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1. Johdanto 

 

Palvelutason määrittelyssä ja seurannassa käytettävä malli on kuvattu ensihoitoa koskevassa 

asetuksessa, jota on täydennetty STM:n antamalla ohjeella. Käyttöönottonsa jälkeen malli on 

saanut runsaasti kritiikkiä, ja STM on ilmoittanut pyrkivänsä korjaamaan havaittuja epäkohtia 

asetuksen tulevan päivityksen yhteydessä. 

 

Asetuksessa kuvattuun palvelutason määrittely- ja seurantamalliin liittyy lukuisia ongelmia, 

minkä lisäksi myös seurannassa käytettävän materiaalin käsittelyyn ja analysointiin liittyy 

useita virhelähteitä. Ensihoitotoimintaan liittyy lisäksi useita määritelmiä ja tekijöitä, jotka 

vaikuttavat palvelutason arviointiin. 

 

Tilastoinnissa kuntakohtaiset tehtävät jakautuvat edelleen riskiluokka-alueille, minkä vuoksi 

tehtävämäärä voi jäädä hyvin pieneksi. Kuntakohtaisissa analyyseissä 27 % otoksista on 

kooltaan alle 50 tehtävää. Tällöin johtopäätösten tekeminen edellyttää tilastollista analyysiä, 

jotta voidaan tietää kuinka paljon pieneen otoskokoon liittyvää satunnaisvaihtelua tapahtuu. 

Silmämääräinen toteumaprosenttien tarkastelu ei anna oikeata kuvaa löydösten merkityksestä. 

 

Palvelutason mielekäs arviointi edellyttää yllä mainittujen seikkojen tuntemista, minkä vuoksi 

tässä raportissa pyritään antamaan riittävät taustatiedot. Toteumaprosenttitaulukkojen 

tarkastelu ilman näitä taustatietoja ei ole mielekästä. 

 

Tässä raportissa käsitellään ainoastaan kiireellisiä (A-C) ensihoitotehtäviä, koska 

kiireettömien (D) ensihoitotehtävien tavoittamisviiveiden seuranta ei tällä hetkellä toteudu 

asianmukaisesti. Analyyseissä tavoittamisviive on laskettu asetuksen mukaisella tavalla 

hälytyksestä kohteen tavoittamiseen, mutta käytännössä tehtävät ovat yleensä jonoutettuna 

puhelun jälkeen, ennen ambulanssin hälyttämistä. Näin ollen analyysi ei anna todellista kuvaa 

D-tehtävien viiveistä. 

 

2. Määritelmiä 

 

2.1. Tehtävien kiireellisyysluokat 

 

Hätäkeskuspäivystäjä tekee riskinarvion puhelimessa saamiensa tietojen perusteella. 

Tehtävälajin (esim. rintakipu, tajuttomuus tai kaatuminen) lisäksi hätäkeskuspäivystäjä 

määrittelee kiireellisyysluokan (A, B, C tai D), jonka mukaisesti potilas pyritään 



tavoittamaan. Kiireellisyysluokan määrittelyyn liittyy tehtävälajikohtaisia erityispiirteitä, 

mutta yleisellä tasolla kiireellisyysluokat voidaan esittää alla kuvatulla tavalla.  

 

A-kiireellisyysluokassa potilaalla on: 

o Välitön hengenvaara 

o Peruselintoimintojen vakava häiriö, tai ilmeinen uhka sellaisesta 

o Suurienerginen vammautumismekanismi 

o Mahdollinen lääkäritasoisen ensihoidon tarve 

 

B-kiireellisyysluokassa potilaalla on: 

o Viitteitä tai epäily peruselintoimintojen häiriöstä 

o Epäily vammasta jonka oletetaan johtavan peruselintoimintojen häiriöön 

o Arvioitu tarve perustasoisen ensihoidon lisäksi nopealle kuljetukselle 

 

C-kiireellisyysluokassa potilaalla on: 

o Peruselintoimintojen vähäinen tai lievä häiriö tai oire, jossa tilan 

huononeminen ei ole odotettavissa 

o Ensihoidon arvion tai kuljetuksen tarve 

 

D-kiireellisyysluokassa peruselintoimintojen häiriö on varmuudella saatu suljettua pois. 

 

2.2. Yksiköiden toimintatasot 

 

Ensivasteyksikkö kykenee antamaan hätäensiapua, johon kuuluu esim. ulkoisten 

verenvuotojen tyrehdyttäminen, peruselvytyksen aloittaminen (mukaan lukien defibrillaatio) 

ja tajuttoman potilaan ilmatien avaaminen. Ensivasteyksikkö ei voi antaa suonensisäistä 

neste- tai lääkehoitoa, tai kuljettaa potilasta sairaalaan. Ensivasteyksikön henkilöstöstä 

vähintään kahdella tulee olla tehtävään soveltuva ensiapukoulutus. Ensivasteyksiköt toimivat 

pääsääntöisesti virka-ajan ulkopuolella varallaolossa, jolloin lähtöviive voi olla useita 

minuutteja. Ensivasteyksikön käyttökustannus on tällä hetkellä 230 €/hälytys. 

