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Abstract
The purpose of this study was to describe the care needs, use of services, patient satisfaction, and
the use of both emergency medical services (EMS) and telephone care assessment (TCA)
resources and the distribution of costs for non-urgent prehospital patients referred to the nurse
telephone care assessment (TCA).
The study consisted of three sub-studies. I) The follow-up study described the care needs and
use of services of non-urgent emergency care patients (n = 700) referred to the TCA nurse. During
the study period, all patients classified as non-urgent by the Emergency Medical Communication
Centre EMCC in the Kainuu region (N = 765) were transferred to the TCA nurse, instead of
dispatching an EMS unit. The data was collected from the entries in the hospital records and EMS
database regarding the need for care and the actual use of service; II) The cross-sectional study
aimed to describe the satisfaction of non-emergency patients (n = 127) with the TCA service. Data
was collected with the patient satisfaction interview instrument developed for this study by
telephone interviewing patients one week after a TCA-service. III) The observational study
described the use and costs of EMS and TCA resources in Kainuu in 2018 and performed a
hypothetical modelling for the city of Oulu. The data were collected from the Codea and Merlot
Medi EMS information systems and the financial statements of the units´ budgets for 2018. All
data were analyzed statistically.
The TCA service reduced the number of non-urgent EMS missions by a third and 19% of
patients received telephone counseling and treatment instructions alone. According to the ICPC2 classification, the most common care needs were: general and unspecified symptom and
impaired general condition, musculoskeletal symptoms, falls, mental health problems, and
substance abuse. Patient satisfaction with the TCA service was high (between 71–85% in different
areas of satisfaction). More satisfied with the service were those who did not consider the EMS
necessary for themselves. TCA services can reduce the cost of EMS by 29% in urban environment
and by 32% in rural areas.
TCA service could be a good alternative to the assessment of the need for care performed by
EMS, taking into account the cost structure. The service can increase patient satisfaction with the
care pathway.

Keywords: care pathway, Emergency Medical Communication Centre, emergency
medical service, non-urgent missions, patient satisfaction, telephone triage and
telephone care assessment

Roivainen, Petri, Kiireettömien ensihoitotehtävien hoidon tarpeen arviointi
puhelinsairaanhoitajan toteuttamana.
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta; Medical Research
Center Oulu
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Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajan puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen
arviointiin (PHTA) ohjattujen kiireettömien ensihoidon potilaiden hoidon tarpeita, palveluiden
käyttöä, potilastyytyväisyyttä sekä ensihoidon ja PHTA:n resurssien käyttöä ja kustannusten
jakaantumista.
Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta: 1) Seurantatutkimuksella kuvailtiin PHTA-sairaanhoitajan palveluun ohjattujen ensihoidon kiireettömien potilaiden (n = 700) hoidon tarpeita
ja palveluiden käyttöä. Tutkimusjaksolla kaikki hätäkeskuksen luokittelemat Kainuun alueen kiireettömät ensihoidon potilaat (N = 765) ohjattiin PHTA-sairaanhoitajan hoidon tarpeen arvioon
ensihoidon sijaan. Aineisto kerättiin potilastietojärjestelmistä hoidon tarpeen ja toteutuneen palvelun käytön osalta. 2) Poikkileikkaustutkimuksella kuvailtiin ensihoidon kiireettömien potilaiden (n = 127) tyytyväisyyttä PHTA-palveluun. Aineisto kerättiin potilastyytyväisyys-mittarilla
puhelinhaastattelemalla potilaita viikon kuluttua PHTA-sairaanhoitajan puhelinsoitosta. 3)
Havaintotutkimuksella kuvailtiin PHTA-palvelun ja ensihoidon resurssien käyttö ja kustannukset
Kainuussa vuonna 2018 sekä tehtiin hypoteettinen mallinnus Oulun kaupunkiin. Aineisto kerättiin ensihoidon Codea- ja Merlot Medi -tietojärjestelmistä ja tulosyksiköiden talousarvioiden
tilinpäätöksistä vuodelta 2018. Kaikki aineistot analysoitiin tilastollisesti.
PHTA-palvelu vähensi kolmasosan ensihoidon kiireettömistä tehtävistä ja 19 %:lle potilaista
annettiin puhelimessa pelkästään terveysneuvontaa ja hoito-ohjeita. ICPC-2-käyntisyyluokituksen mukaan yleisimmät hoidon tarpeet olivat yleinen ja määrittelemätön oire ja heikentynyt
yleistila, tuki- ja liikuntaelinoireet, kaatumiset ja mielenterveysongelmat sekä päihteiden väärinkäyttö. Potilas-tyytyväisyys PHTA-palveluun oli korkeaa (71–85 %:n välillä tyytyväisyyden eri
osa-alueissa). Tyytyväisempiä palveluun olivat ne, jotka eivät pitäneet ensihoidon palvelua itselleen välttämättömänä. PHTA-palvelulla voidaan vähentää ensihoidon kuluja kaupungeissa 29 %
ja maaseutumaisissa ympäristöissä 32 %.
PHTA-palvelu voisi olla hyvä vaihtoehto ensihoidon suorittamalle hoidon tarpeen arvioinnille kulurakenne huomioiden. Palvelu voi lisätä potilas-tyytyväisyyttä hoitoketjua kohtaan.

Asiasanat: asiakastyytyväisyys, ensihoidon hoitoketju, ensihoidon kiireettömät
tehtävät, ensihoitopalvelu, hätäkeskus, puhelintriage ja puhelimessa tehtävä hoidon
tarpeen arviointi (PHTA)

Perheelle
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Kiitokset
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ei aina ole kiire, tulisivat kuulluksi entistä paremmin.
Haluan esittää koko sydämestäni kiitokset ohjaajilleni professori, TtT Maria
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suurta antia. Olen tuntenut suurta etuoikeutta saadessani työskennellä teidänkaltaisten ihmisten ja osaajien kanssa. Maria, minä en voi kun hämmästellä sinun rauhallista taitoasi kohdata lähimmäinen. Vaikka tutkimusongelma olisi kuinka suuri
tai vaikea, sinun astuessasi huoneeseen rauhallisuutesi ja asiantuntijuutesi ikään
kuin poistavat ongelmat. Sinä olet jaksanut kuunnella ja auttaa aina tarvittaessa.
Kiitos siitä sinulle. Tero, sinun viisautesi, tietomääräsi ja jämäkkyytesi on vertaansa
vailla. Kuvaavaa onkin, että usein omien pohdintojeni jälkeen huomaan todenneeni; ”tämä asia pitää vielä kysyä Terolta” ja aina sinulta on vastaus löytynyt.
Marko sinulle haluan esittää erityiset kiitokset koko ”Kainuun D-pilotin” ideasta ja
koko projektin johtamisesta. Maailma tarvitsee sinunlaisiasi ihmisiä, joilla on rohkeutta tehdä muutoksia ja katsoa asioita suurina kokonaisuuksina potilaan parhaaksi tieteenalasta riippumatta. Haluan myös kiittää sinua ystävyydestä ja kaikista
kallisarvoisista keskusteluhetkistämme, joita olen saanut kanssasi viettää.
Väitöskirjani esitarkastajille dosentti, TtT Päivi Kankkuselle ja dosentti LT
Heini Harve-Rytsälälle haluan osoittaa suuret kiitokset asiantuntevista palautteista,
kommenteista ja rohkaisuista, jotka ohjasivat väitöskirjaani oikeaan suuntaan.
Suuri kiitos myös seurantaryhmälleni professori, TtT Helvi Kynkäälle ja TtT Niko
Männikölle. Teiltä saatu rohkaisu ja kannustus on ollut tärkeää näiden vuosien aikana. Erityiset kiitokset haluan lausua myös professori, LT Tom Silfvastille ja dosentti, LT Lasse Raatiniemelle ensihoidon asiantuntijuudesta, jota toitte Kainuun
pilotin käynnistämiseen ja tutkimuksemme käynnistämisen alkuvaiheessa. Kiitokset myös FM, tilastotieteilijä Pasi Ohtoselle tilastotieteen asiantuntijuudesta, asiantuntijuutesi ja osaamisesi on uskomatonta.
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Kiitän myös seuraavia tahoja, jotka ovat tukeneet tutkimustani taloudellisesti.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Valtion tutkimusrahoituksen
tehohoitotutkimuksen määrärahat, Valtion tutkimusrahoituksen hoitotieteellisentutkimuksen määräsahat, Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö sekä Ensihoidon tukisäätiö.
Ilman Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän rohkeutta kokeilla
uusia ja innovatiivisia ratkaisuja potilaiden hoitoketjun parantamiseksi ei tätä ”Kainuun D-pilottia” ja siihen liittyvää tutkimusta olisi saatu tehtyä. Suuret kiitokset
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johdolle sekä koko kehittämis- ja suunnitteluyksikölle.
Tämän tutkimuksen ovat mahdollistaneet suuri joukko ihmisiä hätäkeskuksessa, ensihoidossa ja päivystyksessä. Te teitte pyyteetöntä työtä kahden kuukauden
ajan tutkimuksen onnistumiseksi. Haluankin esittää kiitokseni Kainuun ensihoitopäällikölle Jukka Angermanille ja kaikille kenttäjohtajille, jotka valvoivat pilotin
onnistumista. Kainuun keskussairaalan päivystyksen puhelin sairaanhoitajat; ilman
teidän rohkeutta ja työpanostanne tällaista tutkimusta ei oli saatu tehtyä. Suuret kiitokset kuuluvat myös Hätäkeskuslaitokselle, ilman Anne Kovalaisen ja kaikkien
Oulun hätäkeskuspäivystäjien työpanosta tutkimus olisi ollut mahdoton toteuttaa.
Työtoverit ja erityisesti Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan
yksikkömme johto, kiitos, että olette mahdollistaneet jatko-opintoni. Ensihoidon
tiimi olette oikeasti huipputiimi ja teiltä saamani tuki on ollut erityisen tärkeää.
Erityisesti haluan kiittää Raija Rajalaa ja Anna-Maria Ojalaa koko prosessin ajan
mukana elämisestä. Ilman teitä tämän polun kulkeminen olisi tuntunut yksinäiselle.
Kiitos myös Kirsi Koivunen ja Minna Manninen te olette jaksaneet kysellä kuulumisia ja tsempata aina nähdessämme. Merja Männistö, ilman neuvojasi ei varmaankaan vielä oltaisi tässä pisteessä. Jani Paulin tohtoriopiskelijaystäväni sieltä Turusta, sinun tukesi ja terapeuttiset puhelut ovat olleet oikeasti tärkeitä ja nostaneet
pinnalle aina tarvittaessa. Kiitos Jani sinulle.
Lapsuuden kodissani olen oppinut, että työn tekeminen ja opiskelu kannattaa.
Isä ja Äiti olette opettaneet minulle, että omia unelmia kohden kannattaa pyrkiä
mutta matkasta tulisi muistaa nauttia itseään kuunnellen. Tämä vaihe elämässäni ei
ollut päämäärän tavoittelua vaan matkasta nauttimista ja oman mielenkiinnon
kuuntelemista teidän oppienne mukaan. Kiitos tuesta koko tämän matkan ajan. Samalla haluan esittää myös nöyrimmät kiitokset anopilleni Anitalle; sinä olet aina
jaksanut auttaa silloin kun perheemme on apua tarvinnut, kiitos.
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Petri Roivainen
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1

Johdanto

Hätäkeskus vastaanottaa Suomessa vuositasolla noin 2,7 miljoonaa hätäpuhelua,
joista noin 750 000 tehtävää välitetään ensihoidolle. Näistä ensihoidon tehtävistä
noin viidennes on kiireettömiä tehtäviä (D-tehtävä, Ilkka ym., 2016). Noin neljä
kymmenestä ensihoidon tehtävistä ei nykyään johda jatkohoitoon kuljettamiseen
(Hoikka ym., 2016; Pekanoja ym., 2018; Paulin ym., 2020; Laukkanen ym., 2021).
Suomalaiset hätäkeskuspäivystäjät tunnistavat hyvin hätätilapotilaat ja kiireelliset
tilanteet, mutta kiireettömien ja moniongelmaisten potilaiden arviointiin koulutus
ei ole riittävää eikä riskinarviointi ole aina osuvaa (Ilkka ym., 2016; Hoikka ym.,
2016). Suomessa hätäkeskuspäivystäjät suorittavat 18 kuukautta kestävän hätäkeskuspäivystäjän koulutuksen, eikä heillä ole terveydenhuollon ammattihenkilön asemaa. Koska hätäkeskuspäivystäjät eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä,
he eivät voi tehdä puhelun aikana hoidon tarpeen arviointia (Ilkka ym., 2016;
Hoikka ym., 2016; Raatiniemi & Brattebø, 2018; Paulin ym., 2020a) toisin kuin
useissa Euroopan muissa maissa tehdään (Magnusson ym., 2016; Grusd & KramerJohansen, 2016; Raatiniemi & Brattebø, 2018). Suomessa hätäkeskuspäivystäjät
käsittelevät saapuvat hätäpuhelut kriteereihin perustuvaan standardoidun tehtävänkäsittelyohjeistuksen mukaisesti, joka on laadittu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja hätäkeskuslaitoksen kanssa (Hoikka ym., 2016; Paulin ym., 2020).
Tämä kriteeripohjainen puhelun käsittelymalli johtaa helposti riskinarvion yliarviointiin (Hoikka ym., 2016).
Ensihoitopalvelu on kehittynyt Suomessa voimakkaasti viimeisen 20 vuoden
aikana. Perinteisesti ensihoitopalvelun päätehtävä on ollut kohdata kriittisesti sairaat tai vakavasti vammautuneet potilaat mahdollisimman nopeasti. Hätätilapotilaiden hoito onkin kehittynyt paljon viimeisen vuosikymmenen aikana ollen varsin
korkealla tasolla Suomessa (Kurola ym., 2016; Raatiniemi & Brattebø, 2018). Kuitenkin 2000-luvulla alkanut terveydenhuollon päivystyspisteiden keskittäminen
yhteispäivystyksiin, väestön ikääntyminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen
sekä kotihoidon lisääminen ovat muuttaneet ensihoidon toimenkuvaa ja osaltaan
vaikuttaneet Suomessakin globaaliin ilmiöön, jossa yhteydenotot hätäkeskuksiin
kiireettömien ensihoitotehtävien hoidon tarpeen arvioinnin vuoksi kasvavat vuosi
vuodelta (Kurola ym., 2016; Raatiniemi & Brattebø, 2018; Paulin ym., 2020; Pappinen, 2021). Ensihoidon kiireettömät tehtävät eivät useinkaan täytä päivystyshoidon kriteereitä, mutta tehtävät ohjataan ensihoitopalvelulle, koska muita palveluita
ei ole käytössä (Kurola ym., 2016). Myös hätäkeskuspäivystäjän ns. yliriskinarviointi aiheuttaa ensihoitopalvelun tehtävämäärien kasvua (Hoikka ym., 2016).
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Merkittävä osa sosiaali- ja terveyspalveluista kohdistuu päivystyksellisiin palveluihin ja niiden tarpeeseen. Näyttääkin siltä, että tulevaisuudessa terveydenhuollon
keskittyessä yhä enemmän suuriin päivystyspisteisiin ensihoitopalvelu kuuluu yhä
vahvemmin terveydenhuollon päivystyksellisten lähipalveluiden tuottajiin, vastaten suurienkin alueiden hoidon tarpeen arvioinnista ja hätätilapotilaiden hoidosta.
Ensihoidon tehtävien lisääntymisen myötä ensihoidon resursseja ja niiden jakaantumista on arvioitava uudelleen. Ensihoitopalvelu tulisi suunnitella kokonaisvaltaisesti ja tasavertaisesti niin, että siinä huomioidaan myös muun terveydenhuollon päivystyksen riittävyys. Keskeisellä sijalla on ensihoidon potilaiden hoitoon
ohjauksen suunnittelu mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja potilasturvallisen
palvelun toteuttamiseksi (Ilkka ym., 2016).
Sairaanhoitajan suorittaman puhelintriagen ja hoitotarpeiden arvioinnin
(PHTA) on osoitettu vähentävän ensihoidon tehtäviä ja päivystyskäyntejä ja parantavan potilaiden turvallisuuden tunnetta ja tyytyväisyyttä (Dale ym., 2004; Orava
ym., 2012; Tarkianen ym., 2012; Ebben ym., 2017; Raatiniemi & Brattebø, 2018).
Niissä maissa, joissa hätäkeskuksessa toimii sairaanhoitaja, toimintaan voi kuulua
hoitotarpeen arviointi, hoidon priorisointi, neuvonta ja potilasvirtojen ohjaaminen
asianmukaiseen hoitoon (Magnusson ym., 2016; Grusd & Kramer-Johansen, 2016;
Raatiniemi & Brattebø, 2018). Norjalaisen tutkimuksen mukaan hätäkeskuksen ja
triage-sairaanhoitajan yhdistelmä tunnistaa lähes 95 % kiireettömistä tapauksista
(Grusd & Kramer-Johansen, 2016). Puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi
liittyy kiinteästi nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmään myös Suomessa ja sillä
pyritäänkin vaikuttamaan kiireellisten ja kiireettömien terveyspalveluiden koordinointiin, resurssien tarkoituksenmukaiseen käyttöön sekä palvelujen saatavuuden
tasavertaisuuteen. Suomessa on vuonna 2018 käynnistetty valtakunnalliseksi tarkoitettu 116117 päivystysapu, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa puhelimitse kansalaisten terveysongelmiin kiireellisissä, ei hätätapauksissa, erityisesti
päivystysaikana. Palvelun on tarkoitus vähentää päivystyskäyntejä ja ensihoidon
tehtävämääriä sekä ohjata hätäkeskukseen kuulumattomat puhelut oikeaan paikkaan. Palvelua ei kuitenkaan ole vielä saatavissa kaikkialla Suomessa (Väyrynen,
2019; VTV, 2019; Päivystysapu.fi Naarajärvi & Telkki, 2019). Sosiaali- ja terveysministeriön (Kurola ym., 2016) ja Valtiontalouden tarkastusviraston (2019) mukaan
116117 päivystysapu, ensihoidon ja muiden kotiin vietävien palveluiden sekä hätäkeskuksen integraatiota tulisi vahvistaa. 116117 Päivystysapua on Suomessa rakennettu vuodesta 2018 lähtien, mutta palvelua ei ole saatu integroitua kansalliseen
hätäkeskusjärjestelmään. Suunnitelmien mukaan palvelun tulisi olla valtakunnallista yli sairaanhoitopiirin rajojen tarjottavaa palvelua. Hätäkeskuksen roolin tulisi
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olla hätätilanteissa riskinarvioijana, mutta kaikki kiireettömät tehtävät tulisi ohjata
valtakunnalliseen puhelimessa tapahtuvaan hoidontarpeen arviointi palveluun.
Tällä toiminnolla voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti hillitä ensihoidon tehtävämäärien kasvua ja sitä myötä kustannuksia (Kurola ym., 2016; Valtiontalouden
tarkastusvirasto, 2019). Suomessa sairaanhoitajan tekemä hoidon tarpeen arviointi
hätäkeskuksen ja ensihoidon kontekstissa on kuitenkin uutta, eikä sitä ole selkeästi
määritelty tai tutkittu aikaisemmin.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla puhelimessa tehtävään hoidon
tarpeen arviointiin (PHTA) ohjattujen kiireettömien ensihoidon potilaiden hoidon
tarpeita, palveluiden käyttöä, asiakastyytyväisyyttä ja sekä ensihoidon että PHTA:n
resurssien käyttöä ja kustannusten jakaantumista. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ensihoidon hoitoketjun ja potilaiden hoitoprosessien kehittämiseen. Tietoa voidaan käyttää hätäkeskuksen, 116117 päivystysavun ja ensihoidon toimintamallien
yhtenäistämiseen niiden rajapinnoissa niin, että potilas saa oikeanlaista apua mahdollisimman nopeasti hätäkeskukseen soiton jälkeen.
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2

Puhelimessa tehtävän hoidon tarpeen
arvioinnin integraatio ensihoidon
hoitoketjuun

Tämän tutkimuksen viitekehys perustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja
kirjallisuuteen. Kirjallisuushaku tehtiin elektronisiin PuBMed-, Cinahl-, Scopus-,
Google Scholar- ja Medic -tietokantoihin vuosilta 2010–2021. Vuosirajaus
noudattelee uuden terveydenhuoltolain ajankohtaisuutta Suomessa. Haut
kohdistuivat englanninkielisiin alkuperäisartikkeleihin ja katsauksiin. Lisäksi
etsittiin suomenkielisiä artikkeleita ja ministeriöiden sekä muiden viranomaisten
tekemiä raportteja manuaalisesti. Hakusanoja ja niiden yhdistelmiä olivat:
(Emergency Medical Services OR ems OR emergenc* AND non-urgent missions, AND telephone triage OR telephone care OR secondary triage), (Telephone triage OR Telephone care OR secondary triage and patient satisfaction
OR customer satisfaction AND ems OR ambulance*), (Emergency Medical
Servises OR ems OR emergenc* AND non-urgent missions, AND telephone
triage OR telephone care OR secondary triage AND econom* cost*), (Ensihoitopalvelu OR Ensihoito AND raportti OR selvitys), (STM AND Ensihoito),
(Puhelinohjaus OR Puhelintriage), (asiakastyytyväisyys AND Ensihoito).
Tietokantahakuja täydennettiin manuaalisella haulla, joka kohdennettiin löydettyjen tutkimusten lähdeluetteloihin. Aihepiiriin kuuluvia tutkimuksia ja raportteja valikoitui 44, joista katsauksia oli kahdeksan. Lisäksi viitteeksi otettiin kaksi ensihoidon oppikirjaa.
2.1

