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1 JOHDANTO 

Ensihoitopalvelu Suomessa on kehittynyt huimasti 2010-luvulla. Huolimatta 

toiminnan kehittymisestä ja lainsäädännön muutoksista ovat hätätilapotilaiden 

kiireelliset hoitolaitossiirrot edelleen vailla kansallisia ohjeistuksia tai suosituk-

sia. Nykyisen päivystysasetuksen vuoksi voidaan olettaa kiireellisten hoitolai-

tossiirtojen lisääntyvän vaativan päivystyshoidon keskittymisen myötä. Tilas-

toja kiireellisistä hoitolaitossiirroista alue- ja keskussairaaloista yliopistosairaa-

loihin ei ole olemassa. (Martikainen ym. 2019.)  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ensihoitopalvelun yksiköiden 

suorittamia kiireellisiä hoitolaitossiirtoja Kymenlaakson alueen sairaaloista yli-

opistosairaaloihin. Aiemmin tarkkoja lukumääriä kiireellisistä hoitolaitossiiroista 

ei ole selvitetty, koska tiedot siirroista tulevat useista eri lähteistä (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017a).  

 

FinnHEMS- tutkimus- ja kehitysyksikköä kiinnostaa siirtologistiikan tehostami-

nen ja ilmakuljetusten hyödyntäminen aikakriittisten potilaiden kohdalla (Pap-

pinen 2018). Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa kii-

reellisistä hoitolaitossiirroista FinnHEMS- tutkimus- ja kehitysyksikölle. Tutki-

musalueen valintaan vaikutti Suomen hallituksen talouspoliittinen ministeriva-

liokunnan linjaus vuodelta 2018, jossa päätettiin kahden uuden lääkärihelikop-

teritukikohdan perustamisesta vuoteen 2022 mennessä. Tukikohdat tulevat si-

joittumaan Kaakkois-Suomeen ja Pohjanmaalle, jotka ovat oikeusasiamiehen 

päätöksessä ensihoidon yhdenvertaisessa järjestämisessä olleet suurimmat 

kipupisteet lääkärihelikopteritoiminnan katveen myötä (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2018). 

 

FinnHEMS- tutkimus- ja kehitysyksikkö palvelee ensihoidon sekä HEMS-toi-

minnan tutkimus- ja kehitysprojekteja. Yksikön toiminnan tavoitteena on ensi-

hoidon sekä FinnHEMS- lääkäri- ja lääkintähelikopteripalvelun laadun paran-

taminen. Yksikkö organisoi alan tutkimustoimintaa yliopistollisten sairaanhoito-

piirien kanssa keskitetysti ja pyrkii panostamaan kansalliseen ja kansainväli-

seen yhteystyöhön alalla. (Tutkimus ja kehitys. s.a..) 
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Tämän opinnäytetyön tulokset kuvaavat kiireellisiä hoitolaitossiirtoja Kymen-

laakson alueelta. Tuloksia voidaan hyödyntää kiireellisten hoitolaitossiirtojen 

logistiikan suunnittelussa. Lisäksi tulokset muodostavat vertailupohjan muille 

vastaaville aihepiirin tutkimuksille, koska aiempia tutkimustuloksia ei ollut ole-

massa. Tulevaisuudessa tämän työn myötä voidaan selvittää kiireellisiä hoito-

laitossiirtoja valtakunnallisesti eri sairaanhoitopiirien alueilla, jotta saataisiin 

tarpeeksi kattava ja yleistettävä käsitys erilaisista malleista kiireellisten hoito-

laitossiirtojen järjestämisessä, siirtojen määrästä ja ajankohdista. 

 

2 ENSIHOITOPALVELU 

Ensihoitopalvelu on keskeinen osa terveydenhuollon päivystystoimintaa. Ensi-

hoitopalvelun tehtävänä on taata äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen 

potilaan hoito ensisijaisesti sairaalan ulkopuolella ja mahdollisen kuljetuksen 

aikana sairaalaan. (Länkimäki & Määttä 2017, 14.)  

 

Ensihoitopalvelusta puhuttiin vuoteen 2011 asti sairaankuljetuksena. Vuonna 

2011 tehdyn ensihoitopalvelun kokonaisuudistuksen myötä järjestämisvastuu 

siirtyi kunnilta sairaanhoitopiirien kuntayhtymille viimeistään vuoden 2013 

alussa. (HE 311/2018.) Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoito-

palvelun tuottamalla palvelun itse, yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen 

tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun 

muulta palvelun tuottajalta esimerkiksi yksityiseltä palveluntuottajalta (Tervey-

denhuoltolaki 30.12.2010/1326, 39. §). 

 

Suomessa jokaisessa 20 sairaanhoitopiirissä ensihoitopalvelu osallistuu oman 

organisaationsa eri hoitolaitosten ja muiden -yksiköiden hoitolaitossiirtojen to-

teuttamiseen. Hätäkeskuksen välittämät hoitolaitossiirrot ovat vähentyneet, 

koska käytössä on nykyään esimerkiksi logistiikkakeskuksia ja ensihoidon ti-

lannekeskuksia, jotka organisoivat hoitolaitossiirtoja sairaanhoitopiireittäin. Tä-

män myötä tieto hoitolaitossiirroista on hajautunut monelle eri toimijalle eikä 

tiedon hajautumisen vuoksi ole voitu luoda kokonaiskuvaa Suomen terveyden-

huollon piirissä tapahtuvasta ambulanssitoiminnasta osana hoitolaitossiirtoja. 

(Ekstrand ym. 2016a, 18.) Hoitolaitossiirtoja käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
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2.1 Ensihoitopalvelun toiminta ja lainsäädäntö 

Terveydenhuoltolaki on keskeinen laki terveyspalveluiden turvaamisen suh-

teen. Terveydenhuoltolaissa määritellään myöskin ensihoitopalvelun toimin-

nan perusta. Vuonna 2017 terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevia säännök-

siä täsmennettiin erityisesti hoitolaitossiirtojen koskien siten, että äkillisesti sai-

rastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kuin 

potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa jatkuvaa hoitoa tai seurantaa, kuuluvat 

ensihoitopalveluun. Kun hoitolaitossiirron aikana ei ole tarvetta vaativalle jat-

kuvalle hoidolle tai seurannalle, on kyse logistiikasta eikä ensihoitopalveluun 

kuuluvasta potilassiirrosta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017a.) 

 

Terveydenhuoltolain 39.–41. §:issä säädetään ensihoitopalvelun järjestämi-

sestä. Ensihoitopalvelun tehtävät muodostuvat seuraavista kohdista: 

1. Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen ar-
viointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen 
ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti ar-
vioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja äkillisesti sairastu-
neen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun 
potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa. 

2. Ensihoitovalmiuden ylläpitäminen. 
3. Tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osal-

listen ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin. 
4. Osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laati-

miseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden va-
ralle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

5. Virka-avun antaminen muille viranomaisille niiden vastuulla olevien teh-
tävien suorittamiseksi. 

 

Edellä mainittujen ensihoitopalvelun tehtävien sisältöä tarkentaa Sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta. Lisäksi terveydenhuoltolaissa 

(46. §) määritetään erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtävät. Ensihoi-

tokeskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa sovittaa yhteen alueensa hoitolai-

tossiirtojen väliset potilassiirrot.  

 

Vuonna 2014 Euroopan komissio antoi kannanoton, että kiireettömät hoitolai-

tossiirrot ovat taloudellista toimintaa eivätkä kuulu lakisääteisiin ensihoitopal-

velun tehtäviin (Puolakka & Sarvikivi 2018, 767). Näissä ensihoitopalveluun 

kuulumattomissa hoitolaitossiirroissa kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män tulee huolehtia potilaan kuljetuksesta toiseen toimintayksikköön, jos poti-
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laan sairaus vaatii siellä annettavaa hoitoa tai toimenpidettä (Terveydenhuol-

tolaki 73. §). Sairaanhoitopiirit ovat voineet tuottaa potilaiden kiireettömiä siir-

tokuljetuksia omana toimintanaan tai palveluntuottaja on voitu kilpailuttaa ter-

veydenhuoltolain mukaisesti.  

 

Suomen hallitus esitti vuonna 2018 terveydenhuoltolakiin muutoksia koskien 

ensihoitopalvelua eritoten käynnissä olleen maakunta- ja sosiaali- ja tervey-

denhuollon uudistuksen vuoksi. Uusissa säädöksissä otettaisiin paremmin 

kantaa ensihoitopalveluun kuuluvien siirtojen ja kuulumattomien siirtojen erot-

telussa, koska näitä pidettiin vaikeatulkintaisina ja epäselvinä. Lain olisi pitänyt 

tulla voimaan vuoden 2021 alussa. Ensihoitopalveluun kuuluvien potilassiirto-

jen määritelmää tarkennettaisiin siten, että siirrot koskisivat erityisesti tilan-

teita, joissa potilaalla on peruselintoimintojen häiriö tai siirron aikana on enna-

koitavissa riski sellaisen kehittymiselle. Vaativan seurannan määritelmällä tar-

koitetaan siirtoja, joissa potilasturvallisuuden näkökulmasta on välttämätöntä 

toteuttaa siirto ensihoitopalvelun osaamista ja välineistöä hyödyntäen. Uu-

sissa säädöksissä ensihoitopalveluun kuulumattomilla potilassiirroilla tarkoite-

taan potilaan terveydenhuollon palvelujen saamiseksi lääketieteellisen perus-

tein välttämätöntä kuljetusta terveydenhuollon yksiköstä toiseen terveyden-

huollon yksikköön jatkohoitoon tai tutkimukseen. Maakunnan tulisi kilpailuttaa 

nämä potilassiirrot, mutta jos se ei ole mahdollista, tulee maakunnan itse tuot-

taa kyseiset siirrot. (HE 311/2018.) Suomen hallitus erosi tämän opinnäyte-

työn teoreettista viitekehystä tehdessä, eikä uusi hallitus ole esittänyt tois-

taiseksi hoitolaitossiirtoihin liittyen terveydenhuoltolakiin muutoksia.  

 

Terveydenhuoltolain ensihoitoa koskettavien uudistusten tarkoitusperänä voi-

daan sanoa olevan hoitolaitossiirtojen erottaminen ensihoitopalvelusta, mihin 

on suurissa väestökeskittymissä päästy. Harvaan asutuilla alueilla ja pienem-

missä väestökeskittymissä tämä on vaikeaa, koska vähäisten resurssien 

käyttö vaatii poikkeuksetta ensihoitopalvelun yksiköiden käyttöä hoitolaitossiir-

roissa. (Puolakka & Sarvikivi 2018, 765.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta määritellään 

ensihoitopalvelun yksiköt ja niiden henkilöstö. Ensihoitopalvelun yksiköiksi lue-

taan ambulanssit, erilaiset ensihoitoajoneuvot ja lääkäri- sekä lääkintähelikop-
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terit. Ensihoidon kuljettaviksi yksiköiksi luetaan perustason ja hoitotason am-

bulanssien lisäksi lääkärihelikopterit. (Kuisma 2014, 1134–1135.) Ensihoidon 

yksiköt voidaan jakaa porrastetusti ensimmäiseen portaaseen eli perustasoon 

ja toiseen portaaseen eli hoitotasoon (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017a). 

 

Perustason yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon 

ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus ja toisen ensihoita-

jan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkin-

non taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö (Asetus 

ensihoitopalvelusta 8. §). Perustason ensihoidon tehtäviin soveltuu esimer-

kiksi lähihoitajan koulutus ensihoitajan koulutusohjelmalla (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2017a). Hoitotason yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on ol-

tava ensihoitaja AMK taikka laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoito-

tason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintoko-

konaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on 

opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä ensihoidon koulutusohjelma. Toisen 

ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelasta-

jatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö 

(Asetus ensihoitopalvelusta 8. §). 

 

Ensihoitotehtävä kohdistuu tiettyyn osoitteeseen tai rajattuun maantieteelli-

seen alueeseen ja sillä tulee olla yksilöivä tunnus. (Ekstrand ym. 2016a, 6). 

Hätäkeskuksen tekemän riskinarvion perusteella ensihoitotehtävät jaetaan 

neljään eri tehtäväkiireellisyysluokkaan: A-, B-, C- ja D-luokan tehtävään. A-

luokan tehtävä on kiireellisin ja D-luokan tehtävä on kiireettömin. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017a). Tehtäväkiireellisyysluokat ovat esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Ensihoidon tehtäväkiireellisyysluokat (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017a) 

 

Tehtäväkiireellisyysluokkia mukaillaan kuljetuksen varausasteessa. Kuljetuk-

sen varausasteen määrittelevät ensihoitoyksikön henkilökunta. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017a). Vuonna 2018 Suomessa käytössä olleen ELS-Geo-

fis-hätäkeskusjärjestelmässä käytettävien tehtäväluokkien mukaan hoitolaitos-

siirron tehtäväluokka on 793, jonka tehtäväkiireellisyys voi olla A-, B-, C- tai D-

luokassa (Castren, Kurola, Lund, Martikainen & Silfvast 2016, 4). 

 

2.2 Kymenlaakso 

Tutkimusalueena on Kymenlaakson maakunta, joka sijaitsee Kaakkois-Suo-

messa. Kymenlaaksossa on noin 180 000 asukasta ja sen isoimmat kaupungit 

ovat Kotka ja Kouvola (Kymenlaakson liitto s.a.). Kymenlaaksossa toimii vuo-

den 2019 alusta perustettu Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-

tayhtymä Kymsote. Ennen vuotta 2019 erikoissairaanhoidosta Kymenlaak-

sossa vastasi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä 

eli Carea.  

 

Vuonna 2018 Kymenlaaksossa Carean ensihoitopalvelu toimi monituottaja-

mallina ja kiireellisiä hoitolaitossiirtoja suoritti kaikki palveluntuottajat. Etelä-

Kymenlaaksossa (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) ensihoito-

palveluita tuottivat Carea, Kymenlaakson pelastuslaitos ja 9Lives. Pohjois-Ky-

menlaaksossa (Kouvola) ensihoitopalveluita tuottivat Carea, Kymenlaakson 

A-luokan tehtävä korkeariskinen tehtävä, jossa esi- tai tapahtumatiedot 

viittaavat potilaan peruselintoimintojen välittömään uh-

kaan 

B-luokan tehtävä todennäköisesti korkeariskinen tehtävä, jossa ei ole 

varmaa tietoa potilaan peruselintoimintojen häiriön ta-

sosta 

C-luokan tehtävä vaatii ensihoidon nopeaa arviointia, mutta potilaan pe-

ruselintoiminnot ovat normaalit tai häiriö on korkeintaan 

lievä 

D-luokan tehtävä ensihoidon tulee arvioida potilas, mutta potilaan tila on 

vakaa eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä 
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pelastuslaitos ja Med Group. (Wall 2019.) Kuljettavien ensihoitoyksiköiden val-

miusajat ovat esitetty taulukossa 2 ja 3.  

 
Taulukko 2. Etelä-Kymenlaakson kuljettavien ensihoitoyksiköiden valmiusajat ja sijoituspaikat 
vuonna 2018 

EKY123 24/7 Kotkansaari, Kotka 

EKY124 24/7 Aittakorpi, Kotka 

EKY125 24/7 Hamina 

EKY126 24/7 Hamina 

EKY127 24/7 Miehikkälä 

EKY131 arkisin klo 8-18 Jylppy, Kotka 

EKY141 24/7, varallaolo 21-08 Jylppy, Kotka 

 
Taulukko 3. Pohjois-Kymenlaakson kuljettavien ensihoitoyksiköiden valmiusajat vuonna 2018 

EKY221 24/7  Kouvola 

EKY222 1.1.-11.2. 12/7 

12.2. alkaen 12,5/7 

Valkeala, Kouvola 

EKY223 24/7 Kouvola 

EKY224 24/7 Kuusankoski, Kouvola 

EKY225 24/7 Myllykoski, Kouvola 

EKY226 24/7 Koria, Kouvola 

EKY227 5.1. asti 24/7 

6.-31.1. 24/7, varallaolo 20-8 

1.-11.2. 15/7 

12.2. alkaen 14,5/7 

Kuusankoski, Kouvola 

EKY231 arkisin klo 7:30-19:30 

lauantaisin klo 10-20 

Kuusankoski, Kouvola 

 

Kiireellisten siirtokuljetusten järjestäminen on huomioitu tiettyjen ensihoitoyksi-

köiden varustelussa ja valmiuden ylläpidossa. Tehtäväprofiililtaan hoitolaitos-

siirtoihin erikoistuneet yksiköt ovat Etelä-Kymenlaaksossa Kotkassa 9Livesillä 

hoitotason yksikkö EKY141 ja Pohjois-Kymenlaaksossa Kouvolassa Med 

Groupilla hoitotason yksikkö EKY227. EKY141 on välittömässä lähtövalmiu-

dessa viikon jokaisena päivänä klo 8–21 ja klo 21–8 niin sanotussa varalla-

olossa 15 minuutin lähtövalmiudessa. EKY227 valmiusaika on muuttunut alku-

vuodesta 2018 useasti. Helmikuun jälkeen yksikkö on ollut klo 9:00–23:30 val-

miudessa viikon jokaisena päivänä. 
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Kymenlaakson alueen ensihoitotehtävien kirjaukset tapahtuvat SV 210 -lo-

makkeelle käsin sekä tiedot siirretään palveluntuottajien omiin sähköisiin jär-

jestelmiin lähinnä laskutuksen vuoksi. Kymsotella on käytössä ensihoidon ti-

lastomateriaali sähköisenä. Alueen kiireelliset hoitolaitossiirrot tilataan hätä-

keskuksesta. (Wall 2019.)  

 

Terveydenhuoltolain 50. §:n momentti 3:ssa tarkoitettu laajan ympärivuoro-

kautisen päivystyksen yksikköä ei sijaitse Kymenlaaksossa. Laajan ympä-

rivuokautisen päivystyksen yksiköllä tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja eri-

koissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka pystyy tarjoamaan laajasti palveluita 

usealla eri lääketieteen erikoisalalla ympärivuorokautisesti välittömästi. Lisäksi 

sillä tulee olla voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämi-

seen ja mahdollisten erityistilanteiden hoitamiseen. Kaikkiaan 12 sairaanhoito-

piirin tulee ylläpitää laajaa ympärivuorokautista päivystysyksikköä. Sen sijaan 

Kymenlaaksossa sairaanhoitopiirin tulee ylläpitää ympärivuorokautista perus-

terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, jossa on valmiu-

det väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitoon. Tämä päi-

vystys on sijoitettu keskussairaalan yhteyteen, eli Kymenlaakson keskussai-

raalaan Kotkaan. (Terveydenhuoltolaki 50. §.) 

 

Poikkeuksen tekee Kymenlaaksossa Kouvola, jossa käynnissä olleen sosiaali- 

ja terveyspalvelujen rakenteellista uudistusta osana Pohjois-Kymen sairaalan 

erikoissairaanhoidon palveluita supistettiin vuoden 2017 aikana. Esimerkiksi 

leikkaustoiminta ja valvontatasoinen hoito lopetettiin ja palveluita keskitettiin 

Kotkaan Kymenlaakson keskussairaalaan. Pohjois-Kymen sairaalalla on poik-

keuslupa Sosiaali- ja terveysministeriöltä ympärivuorokautisen perustervey-

denhuollon ja rajoitetun akuuttilääketieteen päivystyksen toimintaan vuoden 

2024 loppuun saakka (Haapiainen ym. 2019, 40). Syynä poikkeuslupaan on 

eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa alueella pitkien etäisyyksien vuoksi 

eikä ensihoitopalvelun turvin voida taata väestön tarvitsemia kiireellisen hoi-

don palveluita Pohjois-Kymenlaakson alueella (Terveydenhuoltolaki 50§).  
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3 KIIREELLISET HOITOLAITOSSIIRROT 

Hoitolaitossiirrolla tarkoitetaan potilaan kuljettamista hoitolaitoksesta toiseen 

hoitolaitokseen. Kiireellisissä siiroissa kuljetus suuntautuu tyypillisesti korke-

amman hoitovalmiuden yksikköön matalamman hoitovalmiuden yksiköstä. 

(Kämäräinen 2014, 1234.)  

 

Hoitolaitossiirron kiireellisyydelle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. 

Hoitolaitossiirron kiireellisyyden määrittää potilaan hoidontarve, eikä siihen 

saa vaikuttaa organisatoriset syyt, kuten esimerkiksi lähettävän hoitolaitoksen 

sulkeutuminen ilta-aikaan. Siirron kiireellisyyden tulee aina pohjautua lääketie-

teelliseen syyhyn. Hallinnollinen taustasyy ei voi koskaan olla ainoana perus-

teena kiireelliselle siirrolle. Lääketieteellisellä syyllä tarkoitetaan potilaan tar-

vetta tietyn erikoisalan tai osaamiskeskuksen erikoisosaamisesta ja -välineis-

töstä yhdistettynä hoitoon, mitä lähettävässä yksikössä ei ole. Esimerkkeinä 

lääketieteellisistä syistä ovat raskas tehohoito, neurokirurgia tai sydäninfark-

tissa sepelvaltimon pallolaajennus. Kiireellisistä potilassiirroista on olemassa 

virhekäsityksiä, joista esimerkkinä teho- ja valvontahoidon potilaat, joiden siir-

tokuljetuksia pidetään aina kiireellisinä. Näissä tapauksissa tulisi huolehtia po-

tilaan siirtokuntoon saattamisessa ennemmin kuin turvautua nopeaan hätäsiir-

toon. Ainoastaan todellisissa hätäsiirroissa potilaan tilan vakauttaminen voi-

daan jättää kuljetuksen aikaiseksi toimenpiteeksi. (Kirves 2018, 280–285; 

Puolakka & Sarvikivi 2018, 765–766; Valli & Vaula 2018, 676–680.) 

