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Johdanto

Sairaankuljetuksen kehitys on viimeisen kahden
vuosikymmenen aikana ollut voimakasta. Tietyillä
alueilla myös lääkärit ovat osallistuneet aktiivisesti
kehittämiseen ja näillä alueilla sairaankuljetus/en-
sihoito on myös lääkärijohtoista.

Tarve sairaankuljetuksen kehittämiseen on läh-
tenyt paitsi yleisestä sairaanhoidon kehittymisestä,
myös sairaankuljettajaportaasta - kentältä - jossa
motivaatio oman työn kehittämiseen on ollut voi-
makasta. Lääkkeiden ja teknologian käyttö on li-
sääntynyt, alalle tuleva ammattikunta on koulutet-
tua ja ammatissa toimivat hakevat koulutuksella it-
selleen lisävalmiuksia. Usein säädökset ja määräyk-
set ovat tulleet jäljessä.

Jotta taso valtakunnallisesti kehittyisi on säädök-
set, ohjaus ja valvonta saatava ajantasalle ja toimi-
maan. Sairaankuljetusasetus (1) määrittelee sovel-
tamisalakseen sairaankuljetuksen, joka järjestetään
osana kansanterveyslaissa (2) tarkoitettua kansan-
terveystyötä ja erikoisairaanhoitolaissa (3) tarkoi-
tettua erikoissairaanhoitoa. Sen jälkeen kun laki
erikoissairaanhoitolain 1§:n muuttamisesta on tul-
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lut voimaan 1.1.1994, on lääkinnällinen pelas-
tustoimi säädetty erikoissairaanhoidon osaksi.
Tämän lain nojalla sairaanhoitopiirit ovat oikeu-
tettuja valvomaan alueidensa (sairaankuljetus)
yksiköiden toimintaa, antamaan ohjeita toimin-
nan yhteensovittamiseksi ja järjestämiseksi sekä
velvoitettuja kehittämään toimintoja.(4).

Ensihoitojärjestelmän kehittämiseksi esitetään
terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien yhteistyön
lisäämistä yleisen hoidon porrastuksen periaat-
teiden mukaisesti, että ensihoitojärjestelmä muo-
dostaisi alueellisen, toiminnallisen kokonaisuu-
den (5).

Voisi olettaa sairaanhoitopiirien olevan kiin-
nostuneita alueensa sairaankuljetuksen ohjeistuk-
sesta ja valvonnasta etenkin, kun sairaankulje-
tuksessa hoidetut potilaat päätyvät usein sairaan-
hoitopiirin ylläpitämään laitokseen (6).

Kyselykaavake, jonka kysymykset pohjautu-
vat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalan ul-
kopuolisen ensihoitojärjestelmän toimintaohjee-
seen, lähetettiin marraskuun 1999 aikana 21 sai-
raanhoitopiiriin. Kysely oli kohdennettu sairaan-
hoitopiirien lääkinnällisen pelastustoimen/ensi-

Ensihoito on erikoissairaanhoidon yksi osa-alue, joka tehtäviltään on varsin laaja ja käsittää mo-
nia sellaisia toimintoja sairaaloiden ulkopuolisen ensihoidon osalta, jotka eivät ole perinteistä
lääketiedettä. Kentän toiminnan koordinointi riittävän isolla alueella lääketieteellisesti mielek-
kääksi ja resurssit hyötykäyttäen on keskeinen edellytys alueellisen ensihoidon laadukkaalle tuot-
tamiselle. Keskeisessä asemassa ovat sairaanhoitopiirien lääkinnällisestä pelastustoiminnasta vas-
taavien lääkäreiden olemassaolo ja toiminta alueellisen ensihoitojärjestelmän luomiseksi. Kartoi-
timme asiaan liittyviä seikkoja kyselykaavakkeella, joissa pyrittiin selvittämään ensihoidon osasten
toteutumista kentällä. Kysely postitettiin 21:een sairaanhoitopiiriin.
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hoidon vastuulääkäreille. Vastauksia palautettiin 17
kpl (81 %).

