
Akuutti24 ensihoidon vuosikertomus 2021



Ensihoitopalvelun tehtävät 2013-2021

• Vuonna 2021 ensihoitopalvelun yksiköt suorittivat
41048 tehtävää. Näistä ensihoidon tehtäviä
(poislukien siirtokuljetus, tukitehtävä, valmiussiirto
yms.) oli 36961 tehtävää. 

• Hätäkeskuksen kautta saapuneista kiireettömistä
D-tehtävistä oikean palvelun piiriin ohjattiin 2733 
tehtävää ensihoidon TIKE:n toimesta ilman, että
ambulanssia on tarvittu hälyttää kohteeseen.

• Kokonaistehtävämäärä D-tehtäviin saapuneet
tehtävät huomioiden oli vuonna 2021 43785 kpl.  Eli 
miltei sama kuin vuonna 2019. Ilman aktiivista
kehitystyötä soten sisällä, olisi kentällä entistä
enemmän kiirettä ja potilaat odottaisivat pidempään. 

• Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi pandemian
takia ja sen tilastoarvoa vertailuna on syytä
arvioida kriittisesti.

Kuvion luvut eivät sisällä johto- ja lääkäriyksikön tehtäviä. D-tehtävät, jotka ohjattu 

tarkoituksenmukaisiin palveluihin lisätty kokonaistehtävämäärään ja näkyy vihreänä 

kolmiona.



Ensihoidon tehtävät 2021

• Vuonna 2021 ensihoidolle välitettyjä tehtäviä 

• ensihoidon kansalaistehtäviä 36961

• Hoitolaitossiirtoja 2894

• Ensihoitopalveluun kuuluva siirto (707) 1380

• Aikatilaus / hoitolaitoksen välinen siirto / kotiinkuljetus 1514

• Tukitehtäviä 685

• Muut (valmiussiirto) 168

• Tuntematon 340 

• Oman lääkäriyksikön (EPH 00) tehtäviä 854

• Konsultaatio puheluita hoidettu 7911 (22 puhelua/työvuoro)

• FinnHEMS lääkäriyksiköiden (FH10, FH30) tehtäviä 124

• Potilas kohdattu 13 kertaa (90% tehtävistä peruuntunut)

• Kenttäjohtoyksikön operatiivisia johtamistehtäviä 300

• Korona pandemian johdosta hälytysohjetta muutettu ja kenttäjohto johtaa 

resursseja tilannekeskuksesta



Ensihoidon tehtäväprofiilin kehitys 2013-2021



Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteuma 2021

Taulukossa raportoidaan hätäkeskuksen välittämien hälytystehtävien tavoitettavuusajat minuutteina ja 
sekunteina. Ajat esitetään A ja B – kiireysluokan tehtävillä kussakin riskialueluokassa 50 % mediaania ja 90 
% kvartaalina sekä C ja D – kiireysluokan tehtävillä 90 % kvartaalina.

Punaisella pohjalla olevissa ruuduissa palvelutasotavoitteeseen ei päästy. Oranssilla olevissa ruuduissa 
ylitys oli alle 10%. 4-riskialueelle ei ole erikseen määritelty tavoitteita ja niiden pienestä tehtävämäärästä 
johtuen tulokset eivät ole luotettavia.

 A 50 % A 90 % B 50 % B 90 % C 90 % D 90 % 

1 05:36 08:57 06:55 11:31 33:55 58:07 

2 07:38 14:45 09:05 17:49 

3 15:34 25:48 18:03 30:17 

4 16:26 34:24 19:45 37:22 55:36 50:55 
 



TOP 10 tehtävät ja 

kiireellisyydet 

Kuvassa ensihoidon 10 yleisintä tehtävälajia.

• Mt-ongelmiin liittyneet tehtävät lisääntyneet 20 % vuoteen 2020 verrattuna

• D-tehtävissä suoritettu osa näistä (313kpl)

• 774 tehtävät lisääntyneet 40%

• Elottomuus 700 tehtävät vähentyneet 23%

• Synnytykseen liittyviä tehtäviä oli 58kpl (2020 oli 41kpl)

C kiireellisyysluokan tehtävät lisääntyneet 26%

D kiireellisyysluokan tehtävät vähentyneet 23%

• Näihin D-tehtäviin pystymme vaikuttamaan. Näin ollen D-tehtävien
vähentyminen rajoittaa mahdollisuuksia ohjata tehtäviä
tarkoituksenmukaisemmille yksiköille (esim. Kotisairaala, EVA jne)



Ensihoidon potilaiden ikäjakauma

• Ensihoidon potilaista 54% on yli 64 vuotiaita ja yli 

74 vuotiaita on 38%

• Merkittävä osa myös ensihoidon potilaista on 

ikäihmisiä

• Alle 15 vuotiaiden osuus on ainoastaan n 3%



Ensihoidon X-tehtävät

• Päivystyskäynti kotona, eli ensihoidon aktivointi ei 

johda kuljetukseen. Katso tarkemmin myös EVA-

ensihoidon osio.

