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Vastaus valtuutettu Ville Jalovaaran kysymykseen terveyskeskus-
päivystyksen jonotusajoista

HEL 2013-005083 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymyksessä tiedustellaan keskimääräisiä terveyskeskuspäivystyk-
sen lääkärille pääsyn jonotusaikoja ja päivystyksen hoitohenkilökunnan
riittävyyttä.

Helsingin kaupungin päivystystoiminnassa terveydenhuollon ammatti-
henkilö tekee jokaiselle hoitoon hakeutuvalle hoidon tarpeen kiireelli-
syyden arvion (ns. triage-arvio) välittömästi päivystykseen saavuttaes-
sa. Tämä ammattihenkilön arvio vaikuttaa siihen, missä kiireellisyysjär-
jestyksessä lääkärin tutkimus on tehtävä. Julkisen sektorin päivystys ei
kilpaile yksityisen sektorin kanssa lääkärin vastaanotolle pääsyn no-
peudella. Päivystyksen henkilökuntaresurssi on mitoitettu siten, että
kaikissa olosuhteissa voidaan turvata välitöntä hoitoa vaativien potilai-
den hoito ja toisaalta kohtuulliset odotusajat vähemmän kiireellisille po-
tilaille. Ruuhkatilanteissa kutsutaan päivystykseen lisähenkilökuntaa.
Päivystyksen henkilökunnan jatkuva mitoittaminen ruuhkahuippujen va-
ralta ei ole taloudellisesti järkevää eikä mahdollista.

Helsingin terveyskeskuspäivystyksissä suurin osa päivystyskäynneistä
toteutuu potilaan saapumisesta lähtöhetkeen alle kahdessa tunnissa.

Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Mikäli tuloarvion perus-
teella potilas ohjataan hoitajavastaanotolle, suurin osa vastaanotoista
ja hoitokokonaisuuksista toteutuu alle tunnissa. Myös silloin kun potilas
tarvitsee perusterveydenhuollon kirurgista toimenpidettä, suurin osa
potilaista pääsee kotiin alle kahdessa tunnissa. Vaativammat sisätauti-
tutkimukset selvitetään suurimmalla osalla potilaista alle kuudessa tun-
nissa. Osalla terveyskeskus-, sisätauti- ja kirurgisista potilaista jakso
pitkittyy, jos tarvitaan röntgen- tai laboratoriotutkimuksia, mutta nämä-
kään pitkittymiset eivät johdu ruuhkista tai henkilökuntapulasta.

Virka-aikana päivystykselliseen hoidon tarpeeseen vastataan myös
kaikilla terveysasemilla. Hoitoon pääsy perustuu terveydenhuollon
ammattihenkilön puhelimessa tekemään hoidon tarpeen arvioon. Poti-
laalle pyritään antamaan arvio vastaanottoajasta terveysasemalle, jol-
loin jonotusajat eivät muodostu pitkiksi.

Päivystyksen läpimenoaikoja seurataan jatkuvasti Clinisoft-
tietojärjestelmän avulla. Seurannan perusteella välitöntä hoitoa tarvit-
sevat potilaat saavat hoidon riittävän nopeasti, mikä on päivystyksen
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kannalta tärkeä laatukriteeri. Vähemmän kiireelliseen hoidon tarpee-
seen vastataan käytettävissä olevilla resursseilla hyvin, ruuhkatilanteis-
sa tarvittaessa resursseja lisäämällä. Keskimääräiset hoitoajat päivys-
tyksessä ovat varsin tyydyttävällä tasolla, yleensä alle kaksi tuntia.
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