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1 Johdanto 

Sairaanhoitajan kliininen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoitotyö-

hön, vahvaan teoreettiseen ja käytännön osaamiseen. Kliiniset hoitotyön tai-

dot edellyttävät sairaanhoitajalta vahvaa ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta. 

Sairaanhoitajan tärkeimpiä hoitotyön taitoja ovat keskeisimpien toimenpiteiden 

osaaminen ja niissä tarvittavien välineiden hallinta. Sairaanhoitajan tulee 

osata teoriassa sydämen monitorointi, elektrokardiografia (EKG), tietää oikean 

ottotekniikan merkitys, tunnistaa EKG:ssä olevat poikkeamat, jotka sairaanhoi-

tajan tulee osata tunnistaa. (Eriksson, Korhonen, Merasto, Moisio. 2015, 11.) 

Videolla tapahtuva opetus tukee hoitotyön opetusta, tuo opiskelijoille EKG:n 

ottamisesta yksityiskohtia nähtäväksi havainnollistavalla tavalla. Opetusvideon 

ollessa hyvän, se jättää opiskelijalle halun tietää asiasta lisää. Videot ovat hy-

vin luonteva tapa oppia, jossa liikkuva kuva ja ääni moninkertaistaa viestin. 

(Miettinen & Utriainen 2016, 24.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa opetusvideo EKG:n oikeaoppisesta 

ottamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoululle hoitotyön opiskelijoiden opiske-

lumateriaaliksi. Hoitotyön opiskelijat saavat opiskelumateriaaliksi uusimman 

näyttöön perustuvan tutkimuksen mukaisen koosteen elektrokardiografian, eli 

EKG:n ottamisesta tehdyn opetusvideon. Jyväskylän ammattikorkeakoululle 

on tehty opinnäytetyö EKG:n rekisteröimisestä vuonna 2006, eli yli kymmenen 

vuotta sitten. Opinnäytetyön aihe tuli ajankohtaiseksi ammattikorkeakoulun 

pyynnöstä. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on taata opetusvideon avulla laadukasta 

osaamista EKG:n ottamisesta ja sairaanhoitajana tunnistettavista häiriöistä 

hoitotyön opiskelijoille sekä heidän opettajilleen Jyväskylän ammattikorkea-

koulussa, tunnistaa mahdolliset virhelähteet eli häiriöt ja virheet sekä yhtenäis-

tää hoitotyön EKG:n ottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on saada tuotettua 

opetusmateriaali, jota voidaan hyödyntää sairaanhoitajan osaamisessa EKG:n 
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ottamisessa ja opiskelijan kiinnittämistä huomioon toimia laadukkaasti ja pa-

rantaa omaa työssä osaamista, sekä varmistaa potilaalle paras mahdollinen 

hyöty EKG:stä. 

2 Elektrokardiografia 

Sydänfilmin eli EKG:n, eli elektrokardiografian toimintaperiaatteena on selvit-

tää sydämen sinussolmukkeen ja johtoratajärjestelmän toimintaa. Sydänfil-

missä voidaan saada selville mahdolliset rytmihäiriöt, mikäli ne osuvat EKG:n 

ottohetkelle. EKG:n avulla voidaan tutkia sydämen sairauksia monialaisesti. 

EKG:tä voidaan käyttää sydänlihaksen hapenpuutteen, infarktivaurioiden tutki-

miseen sekä sydänlihaksen paksuuntumisen toteamiseen, lisäksi sydämen 

eteisten ja kammioiden kuormituksesta aiheutuvat läppäviat voidaan löytää 

myös EKG:stä. (Laine 2011, 41.) 

EKG:n toimintaperiaatteena on kuvata sydämen sähköistä toimintaa. Vaihte-

leva sähkökenttä syntyy sydänlihaksen aktivoituessa ja lepotilaan palautu-

essa, sen ulottuessa kaikkialle kehoon. Sähkökentän vaihtelu piirtyy EKG:ssä 

jatkuvaksi käyräksi, jolloin sydänlihaksen depolarisaatiotapahtumat erottuvat 

erisuuruisina poikkeamina perusviivasta. Heilahdukset ja aallot ovat anatomi-

sen lähtökohtansa mukaan eteis-, ja kammioheilahduksia. EKG sisältää tietoa 

sydämen sähköisestä toiminnasta, joka perustuu aaltojen järjestykseen, kes-

toon ja aaltojen muotoon. (Heikkilä & Mäkijärvi 2003, 16.) 