Hätäkeskustoiminta

Kansallinen hätäkeskus ja sen toimintamallit ovat muuttuneet paljon viimeisten
vuosikymmenten aikana. 1990-luvun alkupuolella Suomi otti käyttöön yleisen poliisi-, pelastus- ja sosiaali- ja terveystoimen hätänumeron 112 ensimmäisten maiden
joukossa Euroopassa. Vuonna 2000 säädettiin uusi hätäkeskuslaki (157/2000),
jonka perusteella vuonna 2005 hätäkeskukset siirtyivät valtionhallinnon alle. Tällöin myös hätäkeskuslaitosten määrä pieneni Suomessa (Määttä & Harve-Rytsälä,
2021). Hätäkeskustoiminnan lakia (692/2010) ja valtioneuvoston asetusta
(877/2010) uudistettiin vuonna 2010. Vuoden 2011 alusta Hätäkeskuslaitoksen
virka-alueeksi tuli koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Nykyisin hätäkeskuslaitoksen alaisuudessa toimii kuudella eri paikkakunnalla alueelliset
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hätäkeskukset (Kerava, Turku, Pori, Vaasa, Oulu ja Kuopio). Vuonna 2018 käyttöön otettiin uusi hätäkeskustietojärjestelmä (ERICA), joka mahdollistaa kaikkien
hätäkeskuksien verkottumisen yhteisen tietokannan kautta (Ilkka ym., 2017). Hätäkeskus toimii sisäministeriön alaisuudessa ja se ohjaa hätäkeskusten toimintaa
yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hätäkeskus käsittelee alueittain poliisin, pelastuksen ja ensihoidon sekä sosiaalitoimen hätäpuhelut valtakunnallisen,
yhtenäisen tietojärjestelmän avulla (Kurola ym., 2016; Paulin ym., 2020).
Suomessa ja useissa Euroopan maissa kuten Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa,
Belgiassa ja Sveitsissä hätäkeskuspäivystäjät käsittelevät saapuvat puhelut kriteereihin perustuvan standardoidun tehtävänkäsittelyohjeen mukaisesti (CBD-protokolla). Suomessa ensihoidolle välitettävät tehtävät luokitellaan kiireellisyyden mukaisesti (A–D), jossa A viittaa hengenvaaralliseen tehtävään, B tuntemattomaan,
mutta mahdollisesti korkean riskin tehtävään, C kiireelliseen mutta ei hengenvaaralliseen tehtävään ja D kiireettömään tehtävään, jossa potilas voi odottaa jopa
kaksi tuntia ensihoidon hoidon tarpeen arviointia. Tämän kiireellisyysluokituksen
lisäksi avunhälyttämisen syy ilmoitetaan tehtäväkoodilla (esim. rintakipu, hengitysvaikeus, tajunnantason häiriö) (Hoikka ym., 2016; Paulin ym., 2020; Laukkanen
ym., 2021; Pappinen, 2021). Suomen kriteeripohjaiseen tehtävänkäsittelyyn ei
kuulu hoidon tarpeen arviointia, toisin kuin esimerkiksi Norjassa (Magnusson ym.,
2016; Grusd & Kramer-Johansen, 2016; Raatiniemi & Brattebø, 2018). Suomessa
tehdyn tutkimuksen mukaan kriteeripohjainen hälytysjärjestelmä johtaa riskin yliarviointiin joka neljännen potilaan kohdalla (Hoikka ym., 2016). Pohjois-Amerikassa ja Englannissa on käytössä tarkasti valioidut kysymysprotokollat soittajan eri
oirekuvien mukaisesti (MPD-protokolla), joilla hätäkeskuspäivystäjä arvioi soittajan kiireellisyyden ja oirekuvan (Hoikka ym., 2018).
Sairaaloissa päivystystoiminnan palveluja ja sisältöä on pyritty muuttamaan,
mutta esimerkiksi hätäkeskuksen ja ensihoidon hälytyksiin perustuvat toimintamallit ovat pysyneet lähes muuttumattomina 2011 terveydenhuollon uudistuksenkin
jälkeen (Kurola ym., 2016) lukuun ottamatta vuonna 2018 käynnistynyttä ERICAtietojärjestelmän kokeilua ja sittemmin käyttöönottoa (Määttä & Harve-Rytsälä,
2021). Ensihoidon tehtävämäärät ovat jatkaneet kasvuaan, mutta esimerkiksi kuljettamatta jättämispäätökset pysyvät yhä korkeina ollen noin 40 % kaikista ensihoidon tehtävistä (Hoikka ym., 2017; Pekanoja ym., 2018; Paulin ym., 2020). Hätäkeskuksen roolia päivystyksellisten potilasvirtojen ohjauksessa ei ole huomioitu
riittävästi (Kurola ym., 2016). Onkin selvää, että hätäkeskuksen roolin tulee muuttua sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksen mukana. Hätäkeskus toimii poikkihallinnollisesti, ja pyrkii tunnistamaan eri viranomaisille tarkoitetut hätätilanteet.
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Muiden kuin hätätilanteiden osalta nykyinen malli ei vastaa kaikilta osin enää terveydenhuollon tarpeita ja aiheuttaa osaltaan epätarkoituksenmukaista ensihoitopalvelun kasvua, ja sitä myötä muiden terveydenhuollon päivystyksellisten palveluiden kasvua. Sosiaali- ja terveysministeriön (Kurola ym., 2016) mukaan perinteistä
kuntakohtaista puhelinpalvelua ei ole kyetty yhdistämään kansallisen hätäkeskuksen toimintaan. Raportissa todetaan, että valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan puhelin-, palveluohjaus ja -neuvonta tulisi järjestää yhteistyössä hätäkeskuslaitoksen kanssa. Palvelun tulee olla valtakunnallista yli sairaanhoitopiirin rajojen tarjottavaa palvelua. Hätäkeskuksen roolin tulisi olla hätätilanteissa riskinarvioija, mutta kaikki kiireettömät tehtävät tulisi ohjata valtakunnalliseen puhelimessa tapahtuvaan hoidon tarpeen arviointipalveluun (Kurola ym.,
2016).
2.2

Ensihoidon järjestäminen Suomessa

Ensihoito tarkoittaa äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä
hoitoa ja tarvittaessa kuljettamista hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa, jonka järjestämisestä vastaa Suomessa 21 sairaanhoitopiiriä. Asetus vaatii sairaanhoitopiirejä suunnittelemaan ja
järjestämään ensihoitopalvelut siten, että ne muodostavat saumattoman kokonaisuuden muiden kotiin vietävien palveluiden ja päivystyspalveluiden kanssa (Kurola
ym., 2016; Paulin ym., 2020). Ensihoitopalvelun lakisääteiset perustehtävät ovat
potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito hoitolaitosten ulkopuolella,
ensihoitovalmiuden ylläpito, potilaan ja hänen läheistensä ohjaus psykososiaalisiin
palveluihin, erityistilanteisiin ja suuronnettomuuksiin valmistautuminen sekä
virka-avun antaminen muille viranomaisille. Perinteisesti ensihoitopalvelun päätehtävä on ollut kohdata kriittisesti sairaat tai vakavasti vammautuneet potilaat
mahdollisimman nopeasti. Ensihoitopalvelu perustuukin pitkien etäisyyksien Suomessa porrastettuun vasteeseen, jolla pyritään kohtaamaan hätätilapotilaat mahdollisimman nopeasti lähimmän yksikön periaatteella (Ilkka ym., 2016).
Järjestelmään kuuluu neljä eri tasoa: ensivaste, perustason ensihoito, hoitotason ensihoito sekä kenttäjohtoyksiköt ja ensihoidon lääkäriyksiköt. Ensivasteyksikössä tulee vähintään kahdella henkilöllä olla ensivastetoimintaan soveltuva koulutus (ensivastekurssi tai muu vastaava). Perustason ensihoitoyksikössä ainakin toisen henkilön tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon
suuntautuva koulutus, ja toisen terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon suorittanut henkilö. Hoitotason yksikössä toisen ensihoitajan tulee olla
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ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) suorittanut tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on käynyt 30 opintopisteen ensihoidon lisäkoulutuksen sellaisessa
oppilaitoksessa, joka järjestää ensihoitajan AMK-koulutusta. Toisen ensihoitajan
on oltava terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon suorittanut henkilö. Ensihoidon kenttäjohtajan on oltava ensihoitajan AMK-tutkinnon suorittanut
tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on käynyt 30 opintopisteen ensihoidon lisäkoulutuksen. Ensihoitolääkäriltä vaaditaan soveltuva lääketieteen koulutus sekä kokemusta ensihoidosta (Ilkka ym., 2017; Paulin ym., 2020). Anestesiologian, anestesiologian ja tehohoidon tai akuuttilääketieteen erikoislääkäri voi suorittaa kaksivuotisen ensihoitolääketieteen yliopistollisen lisäkoulutusohjelman. Ensihoitolääketieteen yliopistollinen lisäkoulutusohjelma tuottaa osaamista työelämän tarpeisiin ensihoitolääkärin tehtävissä.
Ensihoitopalvelussa ja porrastetussa vasteessa ensivasteyksiköiden on tarkoitus tukea varsinaisia ensihoidon yksiköitä ja kohdata hätätilapotilaat mahdollisimman nopeasti. Ensivasteyksikköinä toimivat yleisimmin Suomessa pelastuslaitoksen pelastusyksiköt. Ne pystyvät tarjoamaan hätätilapotilaalle hätäensiaputasoista
ja jopa perustasoista ensihoitoa. Ensivasteyksikkö ei toimi potilasta kuljettavana
yksikkönä. Perustason ja hoitotason ensihoidon yksiköiden erot perustuvat yksikössä työskentelevien ensihoitajien koulutukseen ja koulutuksen tuomiin hoitovelvoitteisiin, jotka alueen ensihoidon vastuulääkäri kirjoittaa (Määttä & Harve-Rytsälä 2021). Perustason ensihoidolla tarkoitetaan yleisesti hoitoa ja kuljetusta, jossa
on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta niin, ettei hänen tilansa huonone hoidon ja kuljetuksen aikana. Hoitotason ensihoito on terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa tehostettua hoitoa ja valmiutta turvata potilaan elintoiminnot esimerkiksi suonensisäisesti annettavilla lääkkeillä tai vaativilla hoitotoimenpiteillä. Lääkärillä on nykyisessä ensihoitopalvelussa sekä operatiivinen että hallinnollinen rooli. Jokaisella sairaanhoitopiirillä tulee olla ensihoidon hallinnollinen
vastuulääkäri, ja erityisvastuualueella tulee olla vähintään yksi päivystävä operatiivinen ensihoitolääkäri (Määttä & Harve-Rytsälä 2021; Pappinen. 2021).
2.3

Ensihoidon kiireettömät tehtävät

Vuonna 2016 ensihoidon kiireettömiä tehtäviä oli Suomessa 265 292. Ensihoidon
tehtävämäärien kasvu on keskimäärin 2–3 % vuodessa. Suurinta kasvu on juuri kiireettömien tehtävien osalta (Ilkka ym., 2016; Valtiontalouden tarkastusvirasto,
2019). Ensihoidolle ohjautuu nykyisin paljon kiireettömiä tehtäviä, jotka olisi järkevää hoitaa muilla kuin ensihoidon resursseilla (Valtiontalouden tarkastusvirasto,
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2019). Yleisin oire ICPC-2-luokituksen ja hätäkeskuksen riskinarvion mukaan on
yleinen epäselvä heikkous ja väsymys (Pekanoja ym., 2018; Paulin ym., 2020). Ensihoidon kiireetön tehtävä (D-tehtävä) ei ole useinkaan päivystysasetuksen
(582/2017, 12§) mukaan kiireellistä hoitoa vaativa tehtävä (Ilkka ym., 2016). Tehtävä on luonteeltaan ensihoidon tarkastustehtävä, jossa ensihoidon on tehtävä hoidon tarpeen arviointi ohjeellisen ajan kuluessa (viimeistään 2 tuntia) hälytyksestä
(Ilkka ym., 2016; Pappinen, 2021). Kiireettömien ensihoidon potilaiden ongelmien
tunnistaminen puhelimessa hätäkeskuksen toimesta voi olla vaikeaa, sillä heidän
oireensa ovat usein lieviä, epätyypillisiä ja monivaiheisia, eikä useinkaan ole kysymys lääketieteellisen vaivan akutisoitumisesta (Hoikka ym., 2016; Pekanoja ym.,
2018; Forsell ym., 2021). Näiden tehtävien hoitamisen haasteena on usein se, että
usein fyysisiä ja sosiaalisia oireita on vaikea erottaa toisistaan (Jones ym., 2011).
Joidenkin tutkimusten mukaan noin viidennes ensihoidon potilaista kärsii pitkäkestoisista kroonista sairauksista ja oireista, kuten erilaisista kivuista. Lisäksi
suuri osa potilaista käyttää usein ensihoidon palvelua (Jones ym., 2011; Pekanoja
ym., 2018). Suomessa tehtyjen uusimpien tutkimusten ensihoidon kiireettömien
tehtävien taustalla on myös usein alkoholin väärinkäyttöä (Pekanoja ym., 2018;
Paulin ym., 2020). On myös osoitettu, että kiireettömien potilaiden oireet voivat
liittyä myös sosiaalisiin ongelmatilanteisiin, epävarmuuteen omahoidon suhteen
sekä elämänhallintaan liittyviin asioihin. Usein potilas itsekään ei tiedä ongelmansa
kiireellisyyttä ja luonnetta eikä hätäkeskuspäivystäjäkään saa selville, mikä potilaan vaiva on. Näin ollen tehtävä päätyy useimmiten ensihoidon tarkastettavaksi
(Richard & Shea., 2011; Grusd & Kramer-Johansen, 2016; Kurola ym., 2016).
Myös hoitokodit soittavat paljon ensihoitoyksiköitä esimerkiksi nosto- ja hoidontarpeen arviointiavuksi (Jones ym., 2011).
Ruotsissa ensihoidon asiakkaista kolmannes ei tarvitse ensihoidon kuljetusta.
Suomessa jopa 40 % potilaista ei tarvitse ensihoidon kuljetusta hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen (Hjälte ym., 2007; Hoikka ym., 2017; Pekanoja ym., 2018; Paulin
ym., 2020). Norjalaisen tutkimuksen mukaan hätäkeskuspäivystäjinä toimivat sairaanhoitajat, jotka voivat tunnistaa jopa 95 %:n varmuudella sellaiset kiireettömät
ensihoidon asiakkaat, jotka eivät tarvitse myöskään nopeita tai merkittäviä toimenpiteitä sairaalassa (Grusd & Kramer-Johansen, 2016).
Hätäkeskuksen alkuperäinen ohjeistus riskinarviointiin on luotu hätätilapotilaiden tunnistamiseen, joten sellaisenaan se ei ole paras mahdollinen työkalu kiireettömien potilaiden tunnistamiseen (Ilkka ym., 2016). Hoikka ym. (2016) mukaan suomalainen riskinarviointi ohje johtaakin usein tehtävien ylipriorisointiin.
Kiireettömien tehtävien ylipriorisointia tapahtuu siten, että riskinarviointiohje
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antaa päivystäjälle mahdollisuuden jättää välittämättä tehtävää kenellekään viranomaiselle, mutta päivystäjä arvioi ilmoittajan tarvitsevan kuitenkin apua, joten
muuta vaihtoehtoa kuin ensihoito ei ole (Ilkka ym., 2016). Tilanne on ongelmallinen ensihoidon kannalta, koska nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä ensihoidon hoitomahdollisuudet ovat rajoittuneet, kun kyseessä on kiireetöntä hoitoa vaativa tilanne. Käytännössä mahdollisuudet ovat ohjata potilas muiden sosiaali- ja
terveystoimen palveluihin tai vaihtoehtoisesti kuljettaa tai ohjata potilas terveydenhuollon päivystysyksikköön, vaikka päivystyksen kiireellisen hoidon kriteerit eivät
täyttyisi. Koska ensihoidon kiireettömät tehtävät aiheutuvat usein muista syistä
kuin lääketieteellisen vaivan akutisoitumisesta, ei päivystyspiste siten aina ole oikea paikka asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi (Ilkka ym., 2016). Päivystysasetuksen (582/2017, 12) mukaan potilaat, jotka vaativat kiireistä hoitoa, on hoidettava
päivystyksessä joko sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Jos potilaan vointi ei heikkene odottaessa, voidaan potilas ohjata omalle terveysasemalle seuraavana arkipäivänä. Potilaalla ilmenneestä muusta kuin akuutista lääketieteellisestä vaivasta hänelle tulee antaa asiallinen ohjeistus sosiaalihuollon palveluihin. Koska muita palveluita ei päivystysaikana ole, nämä epäselvät tilanteet ohjautuvat ensihoidolle kiireettöminä tehtävinä (Kurola ym., 2016).
2.4

Puhelintriage ja puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi
(PHTA)

Tässä tutkimuksessa puhelintriagella ja hoidon tarpeen arvioinnilla (PHTA) tarkoitetaan kokonaisuutta, joka käsittää puhelimessa tehtävän hoidon kiireellisyyden arvioinnin (triage) sekä hätäkeskuksen jo aiemmin tekemän kriteeripohjaisen riskinarvion osuvuuden uudelleen, potilaan hoidon tarpeen arvioinnin, potilaan palveluohjauksen ja terveysneuvonnan. PHTA on käsitteenä uusi, eikä sitä ole aikaisemmin määritelty selkeästi hätäkeskuksen ja ensihoidon konteksteissa.
Triage-käsitteellä tarkoitetaan potilaan tilan kiireellisyyden arviointia. Hoidon
tarpeen arviointi tarkoittaa selvitystä potilaan senhetkisestä terveydentilasta, toimintakyvystä ja niiden kehittymisen suunnasta lähiaikana. Hoidon tarpeen arvioinnin ja siihen liittyvän ohjauksen päivystysyksikössä saa tehdä Suomessa ainoastaan
terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla on tehtävän edellyttämä koulutus. Hoidon tarpeen arviointia on pystyttävä suorittamaan kaikissa päivystystoimintaa järjestävissä yksiköissä, ja hoidon tarpeen arvion voi tehdä myös puhelimitse
(Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, 2021). Puhelinohjaus on menetelmä, jota voidaan käyttää akuuttien terveysongelmien ratkaisemisessa, hoidon
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tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa sekä hoitoon ohjauksessa (Orava ym., 2012;
Tarkiainen ym., 2012). Yleisesti Suomessa hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi
puhelimessa päivystyksen sairaanhoitaja, joka tekee päivystyksessä muutenkin potilaiden kiireellisyyden arviointia. Tällöin yleisesti käytetään nimitystä triagehoitaja, ja toimintaa kutsutaan puhelintriageksi. Kansainvälisesti puhelintriage käsitetään hoitoprosessiksi, jolla määritellään potilaan lääketieteellinen kliininen ongelma ja sen kiireellisyys. Usein triagen suorittaja antaa puhelinneuvontaa, hoitoohjeita ja arvioi myös tarvittavaa hoitoa sekä oikeaa terveydenhuollon palvelua potilaalle. Puhelintriage voi olla liitettynä hätäkeskuksen toimintaan tai toimia erillisenä puhelinpalveluna (Derkx ym., 2008; Jones ym., 2011; Eastwood ym., 2016;
Grusd & Kramer-Johansen, 2016; Raatiniemi & Brattebø, 2018). Myös Suomessa
joissakin sairaanhoitopiireissä toimii kansalliseksi tarkoitettu 116117-puhelinpäivystysapu, jonka on tarkoitus vastata kansalaisten kiireettömiin terveysongelmiin. Puhelinnumero on koko maassa yhteinen, mutta puhelut ohjataan alueellisesti
ja kukin alue saa tuottaa palvelunsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimintaa ei
ole kuitenkaan integroitu hätäkeskuksen eikä ensihoidon palveluihin (Väyrynen,
2019), vaikka sosiaali- ja terveysministeriön (Kurola ym., 2016) mukaan hätäkeskuksen, ensihoidon ja 116117-puhelinavun integrointia tulisi kehittää ja potilaan
hoitoon pääsyä helpottaa.
2.5

Ensihoitopalvelun hoitoketju Suomessa

Hoitoketju kuvaa toiminnallista palveluketjua. Tunnistettuaan avun tarpeen potilas
soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Hätäkeskus välittää tehtävän ensihoitoyksikölle, joka voi tarjota kansalaiselle terveysneuvontaa tai hoitoonohjausta sekä antaa
hoitoa paikan päällä tai kuljettaa hänet jatkohoitoon. Ensihoitopalvelun hoitoketjuun lasketaan kuuluvaksi myös sairaalan päivystykselliset toiminnot (esim. päivystys, leikkaussalit ja teho-osastot) (Määttä & Harve-Rytsälä 2021; Hoikka, 2018;
Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019).
Kun PHTA-palvelu liitetään ensihoitopalvelun hoitoketjuun, potilaalle pyritään löytämään jo ensimmäisellä puhelinkontaktilla oikea ja tilanteeseen sopivin
sosiaali- tai terveyspalvelu kuormittamatta ensihoitopalvelua tai päivystystä. Potilaan soittaessa hätäkeskukseen ja hätäkeskuksen tunnistaessa kiireettömän matalan
riskin oireen, hän yhdistää puhelun PHTA-sairaanhoitajalle tai ohjaa PHTA-sairaanhoitajan soittamaan potilaalle. PHTA-sairaanhoitaja tekee puhelimessa kiireellisyyden arvioinnin ja hoidon tarpeen arvioinnin, jonka perusteella potilaalle annetaan puhelimitse terveysneuvontaa ja ohjataan hänet johonkin sosiaali- ja
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terveyspalveluun. Jos kiireettömälle potilaalle ei riitä terveysneuvonta tai muuta
sopivaa sosiaali- ja terveyspalvelua ei ole saatavilla, potilaan luo lähetetään ensihoitoyksikkö. Ensihoitoyksikkö voi tehdä kohteessa hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen tarvittavat hoitotoimenpiteet ja antaa potilaalle jatkohoito-ohjeet tai kuljettaa
hänet sopivampaan terveydenhuollon palvelun piiriin (Kuvio 1) (Magnusson ym.,
2016; Grusd & Kramer-Johansen, 2016; Raatiniemi & Brattebø, 2018).
Suomessa toimii tällä hetkellä kansallinen päivystysapu 116117, johon potilaat
voivat soittaa silloin, kun he tarvitsevat vastauksia terveysongelmiinsa (Väyrynen,
2019). Potilaan on kuitenkin osattava valita, soittaako hän päivystysapuun 116117
vai hätäkeskukseen. Aikaisempien tutkimuksien mukaan ihmisten on erittäin vaikea tunnistaa omaa terveydentilaansa ja heidän on vaikea valita heille sopiva puhelinpalvelu (Wahlberg & Wredling, 1999; Wahlberg ym., 2003; Eastwood ym.,
2015; Ernesäter ym., 2016). PHTA-palvelu yhdistää hätäkeskuksen kiireettömät
tehtävät sekä terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnin ja ensihoidon toiminnalliseksi hoitoketjuksi, jossa hätäkeskuksen rooli on toimia ensivaiheen riskinarvioijana sekä hätätilanteen tunnistajana, kun taas PHTA:n roolina on hoidon tarpeen
arviointi, terveysneuvonta sekä hoitoonohjaus (Kurola ym., 2016; Valtiontalouden
tarkastusvirasto, 2019).
2.6

Potilastyytyväisyys PHTA-palveluun

Tässä tutkimuksessa PHTA-palveluun siirrettyjen ensihoidon kiireettömien potilaiden potilastyytyväisyys on jaettu neljään pääkategoriaan: tyytyväisyys hoitoketjun
toimivuuteen, PHTA:n joustavuuteen, hätäkeskuksen toimintaan ja puhelimessa
tehtyyn hoidon tarpeen arviointiin.
Joidenkin tutkimusten mukaan ensihoidon hoitoketjun sisältäessä PHTA-palvelun ensihoidon potilaat ovat tyytyväisiä hoitoketjun toimivuuteen ja joustavuuteen. Näiden tutkimusten mukaan potilaat arvioivat hoitoketjun toimivuuden ja sen
sisältämän ohjauksen hyväksi ja ymmärrettäväksi sekä kokevat että heidän terveysongelmiinsa voidaan löytää ratkaisu sujuvasti puhelimessa (Jones ym., 2011; Wahlberg & Wredling, 1999; Ebert ym., 2017). Ruotsalaisen ja tanskalaisen tutkimuksen
mukaan hoitoon ohjauksen sitoutuvuus puhelimessa on hyvää ja kiireellisissä tapauksissa parempaa suhteessa kiireettömiin tapauksiin. Terveemmät ihmiset ovat
puhelinohjaukseen ja sen sujuvuuteen tyytyväisempiä. Jos puhelinohjauksella voidaan välttää vastaanottokäynti, se lisää tyytyväisyyttä juuri hoitoketjun toimintaan
ja joustavuuteen.
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Kuvio 1. Perinteinen ensihoitopalvelun hoitoketju ja hoitoketju, johon on integroitu PHTA-palvelu.