Ensivastetoimintaan saattaa tulla suuria toiminnallisia ja/tai kustannuksellisia muutoksia, 

huomioiden pelastustoimen varallaolokorvauksiin liittyvä keskustelu. 

 

Perustason ambulanssi on varustukseltaan identtinen hoitotason ambulanssin kanssa. 

Ambulanssin ollessa miehitetty perustason henkilöstöllä, ei kuitenkaan voida toteuttaa 

suonensisäistä lääkehoitoa. Perustasolla on valmius huolehtia potilaan peruselintoiminnoista 

tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana. Toisella ensihoitajista tulee olla terveydenhuollon 



ammattihenkilön koulutus, jolloin toinen ensihoitaja voi olla pelastajatutkinnon suorittanut 

henkilö. 

 

Hoitotason ambulanssin ensihoitajista vähintään toisen tulee olla AMK ensihoitaja, tai 

laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 op ensihoidon lisäkoulutuksen. Hoitotasolla 

on korotettu valmius huolehtia vakavasti sairastuneesta tai loukkaantuneesta potilaasta ja 

hänen elintoiminnoistaan kohteessa ja kuljetuksen aikana. Hoitotason ensihoitoyksikkö 

pystyy vastaamaan useisiin vaativiinkin ensihoidollisiin tarpeisiin ja potilaan hoidon 

aloittamiseen tehostetun hoidon tasolla. Hoitotason yksikön hallitsemia toimenpiteitä ovat 

esimerkiksi potilaan tilaan oleellisesti vaikuttavan ensihoitolääkkeen anto, 12-kanavaisen 

EKG:n otto ja sen tulkinta, elvytystilanteen johtaminen ja hoito, sekä rytmihäiriöiden hoito 

tarvittaessa ulkoisella tahdistuksella. Lisäksi hoitotasoiselta ensihoitajalta odotetaan valmiutta 

päätellä tutkimusten ja haastattelun perusteella työdiagnoosi ja valita hoitolinjat sen mukaan. 

 

2.3. Hälytysohje 

 

Ensihoitopalvelun järjestämisestä vastaava taho (sairaanhoitopiiri) antaa hätäkeskukselle 

hälytysohjeen. Sekä erva-alueille että hätäkeskusalueille on asetettu tavoitteeksi 

yhdenmukaistaa hälytysohjeita mahdollisimman paljon toiminta-alueellaan. Huomioiden 

hätäkeskusten toiminta-alueiden ja erva-alueiden toisistaan poikkeavat rajat, on suurimmassa 

osassa Suomea käytössä lähes identtiset hälytysohjeet. 

 

Ensihoitopalvelua koskeva asetuksen tulkinta on, että kaikki A- ja B-tehtävien potilaat tulee 

tavoittaa samanvertaisesti, eli mahdollisimman nopeasti käyttäen tarvittaessa 

ensivasteyksikköä. Asetuksen voimaantulon jälkeisessä laajassa hälytysohjeiden päivityksessä 

on kuitenkin päädytty ensivasteyksiköiden tarjoaman lääketieteellisen hyödyn arvioimiseen. 

Tämä on johtanut ensivasteyksiköiden tarveharkintaiseen käyttöön, aiemman automaattisen 

hälytyksen sijasta. 

 

Tuntien ensivasteyksikön erittäin rajalliset hoitomahdollisuudet, ei sen käyttämisellä 

saavuteta merkittävää hyötyä kuin osassa tehtäviä. Tämän vuoksi hälytysohjeen mukaan 

ensivasteyksikkö hälytetään hätäkeskuksen toimesta välittömästi ainoastaan osaan A-

tehtävistä. Muihin A- tehtäviin, sekä kaikkiin B-tehtäviin, ensivasteyksikkö hälytetään 

ainoastaan ensihoidon kenttäjohtajan, tai tehtävään hälytetyn ensihoitoyksikön pyynnöstä. 

Päätös ensivasteyksikön käytöstä perustuu hätäkeskukselta saatuihin tarkentaviin lisätietoihin 

kohteen olosuhteista ja potilaan tilasta sekä ambulanssin oletettuun tavoittamisviiveeseen. 

 



Hälytysohjeen päivitys on johtanut ensivasteyksiköiden hälytysmäärien voimakkaaseen 

vähentymiseen. Tämä näkyy etenkin B-tehtävien tavoittamisviiveen pidentymisenä alueilla, 

joiden lähettyvillä on ensivasteyksikkö mutta ei ambulanssia. Ensivasteyksikköä käytetään 

tarveharkintaisesti, eli silloin kun sen käytöstä on edes mahdollisesti saavutettavissa hyötyä. 

 

Toiminnallisessa mielessä olisi järkevää analysoida A- ja B- tehtävät eriteltyinä, kuten esim. 

HUS-alueella tehdään. Kuitenkin Vaasan sairaanhoitopiirin useimmissa kunnissa A-tehtävien 

määrä on niin pieni, ettei tilastollinen seuranta ole kovin mielekästä. 