Raajakytkentöjen ollessa sydämestä kauempana, ne katsovat sydäntä kunkin 

raajan suunnasta erikseen. Rintakytkennät sijaitsevat lähellä sydäntä ja antaa 

yksityiskohtaisempaa kuvaa sydämen aktivaatiosta. Kaikkia kytkentöjä yh-

dessä käyttäen saadaan suurin diagnostinen osuvuus. (Heikkilä & Mäkijärvi 

2003, 44.) 

12- kytkentäisessä sydänfilmissä raajakytkentöjä ovat I, II, III, aVR, aVL, aVF. 

Näiden taltioimiseksi tarvitaan neljä raajaelektrodia, jotka sijoitetaan molem-

piin käsiin ja molempiin jalkoihin. Kytkennät I, II, ja III ovat bipolaarisia raaja-

kytkentöjä, eli kaksinapainen, kahteen suuntaan vetävä tai menevä. AvR, aVL 
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ja aVF ovat unipolaarisia raajakytkentöjä, jotka rekisteröivät sydämen säh-

köistä toimintaa frontaalitasosta eli edestäpäin. (Iivanainen, Jauhiainen & Pik-

karainen 2001, 422) 

Lääkäri voi otattaa sydänfilmin osana vuosittaista lääkärintarkastusta, sydän-

sairauden toteamisessa. Varsinkin, jos on ollut aiemmin sydänsairaus, on sai-

raus, joka altistaa sydänsairaudelle kuten verenpainetauti, diabetes, korkea 

kolesteroli tai tulehduksellinen sairaus, tai potilaalla on merkittäviä sydänsai-

rauden riskitekijöitä. Sydänfilmin ottoa suositellaan myös, jos on sydänsai-

rauksia tai oireita, rintakipua, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta tai 

pyörtymisiä. Samoin, jos on merkkejä TIA:sta, aivohalvauksesta, esimerkiksi 

näköhäiriöitä, puutumisia, heikkoutta tai jonkinlaisia kommunikointiongelmia. 

Jotkut sydänsairaudet saattavat aiheuttaa aivohalvauksen. EKG otetaan myös 

ennen sydänleikkauksia ja sydämentahdistimen laittoa. Ennen leikkausta ote-

taan usein sydänfilmi, varsinkin jos siihen liittyy yleisanestesiaa. Sydänfilmi 

auttaa anestesiologeja suunnittelemaan anestesialääkkeitä. (What is elektro-

gardiogram. 2018.) 

2.1 Sinusrytmi 

Johtoratajärjestelmä on osa isompaa kokonaisuutta, jonka toiminta alkaa si-

nussolmukkeesta. Sinussolmuke sijaitsee sydämen oikean eteisen seinä-

mässä, joka lähettää sähköimpulssin ja sen seurauksena eteiset supistuvat 

työntäen veren kammioihin. Sähköimpulssin siirtyessä sekunnin murto-osassa 

eteis-kammiosolmukkeen kautta kammion puolelle, kammiot supistuvat. Su-

pistuksen aikana veri työntyy sydämen oikeasta puoliskosta keuhkoihin. Kaik-

kialle elimistöön veri siirtyy vasemman aortan kautta. Sydämen normaalia ryt-

miä kutsutaan sinusrytmiksi. (Kettunen 2016, 1.) 

EKG:ssä nähdään ensimmäisenä P- aalto, joka muodostuu eteisten aiheutta-

masta heilahduksesta. P- aaltoa seuraa QRS- heilahdus, joka muodostuu 

kammioiden sähköisestä aktivaatiosta. Lopuksi piirtyy T- aalto, joka näkyy le-

potilan palautumisena sähköisestä aktivaatiosta ja piirtyy loivahuippuisena 

aaltona. (Laine 2011, 42.) Nämä kaikki muodostavat yhdessä PQRST- komp-

leksin. (ks kuva 1). 
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Kuva 1. P-QRS-T kompleksi. (Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, 

Sulosaari, Uski-Tallqvist. 2016, 185). 

2.2 Potilaan valmistelu EKG:n ottoa varten 

Näytteenottoympäristönä tutkimushuoneen olisi hyvä olla lämpöinen, meluton, 

vedoton ja rauhallinen huone. Lihasjännitykset esimerkiksi potilaan palelemi-

nen aiheuttavat häiriöitä mittaukseen.  Potilasta informoidaan sydänfilmin re-

kisteröimisestä, filmin laatuun vaikuttavista tekijöistä, voimakkaasta hengitys-

liikkeestä tai jännityksestä (Nordlab 2017, 2.) Ennen laitteen käyttöönottoa 

varmistetaan sen asianmukainen toimivuus ja huomioidaan käyttäjän riittävä 

osaaminen laitteen käytöstä. (Mustajoki, Alila, Matilainen, Pellikka & Rasimus. 