Puhelinneuvonnan helppo saatavuus, tarvelähtöisyys ja sen sisältämä ohjaus ja opetuksellisuus vaikuttavat lisäävän tyytyväisyyttä hoitoketjun toimivuuteen ja joustavuuteen. Tutkimusten mukaan epävarmat odotusajat, henkilökunnan puute, yhteydensaannin vaikeus ja epävarmuus oman tilan kiireellisyydestä voivat heikentää
PHTA:n luotettavuutta ja aiheuttaa potilaille pelkoa (Wahlberg & Wredling, 1999;
Ebert ym., 2017). Puhelinpalvelun olemassaolo voi lisätä turvallisuuden ja hoidon
jatkuvuuden tunnetta (Wahlberg & Wredling, 1999; Orava ym., 2012; Ebert ym.,
2017).
Hätäkeskuksen toimintaan ovat muihin palveluihin ohjattuihin potilaisiin verrattuna tyytyväisempiä ne potilaat, jotka saavat ensihoidon (Wahlberg & Wredling,
1999; Eastwood ym., 2015; Ebert ym., 2017). Suomen hätäkeskuslaitoksen teettämän vuosittaisen (2008–2016) asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakastyytyväisyys palvelua kohtaan on hyvin korkeaa. Mittarissa mitataan kokemusta hätäkeskuksen palvelusta yleisesti, toimivuutta alueellisesti, palvelun luotettavuutta ja
turvallisuuden tunteen luomista (Hätäkeskus, 2017).
Tyytyväisyyttä puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin lisää potilaslähtöinen, paljon neuvoa ja informaatiota antava sekä jonotusaikoja lyhentävä puhelinpalvelu. Sairaanhoitajan ammattitaito ja koulutus lisäävät potilaiden tyytyväisyyttä puhelimessa tehtävää hoidon tarpeen arviointia kohtaan. Kuunteleminen ja
potilaan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin ratkaisun löytäminen jo puhelimessa lisää tyytyväisyyttä (Wahlberg & Wredling, 1999; Taylor & Benger, 2004; Jones
ym., 2011; Orava ym., 2012; Tarkianen ym., 2012; Ernesäter ym., 2016; Ebert ym.,
2017).
Kokonaisuutena potilastyytyväisyyttä on tutkittu maailmalla PHTA-palvelua
saaneiden ensihoidon kiireettömien potilaiden näkökulmasta vähän, ja tulokset
ovat osin ristiriitaisia. Yleisestikin potilastyytyväisyyden mittaaminen potilailla,
jotka arvelevat olevansa hätätilanteessa on vaikeaa, ja asiaa tulisi tutkia lisää (Chan
& Chau, 2005; Jones ym., 2011). Useimmat tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen,
että potilaat ovat tyytyväisiä PHTA-palveluun, mutta tyytyväisyys on matalampaa
kuin ensihoidon palvelua saaneiden potilaiden. Myös valitusten määrän on arveltu
olevan PHTA-palvelua kohtaan suurempaa (Leibowitz ym., 2003; Kruberman ym.,
2015; Eastwood ym., 2015). PHTA-palvelun tyytyväisyyteen vaikuttaa myös se,
että nykyaikana potilaat ovat yhä tietoisempia omista oikeuksistaan osallistua hoidollisiin päätöksiinsä, joten puhelimessa on usein vaikeaa neuvotella eri hoitovaihtoehdoista (Ernesäter ym., 2016). Erityisesti kipupotilaat kokevat PHTA-palvelun
hoitoketjussaan turhaksi ja aikaa vieväksi palveluksi (Eastwood ym., 2016).
34

2.7

PHTA:n vaikutus ensihoidon tehtäviin, resursseihin ja
kustannuksiin

PHTA:n on osoitettu vähentävän päivystyksen ja ensihoidon potilasmääriä (Leibowitz ym., 2003; Bunn ym., 2005; Kruberman ym., 2015; Eastwood ym., 2016;
Ebert ym., 2017). Eastwoodin (2015) katsauksen mukaan PHTA voi vähentää ensihoidon kiireettömiä tehtäviä hieman alle kolmanneksella. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan vähennys on noin 12 % ensihoidon tehtävistä (Infinger ym., 2013),
ja erään englantilaisen tutkimuksen mukaan 24 % (Jones ym., 2011). Myös englantilaisessa NHS-11-raportissa todetaan, että PHTA vähentää ensihoidon kiireettömiä
tehtäviä (Turner ym., 2015). Norjassa PHTA-palvelujärjestelmä tunnistaa noin
95 % potilaista, jotka eivät tarvitse kiireellistä apua. Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan jotkin PHTA-palvelujärjestelmät pystyvät hoitamaan jopa 90 % puheluista puhelimitse. Saman tutkimuksen mukaan 24 % kaikista ensihoidon kiireettömistä tehtävistä voidaan hoitaa puhelimitse (Jones ym., 2011). Toimintaa on vaikea
verrata esimerkiksi suomalaiseen hätäkeskuksen ja ensihoidon kontekstiin, koska
palvelujärjestelmät ovat erilaisia ja systemaattista tietoa ei ole saatavilla ulkomailta. Suomessa ei ole ensihoidon yhteistä tietovarantoa (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019).
PHTA:n kustannustehokkuutta ensihoidon kiireettömillä asiakkailla on tutkittu
vähän, ja PHTA:n tuomista säästöistä ensihoitopalveluun on vain hieman tietoa saatavilla (Vecellio ym., 2012; Eastwood ym., 2015). Yhdysvalloissa, Englannissa, Japanissa sekä Uudessa-Seelannissa PHTA-palvelulla on esitetty saatavan mittavia
säästöjä (Gardett ym., 2015; Morimura ym., 2011; Vecellio ym., 2012). Tulosten
mukaan säästöt saavutetaan pääosin ensihoidon ja päivystyksen käytön vähenemisellä (Gardett ym., 2015). Englannissa tehdyn NHS-11-raportin (2015) mukaan yhdeksän tutkimusta käsitteli PHTA:n kustannuksia tai saavutettuja säästöjä. Kahdeksan tutkimusta kuvasi säästöjä syntyneen, ja yksi raportoi kustannusten lievästä
noususta (Turner & ym., 2015). Erityisesti EU-alueelta puuttuu systemaattinen
tieto asiasta ja tulokset ovat osin ristiriitaisia (Leibowitz ym., 2003; Ismael ym.,
2013). Pohjoismaiden osalta tietoa ei ole saatavilla.
PHTA:n tuomista säästöistä päivystyksien osalta on kuitenkin saatavilla hieman tietoa, ja systemaattisten katsausten mukaan PHTA voi tarjota mahdollisuuden
kustannustehokkaaseen toimintaan päivystyksissä (Leibowitz ym., 2003; Ismael
ym., 2013; Van den Heede ym., 2016; Lake ym., 2017). Säästöjä syntyy, kun päivystyksen potilasmäärät voivat laskea jopa puolella (Bunn ym., 2005). Esimerkiksi
paljon palveluita käyttävien potilaiden tuomia kustannuksia on voitu vähentää jopa
35

kolmanneksella (Ismael & ym., 2013). Toisaalta joidenkin tutkimusten mukaan uusia palveluita rakennettaessa piilokysynnän kasvu voi lisätä kustannuksia ja päällekkäiset toiminnot lisätä kuluja (Van den Heede & Van de Voorde, 2016; Campbell
ym., 2015).
Suomessa ensihoidon kustannuksista ei ole tarkkaa tietoa ja raportointi vaihtelee alueittain (Ilkka ym., 2016; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019). Sekä sosiaali-, ja terveyspalveluiden että kustannusten jakautuminen eri lokeroihin vaikeuttavat kustannusten todellista laskemista (Eastwood ym., 2015; Ilkka ym., 2016; Ismael ym., 2013; Lake ym., 2017). Lisäksi on epäselvää, kuinka kustannukset jakautuvat ensihoidon, hätäkeskusten, päivystysten ja erilaisten puhelinpalveluiden
välillä. Ensihoidon rahoitus koostuu monista eri lähteistä, kuten Kelan matkakorvauksista, potilaan omavastuuosuudesta, kuntien valmiuskorvauksista, Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoista sekä valtionosuuksista. Sairaanhoitopiirien arvio
on, että ensihoidon kustannukset Suomessa ovat noin 214 miljoonaa euroa. Kiireettömien ensihoitotehtävien osuutta tästä ei tiedetä. Ensihoidon menot ovat kasvaneet
jatkuvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana samanaikaisesti, kun ensihoitopalvelu siirtyi kuntien järjestämisvastuulta sairaanhoitopiireille ja ensihoitoyksiköiden
varallaoloa korvattiin välittömällä lähtövalmiudella (Ilkka ym., 2016; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2019). Valtiontalouden tarkastusvirasto (2019) ehdottaakin
menojen kasvun hillitsemiseksi ensihoidon ja muiden päivystyksellisten palveluiden väliin palveluita, jotka voisivat hillitä ensihoidon menojen jatkuvaa kasvua.
PHTA-palvelun vaikutuksia ensihoidon menojen hillitsemiseksi ei ole laskettu,
koska toimintaa ei ole kokeiltu Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön (Kurola
ym., 2016) mukaan kansalaisten puhelinapupäivystystä on kuitenkin harkittava integroitavaksi hätäkeskuksen toimintaan. Englantilaisen tutkimuksen mukaan
PHTA-palvelu on integroitava muihin puhelinpäivystyksiin synergiaedun ja tehokkuuden saavuttamiseksi (Jones ym., 2011).
2.8

Yhteenveto

PHTA-palvelu kiireettömien ensihoidon asiakkaiden tunnistamisessa voi olla käyttökelpoinen ratkaisu pohdittaessa keinoja ensihoidon tehtävien vähentämiseksi.
PHTA-palvelun tulisi sisältää potilaiden kiireellisyyden määrittelyä, hoidon tarpeen arviointia, terveysneuvontaa ja palveluohjausta. Toiminta integroituu potilaan
hoitoketjussa hätäkeskuksen ja ensihoidon väliin niin, että potilas saa mahdollisimman nopeasti tarkoituksenmukaisimman avun hätäkeskukseen soiton jälkeen.
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PHTA-palvelun vaikutuksista ensihoidon tehtävämääriin suomalaisen terveydenhuollon kaltaisessa järjestelmässä ei ole tarkkaa tietoa. Vertailu muiden maiden
järjestelmiin on vaikeaa palvelurakenteiden erilaisuuden vuoksi. Niissä maissa,
joissa hätäkeskuksen toimintaan kuuluu hoidontarpeen arviointi, kiireettömät potilaat tunnistetaan hyvin ja esimerkiksi päivystyksen potilasmäärien on arvioitu jopa
puolittuvan PHTA-palvelulla.
Potilastyytyväisyys on tärkeä indikaattori suunniteltaessa uudenlaisia terveydenhuollon ratkaisuja ja hoitoketjuja. Potilastyytyväisyydestä PHTA-palvelua kohtaan ensihoidon kiireettömillä potilailla tiedetään vähän, ja tulokset ovat osin ristiriitaisia ja epäjohdonmukaisia. Tiedetään kuitenkin, että ensihoidon palvelua saaneet ovat usein tyytyväisempiä saamaansa palveluun. Toisaalta ympärivuorokautinen puhelinsairaanhoitajan palvelu lisää luottamusta terveydenhuollon järjestelmään. Jos palvelu on paljon informaatiota antavaa sekä vastaanottokäyntejä vähentävää toimintaa, se lisää potilaiden tyytyväisyyttä ja luottamusta terveydenhuollon
palveluihin.
PHTA:n vaikutuksista ensihoidon kustannusrakenteeseen ja resurssien käyttöön hätäkeskuksen, terveydenhuollon ja etenkin ensihoidon kontekstissa on tutkittu vähän. Tiedot puuttuvat lähes koko EU:n alueella. Syitä tähän on monia. Suurin syy lienee se, että järjestelmät poikkeavat paljon eri maiden välillä. Suomessa
kustannuksien laskemista on rajoittanut yhteisen ensihoidon tietovarannon puuttuminen. Ensihoidon tulot koostuvat monista eri lähteistä ja sairaanhoitopiirit antavat
ainoastaan arvioita ensihoidon todellisesta kulurakenteesta. Lisäksi on huomioitava, että hätäkeskuksen ja terveydenhuollon toiminta kuuluu eri ministeriöiden
alle eikä yhteistä kulurakennetta ole voitu laskea, koska PHTA-toimintaa ei ole
aiemmin kokeiltu Suomessa ensihoidon kiireettömillä potilailla.
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3

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin (PHTA) ohjattujen kiireettömien ensihoidon potilaiden hoidon tarpeita,
palveluiden käyttöä, potilastyytyväisyyttä ja sekä ensihoidon että PHTA:n resurssien käyttöä ja kustannusten jakaantumista. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ensihoidon hoitoketjun ja potilaiden hoitoprosessien kehittämiseen. Tietoa voidaan
käyttää hätäkeskuksen, 116117-päivystysavun ja ensihoidon toimintamallien yhtenäistämiseen niiden rajapinnoissa niin, että potilas saa oikeanlaisen avun mahdollisimman nopeasti hätäkeskukseen soiton jälkeen.
Tutkimus muodostuu kolmesta osatutkimuksesta (osajulkaisut I–III) ja vastaa
seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
Osatutkimus (osajulkaisu I) 1:
1.
2.
3.

Voiko PHTA-sairaanhoitaja suorittaa hoidon tarpeen arvioinnin ensihoidon kiireettömille potilaille hätäkeskuksen riskinarvioinnin jälkeen?
Mitä palveluita ensihoidon kiireettömät potilaat käyttävät hätäkeskuksen riskinarvioinnin jälkeen?
Millaisia ovat ensihoidon kiireettömien potilaiden hoidon tarpeet ICPC-2
käyntisyy -luokituksella?

Osatutkimus (osajulkaisu II) 2:
1.
2.

Kuinka tyytyväisiä ensihoidon kiireettömät potilaat ovat ensihoitopalveluun
integroituun PHTA-palveluun?
Miten potilaiden taustatekijät ovat yhteydessä potilastyytyväisyyteen?

Osatutkimus (osajulkaisu III) 3:
1.

Mitkä ovat sairaanhoitajan toteuttaman PHTA:n resurssien käyttö ja kustannukset verrattuna ensihoidon resurssien käyttöön ja kustannuksiin silloin, kun
ensihoidon kiireettömät tehtävät siirretään PHTA-palveluun ja PHTA hoitaa
niistä kolmanneksen?
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4

Tutkimusasetelmat ja -menetelmät

Tutkimus osatutkimuksineen suoritettiin vuosina 2018–2021. Tutkimukseen liittyi
ensihoidon pilottiprojekti, jossa hätäkeskuksen välittämät kiireettömät ensihoitotehtävät ohjattiin ensihoidon sijaan PHTA-palveluun hätäkeskukseen soiton jälkeen. Tämä pilottikokeilu toteutettiin 1.3.–28.4.2018 välisenä aikana Kainuun sairaanhoitopiirin alueella.
Väitöstutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta ja osajulkaisusta (I–III).
Tutkimuksen ensimmäisessä osatutkimuksessa seurantatutkimuksella kuvailtiin
PHTA- palveluun ohjattujen ensihoidon kiireettömien potilaiden hoidon tarpeita
(ICPC-2-luokitus) ja palveluiden käyttöä. Toisessa osatutkimuksessa, satunnaistetussa poikkileikkaustutkimuksessa, kuvailtiin kiireettömien ensihoidon potilaiden
tyytyväisyyttä PHTA-palveluun, jossa heidän hoidon tarpeensa arvioitiin puhelimessa ensihoidon käynnin sijaan. Tutkimuksen kolmannessa osatutkimuksessa kuvailtiin PHTA-sairaanhoitajan resurssien käyttöä ja kustannuksia Kainuussa sekä
tehtiin hypoteettinen mallinnus Oulun kaupunkiin resurssien käytöstä ja kustannusten jakaantumisesta. Tutkimuksen eteneminen vaiheittain on kuvattu Taulukossa 1.
4.1

Osatutkimus 1: Seurantatutkimus (osajulkaisu I)

Ensimmäisessä osatutkimuksessa seurantatutkimuksella kuvailtiin PHTA-sairaanhoitajan palveluun ohjattujen ensihoidon kiireettömien potilaiden hoidon tarpeita
(ICPC-2-luokitus) ja palveluiden käyttöä.
4.1.1 Kohderyhmä
Tutkimusaineisto kerättiin Kainuussa kahden kuukauden seurantajaksolla (1.3.–
28.4.2018). Tutkimusjakson aikana kaikki hätäkeskuksen luokittelemat Kainuun
alueen kiireettömät ensihoidon potilaat (N = 765) ohjattiin PHTA-sairaanhoitajan
hoidon tarpeen arvioon ensihoitoyksikön lähettämisen sijaan. Tutkimukseen osallistujien sisäänottokriteerinä oli kiireetön ensihoidon tehtävä tutkimusajankohtana.
Poissulkukriteereitä olivat sairaalasiirrot ja asiakkaan raskaana oleminen. Lisäksi
potilaita jouduttiin poissulkemaan tutkimuksen tulosten analyysi vaiheessa seuraavien syiden vuoksi: tutkimuslomakkeessa puutteellisia tai epäselviä kirjauksia
(n = 8), asiakkaaseen ei saatu puhelinyhteyttä (n = 19), tehtävä ohjattu ensihoidolle
henkilöresurssien puutteen vuoksi (n = 22), tehtävä välitettiin suoraan ensihoitopalvelulle (n = 13) tai hätäkeskus korotti tehtävän kiireellisyyttä ennen hoidon
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tarpeen arviointia (n = 3). Lopullisen tutkimusjoukon muodostivat 700 potilasta
(Kuvio 2).
Taulukko 1. Tutkimuksen eteneminen vaiheittain.
Kuvaus

Osatutkimus 1

Osatutkimus 2

Osatutkimus 3

Tutkimuksen

Kuvailla PHTA-

Kuvailla kiireettömien

Kuvailla PHTA-palvelun ja

tarkoitus

sairaanhoitajan palveluun

ensihoidon potilaiden

ensihoidon resurssien käyttö

ohjattujen ensihoidon

tyytyväisyyttä PHTA-

ja kustannusten

kiireettömien potilaiden

sairaanhoitajan palveluun,

jakaantuminen Kainuussa

hoidon tarpeita (ICPC-2-

jossa heille tehdään hoidon

sekä tehdä hypoteettinen

luokitus) ja palveluiden

tarpeen arviointi

mallinnus Oulun kaupunkiin

käyttöä

puhelimessa ensihoidon

resurssien käytöstä ja

käynnin sijaan

kustannusten
jakaantumisesta

Tutkimus-

Seurantatutkimus

Poikkileikkaustutkimus

asetelma
Kohderyhmä

Kuvaileva, havainnoiva
tutkimus

Hätäkeskuksen luokittelemat Satunnaistetut PHTA:n
kiireettömät ensihoidon

ohjaamat potilaat (n = 127)

potilaat Kainuussa
1.3–28.4.2018 (N = 765)
Aineistonkeruu

Ensihoidon potilastieto-

Puhelinhaastattelu,

Merlot-Medi ja talousarvio

ja ajankohta

järjestelmä, sairaalan

potilastyytyväisyys-mittari

2018 (Oulu-Koillismaan

potilastietojärjestelmä,

pelastuslaitos), Codea ja

sairaanhoitajan strukturoitu

Kainuun shp:n talousarvio

kirjauslomake

2018

Analyysi-

Kuvailevat

Kuvailevat tilasto-

Laskennallinen kiireettömän

menetelmät

tilastomenetelmät:

menetelmät: frekvenssit,

ensihoitotehtävän hinta ja

frekvenssit, prosentit,

prosentit, keskiarvo ja

aikaresurssi PHTA:lle ja

keskiarvo ja keskihajonta

keskihajonta, khiin neliötesti, ensihoidolle. Hypoteettinen
eksploratiivinen

mallinnus Oulun kaupunkiin

faktorianalyysi, Cronbachin
alfakerroin
Osajulkaisu
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I

II

III

Kuvio 2. Kainuun ensihoidon tehtävät ja tutkimuksen lopulliseen analyysiin otetut kiireettömät potilaat 1.3.–28.4.2018 välisenä aikana (Muokattu osajulkaisun I kuviosta 1).

