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Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun
maakuntamalli 2021:

PH SOTE kenttäpalvelut
Timo Jama
vastuuvalmistelija
6.8.2018

Ensihoitopalvelun haasteet
Kasvua 15.2 %

Kasvua 19.6 %
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Mitä esitetään?
• Ensihoitopalvelun ja kotisairaalapalvelun
integroitua toimintamallia
– Ensihoitoyksikkö
– Kotisairaalayksikkö
– Ensivaste- ja turvallisuusyksikkö

• Yksi yhteinen terveydenhuollon
ammattilaispooli
• Yhteinen koordinaatio-, tilanne- ja johtokeskus
– SOTE KOTI

Mitä tarkoittaa käytännössä?
• Maakunnan kentällä liikkuvat
akuuttisairaanhoidon palvelut yhden
työnjohdon ja hallinnon alla
• Pelastuslaitoksen rooli säilyy strategisena
yhteistyökumppanina
• Markkinoille kuuluvat siirtokuljetukset
ostetaan markkinoilta
• SOTE KOTI laajenee 1.10 mallista
– Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontapalvelu (116 117)
– Kotisairaanhoidon, kotihoidon sekä hoiva- ja palvelutalojen neuvonta
– TUPU-palveluiden hoito
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Mikä muuttuisi nykyiseen?
• 1.10.2018 aloittaa jo Akuutti24 kotisairaala
– Malli edelleen laajentaisi ja vahvistaisi kotiin
vietäviä palveluja

• Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset yhden
työnjohdon ja hallinnon alla
– Mahdollistaa tehokkaamman ja joustavamman
palvelutuotannon

• Pelastuslaitoksen resurssien parempi
hyödyntäminen SOTE-rajapintaan

Ensivaste- ja turvallisuusyksikkö?
• Pelan nykyinen ensivastepalvelu
• Uutena toimintamuotona kodin
kokonaisturvallisuusarviot
• Vastaa akuuttiin sote-tarpeeseen
• Pelastustoimen ja soten synergiaa
parhaimmillaan
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Miksi pelastuslaitos ei voisi tuottaa
koko palvelua?
• SOTE-palvelut tulee tuottaa yhdessä liikelaitoksessa
(HE 15/2017; L SOTE järjestämisestä, 22§)
• Pela ei voi tuottaa muuta SOTE-palvelua kuin
lainsäädännössä määritelty
– Kiireinen ensihoitopalvelu + ensivaste
– Pelan mallissa integraatio SOTEen jäisi
toteutumatta
• 24 tunnin työaikamuoto ei enää sovellu nykyisillä
kuormitusasteilla Lahden palvelutuotantoon
– Kuormitusasteet säännöllisesti yli 50%

Kiireetön
palvelutarve
SOTE koordinaatio- ja
tilannekeskus
• Puhelinneuvonta ja ohjaus
• Hoidon tarpeen
arviot
• Kotipalveluneuvonta
• Kotiutustoiminta
• Siirtokuljetukset

ASIAKAS
Kotona
selviytymisen
turvaaminen

Akuutti24
Päivystysosasto
Akkuna

Hätäkeskus

Ensihoitoyksiköt
EVY- ja turvayksiköt
EVA-yksiköt

Kotihoiva

Kiireellinen
palvelutarve

THL 73§
siirtokuljetukset

Kotisairaalayksiköt

Vuodeosastojen
lupapaikat
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PH SOTE KENTTÄPALVELUT
-toimii häiriötilanteissa
ja poikkeusoloissa SOTE
JOKE:na

KOORDINAATIO- JA
TILANNEKESKUS

-päivittäistoiminnan ohjaus
-operatiivinen johtaminen
-tilannekuvan ylläpito

POTILAS
KOTISAIRAALA

ENSIHOITOPALVELU

-liikkuva
akuuttisairaanhoito
-hoidon tarpeen arviointi
-kotiutusprosessin
tukeminen

-lakisääteinen ensihoito
-hoidon tarpeen arviointi
-siirtokuljetukset
-suuronnettomuus- ja
erityistilannevalmius
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