2013, 863). Potilaan henkilöllisyys varmistetaan kysymällä nimi ja henkilötur-

vatunnus tai kelakortilla uusilla EKG- monitoreilla, joissa on viivakoodin lukija. 

(Nordlab 2014,1.) 

Potilasta pyydetään riisumaan yläosa paljaaksi, sekä nilkat, jonka jälkeen poti-

las kehotetaan menemään mukavaan asentoon selälleen tutkimuspöydälle. 

Asentoa voidaan tarpeen mukaan tukea tyynyillä. Potilaalla ilmenevän hengi-

tysvaikeuden ollessa voidaan tutkimuspöytä laittaa puoli-istuvaan asentoon. 

Jos elektrodien paikalla on ihokarvoja, ne poistetaan partakoneella. (Nordlab 

2017, 2.)  
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Ihon ollessa kovin rasvainen, sitä puhdistetaan elektrodien kohdalta puhdis-

tusaineella (denaturoitu etanoli 80%). Iholta voidaan poistaa kuollutta soluk-

koa harsotaitoksella, jolloin iholle saadaan parempi sähköinen kontakti. Ihon 

ollessa haavainen, herkkä tai rikkonainen tai diabeetikkojen, säde- tai syto-

staattihoitoa saaville, esikäsittely tehdään harkiten (Nordlab 2017, 2.) Laihalle, 

luisevalle sekä kouristelevalle potilaalle voidaan käyttää liimatarroja elektro-

deihin ja voidaan käyttää häiriönpoistajaa. Potilaalla olevan raajan amputaati-

ossa raajaelektrodit sijoitetaan samaan tasoon sekä terveessä että ampu-

toidussa raajassa. (Kauppinen & Muhonen 2017.) 

EKG liuskassa tulee näkyä potilaan nimi, henkilötunnus, ottopäivämäärä, kel-

lonaika, ottopaikka sekä eri kytkennät. Häiriönpoistajan käytöstä tulee olla ”filt-

teri”-merkintä näkyvissä. Mikäli potilaalla on ilmennyt kipua mittaamisen ai-

kana, ollut hengenahdistusta tai jos potilas on ollut puoli-istuvassa asennossa, 

ne tulee merkitä nauhaan. (Kauppinen & Muhonen 2017.) 

Elektrodit kiinnitetään potilaan ranteisiin ja nilkkoihin sisäpuolelle sekä rintake-

hälle. Raajoihin kytkennän I muodostaa oikean ja vasemman käden elektrodit, 

jotka ovat yleensä punainen ja keltainen liitin. Kytkennän II muodostavat oikea 

käsi ja vasen jalka, jotka ovat punainen ja vihreä liitin. Kytkennän III muodos-

tavat vasen käsi ja vasen jalka, jotka ovat keltainen ja vihreä liitin. Musta liitin, 

eli maajohto kytketään oikeaan jalkaan. (Heikkilä & Mäkijärvi 2003, 47.) Alla 

olevan kuvan avulla havainnollistetaan raajakytkentöjen muodostuminen. (ks 

kuva 2). 
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Kuva 2. Raajakytkennät. (Kauppinen & Muhonen 2013). 

Rintakytkennässä elektrodit kiinnitetään seuraavasti: V1 elektrodi rintalastan 

viereen oikealle neljänteen kylkiluuväliin, V2 elektrodi peilikuvallisesti samalle 

kohdalle vasemmalle puolelle, V4 elektrodi keskisolisviivaan viidenteen kylki-

luuväliin, V3 elektrodi sijoitetaan V2 ja V4 elektrodien väliin, keskelle. V5 elekt-

rodi asetetaan etukainalolinjaan, V6 elektrodi tulee kainalolinjaan V5 elektro-

din kanssa samaan tasoon. (Heikkilä & Mäkijärvi 2003, 45.) Rintakytkentöjen 

tarkat paikat on havainnollistettu alla olevan kuvan avulla. (ks kuva 3). 

 

Kuva 3. Rintakytkennät. (Kauppinen & Muhonen 2013). 
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2.3 Oikean ottotekniikan merkitys 

EKG on rekisteröitävä teknisesti mahdollisimman korkealaatuisena ja virheet-

tömänä. EKG rekisteröidään 12 kanavaisena, jos mahdollista. Tällöin tunniste-

taan luotettavammin rytmihäiriöt, sydänlihasiskemiat ja muut EKG muutokset. 