 

2.4.  Riskiluokka-alue 

 

Sairaanhoitopiiri jaetaan 1 km
2
 kennoihin, joiden riskiluokka määritellään laskennallisen (ja 

toteutuneen) ensihoidon palvelutarpeen mukaan seuraaviin luokkiin: 

 

Luokka Määritelmä Esimerkki 

1 yli 350 tehtävää vuodessa Suuren kaupungin keskusta 

2 50–350 tehtävää vuodessa  
Kaupungin lähiö, pienen kaupungin 

keskusta 

3 10–50 tehtävää vuodessa Maaseututaajama 

4 alle 10 tehtävää vuodessa Asuttu maaseutu 

5 

asumattomat/tieverkon ulkopuoliset 

alueet Metsä-, meri- tai järvialue, saari; ei tietä 

 

Riskiluokka-alueiden tarkoitus on jakaa alueet toisiaan ensihoidon palvelutarpeen osalta 

vastaaviin alueisiin, jolloin voidaan edellyttää että toisiaan vastaaville alueille tuotetaan 

samankaltainen palvelutaso. Valitettavasti tässä ei ole onnistuttu, sillä etenkin riskiluokan 2 

määritelmä sisältää täysin erityyppisiä alueita, joille ei voida luoda toisiaan vastaavaa 

palvelutasoa. Myöskään ruutujen sijaintia tai ruutujen kertymiä ei huomioida, joka johtaa 

harhaanjohtavaan kuvaan alueellisen palvelutarpeen suhteen. Ensihoidon näkökulmasta 1 km
2
 

alue on liian pieni, mikäli ruutujen kertymiä tai sijaintia ei voida painottaa palvelutarpeen 

arvioinnissa. 

 

2.5.  Palvelutason määrittely 

 

Palvelutaso määritellään esittämällä tavoite siitä, kuinka suuri prosenttiosuus potilaista 

tavoitetaan esitetyssä ajassa. Kullekin riskialueluokalle määritetään omat tavoitteensa, 

huomioiden että hiljaisemmilla alueilla ei voida päästä samoihin tavoitteisiin kuin kiireisillä, 

suuren väestötiheyden alueilla. 



A/B-tehtävien osalta esitetään seuraavat tavoiteprosentit: 

-Potilaan tavoittaminen vähintään ensivasteyksiköllä 8 minuutin kuluessa 

-Potilaan tavoittaminen vähintään ensivasteyksiköllä 15 minuutin kuluessa 

-Potilaan tavoittaminen hoitotason ambulanssilla 30 minuutin kuluessa 

 

C-tehtävien osalta esitetään yksi tavoiteprosentti: 

-Potilaan tavoittaminen ambulanssilla (perus- tai hoitotaso) 30 minuutin kuluessa 

 

Jo aiemmin mainitun ongelman (A- ja B-tehtäviä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä 

yhdessä) lisäksi ongelmana ovat kategoriset aikarajat sekä hätäensiavun merkityksen liiallinen 

korostaminen. Kategoriset aikarajat antavat vaillinaisen kuvan todellisesta palvelutasosta. 

Usein kategorinen aikaraja sijoittuu lähelle tavoittamisviiveen mediaania, jolloin esim. 1-2 

minuutin kuluessa asetetusta aikarajasta tavoitetaan jopa kymmeniä prosentteja potilaista. 

Marginaalinen aikarajan ylitys ei voi ohjata toiminnan suunnittelua ja toteutusta.  

 

Asetuksen mukainen palvelutaso ei kerro todellisesta palvelun tasosta. Keskeinen tekijä 

korkeariskisen potilaan kannalta on kuljettamaan kykenevän, hoitotason ambulanssin 

saapumisviive. Asetuksen mukainen palvelutason seuranta antaa tälle kriittisen tärkeälle 

viiveelle puolen tunnin tavoitteen, painottaen samalla hätäensiavun nopean saapumisen 

merkitystä liiallisesti. Kuljettavan yksikön saapumiselle annetaan paradoksaalisesti sama 30 

minuutin tavoite sekä A/B-tehtävissä, että C-tehtävissä, vaikka tilanteet poikkeavat 

merkittävästi toisistaan. 

 

Palvelutasopäätöksessä esitetään seuraava palvelutasotavoite: 

 

  A/B-tehtävät     C-tehtävät D-tehtävät 

RISKIALUE  
väh. EVY  

8 min 
väh. EVY  
15 min 

Hoitotaso 
30 min 

Ambulanssi  
30 min 

Ambulanssi 
2 h 

1 90 % 99 % 95 % 99 % 99 % 

2 70 % 95 % 90 % 95 % 99 % 

3 40 % 80 % 80 % 90 % 95 % 

4 20 % 65 % 70 % 80 % 95 % 

5 10 % 50 % 60 %  75 % 95 % 

 

 

 

 

 



2.6. Yhteenveto palvelutason seurannan menetelmällisistä ongelmista 

 

 Riskialueluokan 2 määrittely (useammin kuin kerran viikossa, harvemmin kuin 

päivittäin, eli n. 50-350 tehtävää/vuosi) on epätarkoituksenmukainen, sillä sen 

sisältämät alueet eivät vastaa toisiaan palvelutarpeen osalta. Haarukka on liian laaja, 

jotta tavoite alueiden toisiaan vastaavuudesta toteutuisi. 

