäivä (osallistujia 11), non stop-koulutus (TECC ja Lucaspainelulaite, yhteensä osallistumiskertoja 167 kpl) sekä poliisijohtoinen suuronnettomuusharjoitus PAPU
2020 (25 ensihoidon osallistujaa). Lääkäri-, kenttäjohto- ja ensihoitoyksiköiden välillä toteutettiin
muutamia eri sisältöisiä simulaatioharjoituksia. Elokuussa järjestettiin D-tehtävien hoidontarpeen
arvioinnin uudelleenjärjestelyn osalta kaksipäiväinen koulutus toiminnan pilotointiin valituille henkilöille.
Lisäksi suoritettiin muuta vierianalytiikkaan ja lääkitysprotokollamuutoksiin liittyvää täydennyskoulutusta.
Ensivastekoulutus toteutui suunnitelman mukaisesti niin, että päätoimisten
pelastajien
täydennyskoulutusta järjestettiin seitsemästä aiheesta (osallistujia 120 hlöä/aihe). Vapaaehtoisten
ensiauttajien
koulutuskertoja (á
2
tuntia)
oli
56
kertaa
viidestä
aiheesta
(53-143
osallistujaa/koulutusaihe).
Koulutustoiminnan toteutumista vaikeuttivat COVID 19 -pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset.
Esimerkiksi vaativan ensihoidon kevään kertauskoulutuspäivät peruttiin ja syksyn koulutus toteutettiin
etäopetuksena. Niin ikään syksyn alueellinen koulutuspäivä toteutettiin ensimmäistä kertaa webinarina.
Simulaatiotila toimi suurimman osan vuodesta päivystysapu 116117 -palvelun akuuttina lisätilana ja
saatiin takaisin koulutuskäyttöön vasta marraskuun lopulla.
Ensihoitopalvelussa suoritettiin vuonna 2020 yhteensä 70 työharjoittelujaksoa, joista kertyi 388
harjoitteluviikkoa. Jaksokohtaiset tuntimäärät vaihtelivat, mutta laskennallisiesti määrä vastaa noin 1400
harjoittelutuntia. Työharjoittelijoista noin 2/3 oli ensihoitaja AMK -opiskelijoita. Lisäksi perustason
harjoittelujaksolla oli sairaanhoitaja- ja ensihoitoon suuntautuvia lähihoitajaopiskelijoita sekä
pelastajaopiskelijoita. Luvut sisältävät sekä PHHYKY:n että PHPELA:n miehittämien ambulanssien
harjoittelijat.
Koronaviruspandemian puhjettua Suomessa, jouduttiin kaikki harjoittelujaksot keskeyttämään tai
perumaan maaliskuun puolesta välistä toukokuun toiselle viikolle asti. Tänä aikana jäi toteutumatta 17
harjoittelujaksoa, joita osittain pystyttiin uusimaan seuraavana syksynä.

Työturvallisuus
Työturvallisuuden osalta vuosi 2020 kului ilman yhtään vakavaa työtapaturmaa. Ensihoitopalvelu raportoi
vuonna 2020 52 kpl työturvallisuuspoikkeamaa HaiPro -järjestelmään. Raportoiduista tapahtumista 10
kpl oli läheltä piti / uhkatilanne raporttia ja 42 kpl työturvallisuuspoikkeama oli käynyt toteen. Merkittävää
raportoiduissa tapahtumissa oli väkivallan korostunut osuus 20 kpl ja väkivaltaraporttien määrä oli
lisääntynyt vuoteen 2019 verrattuna.
Kuviossa 2 on eritelty vuonna 2020 raportoidut
työturvallisuuspoikkeamat.

Kuvio 14. Vaaratyypit ensihoidossa.
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Työturvallisuuden osalta työn kuormitusta vähentävää jälkipuintia (defusing -toiminta) toteutettiin
yhteistyössä A24 päivystyksen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Vuoden aikana järjestettiin
yhteensä 11 istuntoa.
Työturvallisuuden parantamiseksi ensihoitopalvelu on jatkanut edelleen henkilökohtaisten suojaliivien
hankintoja kuluneen vuoden aikana tavoitteena, että vakituisella operatiivisella henkilöstöllä on jokaisella
henkilökohtaiset suojaliivit.

Potilasturvallisuus ja Haipro -ilmoitukset
Ensihoitopalveluun kohdistuneiden potilasturvallisuusilmoitusten määrä laski hieman edellisvuodesta.
Ensihoidon osalta vaaratapahtuman paikkana ilmoituksissa suurimpana oli muu, joka poikkeaa edellisen
vuoden tilastoista. Muu- ilmoituksissa oli kirjattu tapahtuman selvityksessä raportointiin liittyviä asioita,
työnkuvaan sekä potilaan hoitotilanteessa ilmenneisiin hoitovälinettä koskevia tapahtumia. Ilmoituksista
noin 5% vietiin ylemmälle tasolle käsiteltäväksi ja noin kolmannes ilmoituksista suunniteltiin
keskusteltavaksi esimerkiksi osastokokouksissa tms.

