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§ 54
Pelastuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan lausuntopyyn-
töön vuoden 2016 arviointikertomuksesta

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Päätös

Vuonna 2016 tarkastuksen erityiskohteena oli pelastuslaitoksen osalta 
ensihoitoketjun toimivuus ja tuloksellisuus. Tarkastuslautakunta toteaa, 
että ensihoidon tuloksellisuutta voidaan pitää useilla eri mittareilla mita-
ten korkeatasoisena. Ensihoidon kasvanut tehtävämäärä on heikentä-
nyt palvelun sujuvuutta, mutta muut mittarit ovat pääosin pysyneet en-
nallaan viime vuosina. Taloudellisuus yksikkökustannuksilla mitattuna 
on pysynyt samalla tasolla aiempiin vuosiin nähden. Työelämän laatu 
työtyytyväisyydellä mitattuna on ollut hyvällä tasolla ja se on pysynyt 
melko samana. Palveluprosessin sujuvuutta kuvaavat tehtäväsidonnai-
suus ja palvelutasoindeksi ovat heikentyneet jatkuvasti kasvaneen teh-
tävämäärän vuoksi, mutta vuonna 2016 tavoittamis- ja lähtöviive para-
nivat, vaikka niihin liittyvät pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet eivät to-
teutuneetkaan. Sekä potilasturvallisuus että potilastyytyväisyys ovat py-
syneet korkealla tasolla. Myös laadunvalvonta on korkeatasoista ja vai-
kuttavuus on saatavilla olevalla mittarilla mitattuna erinomaisella tasol-
la. Palveluprosessin sujuvuuden heikentyminen joiltakin osin ei ole, ai-
nakaan vielä, heijastunut ensihoitopalvelun potilastyytyväisyyteen tai 
vaikuttavuuteen. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että pelastuslaitoksen ja sosiaali-- ja ter-
veysviraston tulee ensihoitoprosessin kehittämiseksi täydentää päivys-
tystyöryhmää ja potilasohjaustyöryhmää sosiaali-- ja terveydenhuollon 
ikääntyneiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon lääkäripalvelu-
jen, ympärivuorokautisten hoitolaitosten sekä psykiatrian- ja päihdepal-
velujen asumispalveluista vastaavilla henkilöillä. Lisäksi sosiaali-- ja 
terveysviraston tulee lyhentää päivystyssairaaloiden päivystyspotilai-
den luovutusaikoja ja parantaa siirtokuljetusten sujuvuutta.

Pelastuslaitos toteaa, että se tekee jatkuvasti yhteistyötä ensihoitopal-
velun sidosryhmien kanssa kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon 
puutteiden aiheuttaman kuormituksen poistamiseksi ensihoidon palve-
luketjusta. 

Pelastuslautakunnalla ei ole asiassa muuta lausuttavaa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
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Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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