Tulokset

Sairaanhoitopiirit

Maa on jaettu sairaanhoitopiireihin, joita on 21
(1.1. 2000 20 sairaanhoitopiiriä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin yhdistyttyä), sairaan-
hoitopiirit muodostuvat sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymään kuuluvista kunnista. Sairaanhoitopiirei-
hin kuuluvien kuntien määrä vaihtelee 5-43:een.

Vastuulääkäri

Sairaankuljetuksen sisällöstä, palvelujen tasosta ja
riittävyydestä vastaa ao. kunta tai kuntayhtymä. Lää-
ketieteellisestä asianmukaisuudesta ja potilasturval-
lisuudesta on ensisijaisesti vastuussa terveyskeskuk-
sen sairaankuljetuksesta vastaava lääkäri. Jollei vas-
tuulääkäriä ole erikseen nimetty, vastaa johtava lää-
käri myös sairaankuljetuksesta. (5)

Sairaanhoitopiirin tulee nimetä lääkinnällisestä
pelastustoimesta vastaava lääkäri, jonka tehtävä on
edistää, organisoida ja johtaa lääkinnällisen pelas-
tustoimen kehittämistä alueella. Lääkinnällinen
pelastustoimi sisältää ensihoitojärjestelmän hälyt-
tämisestä siihen asti, kunnes potilaan tila sairaalas-
sa on vakiinnutettu, sairaalan ulkopuolinen ensi-
hoito on osa tätä hoitoketjua. (5)

Vastuulääkäri oli nimetty 14 sairaanhoitopiiris-
sä, yhden sairaanhoitopiirin alueella vastuulääkärit
olivat sairaanhoitoalueittain, yhden vastuulääkäri
toimi lähinnä sairaalan sisäisesti ja yhteydenpidos-
sa STM:öön päin. Yksi sairaanhoitopiiri ei ollut ni-
mennyt vastuulääkäriä ollenkaan ja neljän vastaa-
matta jättäneen sairaanhoitopiirin osalta ei ole tie-
toa.
VVVVVastuulääkärastuulääkärastuulääkärastuulääkärastuulääkärin ajankäyttöin ajankäyttöin ajankäyttöin ajankäyttöin ajankäyttö

Kyselyyn vastanneista vastuulääkäreistä kaksi oli
päätoimista, 5 vastuulääkäriä ilmoitti työajasta va-
ratun vastuulääkärin tehtävään 2-50%.

Hätäkeskukset

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain (7) nojal-
la maa on jaettu hätäilmoitusten vastaanottamista
ja hälytysten toimittamista varten hälytysalueisiin.
Hälytysalueeseen kuuluvien kuntien on huolehdit-
tava aluehälytyskeskusten rakentamisesta ja ylläpi-
tämisestä. Aluehälytyskeskusten tehtävänä on toi-
mia yleisinä hätäilmoituskeskuksina.

Aluehälytyskeskusten tehtävänä on ohjata koko
ensihoitojärjestelmää. Niiden tulisi olla jatkuvasti
selvillä kaikkien alaisuuteensa kuuluvien yksiköi-
den toimintavalmiudesta, tehtävävaiheesta ja tuot-
taa nopeinta ja tarkoituksenmukaisinta apua hätä-
tilanteisiin. (8)

Sairaankuljetuspyynnöt muodostavat 80-90 %
hätäkeskusten vastaanottamista hätäilmoituksista.
Sairaankuljetusta koskevien ilmoitusten käsittelys-
sä hätäkeskuksen keskeinen tehtävä on tunnistaa
hätätilanne ja kohdentaa voimavarat siten, että pa-
ras käytettävissä oleva apu voidaan lähettää korkea-
riskisimmäksi arvioituun tehtävään. Lääkinnällisen
pelastustoiminnan hoitoketjussa hätäkeskuksen

Kuva 1. Oheisessa kartassa sairaanhoitopiirien maantieteelliset rajat,
tummennettuna olevien neljän sairaanhoitopiirin osalta ei ole vastauksia
kyselyyn.
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henkilökunta arvioi saatujen tietojen perusteella ti-
lanteeseen liittyvän avun tarpeen.

Palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen (7)
mukaan hälytyspäivystäjältä vaaditaan pelastushal-
linnon koulutuskeskuksessa (nyk. Pelastusopisto)
suoritettu hälytyspäivystäjän kurssi tai tutkinto.
Kelpoisuusvaatimukset ovat tulleet voimaan
1.1.1998. Ennen sitä virkaan valittu säilytti kelpoi-
suutensa siirtymäsäännöksen perusteella.

Terveyskeskuksen tulee antaa alueensa sairaan-
kuljetusta koskevat toimintaohjeet hätäkeskuksel-
le.

STM:n työryhmä on muistiossaan (5) esittänyt
sairaanhoitopiirien, terveyskeskusten ja hätäkeskus-
ten yhteistoiminnan lisäämistä. Hätäkeskusten oh-
jeistamista yhteistyössä käsittäen hälyttämis- ja käyt-
töperiaatteita koskevia ohjeita, koulutusta riskin
arviointiin ja seurantaa riskinarvioinnin toteutumi-
sessa ja tältä pohjalta lisäkoulutusta.

Hätäkeskuksia toimi vastaajien mukaan sairaan-
hoitopiirien alueella 1-3, yhden sairaanhoitopiirin
alueella 5 hätäkeskusta, yksi vastaajista ei tiennyt
hätäkeskusten määrää.
Opaskansion käyttö hätäkOpaskansion käyttö hätäkOpaskansion käyttö hätäkOpaskansion käyttö hätäkOpaskansion käyttö hätäkeskuksessaeskuksessaeskuksessaeskuksessaeskuksessa

Sisäasiainhallinnossa on käynnissä hätäkeskuskokei-
lu, jossa on sairaankuljetuksen ja ensihoidon kan-
nalta keskeistä muun muassa oikean vasteen mää-
ritteleminen, vasteaikojen mittaaminen, hälytysten
sujumisen seuraaminen sekä lähtöjen jakaminen
kiireellisyysluokkiin. (5)

Käsitellessään sairaustapausten avunpyyntöjä
hätäkeskuksen on pyrittävä mahdollisimman tark-
kaan riskinarviointiin ja tarvittavaan vasteen mää-
rittelyyn. Lääketieteellisen riskin arvioinnissa ja
yksiköiden hälyttämisessä voidaan käyttää nelipor-
taista luokitusta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ohjeen mukaan
hätäkeskuksissa hätäpuheluita käsiteltäessä ja riskiä
arvioitaessa tulee käyttää "Hätäpuhelun käsittely"
opaskansiota.

Vastanneiden mukaan 13:n sairaanhoitopiirin
alueella hätäkeskuksessa/ -keskuksissa käytettiin
"Hätäpuhelun käsittely" -opaskansiota, kahdessa
käytettiin osin, yhdessä oli oma ohje. Erään sairaan-
hoitopiirin alueella toisessa hätäkeskuksessa käytet-
tiin toisessa "valitettavasti ei". Yhden kommentin
mukaan "kirja kyllä on…". Yksi vastaajista ei tien-
nyt opaskansion käytöstä.
VVVVVasteen määrasteen määrasteen määrasteen määrasteen määrittäminenittäminenittäminenittäminenittäminen

Yhtenäinen ohje mitä yksiköitä kohteeseen hälyte-

tään eri riskiluokissa A-D oli vastaajien mukaan
13:ssa hätäkeskuksessa, neljässä ohjetta ei ollut.

Lääketieteellisen riskinarviointi ei riipu paikka-
kunnasta, sen sijaan hälytysohjeet ja vaste ovat kun-
takohtaisia ja terveysviranomaisten laatimia ja riip-
puvat paikallisista toimintaolosuhteista.

Yhtenäinen ohje eri riskiluokkiin kuuluvien po-
tilaiden tavoittamisesta oli 11:llä, kuudella ohjetta
ei ollut.

