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Tausta
 f Suomessa ensihoitohelikopterit 

hälytetään kriittisesti sairastunei-
den tai vakavasti loukkautuneiden 
potilaiden luo. Näiden potilaiden sekä 
lyhyt- että pitkäaikaiskuolleisuus on 
luontaisesti korkea, mutta kattavaa 
tutkimusta aiheesta ei ole. Hälytyk-
sistä suurin osa tulee hätäkeskusten 
kautta, mutta osalle tehtävistä 

lähdetään konsultaation ja lisätieto-
jen perusteella. Yksiköt hälytetään 
tavallisimmin tehtäville, jossa perus-
elintoiminnot ovat uhattuna tai vam-
maenergiat ovat suuria. Näin ollen 
potilaat tarjoutuvat lukemattomilla 
eri taustoilla, mikä asettaa haasteita 
randomoiduille tutkimuksille. Ensi-
hoitohelikopteritoiminnan tietokan-
nat ja rekisterit, yhdistettynä muihin 

potilaan hoitoon tavanomaisesti 
liitettyyn tallennettavaan tietoon, 
antavat oivan mahdollisuuden tutkia 
toimintaa ja potilaita.

Väitöskirjassa selvitettiin 
toiminnan tehtäväjakauma sekä 
potilaskuvailu koko toiminnan ajalta, 
potilaiden lyhyt- ja pitkäaikaisennus-
te potilasryhmittäin, sekä vakavasti 
vammautuneiden potilaiden eritys-
piirteitä.

Aineisto ja menetelmät
Vuodesta 2012 ensihoitohelikop-
teri toiminta on ollut valtiollisen 
 FinnHEMSin alaisuudessa. Perustami-
sesta lähtien kaikki tehtävät on kirjat-
tu tietokantaan (FinnHEMS Database, 
FHDB). Kirjatut parametrit pohjautu-
vat kansainväliseen konsensukseen 
kirjattavista tiedoista ensihoitoheli-
kopteritoiminnassa. (1,2) Kirjaamisen 
hoitaa tehtävällä ollut henkilöstö 
kyseisen vuoron aikana.

FinnHEMSillä oli tutkimusvuosina 
6 tukikohtaa (vuonna 2022 avattiin 
seitsemäs tukikohta Seinäjoelle). Jo-
kaisessa yliopistosairaanhoitopiirissä 
on lääkärijohtoinen yksikkö, joiden 
lisäksi Rovaniemellä on ensihoito-
johtoinen yksikkö. Yksiköt lähtevät 
tehtävälle joko helikopterilla tai autol-
la, sääolosuhteista tai etäisyydestä 
tehtävään riippuen. Ensihoitohelikop-
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tereiden tehtävät kattavat noin kaksi 
kolmasosaa Suomen väestöstä. (3)

Väitöskirjan osatyöt olivat rekis-
teritutkimuksia, joissa hyödynnettiin 
FHDB-tietokantaa. Tietoja yhdis-
tettiin Väestörekisterikeskuksen 
(nykyinen Digi- ja väestötietovirasto) 
kuolleisuustietoihin, sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoi-
tusjärjestelmän (HILMO) tietoihin an-
netusta hoidosta. (4) Tutkimukseen 
sisällytettiin kaikki tehtävät tietokan-
nan perustamisesta vuoteen 2019.

Tapaturmiin keskittyvässä 
tutkimuksessa mukaan sisällytettiin 
ne tehtävät, joissa potilas saatettiin 
yliopistolliseen sairaalaan ja joilla 
oli tapaturmadiagnoosi HILMO-jär-
jestelmässä. Tutkimuksessa, jossa 
selvitettiin sokki-indeksin (syke 
jaettuna systolisella verenpaineella) 
merkitystä, tutkittiin ainoastaan 
aikuispotilaita, koska pediatrisilla 
potilailla mekanismi sokki-indeksin 
suhteen eroaa. (5)

Vasteaikoja käsittelevässä osa-
työssä sisällytettiin aika hälytyksestä 
siihen, että ensimmäinen ambulanssi 

kohtaa potilaan, aika hälytyksestä 
ensihoitohelikopterin saapumiseen, 
hoitoaika kohteessa ja kuljetusaika.