• X-5 tehtävät vähentyneet 6% ja vastaavasti X-8 

lisääntyneet tuon n 6%

• X-9 tehtävät vähentyneet jopa 27% vuodesta 2019 

jolloin Erica otettiin käyttöön. Hälytysohjeet ja 

hätäkeskusjärjestelmä toimivat jo paremmin yhdessä.

• X-3 tehtävät lisääntyneet ja tämä onkin yksi tärkeä 

kehittämisen suunta tiiviissä yhteistyössä muun sote-

toiminnan kanssa (mm. yhteinen koordinaatio).

• Ensihoidon kautta suoraan AK24 kotisairaalan liki 100 

potilasta

X-0 = ajoeste, 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.



Ensihoidon käyttöasteet kuukausittain 2017-2021 (ka)

Koko järjestelmää arvioiden on suhteellisen tasaista

2021 kiireisintä on ollut kesäkuussa ja hiljaisinta maaliskuussa





TOP kuljetuskoodit ja kiireellisyydet

Järjestys on täysin sama kuin 2020. Vuonna 2019 706 

(aivohalvaus) tilalla oli 705 (peruselintoimintojen häiriö, muu syy), 

muuten täysin sama järjestys.

Kuljettamatta jättäminen on yleisin lopputulema ensihoitotehtävissä

Hätätilapotilaita (A-kiireellisyys) oli viime vuonna enemmän kuin

vuonna 2020. Huomioitava kuitenkin, että vuonna 2019 niitä oli

vielä enemmän (45kpl).

C-tehtävien kasvu näkyy myös kuljetusten määrässä



Ensihoidon tehtävien jakaantuminen



Tehtävät naapurialueille ja naapuriapu Päijät-Hämeeseen

Hälytykset naapurialueille. Useimmiten tehtävän on 

suorittanut loppuun oman alueen ensihoito

TOP 7

• Joutsa 63

• Pertunmaa 49

• Hämeenlinna 41

• Kouvola 37 

• Lapinjärvi 24 

• Luhanka 21

• Mäntsälä 20

Hälytykset naapurialueiden yksiköille meidän alueelle. 

Useimmiten tehtävän on suorittanut loppuun meidän 

oma ensihoito

TOP 7 

• Iitti 178

• Kärkölä 57

• Padasjoki 54

• Pukkila 38

• Hollola 34

• Orimattila 26

• Myrskylä 18



Ensivastetehtävät

• Vuonna 2021 oli yhteensä 971 ensivastetehtävää. Tilastoja ei voida vertailla vuoteen 2020, jolloin HUS:n ohjeiden

mukaisesti ensivastetehtävien hälytysohjetta muutettiin Korona-pandemian johdosta. Tehtävämäärät kasvoivat jo vuonna

2021, koska ensivastetehtävien hälytysohje palautettiin normaaliksi kesällä 2021.

• Vuonna 2021 oli ensivastetehtäviä 19% vähemmän kuin vuonna 2019.



Resurssin käyttö

• Jousto-ohjeen toteutus 128 kertaa

• Kuljettava yksikkö 28 kertaa. Pääsääntöisesti Hykyn osa-
aikainen yksikkö henkilöstösiirroin toteutettuna – hykyn
työntekijä mm siirrettynä pelastuslaitoksen 24/7 
ensihoitoyksikköön.

• EVA –yksikkö (072, 073 tai 074) noin 1000 valmiustuntia)

• Näistä suuressa osin on turvattu kuljettavan 
ensihoitoyksikön valmius siirtämällä EVA ensihoitaja 
äkillisen poissaolon paikkauksena kuljettavaan 
ensihoitoyksikköön. 

• Perustettu kuljettava yksikkö lisäresurssilla 68 kertaa. Konkreettisesti 
noin 600 valmiustuntia

• Ensihoitajien osaamista resurssien puitteissa on hyödynnetty 
Akuutti24:n muissa toiminnoissa useina päivinä kuukaudessa.