Sairaankuljetus on terveyskeskuksen järjestämis-
velvollisuuden piirissä. Toiminnan järjestämisen
kannalta kunnan alue ei aina ole onnistunut toi-
minnallinen kokonaisuus. Mielekkään väestöpoh-
jan saaminen ensihoitojärjestelmälle vaatii usein
kuntarajat ylittävää yhteistyötä. (5).

Toisaalta sairaankuljetuksesta vastaava terveyskes-
kus yleensä edellyttää, että hätäkeskus hälyttää en-
sisijaisesti terveyskeskuksen omia tai terveyskeskuk-
sen kanssa sairaankuljetuksesta sopimuksen tehneitä
sairaankuljetusajoneuvoja tai ensihoitoyksiköitä kii-
reelliseen hälytysajoon, koska nämä huolehtivat sai-
raankuljetuksen kokonaisvalmiudesta (5).

Ohje lähimmän tarkoituksenmukaisen yksikön
lähettämisestä kohteeseen jopa yli kuntarajojen oli
9:ssä sairaanhoitopiirissä, kahdessa oli ohje kunti-
en raja-alueilla, kuudessa tällaista ohjeistusta ei ol-
lut.
HätäkHätäkHätäkHätäkHätäkeskuksen antamat puhelinohjeeteskuksen antamat puhelinohjeeteskuksen antamat puhelinohjeeteskuksen antamat puhelinohjeeteskuksen antamat puhelinohjeet

Puhelimitse avunpyytäjille annettiin ohjeita 13
shp:n alueella, kolmessa ei annettu ja yksi vastaaja
ei tiennyt.
RiskinarRiskinarRiskinarRiskinarRiskinar vion osuvuuden seurvion osuvuuden seurvion osuvuuden seurvion osuvuuden seurvion osuvuuden seurantaantaantaantaanta

Hätäkeskukset raportoivat kuukausittain sairaan-
hoitopiirille seuraavat asiat:
- tehtävien jakautumisen riskiluokkien mukaan (A-

D)
- A- ja B-tehtävissä käytetyt vasteet jaoteltuna hä-

lytysten lukumäärien mukaan: lähin yksikkö,
hoitotason yksikkö ja pelastushelikopteri

- kuinka usein annettiin hoito-ohjeita A- ja B-teh-
tävissä soittajalle (9)
Riskinarvion osuvuutta seurasi säännöllisesti 2

vastaajaa, pistokokein ja tietyin osin seurasi 4 vas-
taajaa, satunnaisesti yksi, kymmenen vastaajaan
mukaan seurantaa ei ole ollenkaan.

Riskinarvion seuraaminen oli vastanneiden kom-
menttien mukaan lähinnä "satunnaisesti, pistoko-
kein, palavereissa, tarvittaessa välitön palaute" .
Yhden vastaajan mukaan "systemaattisempaa" pi-
täisi olla, ongelmaksi koettiin ajanpuute. Vastuu-
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lääkäreistä, joille oli varattu ajankäyttöä seurasi
riskinarviointia 57% ja, joille ei ollut varattu ajan-
käyttöä, 30% seurasi riskinarvion osuvuutta.

Perustaso ja hoitotaso

Perustasolla sairaankuljetusasetus 2§3 tarkoittaa
hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet
valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen ti-
lansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone ja
mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset henkeä pe-
lastavat toimenpiteet.

Hoitotasolla sairaankuljetusasetus 2§4 tarkoitta
perustason tehtävät lisättynä valmiutta aloittaa po-
tilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa
kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan
turvata.

Vastaajien mukaan kymmenen (58%) sairaan-
hoitopiirin alueella sk-yksiköt on jaettu perustasoon
ja hoitotasoon ja samassa suhteessa on määritelty
myöskin perustason ja hoitotason tehtävät.

Suositukset ensivastetoiminnasta

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan terveydenhuollon
palvelujärjestelmässä ensimmäisenä tilanteeseen tai
onnettomuuspaikalle lähetettävissä olevaa muuta
kuin terveydenhuollon yksikköä.