Kuvio 15. Potilasturvallisuusilmoitukset ensihoidossa, tapahtumapaikka.

Tapahtumien ilmoittajista suurimpana nousee ensihoitajien itse tekemät vaaratapahtumailmoitukset
mutta suuri osa tulee myös muilta hoitohenkilöiltä, joten ensihoitopalvelun toiminnasta saadaan myös
arvokasta palautetta ensihoitopalvelun ulkopuolisilta henkilöiltä.
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Kuvio 16. Potilasturvallisuusilmoitukset ensihoidossa, ilmoittaja.

Ensihoidon palvelupalaute
Yhtymässä kerätään palautetta QPro – järjestelmän avulla. Ensihoidossa palautteen saaminen yhteen
paikkaan on usein haastavaa, koska palautetta menee eri toimijoille (pelastuslaitos sekä yksityinen
palveluntuottaja). Pelastuslaitos välittää kaikki heille tulevat palautteet yhtymän QPro-järjestelmään.
Myös jatkuvan palautteen saaminen on ensihoidossa haastavaa, sillä hoitojaksomme ovat lyhyitä.
Palautteen talteen ottaminen teknisesti lyhyen hoitojakson aikana ei ole ilman hyviä teknisiä järjestelmiä
mahdollista. Tästä syystä ensihoidossa saamme palautetta vain, jos asiat ovat menneet todella hyvin tai
huonosti. Vuonna 2020 saimme palautteita 54 kpl, joka on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2019
(287kpl), jolloin toteutimme erillisen postitse lähetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn.
Palautteiden mukaan toimintamme on pääsääntöisesti hyvää. Palvelukokemuksen keskiarvo oli 7,0
(asteikolla 4-10). Saamamme rakentava ja kehittävä palaute koski pääsääntöisesti henkilökunnan
käyttäytymistä, potilaan kohtelua tai kuljettamatta jättämistä. Näistä viimeisintä ei aina vieläkään nähdä
väestötasolla vaihtoehtona, kun ensihoito tulee paikalle.

Kuvio 17. Ensihoidon palvelupalautteen kokonaisarvosana asteikolla 4-10.
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Yhteistoimintaviranomaiset
Pelastustoimen ja poliisin kanssa yhteiset viikoittaiset tapaamiset jatkuivat. Tapaamiset toteutetaan
videon välityksellä ja niihin osallistuu aina ensihoidosta kenttäjohto. Palavereiden tarkoitus on lisätä
turvallisuustietoisuutta alueellamme, jotta pystymme paremmin ja turvallisemmin tuottamaan
ensihoitopalvelua. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana arvioimassa alueemme yleisötapatumia yhdessä
muiden viranomaisten kanssa.
Ensihoitopalvelu osallistui paikallispuolustusharjoitus PAPU 2020 harjoitukseen. Tiistain 8.9.2020
harjoituksen suunnitellusta päävastuu oli ensihoidolla ja poliisilla. Harjoitukseen osallistui ensihoidon,
poliisin, pelastuslaitoksen, puolustusvoimien ja koulutuskeskus Salpauksen lisäksi koko Päijät-Hämeen
keskussairaala. Osa tulosyksiköistä osallistui livenä, kuten AK24 päivystys ja osa simuloidusti ns.
karttaharjoituksena. Harjoituksessa keskussairaalan tuotiin yli 20 eriasteisesti simuloidusti
loukkaantunutta potilasta. Taktisen ensihoidon ryhmä osallistui tämän harjoituksen lisäksi vielä iltapäivän
erilliseen harjoitukseen. 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.

3. Kotisairaala
Kotisairaalatoiminta on nivoutunut kiinteäksi osaksi Akuutti24 kenttäpalveluita. Kotisairaalatoiminta
lyhentää ja korvaa tehokkaasti erikoissairaanhoidon osastojaksoja 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. Vuoden 2020 aikana
kotisairaalan hoitajat suorittivat entistä enemmän myös päivystysapu 116 117 kautta tulleita hoidon
tarpeen arviointeja sekä osallistuivat aktiivisesti Korona -näytteenottoihin mm. hoivapalveluissa.

Kuva 2. Kotisairaalan autoja ja hoitajia.
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3.1 Tilastoa
Kotisairaala suoritti vuonna 2020 yhteensä 62 864 laskutettavaa suoritetta (kuvio 13). Tämä on yli 200%
kasvu edellisvuoteen verrattuna. Suurimman kasvun aiheuttaa Covid-19 -tilanne, kun Covid-19 -testejä
otettiin ja Covid-19 positiivisia hoidettiin kotisairaalassa. Hoitojaksoja kotisairaalaan kertyi yli 20 000
(Kuvio 14). Osa potilaistamme käytti palvelua useaan kertaan.

