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ENSI-JA AKUUTTIHOITO

HOIDONTARPEEN ARVION 

VAIKUTTAVUUS 

POTILASTURVALLISUUTEEN



TAUSTA

• Ensihoitopalvelun ja sote-päivystystoiminnan tiedosta valtaosa 

tuotetaan edelleen tekstimuodossa potilas- tai 

asiakaskertomukseen.

• Ensihoitopalvelun ja sairaalatietojen yhdistäminen on perustunut 

vain yksittäisiin tutkimuksiin

• Ensihoitopalvelussa ei tehdä diagnooseja

• Tähän asti ollut käytössä hätäkeskuksen käyttämä riskinarvio → 

ilmaisee ja mittaa vain puhelimitse tehtyä tehtävän riskinarviota 

• Ensihoitopalvelussa odotetaan viranomaisten yhteisen 

kenttäjärjestelmän (KEJO) ja siihen kuuluvan kansallisen 

sähköisen ensihoitokertomuksen (EHK) käyttöönottoa

• EHK:ssa tulee uutena luokituksena globaalisti käytössä hoidon 

syy –luokitus (ICPC-2)



ENSIHOITOPALVELUN VOLYYMI



HOITOKETJU

HÄTÄKESKUS – ENSIHOITO – SAIRAALA / MUUT 

JATKOTOIMET

Hätäkeskuslaitos Ensihoitopalvelu
Sairaalahoito / muut 

jatkotoimet

ERICA KEJO Kanta / PTJ

THL, Hilmo ICD-10Hoidon syy

ICPC-2 →Riskinarvio-
koodi →



AINEISTONKERUU

ENSIHOIDON DATA:

(N=40 000)

Etelä-Savo (Merlot)

Kanta-Häme (Codea)

Päijät-Häme (Codea)

POT. 28 VRK:N 
SEURANTA (KAIKKI 

ENSIHOIDON POTILAAT 

N=40 000):

-HILMO

-AvoHILMO

-MORTALITY REGISTER

- ←EMS DATA

SAIRAALOIDEN  DATA:

(N=40 000)

-Etelä-Savo: 

-Kanta-Häme

-Päijät-Häme

TERVEYSKESKUSTEN 
DATA:

(N=40 000)

-Etelä-Savo

-Kanta-Häme

-Päijät-Häme

o

PROSPEKTIIVINEN 
TIEDONKERUU:

Ensihoidon sähköisten 
kirjaamisalustojen päivitys:

- Uudet ICPC2-luokat käyttöön

- Henkilöstön koulutukset

Kevät - syksy 2018 Kevät 2019

Kevät 2019

Talvi - kevät  2018



TEKSTIN LOUHINTA / TEKOÄLY 

-KOKEILUT

• Koneoppiminen / Machine learning
o koneen opettamiseen sekä tekstuaalista että 

numeerista dataa niin paljon kuin mahdollista      
• Tekoäly -kokeilut eri tekniikoilla:

o Annotointi eli ensihoidon ”sanakirjan” tekeminen 
aloitettu (ensihoidon kielestä haetaan sanoja / 
fraaseja / lyhyitä lauseita, joista rakennetaan 
matemaattisia malleja)

•  nyt tehtävillä kokeiluilla tavoitellaan tekoälyn 
laajamittaista hyödyntämistä ensi- ja akuuttihoidon 
kontekstissa
• kokeilut edesauttavat myös esim.  viranomaisten 

yhteisen kenttäjärjestelmän KEJO:n käyttöönottoa 
•  oikein tehty hoidon tarpeen arvio on keskeistä hoidon 

laadun ja potilasturvallisuuden kannalta, keventää 
päivystysten ruuhkaa ja säästää oleellisesti 
terveydenhuollon kustannuksia

https://stocksnap.io/

https://stocksnap.io/


HANKKEESSA ETENEMINEN HUHTI-TOUKOKUU

• Ensihoidon datojen analysointi + tekoäly -

kokeilujen jatkuminen / laajeneminen (tekstin 

louhinta)

LOPPUDATOJEN POIMINNAT:

• HILMO- ja avoHILMO -tietojen poiminta (THL) 

ja alustavat analyysit

 mm. ICPC2:n soveltuvuus / käytettävyys

• Pot. kuolintiedot Tilastokeskukselta 

• Tietojen poiminta sairaanhoitopiireiltä 

yhteistyössä TIETO Oyj:n kanssa 