Koska kansanterveyslain mukaan terveyskeskuk-
sen tulee järjestää akuutin sairaanhoidon antami-
nen kunnan alueella, ensivastetoiminnan tulee ta-
pahtua terveyskeskuksen kanssa yhteistyössä. Mi-
käli ensivasteyksikkönä käytetään muuta kuin ter-
veydenhuollon palvelujärjestelmään kuuluvaa yk-
sikköä sen käytöstä ja toimintaperiaatteista vastaa
ja sitä valvoo terveyskeskus. (5)

Pelastustehtävissä annetun ensivasteen (esim. lii-
kenneonnettomuudet) lisäksi palo- ja pelastuslai-
toksia suositellaan tekemään sopimukset ns. ensi-
vastetoiminnasta paikallisten terveyskeskusten kans-
sa. Ensivastetoimintaa palo- ja pelastuslaitos voi
suorittaa myös yhteistyössä SPR:n kanssa.

Ensivastetoiminnan tarkoituksena on täyttää ns.
ambulanssityhjiötä. On suositeltavaa käyttää ensi-
vasteyksikköä herkästi A- ja B-tehtävissä sairaankul-
jetusyksikön apuna niissäkin tapauksissa, joissa sai-
raankuljetus ehtii vasteajassa paikalle. Muutoin en-
sivasteyksiköitä käytetään sairaankuljetuksen pyyn-
nöstä tarvittaessa avunantotehtäviin. Ensivasteyk-
sikkö ei korvaa ambulanssia (9).

Kahdeksan sairaanhoitopiiriä oli antanut suosi-
tuksen tehdä sopimuksia ensivastetoiminnasta ja
niiden alueella myös oli ensivastetoimintaa. Kuusi

sairaanhoitopiiriä ei suositusta ollut antanut, mut-
ta siitä huolimatta toimintaa oli kuuden sairaan-
hoitopiirin alueella, yksi ei suosituksista tiennyt
mutta ensivastetoimintaa oli. Kahdessa sairaanhoi-
topiirissä ei ollut suosituksia eikä ensivastetoimin-
taa.

Sopimuksettomat yksiköt

Liikenneluvalla toimivat sairaankuljetusyksiköt voi-
daan ottaa mukaan ensihoitojärjestelmään, mikäli
- niiden henkilökunta osallistuu shp:n järjestämään

ammattitaidon arviointijärjestelmään ja
- ne liittyvät hätäkeskuksen hälytysjärjestelmään ja
- ne tekevät sopimuksen paikallisen terveyskeskuk-

sen kanssa (toiminnan valvonta, kaluston kun-
non valvonta) mikä voi olla ns. 0-sopimus ilman
valmiusrahaa. (9)
Sopimuksettomia yksiköitä toimi 10 sairaanhoi-

topiirin alueella, osa näistä ymmärrettiin tarkoitta-
van ensivasteyksiköitä, joiden kanssa ei ollut sopi-
musta lääkinnällisestä pelastustoimesta.

Viidessä sairaanhoitopiirissä sopimuksettomia
yksiköitä ei ollut ja kahdessa sairaanhoitopiirissä
sopimuksettomien yksiköiden olemassaolosta ei
ollut tietoa.

Sopimuksettomat yksiköt (10:ssä shp:ssä) oli
ohjeistettu neljän sairaanhoitopiirin alueella ja nii-
tä koskivat samat hoito-ohjeet kuin muitakin yksi-
köitä.

Sairaankuljettajien ohjaus ja valvonta

TTTTTasotestausasotestausasotestausasotestausasotestaus

Sairaanhoitopiirin alueella tulee kaikkien kiireelli-
seen sairaankuljetukseen (A- ja B -tehtävät) osallis-
tuvien olla vähintään perustasolla. Sekä perus- että
hoitotason tietojen ja taitojen omaksuminen ja
ammattitaidon säilyttäminen varmistetaan sairaan-
hoitopiirin järjestämissä kuulusteluissa. Kuuluste-
lussa voi suorittaa joko perustason tai hoitotason
kuulustelun (9).