Kuvio 18. Kotisairaalan suoritteet kuukausittain vuonna 2020, mukana myös Covid-19 tehtävät.

Kuvio 19. Kotisairaalan hoitojaksot kunnittain.
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Kuvio 20. Potilaskontaktit kotisairaalassa päivittäin (%) vuonna 2020.
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 on tehokasta, näkyy se päivittäisessä käytössä.
Vuoden 2020 osalta Covid-19 aiheutti maaliskuusta eteenpäin tarpeen mittavaa kasvua. Loppukeväästä
resursoimme kotisairaalaan lisää henkilökuntaa, jotta pystyimme suoriutumaan kaikista potilaista (kuvio
15).
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 toteutettua. Vuoden 2020 aikana sairaalan apteekin kanssa aloitettu uudistus 24h antibiootti
pumppujen käytöstä tehosti toimintaamme ja entistä enemmän potilaita saatiin mahtumaan
kotisairaalaan.
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Kuvio 21. Kotisairaalan käynnit kunnittain vuonna 2020.

Kuvio 22. 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 (kuviot 21 ja 22).
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Kotisairaala toiminnan yhdistyessä osaksi Akuutti24 kenttäpalveluita perustimme 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. Kuviossa 18 kansalaistehtävät
sisältävät pääosin ensivastetehtäviä lähimpänä yksikkönä ja tukitehtävät ovat päivystysavun kautta
tulleita hoidontarpeen arviointi -tehtäviä (kuvio 18).
Tehtävämäärä kotisairaalan puolella on yleisestikin jatkuvasti kasvanut, kuten todettu on ja käyttöasteet
ovatkin jatkuvasti käytössä olevien yksiköiden osalta korkeat. Kotisairaalatehtävien päälle kotisairaalan
EVA -yksiköille tulee tehtäväprofiilin ja toiminnan muutosten takia entistä enemmän hoidontarpeen arvio
(HTA) ja ensivaste (EVY) tehtäviä. Osa ensihoitopalvelulla aiemmin tulleista tukipalvelu -tehtävistä on
siirtynyt EVA -yksiköille.

Kuvio 23. Kotisairaalan EVA-yksiköiden tehtäväjakaumaa.
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3.2 Kotisairaalan palvelupalaute
Kotisairaalan palvelupalautteen saaminen on ollut haastavaa. 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 käytettävissä. Jatkossa
toimitamme paperisen lomakkeen kotisairaalan potilaille, jotta pystyvät antamaan palautetta. Vuonna
2020 saimme sähköisesti ainoastaan 12 palautetta. Palautteiden mukaan toiminta koettiin erittäin
hyväksi ka 9,6 (asteikolla 4-10).

Kuvio 24. Kotisairaalan palvelupalautteen kokonaisarvosana asteikolla 4-10.
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4. Päivystysapu 116 117
Päivystysapu 116117 aloitti toimintansa Päijät-Hämeessä 1.4.2019. 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 toimii samassa tilaan ensihoidon kenttäjohdon ja tilannekeskuksen sekä kotisairaalan
koordinaation kanssa, eli sosiaali- ja terveystoimen koordinaatio- ja tilannekeskuksessa (SOTEKOTI). Näin
haluttiin yhdistää osaaminen ja resurssien käyttö ketterästi erikoissairaanhoidon eri toimintoihin. Vuoden
2021 aikana toimintaan yhdistetään kotiin vietävien palveluiden koordinaatio, mikä lisää palveluiden ja
resurssien sujuvaa käyttöä entisestäänkin.
Alkujaan toimintaan oli resursoitu 13 sairaanhoitajaa ja yksi apulaisosastonhoitaja, jotka oli resursoitu
hoitamaan noin 70000 puhelua vuodessa. Vuoden 2020 aikana kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti ja
suunnitellut resurssit olivat aivan liian pienet. Ruuhkaisimmassa tilanteessa puheluihin kerrallaan
aamuvuorossa oli vastaamassa pelkästään 11 hoitajaa. Lisäksi poikkeuksellinen vuosi muutti
työskentelytapoja ja lisäsi tehtäviä. Omaolo -palvelu muutti työskentelyä sekä kaikki Korona -tilanteeseen
liittyvä testausten ajanvaraus, Korona-positiivisten vointisoitot jne. toteutettiin keskitetysti SOTEKOTI:sta.