• Varsinkin pandemian aikana soten sisäisellä osaamisen 
hyödyntämisellä on pystytty huolehtimaan riittävästä osaavan 
hoitohenkilöstön riittävyydestä tiukoissa paikoissa

• Perustettu erityistilanneyksikkö EPH081 viisi kertaa



Henkilöstölukuja (yhtymän 

ensihoito)

• Ensihoitajat yhtymän ensihoitopalvelussa,105 ensihoitajaa työskentelvät
mm:

• Perustason ensihoitajina

• Hoitotason ensihoitajina

• Vaativan hoitotason ensihoitajina

• EVA ensihoitajina

• Tilannekeskuspäivystäjinä / kenttäjohtoyksikön ensihoitajina

• D-tehtävissä operaattorina

• Lääkäriyksikön ensihoitajjna

• Ensihoidossa sijaisia 7-25 riippuen vuodenajasta

• Ensihoidon kenttäjohtajat, kuusi virkaa tekevää ja sijaiskenttäjohtajia kaksi
(sisältyvät ensihoitaja määrään)

• Osastonhoitaja ja kaksi apulaisosastonhoitajaa

• Ensihoidon vastuulääkäri

• Ensihoitopäällikkö, työnkuvasta noin 35% koskettaa suoraan
ensihoitopalvelua. 

• Lääkäriyksikön ensihoitolääkärit, osa AK24 päivystystä



Varavalmiuden käyttö

• Varavalmiussopimuksen mukaisia yksiköitä käytetty 

siirtokuljetuksiin 71 kertaa vuoden 2021 aikana

• Hyvinkään Alueen Ensihoito Oy 14 kertaa

• Lahden ensihoitopalvelu Oy 38 kertaa

• Medical Revolution Oy 19 kertaa



Ensihoidon D-tehtävät 2021

Kyseessä 1. kokonainen toimintavuosi, kun ensihoidon 
TIKE (EPH 075/076) koordinoi kaikki alueen D-tehtävät.

Kokonaistehtävämäärä 10384 tehtävää

- EPH075 8977 86,5%

- EPH076 1407 13,5%

- Kokonaistehtävämäärä sisältää kaikki yksiköille 
välitetyt tehtävät. Raportoidut tehtävämäärät kuitenkin 
vähäisempiä (8850 raportoitua tehtävää 1.1.-31.12. 
2021)

- Osa tehtävistä tullut D-tehtäviin, mutta 
ensihoidon kenttäjohtaja siirtänyt suoraan 
tehtäväksi ensihoidolle

Yleisimmät tehtävätyypit:

- D774 3106 tehtävää

- D745 1230 tehtävää

- D785 1100 tehtävää



Jatkosuoritteet D-tehtäväprosessista

- Välitetty kuljettavalle ensihoitoyksikölle 5125 kpl (58%)

- Näistä lopputulemana päivystyskäynti kotona (X-3, X-5 tai X-8) 1331 kpl (15%)

- Välitetty EVA-yksikölle 880 kpl (10%)

- tästä lopputulemana X-4 241kpl (27%), näistä ei erikseen erittelyä onko ambulanssi, 
taksi, kela-taksi, omakyyti tmv.

- Hakeutuu itse hoitoon Akuutti24 858 kpl (10%)

- Jää kotiin hoito-ohjeen kera 851 kpl (10%)

- Hakeutuu itse kiireettömään hoitoon (Sote-keskus) 632 kpl (7%)

- Muuta yleistä neuvontaa 164 kpl (2%)

- Ohjattu Kotisairaalan asiakkaaksi 152 kpl (2%)

- Muut 1%

- Loppupäätelmänä voidaan todeta, että 2/3 D-tehtävistä johtaa ensihoidon 
aktivoitumiseen ja 1/3 hoituu puhelimessa / muun avun turvin. Kaikista ensihoidon 
tilannekeskuksen käsittelemistä kiireettömistä tehtävistä ensihoidon kuljetukseen 
päätyi noin 42% (3738) potilasta 

Prosenttiluvut pyöristetty lähimpään kokonaislukuun

Lisäksi Ensihoidon ensikäynnin toimesta D-tehtäviin liittyneitä asiakkaita siirretty suoraan 
kotisairaalan ja/tai kotihoidon asiakkaaksi liki 100



Ensihoidon vastaanottotoiminta (EVA)

Tehtäviä yhteensä 4134. 

• Kun poistaa alkuvaiheessa jo muille yksiköille siirretyt 
tehtävät (X-9) niin suoritettuja tehtäviä on yhteensä 3254

• EPH 072 2418 kpl

• EPH 073 1129 kpl  

• EPH 074 587 kpl



EVA -yksiköiden tehtävät



EVA yksiköiden lopputulemat

Vuosi 2021

Kuljetuskoodityyppi Kuljetuskoodi Tehtävät

Kansalaistehtävät
Total 1

Tuntematon
Total 3

X-tehtävät
Total 4130

X-0 1

X-1 10

X-2 45

X-3 76

X-4 1175

X-5 1038

X-6 14

X-7 10

X-8 881

X-9 880

Total
4134

• Päivystyskäynti kotona (X-3, X-5 ja X-8) mikä myös 
yksiköiden toiminnan tavoitteena toteutui 1995 
tehtävällä (61%)

• Suoritetut tehtävät 3254

• X-4 muu kuljetus jatkotutkimuksiin yhteensä 1175 
kpl.

