


















7:30 
Aamuvuoro alkaa yhteisellä 
palaverilla yövuoron kanssa. 
Tällöin käydään läpi yön keikat ja 
jaetaan muuta tärkeää tietoa.

8:30
Tarkistetaan ja huolletaan autot. 
Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten 
esimerkiksi happipullot, sidetarpeet, 
lääkkeet ja muu tarpeisto. Samalla 
tarkistetaan auton öljyt ja muut nesteet 
sekä hälytyslaitteet. Näin autot ovat aina 
ajovalmiudessa. 

8:45
Päivän ensimmäinen hälytys tulee ja
ajoon onkin lähdettävä kesken autohuol-
lon. 2-vuotias lapsi on kaatanut päälleen 
kuumaa teetä. Vahingosta selvitään 
onneksi säikähdyksellä vanhempien 
nopean toiminnan ansiosta. Lapselle ei 
aiheutunut palovammoja. Ensihoitajien 
tehtäväksi jää tarkistaa, että kaikki on 
kunnossa. Lapsi on hyvätuulinen ja tut-
kimuksen jälkeen hän saa jäädä kotiin 
leikkimään. Hyvin päättyvät tilanteet ovat 
aina mukavia tehtäviä. 

Ensimmäisen tehtävän jälkeen palataan 
sairaalalle, jossa suoritetaan joka-
päiväisiä tehtäviä. Sairaanhoitopiirin 
ensihoitajat huolehtivat itse pyykinpesun 
ja autojen tarvittavat siivoukset.

11:00
Lähdetään yhdessä lounaalle keskustaan. 
Aterian loppupuolella tulee hälytys ja 
ajoon lähdetään saman tien 121:n, 
lääkäriauton ja kenttäjohtajan voimin. 
Hälytyksen aihe on henkilön elottomuus. 
Ensihoitajat toteavat nopeasti paikalle 
päästyään, että kyse ei ole elottomuudesta, 
vaan veren sokeritasapainon häiriöstä. 
Potilaan verensokeri saadaan nopeasti 
kohdilleen ja hänet kuljetetaan sairaalaan 
virkoamaan.

11:30
Ensihoitajat avustavat päivystyksessä 
erilaisissa toimenpiteissä, kunnes 
tulee hälytys kolarista. Ennakkotieto-
jen mukaan auto on suistunut tieltä ja 
iskeytynyt puuta päin kovalla vauhdilla. 
Tilanteeseen lähtee pelastuslaitos, poliisi, 
lääkäriyksikkö, sekä ambulanssit. 
Tällaisessa tilanteessa ambulansseja 
lähetetään yhtä monta kuin onnet-
tomuuden osallisiakin on. Ensihoito 
ilmoittaa paikan päältä päivystykseen 
kolaripotilaiden saapumisesta. Kovan 
törmäyksen vuoksi päivystys varautuu 
merkittäviin vammoihin, ja potilaat 
pääsevätkin heti hyvään hoitoon.

17:00
Tulee hälytys, jonka mukaan 
vanhuksella on hengitysvaikeuksia. 
Tilanteen vakavuuden vuoksi ambulanssi 
121:n lisäksi paikalle lähtee myös
lääkäriyksikkö. Potilas saa ensiapua 
paikan päällä, ja autossa hänet kyt-
ketään hengityskoneeseen. Potilaan 
hoitoa jatketaan sairaalassa.

Iltapäivä kuluu rauhallisesti, ja on hyvin 
aikaa täydentää autojen tarvikkeita. 
Isommilla keikoilla tavaraa kuluu aina 
paljon, niin tälläkin kertaa. Tehtävien 
välillä happipullot on vaihdettu kahdesti. 
Myös laukkuja on täydennetty useaan 
otteeseen. 

Vuoron päätteeksi ensihoitoyksikkö 121 
lähtee vielä auttamaan kouristelevaa 
potilasta. Potilas sairastaa epilepsiaa, 
joka on aiheuttanut oireet. Potilas on 
kuitenkin jo hyvävointinen yksikön 
päästessä paikalle. Potilas tutkitaan, 
eikä muuta hoidon tarvetta ilmene. 



HÄLYTYSKOODI EI KERRO KAIKKEA

Ensihoitajan on osattava varautua 
kaikkeen. “Yksi tärkeimmistä ensihoitajan 
ominaisuuksista on osata tehdä itsenäisiä 
päätöksiä. Teemme kiireellisissä tilanteis-
sa nopeasti sellaisiakin ratkaisuja, joita 
sairaalaympäristössä tehdään lääkäri-
johtoisesti”, kertoo kenttäjohtaja 
Lampinen. Kuinka tilanteiden arvaamat-
tomuuteen sitten osataan varautua? 
“Erilaisia tilanteita harjoitellaan. 
Vierailemme vuosittain esimerkiksi syn-
nytysosastolla ja leikkaussalissa, jotta 
erikoisemmatkin tilanteet sujuvat tarpeen 
tullen”, Lampinen lisää.

Hälytyskoodi ei aina kerro kaikkea. Arvio 
potilaan kunnosta on vaikeampaa tehdä 
puhelimessa kuin potilaan luona. Tässäkin 
vuorossa tuli hälytys elottomuudesta, mutta 
kyseessä olikin verensokerin alhaisuudesta 
johtuva tajuttomuus. Hätäkeskus tekee 
hälytyksen saamiensa tietojen varassa, 
mutta ensihoitajat eivät koskaan voi 
varmasti tietää mitä vastassa on.

Esimerkkipäivänä keikkoja oli alle 
keskiarvon, mutta koska lähes kaikille 
potilaille suoritettiin vaativia hoitotoimen-
piteitä, kuljetuksiin ja auton täyttöön 

sekä huoltoon kului tavanomaista 
enemmän aikaa. “Keskimäärin 
meidän yksiköllä on hälytystehtäviä 
yhden vuoron aikana seitsemän 
kappaletta. Nyt yhteisiä keikkoja 
lääkäriauton kanssa oli paljon, mikä 
kertoo tilanteiden vakavuudesta”, 
kertoo Joutsenlahti. “Lääkäriyksiköllä 
on keskimäärin neljä keikkaa yhden 
vuoron aikana ympäri Satakuntaa. 
Lääkäriauto lähtee keikalle vain silloin, 
kun kyseessä on hätäkeskuksessa kiireel-
lisimmäksi luokiteltu ensihoitotehtävä, tai 
kun kohteessa oleva ambulanssi pyytää 

sitä avukseen”, Niiniviita lisää.
Kenttäjohtaja seuraa koko sairaan-
hoitopiirin ensihoitotilannetta tilan-
nekeskuksen monitoreista. Tavoitteena on 
valvoa, ettei miltään alueelta ole missään 
vaiheessa ambulanssi liian kaukana. 
“On hienoa kun järjestelmä toimii, ja 
tilanteet pystytään hoitamaan suunnitel-
lusti”, Lampinen toteaa. “Tietysti toisten 
auttaminen on palkitsevaa ja arvostetun 
työn tekeminen motivoi. Saamme usein 
kiitoksia omaisilta”, toteavat Niiniviita 
ja Joutsenlahti hymyillen.
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