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Taustaa 
  Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) 

ovat maailmanlaajuisesti merkittävä 
kuolleisuuden ja pitkäkestoisen vam-
mautumisen aiheuttaja. Suomessa 
niihin sairastuu vajaat 20 000 ihmistä 
joka vuosi. Neljännes potilaista on 
työikäisiä. 80 % aivoverenkierron häi-
riöistä on aivovaltimon äkillisiä tuk-
keutumia, aivoinfarkteja. Loppuosa 
tapauksista aiheutuu kallonsisäisestä 
verenvuodosta. (1) Verisuonitukos 
voidaan avata käyttäen suonensi-
säistä liuotushoitoa tai poistamalla 
hyytymä mekaanisesti (trombekto-
mia) (2). Hoito on aikariippuvaista, ja 
jotta hoito tehoaisi mahdollisimman 
hyvin, se tulisi aloittaa muutaman 
tunnin kuluessa oireiden alkamisesta 
(3). Hoitamattomana iskemian on 

arvioitu johtavan lähes kahden mil-
joonan aivosolun tuhoutumiseen joka 
minuutti (4).  

AVH-potilaiden hoidon nopea 
kehitys on vaatinut myös ensihoito-
järjestelmältä merkittävän ponnis-
tuksen. Vielä 1990-luvulla hätä-
keskuksessa ei ollut AVH:lle omaa 
hälytyskoodia ja tehtävät hoidettiin 
pääsääntöisesti ”jonon loppupäässä” 
kiireettöminä ajoina (5). Tänä päivänä 
AVH luokitellaan neurologiseksi hätä-
tilanteeksi ja sairaalan ulkopuolinen 
ensihoitojärjestelmä on tärkeässä 
roolissa tukkeutuneen aivoverisuo-
nen avaamiseen tähtäävien hoitojen 
potilasvalinnassa (5,6).  

Tämä väitöskirjatutkimus 
tarkasteli suomalaisen ensihoitojär-
jestelmän suorituskykyä ja nopeutta 
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AVH-potilaan hoidossa sekä tutki 
uusia tapoja tehostaa järjestelmän 
toimintaa.  

Aineisto ja menetelmät 
Väitöskirja koostui neljästä osatyös-
tä, joista osatyö I oli luonteeltaan 
retrospektiivinen ja työt II-IV pros-
pektiivisia. Osatyö I pohjautui otok-
seen HYKS:n liuotushoitorekisteristä, 
jota täydennettiin ensihoitovaihetta 
koskevan tiedon osalta. Osatyössä 
II tiedonkeruu perustui potilaasta 
ensihoitokertomuksen perusteella 
täytettävään tutkimuslomakkeeseen 
ja osatöissä III ja IV hyödynnettiin 
HYKS-sairaanhoitoalueen sähköistä 
ensihoitokertomusjärjestelmää. 
Aineistot käsiteltiin asiamukaisin 
tilastollisin menetelmin.  

Osatöissä I & III läpikäytiin HYK-
S:ssa trombolyysi- ja rekanalisaatio-
hoitoa saaneet potilaat, jotka olivat 
saapuneet sairaalaan ensihoitojärjes-
telmän kautta ja joiden hätäpuhelu-
tallenteet olivat käytettävissä. Potilai-
den oireiden alkamisesta hoidon 
aloittamiseen kulunut viive pilkottiin 
osiin hoitoketjun vaiheita vastaavas-
ti. Viiveen pituutta tarkasteltiin paitsi 
vuositasolla, mutta myös potilaan 
oirekuvaan ja sen vaikeusasteeseen 
verrattuna. Potilaita vertailtiin myös 
aikaisen ja myöhäisen sairaalaan saa-
pumisen sekä hoidon suhteen. 

Toisessa osatyössä selvitettiin 
pelastusyksikön tuoman lisäavun 
hyötyä AVH-potilaiden ensihoitovii-
veen pienentämisessä. Tutkimusta 
varten poimittiin Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen hoitamat AVH-ensi-
hoitotehtävät yhden vuoden ajalta. 
Potilaat jaettiin kahteen ryhmään 
sillä perusteella, hoitiko ambulanssi-
henkilöstö tehtävän itsenäisesti vai 
oliko tapahtumapaikalla avustamassa 
pelastusyksikön miehistö. 

Neljännessä osatyössä tutkittiin 
HYKS-sairaanhoitoalueen ensihoito-
palvelussa suunnitellun ja toteutetun 
AVH-koulutuspaketin vaikutusta 
AVH-trombolyysikandidaattien 

sairaalan ulkopuoliseen viiveeseen, 
erityisesti kohteessa käytettyyn 
aikaan. Tutkimusta varten tarkastel-
tiin kaikki AVH-koodilla ja korkealla 
kiireellisyydellä hälytetyt ja kuljetetut 
ensihoitotehtävät neljä kuukautta 
ennen kolme kuukautta kestänyttä 
koulutusvaihetta ja neljä kuukautta 
sen jälkeen sekä selvitettiin potilai-
den HYKS:ssa saama hoito.  

Tutkimuksista jätettiin pois 
pediatriset potilaat, hoitolaitosten 
väliset potilassiirrot sekä potilaat, 
joilla ensihoitokertomus tai hätäpu-
helutallenne ei ollut käytettävissä. 