• C-tehtäviä 724kpl

• Ajan hengen mukaisesti suurin ryhmä hengitysvaikeus 
(703)

• muulla kuljetusmuodolla kuin ensihoidon toimesta on 
toteutettu 347 kertaa

• Hoidon tarpeen arvion ja aloitetun hoidon jälkeen 
ensihoidon kuljettavayksikkö suoritti kuljetuksen 25% 
kaikista EVA-yksikön tehtävistä



Ensihoidon täydennyskoulutus 2021

Täydennyskoulutuksen vuositeemana oli elottoman potilaan hoito.

Fyysisen koulutuksen ohella Pätevä.fi-oppimisalustalle tuotettiin 
itseopiskelumateriaalia vuositeemaan liittyen.

Ensihoidon simulaatioissa (6kpl) kerrattiin edellisen kauden 
koulutusaihetta (TECC).

Koronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset estivät osan 
suunnitellun koulutuksen toteuttamisen kontaktiopetuksena. 



Potilasturvallisuustapahtumat (HaiPro)

• Käytännössä vuonna 2021 raportoitiin 
haittatapahtumia sama määrä kuin 2020 
(73kpl). 

• Läheltä piti tilanteita ilmoitettu vähemmän 
kuin itse tapahtumia, kun niiden olisi hyvä 
olla toisinpäin.

• Viereisessä kuviossa haittatapahtumien 
erittelyä. Eniten haittatapahtumia on ollut 
tiedonkulussa ja lääkehoidossa, 
molemmissa 12kpl.



Työturvallisuustapahtumat (HaiPro)

• Työturvallistapahtumia on kirjattu kolmasosa 

vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 

28kpl. Suurimpana ryhmänä on työtapaturma / 

väkivaltatilanne. Läheltä piti tapahtumia on 

huomattavan vähän, eli onko ilmoitusherkkyys liian 

korkealla.

• Viereisessä kuviossa tapahtumien syyt. 

Suurimpana ja samalla huolestuttavimpana on 

väkivalta (9kpl). Edellisvuosien tapaan liikenteen 

läheltä piti yms. tilanteita ei tilastoissa näy. Kenties 

niitä ei koeta työturvallisuustapahtumiksi.



LFE / Posipro

• Learning from excellence (LFE) on ollut käytössä jo 

vuodesta 2019.

• Tavoitteena tuoda hyvät käytännöt ja toimintamallit 

kaikkien tietoisuuteen.

• Mahdollistaa toimintakulttuurin ja toimintatapojen 

muutoksen niin työyhteisöissä kuin esimiestyössä

• LFE vaihtui Posiproon syksyllä 2021. Nyt 

positiivista palautetta voi antaa samalla ohjelmalla 

kuin haittatapahtumiakin

• Ensihoito on tehnyt positiivisia ilmoituksia 104 kpl 

ja ensihoidosta oli tehty 120 positiivista ilmoitusta

• Posipro ilmoituksia loppu vuodesta tehtiin 12kpl

Ilmoituksen syy, eli mitä osa-aluetta ilmoitus koski. Kuviossa kaikki AK24 ilmoitukset

Suurin osa ilmoituksista koski asennetta ja työyhteisötaitoja



Potilaspalaute

• 66 potilaspalautetta (Qpro)

• Keskiarvo (asteikolla 4-10) oli 8,1

• Parhaiten onnistuimme osa-alueessa (asteikko 1-5): 
Ensihoito johti kuljetukseen (ka.4,6)  ja huonoiten: 
Ensihoito ei johtanut kuljetukseen (ka.3,8)

• Edelleen ensihoidon aktivoitumisen lähtökohtana
asiakkaiden mielessä on kuljetus sairaalaan, vaikka 
useinkaan se ei ole paras vaihtoehto

• Ensihoito osallistui yhtymän ja Bisnode Oy 
yhteiseen tekstiviestillä annettavan palautteen 
pilotointiin. Ensihoito on kaivannut välitöntä 
palautteenanto kanavaa jo pitkään. Marras-
joulukuun aikana ehdimme saada yhteensä 26 
palautetta (126 lähetetty). Saamamme palautteen 
keskiarvo oli  9,54 (asteikko 0-10)

• Eniten kehitettävää on tiedon antamisessa (tiedän 
miten hoitoni / palveluni jatkuu).

• Tästä vuonna 2022 enemmän

Qpro-palautteiden 

arvosanajakauma 4-10

Tekstiviesti-palaute pilotin vastausjakauma




