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T
utkimusten perusteella tiedetään, että 
noin joka kymmenennessä elvytystilan-
teessa sairaalan sisällä avun saamiseen 
tulee viive, koska henkilökunta ei tiedä 

puhelinnumeroa, mistä apua tulee hälyttää. Tans-
kalaisessa tutkimuksessa (1) muutamia vuosia sit-
ten alle puolet sairaaloiden henkilökunnasta tiesi 
oman sairaalansa elvytysnumeron. Tanskassa 
maan 74 sairaalassa oli tutkimuksen aikaan käy-
tössä 51 erilaista elvytysnumeroa. Suomen osalta 
vastaava tieto puuttuu, mutta Suomen Anestesio-
logiyhdistyksen jäsenet voinevat vahvistaa, että 
elvytysnumeroissa sairaaloiden välillä on suurta 
vaihtelua. Euroopassa on käytössä yli 100 erilais-
ta puhelinnumeroa sairaalan sisäisiin elvytyksiin. 
Henkilökunnan liikkuvuuden vuoksi on ilmeis-
tä, että elvytysnumeroiden vaihtelu sairaaloiden 
välillä on ongelma, minkä takia avun saaminen 
saattaa myöhästyä tilanteessa, jossa jokainen hetki 
on arvokas.

European Society of Anaesthesiology, Eu-
ropean Resuscitation Council ja Euroopan eri-
koislääkäriliiton (UEMS) European Board of 
Anaesthesiology suosittelevat julkaisemassaan 
lehdistötiedotteessa (2), että kaikissa Euroopan 
Unionin sairaaloissa sairaalan sisäisten elvytys-
ryhmien puhelinnumero olisi 2222. Asia oli esil-
lä myös Suomen Anestesiologiyhdistyksen joh-
tokunnassa vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 
Johtokunta päätti yksimielisesti puoltaa suositusta. 
Samalla päätettiin niistä konkreettisista toimista, 
joilla Suomen Anestesiologiyhdistys edistää elvy-
tysnumeron yhtenäistämistä.

Johtokunta päätti, että kukin johtokunnan 
jäsen edistää elvytysnumeron yhtenäistämistä 
sen yliopistollisen sairaalan vastuualueella, jos-
sa itse työskentelee. Tarkoitus on, että kaikkia 
Suomen sairaaloita lähestytään sekä kirjeellä että 
henkilökohtaisella yhteydenotolla. Tällä tavoin 

tavoitetaan kaikki Suomen sairaalat. Henkilö-
kohtaisesti uskon, että jos yliopistolliset sairaalat 
saadaan tekemään ehdotettu muutos, muut sairaa-
lat noudattavat helposti esimerkkiä ja toteuttavat 
muutoksen melko pienellä viiveellä. Tavoitteena 
on, että noin vuoden kuluessa kaikki Suomen 
sairaalat ja muut terveydenhuollon yksiköt muut-
taisivat sisäiseksi elvytysnumerokseen 2222, jotta 
hätätilanteessa saataisiin apua mahdollisimman 
nopeasti. 2222 on jo nyt yleisin Euroopassa käy-
tetty elvytysnumero.

Nykyaikainen puhelintekniikka mahdollistaa 
helposti siirtymisen uuteen numeroon, mutta kus-
tannuksia tulee toki sähköisen ja paperisen mate-
riaalin muuttamisesta ja henkilökunnan koulut-
tamisesta. Tällä muutoksella voidaan kuitenkin 
lisätä turvallisuutta ja säästää ihmishenkiä. Mai-
nittakoon, että Suomessa Tampereen Yliopistolli-
nen sairaala on jo ottanut käyttöön numeron 2222!

Toivon, että kaikki Suomen Anestesiologi-
yhdistyksen jäsenet yrittäisivät myös omalla pa-
noksellaan nopeuttaa numeron 2222 yleistymistä 
sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon yksiköi-
den sisäisenä elvytysnumerona. On tärkeää toimia 
yhdessä potilaidemme parhaaksi! 

1. http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.09.122
2. https://www.uems.eu/news-and-events/news/news-more/

european-standardisation-of-the-in-hospital-cardiac-ar-
rest-call-number-2222

2222 – Suositus yhtenäisestä 
elvytysnumerosta Suomen sairaaloissa

2222 on jo nyt yleisin Euroopassa 
käytetty elvytysnumero.
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