4.1.2 Aineistonkeruu
Aineisto kerättiin PHTA-sairaanhoitajien potilastietojärjestelmiin ja ensihoitajien
ensihoidon potilastietojärjestelmiin tekemistä kirjauksista hoidon tarpeen ja toteutuneen palvelun käytön osalta. Sairaanhoitajat kirjasivat hoidon tarpeen arvioinnin
ICPC-2-luokituksen mukaisesti. Lisäksi sairaanhoitajat kirjasivat arvion potilaan
tarvitsemasta ja toteutuneesta palvelusta luokkien 1–8 avulla (1 = terveysneuvonta,
2 = kiireetön vastaanottoaika, 3 = päivystysaika, 4 = kotipalvelu tai kotisairaanhoitaja, 5 = mielenterveys- ja päihdetyön päivystys, 6 = yhden ensihoitajan yksikkö,
7 = ensihoitoyksikkö, 8 = muu). Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot (sukupuoli, ikä, soittoaika hätäkeskukseen, ensihoidon hälytys- ja kuljetuskoodi) selvitettiin ensihoidon ja sairaalan potilastietojärjestelmistä sekä sairaanhoitajien ja
kenttäjohtajien kirjaamista tiedoista.
4.1.3 Aineiston analyysi
Aineisto analysoitiin IBM SPSS statistics 25 for Windows -ohjelmalla. Aineistoa
kuvailtiin frekvenssien, prosenttien, keskiarvojen ja keskihajonnan avulla. Todellinen palveluiden käyttö käsiteltiin yksittäisinä muuttujina ja luokittelemalla kolmeen luokkaan: terveysneuvonta, palveluohjaus ja ensihoitopalvelun käyttö.
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4.2

Osatutkimus 2: Poikkileikkaustutkimus (osajulkaisu II)

Toisessa osatutkimuksessa poikkileikkaustutkimuksella kuvailtiin ensihoidon kiireettömien potilaiden tyytyväisyyttä heidän saamaansa palveluun järjestelmässä,
jossa hätäkeskukseen soiton jälkeen PHTA-sairaanhoitaja tekee potilaalle hoidon
tarpeen arvioinnin puhelimessa ensihoidon sijaan.
4.2.1 Kohderyhmä
Tutkimusajanjaksolla (1.3.–28.4.2018) kaikki sellaiset hätäkeskukseen soitetut ensihoidon puhelut, jotka luokiteltiin kiireettömiksi tehtäviksi (N = 765), siirrettiin
PHTA-sairaanhoitajalle ensihoitoyksikön lähettämisen sijaan. Tutkimukseen osallistujien sisäänottokriteereitä olivat kiireetön ensihoidon tehtävä ja asiakkaan täysiikäisyys. Poissulkukriteereitä olivat sairaalasiirrot ja asiakkaan raskaana oleminen.
Kiireettömät ensihoidon potilaat (N = 765) valittiin satunnaisesti osallistumaan tähän tutkimukseen. Osallistumisperusteet olivat seuraavat: potilas itse tai tämän sukulainen, ystävä tai hoitaja oli soittanut hätäkeskukseen, jolloin kyseessä oli kiireetön ensihoidon tehtävä. Poissulkemisperuste oli asiakkaan alaikäisyys tai akuutti ja
vaikea mielenterveyshäiriö. Otoskoon arviointi (vähintään 125 potilasta) perustui
käytettävään faktorianalyysiin ja se arvioitiin yhdessä biostatistikon kanssa. Faktorianalyysin ohjeistuksen mukaan tutkimukseen osallistujia tuli olla yli viisinkertainen määrä mittarin sisältöväittämien määrästä, jotta saataisiin luotettavat korrelaatioestimaatit muuttujien välille (Pett ym., 2003).
4.2.2 Aineistonkeruu
Aineisto kerättiin puhelinhaastattelulla viikon kuluttua PHTA-sairaanhoitajan puhelinsoitosta. Kahdeksan viikon ajan edellisen viikon potilaiden tiedot siirrettiin
SPSS-ohjelmaan, ja potilaat satunnaistettiin puheluun SPSS-ohjelmaa käyttäen.
Tavoitteena oli saada 15 haastateltavaa kutakin täyttä viikkoa kohti ja seitsemän
ensimmäiselle ja viimeiselle vajaalle viikolle. Yhteensä satunnaistettiin 427 potilasta yhteydenottoa varten. Haastatteluihin osallistui 127 potilasta, kun taas 104
puheluun ei vastattu, 61 potilasta ei soveltunut haastatteluun psykologisista syistä,
vetosi omaan jaksamattomuuteen tai potilas oli jo aiemmalla soittokerralla kieltäytynyt, 118 potilasta ei ollut kiinnostunut tai ei voinut osallistua haastatteluun ja 17
satunnaistamista sattui sellaisten potilaiden kohdalle, joiden aikana PHTA-palvelu
oli ollut tauolla ruuhkatilanteen vuoksi (Kuvio 3).
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Puhelinhaastattelut suoritti yksi tutkija, joka käytti strukturoitua mittaria haastattelun apuna ja täytti vastaukset paperilomakkeella haastattelun aikana. Lopuksi
tiedot siirrettiin paperisilta lomakkeilta SPSS-ohjelmaan analysoitavaksi.

Kuvio 3. Satunnaistettujen puhelinhaastattelujen vuokaavio (Muokattu osajulkaisun II
kuvasta 1).

4.2.3 Mittari
Puhelinhaastattelussa käytetty potilastyytyväisyys-mittari kehitettiin kansallisen
Terveydenhuollon laatuoppaan ja kansallisen ensihoidon laadunhallinnan ohjeen
(Pekurinen ym., 2008; Kuntaliitto, 2014; Kuisma & Hakala, 2018) sekä puhelinohjausta käsittelevien tutkimusten perusteella (Wetta-Hall ym., 2005; Pekurinen ym.,
2008; Tarkianen ym., 2012; Orava ym., 2012a, 2012b). Mittarin sisältövaliditeettia
arvioi seitsemän asiantuntijan paneeli, johon kuului hätäkeskuksen, ensihoidon,
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lääketieteen, hoitotieteen sekä PHTA:n asiantuntijoita. Asiantuntijoiden arvion jälkeen kysymyksiä muokattiin selkeämmiksi ja viisi kysymystä poistettiin, koska ne
eivät olleet sisällöllisesti merkittäviä. Muokkauksen jälkeen mittaria esitestattiin
ennen varsinaisen PHTA-pilotin alkamista PHTA palveluun ohjatuilla potilailla
(n = 10). Esitestauksella varmistettiin kysymysten selkeys ja ymmärrettävyys. Esitestauksen aikana mittariin ei tullut enää korjauksia. Mittarin rakennevaliditeetti
testattiin eksploratiivisella faktorianalyysillä, jossa käytettiin principal axis factoring -menetelmää ja Promax-rotaatiota. Kaiser-Meyer-Olkin-testiä (0,858) ja Bartlettin testiä (1 244 197; df = 136, p < 0,001) käytettiin osoittamaan aineiston riittävyys ja soveltuvuus faktorianalyysiin. Faktorimallin valinta perustui ominaisarvoihin (> 1), kommunaliteetteihin ja faktorilatauksiin (≥ 0,30). Mittarin sisäinen johdonmukaisuus arvioitiin käyttämällä Cronbachin alfakerrointa, jonka arvot vaihtelivat välillä 0,865 ja 0,968. Alpha-arvot olivat varsin hyviä juuri kehitetylle mittarille, jonka hyvän raja-arvona pidetään arvoa 0,70 (Rattray & Jones, 2007) (Taulukko 2).
Mittari koostui yhdeksästä taustatietokysymyksestä ja potilastyytyväisyyden
neljästä pääkategoriasta: tyytyväisyydestä hoitoketjun toimivuuteen (6 kysymystä),
tyytyväisyydestä PHTA-palvelun joustavuuteen (5 kysymystä), tyytyväisyydestä
hätäkeskuksen toimintaan (3 kysymystä) ja tyytyväisyydestä hoitotarpeiden arviointiin puhelimessa (3 kysymystä). Potilaat arvioivat tyytyväisyyden osa-alueet asteikolla 0–10 (Taulukko 2). Taustatietokysymyksillä selvitettiin potilaan ikä, sukupuoli, etäisyys avoimeen terveydenhuollon päivystykseen sekä asuiko potilas yksin
vai ei, saiko potilas kotisairaanhoitoa tai kotihoitoa ja oliko hätäkeskukseen soittaja
ja haastateltava sama henkilö (Taulukko 2). Ensihoidon hälytyskoodi ja hälytysaika
selvitettiin ensihoidon kenttäjohtajien kirjauksista. Tutkimukseen osallistuvalta selvitettiin myös, halusiko potilas hoidon tarpeen arvioinnin mieluummin ensihoidon
vai PHTA:n sairaanhoitajan tekemänä.
4.2.4 Aineiston analyysi
Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics for Windows -versiolla 25.0. Aineistoa
kuvailtiin frekvenssien, prosenttien, keskiarvojen ja keskihajonnan avulla. Faktorianalyysin perusteella muodostettiin summamuuttujat ja potilastyytyväisyys luokiteltiin kaksiluokkaiseksi: tyytyväiset (pisteet: 6,1–10) tai tyytymättömät (pisteet:
0,0–6,0). Luokiteltuja taustamuuttujia ja summamuuttujia verrattiin khiin neliötestillä. Kaikkien tilastollisten testien merkitsevyyden rajaksi asetettiin p < 0,05 (Taulukko 2).
46

Taulukko 2. Mittarin rakennevaliditeetti (faktorianalyysi) ja sisäinen johdonmukaisuus
(Cronbach alfa).
Mittarin osa-alueet ja kysymykset
Tyytyväisyys hoitoketjun toimivuuteen
Kuinka nopeasti arvioitte saaneenne avun ongelmaanne

Faktori- lataus1
Faktori 1

Cronbach alfa
0,894

0,894

sairaanhoitajan soiton jälkeen?
Kuinka hyvin mielestänne saitte puhelun jälkeen tarvitsemanne

0,884

avun asiaan, jonka vuoksi soititte hätäkeskukseen?
Kuinka tyytyväinen olette teitä palvelleen jatkohoidon (esim.:

0,869

ensihoidon) toimintaan?
Kuinka tyytyväinen olette saamaanne jatkohoitopäätökseen, joka

0,852

koskee hätäkeskukseen soittamaanne asiaa?
Kuinka tyytyväinen olet saamaanne kokonaishoitoon, mukaan

0,768

lukien jatkohoidon
Kuinka hyvin koet saaneesi vaikuttaa siihen

0,582

hoito/palvelupäätökseen, johon puhelun perusteella päädyitte?
Tyytyväisyys PHTA:n sujuvuuteen
Kuinka tyytyväinen olette siihen, että sairaanhoitaja soitti teille

Faktori 2

0,865

0,967

ennen kuin tehtiin päätös ambulanssin hälyttämisestä?
Kuinka tyytyväinen olette siihen aikaan, jonka sairaanhoitaja käytti

0,880

puhelimessa kanssanne?
Kuinka tyytyväisiä olitte tähän päätökseen, että sairaanhoitaja

0,834

soitti teille?
Soittiko sairaanhoitaja teille riittävän nopeasti?

0,608

Kuinka hyvää ohjausta saitte mielestänne puhelimessa

0,606

sairaanhoitajalta?
Tyytyväisyys hätäkeskuksen toimintaan

Faktori 3

Kuinka hyvin hätäkeskuksessa ymmärrettiin avuntarpeenne?

0,882

Kuinka hyvin hätäkeskuspäivystäjä käytti aikaa selvittääkseen

0,862

0,867

teidän ongelmanne?
Kuinka tyytyväinen olette hätäkeskuksen toimintaan?
Tyytyväisyys puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin
Kuinka hyvin sairaanhoitaja mielestänne kartoitti hoidon tarpeenne

0,792
Faktori 4

0,968

0,976

puhelimessa?

1

Kuinka hyvin sairaanhoitaja ymmärsi teidän ongelmanne?

0,963

Kuinka hyvin arvioitte sairaanhoitajan kuunnelleen asianne?

0,940

Menetelmät: principal axis factoring, Promax rotation.

47

4.3

Osatutkimus 3: Kuvaileva havaintotutkimus (osatyö III)

Toimintojen taloudellisuuden arviointia voi yksinkertaisimmin tehdä kuvailemalla
kustannuksia. Kustannusten kuvailemisessa pyritään ainoastaan kuvaamaan hoitomenetelmien resurssien käyttö ja siitä aiheutuneet kulut. Eri hoitomenetelmien ja
vaihtoehtojen kustannusten kuvailussa tarvitaan tiedot eri terveyspalvelujen yksikkö- ja suoritekustannuksista. Arvioinneissa käytetään keskimääräisiä, mahdollisimman paljon suomalaisia käytänteitä mallintavia palvelun tuotantokustannuksia
(Koivunen, 2008).
Tutkimuksen kolmannessa osatutkimuksessa kuvailtiin ja havainnoitiin PHTApalvelun ja ensihoidon resurssien käyttö ja kustannukset Kainuussa vuonna 2018.
Lisäksi tehtiin hypoteettinen mallinnus Pohjois-Suomen suurimpaan kasvukeskukseen Oulun kaupunkiin ensihoidon ja PHTA-resurssien käytöstä sekä kustannusten
jakaantumisesta. Näin voitiin mallintaa PHTA:n tuomat mahdolliset säästöt ja resurssien uudelleen jakaantuminen maaseutumaisessa ja kaupunkimaisessa ympäristössä.
Tutkimuksen aineisto pohjautui osatutkimukseen I, jossa selvitettiin, voisiko
sairaanhoitajien tekemä PHTA vähentää kiireettömien ensihoitotehtävien määrää
(osajulkaisu I). Pilottitutkimuksen aikana (1. maaliskuuta – 28. huhtikuuta 2018)
kaikki ensihoitotehtävät (n = 765), jotka hätäkeskus oli luokitellut kiireettömiksi,
siirrettiin Kainuun keskussairaalan PHTA-sairaanhoitajalle ensihoitoyksikön lähettämisen sijaan. Sairaanhoitajat arvioivat puhelimitse alueellisten triageohjeiden
pohjalta, tarvitsiko potilas ensihoitoa, muita terveydenhuollon palveluita tai yleistä
terveysneuvontaa ja hoito-ohjeita.
4.3.1 Aineistonkeruu
Aineiston muodostivat ensihoidon tehtävämäärät, kiireettömät tehtävät sekä niihin
kuluneet ajat, jotka kerättiin ensihoidon Codea-tietojärjestelmästä (Kainuun sairaanhoitopiiri) sekä Merlot Medi -tietojärjestelmästä (Oulu-Koillismaan pelastuslaitos) vuodelta 2018. Ensihoidon sekä PHTA:n palkkakulujen sekä muiden kustannusten osalta tiedot kerättiin tulosyksiköiden talousarvioiden tilinpäätöksistä
vuodelta 2018. Talousarvioiden arvioinnissa ja kustannuksien laskemisessa käytettiin apuna Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelijoita, ensihoidon vastuulääkäriä sekä Kainuun ja Oulun ensihoitopäälliköitä.
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4.3.2 Aineiston analyysi
Tutkimuksessa laskettiin Kainuun ensihoitopalvelun kiireettömän ensihoidon tehtävän hinta sekä resurssien käyttö. Samalla tavalla laskettiin PHTA-palvelun hinta
ja resurssien käyttö kiireettömälle ensihoidon tehtävälle. Tämän perusteella laskettiin, kuinka paljon ensihoidon kiireettömät tehtävät maksavat Kainuun sairaanhoitopiirille ensihoidon suorittamina vuodessa. Samoin laskettiin kustannukset silloin,
kun kaikki ensihoidon kiireettömät tehtävät siirretään PHTA-palveluun ja PHTA
hoitaa ensihoidon kiireettömistä tehtävistä 36,3 % (Osatutkimus I). Lopuksi tehtiin
hypoteettinen mallinnus Pohjois-Suomen suurimman väestökeskittymän omaavaan
kaupunkiin Ouluun ja laskettiin teoreettisesti PHTA:n tuomat mahdolliset säästöt
suurkaupungin alueella. Tällä tavoin mallinnettiin teoreettisesti PHTA-palvelun
tuomia mahdollisia säästöjä maaseutumaisessa ja kaupunkimaisessa ympäristössä.
Tässä tutkimuksessa ensihoidon ja PHTA:n kustannuksien laskemisessa käytettiin yhden ensihoitoyksikön ja yhden PHTA sairaanhoitajan laskennallisia kuluja
Kainuussa, jotta voitiin laskea ensihoitotehtävälle ja puhelimessa suoritettavalle
hoidontarpeen arvioinnille hinta (Kainuun sairaanhoitopiirin akuuttihoidon vastuualueen talousarvio v. 2018). Järjestelmän ylläpitoon vaikuttavia kuluja, kuten esimerkiksi kenttäjohto-järjestelmän ja muiden tukipalvelujen hintaa ei laskettu,
koska ensihoitojärjestelmää on ylläpidettävä joka tapauksessa kiireisten tehtävien
vuoksi. Leasing- ja yksikkökohtaisia kuluja käytettiin myös Oulun kaupunkiin,
koska niitä ei ollut saatavilla erikseen Oulun kaupungin alueelta. Näihin kuluihin
käytettiin jakajina Kainuun ja Oulun ensihoidon tehtävien tunnuslukuja (ensihoidon tehtävät, yksikkökohtaiset tehtävät, kiireettömät ensihoidon tehtävät). Nämä
tiedot saatiin ensihoidon Codea- ja Merlot Medi -potilastietojärjestelmistä.
Kuntaliiton selvityksen, Nordic Healthcare Group -selvityksen (2015) sekä
Kainuun sekä Oulu-Koillismaan ensihoidon talousarvioiden perusteella ensihoitoyksikön vuosikustannukseksi Suomessa voidaan arvioida laskentatavoista riippuen
noin 500 000–750 000 € (Nordic Healthcare Group, 2015; Kuntaliitto, 2016). Todellista hintaa on lähes mahdotonta esittää, ja luotettavaa tietoa ensihoidon kustannuksista on vaikea saada Suomessa monikanavarahoitukseen liittyvien tekijöiden
vuoksi (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019). Ensihoitopalvelun rahoitus koostuu valtionosuuksista, hätäkeskuslaitoksen toimintamenoista, Kelan matkakorvauksista, potilaiden omavastuuosuuksista ja kuntien valmiuskorvauksista.
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5

Tulokset

5.1

Osatutkimus 1: PHTA-palvelua saaneiden potilaiden hoidon
tarpeet ja palveluiden käyttö (Osajulkaisu I)

5.1.1 Ensihoidon kiireettömien asiakkaiden taustatiedot
Hätäkeskus välitti 1.2–28.4.2018 välisenä aikana Kainuun ensihoitopalvelulle
2 864 ensihoidon tehtävää, joista kiireettömiä tehtäviä oli 765 (26,7 %). Nämä kiireettömät tehtävät välitettiin ensihoidon sijaan PHTA-sairaanhoitajalle. Lopulliseen analyysiin poissulkemisien jälkeen hyväksyttiin 700 potilaan tiedot, jotka analysoitiin (Taulukko 3). Ensihoidon kiireettömien potilaiden keski-ikä oli 72 vuotta.
Miehiä ja naisia oli yhtä paljon. Vain viisi tapausta koski alle 16-vuotiasta lapsipotilasta. Kolmasosa yhteydenotoista tapahtui virka-aikana (ma–pe klo 8.00–16.00).
Tutkimusjakson aikana 10 % tutkimuspotilaista soitti hätäkeskukseen useammin
kuin kerran kiireettömän asian vuoksi (Taulukko 3).
5.1.2 Potilaiden hoidon tarpeet ICPC-2 käyntisyy -luokituksella ja
palveluiden käyttö
PHTA-sairaanhoitajien tekemän hoidon tarpeen arvioinnin mukaan 63,7 %
(n = 446; 95 % CI: 60,1 %–67,2 %) potilaista tarvitsi ensihoidon palvelua, 19 %:lle
(n = 133; 95 % CI: 16,3 %–22,1 %) potilaista riitti pelkkä puhelimitse toteutettu
terveysneuvonta ja 17,3 % (n = 121; 95 % CI: 14,7 %–20,3 %) potilaista ohjattiin
muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin ensihoidon sijaan. Suurin osa puheluista
(67,3 %) tapahtui päivystysaikaan ja terveysneuvontaa annettiin useimmiten päivystysaikana. Yhteydenottojen yleisimmät syyt olivat hätäkeskuksen luokituksen
sekä PHTA-sairaanhoitajan tekemän ICPC-2-luokituksen mukaan seuraavat: yleiset ja määrittelemättömät oireet ja heikentynyt yleistila, tuki- ja liikuntaelinoireet,
kaatumiset sekä mielenterveysongelmat ja päihteiden väärinkäyttö. Tutkimusjakson aikana 10 % potilaista soitti hätäkeskukseen useammin kuin kerran. Tämän
10 %:n paljon palveluita käyttävien potilaiden ryhmän soitot muodostivat 29,3 %
kaikista tutkimuspopulaation soitoista hätäkeskukseen. Yleisimmin näiden potilaiden hätäkeskukseen soiton syyt olivat samat kuin muilla potilailla (Taulukko 3).
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Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneiden (n = 700) taustatiedot sekä hätäkeskuksen
ja ICPC-2:n mukaiset oireet (Muokattu osajulkaisun I taulukosta 3).
Taustatieto

Kaikki

Terveys-

Palvelun

Oire

tehtävät

neuvonta

ohjaus

133 (19,0)

121 (17,3)

Tehtävät, n (%)
Keski-ikä, vuosina
Sukupuoli, n (%)
Lapsipotilaat (< 16 v), n (%)

700 (100,0)
72

Ensihoito
446 (63,7)

68

68

350 (50,0)

66 (18,9)

57 (16,3)

227 (64,9)

74

5 (0,7)

1 (20,0)

3 (60,0)

1 (20,0)

Tehtävän alkamisaika, n (% sarakkeittain)
Virka-aika (8.00–16.00 ma–pe), n (%)

231 (100,0)

19 (8,2)

35 (15,2)

175 (75,6)

Päivystysaika, n (%)

471 (100,0)

114 (24,2)

86 (18,3)

271 (57,5)

Hätäkeskuksen hälytyskoodi, n (% sarakkeittain)
Yleinen heikkous; epäspesifisiä oireita

276 (39,4)

46 (34,6)

44 (36,4)

186 (41,7)

Raaja-, vartalo- tai selkäkipu

134 (19,1)

35 (26,3)

30 (24,8)

69 (15,5)

Kaatuminen

84 (12,0)

8 (6,0)

10 (8,3)

66 (14,8)

Mielenterveydellinen syy

70 (10,0)

14 (10,5)

13 (10,7)

43 (9,6)

Pahoinvointi, ripuli, ummetus, virtsaamisoireet

70 (10,0)

12 (9,0)

13 (10,7)

45 (10,1)

Vatsakipu

32 (4,6)

7 (5,3)

4 (3,3)

21 (4,7)

Pääkipu

16 (2,3)

6 (4,5)

3 (2,5)

7 (1,6)

Haava

8 (1,1)

1 (0,8)

4 (3,3)

3 (0,7)

Verenvuoto peräsuolesta tai emättimestä

5 (0,7)

0 (0)

0 (0)

5 (1,1)

Verenvuoto korvasta tai nenästä

3 (0,4)

2 (1,5)

0 (0)

1 (0,2)

Muu verenvuoto

2 (0,3)

2 (1,5)

0 (0)

0 (0)

ICPC-2-pääkategoriat, n (% sarakkeittain)
A Yleiset ja määrittelemättömät

225 (32,1)

30 (22,6)

26 (21,5)

169 (37,9)

D Ruoansulatuskanava

81 (11,6)

19 (14,3)

12 (9,9)

50 (11,2)

K Sydän ja verisuonisto

27 (3,9)

9 (6,8)

4 (3,3)

14 (3,2)

L Tuki- ja liikuntaelimistö

156 (22,3)

34 (25,6)

37 (30,6)

85 (19,1)

N Neurologinen

39 (5,6)

7 (5,3)

6 (5,0)

26 (5,8)

P Psykologinen

91 (13,0)

17 (12,8)

17 (14,1)

57 (12,9)

R Hengitys

29 (4,1)

6 (4,5)

8 (6,6)

15 (3,4)

S Iho

22 (3,1)

4 (3,0)

7 (5,8)

11 (2,5)

U Urologinen

12 (1,7)

1 (0,8)

3 (2,5)

8 (1,8)

8 (1,1)

4 (3,0)

0 (0)

4 (0,9)

Z Sosiaalinen ongelma
Puuttuva tieto
Paljon palveluita käyttävät potilaat, n (%)

10 (1,4)
205 (100,0)

47 (22,9)

38 (18,5)

120 (58,5)

A Yleiset ja määrittelemättömät

56 (27,3)

L Tuki- ja liikuntaelimistö

48 (23,4)

13 (27,6)

7 (5,8)

36 (30,0)

13 (27,6)

13 (18,4)

P Psykologinen

22 (18,3)

44 (21,5)

9 (19,1)

8 (21,1)

27 (22,5)

Muut

51 (24,9)

11 (23,4)

10 (26,3)

30 (25,0)