 Riskiruutujen sijaintia tai niiden kertymiä ei huomioida, vaan yksittäiselle 

riskialueluokan 2 ruudulle olisi taattava vastaava palvelutaso kuin useamman 

riskiluokan 2 ruudun kertymälle, tai riskialueluokan 1 ruutujen vieressä sijaitsevaan 

ruutuun. 

 Yksittäisten riskialueruutujen vertailu ei pääsääntöisesti ole mielekästä, huomioiden 

pieni otoskoko. Yhden neliökilometrin alue on liian pieni. 

 A/B-tehtäviä ei tulisi käsitellä yhdessä. Laajalla alueella toteutettu hälytysohjeen 

muutos on merkki siitä että tehtäviin suhtaudutaan ensihoidon toimesta eri tavoin. B-

tehtävien tavoittaminen ensivasteyksiköllä 8 minuutissa ei ole yleensä 

tarkoituksenmukaista.  

 Kategoriset tavoittamisviivetavoitteen aikarajat antavat vaillinaisen kuvan 

todellisuudesta.  

 Seurattavat muuttujat antavat puutteellisen kuvan hoidon kokonaisuuden tasosta. 

A/B-tehtävien osalta painopiste on hätäensiavun puolella, eikä kuljettamaan 

kykenevän (hoitotasoisen) ambulanssin nopean saatavuuden merkitystä puolestaan 

painoteta riittävästi. Ensihoitoa on vaikeata istuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla 

palvelutason seurantaan, sillä sisällöllisesti toiminta on monipuolisempaa kuin 

pelastus- tai poliisitoimella. 

 

Asetuksessa edellytettyä palvelutason seurantaa on täydennetty tässä raportissa käsittelemällä 

A- ja B-tehtävät tarvittaessa myös eriteltynä, sekä esittämällä tavoittamisviiveet 

toteumaprosenttien lisäksi minuutteina. 

 

3. Materiaali 

 

Analyysi perustuu hätäkeskuslaitoksen keräämään raakamateriaaliin, joka on edelleen 

muokattu FinnHEMS:n toimesta. Hätäkeskuksen materiaalissa yhdestä tehtävästä voi kertyä 

useampi rivi, koska jokaisen hälytetyn yksikön aikaleimat kerätään omalle rivilleen. 

FinnHEMS:n toimesta tehtävän tiedot koostetaan yhdelle tiedostoriville. Jokaiselle tehtävälle 

kerätään kolmen yksikön aikaleimat: kohteen nopeimmin saavuttanut yksikkö, kohteen 



nopeimmin saavuttanut ambulanssi ja kohteen nopeimmin saavuttanut hoitotason yksikkö. 

Muiden kuin näiden FinnHEMS:n algoritmin määrittämien yksiköiden aikaleimoja ei saada 

käyttöön. FinnHEMS on toimittanut käsittelemänsä aineiston InPlace Solutions:lle, joka 

tuottaa Vaasan sairaanhoitopiirin palvelutasoanalyysit. 

 

Materiaalin käsittely johtaa epätarkkuuksiin käsittelyn molemmissa vaiheissa, etenkin 

tilanteissa joissa hälytettyjä yksiköitä on useampia. FinnHEMS:n algoritmi ei aina valitse 

asianmukaisia yksiköitä hälytettyjen yksiköiden joukosta. InPlace:n analysointiprosessi ei 

pysty aukottomasti valitsemaan, minkä yksikön hälytysajasta viiveet lasketaan. 

Analysointiprosessi ei pysty myöskään tulkitsemaan ovatko kaikki tehtävän aikaleimat 

todellisuudessa käytössä. 

 

4. Alue ja tehtävämäärät 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on yhteensä 13 kuntaa. Riskialueluokka 1:n ruutuja on 

ainoastaan Vaasan ja Pietarsaaren kunnissa. Korsnäsin, Pedersören ja Maalahden kunnissa ei 

ole riskialueluokkien 1-2 ruutuja. Kaskisilla sijaitsevan riskialueluokan 2 ruudun todellinen 

tehtävämäärä vuonna 2015 vastasi alempaa riskialueluokitusta (3), joten riskialueluokituksen 

päivityksen yhteydessä kyseinen riskiluokka tullaan muuttamaan. 