 

3.1 Siirtojen jaottelu 

Hoidollisesti hoitolaitossiirrot voidaan jaotella kahteen ryhmään: alemman hoi-

tovalmiuden yksiköstä korkeamman hoitovalmiuden yksikköön ja korkeamman 

hoitovalmiuden yksiköstä alemman hoitovalmiuden yksikköön. Esimerkiksi po-

tilassiirrot terveysasemalta aluesairaalaan tai keskussairaalasta yliopistolli-

seen sairaalaan kuuluvat alemman hoitovalmiuden yksiköstä korkeamman 

hoitovalmiuden yksikköön -ryhmään. Korkeamman hoitovalmiuden yksiköstä 

alemman hoitovalmiuden yksikköön -ryhmään kuuluvat esimerkiksi potilassiir-

rot yliopistollisesta sairaalasta aluesairaalaan tai keskussairaalasta terveys-

keskukseen. Potilassiirron syynä voi olla myös hallinnollinen syy, kuten paik-

kapula tai osaston sulku, jolloin potilaita on siirretty saman tasoisen hoitoval-

miuden yksikköön. (Puolakka & Sarvikivi 2018, 765.) 
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Kaikki hoitolaitossiirrot eivät ole kiireellisiä. Kiireellisyyden määrittää potilaan 

hoidontarve, eikä siihen saa vaikuttaa organisatoriset syyt, kuten esimerkiksi 

lähettävän hoitolaitoksen sulkeutuminen ilta-aikaan. Kiireellisen hoitolaitossiir-

ron syy tulee aina pohjautua lääketieteelliseen syyhyn. Hallinnollinen tausta-

syy ei voi koskaan olla ainoana perusteena kiireelliselle siirrolle. Lääketieteelli-

nen syy on potilaan tarvitsemassa hoidossa, jota lähettävässä hoitopaikassa 

ei ole tarjota. Näitä on usein esimerkiksi raskas tehohoito, neurokirurgia tai sy-

däninfarktissa sepelvaltimon pallolaajennus. Kiireellisistä potilassiirroista on 

olemassa virhekäsityksiä, joista esimerkkinä teho- ja valvontahoidon potilaat, 

joiden siirtokuljetuksia pidetään aina kiireellisinä. Näissä tapauksissa tulisi 

huolehtia potilaan siirtokuntoon saattamisessa ennemmin kuin turvautua no-

peaan hätäsiirtoon. Ainoastaan todellisissa hätäsiirroissa potilaan tilan vakaut-

taminen voidaan jättää kuljetuksen aikaiseksi toimenpiteeksi. (Kirves 2018, 

280–285; Puolakka & Sarvikivi 2018, 765–766.) 

 

Kiireellisten hoitolaitossiirtojen kiireellisyyden voi jakaa karkeasti kahteen luok-

kaan. Toinen on niin sanottu “tavallinen” kiireellinen siirto, jossa on viisasta 

käyttää hieman aikaa potilaan tilan vakauttamiseen niin, että matkalla tapahtu-

vien yllätysten riski minimoidaan. Tästä käytetään esimerkkinä hengitysva-

jauspotilasta, jonka hengitystie on helpompi varmistaa lähettävässä sairaa-

lassa, jos hengitystien varmistamiseen joudutaan todennäköisesti joka tapauk-

sessa. Toinen niistä on hätäsiirto, jossa taktiikan tavoitteena on mahdollisim-

man nopea liikkeelle lähtö, jossa vakauttavia toimia jätetään matkalla toteutet-

tavaksi. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää aortan pullistuman repeämisen, 

jossa potilas hyötyy lopullisesta parantavasta hoidon piiristä. Matkalle jätetään 

tässä tapauksessa esimerkiksi verenohennuslääkkeen kumoaminen ja veren-

paineen laskeminen. (Kirves 2018, 280–285.) 

 

Esimerkiksi Keski-Suomen keskussairaalassa aika potilaan tulemisesta päi-

vystykseen ja siihen, kun kiireellinen hoitolaitossiirto kohti yliopistosairaalaa on 

alkanut, on ollut parhaimmillaan vain 19 minuuttia. Tämä aika on sisältänyt 

esimerkiksi kuvantamistutkimukset ja aivohalvauspotilaan liuotushoidon aloit-

tamisen päivystyksessä. Tällaista taktiikkaa tulisi kiireellisissä hoitolaitossiir-

roissa miettiä silloin, kun potilaan pelastava hoito on kiireellisesti tehtävä toi-
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menpide yliopistosairaalassa. Tällöin lähettävän sairaalan päivystyksessä ku-

lutettu aika huonontaa potilaan ennustetta merkittävästi. (Liukkonen ym. 2018, 

286–290.) 

 

Valli ja Vaula (2018, 679) jaottelevat hoitolaitossiirrot siirtoyksikön valinnan nä-

kökulmasta. Hoitolaitossiirrot jaotellaan paaritaksin, perustason, hoitotason, 

vaativan ja hätäsiirron luokkiin. Kiireelliset hoitolaitossiirrot lukeutuvat näissä 

hoitotason ja hätäsiirron luokkiin. Hoitotason siirroissa käytetään hoitotason 

ensihoitoyksikköä tai perustason ensihoitoyksikköä, jonka henkilöstö täyden-

tyy lähettävästä hoitolaitoksesta lääkärillä tai sairaanhoitajalla, joka on pereh-

tynyt potilassiirtoihin. Hoitotason henkilöstön täydentämiselle ei ole tarvetta, 

koska siirtokuljetuksen aikana hoitajana toimii hoitotason ensihoitaja. Potilaan 

tila on heikompi kuin perustason siirroissa. On oletettavaa, että potilaalla on 

tai kehkeytyy peruselintoiminnan häiriöitä kuljetuksen aikana. Hoitotason siir-

ron aikana potilas voi tarvita lääkkeellistä hoitoa. Siirron aikana voidaan jatkaa 

lähettävässä sairaalassa aloitettuja lääkeinfuusioita tai verivalmisteiden antoa. 

Hätäsiirrossa käytetään lähimmän siirtokuljetusyksikön periaatetta, eli lähin 

vapaa siirtokuljetukseen kykenevä ensihoitoyksikkö suorittaa siirtokuljetuksen.  

Hätäsiirrossa potilaan tila ei ole vakaa siirtokuljetuksen aikana ja vakauttamis-

toimia tullaan tarvitsemaan siirtokuljetuksen aikana. Hätäsiirrossa potilas tar-

vitsee välittömän siirron. Syitä välittömään siirtoon ovat esimerkiksi vatsa-aor-

tan pullistuman puhkeaminen tai traumaattinen raaja-amputaatio. (Valli & 

Vaula 2018, 679.) 

 

3.2 Siirron vaiheet 

Tässä luvussa käydään läpi hoitolaitossiirron vaiheet jaoteltuna siirron tilaami-

seen, siirron valmisteluun, siirron aikaiseen hoitoon ja potilaan luovuttami-

seen. Päätös potilaan siirtämisestä kiireellisesti korkeamman hoitovalmiuden 

yksikköön syntyy yleensä potilaan tarvitsemasta erityishoidosta (Kämäräinen 

2014, 1234).  

 

Siirron tilaaminen 
 
Päätös potilaan siirtämisestä kiireellisesti korkeamman hoitovalmiuden yksik-

köön syntyy yleensä potilaan tarvitsemasta erityishoidosta. Siirtokuljetuksen 
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tilaa potilaan lähettävä hoitolaitos ja sen henkilökunta määrittelevät potilaan 

kuljetustarpeen tyypillisesti potilaan lähettävältä lääkäriltä saamien ohjeiden 

mukaan. Vastuu oikeanlaisen kuljetusmuodon pyytämisestä on lähettävällä 

hoitolaitoksella. Tilatessa siirtokuljetusta on kerrottava siirron syy, potilaan tä-

mänhetkinen terveydentila oirekuvineen ja siihen vaikuttavat riskitekijät sekä, 

minkälaista valvontaa ja hoitoa potilaan kokonaistilanteen voidaan olettaa vaa-

tivan siirtokuljetuksen aikana. (Kämäräinen 2014, 1234; Puolakka & Sarvikivi 

2018, 767.) 

 

Kiireellisiin siirtoihin käytettävät ensihoitoyksiköt tilataan monella alueella hätä-

keskuksen kautta. Hätäkeskuspäivystäjän tehtävä riskinarvio tilanteesta, joten 

potilaan tilasta tulee siirron tilaajan pystyä kertomaan riittävästi selkokielellä. 

On huomioitava, että hätäkeskuspäivystäjä on lääketieteen suhteen maallikon 

tasolla, eikä lääketieteellisten termien käyttö ole järkevää. Tärkeää on arvioida 

realistisesti, kuinka nopeasti potilas saadaan lähtökuntoon. Tällä ehkäistään 

ensihoitoyksiköiden sitomista tehtävään “tyhjän pantiksi”, ja ennen kaikkea 

mahdollistetaan oikeanlaisen hoitovalmiuden ja -välinein varustetun yksikön 

hälyttäminen tehtävälle. Esimerkiksi keskoskehtokuljetukseen on tarkoituksen-

mukaista hälyttää oikeinlaisella lavetilla varusteltu ensihoitoyksikkö kauem-

paa, kuin lähimmän yksikön periaatteella hälytetty ensihoitoyksikkö, joka jou-

tuu käyttämään kohtuuttomasti aikaa kehdon kiinnittämiseen. Alueellisia eroja 

siirtokuljetusten järjestämisessä ja ensihoitoyksiköissä on runsaasti. Hätäkes-

kus voi olla yhteydessä siirron järjestämisestä alueen ensihoidon kenttäjohta-

jaan, joka valitsee tehtävälle tarkoituksenmukaisimman yksikön. Yksikön valin-

taan vaikuttavat luonnollisesti potilaan tila ja tilan muuttumisen riski. (Castren 

2013, 308–310; Kirves 2018, 280–285.)  

 

Helicopter-operated emergency medical service eli HEMS-toiminnan ensisijai-

nen tehtävä Suomessa on tuoda lääkäri kohteeseen mahdollisimman nope-

asti, mutta helikoptereita hyödynnetään tarvittaessa hoitolaitosten välisissä 

potilassiirroissa pitkien välimatkojen ja aikakriittisten potilaiden vuoksi (Mitä 

FinnHEMS on? s.a.). Suomessa ei ole olemassa selkeää ohjeistusta lääkäri- 

ja lääkintähelikoptereiden käyttöön kiireellisissä hoitolaitossiirroista alue- tai 

keskussairaaloista yliopistosairaaloihin (Martikainen ym. 2019). Esimerkiksi 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on olemassa HEMS-yksiköitä, jotka suorittavat 

ainoastaan hoitolaitossiirtoja (Länkimäki 2017, 31).  
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Helikopterikaluston käyttämistä tulisi harkita, kun puhutaan maantieteellisesti 

pitkistä välimatkoista hätätilapotilaan kiireellisissä hoitolaitossiirroissa. Suo-

messa ei ole varsinaista siirtokuljetushelikopteria olemassa, joka voisi mahdol-

listaa kuljetuksen aikana tehtävien hoitotoimenpiteiden tekemisen laajemmin 

nykyiseen verrattuna helikopterin ahtaiden tilojen vuoksi. (Martikainen ym. 

2019.)   

 
Siirtoon valmistautuminen 
 
Kiireellinen hoitolaitossiirto edellyttää monien muuttujien huomioimista ja huo-

lellista valmistautumista, jotta se onnistuu nopeasti ja turvallisesti. Työkuor-

maa keventävät selkeä työnjako, tarkistuslistat ja ennalta sovitut menetelmät. 

Potilaita joudutaan siirtämään hoitolaitoksesta toiseen yllättäen, hankalina 

ajankohtina ja turhan kevyin resurssein. Kiireellisissä siirroissa ollaan voiton 

puolella, kun etukäteen sovituilla toimintatavoilla ennakoimattomien yllätysten 

todennäköisyys minimoidaan. Yllätyksiä tulee aina ja varmasti. Siirron onnistu-

misen ratkaisee se, miten niihin on varauduttu. Toimintasuunnitelmat hoito-

henkilökunnan kesken mahdollisten tilamuutosten vuoksi on hyvä suunnitella 

ennen siirtokuljetuksen aloittamista. Pitkän matkan siirtokuljetuksia varten tu-

lee tehdä reittisuunnitelma, jossa otetaan huomioon tankkauspaikat ja reitin 

varrella olevat hoitolaitokset, minne hätätilanteessa voidaan tukeutua. Enna-

koinnilla ja esivalmisteluilla pystytään takamaan onnistuneempi siirtokuljetus. 

(Kirves 2018, 280; Puolakka ja Sarvikivi 2018, 770–771.) 

 

Kuljetukseen valmistautumiseen ensihoitajat tarvitsevat olennaisia esitietoja, 

jotka ovat merkittävä osa potilasturvallisuutta. Kuljettavan yksikön on saatava 

tietoon, mikä potilasta vaivaa, miksi siirto tehdään, kuljetuksen aikaiset riskit, 

keinot ongelmien hoitamiseen ja miten potilasta valvotaan. Lähettävän lääkä-

rin tulee ohjeistaa hoidot ja toimenpiteet matkalle, sekä hänen tulee ohjeistaa, 

keneltä hoito-ohjeet pyydetään matkan aikana. Epävakaiden potilaiden 

kanssa on harkittava lisähenkilökuntaa lähettävästä yksiköstä, esimerkiksi tie-

tyn erikoisalan lääkäri tai sairaanhoitaja. Kiireellisissä hoitolaitossiirroissa poti-

laasta on vastuussa lähettävä lääkäri, ellei lääkäriä ole saattamassa. Lähettä-

vän lääkärin tulee arvioida siirron ajankohtaa ja kiireellisyyttä sekä kartoittaa 

potilaan tilaan siirron aikana liittyvät riskit. Tähän liittyy olennaisesti se, että 



19 

ensihoitajien tai muun mukana olevan henkilöstön on kyettävä tekemään hoi-

totoimenpiteet, joita potilaan tila voi edellyttää siirron aikana. Lähettävän lää-

kärin tulee varmistaa siirtoon osallistuvan henkilöstön osaamisen riittävyy-

destä. Lähettävä lääkäri voi aina pyytää hoito-ohjetta alueen ensihoitolääkä-

riltä. Alueelliset erot huomioiden, ensihoitolääkäri voi erityistilanteissa myös 

osallistua toimenpiteisiin ja kuljetukseen. (Castren 2013, 308–310.) 

 

Ensihoitajan tulee tarkasti kirjata potilaan tila ennen siirtokuljetukselle lähte-

mistä, jotta mahdolliset muutokset tilassa huomataan kuljetuksen aikana. Vas-

tuukysymyksissä tulee huomioida myös, että ensihoitajien tulisi kieltäytyä läh-

temästä kuljetukseen ilman lääkäriä tai hänen nimeämää henkilöä, jos poti-

laan tila ei ole vakaa. Tällaisessa tilanteessa on perusteltava, miksi siirto suo-

ritetaan näissä olosuhteissa. (Castren 2013, 308–310; Puolakka & Sarvikivi 

2018, 766.) 

 

Vaativat toimenpiteet ja hoidot tulee tehdä ennakoivasti jo lähettävässä hoito-

laitoksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että potilas on hoidettu siirtokuntoon, jolla 

vältetään parhaiten kuljetuksen aikaiset komplikaatiot. Ennalta suunnittelemat-

tomissa kiireellisissä siirroissa tämä ei aina ole mahdollista. Siirtokuljetukseen 

valmistautumisessa tulisi käyttää tarkistuslistoja. Tarkistuslistan tarkoituksena 

on varmistaa kaikkien asioiden huomioimisen ja unohdusten ehkäisemisen. 

Hoitovastuussa olevan lääkärin tulee tehdä ennakkoilmoitus potilaasta vas-

taanottavaan hoitolaitokseen ja hänen tulee potilaasta vastuussa olevalle hoi-

totiimille kertoa potilaan siirtokuntoon saattamisesta. Myös kiireettömissä siir-

roissa hoitohenkilökunta lähettävässä hoitolaitoksessa pyrkii vakauttamaan 

peruselintoiminnot ennen siirtokuljetuksen aloittamista. Potilaan tila voi huo-

nontua myös kuljetuksen tilaamisen ja siirtokuljetuksen paikalle saapumisen 

välissä, jolloin vaadittavat hoitotoimenpiteet potilaan tilan vakauttamiseksi on 

tehtävä ennen siirtoa. (Liukkonen ym. 2018, 286 –290; Castren 2013, 308–

310.) 

 

Ennen siirtokuljetuksen aloittamista tehtäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi 

suoniyhteyksien avaaminen, virtsarakon katetrointi ja hengitystien varmistami-

nen. Lisäksi tulee varmistua monitorointimenetelmistä ja laskimoyhteyksien 

riittävyydestä. Monitorointimenetelmiä ovat esimerkiksi kajoava verenpaineen-

mittaus ja jatkuva sydämen rytminseuranta. Mahdollisella saattajalla tulisi olla 
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mukanaan oma hoitoreppu ja -välineet, joita hän on tottunut käyttämään. Ensi-

hoitoyksikön välineistö voi olla omasta totutusta mallista poikkeava. (Liukko-

nen ym. 2018, 286–290; Castren 2013, 308–310; Puolakka & Sarvikivi 2018, 

770; Valli & Vaula 2018, 677–678.) 

 

Siirron aikainen hoito 
 

Siirron aikana tulee aktiivisesti seurata potilaan tilaa toistuvasti. Hoidon tason 

ei tule laskea, joten monitoroinnin ja hoidon tulee säilyä vähintään lähettävän 

hoitolaitoksen tasolla. Potilaan suoniyhteyksien toiminnasta tulee varmistua 

siirron aikana, jotta mahdollisesti annettava lääkehoito onnistuu. Seuranta ja 

hoitotietojen jatkuva ja huolellinen kirjaaminen on tärkeä osa siirron onnistu-

mista. Kirves (2018) korostaa, että matkan aikana potilas kärsii ahtaudesta, 

tärinästä, meluisuudesta ja usein hankalasta asennosta. Olosuhteet ovat han-

kalat työskentelyn ja potilaan voinnin kannalta. Siirtokuljetus lisää esimerkiksi 

suoraan potilaan matkapahoinvointia. Matka voi heikentää potilaan vointia 

myös välillisesti laitehäiriöiden vuoksi. Välineiden tuleekin olla toimintaympä-

ristöön, eli liikkuvaan autoon sopivat. Välineet tulee pystyä kiinnittämään ra-

kenteisiin turvallisuuden vuoksi. Hengityskoneen tulee olla pihi kaasunkäytöl-

tään. Lääke- ja nesteinfuusiot tulee annostella ruiskupumpuilla, sillä tippalas-

kurit eivät toimi tärinässä. Invasiivinen verenpaineenmittaus on usein luotetta-

vampi kuin mansetilla mitattu. Matkalla tarvittavien lääkkeiden, myös hapen, 

kulutus on arvioitava. Hätävaraa on oltava mukana siltä varalta, että potilaan 

vointi heikkenee tai matka katkeaa esimerkiksi rengasrikon vuoksi. Perusmo-

nitorointi on kriittiselle potilaalle ehdoton, pitäen sisällään esimerkiksi happi-

saturaation, hengitystiheyden, EKG:n ja verenpaineen. Intuboidulla potilaalla 

uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuuden mittaaminen on välttämätöntä. On 

kuitenkin tärkeää huomioida, että mitä enemmän on piuhoja, sitä todennäköi-

semmin jokin niistä irtoaa matkan aikana. (Valli & Vaula 2018; Kirves 2018, 

280–285.) 

 

Potilaan luovuttaminen 
 
Potilaan onnistuneen luovuttamisen kulmakivenä on varhainen tiedon välitty-

minen potilaasta vastaanottavaan hoitolaitokseen, jotta tarvittavat toimenpiteet 

voidaan suorittaa potilaan sujuvaa ja potilasturvallista vastaanottoa varten. 
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Potilaan luovuttamisessa pyritään minimoimaan mahdolliset katkokset erityi-

sesti lääkehoidossa ja hengityksen hoidossa. (Kämäräinen 2014, 1236).  

 

Hoitolaitossiirto päättyy siihen, kun potilas on vastaanottavassa hoitolaitok-

sessa, hänet on kytketty sen yksikön potilasvalvontamonitoriin voinnin ollessa 

stabiili tai siihen tarvittavat hoitotoimenpiteet ovat ohi ja raportti hänen hoito-

aan jatkavalle hoitohenkilökunnalle on annettu. Kuljetuksen suorittaneen ensi-

hoitoyksikön potilasmonitorointi pidetään kiinni potilaassa siihen asti, kunnes 

vastaanottavan hoitolaitoksen oma monitorointi on saatu asianmukaisesti kyt-

kettyä ja toimimaan. Raportin ollessa suullinen tulee henkilöstön muistaa an-

taa kirjalliset dokumentit lähettävästä hoitolaitoksesta ja siirtokuljetuksesta. 

(Puolakka & Sarvikivi 2018, 772–773.) 

 

3.3 Aikaisemmat tutkimukset kiireellisistä hoitolaitossiirroista 

Kiireellisistä hoitolaitossiirroista löytyy Suomesta hyvin vähän selvityksiä tai 

tutkittua tietoa. Vastaavaa kvantitatiivista tutkimusta ennalta suunnittelematto-

mista kiireellisistä siirtokuljetuksista keskus- tai aluesairaalan tasoisista hoito-

laitoksista yliopistosairaaloihin ei löytynyt tiedonhaussa. Martikainen ym. 

(2019) toteavat, että Suomessa ei ole olemassa tilastoja kiireellisistä hoitolai-

tossiirroista alue- ja keskussairaaloista yliopistosairaaloihin, taikka niistä siir-

roista mitkä ovat vaatineen lääkärin läsnäolon.  