ICPC-2-pääkategoriat, n (% sarakkeittain)

Puuttuva tieto
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6 (2,9)

5.1.3 Potilaiden ensihoidon tarve
PHTA:n jälkeen osa potilaista (n = 446) ohjattiin ensihoitopalveluun. Näistä 56 %
(n = 250; 95 % CI: 51,4 %–60,6 %) potilaista tarvitsi ensihoidon kuljetuksen jatkohoitoon; 185 potilasta kuljetettiin keskussairaalaan, 64 terveyskeskukseen ja yksi
potilas kuljetettiin hoivakotiin. Suurin osa kuljetuksista luokiteltiin ensihoitajien
toimesta kiireettömiksi. Niistä potilaista, joita ei kuljetettu, 74 (37,8 %; 95 % CI:
31,3 %–44,7 %) jäi kotiin tutkimusten ja hoidon jälkeen. Potilaista 78 (39,8 %;
95 % CI: 33,2 %–46,8 %) ei tarvinnut lainkaan hoitoa tai ensihoidon kuljetusta.
Ensihoitajat ohjasivat 23 (11,7 %; 95 % CI: 7,9 %–17,0 %) potilasta päivystykseen
tai terveyskeskukseen omalla kyydillä tai taksilla. Ensihoidolle ohjattujen potilaiden yleisimmät ICPC-2-pääluokat olivat yleiset ja määrittelemättömät oireet ja heikentynyt yleistila, tuki- ja liikuntaelinoireet sekä mielenterveysongelmat ja päihteiden väärinkäyttö.
5.2

Osatutkimus 2: Ensihoidon kiireettömien potilaiden
tyytyväisyys ensihoitopalveluun integroituun PHTA-palveluun
(Osajulkaisu II)

5.2.1 Potilaiden taustatiedot
Puhelinhaastatteluun osallistuneiden keski-ikä oli 62 vuotta. Suurin osa haastatelluista (61 %) oli naisia. Hieman yli puolet haastatelluista (52 %) asui yksin ja 26 %
kuului johonkin kotiin vietävän palvelun piiriin. Omaishoitoa sai 6 % haastatelluista. Noin puolet (53 %) potilaista oli soittanut itse hätäkeskukseen ja noin puolet
(47 %) puheluista oli soittanut joku muu (potilaan omainen, sukulainen tai hoitaja).
Yleisimmät syyt hätäkeskukseen soittamiselle olivat heikentynyt yleistila (46 %),
määrittelemätön selkä-, raaja- tai vartalokipu (23 %) ja kaatuminen (11 %). Lähes
kaksi kolmasosaa potilaista asui alle 10 km:n päässä lähimmästä auki olevasta terveydenhuollon päivystyksestä (Taulukko 4).
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Taulukko 4. Potilaiden taustatiedot (n = 127) perustuen hälytys- ja haastattelutietoihin.
Taustatiedot
Kaikki1

n (%)
127

Mies

50 (39,4)

Nainen

77 (60,6)

Hälytysaika2
Virka-aika

47 (37,0)

Päivystysaika

80 (63,0)

Palveluohjaus hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen
Puhelinneuvonta ja hoito-ohjeet

29 (22,8)

Ohjattu muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin

28 (22,0)

Ohjattu ensihoidolle

70 (55,1)

Hätäkeskuksen hälytyskoodit
Yleinen heikkous; epäspesifisiä oireita

58 (45,7)

Raaja-, vartalo- tai selkäkipu

29 (22,8)

Kaatuminen

15 (11,0)

Muu

25 (19,7)

Hätäkeskukseen soittaja
Potilas

67 (52,8)

Perheenjäsen tai ystävä

46 (36,2)

Terveydenhuollon ammattihenkilö

14 (11,0)

Asumismuoto
Asuu yksin

66 (52,0)

Ei asu yksin

59 (46,5)

Puuttuva tieto

2 (1,5)

Tukipalvelut
Ei kotiin tuotavia palveluita

79 (62,2)

On kotiin tuotava palvelu (sisältää omaishoidon)

40 (31,5)

Hoivakodin asukas

7 (5,5)

Puuttuva tieto

1 (0,8)

Matka lähimpään päivystykseen

1

Alle 10 km

81 (63,8)

Yli 10 km

46 (36,2)

Keski-ikä 61,9 vuotta, 2 Takaisinsoiton keskimääräinen viive 5,7 minuuttia
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5.2.2 Potilastyytyväisyys
Potilastyytyväisyyttä arvioitiin neljällä osa-alueella: Hoitoketjun toimivuus,
PHTA:n joustavuus, hätäkeskuksen toiminta ja hoidon tarpeen arviointi puhelimessa (Taulukko 2). Kaiken kaikkiaan potilastyytyväisyys oli korkeaa ja vaihteli
70,9–85 %:n välillä eri potilastyytyväisyyden osa-alueilla. Tyytyväisimpiä olivat
naiset ja potilaat, jotka eivät pitäneet ensihoidon palvelua itselleen tarpeellisena tai
vaihtoehtoisesti ne, jotka saivat ensihoidon palvelua. Tyytyväisempiä olivat myös
päivystysaikaan hätäkeskukseen soittaneet sekä kaatumisen vuoksi soittaneet potilaat. Kaikissa pääkategorioissa PHTA-palveluun olivat erityisen tyytyväisiä
(95,3 %) ne potilaat, jotka eivät pitäneet ensihoidon palvelua itselleen tarpeellisena.
Tyytyväisyyttä PHTA-palveluun heikensi kipuoireilu, halu saada ensihoidon palvelua ja virka-aikana soitettu hätäkeskuspuhelu.
5.2.3 Tyytyväisyys hoitoketjun toimintaan
Suurin osa (80,3 %) potilaista oli tyytyväisiä koko hoitoketjun toimivuuteen. Naiset olivat tyytyväisempiä kuin miehet (88,3 %–68,0 %; p = 0,005). Potilaat, jotka
saivat ensihoidon palvelua PHTA:n jälkeen (91,4 %) olivat tyytyväisempiä kuin ne,
jotka saivat puhelimitse terveysneuvontaa (65,5 %) tai jotka ohjattiin muihin terveydenhuollon palveluihin (67,9 %) (p = 0,002). Potilaat, jotka tarvitsivat apua
kaatumisen (93,3 %) tai heikentyneen yleistilan (88,1 %) vuoksi, olivat erittäin tyytyväisiä hoitoketjun toimivuuteen. Potilaat, jotka olivat soittaneet hätäkeskukseen
kipuun liittyvien oireiden vuoksi (65,5 %), olivat tyytymättömämpiä hoitoketjun
toimivuuteen.
5.2.4 Tyytyväisyys PHTA:n joustavuuteen
Kaksi kolmasosaa potilaista (70,9 %) oli tyytyväisiä PHTA-palvelun joustavuuteen. Potilaat, joille riitti vain terveysneuvonta (n = 23, 79,3 %), olivat tyytyväisempiä kuin ne potilaat, jotka saivat ensihoidon palvelua (n = 47, 67,1 %) tai ne,
jotka ohjattiin muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin (n = 20, 71,4 %). Päivystysaikana soittaneet potilaat (n = 63, 78,6 %) olivat tyytyväisempiä palvelun joustavuuteen kuin potilaat, jotka soittivat virka-aikana. Tyytymättömämpiä palvelun joustavuuteen olivat ne potilaat, jotka saivat kotiin vietäviä palveluita (p = 0,041) ja ne,
jotka soittivat virka-aikaan (p = 0,009).
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5.2.5 Tyytyväisyys hätäkeskuksen toimintaan
Potilaiden tyytyväisyys oli korkeaa hätäkeskuksen toimintaa kohtaan (n = 103,
81,1 %). Tyytyväisyyttä lisäsi se, että hätäkeskuspäivystäjä käytti tarpeeksi aikaa
potilaiden ongelmien kartoittamiseen ja ymmärsi potilaiden tarpeita. Virka-aikana
soittaneet potilaat olivat useimmiten tyytymättömiä hätäkeskuksen toimintaan
PHTA-palvelun aikana (p = 0,029).
5.2.6 Tyytyväisyys puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin
Tyytyväisyys oli korkeaa PHTA-sairaanhoitajan puhelimitse tekemään hoidon tarpeen arviointiin (n = 108, 85,0 %). Yli 90 % potilaista, jotka soittivat kaatumisen
tai heikentyneen yleistilan vuoksi, olivat tyytyväisiä hoidon tarpeiden arviointiin
puhelimitse. Eniten tyytymättömiä hoidon tarpeiden arviointiin puhelimessa olivat
potilaat, jotka olivat halunneet saada ensihoidon palvelua (p = 0,026) ja potilaat,
jotka olivat soittaneet kivun vuoksi (p = 0,022) (Taulukko 5).
5.3

Osatutkimus 3: Ensihoidon ja PHTA-palvelun resurssien käyttö
ja kustannusten jakaantuminen (Osajulkaisu III)

5.3.1 Kainuun ja Oulun ensihoidon sekä Kainuun PHTAtehtävämäärät vuonna 2018
Kainuun sairaanhoitopiirin alueella asukkaita on noin 74 000 ja Oulun kaupungissa
noin 200 000. Vuonna 2018 ensihoitotehtäviä Kainuussa oli 18 948, joista kiireettömiä tehtäviä 5 295. Oulun kaupungissa ensihoitotehtäviä oli 32 100, joista kiireettömiä tehtäviä 8 584. Kainuussa kiireettömän tehtävän keskimääräinen kestoaika oli 1,69 tuntia ja Oulussa 1,1 tuntia. Asukaslukuun suhteutettuna ensihoitopalvelu suoritti Kainuussa 71,5 ja Oulussa 42,9 kiireetöntä tehtävää tuhatta asukasta
kohden. Kainuun PHTA-yksikkö toimii Kajaanin keskussairaalan päivystyksen yhteydessä. PHTA-puheluihin vastaa aamu- ja iltavuorossa kaksi PHTA-sairaanhoitajaa ja yöllä yksi. Yksikkö vastaanottaa vuodessa noin 32 200 puhelua. Pilotinaikainen keskimääräinen puhelun käsittelyaika oli 0,2 tuntia, joka sisältää myös potilastietojen kirjaukseen kuluvan ajan.
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68 (88,3)

37 (78,7)

Kyllä, n = 47

64 (91,4)

Ohjattu ensihoito, n = 70

67 (83,8)

Päivystysaika, n = 80
48 (69,6)
41 (95,3)
12 (85,7)

Kyllä, n = 68

Ei, n = 43

EOS5, n = 14

Ensihoitotoive1, 4

35 (74,5)

Virka-aika, n = 47

Soittoaika

19 (65,5)
19 (67,9)

Puhelinneuvonta, n = 29

Ohjattu muihin3, n = 28

Palveluihin ohjaus2

64 (81,0)

Ei, n = 79

Kotihoidon palvelu1

34 (68,0)

Mies, n = 50

0,755

2 (14,3)

2 (4,7)

21 (30,4) 0,002

13 (16,3)

12 (25,5) 0,249

6 (8,6)

9 (32,1)

10 (34,5) 0,002

10 (21,3)

15 (19)

9 (11,7)

16 (32,0) 0,005

32 (64,0)

12 (85,7)

41 (95,3)

36 (52,2)

63 (78,6)

27 (57,4)

47 (67,1)

20 (71,4)

23 (79,3)

28 (59,6)

61 (78,2)

58 (76,3)

18 (36,0) 0,134

1 (7,7)

2 (4,7)

33 (47,8) 0,000

16 (20,3)

20 (42,6) 0,009

22 (31,9)

8 (28,6)

6 (20,7) 0,540

19 (40,4)

17 (21,8) 0,026

18 (23,7)

12 (85,7)

41 (95,3)

49 (71,0)

69 (86,3)

34 (72,3)

59 (84,3)

21 (75,0)

23 (79,3)

40 (85,0)

64 (81,0)

65 (85,5)

38 (77,6)

1 (7,7)

2 (4,7)

19 (27,9) 0,003

9 (11,5)

13 (27,7) 0,029

10(14,5)

7 (25,0)

5 (17,9) 0,463

9 (19,1)

13 (16,9) 0,749

11 (14,5)

11 (22,4) 0,253

13 (92,9)

41 (95,3)

53 (76,8)

71 (88,6)

37 (78,7)

62 (88,6)

22 (78,6)

24 (82,8)

40 (85,0)

67 (84,8)

70 (90,9)

38 (77,6)

1 (7,1)

2 (4,7)

15 (22,1) 0,026

8 (10,1)

10 (21,3) 0,114

8 (11,4)

6 (21,4)

4 (14,3) 0,405

6 (13,0)

12 (15,2) 0,742

7 (9,1)

11 (22,4) 0,037

18 (14,2)

n (%)

108 (85,0)

n (%)

22 (17,3)

n (%)

103 (81,1)

n (%)

36 (28,3)

n (%)

90 (70,9)

n (%)

25 (19,7)

n (%)

102 (80,3)

n (%)

p

Tyytymätön

Tyytyväinen

p

Tyytymätön

Tyytyväinen

p

Tyytymätön

Tyytyväinen

p

Tyytymätön

Hoidon tarpeen arviointi

Hätäkeskuksen toiminta

Tyyty-

PHTA:n joustavuus

väinen

Hoitoketjun toimivuus

Nainen, n = 77

Sukupuoli

Kaikki, n (%)

Taustamuuttuja

Taulukko 5. Potilastyytyväisyyden osa-alueet taustamuuttujittain (n = 127) (Muokattu osajulkaisun II taulukosta 2).
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Muut, n = 24

1 (6,7)
7 (29,2)

44 (74,6)

18 (20,0)

12 (80,0)

16 (55,2)
6 (25,0)

3 (20,0)

13 (44,8)

14 (24,1) 0,204

20 (19,4)

11 (73,3)

20 (69,0)

52 (88,1)

4 (16,7)

4 (26,7)

8 (28,6)

6 (10,3) 0,127

20 (18,5)

14 (93,3)

20 (69,0)

54 (91,5)

4 (6,9)

4 (16,8)

1 (6,7)

9 (31,9)

0,022

yksi puuttuva tieto, 2 palvelun ohjaus hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen, 3 ohjattu muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin, 4 halusiko potilas ensihoidon tekevän

14 (93,3)
17 (70,8)

Kaatuminen, n = 15

7 (11,9) 0,026
10 (34,5)

hänelle hoidon tarpeen arvioinnin PHTA:n sijaan, 5 ei osaa sanoa

1

52 (88,1)
19 (65,5)

Kipu, n = 29

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

p

Tyytymätön

Tyytyväinen

p

Tyytymätön

Tyytyväinen

p

Tyytymätön

Tyytyväinen

p

Tyytymätön

Hoidon tarpeen arviointi

Hätäkeskuksen toiminta

Tyyty-

PHTA:n joustavuus

väinen

Hoitoketjun toimivuus

Yleistilan lasku, n = 59

Soiton syy

Taustamuuttuja

5.3.2 Ensihoidon ja PHTA:n kulurakenne vuonna 2018
Kainuun soten talousarvion (2018) mukaan ensihoitajan sekä PHTA-sairaanhoitajan keskituntipalkka työnantajakuluineen on 35 €/tunti, joten kahden ensihoitajan
miehittämän ensihoitoyksikön palkkakustannus on laskennallisesti 70 €/tunti. Ensihoitoyksiköiden keskimääräinen leasingsopimusten hinta on 153 000 €/neljä
vuotta. Täten ensihoitoyksikön leasingkustannukset vuodessa ovat 38 250 €. Muut
ensihoitoyksikön kustannukset vuositasolla muodostuvat tilavuokrista (14 001 €),
polttoainekustannuksista (13 214 €), yksiköiden ja tilojen huolloista ja kunnossapidosta (7 143 €), ensihoidon sähköisestä kirjaamisjärjestelmästä (1 500 €) sekä
puhelinkuluista (710 €). PHTA-palvelun hinta voidaan laskea sairaanhoitajan tuntipalkasta (35 €), tilavuokrasta (1 224 €) sekä IT-, ja puhelinkuluista (528 €). Laskennallisesti yhden kiireettömän tehtävän hinta PHTA-sairaanhoitajan hoitamana
on 7,03 €, josta palkkakustannukset ovat 7,00 €. Ensihoitoyksiköiden suorittamana
kiireettömän tehtävän laskennalliseksi hinnaksi muodostui Kainuussa 172,8 € ja
Oulussa 102,2 € (Taulukko 6).
Taulukko 6. Ensihoidon kiireettömän tehtävän kulurakenne Kainuussa ja Oulun kaupungin alueella sekä PHTA:n suorittamana vuonna 2018 (Muokattu osajulkaisun III taulukosta 1).
Kustannus

Kiireettömän tehtävän kulut
Kainuu

Oulu

Ensihoitoyksikön yleiset kustannukset

55,2 €

25,1 €

Ensihoitoyksikön leasingkustannus

28,3 €

9,6 €

Ensihoitoyksiköiden polttoainekulut

9,7 €

5,7 €

PHTA

Huoltokulut, yksiköt ja tilat

5,3 €

3,1 €

Ensihoitoyksikön tietojärjestelmät

1,1 €

0,4 €

10,3 €

6,1 €

0,02 €

0,5 €

0,2 €

0,01 €

Tilavuokrat
Puhelin-, IT- ja VIRVE-kulut
Ensihoitoyksikön/PHTA:n palkkakustannukset

117,6 €

77,1 €

7,00 €

Kiireettömän tehtävän keskimääräinen kustannus

172,8 €

102,2 €

7,03€

5.3.3 Ensihoidon ja PHTA-resurssien jakaantuminen ja kustannukset
Vuonna 2018 ensihoitopalvelu käytti Kainuussa 17 791 tuntia ja Oulussa 18 891
tuntia kiireettömien ensihoidon tehtävien hoitoon. Jos PHTA-palvelun vastaanottaisi kaikki kiireettömät ensihoidon tehtävät Kainuussa kuluisi PHTA59

sairaanhoitajan aikaa 1 059 tuntia ja Oulussa 1 717 tuntia. Samaan aikaan PHTApalvelu vähensi ensihoidon työtuntimäärä Kainuussa 5 399 ja Oulussa 5 140 tuntia.
Tämä voisi merkitä ensihoitopalvelun valmiuden nousua Kainuussa yhden yksikön
osalta 225 vuorokautta ja Oulussa 214 vuorokautta vuodessa (Taulukot 2 ja 3).
Kainuun PHTA-sairaanhoitajien vuosittainen resurssi tunneiksi muutettuna on
14 780 tuntia. Näillä resursseilla PHTA hoitaa Kainuussa keskimäärin 32 200 terveysneuvonta- ja palveluohjauspuhelua, eli yksi PHTA-sairaanhoitaja vastaanottaa
keskimäärin 2,2 puhelua tunnissa. Laskennallisesti Kainuussa on 0,6 kiireetöntä
tehtävää tunnissa ja Oulussa yksi tehtävä tunnissa. PHTA aikaa nämä veisivät Kainuussa 7,2 min ja Oulussa 12 min tunnissa. Tämän mukaan Kainuun PHTA-palvelu
voisi hoitaa kaikki 32 200 terveysneuvontapuhelua sekä Kainuun ja Oulun ensihoidon kiireettömät tehtävät (yhteensä 3,8 puhelua tunnissa).
Kainuun kiireettömät ensihoitotehtävät maksavat laskennallisesti hieman yli
900 000 € vuodessa ja Oulussa hieman sen alle. Teoreettisen laskelman mukaan
PHTA-palvelu voi vähentää Kainuussa ensihoitopalvelun tehtäväkohtaisia menoja
kiireettömien tehtävien osalta 32% (294 912 €) ja Oulussa 29% (258 199€) jos ensihoitoyksiköitä saataisiin vähennettyä valmiudesta (Taulukot 7 ja 8).
Taulukko 7. Kainuun ensihoidon ja PHTA-toiminnan resurssien käyttö ja kulurakenne
vuonna 2018 (Muokattu osajulkaisun III taulukosta 2).
Kainuu (n = 5 295)

Nykyinen

Järjestelmään

palvelujärjestelmä

integroitu PHTA

Erotus

Työtunnit (h)
Ensihoidon työtunnit
PHTA:n työtunnit
Yhteensä

17 791

11 333

-6 458

0

1 059

+1 059

17 791

12 392

-5 399

622 692

396 655

-226 037

0

37 065

+37 065

292 284

186 185

-106 099

Kustannukset (€)
Ensihoidon palkkakulut
PHTA:n palkkakulut
Ensihoidon muut kulut
PHTA:n muut kulut
Yhteensä

0
914 976

159
620 064

+159
-294 912

Oulun kaupungissa on enemmän asukkaita kuin koko Kainuun soten alueella ja
kiireettömiä tehtäviä on 48 % enemmän kuin Kainuussa. Kuitenkin Kainuussa kiireettömien tehtävien tapahtuvuus on suurempaa kuin Oulussa, ja yhden tehtävän
laskennallinen säästö PHTA-toiminnolla on 41 % suurempi Kainuussa. PHTA:n
tuomat mahdolliset säästöt ovat siten 12,4 % suuremmat Kainuussa kuin Oulussa.
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Laskennallisesti PHTA-palvelun antama terveysneuvonta ja hoito-ohjeet (19%)
voisi tuottaa teoreettisesti mahdollisia tehtäväkohtaisia säästöjä Kainuussa
136 622 € ja Oulussa 106 375 €.
Taulukko 8. Oulun ensihoidon ja PHTA-toiminnan resurssien käyttö ja kulurakenne
vuonna 2018 (Muokattu osajulkaisun III taulukosta 3).
Oulu (n = 8 587)

Nykyinen

Järjestelmään

palvelujärjestelmä

integroitu PHTA

Erotus

Työtunnit (h)
Ensihoidon työtunnit
PHTA:n työtunnit
Yhteensä

18 891

12 034

-6 857

0

1 717

+1 717

18 891

13 751

-5 140

662 058

421 731

-240 327

0

60 109

+60 109

215 534

137 295

-78 239

0

258

+258

877 592

619 393

-258 199

Kustannukset (€)
Ensihoidon palkkakulut
PHTA:n palkkakulut
Ensihoidon muut kulut
PHTA:n muut kulut
Yhteensä

5.4

Yhteenveto tuloksista

Kuvio 4. Tutkimustulosten yhteenveto. Osatutkimus 1, Osajulkaisu I.
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Kuvio 5. Tutkimustulosten yhteenveto. Osatutkimus 2, Osajulkaisu II.