 

Tehtävämäärät kunnittain (riskialueluokat 1-5): 

 A/B C D 

Vaasa 2262 3104 1833 

Pietarsaari 649 831 469 

Mustasaari 462 533 225 

Närpiö 310 399 237 

Laihia 288 413 188 

Kristiinankaupunki 285 334 223 

Uusikaarlepyy 240 302 138 

Pedersöre 240 218 112 

Vöyri 222 293 126 

Maalahti 201 218 101 

Luoto 86 90 42 

Korsnäs 70 83 29 

Kaskinen 59 82 30 

 



5. Riskialuekartta 

 

Riskialuekarttaa tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota sairaanhoitopiirin eteläosaan 

(eteläinen ensihoitoalue: Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki), joka on 

ensihoitopalvelun kannalta ongelmallisin alue. Alue on pitkä ja kapea kaistale, jolle sijoittuu 

vain n. 16% ensihoitotehtävistä. Ensihoitoalueen sisällä tehtävät jakautuvat kunnittain 

seuraavalla tavalla: Närpiö 35,6 %, Kristiinankaupunki 31,6 %, Maalahti 19,6 %, Korsnäs 6,8 

% ja Kaskinen 6,4 %. Ambulanssien käyttöasteet ovat matalat. Alueella on vuodessa 2661 

päivittäistehtävää neljää ambulanssia kohden, jolloin tehtäviä tulee päivittäin keskimäärin 

vain 1,8 / yksikkö. Määrässä ei ole huomioitu mm. siirtokuljetuksia, joten todellinen 

kuormitus on tätä korkeampi. 

 

Alueella on kaksi tehtävämäärältään pientä kuntaa, Kaskinen ja Korsnäs, joiden alueilla on 

vain n. 5-6 A/B-tehtävää kuukaudessa. Molemmat kunnat sijaitsevat rannikolla, hieman 

etäämmällä valtatie 8:sta. Korsnäsissä toimii ensivasteyksikkö, mutta yrityksistä huolimatta 

Kaskisiin ei ole saatu perustettua ensivasteyksikköä. Lisäksi Närpiön kunnan pohjoisosa (mm. 

Pirttikylä, Ylimarkku) on melko harvaan asuttua aluetta. Lähimmät ambulanssien 

asemapaikat ovat Maalahti ja Närpiö. Pirttikylässä on ensivasteyksikkö. Sairaanhoitopiirin 

eteläisin osa (mm. Siipyy, Metsälä) muodostaa osaltaan haastavan alueen. Harvaan asutulla 

alueella on vähän tehtäviä, eikä henkilöresurssia ensivasteyksikköön ole löydettävissä.  

 

Ambulanssiresurssien lisääminen eteläiselle ensihoitoalueelle ei ole mielekästä huomioiden 

nykyistenkin yksiköiden matala käyttöaste. Nykyisten ambulanssien uudelleensijoittaminen 

näille ongelma-alueille edes osa-aikaisesti ei ole tarkoituksenmukaista huomioiden vähäinen 

tehtävämäärä, etenkin A/B-tehtävien osalta. Tämän vuoksi ensihoidon palvelutaso pyritään 

ylläpitämään ensivasteyksiköiden avulla. 

 

Ensivasteyksiköilläkin on vaikeata täyttää asetuksen mittareina käytettyjä tavoitteita. 

Ensivasteyksiköiden lähtöviive voi olla useampia minuutteja, minkä vuoksi potilaan 

tavoittaminen 8 minuutissa on haastavaa. Esimerkiksi Korsnäsissä on kolme riskiluokan 3 

ruutujen ryhmää, joiden kaikkien tavoittaminen 15 minuutissakin voi olla haastavaa. 

 

Kaskisilla ei ole tällä hetkellä ensivasteyksikköä, mutta pyrkimyksenä on perustaa sellainen 

heti kun henkilöstöresurssi on saatavilla. 



 



6. Tilastollinen analyysi 

 

Havaittu toteuma riippuu otoskoosta. Mitä pienempi otoskoko, sitä enemmän 

satunnaisvaihtelua esiintyy. Otoksessa havaitun toteuman ja asetetun tavoitteen välillä 

vallitsevan eron tulee olla tilastollisesti merkittävä, jotta se on mielekästä huomioida. 

Tilastollisen merkittävyyden rajana pidetään yleisesti p-arvoa alle 0.05, joka tarkoittaa 

käytännössä 95% todennäköisyyttä sille, että ero on todellinen eikä aiheudu 

satunnaisvaihtelusta. 

 

Toteuman standardideviaatio (SD) voidaan määrittää todennäköisyyden (p) ja otoskoon (n) 

perusteella: SD = √(n*p*(1-p)). 

 

Tilastollisen merkittävyyden rajana pidetään yli ± 2SD tehtävän suuruista poikkeamaa. 

Poikkeama voidaan esittää prosenttiyksikköinä huomioiden otoskoko. 

 

Esimerkiksi todennäköisyyden ollessa 40% (kuten riskialue 3:n A/B-tehtävien 8 minuutin 

tavoittamisviivetavoite) ja otoskoon ollessa 150 tehtävää, on SD = √(150*0,4*(1-0,4)) = √36 

= 6. Tällöin tilastolliseen merkittävyyden rajana on ± 2*6 = ± 12 tehtävää. Prosentteina 

vastaava luku on ± 12/150*100 eli ± 8 %. Tällöin 40 ± 8 % eli 32 – 48 % välillä oleva 

toteuma 150 tehtävän otoksessa ei ole tilastollisesti merkittävä poikkeama 40 % tavoitteesta. 