 

Ulkomaisia tutkimuksia hoitolaitossiirtoihin liittyen löytyy runsaasti, mutta 

haasteen näissä tuottaa Suomesta eroavat hoitolaitos- ja potilassiirtojärjestel-

mät. Tiedon läpikäymisessä täytyykin huomioida nämä erilaisuudet ja pohtia, 

onko ulkomainen tieto käyttökelpoista tämän opinnäytetyön teoreettiseen viite-

kehykseen. 

 

Suomalaiset tutkimukset 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti ensihoitopalvelun toiminnasta valtakun-

nallisen selvityksen, joka valmistui vuonna 2016. Selvityksen osana on yritetty 

selvittää valtakunnallisesti hoitolaitossiirtoja osana ensihoitopalvelua vuosien 

2010–2015 aikana. Hätäkeskuslaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2014 Suo-
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messa ensihoitopalvelun yksikkö hälytettiin A- tai B-kiireellisyyden hoitolaitos-

siirtotehtäviin yhteensä 12 074 kertaa. (Ekstrand ym. 2016b) Kymenlaakson 

kiireelliset hoitolaitossiirto-tehtävät vuodelta 2014 ovat esitetty kuvassa 1.  

 

 
Kuva 1. Vuoden 2014 kiireelliset hoitolaitossiirrot Kymenlaaksossa jaoteltuna A- ja B-tehtävä-

kiireellisyysluokkaan. (Ekstrand ym. 2016b) 

 

Vuonna 2014 Kymenlaaksossa oli yhteensä 570 A- tai B-tehtäväkiireellisyys-

luokan hoitolaitossiirtotehtävää. Selvityksessä ei oteta kantaa millä varausas-

teella tai kiireellisyydellä hoitolaitossiirto-tehtäviä on suoritettu. Selvityksen 

osana tuotettiin kysely sairaanhoitopiireille hoitolaitossiirroista eikä yksikään 

sairaanhoitopiiri kyennyt tuottamaan täysin kattavia tilastoja. Vain viisi Suo-

men 20 sairaanhoitopiiristä kykeni tuottamaan käyttökelpoiset aineistot hoito-

laitossiirroista selvitystä varten. Kymenlaakso ei kuulunut tähän ryhmään. (Ek-

strand ym. 2016b.) 

 

Rovamo ja Suominen (2016) selvittivät Helsingin yliopistollisen keskussairaa-

lan erityisvastuualueella vastasyntyneiden sairaalasiirtojen määriä ja mahdolli-

sia haittatapahtumia niiden aikana. Tutkimuksessa selvitettiin myös ennen siir-

toa toteutettuja hoitoimenpiteitä ja lasten selviytymistä tehohoidon jälkeen. 

Tutkimuksessa kerättiin tietoa kuljetuksen aikana täytetyillä lomakkeilla 

vuonna 2012 kuuden kuukauden ajan. Hätäsiirtoja ja kiireellisiä hoitolaitossiir-

toja, jotka suoritettiin ensihoitopalvelun yksiköllä, oli yliopistosairaalaan synny-

tyssairaaloista tutkimusaikana 13,8 % kaikista siirroista, joita oli yhteensä 361. 

14
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Vuonna 2019 valmistuneessa Lahelman YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin 

Pohjois-Kymen sairaalan päivystystoimintojen supistamisen vaikutusta Kouvo-

lan alueen ensihoitovalmiuteen ja -saatavuuteen vuosien 2017–2018 aikana. 

Tulosten mukaan ensihoitopalvelun suorittamien hoitolaitossiirtojen määrä on 

kasvanut Kymenlaaksossa 27 % ja Kouvolassa kasvu on ollut 54 %. (Lahelma 

2019a) Kuvassa 4 on esitetty vuosien 2017 ja 2018 hoitolaitossiirrot Kymen-

laaksossa tehtäväkiireellisyysluokkien mukaan eroteltuna. 

 

 
Kuva 2. Kiireelliset hoitolaitossiirrot Kymenlaaksossa jaoteltuna A- tai B-luokan ja kaikkien 

tehtäväkiireellisyysluokkien mukaan eroteltuna vuosien 2017 ja 2018 välillä (Lahelma 2019a) 

 

A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokan hoitolaitossiirtotehtäviä on ollut vuonna 2017 

Kymenlaaksossa yhteensä 660 kappaletta ja vuonna 2017 yhteensä 893 kap-

paletta. Kaikkiaan hoitolaitossiirtotehtäviä Kymenlaaksossa oli vuonna 2017 

yhteensä 3412 kappaletta ja vuonna 2018 yhteensä 4333 kappaletta. Kiireel-

listen hoitolaitossiirtojen osuus kaikista siirroista on pysynyt noin 20 % mää-

rässä vuosina 2017 ja 2018 huolimatta kaikkien hoitolaitossiirtojen kasvusta. 

Tutkimusaineistossa ei ollut vuodelle 2018 saatavissa hoitolaitossiirtojen kulje-

tuskohdetta tietojärjestelmämuutoksen vuoksi. Vuonna 2017 Kouvolan alu-

eelta ensihoitopalvelun suorittamista hoitolaitossiirroista noin 15 prosenttia 

kohdistui yliopistosairaalaan Helsinkiin. (Lahelma 2019a.) 

 

A- jai B-luokka Kaikki tehtäväkiireellisyysluokat
2017 660 3412
2018 893 4333

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Ak
se

lin
 o

ts
ik

ko

Hoitolaitossiirrot Kymenlaaksossa 



24 

Vuonna 2013 valmistuneessa Ruotsalaisen YAMK-opinnäytetyössä on selvi-

tetty Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tehohoitopotilaiden se-

kundaarisiirtojen laatua potilasasiakirjoihin tehtyjen kirjausten perusteella. 

Käytössä olivat Kelan SV210 sairaankuljetuslomake ja OYS ERVA -siirtokaa-

vake, joista muodostettiin tiedot 93 sekundaarisiirrosta. Tutkimuksen tulosten 

mukaan kirjaamisen laatu vaihtelee merkittävästi. 3 % siirroista puuttui kirjauk-

set potilaan voinnista kokonaan, 53% siirroista ei suunnitelmaa oltu kirjattu 

lainkaan ja 66% ei lääkärin antamia hoito-ohjeita oltu kirjattu. Kaikissa siir-

roissa ei ollut käytetty alueelle laadittua tehohoitopotilaan siirtokaavaketta lain-

kaan. (Ruotsalainen 2013.) 

 

FinnHEMSin hoitamien kaupunki- ja maaseutuolosuhteissa loukkaantuneiden 

potilaiden välillä valmistui vertaileva tutkimus vuonna 2015. Tutkimuksessa 

vertailtiin potilasryhmien 30 vuorokauden kuolleisuutta ja tehohoidon pituutta 

sekä selvitettiin perustietoa traumapotilaan hoidosta Pohjois-Suomessa. 

Tutkimuksessa analysoitiin vuosien 2012-2013 aikana 472 traumapotilasta 

Pohjois-Suomen alueelta, joita FinnHEMS oli hoitanut ja jotka olivat päässeet 

elossa sairaalaan. 78,8 % potilaista kuljetettiin suoraan yliopistosairaalaan, 

kun 12,2 % potilaista kuljetettiin ensiksi keskussairaalaan, josta sekundaari-

siirtona yliopistosairaalaan. 9 % potilaista kuljetettiin keskussairaalaan eikä 

heitä siirretty sieltä yliopistosairaalaan. Suoraan yliopistosairaalaan kuljetettu-

jen potilaiden 30 vuorokauden kuolleisuus oli 4,6 %, kun keskussairaaloista 

yliopistosairaaloihin siirretyillä kuolleisuus oli samassa ajassa 3,4 %. Kaikki-

aan helikopterikuljetusta käytettiin 21,2 % vakavasti loukkaantuneiden potilai-

den kohdalla. (Alahuhta ym. 2015.) 

 

Ulkomaiset tutkimukset 
 
Alankomaissa on tutkittu kriittisesti sairaiden potilaiden hoitolaitossiirtoja niin 

lääketieteellisestä näkökulmasta kuin lukumäärällisesti kattavasti tällä vuosi-

kymmenellä. Vuonna 2011 valmistui selvitys yliopistosairaalassa toimintansa 

aloittaneesta tehosiirtoambulanssista, jonka tehtävänä on noutaa potilaat alu-

een alemman hoitovalmiuden teho-osastoilta yliopistosairaalan teho-osastolle. 

Toiminnan alkamisen myötä haluttiin selvittää vaikutukset potilaan hoitoon 

verraten normaalilla ambulanssilla suoritettuihin kriittisesti sairaiden potilaiden 
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hoitolaitossiirtoihin. Tuloksien mukaan normaalilla ambulanssilla oli 34 % kul-

jetuksissa haittatapahtuma, joista 3 0% teknisiä ongelmia ja 70 % henkilöiden 

toiminnasta johtuvia. Näistä haittatapahtumista 50 % olisi voitu estää parem-

malla valmistautumisella siirtoon. Tehosiirtoambulanssissa oli 12,5 % kuljetuk-

sista teknisiä haittatapahtumia, mutta henkilöiden toiminnasta johtuvia ei ollut 

lainkaan. Lisäksi potilaiden peruselintoiminnot huononivat suuremmalla osalla 

potilaista normaalissa ambulanssissa kuin tehosiirtoambulanssissa. Yhteenve-

tona tehosiirtoambulanssin perustaminen on ollut järkevää ja potilasturvalli-

suutta kehittävää. (Droogh ym. 2011.)  

 

Aiheeseen liittyen Alankomaissa on selvitetty kriittisesti sairaiden potilaiden 

hoitolaitossiirtojen aikaisen henkilöstön vaikutusta siirron onnistumiseen vuo-

sien 2006-2008 aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selkeyttä tehosiir-

toambulanssilla suoritettavien hoitolaitossiirtojen henkilökunnan valitsemispe-

riaatteisiin. Tutkimuksessa vertailtiin kahta eri potilasryhmää: Ensimmäisessä 

potilasta oli saattamassa kriittisesti sairaiden potilaiden hoitamiseen koulutettu 

sairaanhoitaja ja toisessa vastaavan koulutuksen saanutta anestesiologian 

erikoislääkäri. Kaikki kuljetetut potilaat olivat täysi-ikäisiä, ja he olivat kuljetuk-

sen ajan joko hengityskoneessa, tai heille meni suonensisäisesti raskas ve-

renpaineen tukilääkitys. Tuloksien mukaan sairaanhoitajien ja lääkärien hoito-

laitossiirroissa oli vain marginaalinen ero potilaiden tilan romahtamisessa, sai-

raanhoitajan siirroista 15,2 % ja lääkärin siirroista 16,3 %. Potilaiden tilan ro-

mahtamisten suuren määrän vuoksi sairaanhoitajavetoisia hoitolaitossiirtoja ei 

tulla suorittamaan Alankomaissa kriittisesti sairaiden potilaiden kohdalla. (Bin-

nekade ym. 2016.)  

 

Ruotsissa valmistui vuonna 2014 vertaileva tutkimus kriittisesti sairaiden poti-

laiden hoitolaitossiirtojen kestoista ja kustannuksista. Vertailuryhmät muodos-

tivat normaali ambulanssi, ambulanssihelikopteri ja ambulanssilentokone. Tut-

kimuksen materiaalin muodosti kiireelliset hoitolaitossiirrot alueelliseen erikois-

sairaanhoidon sairaalaan Pohjois-Ruotsissa. Materiaali kerättiin ambulanssin 

ja helikopterin tilastoista jälkikäteen ja lentokoneen henkilöstö oli täyttänyt eril-

lisen lomakkeen. Materiaalin muodosti 156 hoitolaitossiirtoa, joista 17 suoritet-

tiin ambulanssilla, 71 helikopterilla ja 68 lentokoneella. Tutkimusten tulosten 

mukaan normaali ambulanssi oli taloudellisesti tehokkain alle 250 kilometrin 
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etäisyyksillä, mutta ajallisesti se hävisi helikopterille. Helikopteri oli etäisyy-

destä riippuen kallein vaihtoehto, mutta oli nopein vaihtoehto 500 kilometrin 

etäisyyksiin saakka. Lentokone oli taloudellisempi vaihtoehto yli 300 kilometrin 

etäisyyksillä ja ajallisesti parempi vaihtoehto yli 500 kilometrin etäisyyksillä. 

(Brändström ym. 2014.) 

 

Yhdysvalloissa hoitolaitossiirtoihin liittyvissä tutkimuksissa käytetään usein 

hoidon laadun arviointiin potilaiden kuolleisuuden määrää. Vuonna 2010 val-

mistui laaja kansallinen tutkimus Yhdysvalloista traumapotilaiden kuolleisuu-

desta. Tutkimuksessa vertailtiin suoraan traumasairaalaan kuljetettuja potilaita 

ja lähisairaalaan kuljetettuja potilaita, jotka ovat lopulta kuljetettu traumasai-

raalaan. Kaikkiaan 1112 potilaan tiedot otettiin tutkimukseen. Potilaista 71 % 

kuljetettiin ensiksi lähisairaalaan, josta myöhemmin siirretty traumasairaalaan 

tai siirtoa sinne on suunniteltu. Kuolleisuus potilailla, jotka kuljetettiin lähisai-

raalaan, oli 3,8 kertaa suurempi kuin niillä, jotka kuljetettiin suoraan traumasai-

raalaan. Tutkimuksen mukaan potilaan tilan vakauttaminen lähisairaalassa voi 

olla potilaalle ainoastaan haitallista erikoisosaamisen puutteen vuoksi. Yh-

teenvetona voidaan sanoa, ettei lähisairaaloihin tulisi kuljettaa traumapotilaita, 

jos niissä ei ole tarpeeksi osaamista potilaan vammojen hoitoon. Lisäksi tutki-

muksen tuloksista voidaan päätellä, että traumasairaaloiden järjestelmää tulisi 

laajentaa potilasturvallisuuden vuoksi. (Gentilello ym. 2010.)  

 

Vastaavasti vuonna 2019 valmistui tutkimus Yhdysvalloista hoitolaitossiirroista 

Bostonissa sijaitsevaan erikoissairaanhoidon sairaalaan. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli vertailla hoitolaitossiirtojen ajankohtia, siirrettyjen potilaiden eri-

koisalojen päivystyksellisten toimenpiteiden viiveitä, tehohoitoon joutumista 48 

tunnin sisällä ja 30 vuorokauden kuolleisuutta. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin 

ottamaan kantaa siirtologistiikkaan. Tutkimusaineisto on kerätty vajaan kah-

deksan vuoden ajalta vuosien 2005–2013 aikana, ja tänä aikana hoitolaitos-

siirtoja oli 24 352 kappaletta. Yöaikaan suoritetut hoitolaitossiirrot lisäsivät po-

tilaiden tehohoitoon joutumista ja 30 vuorokauden kuolleisuutta. Erityisesti 

maanantaina päiväsaikaan ja sunnuntaina yöaikaan tehdyt siirrot lisäsivät 

kuolleisuuden todennäköistä. Merkittäviä eroja arkipäivien tai viikonloppujen 

välillä potilaiden siirtojen viiveissä ei havaittu. Todennäköisintä oli, että alle 12 

tunnin aikana siirtopäätöksestä siirretty potilas joutui tehohoitoon, kuin myö-

hempänä ajankohtana siirretty potilas. (Fiskio ym. 2019.) 
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Koreassa valmistui vuonna 2016 kvantitatiivinen tutkimus hoitolaitossiirron vai-

kutuksesta sydäninfarktipotilaiden hoitoon pääsemisessä. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli arvioida hoitolaitossiirtoa ja selvittää kesto potilaan saapumisesta 

ensimmäiseen hoitolaitokseen siihen, kun potilas pääsee sepelvaltimoiden 

pallolaajennus -toimenpiteeseen. Tutkimuksen materiaalin muodosti 1837 po-

tilasta kansallisesta sydän- ja verisuonisairausten seurantaohjelmasta. Tulok-

sissa vertailtiin potilaita kahdessa eri ryhmässä: ne, jotka olivat päässeet alle 

120 minuutin kuluessa pallolaajennukseen ja ne, jotka olivat päässeet yli 120 

minuutin kuluessa pallolaajennukseen. Vain 29,3% potilaista pääsi hoito-oh-

jeen mukaisessa alle 120 minuutissa pallolaajennukseen. Viivästyksiä aiheut-

tivat ensimmäisessä hoitolaitoksessa oleminen ja pitkä kuljetusmatka. (Huyn 

Wook ym. 2016). 

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ensihoitopalvelun yksiköiden 

suorittamia kiireellisiä hoitolaitossiirtoja Kymenlaakson alueen sairaaloista yli-

opistosairaaloihin. Vastaavaa tutkimusta kiireellisistä hoitolaitossiirroista ei ole 

aikaisemmin tehty. FinnHEMS- tutkimus- ja kehitysyksikköä kiinnostaa potilai-

den siirtologistiikan tehostaminen ja ilmakuljetusten mahdollinen hyödyntämi-

nen osana aikakriittisten potilaiden hoitoa pitkillä välimatkoilla (Pappinen 

2018). 

 

Tutkimusongelmat:  

1. Kuinka paljon kiireellisiä hoitolaitossiirtoja on sairaaloista yliopistosai-
raaloihin? 

2. Milloin kiireellisiä hoitolaitossiirtoja esiintyy? 
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kiireellisistä hoito-

laitossiirroista FinnHEMS- tutkimus- ja kehitysyksikölle edellä mainittujen tutki-

musongelmien mukaisesti. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus kuva-

taan tarkemmin luvussa 5. Näiden tutkimusongelmien lisäksi selvitettiin kiireel-

listen hoitolaitossiirtojen aikaviiveitä ja siirtojen jakaantumista ensihoitoyksi-

köittäin. Aikaviiveillä arvioidaan kiireellisen hoitolaitossiirron vaikuttavuutta alu-
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eellisen ensihoitopalvelun saatavuuteen. Siirtojen yksikkökohtaisella jakaantu-

misella arvioidaan alueellisen ensihoitopalvelun siirtoihin resursoimien ensi-

hoitoyksiköiden riittävyyttä.  

 

Vastaukset tutkimuskysymyksiin etsitään Kymsoten ensihoitopalvelun sähköi-

sestä tilastomateriaalista. Sähköinen tilastomateriaali mahdollistaa tietojen tar-

kastelun takautuvasti pitkältä aikaväliltä. Tutkittavaa aineistoa käsitellään tar-

kemmin luvussa 6.1. 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää ja 

teoriataustan laatimista. Lisäksi luvussa käsitellään tehtyä tiedonhakua kiireel-

lisistä hoitolaitossiirroista aiemmissa tutkimuksissa.  

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutki-

musmenetelmää. Opinnäytetyössä analysoitiin Kymsoten ensihoitopalvelun 

käytössä olevaa tilastomateriaalia hätäkeskustietojärjestelmästä ensihoitoteh-

tävistä vuodelta 2018. Tilastomateriaalin oli esikäsitellyt Kymsoten ensihoito-

palvelu siten, että sinne oli jätetty ainoastaan hoitolaitossiirtotehtävät, joiden 

lopullinen tehtäväkiireellisyysluokka oli A tai B (Lahelma 2019b). Tilastomateri-

aali oli Kymsote ensihoitopalveluilla hankittuna jo ennestään eikä sen esikäsit-

telystä aiheutunut ylimääräisiä kuluja tässä opinnäytetyössä. Tilastomateriaa-

lissa oli esimerkiksi ensihoitotehtävän osoite, tehtäväluokka ja -kiireellisyys, 

tehtävän suorittaneiden ensihoitoyksiköiden tunnukset sekä yksiköiden aika-

leimat, joilla tarkoitetaan yksikön lähettämiä tilatietoja, kuten kohteessa, mat-

kalla, perillä hoitolaitoksessa.  

 

Tilastomateriaali toimitettiin työn tekijöille Microsoft Excel -taulukkotiedostoina. 

Taulukkotiedostoissa oli ensihoitotehtävät jaettuna tehtävittäin ja yksiköittäin. 

Tehtävittäin jaettu tiedosto mahdollisti ensihoitotehtävien kokonaismäärän ar-

vioinnin ja yksiköittäin jaettu tiedosto yksityiskohtaiset aikaleimat ensihoitoteh-

tävän suorittaneelta yksiköltä. Tilastomateriaalista saatiin selvityksen kannalta 
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tarkoituksenmukaiset tiedot niin, että yksityisyydensuoja ei vaarantunut. Poti-

laan yksilöiviksi tiedoiksi katsottiin nimen ja henkilötunnuksen lisäksi myös ko-

tiosoite. Työssä ei käsitelty siirtoon johtaneita syitä, tapahtuma- tai hoitotietoja 

eikä perussairauksia. Työssä selvitettiin ainoastaan sen hetkinen tilanne, il-

man paneutumista perimmäisiin syihin. Työssä tarkasteltiin sekundaarikulje-

tuksia hoitolaitosten välillä, joissa tehtäväsoite ja kuljetusosoite eivät linkitty-

neet potilaisiin eivätkä vaarantaneet yksityisyyttä.  

 

Kvantitatiivinen tutkimus kohdistuu erilaisten muuttujien mittaamiseen, tilastol-

lisiin menetelmiin ja erilaisten yhteyksien tarkasteluun. Muuttujat voivat olla 

riippumattomia tai riippuvia, eli selittäviä tai selitettäviä. Esimerkkinä on tällai-

nen: riippumaton muuttuja on tutkittavan taustatiedot, kun puolestaan riippuva 

muuttuja on tutkittavan tyytyväisyys hoitoon. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

avulla saadaan yleensä kartoitettua olemassa oleva tilanne, mutta ei pystytä 

syvällisesti selvittämään perimmäisiä syitä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2015, 53–65; Hirsjärvi ym. 2009, 139–140.)   