Kuvio 6. Tutkimustulosten yhteenveto. Osatutkimus 3, Osajulkaisu III.
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6

Pohdinta

6.1

Tulosten tarkastelu

Tämän tutkimuksen mukaan PHTA-palvelu voi vähentää ensihoidon kiireettömiä
tehtäviä yli kolmanneksella. Viidennes potilaista tarvitsi vain puhelinneuvontaa ja
hoito-ohjeita, eivätkä nämä potilaat siten kuormittaneet muita sosiaali- ja terveyspalveluja PHTA-palvelun jälkeen. PHTA-toiminnan jälkeen ensihoidon kuljetusta
jatkohoitoon tarvitsi enää kolmannes kiireettömistä potilaista. PHTA-toiminta
näyttäisi siten vähentävän myös päivystyksen työmäärää. (I)
Potilastyytyväisyyttä arvioitiin neljällä osa-alueella: hoitoketjun toimivuus,
PHTA:n joustavuus, hätäkeskuksen toiminta ja hoidon tarpeen arviointi puhelimessa. Kaiken kaikkiaan potilastyytyväisyys oli korkeaa vaihdellen 70,9–85 %:n
välillä potilastyytyväisyyden eri osa-alueilla. Kaikilla tyytyväisyyden osa-alueilla
PHTA-palveluun olivat erityisen tyytyväisiä ne potilaat (95,3 %), jotka eivät kokeneet ensihoidon palvelua itselleen välttämättömäksi. (II)
PHTA-toiminta voi tuoda merkittäviä säästöjä ensihoidon kulurakenteeseen
toiminnan nopeuden ja merkittävästi pienempien palkkakustannusten vuoksi. Kustannusten ja resurssien näkökulmasta PHTA-toiminta voi hillitä tai jopa pysäyttää
ensihoitopalvelun resurssien ja kustannusten kasvun. (III)
6.1.1 Hoidon tarpeet ja palveluiden käyttö
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ensihoidon kiireettömiä tehtäviä esiintyy kaikissa ikäryhmissä aikuisväestössä. Asiakkaiden keski-ikä on kuitenkin korkea ja
vanhusväestön ongelmat korostuvat selkeästi. Potilaiden ongelmat ovat moninaisia
ja epäselviä, ja tehtävät jakaantuvat lähes kaikkiin hoidon tarpeisiin ICPC-2-luokituksessa. Yli puolet hoidon tarpeista liittyy yleisiin ja epämääräisiin oireisiin tai
tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin tai niihin liittyviin kipuihin. Nämä tulokset ovat
hyvin samansuuntaisia muiden tutkimustulosten kanssa, jotka käsittelevät ensihoidon potilaita ja kiireettömien tehtävien luonnetta (Hoikka ym., 2016; Pekanoja ym.,
2018; Paulin ym., 2020). Yleisimpänä yksittäisenä hoidon tarpeena oli yleistilan
lasku ilman spesifiä oiretta sekä hätäkeskuksen luokituksen että ICPC-2-luokituksen mukaan. Tämä yksittäinen löydös kertonee osittain tiedonsaannin rajoitteista
puhelimessa ja hätäkeskuksen vaikeudesta tunnistaa puhelimessa epäselviä ja
komplisoituneita terveysongelmia (Jones ym., 2011; Hoikka ym., 2016; Paulin ym.,
63

2020; Forsell ym., 2021), mutta myös potilaiden vaikeudesta tunnistaa oman tilan
vakavuus ja kiireellisyys (Wahlberg & Wredling, 1999; Eastwood ym., 2015). Toisaalta Paulin (2020) mukaan yleisin yksittäinen syy ensihoidon hälytykseen Suomessa on yleistilan lasku ilman spesifiä oiretta (13,4 %). Siten kyseisiä tehtäviä voi
myös ohjautua PHTA-palveluun runsaasti. Tässä tutkimuksessa oli myös useita
paljon palveluita käyttäviä henkilöitä sekä henkilöitä, jotka soittavat useasti saadakseen ensihoidon ja muun terveydenhuollon palveluja. Myös psyykkiset syyt
sekä alkoholin tuomat ongelmat näyttävät kohtalaisen suurta osaa tehtävissä. Pekanojan (2018) mukaan joka viidenteen, ja Paulinin (2020) mukaan joka kymmenenteen ensihoidon tehtävään liittyy alkoholin väärinkäyttöä. Ensihoidon tehtäväksi oli luokiteltu myös puhtaasti sosiaalisia ongelmia, joihin ensihoito ei voi vastata nykyisillä resursseilla millään tavalla. Kuitenkaan sosiaalipäivystäjän palveluita ei käytetty yhtään kertaa pilotin aikana.
Kiireettömien ensihoidon potilaiden palveluiden tarve ja käyttö voitiin jakaa
selkeästi kolmeen luokkaan: puhelimessa annettavaan terveysneuvontaan ja hoitoohjeisiin (19 %), ohjaukseen muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin (18 %) ja ensihoidon palveluun (63 %). Tulos on merkittävä, sillä puhelinneuvonnan ja palvelunohjauksen merkitys on yli puolet korkeampi kuin aikaisemman yhdysvaltalaisen
tutkimuksen tulos (12 %). Australiassa ja Englannissa tulokset ovat saman suuntaisia kuin tässä tutkimuksessa muodostaen kuitenkin vajaan kolmanneksen kaikista
tehtävistä (Infinger ym., 2013; Eastwood ym., 2015; Jones ym., 2011). Tulos näyttäytyy merkittävänä myös siksi, että Suomessa kaikki nämä puhelut ohjautuvat ensihoidon tehtäviksi ilman PHTA-palvelun integroimista hätäkeskuksen toimintaan.
Tulevaisuudessa tuleekin pohtia, kuinka paljon ensihoidon resursseja voidaan käyttää sellaiseen kiireettömään hoidon tarpeen arviointiin, josta puhelimitse voitaisiin
hoitaa kolmannes. Puhelimessa annettavan terveysneuvonnan ja hoito-ohjeiden
riittäminen joka viidennelle ensihoidon kiireettömälle potilaalle on merkittävää.
Aikaisempaa tietoa tästä terveysneuvonnan riittävyydestä ei ole löydettävissä Suomesta eikä muualtakaan maailmasta. Pekanojan (2018) mukaan ensihoidon kuljettamatta jättäneistä potilaista jopa 80 %:lle riitti pelkästään ensihoidon antama terveysneuvonta.
Ensihoitoon ohjautuneista asiakkaista jatkohoitoa ja kuljetusta tarvitsi hieman
yli puolet asiakkaista. Kaikista ensihoidon kohtaamista potilaista kohteessa hoitotoimia tarvitsi 17 % potilaista, kun taas minkäänlaista hoitoa tai kuljetusta ei tarvinnut 18 % potilaista. Jatkossa tulisikin tutkia jälkimmäistä potilasryhmää. Hätäkeskus ja PHTA-sairaanhoitajat ovat luokitelleet puhelimessa kyseisen potilasryhmän ensihoidon potilaiksi, mutta ensihoito ei ole löytänyt heiltä yhtään löydöstä,
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jonka vuoksi potilas tarvitsisi hoitoa tai kuljetusta. Mitkä ovat ne oireet, joita puhelimessa ei voida tunnistaa vaarattomiksi, ja voidaanko nyky- ja/tai tulevaisuuden
teknologiaa hyödyntää tulevaisuudessa näiden potilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa puhelimitse tai jollakin muulla etäyhteydellä? Aikaisempien tutkimusten mukaan potilaita, jotka eivät tarvitse hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen kuljetusta tai
mitään hoitotoimenpiteitä, on kuljettamatta jätetyistä potilaista jopa 40 % (Hjälte
ym., 2007; Eastwood ym., 2015; Hoikka ym., 2016; Pekanoja ym., 2018). Näyttääkin siltä, että jos käytössä on hyvin toimiva PHTA-palvelu, joka pystyy hoitamaan
tehtävistä itsenäisesti kolmasosan ja siitä huolimatta ensihoito voi jättää kohtaamistaan potilaista kuljettamatta 44 %, niin päivystyksen käyntimääriä voitaisiin välttää
jopa 64,3 %:lla ensihoidon kiireettömien potilaiden osalta. Aikaisemman tutkimuksen mukaan samalla alueella ilman PHTA-palvelua potilaita jätettiin kuljettamatta
päivystyksiin 40 % (Hoikka ym., 2016) (Kuvio 7). Vaikka tutkimus käsittelikin ensihoidon toimintaa, hyödyt näyttävät olevan myös päivystyksen potilasmäärien
kohdalla merkittäviä.
Tulokset osoittivat, että puhelintriage-sairaanhoitajille ohjatuista asiakkaista
lähes 12 % otti yhteyttä useamman kerran hätäkeskukseen kiireettömän asian
vuoksi seurantajakson aikana. Tämä potilasryhmä muodosti kolmanneksen kaikista
pilotinaikaisista yhteydenotoista. Aikaisemman Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 25 % ensihoidon potilaista on paljon palveluita käyttäviä asiakkaita (Pekanoja ym., 2018). Tarjottujen palveluiden toistuvaa käyttöä ilmiöinä ja siihen liittyviä taustamuuttujia tulisi jatkossa tutkia. Potilasturvallisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää erottaa ne uudelleensoittajat, jotka tarvitsevat välitöntä apua. Ismaelin ym. (2013) ja Scottin ym. (2015) mukaan PHTA-palvelun on osoitettu vähentävän päivystyskäyntejä paljon palveluita käyttävillä potilailla. Tässä tutkimuksessa PHTA-palvelun ei havaittu vähentävän ensihoidon hälytyksiä tässä potilasryhmässä. Hoikka (2017) on pohtinut potilaiden matalaa yhteydenoton kynnystä
hätäkeskukseen. Myös ruotsalaisen tutkimuksen mukaan potilaiden on vaikea määritellä omaa tilannettaan ja sen kiireellisyyttä, ja siksi he usein soittavat hätäkeskukseen (Wahlberg & Wredling, 1999). Hoikan (2017) mukaan yhtenä syynä voi
olla, se että Suomen perusterveydenhuollon palveluita on ajettu alas 2000-luvulla
ja lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanottoaikoja ei aina ole saatavilla, minkä vuoksi
hätäkeskus on ainoa paikka, johon potilaat voivat soittaa ympäri vuorokauden tietäen, että sieltä saa avun. Englantilaisen tutkimuksen mukaan PHTA-palvelun
hyöty on juuri siinä, että aikoja voidaan varata joustavasti ja potilaalle on tarjolla
erilaisia hoitovaihtoehtoja (Jones ym., 2011).
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Kuvio 7. Potilaan ohjaus palveluihin perinteisen ensihoitoketjun ja PHTA-palvelun integraatiolla.

Näyttää siltä, että Suomeen tarvitaan PHTA-palvelun integraatiota hätäkeskuksen
ja ensihoidon väliin STM:n (Kurola ym., 2016) ehdotuksen mukaisesti. PHTA-palvelun hyödyt ensihoidon ja potilaan oikean hoitoon ohjauksen kannalta näyttäisivät
olevan kuitenkin vielä suuremmat, jos perusterveydenhuollon muita palveluita olisi
enemmän käytössä. Palveluiden saatavuus voisi vähentää myös ihmisten matalaa
yhteydenottokynnystä hätäkeskukseen (Hoikka ym., 2016).
Tulosten mukaan PHTA-palvelu ensihoidon kiireettömille potilaille on tehokasta, ja toiminnalla voidaan vähentää kolmannes ensihoidon tehtävistä. Näistä tehtävistä joka viides ei kuormita muita sosiaali- ja terveyspalveluja lainkaan puhelun
jälkeen. Yhdistämällä PHTA:n ja ensihoidon toiminnot voidaan välttää jopa 64,3 %
päivystyksen käyntimääristä kiireettömien ensihoidon potilaiden osalta.
6.1.2 Potilastyytyväisyys
Tämä tutkimus on tiettävästi maailmanlaajuisestikin ainoa, joka käsittelee potilastyytyväisyyttä ja siihen liittyviä taustatekijöitä tilanteessa, jossa pyritään tekemään
muutoksia ensihoitopalveluun ja ensihoidon järjestämistapaan. Kokonaisuudessaan ensihoidon kiireettömien potilaiden tyytyväisyys oli korkeaa palveluun, jossa
PHTA-palvelu on integroitu hätäkeskuksen riskinarvioinnin jälkeiseksi toiminnaksi ensihoidon sijaan. Erityisesti ne potilaat, jotka eivät kokeneet tarvitsevansa
välttämättä ensihoidon palvelua tai olivat jostakin syystä epävarmoja sen tarpeellisuudesta, olivat tyytyväisiä kaikkiin mitattuihin tyytyväisyyden osa-alueisiin.
Näyttääkin siltä, että potilaat soittavat usein hätäkeskukseen, koska eivät pysty itse
arvioimaan oman tilansa kiireellisyyttä. Tämän takia ei olekaan yllättävää, että
juuri nämä potilaat ovat erittäin tyytyväisiä saatuaan välittömän hoidon tarpeen arvioinnin ja ammatillisen ohjauksen tilanteeseensa puhelimitse välttäen näin ensihoidon vierailun ja mahdollisesti päivystyskäynnin. Myös aikaisemmin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että potilailla on vaikeuksia tunnistaa oman tilanteensa
kiireellisyys ja juuri siksi PHTA-palvelun on arveltu olevan hyvä vaihtoehto potilastyytyväisyyden lisäämiseksi (Wahlberg & Wredling, 1999; Bunn ym. 2005;
Eastwood ym., 2015).
Tutkimuksen aikana kehitettiin uusi potilastyytyväisyyden mittari. Mittari
osoittautui luotettavaksi ja sopii hyvin mittaamaan potilastyytyväisyyden eri osaalueita. Tässä tutkimuksessa potilastyytyväisyys jaettiin neljään pääkategoriaan:
tyytyväisyys hoitoketjun toimivuuteen, PHTA:n joustavuuteen, hätäkeskuksen toimintaan ja puhelimessa tehtyyn hoidon tarpeen arviointiin. Tulosten mukaan tyytyväisyys PHTA-palveluun on korkeaa, kun PHTA on integroitu koko ensihoidon
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hoitoketjuun toimivaksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi. Näin pyritään löytämään
ratkaisu potilaan ongelmaan ensimmäisestä kontaktista lähtien. Suomessa tällaista
muutosta ensihoidon palveluketjussa ei ole aiemmin tehty, eikä tyytyväisyyttä ja
siihen liittyviä tekijöitä siten ole voitu mitata.
Hoitoketjun toimivuus on olennainen osa potilastyytyväisyyden arviointia.
Usein ne potilaat, jotka saivat ensihoidon palvelua PHTA:n jälkeen olivat tyytyväisempiä hoitoketjun toimivuuteen kuin ne, jotka saivat neuvontaa tai ohjausta muihin palveluihin. Ensihoitopalvelun saaminen näyttää lisäävän PHTA:n siirrettyjen
potilaiden tyytyväisyyttä myös aikaisempien tutkimusten mukaan (Leibowitz ym.,
2003; Eastwood ym., 2015). Mielenkiintoista tuloksissa on, että välttämättä toive
saada ensihoidon palvelua ei korreloi aina tyytyväisyyden kaikkien osa-alueiden
kanssa. Tuloksista kävi ilmi, että muihin palveluihin ohjatut potilaat olivat tyytyväisempiä PHTA:n joustavuuteen kuin ne potilaat, jotka saivat ensihoidon palvelua. Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittavatkin, että kiireettömien potilaiden ensimmäinen yhteydenotto terveydenhuoltoon hoidon tarpeen arvioimiseksi tapahtuu
useimmiten puhelimitse. Usein sairaanhoitaja pystyykin arvioimaan hoidon tarpeensa ja ohjaamaan heidät oikeiden sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin (Leppänen, 2010; Wahlberg ym., 2003; Ernesäter ym., 2016) jopa nopeammin kuin ensihoitopalvelu (Eastwood ym., 2016). Tyytyväisiä palvelun joustavuuteen olivat
myös potilaat, jotka soittivat virka-ajan ulkopuolella ja ne, jotka eivät kuulu kotiin
tuotavien palveluiden piiriin. Nämä tulokset kertonevat siitä, että päivystyksellinen
palveluverkosto on vähäistä ja esimerkiksi pitkien välimatkojen Kainuussa ihmiset
ovat tyytyväisiä saadessaan päivystysaikana terveydenhuollon ammattilaisen palveluja välittömästi soittonsa jälkeen. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä ajatusta, sillä niiden mukaan tyytyväisyys PHTA:n joustavuuteen kasvaa, jos hoitotarpeiden arviointi voidaan tehdä kokonaan puhelimitse (Wahlberg & Wredling, 1999;
Orava ym., 2012; Tarkiainen ym., 2012). Tyytyväisyyttä lisää myös se, että puheluun käytetään riittävästi aikaa, tarjotaan erilaisia hoitovaihtoehtoja ja varsinkin se,
jos puhelulla kyetään välttämään tarpeettomia sairaalakäyntejä (Wahlberg ym.,
2003).
Tutkimuksen mukaan potilaat olivat hyvin tyytyväisiä hätäkeskuksen toimintaan ja siihen, että hätäkeskuspäivystäjä käytti riittävästi aikaa heidän ongelmiensa
kartoittamiseen. Potilaille jäi myös käsitys, että päivystäjät ymmärsivät hyvin heidän hoidon tarpeensa. Tämä on mielenkiintoinen tulos, koska aikaisempien tutkimusten mukaan Suomessa hätäkeskuspäivystäjillä voi olla vaikeuksia tunnistaa kiireettömien potilaiden ongelmia ja ylipriorisointia tapahtuu (Hoikka ym., 2016; Kurola ym., 2016). Nämä ongelmat eivät kuitenkaan näytä välittyvän potilaille, vaan
68

potilaat olivat tyytyväisiä nimenomaan hätäkeskuspäivystäjän ymmärrykseen heidän ongelmistaan ja puheluun käytettyyn aikaan. Toisaalta tyytyväisyyteen voi vaikuttaa myös potilaiden vaikeus tunnistaa oman tilanteen kiireellisyyttä ja vakavuutta. Tällöin he ovat tyytyväisiä siihen, että hätäkeskus ohjaa heidät PHTA-palveluun. On myös huomioitava, että suomalaiset arvostavat perinteisesti viranomaisia ja heidän toimintaansa hyvin korkealle (Weziak-Bialowolska, 2015). Hätäkeskuksen omien potilastyytyväisyyskyselyjen mukaan arvostus ja tyytyväisyys hätäkeskuksen toimintaa kohtaan on korkeaa (Hätäkeskus, 2017).
Yli 80 % potilaista oli erittäin tyytyväisiä hoidon tarpeen arviointiin puhelimitse, ja naiset olivat huomattavasti tyytyväisempiä kuin miehet. On kuitenkin huomioitava, että potilasryhmien välillä oli eroa tyytyväisyydessä hoidon tarpeen arviointiin. Lähes kaikki, jotka olivat soittaneet kaatumisen tai epämääräisen yleistilan
laskun vuoksi, olivat erittäin tyytyväisiä hoitoketjun toimivuuteen ja hoidon tarpeen arviointiin. Syytä tähän on vaikea arvioida, mutta yksi syy voi olla, että kaatuneet ovat luultavasti saaneet ensihoidon palvelua PHTA:n jälkeen. Kivun vuoksi
hätäkeskukseen soittaneet taas olivat tyytymättömiä PHTA-palveluun. Tyytyväisyys puhelimessa tehtyyn hoidon tarpeen arviointiin oli suhteellisen korkeaa riippumatta PHTA:n jälkeen saadusta palvelusta. Aikaisemmissa PHTA:ta käsitelleissä
tutkimuksissa tyytyväisyys näyttäytyi korkeana (Jones ym., 2011) ja potilastyytyväisyys lisääntyi, kun sairaanhoitaja auttoi potilasta löytämään oikean hoitovaihtoehdon ja puhelulla vältettiin tarpeettomia päivystys- ja ensihoidon käyntejä (Wahlberg & Wredling, 1999; Eastwood ym., 2015).
Korkeasta yleisestä tyytyväisyydestä huolimatta PHTA-palveluun liittyi myös
haasteita, jotka liittyvät tyytyväisyyteen. Nämä haasteet tulisi ratkaista ennen kuin
toimintaa integroidaan laajasti. Noin viidesosa potilaista oli tyytymättömiä PHTApalveluun hätäkeskuksen riskinarvioinnin jälkeen. Tyytymättömimpiä joihinkin
osa-alueisiin olivat ne potilaat, jotka olivat soittaneet hätäkeskukseen erilaisten kipujen vuoksi tai olivat soittaneet virka-aikaan, potilaat, joille kuului jokin kotiin
vietävä palvelu sekä ne, jotka saivat muuta kuin ensihoidon palvelua PHTA:n jälkeen. Näyttää siltä, että jos potilas soittaa hätäkeskukseen ajatellen ensihoidon tarjoaman hoidon ja kuljetuksen olevan hänen tilanteessaan välttämätöntä, on silloin
PHTA-palvelun vaikeaa löytää muuta potilasta tyydyttävää ratkaisua kuin ensihoito. Erityisesti ne potilaat, jotka saavat kotipalveluja ja jotka soittavat virka-aikaan, kokevat PHTA-palvelun vain hidastavan heidän hoitoon pääsyään. Ruotsissa
tehdyn tutkimuksen mukaan PHTA-palveluun ohjautuneet potilaat ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan vaikuttaa omiin hoitopäätöksiinsä, ja heidän kanssaan on
usein hyvin vaikea neuvotella erilaisista hoitovaihtoehdoista (Ernesäter ym., 2016).
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Tieto siitä, että virka-ajan ulkopuoliset palvelut ovat vähäisiä, voi aiheuttaa virkaaikana tyytymättömyyttä PHTA-palvelua kohtaan, mikäli potilas ajattelee, ettei
saakaan haluamaansa palvelua silloin kun niitä olisi tarjolla.
Mikäli hätäkeskukseen soiton syy oli kipu, potilaat olivat usein tyytymättömiä
PHTA-palveluun ja erityisesti sen hoidon tarpeen arviointiin. Tämä tulos kertoo
luultavasti siitä, että kipua on erittäin vaikea arvioida puhelimessa ja että ensihoitopalvelulle on vaikea löytää vaihtoehtoa nykyisestä terveydenhuoltopalvelusta.
Potilaat kokevat PHTA-palvelun tarpeettomaksi ja vain hidastavan heidän lopullista hoitoon pääsyään. Australiassa tehdyn tutkimuksen (Eastwood ym., 2016) mukaan neljännes kipuun liittyvistä puheluista aiheutti hankaluuksia hoidon tarpeen
arvioinnissa, ja yleensä tehtävät vaativat kipulääkitystä sekä potilaan siirtämistä ja
mahdollisesti kuljetusta. PHTA-palvelun integroituessa hätäkeskuksen toimintaan
tuleekin arvioida, kuuluvatko kipuun liittyvät tehtävät PHTA-palvelun piiriin.
6.1.3 Ensihoidon ja PHTA-palvelun resurssien käyttö ja
kustannusten jakaantuminen
PHTA-palvelua ei ole aiemmin Suomessa kokeiltu ensihoidon kiireettömille asiakkaille, eikä siten toiminnan vaikutuksia ensihoidon kulurakenteeseen ole voitu arvioida. STM:n (Kurola ym., 2016) mukaan kansalaisten puhelinapupäivystystä on
kuitenkin harkittava integroitavaksi hätäkeskuksen toimintaan niin, että hätäkeskus
toimisi tulevaisuudessakin riskinarvioijana, mutta kaikkien kiireettömien tehtävien
hoidon tarpeen arviointi tulisi ohjata PHTA-palveluun.
Tämä tutkimus osoitti, että PHTA-palvelun integroiminen hätäkeskuksen ja ensihoitopalvelun väliin voisi tuoda vuosittain merkittäviä säästöjä ensihoitopalvelun
järjestäjälle (Kainuu 295 000 € ja Oulu 260 000 €) jos laskentamallina käytetään
tehtäväkohtaisia kuluja. Säästöt olisivat myös yhteiskunnallisia, koska ensihoitopalvelu kuuluu sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulle ja on siten julkista palvelutoimintaa (Kurola ym., 2016). Toiminta mahdollistaisi myös ensihoidon resurssien
uudelleenohjausta kiireellisten potilaiden hoitoon, ja voisi tulevaisuudessa hillitä
tai jopa pysäyttää ensihoidon kiireettömistä tehtävistä aiheutuvan kustannusten jatkuvan kasvun. Tässä tutkimuksessa esitetyt teoreettiset säästöt realisoituvat mahdollisiksi säästöiksi siinä vaiheessa, kun ensihoidon tehtävät vähenevät PHTA-palvelulla niin paljon, että tulevia resurssien noston tarpeita ja siihen liittyviä kustannusten nousua voidaan hillitä. Tämän tutkimuksen mukaan ensihoidon, 116117 päivystysavun sekä hätäkeskuksen tuottamaa palvelukokonaisuutta on mahdollisuus
kehittää säästöt huomioiden. Aikaisemman tutkimuksen mukaan ensihoidon kautta
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päivystykseen ohjautuneiden potilaiden hoito tulee yhteiskunnalle kaikista hoitovaihtoehdoista kalleimmaksi (Vecellio & ym., 2012). Tässä tutkimuksessa laskettiin vain ensihoidon kustannuksista saatu säästö, mutta aikaisempien tutkimusten
mukaan päivystyskäyntien väheneminen kasvattaa säästöjä huomattavasti (Vecellio ym., 2012; Gardett ym., 2015; Turner ym., 2015). Myös tässä pilotinaikaisessa
tutkimuksessa huomattiin, että päivystyskäynnit voivat vähentyä noin viidenneksen PHTA-palvelulla (Osatyö I).
Ensihoidon tehtävien kasvu Suomessa on noin 2–3 % vuodessa (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019; Osatyö I). Näyttää siltä, että PHTA-palvelu voi vähentää ensihoitopalvelun kokonaistehtävämäärää vain reilun prosentin verran. Tehtävien kasvu on kuitenkin suurinta Kainuussa ja Oulussa nimenomaan kiireettömissä
tehtävissä ollen Kainuussa noin 2 % ja Oulussa jopa 6 % vuonna 2020. Kainuussa
2 %:n kasvu kiireettömissä ensihoidon tehtävissä aiheuttaa tehtäväkohtaisten menojen laskennallista kasvua noin 26 957 € vuodessa ja Oulun alueella 52 655 € vuodessa. Samalla PHTA-palvelun tuomat säästöt ovat Kainuussa lähes kymmenkertaiset ollen 294 912 € vuodessa ja Oulussa lähes nelinkertaiset ollen 258 199 € vuodessa (Kuvio 8). Säästöt Kainuun maaseutumaisessa ympäristössä ovat 12 % suuremmat kuin Oulun kaupungin alueella. Eroa voidaan selittää maaseudun pidemmillä välimatkoilla, jotka voivat olla jopa kaksinkertaiset kaupunkiin nähden (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019). Palkkamenot suhteessa lähes kolmasosan pidempään tehtäväaikaan nostavat ensihoidon kustannuksia ja lisäävät siten PHTA:n
toiminnalla saatuja säästöjä maaseudulla. Kainuun 12 % suurempaa säästöä voidaan selittää myös sillä, että kiireettömiä tehtäviä on Kainuussa tällä hetkellä enemmän. Nähtävästi Oulun vanhusväestön nopea kasvu ja sitä myötä kiireettömien tehtävien suurempi kasvu (6 %) tasoittaa tulevaisuudessa kiireettömien tehtävien määriä. Tutkimuksen mukaan kiireettömät tehtävät kohdistuvat suurimmaksi osaksi
vanhusväestöön keski-iän ollessa 72 vuotta (Osatyö I). Tilastokeskuksen väestöennusteen (v. 2019–2040) mukaan Kainuussa väestön vanheneminen on alkanut aikaisemmin, ja vanhusväestön määrä on jo suhteellisen korkea. Oulussa väestön
vanheneminen on suurinta lähitulevaisuudessa (Tilastokeskus, 2021). Myös Valtiontalouden tarkastusviraston (2019) raportti toteaa tehtävien kasvun olevan suurinta suurissa kasvukeskuksissa ja sairaanhoitopiireissä. Aikaisempia tutkimuksia
kulurakenteen muodostumisesta ja vertailusta eri ympäristöissä ei ole tehty.
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Kuvio 8. Ensihoidon kulut ja PHTA-toiminnan tuomat säästöt kiireettömien tehtävien osalta vuonna 2018.