4.1 Päivystysavun 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
henkilöstöresursseja suunniteltaessa. Mennyt vuosi oli tältä osin vieläkin haastavampi. Puheluita
päivystysapuun saapui 172 640 puhelua, joista 140 584 puheluun pystyimme vastaamaan (. Kuukausi
tasolla vaihtelua oli 6603 – 33 074 välillä. Kuten luvuista voi huomata ei näin isoon palvelutarpeen
muutokseen kyetä heti vastaamaan. Kiireisintä oli aamuisin, kun ihmiset heräävät ja suurin tarve palveluille
on heti alku viikosta, kun virka-aikaiset palvelut käynnistyvät (kuviot 25-27).

Kuvio 25. Päivystysapu 116 117 puhelumäärät kuukausittain vuonna 2019 ja 2020.
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Kuvio 26. Päivystysapu 116 117 puhelumäärät viikonpäivittäin.

Kuvio 27. Päivystysapu 116 117 puhelumäärät 2 tunnin välein ka. koko vuoden osalta.

Päivystysapu -toiminnoissa seurataan myös soittajan asemaa, soiton syytä ja lopputulemaa puheluille. Näin
saadaan tärkeää tietoa millaista apua asiakkaamme kaipaavat ja miten voidaan toimintaa kehittää. Soittojen
syistä nähdään paikallisesti missä SOTE -palveluissa on kehitettävää. Vuonna 2020 Koronaan liittyneet
hengitystieinfektiot olivat selkeästi yleisin syy soittamiselle.
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Päivystysapu 116 117 yhteydenottojen yleisimmät syyt:
1. Hengitystieinfektio

35%

2. Muu asia

13%

3. Hampaiden / ikenen oire

4,5%

4. Flunssan oire

4%

5. Kuume

3%

Kuvio 28. Päivystysapu 116 117 soittajan asema.
Kuviossa 28 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.
Vuonna 2020 uudistimme toimintaamme ja otimme käyttöön ns. viranomaislinjan kotipalvelun ja
hoivalaitosten ammattilaisten puheluille.

27

Kuvio 29. Päivystysapu 116 117 toiminta, eli mihin toimintaan puhelu on johtanut.

Lopputulemasta näkee hyvin, miten laaja-alaisesti asiakkaita ohjataan eri palveluiden piiriin. Päivystysapu
numerosta ei voida vielä ohjata puhelua suoraan hätänumeroon 112, vaan on pyydettävä avuntarvitsijaa itse
soittamaan hätänumeroon. Tähän on tulossa muutos vuoden 2021 keväällä. Päijät-Hämeen toiminnassa ja
kansallisellakin tasolla erityisenä ominaisuutena on ensihoidon ja kotisairaalan hoitajien hoidontarpeen
arviointikäynnit. Päivystysavun sairaanhoitaja tiedustelee kotisairaalan koordinaattorilta resurssia
kotikäynnille ja yhdessä koordinoidaan käynti esimerkiksi samaan palvelutaloon, johon kenties jossakin
kohdin on hoitaja joka tapauksessa menossa käymään. Näitä hoidontarpeen arviointikäyntejä oli vuonna
2020 yhteensä 1349kpl, eli ka 112kpl kuukaudessa ja 4 vuorokaudessa.

Kuvio 30. Hoidontarpeen arviointikäynnit kuukausittain.
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Kuvio 31. Hoidontarpeen arviointikäyntien yleisimmät syyt (%).

Hoidontarpeen arviointikäyntien syyt ovat pääasiassa samoja kuin hätäkeskuksen kautta tulleissa
kiireettömissä ensihoitotehtävissä. Kun näihin tehtäviin ja potilastapahtumiin voidaan rauhassa tutustua, niin
pystytään tarvittaessa myös hyödyntämään kevyempiä palveluita. Käytössä on myös palveluita, jotka
pystyvät selvittelemään potilaan kokonaistilannetta rauhassa ja tarvittaessa siirtämään hänet suoraan
kotisairaalaan, ilman käyntiä päivystyksessä (Kuvio 31).

4.2 Päivystysavun palvelupalaute
Päivystysavulle avattiin oma palautteenanto kanava 2020 vuoden alusta alkaen. Saimme palautetta
yhteensä 138 kpl, joista elokuusta vuoden loppuun saimme 107 kpl. Pelkästään elokuussa niitä tuli 61 kpl.
Tuolloin elokuussa saimme erittäin paljon puheluita (33074 kpl), johon emme mitenkään pystyneet
varautumaan riittävällä resurssilla. Lisäksi suuri puhelumäärä aiheutti mittavia teknisiä ongelmia
puhelinoperaattorin järjestelmien kanssa ja nämä ongelmat jatkuivat aina syyskuulle. Saamamme
kehitettävä ja rakentava palaute koski suurelta osin yhteydenottoa, palvelun sujuvuutta ja toimintaa.
Saamamme palautteen ka oli 5,6 (asteikolla 4-10).
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Kuvio 32. Päivystysapu 116 117 palvelupalautteen kokonaisarvosana asteikolla 4-10.

Lahdessa 4.3.2021
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