 

Kvantitatiivinen tutkimus voidaan lisäksi luokitella monin eri tavoin. Tietoa ta-

kautuvasti tarkastellessa tutkimusta kutsutaan retrospektiiviseksi. Tätä tutki-

mustyyppiä kuvataan edellä mainitun kirjan mukaisesti pitkittäistutkimukseksi. 

Pitkittäistutkimus tarkoittaa tapaa, jossa aineisto voidaan kerätä useammin 

kuin kerran ja tutkimusilmiö pysyy samana. Vertailuna mainittakoon poikittais-

tutkimus, jossa aineisto kerätään kerran eikä tutkittavaa ilmiötä tarkastella 

suhteessa ajalliseen etenemiseen. Kvantitatiivinen tutkimus voidaan luokitella 

myös kuvailevaksi, jolloin tutkimus toteaa tämän hetkisen tai pitkäaikaisen ti-

lanteen, mutta ei etsi syitä tilanteelle. Kvantitatiivista lähestymistapaa suositel-

laan, kun tutkimusongelmana on, miten paljon tiettyä ominaisuutta esiintyy tie-

tyssä joukossa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 55–57, 60.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tiedonhaku kuvataan tarkemmin luvussa 5.2. Kirjalli-

suuskatsauksen merkitystä korostetaan etenkin kvantitatiivisessa tutkimusme-

netelmässä. Kirjallisuuskatsaus toimii tutkimuksen teoreettisen taustan perus-

tana. Lisäksi kirjallisuuskatsaus liittyy vahvasti luotettavuuden arviointiin. Laa-

dukkaalla tiedonhaulla tarkoituksena oli löytää aikaisempia tutkimuksia, tutki-

mustulosten ristiriitoja ja käsitteellinen tausta työlle. Kirjallisuuskatsauksia luo-
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kitellaan eri tavoin. Opinnäytetyössä käytetään niin sanottua narratiivista kirjal-

lisuuskatsausta, joka on tavanomainen ja yleisin käytetty hoitotieteellisissä kir-

jallisuuskatsauksissa. Narratiivisella kirjallisuuskatsauksella kootaan yhteen 

tutkimustietoa sanallisesti. Kirjallisuuden tarkasteltiin kriittisesti tutkimusten 

ikää, sillä etenkin terveydenhuoltoala ja lääketiede kehittyvät jatkuvasti. 

 

5.2 Tiedonhaku 

Tiedonhaku suoritettiin vuonna 2018 syksyllä ja vuonna 2019 keväällä. Tie-

donhaku tehtiin kolmesta eri tietokannasta: kotimaisesta terveystieteiden viite-

tietokannasta Medicistä, lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen tärkeim-

mästä kansainvälisestä kirjallisuusviitetietokannasta PubMed:stä ja Cumula-

tive Index to Nursing and Allied Health Literature eli CINAHL -tietokannasta. 

Tiedonhaussa pyrittiin käyttämään kattavia hakulausekkeita. Tiedonhaun 

alussa tehtiin koehakuja erilaisilla hakusanoilla, jotta saadaan kohdennettua 

varsinaisessa haussa tarpeeksi kattava hakulauseke. Tietokantojen tarkem-

mat yksityiskohtaiset hakukriteerit on esitetty kuvassa 3. 

 

Osana tiedonhakua käytettiin Theseus-palvelua, jonka kautta pyrittiin etsi-

mään YAMK-opinnäytetöitä. Valitut YAMK-opinnäytetyöt ovat sisällytetty liit-

teenä olevaan tutkimustaulukkoon ja niitä on kaksi kappaletta. Lisäksi tiedon-

haun apuna käytettiin manuaalista hakua käyttäen internetin Google-hakupal-

velua ja Googlen Scholar-hakupalvelua. Tätä kautta pyrittiin löytämään tietoa 

suomalaisten viranomaisten julkaisuista liittyen hoitolaitossiirtoihin sekä mah-

dollisesti muita aiheeseen liittyviä julkaisuja. Hoitolaitossiirtoja käsitteleviä jul-

kaisuja löytyi yksi kappale, joka oli Valtakunnallinen selvitys ensihoitopalvelun 

toiminnasta: Väliraportti 2. Julkaisu on tuotu esiin luvussa 3.3. tarkemmin. 

 

Tässä opinnäytetyössä tiedonhaku rajattiin mahdollisimman tuoreisiin alkupe-

räislähteisiin. Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2014, 92–94) mukaan tällä 

minimoidaan riski, jossa toisen käden kautta tuleva tieto on esimerkiksi sitee-

rattu väärin. Työssä kiinnitetään myös huomiota otoskokoon ja hankintata-

paan, jotta tutkimus olisi jossain määrin yleistettävissä perusjoukkoon. Lisäksi 

haasteena ovat kansainvälisissä tutkimuksissa palvelujärjestelmän ja väestön 

terveyden erot, jolloin tutkimukset eivät välttämättä ole yleistettävissä Suo-

messa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 92–94.) 
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Mukaanoton kriteereinä tutkimuksille oli julkaisuajankohta viimeisen 10 vuo-

den aikana eli vuoden 2009 aikana tai sen jälkeen, julkaisu tulee olla suomen 

tai englannin kielellä, julkaisun tulee olla julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä, 

kyseessä on vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus sekä tekstin on oltava saata-

villa ilmaiseksi tai opinnäytetyön tekijöiden käytössä olevilla lisensseillä ilman 

taloudellisia lisäkuluja. Näitä kriteereitä on käytetty yhtenäisesti kaikissa tieto-

kannoissa tiedonhaun yhteydessä. Tietokannoista tehdyn tiedonhaun prosessi 

on esitetty kuvassa 4.  

CINAHL 
 

Hakulauseke 
Interhospital or inter-hospital AND 

critical or intensive AND transport 

or transfer 

 

Rajaukset 
Aika: vuodet 2009-2019 

Kieli: Suomi, Englanti 

Muut: Abstrakti saatavilla, ver-

taisarvioitu, hyväksytään vastaa-

vat sanat 

 

Tuloksena 111 artikkelia 

Medic 
 

Hakulauseke 
Ensihoi* sairaankuljet* AND siirt* 

 

 

 
Rajaukset 

Aika: vuodet 2009-2019 

Kieli: Suomi, Englanti 

Muut: Vain koko teksti 

 

 

 

Tuloksena 16 artikkelia 

 

 

PubMed 
 

Hakulauseke 
Interhospital AND critical AND 

trans* 

 

 
Rajaukset 

Aika: vuodet 2009-2019 

Kieli: Suomi, Englanti 

Muut: Koko teksti saatavilla il-

maiseksi 

 

 

Tuloksena 88 artikkelia 

 

Kuva 3. Hakukriteerit tiedonhaulle tietokannoista 
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Kuva 4. Tiedonhaun prosessi 

 

Tiedonhaun tuloksena tietokannoista tuli 215 tutkimusta. Otsikon perusteella 

tuloksista poissuljettiin 144 tutkimusta, jolloin jäljelle jäi 71 tutkimusta. Abstrak-

tin perusteella poissuljettiin 48 tutkimusta ja samalla tarkistettiin yhteneväisyy-

det valituissa tutkimuksissa, joita oli 6 kappaletta. Abstraktin perusteella valit-

tiin 17 tutkimusta, joista tekstin perusteella poissuljettiin 9 kappaletta ja kirjalli-

suuskatsaukseen valittiin 8 tutkimusta. Valitut tutkimukset ovat esillä liitteenä 

olevassa tutkimustaulukossa.  

 

6 AINEISTO JA ANALYYSI 

Tässä luvussa käsitellään tutkittavaa aineistoa ja sen analysointimenetelmää. 

Tutkimusaineistona käytetään Kymenlaakson alueen ensihoitopalvelun käy-

tössä olevaa tilastomateriaalia, joka on Tiedon tuottamaa hätäkeskusjärjestel-

män tietoihin pohjautuvaa tilastomateriaalia ensihoitotehtävistä. 
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6.1 Aineisto 

Tutkimusaineisto saatiin Kymenlaakson alueen ensihoitopalvelun käytössä 

olevasta tilastomateriaalista, joka on Tiedon tuottamaa hätäkeskusjärjestel-

män tietoihin pohjautuvaa tilastomateriaalia ensihoitotehtävistä. Tilastomateri-

aali on jaettu neljännesvuosiin eli kvartaaleihin. Tilastoista selviää kaikki 

Kymsoten alueen ensihoitotehtävien tehtäväkoodit ja -kiireellisyydet, osoitteet, 

aikaleimat ja mahdolliset tehtävän peruuntumiset (Wall 2019). Tämä tilasto-

materiaali on sekundaariaineistoa. Sekundaariaineistolla tarkoitetaan muiden 

keräämää aineistoa (Hirsjärvi ym. 2009, 186–187). Aineisto on tämän opin-

näytetyön tutkimusongelmiin nähden analysoimatonta. Tutkimukseen tarvitta-

vat tiedot ensihoitopalvelun tehtävistä on esitetty taulukossa 4. 

 
Taulukko 4. Tutkimukseen tarvittavat tiedot ensihoitopalvelun tehtävästä 

Ensihoitotehtävän tehtäväluokka ja -kiireellisyys 
Ensihoitotehtävän osoite 

Tehtävän suorittaneen ensihoitoyksikön tunnus 

Ensihoitotehtävän lopullinen tehtäväluokka ja -kiireellisyys 

Ensihoitoyksikön X-koodi 
Tehtävän alkamisaika (päivämäärä ja kellonaika) 

Kohteessa -tilatiedon aika (päivämäärä ja kellonaika) 
Kuljettaa -tilatiedon aika (päivämäärä ja kellonaika) ja varausaste (A tai B) 

Perillä hoitolaitoksessa -tilatiedon aika (päivämäärä ja kellonaika) 

 

Hätäkeskuksen välittämä ensihoitotehtävä tuli olla 793 tehtäväluokassa. Ky-

seinen tehtäväluokka tarkoittaa hoitolaitossiirtoa. Näin kaikista tutkimusajan-

kohdan ensihoitotehtävistä saatiin rajattua pois muut tehtävät. Ensihoitotehtä-

vän tehtäväkiireellisyys on oleellinen tieto. A- ja B-tehtäväkiireellisyydet tar-

koittavat kiireellistä tehtävää ja tässä tapauksessa kiireellistä hoitolaitossiirto-

tehtävää. Mainittakoon, että Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoito-

palvelusta määrittelee myös C-luokan tehtävät kiireellisiksi (Sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 24.8.2017/585, 6. §). C-tehtäväkii-

reellisyyden ensihoitotehtäviä ei kuitenkaan tässä työssä tarkastella. C-tehtä-

väkiireellisyydessä on oletettavaa, että potilaan peruselintoimintojen tila on va-

kaa tai häiriö lievä, jolloin kyseisten tehtävien tarkastelu ei ole työssä tarkoi-
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tuksenmukaista. A- ja B-tehtäväkiireellisyydellä suoritettujen ensihoitotehtä-

vien tarkastelulla saadaan poissuljettua ne ensihoitotehtävät, jotka eivät lu-

keudu tutkimukseen.  

 

Ensihoitotehtävän osoite oli oleellinen tieto ensihoitotehtävästä, koska osoit-

teen perusteella pystyttiin rajaamaan hoitolaitossiirtotehtävät tutkimuksessa 

käsiteltäviin lähettäviin sairaaloihin. Tehtävän suorittaneen ensihoitoyksikön 

tai -yksiköiden tunnuksien perusteella saatiin selville, onko ensihoitotehtävään 

liitetty useampia ensihoitoyksiköitä. Ensihoitoyksiköiden tunnusten perusteella 

saatiin selville myös mahdollinen X-koodin suorite, eli potilasta ei olla kulje-

tettu, osattiin yhdistää oikeaan ensihoitoyksikköön useamman kuin yhden en-

sihoitoyksikön tehtävissä. X-koodin suorite oli tärkeä, jotta tiedetään, onko hoi-

tolaitossiirto toteutunut.   

 

Ensihoitotehtävän aikaleimoista olivat tutkimuksen kannalta välttämättömiä 

tehtävän alkamisaika, kohteessa-tilatiedon aika, kuljettaa-tilatiedon aika ja pe-

rillä hoitolaitoksessa -tilatiedon aika. Ensihoitotehtävän ajoittuminen olikin tut-

kimuskysymykseen vastaamisen kannalta oleellista, jotta saatiin tietää mihin 

aikaan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja esiintyy. Kohteessa-tilatiedon ja kuljettaa-

tilatiedon ajan perusteella voidaan arvioida hoitolaitossiirron aloittamiseen liit-

tyvää viivettä. Kuljettaa-tilatiedosta saatiin selville aika, jolloin ensihoitoyksikkö 

on lähtenyt kuljettamaan potilasta lähettävästä hoitolaitoksesta. Tämän ajan ja 

perillä hoitolaitoksessa -tilatiedon ajan erotuksella voitiin päätellä, onko hoito-

laitossiirto suuntautunut yliopistosairaalaan kuljetusajan perusteella. 

 

6.2 Analyysi 

Aineiston purkamiseen ja analysointimenetelmään vaikuttavat tutkimuksen tar-

koitus ja tutkimusongelmat (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 128–

135). Selvitykseen valitut ensihoitotehtävät ovat valittu kuvan 5 mukaisen pro-

sessin mukaan. 
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Kuva 5. Tutkimukseen valittujen ensihoitotehtävien poissulkemisen prosessi 

 

Kaikkiaan vuonna 2018 Kymenlaaksossa tehtäväluokan 793 A- tai B-kiireelli-

syysluokan ensihoitotehtäviä oli 891 kappaletta. Ensihoitotehtävät rajattiin oi-

keaan ajankohtaan ja oikeaan tehtäväluokkaan ja kiireellisyyteen. Materiaa-

lista poissuljettiin tehtävät, joiden kiireellisyys on laskenut joko C- tai D-luok-

kaan. Kymsoten ensihoitopalvelu käsitteli tilastomateriaalin etukäteen eikä 

näitä tehtäviä tullut ilmi. Materiaalissa oli kaksi D-kiireellisyysluokan tehtävää, 

joiden lopullinen kiireellisyysluokka muuttui B-kiireellisyysluokkaan. Näitä 

kahta tehtävää ei tässä tutkimuksessa käsitelty. On olettavaa, että tässä ta-

pauksessa lopullinen kiireellisyysluokka ei perustu lääketieteelliseen syyhyn. 

 

Ensihoitotehtävän osoitteen perusteella määriteltiin, lähteekö hoitolaitossiirto 

tutkimukseen valituista sairaaloista. Tehtävän osoitteena tuli olla joko Kymen-

laakson keskussairaalan tai Pohjois-Kymen sairaalan osoite tai nimi. Ekstrand 

ym. (2016b, 30) ovat selvittäessään hoitolaitossiirtoja todenneet, että Kymen-

laakson keskussairaalaan sijoittuvan tehtävän osoite voi olla esimerkiksi muo-

dossa Kotka KS, KOKS, Kotkan keskussairaala tai Kymenlaakson ks. Osoit-

teen mukaisessa poissulussa huomioitiin erilaiset kirjoitusasut tehtävän osoit-

teessa. Tilastomateriaalissa ensihoitotehtävissä käytettiin sairaalan tunnusta 

eli Kymenlaakson keskussairaalasta KYH11 KYMENLAAKSON SRL –lyhen-
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nettä ja Pohjois-Kymen sairaalasta KYH21 POHJOIS-KYMEN SRL –lyhen-

nettä. Tämän lisäksi materiaalista selvisi hoitolaitoksen maantieteellinen 

osoite sekä koordinaatit. Eriäviä muotoja osoitteissa ei ollut kuin Pohjois-Ky-

men sairaalan maantieteellisessä osoitteessa, joka oli kahdessa muodossa: 

Sairaalankuja 3 ja Sairaalankuja 3C. Osoitteen perusteella poissuljettiin 215 

ensihoitotehtävää. 

 

Ensihoitotehtävään liittyvän potilaan kuljetuksen tuli olla toteutunut ensihoi-

toyksiköllä eli kaikkien tehtävään liittyvien ensihoitoyksiköiden suoritteena ei 

voinut olla X-koodi, eli potilasta ei ole kuljetettu. Kaikkiaan valitusta 676 ensi-

hoitotehtävästä 14 peruuntui X-koodin suoritteen perusteella ja jäljelle jäi 662 

toteutunutta hoitolaitossiirtoa. 

 

Viimeinen poissulkukriteeri ensihoitotehtävälle selvitykseen oli kuljetuspaikan 

arviointi aikaleimojen perusteella, eli oliko kuljetus lähettävästä hoitolaitok-

sesta vastaanottavaan hoitolaitokseen kestänyt arviolta niin kauan, että potilas 

olisi kuljetettu yliopistosairaalaan. Yliopistosairaalalla tarkoitetaan alueella toi-

mivaa Helsingin seudun yliopistollista keskussairaalaa. Aineistossa ei käy ilmi 

kuljetuskohde, jonka myötä rajaus tehdään aikamääreiden perusteella. Tämä 

tarkoittaa, että Kymenlaakson keskussairaalasta suoritettu kiireellinen siirto-

kuljetus -tehtävä kestää matkalla-tilatiedosta perillä hoitolaitoksessa -tilatie-

toon 50–90 minuuttia. Pohjois-Kymen sairaalasta suoritettu tehtävä kestää 

matkalla-tilatiedosta perillä hoitolaitoksessa -tilatietoon 75–100 minuuttia. 

Edellä mainittujen tilatietojen erotus kuvaa ensihoitoyksikön kuljetusaikaa. Ai-

kaleimojen perusteella arvioitiin, että 191 kiireellistä hoitolaitossiirtoa oli suun-

tautunut yliopistosairaaloihin. 471 poissuljetusta hoitolaitossiirrosta suurin osa 

oli Pohjois-Kymen sairaalasta noin 40–50 minuutin kuljetusmatkalla, jonka ar-

vioitiin suuntautuneen Kymenlaakson keskussairaalaan. 

 

7 TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan aineiston analyysin tuloksia. Tulokset esitetään 

sanallisesti ja hyödyntäen graafisia kuvaajia, jotka Kankkunen ym. (2015, 

161–163) mukaan havainnollistavat tuloksia visuaalisesti ja ovat hahmotta-

massa työn oleellisia tuloksia. Tulosten tarkastelu aloitetaan kiireellisten siirto-
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jen kokonaismäärästä, jolla vastataan ensimmäiseen asetettuun tutkimuskysy-

mykseen. Tämän jälkeen tuloksia kuvataan ajankohdittain, joka on jaettu kuu-

kausien, viikkojen ja kellonaikojen tarkasteluun. Näillä vastataan toiseen ase-

tettuun tutkimuskysymykseen. Tulokset ovat jaoteltu lisäksi lähettävien hoito-

laitoksien mukaan. Luvussa esitetään tulokset lisäksi sanallisena yhteenve-

tona havainnollistamaan ja helpottamaan tulosten ymmärtämistä.  

 

Tulosten tarkastelussa tuodaan esille tutkimusongelmien lisäksi kiireellisten 

hoitolaitossiirtojen aikaviiveitä ja siirtojen jakaantumista ensihoitoyksiköittäin. 

Näillä tiedoilla koetaan tärkeäksi tarkastella myös alueellista ensihoitovalmiu-

den ja hoitolaitossiirtovalmiuden ylläpitoa eri vuorokaudenaikoina siirtokulje-

tuksien aikana, koska hätätilapotilaan siirtokuljetus sitoo ensihoitoyksikön teh-

tävälle huomattavasti muita päivittäistehtäviä pidemmäksi aikaa. Käytössä on 

sama tilastomateriaali, jota hyödynnetään näiden tietojen saamiseksi ilman yli-

määräistä vaivaa tai kuluja ulkopuolisille.  

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Lähettäviä hoitolaitoksia on tutkimusalueella kaksi, joita ovat Kymenlaakson 

keskussairaala (KOKS) ja Pohjois-Kymen sairaala (PoKS). Kiireellisten siirto-

jen kokonaismäärä vastaa tämän opinnäytetyön ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen. Kiireellisten hoitolaitossiirtojen kokonaismäärä on esitetty kuvassa 6 

lähettävien hoitolaitosten mukaan. 
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Kuva 6. Vuoden 2018 kiireelliset hoitolaitossiirrot jaoteltuna lähettävien hoitolaitosten mukaan 

 

Vuoden 2018 aikana Kymenlaakson keskussairaalan (KOKS) siirtojen koko-

naismäärää kuvaa sininen palkki. Pohjois-Kymen sairaalan (PoKS) siirtojen 

kokonaismäärää kuvaa oranssi palkki. Kymenlaakson keskussairaalasta kii-

reellisiä hoitolaitossiirtoja yliopistosairaaloihin oli 144 kappaletta. Pohjois-Ky-

men sairaalasta kiireellisiä hoitolaitossiirtoja yliopistosairaaloihin oli 47 kappa-

letta. Yhteensä vuonna 2018 kiireellisiä hoitolaitossiirtoja yliopistosairaaloihin 

oli 191 kappaletta. 

 

Tässä työssä tarkastellaan ainoastaan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja, jonka takia 

ensihoitotehtävien tehtäväkiireellisyysluokka on oleellinen tieto. Kiireellisiksi 

tehtäviksi luetaan tässä opinnäytetyössä A- ja B-tehtäväkiireellisyysluokat. Ku-

vassa 7 esitetään kiireelliset hoitolaitossiirrot jaoteltuna A- ja B-tehtäväkiireelli-

syysluokkiin ja ne ovat eroteltuna lähettävien hoitolaitosten mukaisesti.  