PHTA-palvelun hinta kiireettömän ensihoidon tehtävän hoidossa on vain 4,0–
6,8 % ensihoidon kustannuksista. Tämän laskentatavan merkittävin teoreettinen
säästötekijä on PHTA-palvelun nopeus, joka on vain 0,2 tuntia tehtävää kohden,
kun ensihoidon tehtävä kestää 1,1–1,69 tuntia. Teoreettinen säästö perustuu myös
PHTA-palvelun moninkertaisesti pienempiin palkka- ja järjestämiskuluihin. Tulokset osittavat, että silloin kun PHTA lisätään jo olemassa oleviin järjestelmiin, voidaan teoreettiseksi säästöiksi laskea lähes kaikki suorittamattomat ensihoidon tehtävät. Säästöt kuitenkin realisoituvat vasta siinä vaiheessa, kun kiireettömien tehtävien määrät laskevat, niin että tehtävien kasvusta johtuva jatkuva ensihoidon resurssien kasvu pysähtyy, eikä varautumisen kuluja tarvitse nostaa uusien yksiköiden myötä. Aikaisemmissa tutkimuksissa PHTA:n hyöty on syntynyt nimenomaan
ensihoidon tehtävien ja päivystyskäyntien vähenemisestä (Vecellio ym., 2012; Gardet ym., 2015; Turner ym., 2015). Englannissa on arvioitu PHTA:n tuovan huomattavia säästöjä, vaikka sen järjestämiskulut olisivatkin suuremmat kuin saadut säästöt (Vecellio ym., 2012). Toisaalta Englannissa on myös laskettu, että PHTA-palvelun lisääminen jo olemassa oleviin palveluihin voi tuoda merkittäviä säästöjä
(Jones ym., 2011). Suomessa rakennetaan 116117-päivystysapupalvelua, jonka yhteyteen ensihoidon kiireettömien tehtävien hoidon tarpeen arviointi voitaisiin järjestää. Näin ollen järjestämiskustannukset olisivat marginaaliset.
Tulosten mukaan PHTA:n hyöty itsenäisen puhelinohjauksen ja -neuvonnan
osalta on merkittävä. Potilaat, jotka eivät tarvinneet muuta terveydenhuollon palvelua puhelimitse saadun ohjauksen ja neuvonnan jälkeen, muodostavat 19 % kiireettömistä tehtävistä (Osatyö I). Tämä potilasryhmä ei aiheuta myöskään terveydenhuollon muille sektoreille lisäkuluja PHTA-palvelun jälkeen. Laskennallisesti
teoreettiset säästöt olivat Kainuussa 136 622 € vuodessa ja Oulussa 106 375 € vuodessa. Nämä kotona hoito-ohjeilla ja neuvonnalla pärjäävät potilaat ovat luultavasti
suurimmaksi osaksi ensihoidon potilaita, joilla ei ole tarvetta ensihoidon hoitotoimenpiteille ja kuljetukselle. Näistä tehtävistä ensihoitopalvelu ei ole oikeutettu
Kansaneläkelaitoksen sairaankuljetuskorvaukseen ja siten saavutettu säästö kohdistuisi suoraan sairaanhoitopiireille alenevien maksettavien valmiuskorvauksien
muodossa.
PHTA-palvelu on nopeaa verrattuna ensihoidon hoidon tarpeen arviointiin.
PHTA:n suorittama hoidon tarpeen arviointi kestää keskimääräisesti vain 0,2 tuntia. Tulos on sama kuin aiemmassa tutkimuksessa (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019). Kiireettömiä tehtäviä Kainuussa on keskimäärin 0,6 kpl tunnissa ja
Oulussa 1 kpl tunnissa. Laskennallisesti PHTA-sairaanhoitaja pystyy hoitamaan
viisi puhelua tunnissa. Tämän tutkimuksen mukaan yksi ympärivuorokautinen
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PHTA-sairaanhoitaja voisi vastaanottaa koko Oulun kaupungin ja Kainuun väestön
(273 000 asukasta) kiireettömät ensihoitotehtävät ajallisesti hyvin myös ruuhka-aikoina. Kiireettömien tehtävien vastaamisajan ollessa kaksi tuntia hälytyksestä. Jos
toiminta olisi integroitu esimerkiksi 116117-palveluun, niin kiireettömien tehtävien
lisäksi PHTA-sairaanhoitaja pystyisi vastaanottamaan lähes puolet työajastaan
myös muita palveluun tulevia puheluita. Englantilaisen tutkimuksen mukaan juuri
erilaisten tehtävien yhdistämisellä PHTA-palvelun sisällä voi tuoda säästöjä kulurakenteisiin (Jones, 2017). STM:n (Kurola ym., 2016) raportin mukaan tulevaisuudessa 116117-päivystysapu tulisi järjestää suurempina kokonaisuuksina kuin tämänhetkiset sairaanhoitopiirien rajat ovat. Näin toteutuessaan mahdolliset säästöt
olisivat jopa suuremmat kuin tämän tutkimuksen tuloksissa.
Ensihoidon varautumisen ja valmiuden ylläpidon kuluja on vaikea laskea tarkkaan. Ensihoitopalvelua on ylläpidettävä ensihoidon perustehtävää, eli kiireellisten
potilaiden hoitoa varten. Kuitenkin Suomessa julkinen terveydenhuolto on 2010luvun jälkeen rakennettu siten, että keskittyvien julkisten terveydenhuoltopalvelujen vuoksi ensihoitopalvelu on yksi merkittävä tekijä potilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa (Ilkka ym., 2016; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019). Tämän tutkimuksen mukaan ensihoidon hoidon tarpeen arviointi on kustannuksiltaan korkeaa
verrattuna PHTA:n hoidon tarpeen arviointiin. Kahden ensihoitajan palkkakulut
muodostavat tästä noin 70 %. Kolmasosan vähennys kiireettömistä ensihoidon tehtävistä lisää valmiutta Kainuussa 5 399 tuntia (225 vrk) vuodessa. Pelkästään tehtäväkohtaisissa palkkakustannuksissa teoreettiset säästöt olisivat 378 000 €. Oulussa sama ensihoidon kiireettömien tehtävien vähennys merkitsee 5 140 tuntia
(214 vrk), mikä on palkkamenoina 359 520 €. Varautumisesta aiheutuvat palkkakustannukset ja muut yksikkökohtaiset kulut on kuitenkin maksettava niin kauan
kuin yksikköä pidetään valmiudessa. Huomionarvoista on, että kolmasosan vähennys kiireettömistä tehtävistä voi vähentää teoreettisesti yhden yksikön verran varautumisen menoja. Ajallisesti laskettuna tämä voisi merkitä sitä, että Oulun ja Kainuun alueelta voitaisiin vähentää yksi yksikkö valmiudesta vuoden jokaiselta arkipäivältä. Yhteiskunnallisesti tuleekin pohtia, mihin asti Suomessa on varaa lisätä
välittömässä lähtövalmiudessa (24/7) olevia ensihoidon yksiköitä, kun samaan aikaan ensihoidon tehtävien kasvu tapahtuu juuri kiireettömillä tehtävillä, joista yli
kolmanneksen PHTA-sairaanhoitaja pystyisi hoitamaan (Osatyö I). Huomioitava
on, että esimerkiksi Oulun nopeasti lisääntyvä vanhusväestö aiheuttaa useiden arvioiden mukaan lähitulevaisuudessa neljän-kahdeksan uuden ympärivuorokautisen
ensihoitoyksikön lisäystarpeen. Toisaalta vaikka ensihoidon yksiköiden vähennystä ei toteutettaisikaan, niin PHTA-palvelun avulla ensihoidon valmius
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hätätilapotilaita varten nousee, päivystyksen jonot lyhentyvät ja potilastyytyväisyys paranee, ja lisäksi suurin kustannuserä eli päivystyksen menot vähenevät
(Eastwood ym., 2015; Gardet ym., 2015).
Yhteiskunnallisesti Suomen terveydenhuollon kustannusten ja menojen lokeroituminen on ongelmallista. Suomalaisessa ensihoitojärjestelmässä suurin osa tehtävistä on Kansaneläkelaitoksen sairaankuljetuskorvauksen piiriin kuuluvia tehtäviä (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019). PHTA-sairaanhoitajan hoitaessa kolmasosan kaikista ensihoidon kiireettömistä tehtävistä saadut säästöt näyttäytyvät
ensihoidosta saatujen tulojen pienenemisenä ja siten kannattamattomampana toimintana ensihoitopalvelun tuottajalle. On kuitenkin huomioitava, että julkisen terveydenhuollon menot riippumatta siitä, ovatko ne sairaanhoitopiirin tai Kansaneläkelaitoksen maksamia, rahoitetaan Suomessa verotuloilla. Tällöin saavutetut säästöt tulisi laskea yhteiskunnallisiksi säästöiksi. Nykyään Suomessa yhä useampi sairaanhoitopiiri on alkanut tuottaa ensihoitopalvelut omana toimintanaan. Olipa ensihoidon järjestämistapa tulevissa maakunta- ja sote-uudistuksissa minkälainen tahansa, tulisi PHTA-palvelu, alueelliset 116117-päivystysapupalvelut, ensihoito ja
päivystyksen toiminnot yhdistää niin toiminnallisten kuin taloudellisten tunnuslukujen perusteella. Tämä mahdollistaisi sen, että mahdolliset säästöt ja resurssien
ohjaus voitaisiin laskea realististen potilasvirtojen mukaan.
6.2

Tutkimuksen eettisyys

Koko tutkimusprosessin ajan on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä ja tarkkuutta, johon kuuluvat tutkijan velvollisuudet tutkittavia, rahoittajia ja tiedeyhteisöä kohtaan sekä avoin tutkimuksen tarkoitusperän ilmoittaminen. Tutkimukselle
saatiin tutkimuslupa Kainuun sairaanhoitopiiriltä (142/13900/18) ja puoltava lausunto Oulun yliopistollisen sairaalan eettiseltä toimikunnalta (91/2017). Osatutkimusta III varten tutkimuslupa saatiin myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta
(Ouka/8537/07.01.04.02/2021).
Ennen pilottikokeiluun siirtymistä potilasturvallisuus varmistettiin. Hätäkeskuslaitoksen kanssa sovittiin hälytysohjeen muutoksesta, ja hätäkeskuksen toimiala-asiantuntija kävi muutoksen läpi hätäkeskuspäivystäjien kanssa. Puhelinsairaanhoitajille ja kenttäjohtajille pidettiin koulutus, ja kokeilujakson (15.2–
28.2.2018) aikana seurattiin työntekijöiden työkuormitusta. PHTA-sairaanhoitajilla
oli oikeus laittaa pilotti tauolle, jos puheluita jonoutui paljon. Kenttäjohtaja valvoi,
että sairaanhoitajan takaisinsoitto tapahtui tunnin kuluessa hätäkeskukseen soitosta. Näin varmistettiin, että ensihoito ehtii asiakkaan luo alle hälytysohjeen
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ohjeistaman kahden tunnin. Kenttäjohtaja sekä PHTA-sairaanhoitajat pitivät kirjausta kiireettömien tehtävien määrästä, hälytysajasta sekä tehtävän hoidosta.
Tutkimustiedot perustuivat potilasasiakirjamerkintöihin, eikä potilaille tehty
missään vaiheessa kliinistä interventiota. Potilaiden fyysiseen tai psyykkiseen itsenäisyyteen ei tutkimuksessa puututtu. Konkreettinen interventio pilotin ja tutkimuksen aikana oli muutos ensihoidon palvelujärjestelmässä. Tutkimuksen aikana
Kainuun sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelua muutettiin kiireettömien ensihoidon
tehtävien osalta siten, että ensihoitoyksikön hälyttämisen sijaan hätäkeskus ohjasi
kiireettömät tehtävät PHTA-palveluun. PHTA-sairaanhoitaja oli puhelimitse yhteydessä potilaaseen hoidon tarpeen arviointia varten, jonka perusteella potilaalle annettiin ohjausta tai terveysneuvontaa tai hänet ohjattiin muihin sosiaali-, ja terveyspalveluihin kuin ensihoitoon. Jos PHTA -sairaanhoitaja ei pystynyt ohjaamaan asiakasta muun hoidon piiriin tavoiteajan sisällä (yksi tunti), siirrettiin tehtävä takaisin
ensihoitopalvelulle siten, että ensihoito tavoitti potilaan viimeistään kahden tunnin
sisällä yhteydenotosta hätäkeskukseen. Tämä kaksi tuntia on STM:n (2017) ensihoidolle antama ohjeellinen aika kohdata kiireetön potilas (Ilkka ym., 2017).
Vaikka pilotissa evättiin potilaalta ns. primaarinen ensihoitopalvelu, PHTA:lla varmistettiin hätäkeskuksen riskinarvion oikeellisuus PHTA-sairaanhoitajan toimesta.
Mikäli ensihoitopalvelulle oli todellinen tarve, ensihoito lähetettiin paikalle välittömästi. Keskimääräinen PHTA-sairaanhoitajan takaisinsoittoviive oli 6,5 minuuttia ja 92 % takaisinsoitoista tehtiin 15 minuutin kuluessa. Yhdenkään potilaan kohdalla kahden tunnin tavoittamisaika ensihoitoyksiköllä ei ylittynyt. Kuudessa tapauksessa PHTA-sairaanhoitaja korotti hätäkeskuksen tekemää kiireellisyyden arviointia. Tutkimusajanjakson aikana kolme tutkimukseen osallistunutta potilasta
tarvitsi tehohoitoa ja kolme potilasta kuoli 48 tunnin kuluessa hätäkeskukseen soitosta. Tutkimusryhmän suorittaman jälkiarvioinnin mukaan PHTA:n puhelunkäsittelyajat tai siirtyminen PHTA-palveluun eivät vaikuttaneet näiden tapahtumien
esiintymiseen.
Osaan tutkittavista oltiin yhteydessä puhelinhaastattelulla, mutta haastattelu
koski potilastyytyväisyyttä jo saatuun palveluun. Potilaiden fyysiseen tai psyykkiseen itsenäisyyteen ei tutkimuksessa puututtu. Kaikki haastateltavat potilaat valittiin satunnaisotannalla. Eettisen toimikunnan ohjeen mukaan potilailta kysyttiin
suostumus puhelinhaastatteluun soiton yhteydessä. Samalla heitä informoitiin tutkimuksesta ja mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa.
Potilaille myös kerrottiin, ettei osallistuminen tai kieltäytyminen vaikuta millään
tavoin heidän tuleviin sosiaali- ja terveyspalveluihinsa. Jokaisen vastaajan vastaukset täytettiin puhelun aikana strukturoidulle haastattelukaavakkeelle, joka
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merkittiin juoksevalla numerolla. Myös kieltäytyneistä täytettiin kaavake juoksevan numeroinnin osalta. Lopuksi tiedot siirrettiin tutkijan omalle salasanoin varmistetulle tietokoneelle.
Tiedonkeruu tapahtui osin Kainuun sosiaali- ja terveysalan potilas- ja asiakasrekistereistä. Nämä tiedot kerättiin Kainuun sairaanhoitopiirin tietokoneella, joka
oli suojattu salasanoin ja henkilökohtaisin varmistein. Analyysivaiheessa yksilöinti- ja henkilötiedot poistettiin rekisteristä ja tiedot siirrettiin tutkijan omalle tietokoneelle, joka oli suojattu salasanoin. Tiedonkeruun ja analysoinnin aikana kiinnitettiin erityistä huomiota tietosuojallisiin sekä tietoturvallisiin seikkoihin. Aineistonkeruu sekä tallentaminen tapahtui henkilötietolain mukaisesti siten, ettei arkaluontoista, yksilöitävissä olevaa tietoa päässeet käsittelemään muut kuin rekisteriselosteessa mainitut tutkijat. Ennen analyysivaihetta tutkittavien yksilöintitiedot
poistettiin. Kysymyksen asettelu ja tietojen keruu tapahtui niin, ettei yksittäistä tapahtumaa pystytty tunnistamaan tuloksista. Tutkimuksessa ei myöskään analysoitu
yksittäisten työntekijöiden toimintaa tai tehtäviä.
6.3