Testauksen tavoitteena on tiedon saaminen sai-
raankuljettajien tieto-taitotasosta ja sen nostaminen
sekä sairaankuljettajien ja ensihoidon vastuulääkä-
reiden yhteistyön parantaminen. Testaaminen sinän-
sä aktivoi kertaamaan ja opiskelemaan lisää, sekä
harjoittelemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa.
Ammattitaidon ja koulutuksen kehityttyä on mah-
dollista , että kuulusteluja voidaan harventaa ja
mahdollisesti niistä luopuakin. (10)

Omalla alueellaan tasotestausta oli järjestänyt 8
sairaanhoitopiiriä, yhden alueella terveyskeskukset
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vastasivat testauksesta, yhden vastaajan kohdalla
sairaankuljettajia oli osallistunut testaukseen toisessa
sairaanhoitopiirissä.

Sairaankuljetusyksiköiden varustuksesta oli suo-
situksia antanut 6 sairaanhoitopiiriä (35%).
Koulutus ja toimintaohjeetKoulutus ja toimintaohjeetKoulutus ja toimintaohjeetKoulutus ja toimintaohjeetKoulutus ja toimintaohjeet

Säännönmukaista koulutusta kertoi järjestävänsä 12
sairaanhoitopiiriä (71%).

Kirjallinen ensihoitojärjestelmän toimintaohje
oli laadittu 11:ssä sairaanhoitopiirissä (65%). Kir-
jallinen ensihoitojärjestelmän toimintaohje niissä
7:ssä sairaanhoitopiirissä, joissa vastuulääkärillä on
ajankäyttöä, oli kuudessa (86%).

Sairaalan ulkopuolisen ensihoidon kehittäminen

Sairaalan ulkopuolisen ensihoidon kehittämishank-
keita oli 12:ssa (71%) sairaanhoitopiirissä. Ensihoi-
don kehittämishankkeet oli kuudella (86%) niistä
7:stä sairaanhoitopiiristä, joissa vastuulääkärillä on
ajankäyttöä.

Sairaalan ulkopuolisen ensihoidon kehittämis-
hankkeet 4:ssä sairaanhoitopiirissä liittyivät ensihoi-
tojärjestelmän toimintaohjeen käyttöönottoon ja
tasotestauksiin. Kolme sairaanhoitopiiriä oli kehit-
tämässä teletekniikan käyttöä sairaankuljetuksessa,
kahdessa oli kysymyksessä laatuhanke. Kahdessa
sairaanhoitopiirissä oli kysymyksessä koulutus ja
yhteistyö ja yhdessä muu kehittämishanke.

Muu yhteistyö

Yhteistyö terYhteistyö terYhteistyö terYhteistyö terYhteistyö ter veyskveyskveyskveyskveyskeskusten veskusten veskusten veskusten veskusten vastuulääkäreidenastuulääkäreidenastuulääkäreidenastuulääkäreidenastuulääkäreiden
kanssakanssakanssakanssakanssa

Yhteistyötä terveyskeskusten sairaankuljetusten vas-
tuulääkäreiden kanssa oli enimmillään 12 kertaa
vuodessa, pääsääntöisesti kuitenkin 2 kertaa tai 1-2
kertaa vuodessa.
VVVVVapaana palaavien sk-yksiköiden käyttöapaana palaavien sk-yksiköiden käyttöapaana palaavien sk-yksiköiden käyttöapaana palaavien sk-yksiköiden käyttöapaana palaavien sk-yksiköiden käyttö

Vapaana kotikuntaansa palaavien yksiköiden kans-
sa oli tehty sopimuksia paluukuljetuksista 12 shp:ssä
(71%) , kolmessa shp:ssä (17%) sopimuksia ei ol-
lut ja kahdessa (12%) ei ollut tietoa sopimuksista.
Lausunnot uusien sk-yksiköiden lääkLausunnot uusien sk-yksiköiden lääkLausunnot uusien sk-yksiköiden lääkLausunnot uusien sk-yksiköiden lääkLausunnot uusien sk-yksiköiden lääketieteellisestäetieteellisestäetieteellisestäetieteellisestäetieteellisestä
tarpeestatarpeestatarpeestatarpeestatarpeesta

Sairaankuljetusyrityksen hakiessa liikennelupaa lää-
ninhallitukselta, uuden yksikön lääketieteellisestä
tarpeesta oli pyydetty lausuntoa viideltä sairaanhoi-
topiiriltä, yhdeltä sairaanhoitopiiriltä oli pyydetty
lausuntoa yksikön lääketieteellisestä tasosta, yhdel-
tä varustuksesta. Yksi vastaaja ei osannut sanoa ja
yhdeksältä ei oltu pyydetty lausuntoa.