 

14
4

47

KIIREELLISTEN SIIRTOJEN 
KOKONAISMÄÄRÄ

KOKS PoKS
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Kuva 7. Hoitolaitossiirrot jaoteltuna A- ja B-kiireellisyysluokkiin eroteltuna lähettävien hoitolai-

tosten mukaan 

 

Vasemmalla puolella kuvataan Kymenlaakson keskussairaalan kiireelliset hoi-

tolaitossiirrot ja oikealla puolella kuvataan Pohjois-Kymen sairaalan kiireelliset 

hoitolaitossiirrot. Sininen palkki kuvaa A-luokan kiireellisyyttä ja oranssi palkki 

kuvaa B-luokan kiireellisyyttä. Kymenlaakson keskussairaalasta lähteneitä kii-

reellisiä hoitolaitossiirtoja oli A-kiireellisyydellä 72 kappaletta ja B-kiireellisyy-

dellä 72 kappaletta. Pohjois-Kymen sairaalasta lähteneitä kiireellisiä hoitolai-

tossiirtoja oli A-kiireellisyydellä 20 kappaletta ja B-kiireellisyydellä 27 kappa-

letta.  Yhteensä A-kiireellisyyden hoitolaitossiirtoja oli 92 kappaletta ja B-kii-

reellisyyden 99 kappaletta.  

 

Kuvassa 8 tulokset esitetään kuukausien mukaan. Tulokset ovat jaoteltu lähet-

tävän hoitolaitoksen mukaan. Ajankohtien tarkastelulla vastataan toiseen ase-

tettuun tutkimuskysymykseen. 
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Kuva 8. Hoitolaitossiirrot jaoteltuna kuukausien mukaan eroteltuna lähettävien hoitolaitosten 

mukaan 

 

Sininen palkki kuvaa Kymenlaakson keskussairaalan kiireellisten hoitolaitos-

siirtojen kokonaismäärää jaoteltuna jokaiselle kuukaudelle. Oranssi palkki ku-

vaa Pohjois-Kymen sairaalan kiireellisten hoitolaitossiirtojen kokonaismäärää 

jaoteltuna jokaiselle kuukaudelle. Lisäksi kuvan alaosaan on eritelty kuvaaja 

numeerisesti. Kymenlaakson keskussairaalasta kiireellisiä hoitolaitossiirtoja oli 

tammikuussa 17 kappaletta, helmikuussa 10 kappaletta, maaliskuussa 11 

kappaletta, huhtikuussa seitsemän kappaletta, toukokuussa yhdeksän kappa-

letta, kesäkuussa 11 kappaletta, heinäkuussa yhdeksän kappaletta, elokuussa 

16 kappaletta, syyskuussa 20 kappaletta, lokakuussa 12 kappaletta, marras-

kuussa yhdeksän kappaletta ja joulukuussa 13 kappaletta. Pohjois-Kymen sai-

raalasta kiireellisiä hoitolaitossiirtoja oli tammikuussa kolme kappaletta, helmi-

kuussa kolme kappaletta, maaliskuussa kolme kappaletta, huhtikuussa kuusi 

kappaletta, toukokuussa ei yhtään, kesäkuussa kaksi kappaletta, heinäkuussa 

kolme kappaletta, elokuussa neljä kappaletta, syyskuussa viisi kappaletta, lo-

kakuussa neljä kappaletta, marraskuussa kuusi kappaletta ja joulukuussa kah-

deksan kappaletta.  

 

Kuvassa 9 tulokset esitetään viikonpäivien mukaan. Tulokset on jaoteltu lähet-

tävän hoitolaitoksen mukaan. Ajankohtien tarkastelulla vastataan toiseen ase-

tettuun tutkimuskysymykseen. 

 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
KOKS 17 10 11 7 9 11 9 16 20 12 9 13
PoKS 3 3 3 6 0 2 3 4 5 4 6 8

SIIRROT KUUKAUSIEN MUKAAN
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Kuva 9. Hoitolaitossiirrot jaoteltuna viikonpäivien mukaan eroteltuna lähettävien hoitolaitosten 

mukaan 

 

Sininen palkki kuvaa Kymenlaakson keskussairaalan kiireellisten hoitolaitos-

siirtojen kokonaismäärää jaoteltuna viikonpäivien mukaan. Oranssi palkki ku-

vaa Pohjois-Kymen sairaalan kiireellisten hoitolaitossiirtojen kokonaismäärää 

jaoteltuna viikonpäivien mukaan. Lisäksi kuvan alaosaan on eritelty kuvaaja 

numeerisesti. Kymenlaakson keskussairaalasta kiireellisiä hoitolaitossiirtoja oli 

maanantaisin 26 kappaletta, tiistaisin 15 kappaletta, keskiviikkoisin 16 kappa-

letta, torstaisin 18 kappaletta, perjantaisin 25 kappaletta, lauantaisin 27 kap-

paletta ja sunnuntaisin 17 kappaletta. Pohjois-Kymen sairaalasta kiireellisiä 

hoitolaitossiirtoja oli maanantaisin kuusi kappaletta, tiistaisin kahdeksan kap-

paletta, keskiviikkoisin seitsemän kappaletta, torstaisin yhdeksän kappaletta, 

perjantaisin 12 kappaletta, lauantaisin kaksi kappaletta ja sunnuntaisin kolme 

kappaletta.  

 

Kuvassa 10 tulokset esitetään kellonajan mukaan. Tulokset esitetään tunnin 

tarkkuudella, joka on jaoteltu lähettävän hoitolaitoksen mukaan. Ajankohtien 

tarkastelulla vastataan toiseen asetettuun tutkimuskysymykseen. 

 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
KOKS 26 15 16 18 25 27 17
PoKS 6 8 7 9 12 2 3

SIIRROT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN
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Kuva 10. Hoitolaitossiirrot jaoteltuna kellonajan mukaan eroteltuna lähettävien hoitolaitosten 

mukaan 

 

Sininen palkki kuvaa Kymenlaakson keskussairaalan kiireellisten hoitolaitos-

siirtojen kokonaismäärää eri kellonaikoina ja oranssi palkki kuvaa Pohjois-Ky-

men sairaalan kiireellisten hoitolaitossiirtojen kokonaismäärää eri kellon-

aikoina. Lisäksi kuvan alaosassa on eritelty kuvaaja numeerisena määränä. 

Kymenlaakson keskussairaalassa hoitolaitossiirtoja oli kello 00–01 yhteensä 

kaksi kappaletta, kello 01–02 yhteensä neljä kappaletta, kello 02–03 yhteensä 

neljä kappaletta, kello 03–04 yhteensä yksi kappale, kello 04–05 yhteensä 

kaksi kappaletta, kello 05–06 yhteensä neljä kappaletta, kello 06–07 yhteensä 

kaksi kappaletta, kello 07–08 yhteensä kaksi kappaletta, kello 08–09 yhteensä 

yksi kappale, kello 09–10 yhteensä kolme kappaletta, kello 10–11 yhteensä 

viisi kappaletta, kello 11–12 yhteensä kuusi kappaletta, kello 12–13 yhteensä 

11 kappaletta, kello 13–14 yhteensä kahdeksan kappaletta, kello 14–15 yh-

teensä seitsemän kappaletta, kello 15–16 yhteensä kahdeksan kappaletta, 

kello 16–17 yhteensä 14 kappaletta, kello 17–18 yhteensä 12 kappaletta, kello 

18–19 yhteensä kuusi kappaletta, kello 19–20 yhteensä 10 kappaletta, kello 

20–21 yhteensä seitsemän kappaletta, kello 21–22 yhteensä kahdeksan kap-

paletta, kello 22–23 yhteensä 11 kappaletta ja kello 23–24 yhteensä viisi kap-

paletta. Pohjois-Kymen sairaalassa hoitolaitossiirtoja oli kello 00–01 yhteensä 

yksi kappale, kello 01–02 yhteensä kolme kappaletta, kello 02–04 ei yhtään, 

kello 04–05 yhteensä yksi kappale, kello 05–06 yhteensä yksi kappale, kello 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KOKS 2 4 4 1 2 4 2 2 1 3 5 6 11 8 7 8 14 12 6 10 7 8 11 5
PoKS 1 3 0 0 1 1 0 1 0 3 0 6 1 3 3 2 4 3 1 7 0 5 2 0

SIIRROT KELLONAJAN MUKAAN
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06–07 ei yhtään, kello 07–08 yhteensä yksi kappale, kello 08–09 ei yhtään, 

kello 09–10 yhteensä kolme kappaletta, kello 10–11 ei yhtään, kello 11–12 yh-

teensä kuusi kappaletta, kello 12–13 yhteensä yksi kappale, kello 13–14 yh-

teensä kolme kappaletta, kello 14–15 yhteensä kolme kappaletta, kello 15–16 

yhteensä kaksi kappaletta, kello 16–17 yhteensä neljä kappaletta, kello 17–18 

yhteensä kolme kappaletta, kello 18–19 yhteensä yksi kappale, kello 19–20 

yhteensä seitsemän kappaletta, kello 20–21 ei yhtään, kello 21–22 yhteensä 

viisi kappaletta, kello 22–23 yhteensä kaksi kappaletta ja kello 23–00 ei yh-

tään. 

 

Kuvassa 11 tulokset esitetään vuorokauden ajan mukaan. Kuvaaja on laadittu 

yhdistämällä edellä esitettyjä kuvioita viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan.     

 

 
Kuva 11. Hoitolaitossiirrot jaoteltuna lähettävän hoitolaitoksen mukaan eriteltynä viikonpäivien 

ja vuorokauden aikojen mukaan 

  

Kuvassa sininen jana kuvaa Kymenlaakson keskussairaalasta lähteneiden kii-

reellisten hoitolaitossiirtojen kokonaismäärää eri vuorokauden aikoina. 

Oranssi jana kuvaa Pohjois-Kymen sairaalasta lähteneiden kiireellisten hoito-

laitossiirtojen kokonaismäärä eri vuorokauden aikoina. Vasemmalla pysty-

suunnassa kuvataan kokonaismäärä. Alhaalla vaakatasossa kuvataan vuoro-

kaudenaika. Tarkat luvut ovat eritelty tarkasti aikaisemmissa kuvissa kuukau-

sien, viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan. 
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Hoitolaitossiirrot yksiköittäin 
 

Yksiköittäin suoritettujen kiireellisten hoitolaitossiirtojen määrien lisäksi selvi-

tettiin niiden ajankohtien erot, jotta saataisiin tietää vaikuttaako tehtäväprofiilil-

taan kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin erikoistuneiden ensihoitoyksiköiden poik-

keavat valmiusajat muiden yksiköiden käyttämiseen hoitolaitossiirroissa eri 

vuorokauden aikoina. Luvussa 2.2 on kerrottu kaikkien Kymenlaakson kuljet-

tavien ensihoitoyksiköiden sijainnit ja valmiusajat. 

 

Etelä-Kymenlaaksossa kiireellisiä hoitolaitossiirtoja suoritti yhteensä kuusi en-

sihoitoyksikköä, joita ovat EKY123, EKY124, EKY125, EKY126, EKY131 ja 

EKY141. Kuvassa 10 esitetään Etelä-Kymenlaakson ensihoitoyksiköiden suo-

rittamien kiireellisten hoitolaitossiirtojen määrät yksiköittäin ja ajankohdan mu-

kaan.  

 

 
Kuva 12. Hoitolaitossiirrot jaoteltuna suorittaneen ensihoitoyksikön mukaan Etelä-Kymenlaak-

son alueella 

 

Kuvassa sininen osuus kuvaa klo 8–20 tapahtuvia siirtokuljetuksia ja oranssi 

osuus puolestaan klo 20–8 tapahtuvia siirtokuljetuksia. Pystysuunta kuvaa 

hoitolaitossiirtojen kokonaismäärää, kun vaakatasossa on lueteltuna Etelä-Ky-

menlaakson ensihoitoyksiköt ja kokonaismäärien numeeriset arvot. Vuonna 

2018 Etelä-Kymenlaaksossa kiireellisiä hoitolaitossiirtoja suoritti EKY123 yh-

teensä kaksi kertaa kello 8-20 välisenä aikana. EKY124 suoritti vastaavasti 

EKY123 EKY124 EKY125 EKY126 EKY131 EKY141
Klo 20-8 0 4 3 0 1 42
Klo 8-20 2 2 6 5 8 69
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yhteensä kuusi tehtävää, joista 20–8 välisenä aikana neljä ja 8–20 välisenä ai-

kana kaksi. EKY125 suoritti yhteensä yhdeksän tehtävää, joista kolme tehtä-

vää 20–8 välisenä aikana ja kuusi tehtävää 8–20 välisenä aikana. EKY126 

suoritti yhteensä viisi tehtävää 8–20 välisenä aikana. EKY131 suoritti yh-

teensä yhdeksän tehtävää, joista yhden kello 20–8 välisenä aikana ja kahdek-

san tehtävää 8-20 välisenä aikana. EKY141 suoritti yhteensä 111 tehtävää, 

joista 42 tehtävää 20–8 välisenä aikana ja 69 tehtävää 8–20 välisenä aikana. 

 

Pohjois-Kymenlaaksossa kiireellisiä hoitolaitossiirtoja yliopistosairaaloihin suo-

ritti yhteensä kuusi ensihoitoyksikköä, joita ovat EKY222, EKY224, EKY225, 

EKY226, EKY227 ja EKY231. Kuvassa 11 esitetään Pohjois-Kymenlaakson 

ensihoitoyksiköiden suorittamien kiireellisten hoitolaitossiirtojen määrät yksi-

köittäin ja ajankohdan mukaan. 

 

 
Kuva 13. Hoitolaitossiirrot jaoteltuna suorittaneen ensihoitoyksikön mukaan Pohjois-Kymen-

laakson alueella 

 

Kuvassa sininen osuus kuvaa klo 8–20 tapahtuvia siirtokuljetuksia ja oranssi 

osuus puolestaan klo 20–8 tapahtuvia siirtokuljetuksia. Pystysuunta kuvaa 

hoitolaitossiirtojen kokonaismäärää, kun vaakatasossa on lueteltuna Pohjois-

Kymenlaakson ensihoitoyksiköt ja kokonaismäärien numeeriset arvot. Vuonna 

2018 Pohjois-Kymenlaaksossa kiireellisiä hoitolaitossiirtoja suoritti EKY222 

yhteensä yhden tehtävän kello 8–20 välisenä aikana. EKY224 suoritti vastaa-

vasti yhteensä 17 tehtävää, joista 20–8 välisenä aikana 10 ja 8–20 välisenä 

EKY222 EKY224 EKY225 EKY226 EKY227 EKY231
Klo 20-8 0 10 1 1 1 1
Klo 8-20 1 7 0 7 18 1
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aikana seitsemän. EKY225 suoritti yhteensä yhden tehtävän 8–20 välisenä ai-

kana. EKY226 suoritti yhteensä kahdeksan tehtävää, joista 8–20 välisenä ai-

kana seitsemän ja 20–8 välisenä yhden. EKY227 suoritti yhteensä 19 tehtä-

vää, joista yhden kello 20–8 välisenä aikana ja 18 tehtävää 8–20 välisenä ai-

kana. EKY231 suoritti yhteensä kaksi tehtävää, joista yhden tehtävän 20–8 

välisenä aikana ja yhden tehtävän 8–20 välisenä aikana. 

 

Ajalliset viiveet hoitolaitossiirroissa 
 
Kiireellisten hoitolaitossiirtojen kuljetuspaikan arviointiin käytettiin ensihoitoteh-

tävien aikaleimoja. Aikaleimoista selvisi ajallinen viive ensihoitoyksikön lähte-

miseen tehtävälle, viive kohteeseen eli lähettävään hoitolaitokseen, viive lä-

hettävässä hoitolaitoksessa ennen kuljetuksen alkamista sekä viive hoitolai-

tokseen eli vastaanottavaan hoitolaitokseen. Aikaleimoista selvisi myös ensi-

hoitotehtävän kokonaiskesto. Taulukossa 5 on esitetty aikaviiveitä koko Ky-

menlaakson alueelta ja eriteltynä lähettävän hoitolaitoksen mukaisesti. 

 
Taulukko 5. Kiireellisten hoitolaitossiirtojen aikaviiveet vuonna 2018 koko alueella ja jaoteltuna 

lähettävän hoitolaitoksen mukaan 

 Kymenlaakso KOKS PoKS 

Viive lähtemiseen 0:04:09 0:04:46 0:02:18 

Ajoaika lähettävään 
hoitolaitokseen 

0:05:39 0:05:02 0:07:27 

Viive lähettävässä 
hoitolaitoksessa 

0:24:59 0:27:53 0:16:12 

Kuljetuksen kesto 1:14:37 1:11:22 1:24:32 

Tehtävän kokonais-
kesto 

3:28:19 3:30:55 3:20:22 

 

Kymenlaakson alueen keskimääräinen lähtöaika kiireelliselle hoitolaitossiirto-

tehtävälle oli vuoden 2018 aikana neljä minuuttia ja yhdeksän sekuntia. Ky-

menlaakson keskussairaalasta lähteneiden siirtojen keskimääräinen lähtöaika 

oli neljä minuuttia ja 46 sekuntia, kun Pohjois-Kymen sairaalasta lähteneiden 

siirtojen keskimääräinen lähtöaika oli kaksi minuuttia ja 18 sekuntia. 
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Ensihoitoyksikön keskimääräinen ajoaika kohteeseen oli viisi minuuttia ja 39 

sekuntia koko Kymenlaakson alueella, KOKSista lähtevissä siirroissa viisi mi-

nuuttia ja kaksi sekuntia sekä PoKSista lähtevissä siirroissa seitsemän mi-

nuuttia ja 27 sekuntia. Keskimäärin hoitolaitoksessa kului aikaa ennen siirron 

aloittamista 24 minuuttia ja 59 sekuntia, KOKSista lähtevissä siirroissa 27 mi-

nuuttia ja 53 sekuntia sekä PoKSista lähtevissä siirroissa 16 minuuttia ja 12 

sekuntia. Siirron kuljetus kesti koko Kymenlaakson alueella keskimäärin yksi 

tunti, 14 minuuttia ja 37 sekuntia, KOKSista lähtevissä siirroissa yksi tunti, 11 

minuuttia ja 22 sekuntia sekä PoKSista lähtevissä siirroissa yksi tunti, 24 mi-

nuuttia ja 32 sekuntia. Keskimäärin kiireellisen hoitolaitossiirtotehtävän kesto 

oli 3 tuntia, 28 minuuttia ja 19 sekuntia koko Kymenlaaksossa. KOKSista läh-

tevien siirtojen kesto oli 3 tuntia, 30 minuuttia ja 55 sekuntia, kun PoKSista 

lähtevien siirtojen 3 tuntia, 20 minuuttia ja 22 sekuntia.  

 

7.2 Yhteenveto 

Vuoden 2018 aikana kiireellisiä siirtokuljetuksia oli Kymenlaakson alueelta 

suoraan yliopistosairaalaan yhteensä 191 kappaletta. Näistä 144 kappaletta 

suoritettiin Kymenlaakson keskussairaalasta ja 47 kappaletta Pohjois-Kymen 

sairaalasta. Tuloksista käy ilmi, että valtaosa kiireellisistä siirtokuljetuksista 

Kymenlaaksosta yliopistosairaalaan on lähtöisin Kymenlaakson keskussairaa-

lasta. Pohjois-Kymen sairaalasta kiireelliset siirtokuljetukset suuntautuivat 

pääosin Kymenlaakson keskussairaalaan. 

 

Kymenlaakson keskussairaalassa kuukausittain tarkasteltuna eniten tehtäviä 

oli syyskuussa, jolloin tehtäviä oli yhteensä 20 kappaletta. Vähiten tehtäviä oli 

huhtikuussa, jolloin tehtäviä oli yhteensä 7 kappaletta. Viikkotasolla tarkastel-

tuna tehtäviä oli eniten lauantaina, jolloin tehtäviä oli yhteensä 27 kappaletta. 

Vähiten tehtäviä esiintyi tiistaina, jolloin tehtäviä oli yhteensä 15 kappaletta. 

Kellonajoista huomataan, että tehtävämäärät ovat selvästi yleisempiä päivällä 

ja illalla kello 10-23 välisenä aikana, jolloin tehtäviä oli yhteensä 114 kappa-

letta. Yöllä ja aamulla kello 23-10 välisenä aikana tehtäviä oli ainoastaan 30 

kappaletta. Eniten tehtäviä esiintyi kello 16-18 välisenä aikana, jolloin tehtäviä 

oli yhteensä 26 kappaletta. Vähiten tehtäviä oli yöaikaan kello 00–01, 03–04 ja 
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08–09 välisinä aikoina, jolloin tehtäviä oli jokaisessa aikaikkunassa yksi kap-

pale. Todennäköisintä tulosten perusteella on, että kiireellinen hoitolaitossiirto 

ajoittuu maanantaille klo 12–18 välille tai lauantaille 18–00 välille.  

 

Pohjois-Kymen sairaalasta kiireellisiä siirtokuljetuksia suoraan yliopistosairaa-

laan oli yhteensä 47 kappaletta. Kuukausittain tarkasteltuna tehtäviä oli eniten 

joulukuussa, jolloin tehtäviä oli kahdeksan kappaletta. Vähiten tehtäviä oli tou-

kokuussa, jolloin tehtäviä ei ollut yhtään kappaletta. Viikonpäiviä tarkasteltuna 

tehtäviä oli eniten perjantaisin, jolloin tehtäviä oli yhteensä 12 kappaletta. Vä-

hiten tehtäviä oli lauantaisin, jolloin tehtäviä oli kaksi kappaletta. Myös sun-

nuntaisin tehtävämäärä oli vähäinen, jolloin tehtäviä oli kolme kappaletta. Tun-

nin tarkkuudella tehtäviä oli eniten kello 19–20 välisenä aikana, jolloin tehtäviä 

oli yhteensä 7 kappaletta. Myös Pohjois-Kymen sairaalan osalta huomataan 

öiden olevan keskiarvoltaan tehtävämäärältään rauhallisempia. Tehtäviä ei ol-

lut kello 02–04, 06–07, 08–09, 10–11, 20–21 ja 23–24 välisinä aikoina ollen-

kaan. Kello 00–01, 04–06, 07–08, 12–13 ja 18–19 välisinä aikoina tehtäviä oli 

jokaisessa aikaikkunassa yksi kappale. Todennäköisintä tulosten perusteella 

on, että kiireellinen hoitolaitossiirto Pohjois-Kymen sairaalasta yliopistosairaa-

laan ajoittuu perjantaille klo 18–00 väliselle ajalle. 

