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Ensihoitokertomus on osa uutta viranomaisten 

yhteistä kenttäjärjestelmää 

 Turvallisuusviranomaisille rakennetaan yhteinen 

kenttäjärjestelmä (KEJO) 

 Poliisihallituksen vetämä hanke 

– Mukana sosiaali- ja terveystoimi, pelastustoimi, 

Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli 

 Järjestelmätoimittajana on PPC -ryhmittymä 

– Patria Oy, Portalify Oy, Codea Oy 

 Järjestelmän luovutus 2017 

 Kaikilla toimialoilla on oma(t) taustajärjestelmä(t) 

– toimialalla Kanta, myöhemmin myös Kansa 

 Sähköinen ensihoitokertomus on osa järjestelmää 

 



Viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä 

 Järjestelmällä mahdollistetaan: 

– tehokas viranomaisten välinen yhteistoiminta 

– yhteinen tilannekuva 

– johtaminen  

– työturvallisuuden lisääminen 

– uusien työprosessien käyttöönotto kenttäolosuhteissa 

 tehostaan ja järkevöitetään työprosesseja 

 lyhennetään niiden toteuttamiseen käytettävää työaikaa 

– tietojen syöttäminen eri järjestelmiin mobiiliympäristöstä: 

 viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä ERICA 

 Kansallinen terveysarkisto - Kanta 

– potilasturvallisuuden parantaminen 



Ensihoidon asiakirjojen nykytila 

 Ainoa kansallisesti määritelty asiakirja ensihoidossa 

on KELAn SV210 -lomake (Selvitys ja 

korvaushakemus sairaankuljetuksesta) 

 

 Tällä hetkellä on käytössä kaksi toisistaan 

poikkeavaa sähköistä ensihoitokertomusta 

 

 Niiden nykyiset tietosisältömäärittelyt eivät tue 

toimintaa ja sen kehittämistä 

 

 Tiedonhallinta hyvin sirpaleista 

 



Uusi sähköinen kansallinen ensihoitokertomus 

 
 THL tehnyt tietosisältömäärittelyn 

– Pohjana kansainvälinen standardi (Nemsis) 

 Toiminnallisuuksien ja vaatimusten määrittely 

meneillään 

– THL, STM, sairaanhoitopiirit, toimijat 

 Potilaan taustatiedot Kantasta 

 Tietojen tallentaminen Kantaan 

– ENSIH -näkymä 

 Tietojen hyödynnettävyys koko hoitoketjussa ja 

kehittämisessä 

 



Ensihoitokertomuksen tietosisältö 

 Tietosisällön pohjana on kansainvälinen standardi, 

NEMSIS -määrittely (www.nemsis.org) 

– poikkeuksena mm.: 

 hoidon syy-luokitus (ICPC2) 

 toimintakyky-luokitus (WHO-ECOG) 

– pohjoismainen yhteistyö (Nordic project on EMS-data; 

standardization, collection and benchmarking) 

 Käytössä olevien kansallisten luokitusten 

hyödyntäminen 

 Tietosisällön käytettävyys ensihoidon 

toimintaympäristössä  

 Kansainvälinen vertailtavuus 

 



Ensihoitokertomuksen tietosisällön otsikot 

Muuttuja 

Ensihoitotehtävän perustiedot 

SOTE-alue 

Ensihoidon palveluntuottaja 

Ensihoitoyksikkö 

Ensihoitoyksikön jäsenet 

Ensihoitoyksikön tehtävätiedot, ajat ja viiveet 

Potilaan yleistiedot 

Potilaan yhteyshenkilöt 

Hoidon syy ja kiireellisyys 

Muuttuja 

Hoito-ohjetiedot 

Vammautumistiedot 

Potilaan status 

Fysiologiset mittaukset 

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 

Potilaan elvytys 

Ensihoitotoimenpiteet 

Lääkehoito 

Potilaan kuljetus / jatkotoimet 

Kuolema 

Laskutustietoihin liittyvät tiedot 



Sähköisen ensihoitokertomuksen käyttöönotto 

 Tietosisältömäärittelyiden suunnittelu ja koordinointi toteutetaan 

THL:n projektiryhmässä 

– ad. 12/2016 

 Esiselvitys ensihoitopalvelun valtakunnallisesta 

tiedonhallinnasta valmistuu keväällä 2015 

 Keskeiset toiminnalliset vaatimukset ja määrittelyt v. 2015 

loppuun mennessä 

– Muun kuin potilastiedon määrittely ja hyödyntäminen 

 Ensihoitokertomuksen käyttöönoton tukeminen v. 2016 

– pilotointi, yhteistestaus KELAn kanssa 

 

 



Ensihoitokertomuksen käytettävyys toimialalla 

ja koko hoitoketjussa 

 Käyttöliittymän toiminnallisuus 

– älykäs lomake -toiminnallisuudet 

 Ensihoitolääkärin hoito-ohjeet suoraan samaan kertomukseen 

 Päivystyksiin KEJO -päätelaite tai ensihoidon tietojen 

lukeminen Kantasta 

 Kanta -liittymä erittäin tärkeä 

– taustatietojen saaminen 

– reaaliaikaisuus 

 Muutamia erityiskysymyksiä 

– Tavoitteena on saada mm. yhtenäinen 

 tilapäinen henkilötunnus 

 EKG-tallennusmuoto 

 Tavoitteena on luoda samalla ensihoidon valtakunnallinen 

tietovaranto 

– Tilastointi, raportointi, kehittäminen, tutkimus 

 

 


