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KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2019 - 31.12.2019

Vuoden 2018 alussa voimaan astuneen Sosiaali- ja terveysministeriön antaman ensihoitopalvelua
koskevan asetuksen (585/2017) mukaisesti HYKS erityisvastuualueella on yhteisesti laadittu palvelutasotavoitteet vuodelle 2018. Näistä on tehty päätökset kussakin sairaanhoitopiirissä. Vuodelle
2019 Ensihoitokeskus esittää samat tavoittamisviiveitä koskevat tavoitearvot kuin edelliselle vuodelle.
Erityisvastuualueella on laadittu kahdet, muutamin kohdin hieman toisistaan poikkeavat tavoittamisaikatavoitteet, joista toiset on tarkoitettu HUS-alueelle ja toiset Kymsoten, PHHYKY:n ja Eksoten
alueille.
1. Toimintaympäristö
Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Kymsoten alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Tavoiteasettelu on laadittu yhdenmukaiseksi ja hyväksytty
erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä terveydenhuoltolain 39 § mukaisesti.
Alueen perustiedot
Sairaanhoitopiirin nimi
Väkiluku 2017 elokuussa
0 – 14
15 – 64
65 Sairastavuusindeksi 2013-2015
Alueen kokonaispinta-ala (km2)
Josta vesi- tai merialueita (km2)

Kymsote
168 691
23 384 (13,9%)
100 450 (59,6 %)
44 863 (26,6 %)
106,3
6 768
2 209

2. Ensihoitopalvelun tuottaminen
Kuntayhtymä tuottaa alueensa ensihoitopalvelun osin omana tuotantona, osin yhteistoimintasopimuksella Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa ja osin ostosopimuksilla Luumäen ensihoito Oy:n ja MedGroup ensihoito Oy:n kanssa. Ensivastetoimintaa toteuttavat Kymenlaakson Pelastuslaitos, Puolustusvoimat, Suomenlahden Merivartiosto ja Kotkan Meripelastusyhdistys.
3. Ensihoitopalvelun sisältö
Ensihoitopalveluun kuuluu terveydenhuoltolain 40 § ja STM Asetus Ensihoitopalvelusta
587/2017 2§ mukaiset tehtävät.
Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen. Kuntayhtymällä on ensihoidosta vastaava lääkäri. Ympärivuorokautinen ensihoitolääkäripäivystys järjestetään erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen toimesta yhdessä
HYKS Akuutin ensihoidon linjan kanssa. Päiväaikaista ensihoitolääkäripalvelua järjestetään
osin myös omana toimintana.

Ensihoitopalveluun Kymsotessa sisältyy terveydenhuoltolain (1326/2010, tarkennukset
1516/2016) mukaisesti:
1) Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen
hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, eivät kuitenkaan meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitetut tehtävät, tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee
siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.
2) Ensivastetoiminta, jolla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun
yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan
tavoittamisviiveen lyhentämiseksi sekä yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua.
3) Virka-avun (ensihoito) antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille
ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.
4) Tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen
psykososiaalisen tuen piiriin.
5) Osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja
toimijoiden kanssa.
4. Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset
Ensihoitopalvelun yksiköistä ja henkilöstöstä on säädetty vähimmäisvaatimukset Sosiaalija terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta, joka on nykymuotoisena tullut voimaan 1.1.2018. Yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset on esitetty ensihoitopalvelun palvelusuunnitelmassa.
5. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta
Palvelun saatavuus riskiluokittain päivittäistehtävissä esitetään seuraavassa taulukossa.
Tavoittamisviiveet lasketaan tehtävän vastuun siirtymisestä ensihoitopalvelulle kohteeseen
saapumiseen.

Alue

A‐tehtävät
mediaani

B‐tehtävät 90 %
90 %
mediaani A‐tehtävistä B‐tehtävistä

Ydintaajama

6 min

7 min

9 min

10 min

Muu taajama

7 min

8 min

12 min

14 min

Asuttu maaseutu

14 min

15 min

20 min

24 min

Sekä suoraan ensihoitoasetuksessa määritellyn mukaisesti:
Tehtäväkiireellisyys

90 % tehtävistä

C

30 min

D

120 min

Potilaiden tavoittamisaikoja riskiluokittain seurataan ja raportoidaan vähintään vuosittain.

6. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot
Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 § mukaan äkillisesti sairastuneen tai
vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.
Ensihoitopalvelu suorittaa toistaiseksi kilpailutuksen piirissä olleilla yksiköillä ensihoitopalveluun lainsäädännöllisesti kuulumattomat hoitolaitosten väliset sairaankuljetukset.

7. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat
Kuntayhtymien rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka -ja poikkeustilanteissa
ensihoidon kenttäjohtajat sopivat tilannekohtaisista menettelytavoista.