 

8 POHDINTA 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä. Lisäksi 

luvussa ovat opinnäytetyön johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet. Tutkimuk-

sen luotettavuuden, laadun ja eettisyyden jatkuva arviointi on kuulunut tutki-

musprosessin tekoon alusta alkaen. Näitä arvioidaan tutkittavan ilmiön, kirjalli-

suuskatsauksen ja koko tutkimusprosessin näkökulmista. Johtopäätöksissä 

tuodaan esille tulokset pohtien, mitä ne tarkoittavat ja miten ne vastaavat teo-

riaosuutta, aikaisempia tutkimuksia ja odotuksia. Lisäksi pohditaan mitä tulok-

sista voidaan ajatella ja miten mahdollisesti hyödyntää. Lopussa tuodaan 

esille opinnäytetyön edetessä esiin nousseita jatkotutkimusaiheita, jotka tuo-

vat aihepiiriin laajempaa näkemystä ja sitä kautta mahdollisesti uusia näkökul-

mia aihepiirin tarkasteluun. 
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8.1 Luotettavuus 

Luotettava tieto edellyttää sitä, että arvioidaan kriittisesti tiedon hankkimisen 

menetelmiä ja metodologiaa. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioi-

daan usein validiteetin näkökulmasta. Validiteetti tarkoittaa sitä, että onko tut-

kimuksessa tutkittu juuri sitä, mitä oli tarkoitus. Ulkoisella validiteetilla tarkoite-

taan sitä, miten hyvin tulokset ovat yleistettävissä ulkopuoliseen perusjouk-

koon (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 54, 189.) 

 

Tämän opinnäytetyön työstäminen aloitettiin vuoden 2018 lopussa tekemällä 

alustava tutkimussuunnitelma. Alkuperäisestä suunnitelmasta opinnäytetyön 

aihealue on huomattavasti rajattu, kun työstämisvaiheessa huomasimme tiet-

tyjen tutkimusaiheeseen liittyvien tietojen saamisen mahdottomaksi. Opinnäy-

tetyöprosessissa ilmenneet menetelmälliset haasteet ovat kuitenkin ohjanneet 

työn tarkkaan rajaukseen ja tutkimusmenetelmään, jotka ovat vaikuttaneet po-

sitiivisesti luotettavan tutkimuksen tekemiseen. Validiteetin näkökulmasta on 

opinnäytetyössä pystytty tutkimaan tutkimussuunnitelman mukaisesti tarkasti 

juuri niitä asioita, joita tutkimuskysymyksiksi on asetettu. Metodisia valintoja 

arvioitiin alusta alkaen kriittisesti. Tutkimusongelmiin nähden määrällinen tutki-

mus oli suositelluin tapa tutkia ilmiötä. Tutkimustiedon hankintatapa ja tutki-

musmenetelmä koetaan onnistuneeksi valinnaksi. Kyseisellä menetelmällä 

tutkimusongelmiin on saatu luotettavasti vastaukset yksityisyydensuojaa louk-

kaamatta, aiheuttamatta haittaa kenellekään ja teettämättä kohtuuttomasti 

työtä ulkopuolisille tahoille. Tutkimustulokset eivät olisi myöskään luotettavim-

pia tai erilaisia muita menetelmiä käyttämällä. 

 

Tämän opinnäytetyön kirjallisuusosuuteen valittiin ainoastaan ajankohtaisia ja 

luotettavia lähteitä. Luotettavia lähteitä ovat esimerkiksi alkuperäistutkimukset, 

väitöskirjat, pro gradu -tutkielmat ja ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työt. Tähän luotiin tarkasti kohdennettu tiedonhaku luotettavista tietokannoista. 

Tietokannoista käytössä olivat Medic, Pubmed ja CINAHL. Tiedonhausta ja 

kirjallisuuskatsauksesta kerrotaan tarkemmin luvussa 5.2. Tämän opinnäyte-

työn kirjallisuusosuudesta on tehty tarkoituksenmukaisesti kattava, jotta tutkit-

tava ilmiö on lukijalle helpommin ymmärrettävä. Eri lääketieteen käsitteet on 

pyritty avaamaan ymmärrettäväksi. Kaikki teoriataustassa käytetyt lähteet ovat 

yleisesti saatavissa, ilmaisia ja jälkikäteen tarkistettavissa.  
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Tutkittavan ilmiön luotettavuuteen ja laatuun vaikutti merkittävästi saadun tie-

don laatu, määrä ja luettavuus. Tämän opinnäytetyön tutkimusaineisto saatiin 

Kymenlaakson alueen ensihoitopalvelun käytössä olevasta tilastomateriaa-

lista, joka on Tiedon tuottamaa hätäkeskusjärjestelmän tietoihin pohjautuvaa 

tilastomateriaalia ensihoitotehtävistä. Kyseisestä materiaalista käy ilmi tutki-

muskysymyksiin tarvittavat tiedot kiireellisistä hoitolaitossiirroista. Tilastomate-

riaalin kautta hyödynnettiin tietoja siirtokuljetuksien päivistä, kellonajoista ja 

määristä. Tilastomateriaalin kautta saatu Kymsoten esikäsittelemä tieto ei 

vaarantanut potilaiden yksityisyydensuojaa, joka oli työn eettisesti oikean to-

teutuksen kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Tilastomateriaalin helppolukuisuuden 

vuoksi siirtokuljetuksia oli mahdollisuus tarkastella ennakkoon suunniteltua pi-

demmältä ajanjaksolta.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusosion otoskoko pyrittiin saamaan suuremmaksi. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti otoksessa olisi tarkasteltu myös Etelä-

Karjalan siirtokuljetuksia. Tietojen hankkiminen osoittautui kuitenkin tässä koh-

taa haasteelliseksi, sillä vastaavanlaista tilastomateriaalia ei ollut valmiiksi ke-

rättynä. Myös puuttuvat aikaisemmat tutkimukset ja puutteelliset tilastomateri-

aalit aiheesta osoittavat tietojen keräämisen haasteellisuuden. Tässä opinnäy-

tetyössä Kymenlaakson alueelta kerätty tutkimustieto koetaan hyödylliseksi ja 

suuntaa antavaksi, joka haastaa tutkimaan ilmiötä laajemmin ja tarkemmin. 

Opinnäytetyön tulosten yleistäminen ja johtopäätöksien asettaminen ovat 

mahdotonta johtuen suurista eroista väestörakenteessa, ikäjakaumassa, etäi-

syyksissä ja ennen kaikkea terveydenhuollon järjestämisessä.  

 

Tämän opinnäytetyön luotettavuutta heikentää aiemman tutkimustiedon puut-

teellisuus. Laadukkaassa tutkimuksessa tulosten vastaavuutta aikaisempiin 

tutkimuksiin verrataan. Tiedonhaun myötä selvisi, että Suomessa ei ole tehty 

vastaavaa tutkimusta tutkimusmateriaalin keräämiseen liittyvien haasteiden 

vuoksi, eikä näin ollen vertailukelpoisia määrällisiä tutkimuksia aiheesta ole. 

Aikaisemmat tutkimukset siirtokuljetuksista painottuvat pääasiassa lääketie-

teeseen, eikä siirtokuljetuksien määrään tai ajankohtaan. Myöskään kansain-

väliset tutkimukset eivät ole yleistettävissä tai suoraan verrattavissa Suomeen, 

jossa terveydenhuollon järjestämistavoissa on eroja. 

 



51 

Myös tilastomateriaalissa oli luotettavuuteen vaikuttavia puutteita. Tilastoma-

teriaalissa ei käynyt ilmi työn kannalta merkityksellinen kuljetuskohteen osoite. 

Hoitolaitossiirron kuljetusosoite arvioitiin ja oletettiin aikaleimojen perusteella, 

kuljetuksen keston mukaan. Tämä koetaan luotettavaksi tavaksi arvioida siir-

tokuljetuksen määränpää kiireellisissä kuljetuksissa, mutta altistaa teoriassa 

satunnaisille virhetulkinnoille. Aukottoman tiedon saamiseksi opinnäytetyöhön 

olisi kaivattu aikaleimojen lisäksi myös kuljetusosoite. Häiriötekijät ja virhetul-

kinnat on pyritty poissulkemaan tarkasti rajatuilla selvitykseen kelpaavilla kri-

teereillä, jotka on esitetty luvussa 6.2. Näin on pyritty saamaan luotettava ja 

vertailukelpoinen tieto, jota on myös mahdollista tutkia jatkossa laajemmin. 

 

Laatua heikentävä tekijä on myös tekijöiden kokemattomuus opinnäytetyöpro-

sessissa. Alusta alkaen opinnäytetyön tekeminen on ollut uuden oppimista ja 

uuden ajattelumallin sisäistämistä. Tekijöiden onneksi, opinnäytetyön tekemi-

sen kanssa ei ole oltu kaksin, vaan apuna on ollut asiantuntevaa apua ohjaa-

valta opettajalta, työn tilaajalta ja oppilaitoksen henkilökunnalta.  

 

8.2 Eettisyys 

Eettisyyteen liittyviä kysymyksiä ovat pohdinta hyvästä ja pahasta, oikeasta ja 

väärästä. Tiedon hankintaan ja julkistamiseen liittyvät toimintatavat tulee olla 

yleisesti hyväksyttyjä. Eettisesti hyvä tutkimus noudattaa hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tätä varten on myös perustettu julkisia järjestöjä, esimerkiksi ope-

tusministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka erikseen val-

voo ja ohjaa asianmukaisuutta ja eettisyyttä. Tässä opinnäytetyössä on nou-

datettu tutkimuseettisen neuvottelukunnan määrittämiä tieteellisen käytännön 

periaatteita. Hyviin ja eettisesti oikein toteutettuihin toimintatapoihin kuuluvat 

rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus koko tutkimusprosessissa. Myös 

Tutkimisen taito ja tiedonhankinta -kirjassa (Anttila 1998, 421–422) koroste-

taan tutkimustyötä koskevia kahta asiaa: luottamuksellisuutta ja anonymiteet-

tiä. Periaatteita ovat eettisten kysymysten jatkuva puntarointi, ihmisarvon kun-

nioittaminen, hyötyjen ja haittojen jatkuva puntarointi, yksityisyyden ja luotta-

muksellisuuden kunnioittaminen, eturistiriitojen välttäminen, ketään ei johda-

teta tietoisesti harhaan eikä koottuja tietoja luovuteta eteenpäin tai käytetä ei-

tieteellisiin tarkoituksiin. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–27; Anttila 1998, 421–422.; 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta s.a.)    
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Tässä opinnäytetyössä käytettiin kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tie-

donhankinta-, tutkimus-, ja arviointimenetelmiä ja toteutettiin tieteelliseen pro-

sessiin kuuluvaa avoimuutta. Tämä opinnäytetyö suunniteltiin, toteutettiin ja 

raportoitiin yksityiskohtaisesti ja avoimesti. Työssä arvostettiin muiden tutkijoi-

den tekemää työtä antamalla heille kuuluva kunnia. Tämä tarkoittaa, että tois-

ten tekstiä ei ole plagioitu ja on käytetty tarkkoja lähdemerkintöjä. Muiden tut-

kimusten tuloksia ei ole yleistetty kritiikittömästi. Kirjoittaminen ei ole ollut mis-

sään vaiheessa vääristeltyä tai puutteellista. Työn tekeminen on perustunut 

yleisiin lupa- ja hakemuskäytäntöihin. 

 

Eettisesti hyvin tehty tutkimusprosessi on haasteellinen tehtävä. Aihealuee-

seen vahvasti liittyvät ihmisten erittäin arkaluontoiseksi luokitellut terveystiedot 

ja niiden linkittyminen työhön vaati tämän opinnäytetyön jatkuvaa eettistä tar-

kastelua. Eettiset pulmat ovat johtaneet tarkkaan aihealueen rajaukseen niin, 

että työn missään vaiheessa ei ole mahdollisuutta tunnistaa ihmisiä tai heidän 

terveystietojaan. Tässä opinnäytetyössä ei näin ollen puututa hoitolaitossiirtoi-

hin johtaneisiin syihin, siirron aikana tehtäviin hoitotoimenpiteisiin tai siirron 

suorittaneen henkilöstön vaihtuvuuteen. Lähtökohtana tässä työssä on ollut ih-

misarvon kunnioittaminen ja yksityisyyden suoja. 

 

8.3 Johtopäätökset 

Kiireellisiä hoitolaitossiirtoja alue- tai keskussairaaloista yliopistosairaaloihin ei 

oltu selvitetty aiemmin (Martikainen ym. 2019; Pappinen 2018). Tämä selvitys 

kuvastaa ainoastaan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja Kymenlaakson alueen sai-

raaloista yliopistosairaaloihin ja sen yleistäminen kansallisesti on vaikeaa alu-

eellisten eroavaisuuksien vuoksi. Alueellisia eroavaisuuksia ovat esimerkiksi 

erot väestönrakenteessa, päivystyshoidon tasossa ja saatavuudessa 

 

Kiireelliset hoitolaitossiirrot ovat lisääntyneet 2010-luvun aikana. Vuonna 2014 

Kymenlaaksossa ensihoitoyksikkö hälytettiin kiireelliselle hoitolaitossiirtotehtä-

välle yhteensä 570 kertaa, vuonna 2017 yhteensä 660 kertaa ja vuonna 2018 

yhteensä 891 kertaa (Ekstrand ym. 2016b; Lahelma, 2019a). Kuten Martikai-

nen ym. (2019) toteaa, kiireelliset hoitolaitossiirrot eivät ole vähenemässä ja 
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niiden voidaan olettaa lisääntyvän entisestään vaativan päivystyshoidon kes-

kittymisen myötä. Vuodesta 2014 vuoteen 2018 mennessä kiireelliset hoitolai-

tossiirtotehtävät ovat kasvaneet 56 % mikä on merkittävä kasvu. Vuoden 2017 

ja 2018 merkittävät erot johtuvat Kymenlaaksossa Pohjois-Kymen sairaalan 

erikoissairaanhoidon supistumisesta (Lahelma 2019a). Tämän vuoksi ei ole 

oletettavaa, että vuoteen 2022 mennessä hoitolaitossiirrot olisivat kasvaneet 

vastaavassa suhteessa Kymenlaaksossa kuin vuoden 2014 ja 2018 välillä 

ellei alueella ole tapahtumassa suuria päivystystoiminnan supistuksia lähitule-

vaisuudessa.   

 

Vuonna 2018 kiireelliset hoitolaitossiirrot yliopistosairaaloihin muodostivat Ky-

menlaakson alueen kaikista kiireellisistä hoitolaitossiirroista noin 21 % ja kai-

kista hoitolaitossiirroista noin 4 %. Noin 75% kiireellisistä siirtokuljetuksista yli-

opistosairaaloihin oli lähtöisin Kymenlaakson keskussairaalasta. Tätä selittää 

se, että Pohjois-Kymen sairaalasta kuljetukset suuntautuvat pääasiassa Kot-

kaan Kymenlaakson keskussairaalaan (Lahelma 2019a).  

 

Sekä A- että B-tehtäväkiireellisyysluokan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja yliopisto-

sairaaloihin esiintyi. A- ja B-luokkien välillä ei suurta vaihtelua havaittu. Ky-

menlaakson keskussairaalasta lähtevät hoitolaitossiirrot jakaantuivat tasaisesti 

A-luokan siirtoja ollessa 50 % ja B-luokan siirtoja 50 %. Pohjois-Kymenlaak-

sossa A-luokan siirtoja oli noin 43 % ja B-luokan siirtoja noin 57 %. Vuonna 

2014 Kymenlaaksossa oli A-luokan hoitolaitossiirtotehtäviä noin 26 % ja B-luo-

kan noin 74 % kaikista kiireellisistä hoitolaitossiirtotehtävistä ja vuonna 2017 

A-luokan tehtäviä noin 26 % ja B-luokan noin 74% ja vastaavasti vuonna 2018 

A-luokan noin 24 % ja B-luokan noin 76 %. (Ekstrand ym. 2016b; Lahelma 

2019a). Marginaalista muutosta on havaittavissa vuosien 2014-2018 aikana 

kiireellisyysluokissa. Voidaankin todeta, että vuonna 2018 yliopistosairaalaan 

kuljetettujen potilaiden tehtäväkiireellisyysluokka on ollut noin kaksi kertaa to-

dennäköisemmin A-luokassa kuin muun kiireellisen hoitolaitossiirron Kymen-

laaksossa.    
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Hoitolaitossiirtojen ajankohdat 
 
Tässä työssä kiireellisten siirtokuljetusten ajankohtien tarkastelu oli toinen 

asetettu tutkimusongelma. Siirtokuljetusten ajankohtia tarkasteltiin työssä kuu-

kausien, viikkojen ja kellonaikojen mukaan. Yleisesti ottaen olettamuksien te-

keminen on vaikeaa tämän opinnäytetyön tulosten perusteella. Tämä johtuu 

otoskoon lisäksi myös tuloksista, jotka osoittavat, että kahden Kymenlaak-

sossa toimivan sairaalan välillä ei ole selkeää yhteyttä kiireellisissä siirtokulje-

tuksissa ajankohtia tarkastellessa. Tuloksien perusteella siirtojen ajankohdat 

määräytyvät toisistaan riippumatta, joissa ruuhkahuiput ja tehtävämäärältään 

hiljaiset ajankohdat ovat todennäköisin perustein sattumanvaraisia. Tulos oli 

opinnäytetyön laajuudessa odotettavissa, koska kuten Kirves (2018, 280) ar-

tikkelissaan toteaa, kiireellisen siirtokuljetuksen perusteena tulee aina olla lää-

ketieteellinen syy ja kiireen määrittää potilaan hoidon tarve. Kiireellisen siirto-

kuljetuksen taustalla eivät voi koskaan olla organisatoriset syyt. Nämä voisivat 

näkyä tuloksissa selkeinä tehtävämäärien ruuhkahuippuina tiettyinä päivinä 

tiettyyn kellonaikaan. 

 

Hoitolaitossiirtojen ajankohta kuukausittain on paikoin tasaista, mutta myös 

tehtävänmäärältään hiljaisia ajanjaksoja otoksessa esiintyy. Kymenlaakson 

keskussairaalassa on nähtävissä myös selkeästi tehtävämäärältään ruuhkai-

sempia kuukausia. Keskiarvon poikkeamat ovat sairaalakohtaisia, eikä sel-

keää yhtäläistä trendiä kahden eri sairaalan välillä ole nähtävissä kuukausit-

tain tarkasteltuna. Näin ollen olettamuksien tekeminen on vaikeaa tämän opin-

näytetyön tulosten perusteella. Kymenlaakson keskussairaalassa tehtävämää-

rältään selvästi ruuhkaisimmat kuukaudet olivat tammikuu, elokuu ja syyskuu. 

Nämä kolme kuukautta pitävät sisällään noin 37 % kaikista vuoden kiireelli-

sistä siirtokuljetuksista Kymenlaakson keskussairaalassa. Pohjois-Kymen sai-

raalassa vastaavina kuukausina ei ole havaittavissa tehtävämäärien osalta sa-

manlaista ruuhkaa, vaan tulokset ovat vuositason keskivertoa vastaavat. 

Ruuhkaisimmat kuukaudet Pohjois-Kymen sairaalassa ovat huhtikuu, marras-

kuu ja joulukuu, eikä samaa ole nähtävissä vastaavina kuukausina Kymen-

laakson keskussairaalassa. Tehtävämäärältään rauhallisin kuukausi Kymen-

laakson keskussairaalassa on huhtikuussa, kun vastaava kuukausi on Poh-

jois-Kymen sairaalassa kiireisimpien joukossa. Pohjois-Kymen sairaalan teh-
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tävämäärältään rauhallisin kuukausi on toukokuu, kun vastaava kuukausi Ky-

menlaakson keskussairaalassa lähentelee tehtävämäärällään vuositason kes-

kiarvoa. Yhteneväisyyksiä kahden sairaalan välillä ei tuloksista kuukausita-

solla tarkasteltuna nähdä. Tuloksien mukaan vuonna 2018 Kymenlaakson 

keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan kiireellisten siirtokuljetuksien teh-

tävämäärät ovat täysin riippumattomia toisistaan. 

 

Kymenlaakson keskussairaalassa viikonpäivien mukaan tarkasteltuna tehtä-

vämäärältään kiireisimmät viikonpäivät ovat maanantai, perjantai ja lauantai. 

Rauhallisin päivä on tiistai. Yhtäläisyys kahden sairaalan välillä nähdään per-

jantain osalta, milloin myös Pohjois-Kymen sairaalassa on tehtävämäärältään 

kiireisin päivä, mutta maanantai ja lauantai ovat päinvastoin keskimäärin rau-

hallisempia. Lauantai on tuloksien mukaan tehtävämäärältään rauhallisin vii-

konpäivä Pohjois-Kymen sairaalassa, kun taas Kymenlaakson keskussairaa-

lassa lauantai on tehtävämäärältään kaikista kiireisin päivä. Pohjois-Kymen 

sairaalassa nähdään viikonlopun olevan selvästi tehtävämäärältään rauhalli-

sinta aikaa, sillä arkena maanantaista perjantaihin hoidettiin noin 89 % kai-

kista vuoden kiireellisistä siirtokuljetuksista. Päivystyspalvelut ovat Pohjois-Ky-

men sairaalassa viikonloppuisin vastaavat kuin arkenakin. (Haapiainen ym. 