Tulokset 
Vuosina 2003–2005 HYKS:ssa 
liuotushoidon sai yhteensä 335 
ensihoitopalvelun kautta sairaa-
laan saapunutta potilasta (I). Sekä 
potilaan sairaalaan saapumisesta 
(67–34 min) että oireiden alkamisesta 
liuotushoitoon kulunut aika (149–112 
min) lyhenivät selvästi tutkimuksen 
aikana ja potilaita kyettiin vastaavasti 
hoitamaan vuositasolla yhä enem-
män (58-149 potilasta). Sairaalan 
ulkopuolisissa hoitoketjun vaiheissa 
– muun muassa oireiden alkamisesta 
hätäilmoituksen tekoon kulunut aika 
(13 min) ja ambulanssin kuljetusaika 
(20 min) – ei kuitenkaan havaittu 
muutosta tutkimuksen aikana. Sen 
sijaan vaikeammista oireista kärsivät 
potilaat saapuivat sairaalaan lähes 20 
minuuttia lievempioireisia nopeam-
min. Yhteensä 55 prosentilla potilais-
ta hoito johti hyvään toiminnalliseen 
lopputulokseen; eniten toipumiseen 
vaikuttivat potilaan ikä, infarktin 
vaikeusaste sekä liuotushoidon aloi-
tukseen sairaalassa kulunut aika. 

Vuosina 2011–2012 HYKS:ssa 
rekanalisaatiohoitoa sai yhteensä 
308 ensihoitopalvelun toimesta 
sairaalaan tuotua potilasta, joista oli 
saatavilla hätäpuhelutallenne (III). 
Hätäilmoituksen tekivät valtaosassa 
tapauksista (> 60 %) potilaan lähiomai-
set. Potilas itse soitti hätänumeroon 
harvoin (< 10 %). Hieman yli neljännes >>

Hätäkeskuspäivystäjät 
tunnistivat 67% ja ensihoitajat 
93 % aivoinfarktipotilaista.
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soittajista (26 %) osasi itse epäillä 
AVH:tä sairastumisen taustalla. 
Hätäkeskuspäivystäjät tunnistivat 
67 % ja ensihoitajat 93 % prosenttia 
liuotushoitoa saaneista aivoinfarkti-
potilaista. Keskeisimmät vaihtoehtoi-
set hälytyskoodit olivat heikentynyt 
yleistila sekä hälytys puhelun aikana 
(”apua, äkkiä ambulanssi”). Yli 80 % ta-
pauksista ambulanssi saapui potilaan 
luokse kuitenkin hälytysajossa, ja 
potilaiden kuljetuksista hälytysajona 
tehtiin lähes 90 %. Tärkeimmät tekijät, 
jotka liittyivät potilaan nopeaan 
hoitoon pääsyyn, olivat viive oireiden 
alkamisen ja hätäpuhelun välillä sekä 

ambulanssikuljetus hälytysajona. 
Suurin syy myöhäiseen sairaalaan 
saapumiseen oli viive oireiden alka-
misen ja hätäpuhelun välillä; viiveen 
ajallinen ero aikaisin ja myöhään 
hoitoon päässeiden potilaiden välillä 
oli keskimäärin 41 minuuttia.  

Vuosina 2010–2011 toteutetus-
sa vuoden pituisessa otannassa 
Tampereen aluepelastuslaitos hoiti 
77 epäiltyä AVH-potilasta, joista 45 
tapauksessa ambulanssihenkilöstön 
tueksi oli hälytetty pelastusyksikkö 
(II). Pelastusyksiköiden hälyttäminen 
ambulanssihenkilöstön ”lisäkäsiksi” 
yli kaksinkertaisti ensihoitohenki-
löstön määrän, mutta ei lyhentänyt 
viivettä tapahtumapaikalla tai myö-
hempänä hoitoketjussa. 

Ensihoitajille suunniteltu koulu-
tuspaketti toteutettiin kesällä 2015 
(IV). Ennen koulutuspakettia ensi-
hoitopalvelu hoiti 145 ja jälkeen 148 
trombolyysikandidaattia. Ryhmien 
välisessä vertailussa kohteessa 
käytetty aika lyheni 10 % eli 25 minuu-
tista 22,5 minuuttiin. Ensihoitajien 
hoitotason pätevyyden havaittiin 
lyhentävän ja lääkärin puhelinkonsul-
taation tarpeen puolestaan pidentä-
vän potilaan luona tapahtumapaikalla 
kulunutta aikaa.  

Johtopäätökset 
Hätäilmoituksen todettiin olevan 
koko hoitoketjun kannalta merkit-
tävä käännekohta, jonka painoarvo 
tulisi huomioida myös hoitoketjun 
paikallisessa suunnitellussa sekä 
hätäkeskuspäivystäjien koulutukses-
sa. Hätäilmoituksen viivästymisestä 
aiheutuu aivoinfarktipotilaan hoito-
ketjun kannalta merkittävin ylimää-
räinen viive. Ensihoitojärjestelmän 
omassa toiminnassa eniten viivettä 
syntyi puolestaan tapahtumapai-
kalla potilaan luona. AVH-potilaiden 
tunnistaminen ensihoitojärjestel-
mässä oli kuitenkin hyvällä tasolla. 
Henkilöstön lisäkoulutuksen ja 
laadunhallinnan myötä ongelmakoh-
tiin on mahdollista tarttua ja tuloksia 
entisestään parantaa. 

Tulevaisuudessa trombektomian 
yleistyminen hoitomuotona ja sen 
potilasvalinta asettavat oman erityis-
haasteensa myös ensihoitopalvelulle. 
Ensihoidon potilasohjauksen on 
oltava mielekäs erityisesti pidemmillä 
välimatkoilla ja tarpeen vaatiessa on 
muistettava myös helikopterikulje-
tuksen mukanaan tuomat edut. (7) 

Hyvä yhteistyö ensihoitojärjestel-
män ja sairaalan potilasta hoitavien 
erikoisalojen välillä on jatkossakin 
tärkeää, jotta mahdollisimman mo-
nen potilaan kohdalla saavutettaisiin 
hyvä lopputulos. 
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