Vertailut laskettiin khiin neliö 
-testillä, Mann-Whitneyn U-testillä tai 
kahden otoksen t-testillä. Logarit-
misia regressioanalyysejä käytettiin 
apuna vertailemaan kuolleisuutta. 

Niiden istuvuutta arvioitiin Hosmer–
Lemeshow’n testillä. Kaplan–Meierin 
kuolleisuuskäyriä käytettiin kuvaa-
maan kuolleisuutta eri potilasryhmi-
ssä.

Standardoitua kuolleisuussuh-
detta (Standardized Mortality Ratio) 
laskiessa verrokkina käytettiin kunkin 
ikäryhmän vastaavaa kuolleisuutta 
valtaväestössä.

Rekisteritutkimuksena tutkimus 
ei vaatinut eettisen toimikunnan 
puoltoa, mutta tutkimusryhmä haki 
tätä tutkimuksen laajuuden takia. 
Kaikki yliopistosairaalat myönsivät 
tutkimusluvat, ja THL sekä väestö-
rekisterikeskus myönsivät datan 
käyttöön.

Tulokset
Tutkimusaikana ensihoitohelikopterit 
hälytettiin tehtävälle 100 482 kertaa, 
joista 33 844 (34 %) johti potilaskon-
taktiin. 4 218 (4 %) kohdattua potilasta 
todettiin menehtyneeksi kentällä. 
Tavallisimmat kohdattujen potilaiden 
hälytyskoodit olivat tapaturma (26 %, 
n=8897), joista suurin osa (86 %, 
n=7635) tylpästi vammautuneita, 
elottomuus (20 %, n=6900), neurolo-
ginen oire (13 %, n=4366) ja myrkytys 
(10 %, n=3318). Potilaiden keski-ikä oli 
57 vuotta ja miehet olivat yliedustet-
tuina (63 %). ASA-PS-luokittelun mu-
kaan suurin osa potilaista oli aiemmin 
varsin terveitä (ASA-PS I ja II 63 %).

Yhden päivän kohdalla sai-
raalaan kuljetettujen potilaiden 

Kuvassa vastaväittäjä Andreas Krüger (vas.) kustos Klaus Olkkola ja väittelijä Johannes Björkman. Kuva Anssi Saviluoto, 2022.

Suomessa potilas  
kuljetetaan hoitoon 

helikopterilla verrattain 
harvoin.
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 kumulatiivinen kuolleisuus oli 20 %, 
30 päivän kohdalla 28 % ja kolmen 
vuoden kohdalla 37 %. Etenkin 
nuorten ja työikäisten, mutta myös 
muiden, standardoitu kuolleisuus-
suhde oli huomattavan korkea lähes 
kaikissa potilasryhmissä. Tämä oli 
huomattavissa jopa vuosia alku-
peräisen ensihoitotehtävän jälkeen, 
jos alkuperäistä ajanjaksoa ei 
otettu huomioon. Mielenkiintoisena 
kuriositeettina myrkytyspotilaiden 
kuolleisuus lyhyellä aikavälillä oli suh-
teellisen matala, mutta nousi pitkällä 
aikavälillä lähelle tapaturmia.

Potilaat, joilla sokki-indeksi oli ko-
holla (korkea syke, matala verenpai-
ne) tai huomattavan matala (matala 
syke, korkea verenpaine, esimerkiksi 
Cushingin triadi) olivat korkeammas-
sa riskissä menehtyä. Myös potilaat, 
joiden tajunta oli madaltunut, olivat 
korkeammassa riskissä.

Mediaaniaika hälytyksestä koh-
teeseen oli 19 minuuttia (15 minuut-
tia autolla, 25 minuuttia helikopteril-
la). Hoitoajan mediaani kohteessa oli 
23 minuuttia ja kuljetusaika sairaa-
laan 25 minuuttia. Mitä vasteaikoihin 
tapaturmissa tulee, ei tässäkään 
tutkimuksessa löydetty syy-yhteyttä 
tai tilastollista merkitsevyyttä ajan ja 
kuolleisuuden suhteen.

