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Kotini on linnani

Hohenzollernin linna,Baijeri. Kuva Creative Commons 0 –lisenssillä, Pixabay

Paloasema ei voi olla linnoitus.
Paloasema on samalla työpaikka ja asiakaspalvelupiste.

Tämä asettaa meille haasteita kun joudumme turvaamaan työskentelyä, järjestelmiä sekä 
tietoaineistoa paloaseman sisällä.



Pelastuslaitoksen tilannekeskus 
(=valvomo) ennen
Porissa Satakunnankadulla



Maakunnallinen tilannekeskus NYT, sama tontti, eri 
paikka

Lähde: Googlemaps



Vyöhykejaottelut



Miksi paloasemalle?

• Tietoliikenneyhteydet 
• Solmukohta 

• Monta operaattoria valmiiksi meidän tiloissa (ELISA, DNA, Telia, STUVE) 
• Mobiilidatayhteydet ja tukiasemien kuuluvuus on alueella hyvät
• Kameravalvontajärjestelmän laitteita kehitetty (2016-2018 välillä) sekä 

mahdollistaa kameroiden seuraamisen Porin alueella. 
• VIRVE –verkon tukiasema samassa kiinteistössä 

• Poliisi, Hätäkeskus, Hätäkeskuslaitos samassa rakennuksessa. Sosiaalitoimen päivystys 
toimii Poliisiaseman tiloissa. 

• Nykyiset yhteydet (STUVE, PeIP, DWS, SATPEL -verkko). 
• Muutoskustannukset nousevat korkealle, jos lähdetään muuttamaan 

• Puhelinvaihdepalvelut ovat jo tilannekeskuksessa kiinteästi 



Miksi Keskuspaloasema?

• Sairaalan mäki oli vaihtoehto nro 1…

• Varautumisen järjestelyt 
• Uudet varavoimakoneet (2018) 
• Uudet UPS-akkujärjestelmät (puhelinjakamo ja 2.krs., 2017) 
• Keskusta-alueella, jossa harvemmin tulee suuria sähkökatkoja. 

• Laitetila ajan tasalla (0.krs.) 
• Uusi laitetilan ovi (STUVE vaatimukset täyttävä, PEL ICT 2018) 
• Seinät, lattiat ja katto betonia 
• Kameravalvonta (PEL ICT 2017) 
• Kulunvalvonta (molempiin suuntiin PEL ICT 2018) 
• Kylmälaite asennettu (PEL ICT 2018) 
• STUVE –verkkoyhteys tulossa laitetilaan (2018)



Pelastustoimen arki 
tilannekeskuksessa
• Päivittäistoiminnan tukeminen

• Mediatiedotteet onnettomuuksista laajasti
• Jatkotiedotteet
• Hätätiedotteet
• Kuntien johtoryhmät, SM:n päivystäjä, AVI jne
• Viestikeskus, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen
• tilannepäiväkirja

• Turvallisuustilanteen ylläpitotehtävä 7/24/365
• Verkottunut järjestelmä koko valtakuntaan
• 1 -5-13 valmistelussa edelleen

• Viranomaisyhteistyö ja sen jatkuva syventäminen
• Muut ei lakisääteiset tehtävät…



Pelastuslaitoksen 
ydintarkoitus:

Vastaa 
pelastustoiminnasta sekä 

osaltaan onnettomuuksien 
ehkäisystä ja 

väestönsuojelusta 
Satakunnan alueella.





Combilanssi®

• Terveydenhuollon synergiayksikkö
• Ensihoito ja mobiili sairaanhoito

• Pilotoitu Porin perusturvan alueella 2019- 2020
• Keskiössä kotona ja hoiva- ja hoitolaitoksissa asuvat ikäihmiset
• N. 50% vähemmän kuljetuksia yhteispäivystykseen

• Vuoden 2021 alusta osana ensihoidon palvelutasoa/Porin alue
• Combilanssi pilotti Raumalla 04/2021 alk.

• Satasotehankkeen tavoitteena on Combilanssiverkoston 
muodostaminen Satakuntaan

• Combilanssi rekisteröitiin tavaramerkiksi 2021



Miksi?

Väestö ikääntyy, 
päivystykset keskittyy

Ikäihmisen akuutti sosiaalinen 
tai terveydellinen ongelma

• vaatii erityisosaamista
• vaatii koti- ja laitoshoidon 

toimintakentän tuntemusta
• ensihoidossa ja yhteispäivystyksessä ali-

tai ylihoitoa
 ei sairauskertomustietoja 

käytettävissä
 ei kokenutta lääkäriä 

konsultoitavissa / hoitamassa
 ei akuuttigeriatrista osaamista

Ikäihmisen 
päivystyskäynti ja 

sairaalajakso

toimintakyky ↓
komplikaatioriski ↑

kuolleisuus ↑



2/3

• Combilanssin henkilöstö
• Hoitotason ensihoitaja ja perustason mobiili sairaanhoitaja

• Yksikkönä ”tavallinen” ambulanssi jolla on mahdollisuus 
kuljettaa

• Ensihoidon välineistön lisäksi kyky ottaa verinäytteitä ja 
veriviljelyitä sekä aloittaa AB hoito

• Kyky tehdä kattava terveyden- ja toimintakyvyn arvio 
kohteessa

• Hyvät konsultaatiomahdollisuudet; myös video



Mitä syntyi?

Uusi 
toimintatapa 

kotiin 
annettaviin 
palveluihin

Terveyden-
huollon 
sisäinen 

synergia-
yksikkö

Hoitotason 
ensihoito + 
geriatrinen 

sairaanhoito

Ajoneuvo 
jolla voidaan 

kuljettaa

Hoidon 
aloittaminen / 

jatkaminen

Tuki-
palveluiden 

aloittaminen / 
lisääminen

Yhteistyö 
kaikkien sote-

toimijoiden 
kanssa

Pilotti Porin 
perusturva 
2019-2020

Ensihoidon 
palvelutaso-
päätöksessä 
1.1.2021->

Erityisosaamista 
vaativat tehtävät 

ensihoidon 
tilanne-

keskuksen kautta



Rauman combilanssipilotti

• Pilotti 6.4.-31.12.2021

• Yksikkö hoitaa ensihoidon kiireettömien tehtävien ja 
mobiilitehtävien lisäksi kiireettömiä potilaskuljetuksia

• Potilaskuljetusyksikkö muutettiin combilanssiksi

• Combilanssi hoitanut 92-137 tehtävää/ kuukausi
huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu

tike/häke 18 24 33 50 47

mobiili 53 83 58 49 68

kuljetus 21 30 17 11 12

yhteensä 92 137 108 110 127



Rauman combilanssipilotti -tehtävät

• Potilaskuljetuksia 16% kaikista tehtävistä

• Tilannekeskuksen kautta tullut noin 30% tehtävistä

• Mobiilipuhelimen kautta tullut noin 54% tehtävistä

• Ensihoitotehtävistä noin kolmasosa hoidettu kohteessa

• Mobiilipuhelimeen tulleista tehtävistä alle 10% kuljetettu 
kiirevastaanotolle



Kiitos!