 

Tilastollisesti merkittävän poikkeaman raja-arvot voivat poiketa merkittävästi tavoitteesta, 

otoskoon ollessa pieni. Kuntakohtaisessa käsittelyssä tilastollisesti merkittävät poikkeamat 

esitetään taulukoissa lihavoituna.  

 

7. Toteuma 

 

Toteuma esitetään seuraavassa koko sairaanhoitopiirin alueella, sekä kuntakohtaisesti 

eriteltynä. Toteumaa tarkastellaan riskialueluokissa 1-4, kiireellisten ensihoitotehtävien (A-C) 

osalta. Tilastollisesti merkittävät poikkeamat esitetään lihavoituna. 

 

 

 

 

 

 



7.1. Sairaanhoitopiiri 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 1 92,8 % 99,3 % 99,9 % 984 99,4 % 1491 

Luokka 2 68,8 % 96,0 % 99,6 % 2039 98,9 % 2842 

Luokka 3 39,6 % 81,5 % 98,2 % 1011 93,1 % 1172 

Luokka 4 23,3 % 71,0 % 95,6 % 1261 85,9 % 1341 

 

Sairaanhoitopiirin tasolla tarkasteltuna ei havaita tilastollisesti merkittäviä poikkeamia 

palvelutasotavoitteesta. 

 

Verrattuna vuoteen 2014, muutokset absoluuttisina prosentteina ja tehtävien lukumäärinä 

olivat: 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 1 + 1,9 % + 0,6 % + 0,2 % + 4 - 0,2 % - 82 

Luokka 2 + 1,5 % + 0,1 % + 0,2 % - 97 + 0,1 % + 25 

Luokka 3 + 6,4 % + 5,0 % + 0,3 % - 18 + 1,5 % + 11 

Luokka 4 + 2,2 % + 4,0 % - 0,5 % + 69 + 1,3 % + 155 

 

Palvelutaso on pysynyt oleellisesti ennallaan. Merkittävin parannus nähdään riskialueluokkien 

3-4 alueella A/B-tehtävien 8-15 minuutin tavoittamistavoitteiden suhteen. Palvelutaso ei ole 

heikentynyt merkittävästi millään alueella. 

 

7.2. Vaasa 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 1 93,2 % 99,5 % 100,0 % 631 99,5 % 1023 

Luokka 2 65,8 % 97,5 % 99,9 % 1260 99,0 % 1699 

Luokka 3 33,3 % 89,5 % 99,0 % 215 97,1 % 218 

Luokka 4 31,9 % 83,7 % 99,2 % 137 93,7 % 153 

 

Vaasan kunnassa havaitaan tilastollisesti merkittävä poikkeama A/B-tehtävien 8 minuutin 

tavoittamisviivetavoitteen toteuman suhteen riskialueluokkien 2-3 alueilla. 



 

 
A B 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 8 min 15 min 30 min n 

Luokka 1 94,0 % 100,0 % 100,0 % 101 93,1 % 99,4 % 100,0 % 530 

Luokka 2 74,8 % 99,5 % 100,0 % 224 63,8 % 97,1 % 99,9 % 1036 

Luokka 3 41,7 % 95,8 % 97,7 % 48 30,9 % 87,7 % 99,4 % 167 

Luokka 4 53,3 % 96,7 % 100,0 % 30 25,7 % 80,0 % 99,0 % 107 

 

Tarkasteltaessa A- ja B-tehtävien tavoittamisviiveitä eriteltyinä, nähdään tavoitteiden 

täyttyvän A-tehtävien osalta. 

 

7.3. Mustasaari 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 73,7 % 99,2 % 100,0 % 135 98,4 % 190 

Luokka 3 31,1 % 83,3 % 98,9 % 91 87,0 % 134 

Luokka 4 20,7 % 77,9 % 93,9 % 222 82,5 % 198 

 

Mustasaaren kunnassa ei havaita tilastollisesti merkittäviä poikkeamia palvelutasotavoitteesta. 

 

7.4. Laihia 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 78,8 % 90,9 % 100,0 % 139 98,2 % 234 

Luokka 3 71,9 % 92,2 % 96,8 % 65 94,0 % 105 

Luokka 4 27,2 % 81,5 % 100,0 % 83 89,0 % 74 

 

Laihian kunnassa havaitaan tilastollisesti merkittävä poikkeama A/B-tehtävien 15 minuutin 

tavoittamisviivetavoitteen toteuman suhteen riskialueluokan 2 alueella. Vaikka toteuma 

kategorisen rajan mukaisesti määriteltynä alittaa tavoitteen, todellisuudessa alitus on 

marginaalinen. Kyseisessä riskialueluokassa 95 % A/B-tehtävien potilaista tavoitetaan 16 min 

16 s kuluessa. Lisäksi on huomioitava, että vaikka 15 minuutin tavoiteajassa huomioidaan 



myös pelkkään hätäensiapuun kykenevä ensivasteyksikkö, Laihian riskialueluokan 2 A/B-

potilaista 90 % tavoitetaan hoitotason ambulanssilla 17 min 16 s kuluessa.  