2019, 40). Eli päivystyspalvelujen tason vaihtelevuus eri viikonpäivinä ei selitä 

tätä. Kymenlaakson keskussairaalan osalta tehtävämäärät ovat jakautuneet 

suhteellisen tasaisesti viikkotasolla. Tuloksien mukaan kiireisin päivä hoitolai-

tossiirroissa oli perjantai koko Kymenlaaksossa vuonna 2018, jolloin hoidettiin 

lähes 20 % kaikista Kymenlaakson kiireellisistä siirtokuljetuksista yliopistosai-

raalaan. Tämän lisäksi johtopäätöksenä muuta yhteyttä kahden sairaalan vä-

lillä Kymenlaaksossa ei nähdä.  

 

Fiskio ym. (2019) tekemässä tutkimuksessa Bostonilaisen erikoissairaanhoi-

don sairaalan hoitolaitossiirroissa, tehohoitoon joutuneiden potilaiden hoitolai-

tossiirtoja arkisin eli maanantain ja torstain välillä oli noin 64 % ja viikonloppui-

sin eli perjantain ja sunnuntain välillä noin 36 % kaikista tehohoitoon joutunei-

den potilaiden hoitolaitossiirroista. Vastaavina ajankohtina koko Kymenlaak-

sosta kiireellisesti siirrettyjen potilaiden määrät ovat arkisin noin 55 % ja vii-

konloppuisin noin 45 %. Kymenlaakson keskussairaalasta lähteneissä siir-

roissa lukemat ovat arkisin 52 % ja viikonloppuisin noin 48 %, kun Pohjois-Ky-

men sairaalasta lähteneissä lukemat ovat arkisin noin 64 % ja viikonloppuisin 
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noin 36 %. Pohjois-Kymen sairaalan lukemat vastaavat hyvin pitkälti Fiskio 

ym. (2019) tutkimustuloksia, mutta Kymenlaakson keskussairaalan lukemat 

poikkeavat näistä huomattavasti. 

 

Kellonaikoja tarkastellessa tulokset edelleen vastaavat odotettua. Kellonajan 

mukaan voidaan nähdä yöajan olevan tehtävämäärältään keskiarvollisesti rau-

hallisempi molemmissa sairaaloissa. Yöaikaan kello 00–06 välisenä aikana 

kaikista kiireellisistä hoitolaitossiirroista suoritettiin noin 12 %. Kiireelliset siirto-

kuljetukset painottuvat molempien sairaaloiden osalta päivään ja iltaan, joskin 

tulokset ovat selvemmin erotettavissa Kymenlaakson keskussairaalan osalta. 

Kymenlaakson keskussairaalan osalta päivä- ja ilta-aikaan tehtävistä noin 71 

% suoritettiin kello 12–23 välillä. Pohjois-Kymen sairaalassa kello 8–20 väli-

senä aikana kiireellisistä siirtokuljetuksista suoritettiin noin 70 % ja kello 20–8 

välisenä aikana noin 30%. Kymenlaakson keskussairaalassa tehtävämääräl-

tään kiireisin aika oli kello 16–18. Pohjois-Kymen sairaalassa kiireisin aika oli 

puolestaan 19–20. Niin sanottua virka-aikaa tarkastellessa kiireellisistä hoito-

laitossiirroista noin 46 % ajoittui päiväsaikaan eli klo 7–17 väliselle ajalle. Ilta- 

ja yöaikaan ajoittui kiireellisistä hoitolaitossiirroista 54% eli klo 17–7 väliselle 

ajalle, jota selittää edellä mainittu tehtävämäärän iltapainotteisuus. Vastaa-

vasti Bostonissa hoitolaitossiiroista, joissa potilas joutui tehohoitoon, 56 % 

ajoittui päiväsaikaan ja 44 % ilta- ja yöaikaan. (Fiskio ym. 2019). Fiskio ym. 

(2019) toteavatkin, ettei heidän tutkimuksensa tuloksia voida yleistää alueittain 

vaihtelevien siirtokäytäntöjen mukaan. Myös tässä opinnäytetyössä voidaan 

todeta sama johtopäätös tulosten yleistämisen suhteen, koska tutkimusalueen 

muodosti ainoastaan Kymenlaakson maakunnan alue. 

 

Johtopäätöksenä tulokset osoittavat kiireellisten siirtokuljetusten todennäköi-

sen sattumanvaraisuuden, joka on odotettu tulos. Tulosten perusteella toden-

näköisintä on, että Kymenlaakson keskussairaalan kiireellinen siirtokuljetus ta-

pahtuu syyskuussa lauantaina kello 16–17 välisenä aikana. Pohjois-Kymen 

sairaalassa vastaava on todennäköisintä joulukuussa perjantaina kello 19–20 

välisenä aikana. 
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Hoitolaitossiirrot yksiköittäin 
 

Etelä-Kymenlaaksossa kiireellisiä hoitolaitossiirtoja suoritti kuusi eri ensihoi-

toyksikköä. Ainoastaan yksi alueen ensihoitoyksikkö EKY127 ei suorittanut 

lainkaan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja yliopistosairaaloihin. Tämä selittynee yk-

sikön sijoituspaikan ollessa Miehikkälä, joka on kaukaisin asemapaikka Ky-

menlaakson keskussairaalasta katsottuna. Koko Kymenlaaksossa ja Etelä-Ky-

menlaaksossa selkeästi eniten hoitolaitossiirtotehtäviä suoritti EKY141, joka 

on tehtäväprofiililtaan erikoistunut kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin. EKY141 suo-

ritti yhteensä 111 kiireellistä hoitolaitossiirtoa ja muut Etelä-Kymenlaakson en-

sihoitoyksiköt yhteensä 32 kiireellistä hoitolaitossiirtoa.  

 

Muut Etelä-Kymenlaakson ensihoitoyksiköt suorittivat tasaisesti kiireellisiä hoi-

tolaitossiirtoja yliopistosairaaloihin. Mielenkiintoista oli huomata, että Kotkan 

keskustaan sijoitettu ensihoitoyksikkö EKY123 suoritti vuoden 2018 aikana 

vain kaksi kiireellistä hoitolaitossiirtoa yliopistosairaaloihin. EKY123 on toiseksi 

lähin Kymenlaakson keskussairaalaa oleva hoitotason ensihoitoyksikkö. 

EKY123 hälytettiin kaikkiaan 11 kertaa kiireelliseen hoitolaitossiirtotehtävään 

Kymenlaakson keskussairaalalle, mutta yhdeksän näistä vaihtui ensihoitoyksi-

kölle EKY141. EKY141 oli näiden siirtotehtävien aikaan varallaolossa, jolloin 

hätäkeskus on hälyttänyt lähimmän tarkoituksenmukaisimman yksikön eli 

EKY123. 

 

Toiseksi eniten kiireellisiä hoitolaitossiirtoja Etelä-Kymenlaaksossa suorittivat 

EKY131 ja EKY125, joista molemmat yhdeksän kappaletta. EKY131 suoritta-

mat hoitolaitossiirrot ajoittuivat pääasiassa päiväsaikaan ja monesti ne olivat 

päällekkäin EKY141 suorittamien siirtojen kanssa. EKY131 toimii perustason 

ensihoitoyksikkönä. Valli ja Vaula (2018, 679) toteavat, että perustason ensi-

hoitoyksikön suorittaessa hoitotason siirtokuljetuksia tulisi henkilöstöä vahvis-

taa lähettävän hoitolaitoksen sisältä sairaanhoitajalla tai lääkärillä. On myös 

mahdollista, että EKY131:ssä on ollut hoitotason henkilöstö niinä päivinä, kun 

yksikkö on suorittanut kiireellisiä hoitolaitossiirtoja. Tätä on kuitenkin tilastoma-

teriaalista mahdotonta arvioida. Yhden Kymenlaakson keskussairaalasta läh-

teneen kiireellisen hoitolaitossiirron suoritti EKY227 eli Pohjois-Kymenlaakson 

ensihoitoyksikkö, joka on erikoistunut kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin. Tämän 
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tehtävän aikaleimoista selvisi, että EKY227 oli todennäköisesti Kymenlaakson 

keskussairaalalla tehtävän tullessa.  

 

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa on kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin erikoistu-

neita ensihoitoyksiköitä, joiden valmiusajat poikkeavat muista alueiden ensi-

hoitoyksiköistä. Kyseiset ensihoitoyksiköt EKY141 ja EKY227 suorittivat 68 % 

kaikista kiireellisistä hoitolaitossiirroista yliopistosairaaloihin. Eroa alueellisesti 

oli, sillä EKY141 suoritti Etelä-Kymenlaaksossa 77 % kaikista kiireellisistä hoi-

tolaitossiirroista yliopistosairaaloihin ja EKY227 Pohjois-Kymenlaaksossa vain 

38 %. Karkeasti tämä on noin kaksi kertaa vähemmän. Rovamo ja Suominen 

(2016), Droogh ym. (2011), Binnekade ym. (2016) ja Kirves (2018, 280–285) 

toteavat, että kiireellisten hoitolaitossiirtojen potilasturvallisuus lisääntyy henki-

löstön ollessa siihen erikoistunutta. Tilastomateriaalista ei selvinnyt, että 

kuinka suurta vaihtelevuutta yksiköiden EKY141 ja EKY227 henkilöstön välillä 

on, jotka ovat suorittaneet kiireellisiä hoitolaitossiirtoja. 

 

Pohjois-Kymenlaakson osalta tätä selittää se, että kiireelliset hoitolaitossiirrot 

ovat merkittävästi lisääntyneet Kouvolassa vertailtaessa vuosia 2017 ja 2018. 

Suurin osa hoitolaitossiirroista suuntautuu Kotkaan (Lahelma 2019a). Etelä-

Kymenlaaksossa vuorokaudenaikaan ei huomata muutosta, sillä EKY141 suo-

ritti päiväsaikaan (klo 8–20) 74% ja yöaikaan (klo 20–8) 84 % kaikista kiireelli-

sistä hoitolaitossiirroista. EKY141:stä on voitu käyttää tehokkaasti yöaikaan 

kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin varallaolosta huolimatta. Tulosten myötä 

EKY141 varallaoloa voidaan pitää perusteltuna. Pohjois-Kymenlaaksossa 

EKY227 suoritti päiväsaikaan 52% kiireellisistä hoitolaitossiirroista ja yöaikaan 

vain 7%. Tämä selittynee sillä, että lähes koko vuoden EKY227 on ollut val-

miudessa klo 9:00–23:30.  

 

Pohjois-Kymen sairaalasta lähteneistä siirroista 30 % tapahtui yöaikaan. 

Näistä 71 % suoritti EKY224, joka on sijoitettu Kuusankoskelle lähelle Pohjois-

Kymen sairaalaa. EKY224 on todennäköisesti suorittanut kiireelliset hoitolai-

tossiirrot lähimmän vapaan tarkoituksenmukaisimman ensihoitoyksikön -peri-

aatteella. Kaikista kiireellisiä hoitolaitossiirroista Pohjois-Kymen sairaalasta yli-

opistosairaaloihin EKY226 suoritti 17 %. Lahelma (2019a) toteaa, että 

EKY226 suorittaa yöaikaan melko paljon hoitolaitossiirtoja, mutta EKY226 

suoritti vain 7 % kiireellisistä hoitolaitossiirroista yöaikaan. Todennäköisesti 
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tämä selittyy sillä, että EKY226 suorittaa yöaikaan ensisijaisesti kiireettömiä 

hoitolaitossiirtoja Pohjois-Kymen sairaalasta. 

 

Pohjois-Kymenlaaksossa kiireellisiä hoitolaitossiirtoja yliopistosairaaloihin suo-

ritti kuusi eri ensihoitoyksikköä. Ainoastaan EKY221 ja EKY223 eli Pohjois-Ky-

menlaakson eniten ensihoitotehtäviä suorittavat ensihoitoyksiköt (Lahelma 

2019a) eivät suorittaneet yhtään kiireellistä hoitolaitossiirtoa Pohjois-Kymen 

sairaalasta yliopistosairaaloihin. Näiden yksiköiden tehtäväprofiili on todennä-

köisesti painottunut niin sanottuihin kansalaistehtäviin.  

 

Näiden tulosten perusteella voitaisiin pitää Pohjois-Kymenlaakson ensihoidon 

resurssia riittämättömänä suorittamaan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja, mutta La-

helma (2019a) totesi tutkimuksessaan, että vuonna 2018 Kouvolaan peruste-

tun uuden ensihoitoyksikön myötä keskimääräiset ensihoidon tavoitettavuus-

ajat eivät ole vuosia 2017 ja 2018 vertailtaessa merkittävästi kasvanut. Tässä 

tutkimuksessa tämä näkyy kiireellisten hoitolaitossiirtojen jakaantumisella use-

alle eri yksikölle. Pohjois-Kymen sairaalasta esiintyi kiireellisiä hoitolaitossiir-

toja ympäri vuorokauden, joten voitaisiin pitää perusteltuna esimerkiksi 

EKY227:n valmiusajan muuttamista EKY141:n kanssa samanlaiseen, sillä 

EKY141 on suorittanut yöaikaan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja tehokkaasti varal-

laolosta huolimatta.  

 

Vaativien kiireellisten hoitolaitossiirtojen jakaantuminen useille yksiköille 

Droogh ym. (2011) mukaan laskee potilasturvallisuutta ja on yhteydessä hait-

tatapahtumien määrän kasvuun sekä potilaan peruselintoimintojen häiriöiden 

määrän kasvuun. Rovamo ja Suominen (2016) ovatkin tulleet päätelmään, 

että HUSin erityisvastuualueelle tarvittaisiin yliopistosairaalaan suuntautuviin 

siirtokuljetuksiin erikoistunut henkilöstö. Ennalta suunnittelemattomien hätäti-

lapotilaiden kiireellisiä hoitolaitossiirtoja varten tällainen toimintamalli ei Ky-

menlaaksossa välttämättä toimisi pitkien välimatkojen muodostamien viiveiden 

vuoksi, mutta kuten Kirves (2018) toteaa, monesti kiireellisessä hoitolaitossiir-

rossa on kyse ”tavallisesta” kiireellisestä siirrosta, jossa on viisasta käyttää 

hieman aikaa potilaan tilan vakauttamiseen niin, että matkalla tapahtuvien yl-

lätysten riski minimoidaan. Näissä tilanteissa voitaisiin käyttää yliopistosairaa-

lasta lähtevää hoitolaitossiirtoyksikköä ja toimintaan erikoistunutta hoitotiimiä. 
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Binnekade ym. (2016) ja Droogh ym. (2011) toteavat molemmat, että yliopisto-

sairaalasta lähtevän lääkärijohtoisen tehosiirtoyksikön käyttäminen on lisännyt 

potilasturvallisuutta.  

 

Hoitolaitossiirtojen aikaviiveet 
 
Tilastomateriaali mahdollisti kiireellisten hoitolaitossiirtojen suorittaneiden en-

sihoitoyksiöiden aikaleimojen tarkastelun ja sen myötä hoitolaitossiirtoon liitty-

vien ajallisten viiveiden arvioimisen. Carean ensihoidon palvelutasopäätös 

vuodelle 2017-2018 määrittelee hoitolaitoksiin sijoittuvien ensihoitotehtävien 

tavoittamisviiveet tehtäväkiireellisyysluokkien mukaisesti siten, että A- ja B- 

luokassa tulisi lähimmän ensihoitoyksikön tavoittaa potilas 75 % hälytyksistä 

15 minuutin aikana, 97% 30 minuutin aikana ja 100 % 60 minuutin aikana. 

(Carea 2017). Kaikkien selvitykseen valittujen kiireellisten hoitolaitossiirtojen 

osalta tavoitettavuuden keskiarvo oli hieman alle 10 minuuttia, mikä alittaa ta-

voitteet reilusti.  

 

Etelä-Kymenlaaksossa kiireellisen hoitolaitossiirtotehtävän suorittaneen ensi-

hoitoyksikön lähtöaika oli keskimääräisesti hieman alle viisi minuuttia, mikä 

ylittää reilusti ohjeellisen 90 sekunnin lähtöajan. Viive ensihoitoyksikön lähte-

miseen johtuu pääasiassa siitä, että eniten siirtoja vuorokauden ajasta riippu-

matta suorittanut ensihoitoyksikkö EKY141 on jokaisena viikonpäivänä välittö-

mässä lähtövalmiudessa vain 8-21 välisen ajan. Yöaikaan yksikkö on ollut va-

rallaolossa 15 minuutin lähtövalmiudessa. Pohjois-Kymenlaaksossa vastaava 

aika oli reilu kaksi minuuttia. Pohjois-Kymenlaaksossa ei ole kuljettavia ensi-

hoitoyksiköitä varallaolossa yöaikaan, vaan tehtäväprofiililtaan hoitolaitossiir-

toihin erikoistunut ensihoitoyksikkö EKY227 on jokaisena viikonpäivänä välit-

tömässä lähtövalmiudessa 9:00-23:30 välisen ajan.  

 

Lähettävässä hoitolaitoksessa viivytty aika vaihteli runsaasti. Kymenlaakson 

keskiarvo oli noin 25 minuuttia, Kymenlaakson keskussairaalassa noin 28 mi-

nuuttia ja Pohjois-Kymen sairaalassa noin 16 minuuttia. Tämä aika on sisältä-

nyt kaikki siirtoon valmistautumiseen liittyvät seikat. Näitä ovat esimerkiksi en-

sihoitajien saama raportti potilaasta sekä mahdollisten hoito-ohjeiden kysymi-

nen lähettävältä lääkäriltä. Aikaviivettä on voinut lisätä se, jos potilas ei ole ol-
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lut siirtovalmis tai hänelle on pitänyt suorittaa vakauttavia toimenpiteitä hoito-

laitoksessa ennen siirron aloittamista (Castren 2013, 308–310; Puolakka & 

Sarvikivi 2018, 766).  

 

Kymenlaakson keskussairaalassa on ensihoitoyksiköllä kestänyt keskimäärin 

12 minuuttia kauemmin kuin Pohjois-Kymen sairaalassa. Syyt tähän voivat 

olla monenlaisia. Potilaat ovat voineet olla epävakaita ja siirtokuntoon hoitami-

nen on voinut viedä aikaa Kymenlaakson keskussairaalassa. Lähettävästä 

hoitolaitoksesta hätäkeskuksen kautta tilatun hoitolaitossiirron tilaajan tulisi 

realistisesti arvioida, koska potilas on lähtökunnossa (Castren 2013, 308–310; 

Kirves 2018, 280–285). Näin ei sidota ensihoitoyksiköitä pitkäksi aikaa odotta-

maan potilaan lähtökuntoon saattamista. Liukkonen ym. (2018, 287) toteaa, 

että Keski-Suomen keskussairaalassa nopeimmillaan potilas on 19 minuutissa 

sairaalaan saapumisesta käynyt tarvittavissa tutkimuksissa ja kiireellinen hoi-

tolaitossiirto kohti yliopistosairaalaa on jo aloitettu.  

 

Keskimäärin kiireellinen hoitolaitossiirtotehtävä kesti koko Kymenlaakson alu-

eella noin kolme ja puoli tuntia. Parhaimmillaan saman vuorokauden aikana 

kiireellisiä hoitolaitossiirtotehtäviä oli samalla paikkakunnalla kolme, jolloin las-

kennallisesti 24 tunnin aikana alueelta on ollut poissa ensihoitoyksikkö päivit-

täisestä toiminnasta yli 10 tunnin ajan. Etelä-Kymenlaaksossa tähän oleelli-

sesti vaikuttaa yöaikaan selkeä tarve ensihoitoyksikön EKY141 valmiudelle 

sekä sen järkevä käyttö kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin yöaikaan.  

 

8.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tämän opinnäytetyön aihevalinnassa oli jo etukäteen tiedossa, että vastaa-

vanlaisia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty, eikä tiedonkeruu olisi todennäköi-

sesti ongelmatonta. Tämän opinnäytetyön alkuperäinen tarkoitus oli selvittää 

kiireellisiä hoitolaitossiirtoja Kymenlaakson lisäksi myös Etelä-Karjalan alu-

eelta. 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoitopalvelulla ei ole käytössä vas-

taavaa tilastomateriaalia ensihoitotehtävistä kuin Kymenlaaksossa (Palviainen 

2019). Tämän vuoksi Etelä-Karjalan osalta tieto kiireellisistä hoitolaitossiir-
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roista olisi tarvittu jostain toisesta tietolähteestä. Etelä-Karjalassa ensihoitoteh-

tävien kirjaukset tehdään SV210-kaavakkeille. Heillä on laskutukseen käy-

tössä SAKU-ohjelmisto sekä ensihoidon kenttäjohtojärjestelmänä toimii Codea 

Control (Palviainen 2019). Kummastakaan käytössä olevasta ohjelmistosta ei 

ollut mahdollista saada tietoa kiireellisistä hoitolaitossiirroista ilman jokaisen 

yksittäisen hoitolaitossiirron potilastietoihin menemistä (Saarikivi 2020). Tä-

män vuoksi Etelä-Karjalan kiireellisiä hoitolaitossiirtoja ei voitu tässä työssä 

käytetyllä menetelmällä selvittää. Myöskään Ekstrand ym. (2016b) eivät ole 

STM:n valtakunnallisessa selvityksessä ensihoitopalvelun toiminnasta saa-

neet Etelä-Karjalasta tietoa hoitolaitossiirroista, kuin kokonaismäärän vuosien 

2010–2015 ajalta.  

 

Kymenlaaksosta saatua dataa ei voida yleistää Etelä-Karjalan osalta, koska 

Etelä-Karjalan keskussairaala toimii laajan päivystyksen sairaalana eli korke-

amman hoitovalmiuden omaavana kuin Kymenlaakson alueen sairaalat. Väli-

matkat Etelä-Karjalasta yliopistosairaaloihin ovat huomattavasti pidemmät 

kuin Kymenlaakson alueella, mikä tuottaa toimintaan omia erityispiirteitään. 