Tutkimuksen luotettavuus

6.3.1 Seurantatutkimuksen luotettavuus
Tutkimuksen ulkoista validiteettia arvioidaan otannan ja tulosten yleistettävyyden
perusteella (Gray & Sutherland, 2016; Polit & Beck, 2020). Tutkimusaineisto kerättiin seurantatutkimuksena Kainuussa kahden kuukauden seurantajaksolla (1.3–
28.4.2018). Tutkimusjakson aikana kaikki hätäkeskuksen luokittelemat Kainuun
alueen kiireettömät ensihoidon potilaat (N = 765) ohjattiin PHTA-sairaanhoitajan
hoidon tarpeen arvioon ensihoitoyksikön lähettämisen sijaan. Tutkimukseen osallistujien sisäänottokriteerinä oli kiireetön ensihoidon tehtävä tutkimusajankohtana.
Poissulkukriteereitä olivat toissijaiset sairaalasiirrot ja asiakkaan raskaana oleminen. Lisäksi asiakkaita jouduttiin poissulkemaan tutkimuksesta seuraavien syiden
vuoksi: tutkimuslomakkeessa puutteellisia tai epäselviä kirjauksia (n = 8), asiakkaaseen ei saatu puhelinyhteyttä (n = 19), pilotti oli tauolla henkilöresurssin puutteen vuoksi (n = 22), tehtävä välitettiin suoraan ensihoitopalvelulle (n = 13) tai hätäkeskus korotti tehtävän kiireellisyyttä ennen hoidon tarpeen arviointia (n = 3).
Lopullisen tutkimusjoukon muodostivat 700 asiakasta. Tutkimukseen osallistui siis
91,6 % kaikista Kainuun kiireettömistä ensihoidon potilaista pilotin aikana, mikä
on varsin hyvä prosentti tutkimuksen luotettavuuden kannalta.
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Tutkimuksen ulkoista validiteettia paransi otoskoon suuruus sen käsittäessä yhden koko sairaanhoitopiirin kiireettömät ensihoidon potilaat kahden kuukauden
ajalta. Toisaalta ajankohta oli lyhyt, ja kausittaista vaihtelua ensihoitotehtävien
määrässä ja sisällöissä ei voida poissulkea lyhyen ajanjakson vuoksi. Myös poissuljettujen sekä puuttuvien tietojen takia kadon suuruus oli 8,4 % kokonaisotannasta. Tämän vaikutusta on vaikea arvioida tuloksiin.
Aineiston keruu tapahtui yhden tutkijan toimesta ja se kerättiin PHTA-sairaanhoitajien ja ensihoidon kenttäjohtajien potilastietojärjestelmiin ja ensihoidon potilastietojärjestelmiin tekemistä kirjauksista sekä strukturoidusta havainnointikaavakkeista hoidon tarpeen ja toteutuneen palvelun käytön sekä taustatietojen osalta.
Aineiston keräämiseen luotettavuuteen ei liittynyt epävarmuustekijöitä. Tutkimuksen aikana ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta seurata PHTA-sairaanhoitajien triageohjeiden tai uuden ICPC-2-ohjeen käyttöä. Ohjeiden käytön yhtenäistämistä pyrittiin kuitenkin lisäämään ennen pilottia järjestettävällä koulutuksella sekä viikoittaisilla tapaamisilla, jossa tutkija kävi PHTA-sairaanhoitajien kanssa läpi ongelmalliset tapaukset.
Tutkimus tehtiin vain yhden sairaanhoitopiirin alueella, mikä toisaalta kuvaa
hyvin pieniä suomalaisia sairaanhoitopiirejä ja maaseutuympäristöä. Tulokset kuvaavat hyvin suomalaista maaseutuympäristöä, jossa terveydenhuollon päivystyspisteitä on vähän ja ensihoidon hälytyksiä suhteellisen paljon. Tulokset ovat siten
yleistettävissä suomalaiseen maaseutumaiseen ympäristöön, mutta ei sellaisenaan
suurkaupunkimaiseen ympäristöön, saati muihin maihin, jossa terveydenhuollon
järjestelmät ja mahdolliset väestön rakenteet ovat erilaisia.
6.3.2 Poikkileikkaustutkimuksen luotettavuus
Poikkileikkaustutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia tarkastellaan mittarin ja
mittaamisen luotettavuutena. Potilastyytyväisyys-mittarin luotettavuutta arvioitiin
sisältö- ja rakennevaliditeetin osalta (Gray & Sutherland, 2016; Polit & Beck,
2020). Mittari rakennettiin tätä tutkimusta varten, ja se perustuu aikaisempiin
PHTA-tutkimuksiin (Wetta-Hall ym., 2005; Pekurinen, Räikkönen & Leinonen,
2008; Tarkianen ym., 2012; Orava ym., 2012a, 2012b) sekä kansallisiin ensihoidon
ja terveydenhuollon laatusuosituksiin (Pekurinen ym., 2008; Kuntaliitto, 2014;
Kuisma & Hakala, 2018). Sisältövaliditeettia, eli mittaako mittari sitä, mitä se on
tarkoitettu mittaamaan, arvioi seitsemän asiantuntijan raati, johon kuului Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö ja terveystoimen asiantuntija, hoitotason ensihoitaja ja
ensihoidon opettaja, ensihoidon ylilääkäri, PHTA-yksikön osastonhoitaja sekä
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hoitotieteen tohtoriopiskelijoita. Asiantuntija-arvioiden perusteella muutamaa mittarin kysymystä tarkennettiin ja viisi kysymystä poistettiin. Tämän jälkeen mittari
esitestattiin kymmenellä PHTA-palveluun siirretyllä ensihoidon kiireettömällä potilaalla. Esitestauksen jälkeen mittariin ei tehty muutoksia. Mittarin rakennevaliditeettia eli sitä, missä laajuudessa mittari mittaa tarkasteltavaa käsitettä, arvioitiin
eksploratiivisella faktorianalyysillä. Menetelmä antoi tilastollisen perusteen mittarin osa-alueiden käytölle ja auttoi käsitteiden täsmentämisessä. Mittarin jatkokehittämisessä voitaisiin poistaa muuttujat, jotka jätettiin faktorianalyysin ulkopuolelle.
Nämä kysymykset käsittelivät potilaan ymmärrystä palvelujärjestelmän muutoksesta, eivätkä siten mitanneet tyytyväisyyttä. Toisaalta nämä kysymykset ja niiden
vastaukset antoivat tutkijalle luotettavuutta lisäävää tietoa siitä, että potilaat olivat
ymmärtäneet hyvin palveluun tehdyn muutoksen. Mittarin reliabiliteettia, eli kykyä
tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, pyrittiin lisäämään esitestaamalla kysymysten
ymmärrettävyyttä ja varmistamalla mittarin sisäistä johdonmukaisuutta eli mittarin
eri kysymysten kykyä mitata samaa asiaa Cronbachin alfakertoimella (Gray & Sutherland, 2016; Polit & Beck, 2020). Cronbachin alfa-arvot vaihtelivat mittarissa
0,865–0,968 välillä, mitkä ovat hyvät arvot uudelle mittarille. Rajana pidetään yli
0,7 arvoja. Täten mittarin sisäistä johdonmukaisuutta voidaan pitää hyvänä (Nunnually & Bernstein, 2010).
Tutkimuksen luotettavuutta suhteessa tuloksiin arvioidaan tutkimuksen sisäisen ja ulkoisen validiteetin osalta (Gray ym., 2016; Polit & Beck, 2020). Sisäisen
validiteetin varmistamiseksi haastattelut suoritti vain tutkija itse (PR). Haastattelijalle tutkimuskonteksti ja siihen liittyvät palvelurakenteet olivat hyvin tuttuja,
koska haastattelijalla on työkokemusta sekä ensihoidosta että päivystyksestä ja
hyvä ymmärrys hätäkeskustyöskentelystä sekä muista sidosryhmien työskentelymalleista. Tutkija esiintyi haastateltaville vain ulkopuolisena tutkijana ja varmisti
näin sosiaalisen paineettomuuden vastata terveydenhuollon palveluita koskeviin
kysymyksiin esimerkiksi liian positiivisesti. Kaikki tutkittavat osallistuivat tasavertaisesti haasteluun puhelimitse, ja tutkija täytti puhelun aikana strukturoidun lomakkeen haastateltavien puolesta. Haastatteluajankohdan rauhallisuus varmistettiin puhelun alussa. Jos haastateltava halusi, että hänelle soitetaan toisena ajankohtana, haastattelun ajankohtaa siirrettiin.
Ulkoisen validiteetin varmistamiseksi otoskoon määrittelyssä käytettiin apuna
biostatistikkoa, ja vastaajien määrä tuli olla vähintään 125 vastaajaa eli viisinkertainen määrä mittarin kysymyksiin nähden. Kaikki haastateltavat valittiin satunnaisotannan perusteella. Haastateltavien satunnaistaminen toteutettiin viikoittain
SPSS-ohjelmalla, ja tutkija soitti satunnaistetuille listan mukaan niin kauan, kunnes
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tarvittavien haastattelujen määrä toteutui. Tutkimusotokseen on valittu kaikki tehtäväluokat kiireettömistä ensihoidon tehtävistä (pois lukien sairaala-, tai laitossiirrot sekä alaikäiset ja raskaana olevat potilaat). Tutkimusjoukko edusti perusjoukkoa taustatietojen perusteella hyvin, joskin naiset osallistuivat haastatteluun miehiä
yleisemmin. Kaikille soitetuille kerrottiin huolellisesti, että tutkimus on vapaaehtoinen eikä osallistuminen tai osallistumatta jättäminen vaikuta tutkittavan tuleviin
sosiaali- ja terveyspalveluihin ja että haastattelun voi myös keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Kysymykset koskivat ainoastaan tyytyväisyyttä saatuun palveluun
sekä potilaiden taustatietoja, joihin oli vapaaehtoista vastata. Tyytyväisyyttä mittaavat kysymykset olivat numeroasteikolla 0–10 ja vastaukset käsiteltiin anonyymisti, eli esimerkiksi sosiaalista painetta muuhun kuin totuuden mukaiseen vastaamiseen ei ole syytä epäillä. Puheluun vastanneista hiukan alle puolet ei halunnut
osallistua haastatteluun. Tämän ryhmän tyytyväisyydestä saatuun palveluun ei ole
tietoa ja siten niiden vaikutuksia tuloksiin on vaikea arvioida. Tämän tutkimuksen
luotettavuutta olisi voinut parantaa menetelmätriangulaatio, jossa olisi käytetty
strukturoitujen kysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä ja analysoitu ne laadullisin
menetelmin. Tällöin yksittäisenkin vastaajan syvällisempi vastaus olisi voinut
tuoda lisätietoa ja ymmärrystä tyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä.
6.3.3 Kuvailevan havainnointitutkimuksen luotettavuus
Kuvailevan ja havainnoivan tutkimuksen luotettavuutta pyritään parantamaan tutkimukseen liittyvän harhan minimoimisella sekä kiinnittämällä erityistä huomiota
tulosten pätevyyteen sekä yleistettävyyteen (Koivunen, 2008; Vuorela ym., 2014).
PHTA-palvelun tuomia säästöjä ensihoidon ja päivystyksen kulurakenteeseen on
maailmallakin laskettu hyvin monilla eri tavoilla. Tulokset ovat osin ristiriitaisia ja
varsinkin EU:n alueella tutkimustietoa asiasta puuttuu (Leibowitz ym., 2003; Ismael ym., 2013). Selkeää mallia ensihoidon ja PHTA-palvelun kulurakenteen laskentaan ei ollut saatavilla. Tämän tutkimuksen luotettavuutta paransi tutkittavan
ilmiön avoin kuvailu ja havainnointi ilman hypoteesia. Vaikka asetelmassa kuvataankin kahden eri intervention (ensihoito ja PHTA:n resurssit) käyttö ja kustannusten jakaantuminen, ei perinteistä hypoteesia asetettu ja tutkimuksessa ainoastaan kuvailtiin vuoden 2018 tilanne. Toisaalta interventio ja kahden asetelman lähtökohtainen vertailu olisi mahdollistanut kustannushyötyanalyysin laskemisen,
joka olisi voinut lisätä tutkimuksen luotettavuusarvoa. Tutkimustulosten lopussa
esitetyt säästöt ilmoitettiin mahdollisina ja teoreettisina säästöinä. Tutkimuksessa
laskettiin objektiivisesti kiireettömän ensihoidon tehtävän hinta sekä siihen
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käytetyt resurssit Kainuun alueella vuoden 2018 talousarvioon sekä toteutuneisiin
ensihoitotehtäviin pohjautuen. Samoin laskettiin PHTA:n hinta ja resurssien käyttö
kiireettömälle ensihoidon tehtävälle. Tällä perusteella laskettiin ensihoidon ja
PHTA:n vuosittaiset kustannukset ja resurssien jakaantuminen Kainuun sairaanhoitopiirissä, jos molemmat toiminnot olisivat käytössä ensihoidon kiireettömille potilaille ympärivuotisina toimintoina. Tämän jälkeen tehtiin mallinnus Pohjois-Suomen suurimpaan väestökeskittymään Ouluun ja laskettiin PHTA:n tuomat mahdolliset säästöt suurkaupungin alueella. Näin voitiin mallintaa PHTA:n tuomia säästöjä
maaseutumaisessa ja kaupunkimaisessa ympäristössä. Tulosten pätevyys varmistettiin siten, että tulosten laskemissa käytettiin kaikki kustannuksiin ja resurssien
käyttöön saatavissa olevat todelliset tiedot, joita Kainuun alueelta on saatavissa (talousarvio vuodelta 2018 ja ensihoidon Codea-potilastietojärjestelmä). Kaikki käytetyt tiedot tarkistettiin Kainuun soten talousasiantuntijoiden sekä ensihoidon vastuulääkärin ja ensihoitopäällikön toimesta. Oulun kaupungin osalta kaikkia tietoja
ei ollut saatavilla eriteltynä, joten tulokset tarkastettiin kohta kohdalta Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitopäällikön kanssa, joka piti laskelmaa realistisena. Tiedot ja puuttuvat tiedot raportoitiin selkeästi ja avoimesti. Ne tiedot, joita
Oulusta oli saatavilla, täsmäsivät Kainuun vastaaviin lukuihin. Vertailua tehtiin
myös aiempiin tutkimuksiin, ja aiemmat suomalaiset tutkimukset ensihoidon kustannuksista antoivat samansuuntaisia tuloksia, joskin tutkimustietoa suomalaisen
ensihoidon kustannuksista on erittäin vaikea saada yhteisen tietovarainnon puuttuessa (Kurola ym., 2016; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2019). Resurssien käytöstä löytyy vähän aikaisempaa tietoa. Tämän tutkimuksen tulokset sekä PHTA:n
että ensihoidon resurssoinnin osalta näyttävät samansuuntaiselta kuin aikaisemmissa raporteissa ja tutkimuksissa on esitetty.
Tulosten yleistettävyyteen liittyy rajoitteita. Tutkimus perustuu pilottiin, joka
tehtiin vain yhden sairaanhoitopiirin alueella, mikä kuvastaa Suomen maaseutumaista ympäristöä varsin hyvin. Näitä tietoja jouduttiin osittain käyttämään myös
Oulun kaupungin alueen laskelmissa. Tutkimuksen ajanjakso oli myös lyhyt, eikä
kausittaista vaihtelua esimerkiksi tehtävämääriin ja niiden luonteeseen voida arvioida luotettavasti. Mahdolliset säästöt vuositasolle laskettiin kuitenkin vuoden
2018 toteutuneiden kiireettömien tehtävien määrän mukaisesti sekä Oulussa että
Kainuussa. Tuloksia voidaankin pitää yleistettävinä Suomessa sekä maaseutumaisessa että kaupunkiympäristössä. Kuitenkin tuloksia on vaikea yleistää muualle
maailmaan erilaisten ensihoito- ja PHTA-palvelujärjestelmien sekä terveydenhuollon kulu- ja väestörakenteiden vuoksi.
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6.4

Tutkimuksen merkitys

Tutkimus käsittelee yhteiskunnallisesti ajankohtaista aihetta ensihoidon ja muiden
päivystyksellisten palveluiden yhdistämisestä. Ensihoidon ja päivystyksen potilasmäärät ja sitä myötä kustannukset ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet terveydenhuollon rakenneuudistuksen ja väestön ikääntymisen myötä. Paineita kustannusten hillitsemiseen ja resurssien uudelleen jakamiseen tuovat tulevaisuudessa
sote- ja hyvinvointialueuudistukset. Tämä tutkimus on ensimmäinen hätäkeskuksen toimintaa ja terveydenhuollon integraatiota koskeva tutkimus, ja se on tehty
poikkitieteellisesti hoitotieteen ja ensihoitolääketieteen menetelmin koskien nimenomaan ensihoitopalvelun toimintaa tulevaisuudessa. Tutkimuksessa on huomioitu myös terveystaloustieteen näkökulma. Tulokset ovat rohkaisevia, ja niiden mukaan PHTA-palvelulla voidaan vähentää ensihoidon kiireettömiä tehtäviä, hillitä
kustannuksia ja osaltaan lisätä potilastyytyväisyyttä. Hoitotiede tieteenalana tekee
korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa terveystieteellistä tutkimusta, ja
siten se sopii hyvin tieteenalana myös palvelujärjestelmien muutoksien tutkimuksiin. Hoitotieteen ja ensihoitolääketieteen yhteisille tutkimushankkeille on juuri nyt
erityisen suuri tarve, kun sote- ja hyvinvointialueuudistukset ovat ajankohtaisia.
Yhteisten, tieteenalojen välisten tutkimusprojektien merkitys kasvaa entisestään,
kun uusi kansallinen ensihoidon tietovaranto saadaan käyttöön lähivuosina.
Kiireettömät tehtävät muodostavat noin viidenneksen kaikista ensihoidon tehtävistä, ja niitä on vuositasolla Suomessa yli 265 000. Tämän tutkimuksen tulokset
ensihoitopalvelulle ovat merkittävät, sillä niiden mukaan PHTA-palvelu voi muuttaa suomalaista ensihoitopalvelun toimintaa kiireettömien tehtävien osalta ja jopa
pysäyttää jatkuvasti nousevan ensihoidon kulujen kasvun. Terveydenhuollon kulurakennetta on pyritty pienentämään esimerkiksi päivystyspisteiden keskittämisellä
ja vuodeosastopaikkojen vähentämisellä. Usein ensihoidon on arveltu olevan kustannuksiltaan ja resursseiltaan sopivin tapa korvata näitä palveluja. Tulokset kuitenkin osoittavat, että kiireettömissä tapauksissa näin ei aina ole, ja PHTA-palvelu
voisi olla potilaan, ensihoitopalvelun ja koko hoitoketjun kannalta toimivampi ratkaisu. Resursseja voitaneen tulevaisuudessa ohjata enemmän hätätilapotilaiden
hoitoon, mutta myös PTHA-palveluun ja muihin digitaalisiin hoidon tarpeen arviointiyksiköihin ensihoidon tehtävien vähentyessä PTHA-palvelulla. Tämä taas vastaisi hallituksen (2021) antamiin linjauksiin vihreästä siirtymästä ja uusista koulutus- ja soteratkaisuista. Resurssien ohjaus PHTA-palveluun ja digitaaliseen vastaanottotoimintaan voi luoda myös tarpeen aivan uudenlaisille hoitotyön ammattilaisille, joiden tulisi tulevaisuudessa hallita riskinarviointi, kiireellisyyden
82

arviointi, resurssien koordinointi ja hoidon tarpeen arviointi. Lisäksi heillä tulisi
olla vahva osaaminen eri päivystyksellisistä ja kotiin vietävistä alueellisista palveluista sekä osaamista puhelintyöstä ja digitaalisesta vastaanottotyöstä. Sairaanhoitajien ja ensihoitaja AMK koulutuksessa tämä tarve tulisi huomioida jo nyt.
Potilaan näkökulmasta PHTA-palvelu tuo potilaille ensihoidon hoitoketjuun
yhden palvelun lisää. Näyttää siltä, että tämä rakenneuudistus ja uusi palvelu eivät
lisää viiveitä potilaan hoitoon pääsyyn, vaan nopeuttavat oikean palvelun löytymistä. Myös tyytyväisyyttä on mahdollisuus lisätä palvelulla, joka vastaa välittömästi potilaiden hoidon tarpeisiin ympäri vuorokauden. Tulosten mukaan potilaat
voivat PTHA:n avulla välttää myös ensihoidon ja päivystyksen käyntejä, ja se lisää
useassa tapauksessa tyytyväisyyttä palveluun.
Tulevaisuudessa tulisi miettiä potilaiden yhdenvertaisuuden toteutumista niin
yhteiskunnallisesti kuin potilaan kannalta. On pohdittava, voiko tulevaisuudessa
Suomessa ensihoidon kiireetön potilas saada PHTA-palvelua toisen sairaanhoitopiirin alueella ja ensihoidon palvelua toisella, vai luokitellaanko kiireettömät potilaat tulevaisuudessa lähtökohtaisesti PHTA-potilaiksi ensihoidon sijaan.
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7

Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin (PHTA) ohjattujen kiireettömien ensihoidon potilaiden hoidon tarpeita,
palveluiden käyttöä, asiakastyytyväisyyttä ja sekä ensihoidon että PHTA:n resurssien käyttöä ja kustannusten jakaantumista. Tutkimus tuotti uutta tietoa suomalaisen ensihoitopalvelun kehittämiseen hoitoketjun, potilastyytyväisyyden ja kustannusten osalta. Suomessa aikaisempi tutkimustieto asiasta puuttuu, ja muiden maiden erilaiset terveydenhuoltojärjestelmät ja väestörakenteet hankaloittavat muualta
saadun tutkimustiedon käyttöä Suomessa. Tässä tutkimuksessa saatua tietoa voidaan käyttää hätäkeskuksen, 116117-päivystysavun ja ensihoidon toimintamallien
yhtenäistämiseen. Tutkimustiedon avulla potilaat voivat saada nopeammin oikeanlaisen avun hätäkeskukseen soiton jälkeen kiireettömissä asioissa, tyytyväisyyttä
ensihoidon hoitoketjuun voidaan mahdollisesti lisätä ja rakenteellisia uudistuksia
on mahdollista tehdä myös säästöt huomioiden.
7.1

Johtopäätökset

Tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset:
–

–

–

Yleisimmät hätäkeskukseen soiton syyt kiireettömillä potilailla ICPC-2-käyntisyyluokituksen mukaan ovat: yleiset ja määrittelemättömät oireet ja heikentynyt yleistila, tuki- ja liikuntaelinoireet, kaatumiset sekä mielenterveysongelmat ja päihteiden väärinkäyttö.
PHTA-palvelu voi vähentää reilun kolmasosan ensihoidon kiireettömistä tehtävistä, ja joka viidennelle potilaalle riittää puhelimessa annettava terveysneuvonta. PHTA-palvelun ja ensihoidon jälkeen potilaista vain kolmannes tarvitsee kuljetuksen jatkohoitoon.
Kiireettömät ensihoidon potilaat ovat tyytyväisiä hoitoketjuun, jossa heidät ohjataan PHTA-palveluun ensihoidon sijaan hätäkeskukseen soiton jälkeen. Tyytyväisempiä ovat ne potilaat, jotka eivät pidä ensihoidon palvelua itselleen välttämättömänä sekä ne, jotka saivat ensihoidon palvelua PHTA:n jälkeen. Noin
viidesosa on tyytymättömiä palveluun. Tyytymättömyyttä lisää halu saada ensihoidon palvelua ja kipuoireilu. Ympärivuorokautinen PHTA-palvelu voisi
olla käyttökelpoinen ratkaisu kiireettömien ensihoidon potilaiden hoidon tarpeen arvioinniksi, sillä se voi lisätä yleistä tyytyväisyyttä ja turvallisuuden tunnetta terveydenhuollon palveluja kohtaan.
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–

7.2

PHTA:n integroiminen 116117-päivystysapuun, hätäkeskuksen toimintaan ja
ensihoitopalveluun voi tuottaa säästöjä ja hillitä ensihoitopalvelun nousevia
kustannuksia. Säästöjen lisäksi ensihoidon valmiutta voidaan kohdentaa kiireettömien tilanteiden hoidosta kiireellisten hätätilapotilaiden hoitoon. Toimintamallin käyttöönotto on mahdollista nykyisillä palvelurakenteilla.
Jatkotutkimushaasteet

Tulosten perusteella esitetään seuraavat jatkotutkimushaasteet:
–
–

–
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Potilasturvallisuus PHTA-palvelussa on selvitettävä huolellisesti ennen kuin
toimintaa integroidaan ensihoitopalvelun kiireettömiin tehtäviin.
Tulevaisuudessa PHTA-palvelun hyötyjä sekä kustannusten että resurssoinnin
kannalta tulisi tarkastella koko julkista terveydenhuoltopalvelua koskevana
toimintana. Syvällisempi kustannushyötyanalyysi koko hoitoketjun osalta
tuottaisi uudenlaista tietoa terveydenhuollon kustannusrakenteesta.
Tulevaisuuden mallintaminen simuloimalla potilaiden käyttäytymistä uudelleen hoitoon hakeutumisessa heidän saadessaan PHTA-palvelua ensihoidon sijaan avaisi uuden tutkimussuunnan.
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