 

7.5. Pietarsaari 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 1 92,0 % 98,8 % 99,7 % 353 99,3 % 468 

Luokka 2 80,5 % 98,9 % 98,9 % 199 100,0 % 261 

Luokka 3 80,0 % 100,0 % 100,0 % 68 100,0 % 67 

Luokka 4 47,8 % 91,3 % 100,0 % 26 100,0 % 30 

 

Pietarsaaren kunnassa ei havaita tilastollisesti merkittäviä poikkeamia palvelutasotavoitteesta. 

 

7.6. Uusikaarlepyy 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 71,4 % 83,7 % 98,9 % 99 99,4 % 158 

Luokka 3 46,7 % 76,7 % 100,0 % 31 96,0 % 25 

Luokka 4 20,2 % 73,7 % 96,0 % 103 93,8 % 118 

 

Uusikaarlepyyn kunnassa ei havaita tilastollisesti merkittäviä poikkeamia 

palvelutasotavoitteesta. 

 

7.7. Vöyri 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 69,2 % 92,3 % 100,0 % 13 97,2 % 37 

Luokka 3 32,2 % 57,6 % 100,0 % 60 81,7 % 86 

Luokka 4 29,1 % 59,6 % 94,2 % 146 86,5 % 162 

 

Vöyrin kunnassa havaitaan tilastollisesti merkittävä poikkeama A/B-tehtävien 15 minuutin, 

sekä C-tehtävien 30 minuutin tavoittamisviivetavoitteen suhteen riskialueluokan 3 alueella. 



 
A B 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 8 min 15 min 30 min N 

Luokka 2 50,0 % 100,0 % 100,0 % 2 72,7 % 90,9 % 100,0 % 11 

Luokka 3 30,0 % 90,0 % 100,0 % 10 32,7 % 51,0 % 100,0 % 50 

Luokka 4 41,4 % 75,9 % 100,0 % 29 25,9 % 55,4 % 92,8 % 117 

 

Tarkasteltaessa A- ja B-tehtäviä eriteltynä, todetaan että A-tehtävien määrä riskiluokan 3 

alueella on vain 10. Näistä tehtävistä 9 on tavoitettu 15 minuutin kuluessa. 

 

Riskialueluokan 3 C-tehtävien osalta tavoittamisviiveen mediaani on 22 min 10 s, ja 90 % 

potilaista on tavoitettu 33 min 21 s kuluessa. Näin ollen todellinen tavoittamisviive ylittää 

tavoitteen vain marginaalisesti. 

 

7.8. Pedersöre 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 3 24,4 % 79,4 % 97,6 % 143 94,7 % 143 

Luokka 4 17,4 % 60,5 % 97,6 % 96 81,2 % 75 

 

Pedersören kunnassa havaitaan tilastollisesti merkittävä poikkeama A/B-tehtävien 8 minuutin 

tavoittamisviivetavoitteen toteuman suhteen riskialueluokan 3 alueella. Kunnan alueella ei ole 

toiminnallisesti mielekästä ambulanssin asemapaikkaa, ja toisaalta se voidaan tavoittaa 

riittävän hyvin Pietarsaaren asemapaikalta. Kunnan ensihoito nojaa hätätilapotilaiden osalta 

ensivasteyksiköiden toimintaan. Huomioiden ensivasteyksiköiden lähtöviive, 8 minuutin 

tavoittamisviivetavoite on haaste. Riskialueluokan 3 alueella A-tehtävien potilaista 50 % 

tavoitettiin kuitenkin 9 min 2 s kuluessa. Vastaavasti B-tehtävien potilaista 50 % tavoitettiin 

11 min 30 s kuluessa. 

 

 

 

 

 

 

 



7.9. Luoto 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 19,0 % 95,2 % 100,0 % 22 100,0 % 24 

Luokka 3 41,7 % 91,7 % 100,0 % 25 100,0 % 25 

Luokka 4 32,3 % 87,1 % 100,0 % 32 93,5 % 39 

 

Luodon kunnassa havaitaan tilastollisesti merkittävä poikkeama A/B-tehtävien 8 minuutin 

tavoittamisviivetavoitteen toteuman suhteen riskialueluokan 2 alueella. Näistä tehtävistä vain 

kolme oli A-tehtäviä, joista kaksi tavoitettiin alle 8 minuutissa. B-tehtävien osalta 50 % 

potilaista tavoitettiin 9 min 16 s kuluessa. 

 

7.10. Närpiö 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 69,2 % 93,6 % 97,4 % 80 96,3 % 110 

Luokka 3 36,8 % 75,4 % 98,2 % 57 96,3 % 82 

Luokka 4 17,3 % 68,5 % 96,9 % 163 89,1 % 204 

 

Närpiön kunnassa ei havaita tilastollisesti merkittäviä poikkeamia palvelutasotavoitteesta. 

 

7.11. Kristiinankaupunki 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 80,7 % 94,0 % 100,0 % 83 99,1 % 116 

Luokka 3 52,9 % 92,9 % 100,0 % 87 95,5 % 68 

Luokka 4 14,4 % 54,1 % 92,8 % 111 81,9 % 143 

 

Kristiinankaupungin kunnassa havaitaan tilastollisesti merkittävä poikkeama A/B-tehtävien 

15 minuutin tavoittamisviivetavoitteen toteuman suhteen riskialueluokan 4 alueella. A-

tehtävistä tavoitettiin kuitenkin 68,8 % 8 minuutin kuluessa. 