Vastuulääkärien kommentit

Kyselylomakkeen viimeinen kohta oli varattu kom-
menteille, jossa vastaajat voivat vapaasti ilmaista
mielipiteitään.
Ongelmiksi koettiin:
- "kaikki kunnat eivät ole kiinnostuneet yhteistyös-

tä ja tason nostamisesta"
- "sairaanhoitopiirin alueella useita hätäkeskuksia"
- "hälytyskeskus ei noudata annettuja ohjeita,

ammattitaito ei riitä"
- "sairaanhoitopiiri ei ole antanut resursseja = työ-

aikaa"
Parannusehdotuksiakin tuli:
- "Keskitettyä koulutusta esim. ensihoitoprojektien

muodossa, koulutuksen järjestäminen ja kunta-
rajojen merkityksen vähentäminen"

- "Ensihoidon vastuulääkärin pitäisi olla 1/sairaan-
hoitopiiri 100%"

- "Ensihoitotoiminnassa mukana olevien vastuu-
lääkäreiden verkostoitumisesta saattaisi olla hyö-
tyä"

Pohdinta

Lääkinnällinen pelastustoimi on osa erikoissairaan-
hoitoa, ohjeita ja säädöksiä sairaanhoitopiirin roo-
lista ensihoidon kentällä on olemassa. Myös sairaan-
kuljetusasetus osaltaan velvoittaa sairaanhoitopiirit
ohjeistamaan ja valvomaan toimintaa alueellaan
Tältä pohjalta nousi mielenkiinto tehdä päättötyö
tämän hetken tilanteesta.

Sairaankuljetuksen järjestämisvastuu säilyy to-
dennäköisesti tulevaisuudessakin terveyskeskuksel-
la, mutta sairaanhoitopiirin vastuu ohjeistuksessa,
valvonnassa ja koulutuksessa toivottavasti vahvis-
tuu. Varsinaista määräysvaltaa sairaanhoitopiireillä
ei sairaankuljetuksen suhteen ole, mutta tulisi olla
mahdollisuus puuttua selviin laiminlyönteihin ja
hoitovirheisiin, joita ovat myös hoitamatta jättämi-
nen.

Siinä vaiheessa kun sairaanhoitopiiri aloittaa ko.
toimintaa vaaditaan vastuulääkäriltä merkittävää
työpanosta ja sairaanhoitopiirin johdon myötämie-
lisyyttä varaamalla aikaresursseja, kokonaan oman-
toimen ohella se on aika vaikeata.

Ensihoidon vastuulääkäri oli nimetty 82 %: ssa
vastanneista sairaanhoitopiireistä, työaikaa oli va-
rattu vastanneista 41 %:lle. Ne , joille oli varattu
työaikaa pystyivät osallistumaan enemmän ohjeis-
tukseen, valvontaan ja erilaisiin kehityshankkeisiin.
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Hätäkeskukset ovat merkittävä lenkki ensihoi-
tojärjestelmässä, mutta eivät kuulu varsinaisesti sai-
raanhoitopiirien ja terveyskeskusten valvontaan.
Hätäkeskusten rooli korostuu hätäpuhelun käsitte-
lyssä, vasteiden määrittelyssä ja puhelinohjeiden
antamisessa hätäkeskukseen soittajalle.

Vastuulääkäreiden vastausten mukaan suurim-
massa osassa hätäkeskuksia käytettiin opaskansiota
hätäpuhelun käsittelyssä ja annettiin toimintaoh-
jeita soittajalle. Yhteistoiminnan lisääminen hätä-
keskusten suuntaan on tarpeen ohjeistuksessa, kou-
lutuksessa ja seurannassa. Ongelmallista oli useiden
hätäkeskusten sijaitseminen sairaanhoitopiirin alu-
eella, hätäkeskusuudistus toteutuessaan vähentää
hätäkeskuksien lukumäärää.

