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§ 35
Pelastuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle liikkuvan päi-
vystysyksikön pilotointia koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2017-009612 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus on pyytänyt pelastuslautakunnalta lausuntoa kau-
punginvaltuutettu Reetta Vanhanen ym. valtuustoaloitteesta kaupunkiin 
perustettavan liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista.

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta 
kaupunkiin perustettavan liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista:

Avoterveydenhuollon palveluiden piirissä hoidettavien iäkkäiden henki-
löiden määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvu on seurausta asukkai-
den ikärakenteen muutoksesta sekä hoito- ja palvelustrategian muutok-
sesta laitoshoidosta avohoitoon. Yhä huonokuntoisemmat ihmiset asu-
vat kotona ja palvelutaloissa eletään elämän loppuun asti. Muun muas-
sa näistä muutoksista johtuen ovat myös päivystykselliset tilanteet ko-
tona ja palvelutaloissa lisääntyneet. Tämä muutos on näkynyt selvästi 
ensihoidon lisääntyneinä tehtävinä. 

Pelastuslaitos kannattaa toimenpiteitä, joilla yritetään hillitä jatkuvasti 
kasvaneita ensihoidon tehtävämääriä ja joilla vähennetään turhia päi-
vystyskäyntejä. 

Pelastuslaitoksen mielestä pelkkä liikkuva päivystysyksikkö yksinään ei 
riitä Helsingin olosuhteissa. Tarvitaan laaja-alaisempaa järjestelmän 
kehittämistä. 

Näitä kehitettäviä asioita on käyty läpi Pätijä-hankkeessa (kotihoidon ja 
palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden hoidon järjestä-
minen -kehittämishanke). Hankkeeseen osallistuu toimijoita Helsingin 
kaupungin sosiaali-ja terveystoimialalta, pelastuslaitokselta ja HYKS 
Akuutista. Hanketta johtaa Helsingin sosiaali- ja terveystoimi.

Päivystyksellisten tilanteiden hoitoa voidaan parantaa muun muassa li-
säämällä kotihoidossa ja palvelutaloissa työskentelevien henkilöiden 
ammattitaitoa toimia akuuttitilanteissa, tarjoamalla työntekijöille toimiva 
konsultaatiomahdollisuus akuuttitilanteissa ja parantamalla tiedonkul-
kua eri toimijoiden välillä. 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi pelastuslaitos kannattaa aloit-
teessa esitettyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidossa toimivan ym-
pärivuorokautisen liikkuvan päivystysyksikön pilotointia. Yksikkö ei 
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osallistuisi pelastuslaitoksen vastuulla olevaan kiireelliseen ensihoito-
palveluun, vaan hoitaisi pelkästään päivystyksellisiä käyntejä sijoittuen 
sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle.

Esittelijä
pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot
Kari Porthan, ensihoitopäällikkö, puhelin: 310 30170

kari.porthan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus on pyytänyt pelastuslautakunnalta lausuntoa kau-
punginvaltuutettu Reetta Vanhanen ym. valtuustoaloitteesta kaupunkiin 
perustettavan liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista.

Pelastuslautakunta antaa seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta 
kaupunkiin perustettavan liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista:

Avoterveydenhuollon palveluiden piirissä hoidettavien iäkkäiden henki-
löiden määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvu on seurausta asukkai-
den ikärakenteen muutoksesta sekä hoito- ja palvelustrategian muutok-
sesta laitoshoidosta avohoitoon. Yhä huonokuntoisemmat ihmiset asu-
vat kotona ja palvelutaloissa eletään elämän loppuun asti. Muun muas-
sa näistä muutoksista johtuen ovat myös päivystykselliset tilanteet ko-
tona ja palvelutaloissa lisääntyneet. Tämä muutos on näkynyt selvästi 
ensihoidon lisääntyneinä tehtävinä. 

Pelastuslaitos kannattaa toimenpiteitä, joilla yritetään hillitä jatkuvasti 
kasvaneita ensihoidon tehtävämääriä ja joilla vähennetään turhia päi-
vystyskäyntejä. 

Pelastuslaitoksen mielestä pelkkä liikkuva päivystysyksikkö yksinään ei 
riitä Helsingin olosuhteissa. Tarvitaan laaja-alaisempaa järjestelmän 
kehittämistä. 

Näitä kehitettäviä asioita on käyty läpi Pätijä-hankkeessa (kotihoidon ja 
palvelutalojen asiakkaiden päivystyksellisten tilanteiden hoidon järjestä-
minen -kehittämishanke). Hankkeeseen osallistuu toimijoita Helsingin 
kaupungin sosiaali-ja terveystoimialalta, pelastuslaitokselta ja HYKS 
Akuutista. Hanketta johtaa Helsingin sosiaali- ja terveystoimi.
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Päivystyksellisten tilanteiden hoitoa voidaan parantaa muun muassa li-
säämällä kotihoidossa ja palvelutaloissa työskentelevien henkilöiden 
ammattitaitoa toimia akuuttitilanteissa, tarjoamalla työntekijöille toimiva 
konsultaatiomahdollisuus akuuttitilanteissa ja parantamalla tiedonkul-
kua eri toimijoiden välillä. 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi pelastuslaitos kannattaa aloit-
teessa esitettyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidossa toimivan ym-
pärivuorokautisen liikkuvan päivystysyksikön pilotointia. Yksikkö ei 
osallistuisi pelastuslaitoksen vastuulla olevaan kiireelliseen ensihoito-
palveluun, vaan hoitaisi pelkästään päivystyksellisiä käyntejä sijoittuen 
sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalle.

Yksikön henkilöstönä voisi olla kokenut kotihoidon sairaanhoitaja, jolla 
olisi käytössä riittävä vieridiagnostiikka, hyvät konsultaatiomahdollisuu-
det ja mahdollisuus palliatiivisen hoidon aloitukseen. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kari Porthan, ensihoitopäällikkö, puhelin: 310 30170

kari.porthan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