Etelä-Karjalassa ei myöskään ole erikseen ensihoitoyksiköitä, joiden tehtävä-

profiili painottuisi kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin (Palviainen 2019). Tämän 

vuoksi hoitolaitossiirtojen vaikuttavuutta ensihoitopalvelun saatavuuteen olisi 

hyvä selvittää.  

 

Jatkotutkimusaiheita kiireellisistä hoitolaitossiirroista tämän opinnäytetyön 

myötä on tullut esiin. Vastaava selvitys kiireellisistä hoitolaitossiirroista yliopis-

tosairaaloihin isommalla otannalla tulisi tehdä. Tutkimusalueen voisi muodos-

taa useampi maakunta eri erityisvastuualueilta, jotta tuloksia voitaisiin yleistää 

kansallisessa mittakaavassa. Kiireellisten hoitolaitossiirron syyt ovat monenlai-

sia eikä Suomessa ole olemassa selkeää ohjeistusta näihin. Tämän vuoksi tu-

lisi selvittää lääketieteellinen peruste kiireelliselle hoitolaitossiirrolle. Hoitolai-

tossiirto sisältää jo itsessään riskejä ja rasittaa potilasta. Tämän myötä kansal-

liset ohjeistukset ja suositukset aiheesta olisi syytä muodostaa. Lisäksi aihee-

seen liittyen tulisi tehdä selvitys kiireellisten hoitolaitossiirtojen syistä alueelli-

sesti. Tämän myötä pyrittäisiin kehittämään alueellisen ensihoitopalvelun ky-

kyä vastata lisääntyneeseen tarpeeseen hätätilapotilaiden hoitolaitossiirroissa.  
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Kiireellisiin hoitolaitossiirtoihin liittyy haasteita, koska ne poikkeavat ensihoito-

palvelun suorittamista päivittäistehtävistä. Kiireellisten hoitolaitossiirtojen ke-

hittäminen tulisi aloittaa ja lisätä potilasturvallisuutta tämän myötä. Selvitys 

näiden siirtojen haasteista ja kehittämistarpeista henkilökunnan näkökulmasta 

tulisi tehdä. Lisäksi ensihoitopalvelun toimintaan tulisi implementoida hätätila-

potilaan hoitolaitossiirtoon suunniteltu tarkistuslista. Organisaatioon liittyviä 

haasteita hoitolaitossiirroissa ei ole selvitetty. Olisi tärkeää selvittää kiireellis-

ten hoitolaitossiirtojen vaikutus alueellisen ensihoitopalveluiden päivittäiseen 

valmiuteen ja saatavuuteen.  

 

Monella alueella Suomessa ensihoitopalvelun käytössä on sähköiset ensihoi-

tokertomukset ja tilastointijärjestelmät. Näistä järjestelmistä tiedon keräämisen 

työläisyys tulisi selvittää. Suomeen on tulossa lähivuosina viranomaisten käyt-

töön kansallinen sähköinen kenttäjohtojärjestelmä KEJO, johon sisällytetään 

sähköinen ensihoitokertomus (Vastamäki 2019). Tulevaisuudessa tämänkin 

järjestelmän tilastointiominaisuudet tulisi selvittää. Lisäksi olisi tärkeää saada 

tietoa KEJOsta ja sen myötä yhtenäisen ohjelman mahdollisuudesta kehittää 

ensihoitopalveluiden alla hoitolaitossiirtojen organisointia. 
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Liite 1 
 

TUTKIMUSTAULUKKO 
 

Tutkimuksen 
nimi, tekijä ja 
vuosi 

Tutkimuksen tar-
koitus/tavoite, tut-
kimusmenetelmä 

Tutkimus-
alue/otos 

Tutkimuksen tulokset 
ja pohdinta 

Vastasyntynei-
den sairaalasiir-
rot ja niissä ha-
vaitut haittata-
pahtumat. Alku-
peräistutkimus. 
 
Rovamo, L. & 
Suominen, P. 
 
2016 

Selvittää vastasynty-
neiden sairaalasiir-
tojen määriä ja hait-
tatapahtumia. Selvi-
tetty ennen siirtoa 
annettua hoitoa 
sekä lasten selviyty-
mistä tehohoidon 
jälkeen. 
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Tiedot kerättiin siir-
tokuljetuksen ai-
kana täytetyillä lo-
makkeilla ja potilas-
tiedoista. 
  

361 siirtokulje-
tusta HYKS 
ERVA –alueella, 
missä potilaana 
vastasyntynyt. 
 
HYKS ERVA 
 
Ajankohta 
1.2.–31.7.2012 

Siirtokuljetuksia 361 
kappaletta, joista 
hätä- tai kiireellisiä 
siirtokuljetuksia am-
bulanssilla oli 38 kap-
paletta eli 11% kai-
kista siirtokuljetuk-
sista.  
 
Päätelmänä HYKS ER-
VAan tarvittaisiin oma 
siirtokuljetusryhmä 
vastasyntyneiden sai-
raalasiirtoihin, koska 
kokemusta ja osaa-
mista siirtokuljetuk-
sista ei kerry muuten, 
mikä on potilasturval-
lisuudelle riski.  

Nurses versus 
physician-led 
interhospital 
critical care 
transport: a ran-
domized non-in-
feriority trial. 
 
Binnekade, J., de 
Haan, R., Dong-
elmans, J., 
Juffermans, N., 
Schultz, M., van 
Lieshout, E. & 
Vroom, M. 
 
2016 
  

Selvittää vakavasti 
sairaiden potilaiden 
hoitolaitossiirron ai-
kaisen henkilöstön 
vaikutus siirtoon. 
Tutkimuksessa ver-
tailtiin tehosiir-
toambulanssin ensi-
hoitohenkilöstön li-
säksi saattamassa 
ollutta kriittisesti 
sairaiden potilaiden 
hoitamiseen erikois-
koulutettua sairaan-
hoitajaa ja vastaa-
van koulutuksen 
saanutta anestesio-
logian erikoislääkä-
riä.  
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Tutkimukseen ote-
tuissa kuljetuksissa 

Tutkimusotan-
tana 298 teho-
hoitoambulans-
silla suoritettua 
siirtoa, joista 
147:ssä saatta-
jana hoitaja ja 
151:ssä  
lääkäri. Kaikki 
potilaat täysi-
ikäisiä. Ehtona 
joko käynnissä 
olevarespiraat-
torihoito tai ras-
kas verenpai-
neen tukilääki-
tys. 
 
Alankomaat 
 
Ajankohta 
1.1.2006 - 
30.3.2008  

Sairaanhoitajan siir-
roissa 15,2%:ssa poti-
laan tila romahti äkil-
lisesti, lääkärin siir-
roissa 16,3%:ssa vas-
taavasti. Molemmissa 
ryhmissä oli odotet-
tua enemmän poti-
laan tilan romahta-
mista (odotettu arvo 
0-1%). Sairaanhoitaja 
pyysi siirroista 
8,2%:ssa lääkärin läs-
näoloa jo ennen siir-
toon ryhtymistä.  
 
Eroa tutkimusryhmien 
välillä potilaan tilan 
romahtamisen suh-
teen vain marginaali-
sesti. Tavoitteena oli 
saada selkeyttä saat-
tavan henkilöstön va-
lintaan. Potilaan tilan 



 

oli kaikissa em. lää-
käri ajoneuvossa 
potilasturvallisuu-
den vuoksi, mutta 
puolissa kuljetuk-
sista lähtökohtai-
sesti hoitoon puut-
tumatta ajoneuvon 
ohjaamotilassa. 

romahtamisten suu-
ren määrän vuoksi 
sairaanhoitajavetosia 
tehosiirtoja ei tulla 
suorittamaan potilas-
turvallisuuden vuoksi.  

Scoop and run 
to the trauma 
center or stay 
and play at the 
local hospital: 
hospital trans-
fer's effect on 
mortality.  
 
Gentilello, L., 
Maier, R., 
Moore, R., Nir-
ula R. & Sperry, 
J. 
 
2010 

Traumapotilaiden 
kuolleisuuden ver-
taaminen trauma-
sairaalaan suoraan 
kuljetettujen potilai-
den ja lähisairaalaan 
kuljetetuiden poti-
laiden, jotka ovat lo-
pulta kuljetettu 
traumasairaalaan, 
välillä.  
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Tiedot trauma- ja 
palovammapotilai-
den kansallisesta 
tietokannasta.  
  

1112 potilaan 
tiedot, jotka kul-
jetettu trauma-
sairaalaan. 
Näistä osa kulje-
tettu ensiksi lä-
hisairaalaan. 
 
Yhdysvallat 
 
Ajankohtaa poti-
laista ei ole eri-
telty 

29% potilaista kulje-
tettiin suoraan trau-
masairaalaan. Kuollei-
suus oli 3,8 kertaa 
suurempi potilailla, 
jotka olivat kuljetettu 
suoraan lähisairaa-
laan, josta myöhem-
min siirretty tai suun-
niteltu siirtoa trauma-
sairaalaan.  
 
Potilaan vakauttami-
sen yrittäminen lähi-
sairaalassa voi olla 
potilaalle lähinnä hai-
tallista osaamisen 
puutteen vuoksi. Lähi-
sairaaloihin ei tulisi 
kuljettaa traumapoti-
laita, jos niissä ei ole 
tarpeeksi osaamista 
traumojen hoitoon. 
Tulevaisuudessa trau-
masairaaloiden järjes-
telmää tulisi laajentaa 
potilasturvallisuuden 
vuoksi.  

Sairaalareformin 
vaikutus ensihoi-
topalveluiden 
saatavuuteen – 
Case Kouvola. 
 
Lahelma, J. 
 
2019 
 

Tutkimuksen tarkoi-
tus selvittää PoKS:n 
sairaalan erikoissai-
raanhoidon päivys-
tyksen lopettamisen 
vaikutuksia ensihoi-
topalvelun saata-
vuuteen Kouvolan 
kaupungin alueella.  
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Kehittämistutkimus 

Hätäkeskustie-
tojärjestelmästä 
Kouvolan alueen 
ensihoitotehtä-
vät.  
 
Kouvola, Suomi 
 
Ajankohta 
1.1.2017-
31.12.2018 

Vuosien 2017 ja 2018 
välillä eroa potilaiden 
tavoittamisaikojen 
keskiarvoissa ei ole 
merkittävästi, mutta 
10% hitaammin tavoi-
tettujen määrä kasva-
nut ruuhkatilanteiden 
kasvun myötä. Ensi-
hoitovalmiuden 
määrä kasvanut 17% 
vuosien välillä ja tällä 



 

PoKS:n supistumisen-
kin myötä palvelutaso 
pidetty ennallaan. 
 
Hoitolaitossiirrot Kou-
volasta ovat kasva-
neet yli 50% vuonna 
2018 vuoteen 2017 
verrattuna.  

Quality of inter-
hospital 
transport of the 
critically ill: im-
pact of a Mobile 
Intensive Care 
Unit with a spe-
cialized retrieval 
team. 
 
Droogh, J., 
Fokkema, J., Lig-
tenberg, J., Wie-
gersma, J. & 
Zilstra, J. 
 
2011 
 

Vuonna 2009 aloitti 
yliopistosairaalassa 
toimiva tehohoito-
siirtoambulanssi, 
joka noutaa potilaat 
alueen 14 muun sai-
raaloiden teho-
osastoilta jatkohoi-
toon.  
 
Uudistuksen vaiku-
tukset haluttiin sel-
vittää vertailemalla 
dataa potilaiden pe-
ruselintoiminnoista 
ja stabiiliudesta te-
hohoitosiirtoambu-
lanssin aikaan kuin 
aiemmin tehdyt siir-
rot normaalilla am-
bulanssilla.  
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Käytössä potilastie-
dot siirtodokument-
teineen 

Tehosiirtoambu-
lanssilla siirretyt 
potilaat (2009, 
93 kappaletta) 
ja normaalilla 
ambulanssilla 
siirrettynä teho-
osastolta toi-
selle (2005, 100 
kappaletta).  
 
Koillis-Alanko-
maat 
 
Ajankohta 
1.1.-31.12.2005 
1.3.-31.12.2009 

Kuljetettujen potilai-
den diagnoosit lähes 
vastaavia kuljetta-
vasta yksiköstä riippu-
matta.  
 
Normaalilla ambu-
lanssilla oli 34% kulje-
tuksissa haittatapah-
tuma, joista 30% tek-
nisiä ongelmia ja 70% 
henkilöiden toimin-
nasta johtuvia. Jopa 
50% näistä olisi voitu 
estää paremmalla val-
mistautumisella siir-
toon. Tehosiirtoam-
bulanssissa oli 12,5% 
kuljetuksista teknisiä 
haittatapahtumia, 
mutta henkilöiden 
toiminnasta johtuvia 
ei ollut lainkaan.  
 
Potilaiden peruselin-
toiminnot huononivat 
suuremmalla osalla 
potilaista normaalissa 
ambulanssissa kuin 
tehosiirtoambulans-
sissa.  
Yhteenvetona teho-
siirtoambulanssin pe-
rustaminen on ollut 
järkevää ja potilastur-
vallisuutta kehittävää.  

OYS ERVA – alu-
een keskussai-
raaloista tapah-
tuvien tehohoi-

OYS ERVA alueella 
on yhtenäiset oh-
jeet tehohoitopoti-
laan sekundaarisiir-
toihin.  

93 materiaalista 
muodostunutta 
OYS ERVA- kes-
kussairaaloista 

Siirtokuljetusten ai-
kana hoidon kirjaami-
sen laatu vaihtelee 
huomattavan paljon. 
3% siirroista puuttui 



 

topotilaiden se-
kundaarisiirtojen 
laatu siirtokulje-
tusdokument-
tien kirjausten 
pertusteella ar-
vioituna 
 
Ruostalainen, S. 
 
2013 

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena selvittää 
em. alueen keskus-
sairaaloiden sekun-
daarisiirtojen laatu 
kirjausten perus-
teella. 
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Materiaalina teho-
hoitopotilaiden se-
kundaarisiirtojen 
ulos- ja sisäänkir-
jausraportit, SV210 
ja tehohoitopotilaan 
siirtokaavake sekä 
TISS ja SOFA –pis-
teytykset, jotka 
tehty ennen siirtoa 
ja siirron jälkeen. 

tehohoitopoti-
laan sekundaari-
siirtoa. 
 
Suomi, OYS 
ERVA 
 
Ajanjakso 
1.1.2008-
31.12.2011 

kirjaukset potilaan 
voinnista kokonaan.  
53% siirroista ei oltu 
kirjattu siirron suunni-
telmaa, 66% ei oltu 
kirjattu lääkärin anta-
mia hoito-ohjeita.  
 
Kaikissa siirroissa ei 
ole käytetty alueelle 
laadittua tehohoito-
potilaan siirtokaava-
ketta lainkaan.  
 

The first-door-
to-balloon time 
delay in STEMI 
patients under-
going inter-
hopsital trans-
fer. 
 
Huyn Wook, R., 
Jeong Ho, P., Ki 
Ok, A., Sang Do, 
S., & Taeyn., K., 
Won Chul, C. & 
Young Sun, R. 
 
2016 

Hoitolaitossiirrot pi-
dentävät STEMI-po-
tilaiden pääsyä pri-
maari-PCI:hin. Tutki-
muksen tarkoitus 
arvioida siirtoa ja 
selvittää aika poti-
laan saapumisesta 
ensimmäiseen hoi-
tolaitokseen siihen, 
kun pääsee pallolaa-
jennukseen. 
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Materiaali sydän- ja 
verisuonisairausten 
seurantaohjelmasta 
Koreasta 

1837 potilasta, 
jotka siirretty 
hoitolaitoksesta 
toiseen pallolaa-
jennusta varten. 
 
Etelä-Korea 
 
Ajankohta 
1.11.2007-
31.12.2012 

Potilaat jaettu 
<120min ja >120min 
ryhmiin. Vain 29,3% 
potilaista pääsi 
<120min aikana pri-
maari-PCI:hin, mikä 
on ohjeistuksen mu-
kaan optimaalinen 
aika sille. 
 
STEMI-potilaat eivät 
saaneet hoito-ohjei-
den mukaista hoitoa 
aikaikkunassa. Viiväs-
tykset siirrossa, kuten 
ensimmäisessä hoito-
laitoksessa oleminen 
ja kuljetusmatka oli-
vat isoimmat syyt 
sille, ettei aikaikku-
naan päästy.  

Short-term out-
come and differ-
ences between 
rural and urban 
trauma patients 
treated by mo-
bile intensive 
care units in 

Vertailla kaupunki-
olosuhteissa ja maa-
seutuolosuhteissa 
loukkaantuneiden 
traumapotilaiden 30 
vuorokauden kuol-
leisuutta ja tehohoi-
don pituutta, sekä 

472 traumapoti-
lasta, joita Finn-
HEMS hoitanut, 
jotka päässeet 
elossa sairaa-
laan. Käsitelty 
myös potilaat, 

Helikopterikuljetusta 
käytettiin 21,2% vaka-
vasti loukkaantu-
neista potilaista. 
12,2% potilaista kulje-
tettiin ensiksi keskus-
sairaalaan, josta se-



 

Northern Fin-
land: a retro-
spective analysis 
 
Alahuhta, S., An-
tikainen, H., Lii-
sanantti, J., Mar-
tikainen, M., 
Nal, H., Niemi. S. 
& Raatiniemi, L. 
 
2015 

selvittää perustietoa 
traumapotilaan hoi-
dosta Pohjois-Suo-
messa. 
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Materiaali kansalli-
sesta HEMS-tieto-
kannasta, potilastie-
doista ja Suomen 
kuolinsyyrekiste-
ristä.  

jotka menehty-
neet ennen sai-
raalaan pääsyä.  
 
Pohjois-Suomi 
 
Ajanjakso 
1.1.2012-
31.12.2013 

kundaarisiirtona yli-
opistosairaalaan, kun 
78,8% kuljetettiin 
suoraan yliopistosai-
raalaan. Loput 9% kul-
jetettiin keskussairaa-
laan, eikä heitä sieltä 
siirretty. 
 
Suoraan yliopistosai-
raalaan lähemmän 
keskussairaalan sijaan 
kuljetetuista 4,6% 
menehtyi 30 vrk kulu-
essa. Keskussairaa-
loista yo-sairaaloihin 
siirretyistä 3,4% poti-
laista menehtyi sa-
massa ajassa.  

Regional inten-
sive care trans-
ports: a prospec-
tive analysis of 
distance, time 
and cost for 
road, helicopter 
and fixed-wing 
ambulances. 
 
Brändström, H., 
Haney, M., Lind-
holm, L. & 
Winsö, Ö.  
 
2014 

Vertailla vaativien 
hoitolaitossiirtojen 
aikoja ja kustannuk-
sia ambulanssi-. he-
likopteri- ja lentoko-
nekuljetuksen vä-
lillä. 
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Hoitolaitossiirron 
suorittanut henki-
löstö täyttänyt lo-
makkeen lentoko-
nekuljetuksissa ja ti-
lastotutkimus heli-
kopterin ja ambu-
lanssin kuljetusten 
osalta. 
 

156 vaativaa 
hoitolaitossiir-
toa, joista 17 
ambulanssilla, 
71 helikopterilla 
ja 68 lentoko-
neella. 
 
Pohjois-Ruotsi 
 
Ajanjakso 
1.10.2008- 
31.1.2009 
1.6.2012-
31.1.2013 

Ambulanssikuljetus 
halvin 250 km etäisyy-
teen asti, mutta hi-
dasta. Helikopterikul-
jetus kallein riippu-
matta etäisyydestä, 
mutta ajallisesti te-
hokkain 400-500 km 
etäisyyksiin asti. Len-
tokonekuljetus talou-
dellisempaa kuin heli-
kopterikuljetus yli 300 
km etäisyyksillä ja 
ajallisesti tehokkain 
yli 500 km etäisyyk-
sillä. 
 
Päätelmänä suositel-
taisiin helikopteria 
käytettäväksi siir-
roissa, mutta pitkillä 
etäisyyksillä lentoko-
neen käyttö on tehok-
kainta.  

Interhospital 
Transfer: Trans-
fer Processes 
and Patient Out-
comes 
 

Vertailla hoitolaitos-
siirtojen ajankohtia, 
siirrettyjen potilai-
den erikoisalojen 
päivystyksellisten 
toimenpiteiden vii-
veitä, tehohoitoon 

24 352 hoitolai-
tossiirtoa vaati-
vaan erikoissai-
raanhoidon sai-
raalaan, potilaat 
yli 18-vuotiaita. 
 

Yöaikaan suoritetut 
hoitolaitossiirrot lisä-
sivät potilaiden teho-
hoitoon joutumista ja 
30-päivän kuollei-
suutta. Erityisesti 



 

 

Fiskio, J., Muel-
ler, S. & Schnip-
per, J.  
 
2019 

joutumista 48 tun-
nin sisään, 30-päi-
vän kuolleisuutta ja 
yleisesti hoitolaitos-
siirtojen logisti-
suutta.  
 
Kvantitatiivinen tut-
kimus 
Bostonilaisen sai-
raalan potilastieto-
järjestelmä. 

Boston, Yhdys-
vallat 
 
Ajanjakso 
1.1.2005-
30.9.2013 

maanantaipäivän ai-
kana ja sunnuntaiyön 
aikana tehdyt siirrot 
lisäsivät kuolleisuu-
den todennäköi-
syyttä. 
 
Merkittäviä eroja arki-
päivien tai viikonlo-
pun välillä potilaiden 
siirtojen viiveissä ei 
havaittu. Todennä-
köisintä oli, että alle 
12 tunnin aikana siir-
retty potilas joutuu 
tehohoitoon, kuin 
myöhempänä ajan-
kohtana. 
 
23,8% potilaista, jotka 
eivät tulleet suunni-
tellusti tehohoitoon, 
joutuivat tehohoitoon 
48 tunnin aikana. 