 



7.12. Maalahti 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 3 46,3 % 75,8 % 92,5 % 96 93,6 % 112 

Luokka 4 26,3 % 74,7 % 92,9 % 100 81,8 % 103 

 

Maalahden kunnassa ei havaita tilastollisesti merkittäviä poikkeamia palvelutasotavoitteesta. 

 

7.13. Korsnäs 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 3 20,0 % 56,0 % 100,0 % 25 72,5 % 40 

Luokka 4 20,5 % 48,7 % 87,2 % 41 45,0 % 40 

 

Korsnäsin kunnassa havaitaan useita tilastollisesti merkittäviä poikkeamia. Kunnan alueella 

oli yhteensä 10 A-tehtävää, eli vain n. 0,8 /kk. Riskiluokan 3 alueella oli 3 A-tehtävää, joista 

kaikki tavoitettiin 15 minuutin kuluessa. Riskiluokan 4 alueella oli 7 A-tehtävää, joista neljä 

(57,1 %) tavoitettiin 15 minuutissa. Riskiluokan 3 alueita on kolmessa väestökeskittymässä, 

jolloin ensivasteyksikön lähtöviive huomioiden myös 15 minuutin tavoittamisviivetavoite 

aiheuttaa haasteita. 

 

C-tehtävien osalta tavoittamisviivetavoitteet alittuvat, mutta todellisuudessa toteuma on 

lähellä tavoitetta. Riskiluokan 3 alueella 90 % C-tehtävien potilaista tavoitettiin 35 min 51 s 

kuluessa, ja riskiluokan 4 alueella 75 % tavoitettiin 33 min 49 s kuluessa. 

 

7.14. Kaskinen 

 

 
A/B C 

 

Vähintään 
ensivasteyksikkö Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min n 30 min n 

Luokka 2 11,1 % 33,3 % 88,9 % 9 91,7 % 13 

Luokka 3 6,4 % 46,8 % 97,9 % 48 97,0 % 67 

Luokka 4 0,0 % 100,0 % 100,0 % 1 100,0 % 2 

 



Kaskisilla on nykyisen riskialueluokituksen mukaan yksi riskialueluokan 2 ruutu. Vuoden 

2015 toteuman mukaan kyseisessä ruudussa oli ainoastaan 28 tehtävää. Riskialueluokitus 

päivitetään vuonna 2016, jonka yhteydessä kyseinen ruutu tullaan todennäköisesti laskemaan 

riskialueluokkaan 3. Koko kunnan alueella oli yhteensä 16 A-tehtävää, eli vain n. 1,3 / kk. 

 

Tavoittamisviiveiden osalta voidaan todeta, että ensivasteyksikölle on selkeä tarve. 

Nykytilanne näyttää siltä, että henkilöstöresurssi saattaisi olla löydettävissä. Mikäli riittävä 

henkilöstöresurssi löytyy, kuntaan perustetaan ensivasteyksikkö heti kun mahdollista. 

 

8. Huomioita 

 

Sairaanhoitopiirin tasolla tarkasteltuna palvelutaso on toteutunut ilman merkittäviä 

poikkeamia tavoitteesta. Suurin osa kuntatasolla havaituista poikkeamista ei ole 

toiminnallisesti merkittäviä, ja selittyvät palvelutason seurantaan liittyvillä tekijöillä. 

Poikkeamien perusteella ei nähdä tarvetta tehdä muutoksia nykyiseen valmiuteen. 

 

Todellisia ongelma-alueita ovat Korsnäs, Kaskinen, Närpiön pohjoisosat sekä 

Kristiinankaupungin eteläosat, joiden alueella on hyvin vähän ensihoitotehtäviä. Eteläisen 

ensihoitoalueen vuotuinen tehtävämäärä on kokonaisuudessaan pieni, ja neljän ambulanssin 

kuormitus on matala. Näin ollen ambulanssimäärän lisäämistä ei voida pitää 

kustannustehokkuuden kannalta perusteltuna. Nykyisten ambulanssien asemapaikkojen 

muuttaminen, tai ambulanssien osa-aikainen sijoittaminen näiden alueille, ei tehtävien 

painopistealueet huomioiden ole mielekästä. Uusia ensivasteyksiköitä pyritään perustamaan, 

mikäli mahdollista. 

 

Aluehallintovirasto teki ensihoitopalvelun tarkistuskäynnin 16.11.2015. Tarkistuskäynnillä 

käytiin läpi palvelutason toteuma vuonna 2014, sekä 1.1.-30.9.2015. Aluehallintovirasto ei 

havainnut huomautettavaa palvelutason toteuman suhteen. Keskusteluissa Aluehallintovirasto 

yhtyi tässä raportissa esitettyihin näkemyksiin asetuksen puutteista, sekä eteläisen 

ensihoitoalueen haasteista palvelutason ylläpitämisessä. 

 