Pohdintaa
Ensihoitohelikopterit osallistuvat laa-
jakirjoisesti vakavasti sairastuneen 
tai vammautuneen potilaan hoitoon. 
Reilu puolet alkuperäisistä hälytyksis-
tä perutaan, yleensä potilaan luona 
olevan ensihoitoyksikön antaman 
raportin pohjalta. Suomessa potilas 
kuljetetaan hoitoon helikopterilla 
verrattain harvoin. Noin neljäsosassa 
tehtävistä missä ensihoitolääkäri 
saattoi potilaan ja yksikkö oli heliko-
pterilla liikkeellä, potilas kuljetettiin 
helikopterilla. Esimerkiksi Saksassa 
noin puolet ja Norjassa kaksi kol-
masosaa kuljetetaan helikopterilla. 
(6,7) Molemmissa toimintatavoissa 
on puolensa. Helikopterilla kuljet-
taminen on pääsääntöisesti turval-
lisempaa, ja kriittiset interventiot, 
esimerkiksi intu baatio ja torakosto-
mia, onnistuvat, mikäli toimintaa on 
harjoiteltu. (8,9) Ambulanssin taas 
saa ajettua tien laitaan, ja työskente-
lytilaa on yleensä enemmän. Etenkin 

Etelä-Suomessa tieverkko on hyvä, ja 
aikasäästöä helikopterikuljetuksella 
ei saada. Lisäksi sairaalan infrastruk-
tuuri, esimerkiksi helikopterikentän 
läheisyys tai sen puute vaikuttaa 
päätökseen.

Kohdattujen potilaiden kuollei-
suus oli tutkimuksessa verrattain kor-
kea ja pysyi korkeana vuosia ensihoi-
totehtävästä. Muissa tutkimuksissa 
syyksi kohonneeseen kuolleisuuteen 
tapaturmien suhteen on todettu 
olevan riskikäyttäytyminen sekä itse-
murhat. (10) Myös myrkytyksissä syy 
– suisidaalinen intentio tai tahaton 
yliannostus – voi vaikuttaa kuollei-
suuteen. Mielenkiintoista olisi seura-
ta hoitojen ja kehityksen vaikutusta 
kuolleisuuteen ja sairastavuuteen.

Vasteajoilla ei tutkimuksessa ollut 
merkitystä kuolleisuuden suhteen. 
Tätä voidaan osittain pitää merkkinä 

siitä, että kriittisesti sairaiden potilai-
den suhteen ensihoito on viritetty hy-
välle tasolle. Tämä ei ole merkki siitä, 
että ajalla ei ole merkitystä, vaan 
pikemminkin siitä, että hyvä hoito 
vie aikaa. Tämä on linjassa muiden 
tutkimusten suhteen. (11,12) Esimer-
kiksi dogma kultaisesta tunnista on 
toistuvasti kuopattu. (13,14) Toki on 
tärkeää pitää mielessä ne potilaat, 
joilla on kiire sairaalaan annettavaan 
hoitoon, esimerkiksi vartalon alueelle 
vuotavat sokkiset potilaat, trombek-
tomiakandidaatit tai ECMOon kulje-
tettavat sydänpysähdyspotilaat.

Ensihoidon tarjoama hoito kriit-
tisesti sairaille potilaille on rajoittaa 
eteneviä prosesseja ja stabiloida 
potilas ensimmäisten minuuttien 
tai tuntien aikana. Näin potilaalle 
tarjotaan parhaat mahdollisuudet 
definitiiviseen hoitoon sairaalassa ja 
kuntoutuksessa. Jatkuva toiminnan 
seuraaminen ja mittaaminen mahdol-
listaa progressiivisen kehittämisen, 
vertailun ja toiminnan ideoinnin vaih-
don ja laadukkaan tutkimuksen. 
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