Yllättävän monessa vastanneessa sairaanhoitopii-
rissä (58%) sairaankuljetusyksiköt oli jaettu perus-
ja hoitotasoon. Kyselyssä ei kuitenkaan selvitetty
kuinka monessa sairaanhoitopiirissä käytännössä
toimii hoitoyksiköitä.

Ensivastetoimintaa oli 88%:ssa vastanneista sai-
raanhoitopiireistä vaikka suosituksia ensivastetoi-
minnan aloittamisesta oli sairaanhoitopiiri oli an-
tanut vain 47%:ssa. Ensivastetoiminta on lisäänty-
mässä ja se on tulossa myös poliisien peruskoulu-
tukseen. Ensivastetoiminta parhaimmillaan lyhen-
tää hoidonalkamisviiveitä ja tuo tarvittavia "lisäkä-
siä" tilannepaikalle. Kyselyssä ei selvitetty mikä taho
ensivastepalveluita tuotti. Palolaitokset pystyvät tar-
joamaan ensivastepalveluita etenkin suurimmilla
paikkakunnilla onhan osa henkilökunnasta valmiik-
si peruskoulutettua ensivastetoimintaan, mutta siellä
missä syntyy eniten ambulanssityhjiötä eli harvaan-
asutuilla seuduilla myös palolaitosten toiminnassa
on säästetty, ensivastetoimintaan ei riitä resursseja
ja henkilöstö asettaa melkoisen koulutuksellisen
haasteen.

Tasotestauksia oli järjestetty 8:ssa sairaanhoito-
piirissä, mutta kyselyssä ei käy ilmi kuinka sään-
nönmukaisia ne ovat olleet ja onko niitä järjestetty
kaikille.

Kirjallinen sairaanhoitopiirin toimesta laadittu
sairaankuljetuksen toimintaohje oli 11:ssä sairaan-
hoitopiirissä. Sairaanhoitopiiri laatii ohjeen noudat-
taen omia hoitokäytäntöjään ja hyväksyttää ohjeen
alueensa terveyskeskuksissa. Kirjallinen toimintaoh-
je etenkin hoitokäytännöissä voisi varmaankin olla
aika yhtenevä koko maassa. Mallina voisi käyttää
jo olemassa olevia ohjeita, joiden pohjalta sairaan-
hoitopiiri laatisi itselleen sopivan ohjeiston.

Sairaanhoitopiirin vastuulääkärin tulisi olla hy-
vin sairaalan ulkopuolista ensihoitoa tunteva hen-
kilö ja asiantuntija myös terveyskeskuksissa toimi-
viin sairaankuljetuksen vastuulääkäreihin päin. Täs-
sä olisi varmaan hyötyä selvityksessä esiin tulleesta
kommentista, jossa toivottiin ensihoidon vastuu-
lääkäreiden yhteistyötä ja verkostoitumista.

Taloudellisuuteen ja tehokkuuteen pyritään te-
kemällä sopimuksia sairaalasta vapaana kotikunti-
insa palaavien yksiköiden käytöstä paluukuljetuk-
sissa. Tarkoituksenmukaista olisi myös vapaana liik-
kuvien yksiköiden käyttö ensivasteena hätätilanteis-
sa noudattaen lähimmän kohteeseen ehtivän yksi-
kön periaatetta. Vapaiden yksiköiden käytössä ovat
hätäkeskukset avainasemassa, potilaan etu tulisi olla
päällimmäisenä vaikkakin tänä päivänä mietitään
kuka kuittaa tilin ja kuka on maksaja?

Ensihoidon tehtävät kentällä ovat tänä päivänä
vaativat, jatkuva ammattitaidon ylläpito ja täyden-
nyskoulutus ovat tarpeen. Sairaanhoitopiirien en-
sihoidon vastuulääkärit ovat avainasemassa koor-
dinoidessaan yhteistyötä ja koko ensihoitojärjestel-
män toimintaa.
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