Piirturin tulee olla tarpeeksi herkkä (lineaarinen taajuusvaste yli 200 Hz), piir-

tojälki tulee erottua selvästi. EKG-paperi tulisi olla säilyvää ja UV-valon kestä-

vää. Tarkistetaan johtimien sijoittelu, potilas ei saa koskea metalliosiin, poti-

laan tulisi olla liikkumatta. (Mäkijärvi 2005.) 

Elektrodien ollessa kytkettyinä virheellisesti, lihasjännitys, potilaan liikkuminen, 

vaihtovirta, jolloin potilas koskettaa sängyn metalliosia ja elektrodien huono 

ihokontakti aiheuttavat helposti virheellisiä tuloksia. Hyvin harvoin ongelman 

lähteenä on EKG laite tai potilaskaapelit. Usein häiriöiden syynä on inhimilli-

nen tekijä tai ympäristön häiriötekijä. Virheellisesti kytketyt raajaelektrodit ai-

heuttavat vakavimpia tulkintaongelmia. Rintaelektrodien väärän järjestyksen 

huomaa helposti, tosin lievästi virheellinen paikka saattaa aiheuttaa vääriä 

QRS- heilahduksen muutoksia. (Mäkijärvi 2005.)  

Potilaan vapistessa lihasjännitys aiheuttaa häiriötä mittaukseen, joka on han-

kala erottaa esimerkiksi eteislepatuksen synnyttämästä F-aallon alaseinäkyt-

kennöistä. Potilaan paleleminen tai Parkinsonin taudin vapina näkyvät häi-

riönä EKG:ssä. Vapinan aiheuttamia häiriöitä voidaan vähentää asettamalla 

elektrodit raajojen proksimaaliosiin, esimerkiksi etureisiin ja etuolkapäihin. Voi-

makkaat hengitysliikkeet, kuten astmakohtaus, hyperventilaatio sekä hikka ai-

heuttavat liikehäiriöitä. Vakauksessa oleva virhe voi myös vaikeuttaa virheelli-

siä arvioita. (Mäkijärvi 2005.) 

2.4 Sairaanhoitajana tunnistettavat poikkeamat EKG:ssa 

Sairaanhoitajan olisi hyvä tunnistaa sydänfilmistä henkeä uhkaavat rytmihäi-

riöt, eli asystole, kammiovärinä ja kammiotakykardia sekä flimmeri, eli eteisvä-

rinä. 
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Asystole 

Asystole näkyy EKG:ssä suorana viivana. (ks kuva 4). Tällöin sydämen toi-

minta on pysähtynyt, eikä sydämessä ole enää pumppaustoimintaa. (Shah 

2015).  

 

Kuva 4. Asystole. (Ikola, Peltomaa & Karjalainen 2017). 

 

Kammiovärinä 

Kammiovärinä on tila, jossa sydämen sähköinen toiminta on täysin sekai-

sin (ks kuva 5) ja johtaa sydämen mekaanisen toiminnan pysähtymi-

seen ja verenkierron romahtamiseen. Kammiovärinässä olevan sydä-

men rytmi tulisi saada käännettyä 3-5 minuutin kuluttua, koska muutoin poti-

las yleensä menehtyy.  Onnistuneella painelupuhalluselvytyksellä saate-

taan saada muutamien minuuttien verran lisäaikaa. (Mäkijärvi, Kettunen, Ki-

velä ym. 2011, 466.) 

Kuva 5. Kammiovärinä. (Ikola, Peltomaa & Karjalainen 2017). 

Kammiotakykardia 

Kammiotakykardialla tarkoitetaan sellaista rytmihäiriötä, jossa todetaan vähin-

tään kolme peräkkäistä kammiolisälyöntiä. (ks kuva 6).  Kammiotakykardia voi 

esiintyä myös sykkeettömänä tai verta kierrättävänä rytminä, joka on henkeä 

uhkaava. Tavallisimmin kammiotakykardiaa esiintyy rakenteellisesti poikkea-

vassa sydämessä, mutta sitä voi ilmetä myös terveessä sydämessä. (Mäki-

järvi, Kettunen, Kivelä ym. 2011, 457.)  
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Kammiotakykardiaa voi ilmetä sekä lyhyt-, että pitkäkestoisena. Pitkäkestoi-

sesta kammiotakykardiasta on kyse silloin, kun se kestää vähintään 30 sekun-

tia. Pitkäkestoinen kammiotakykardia voi muuttua kämmiövä-

rinäksi ja sitä kautta johtaa sydämenpysähdykseen eli asystoleen. Täten kam-

miotakykardian hoito on tärkeää. (Mäkijärvi, Kettunen, Kivelä ym. 2011, 457.) 

 

 

Kuva 6. Kammiotakykardia. (Ikola, Peltomaa & Karjalainen 2017). 

 

Flimmeri eli eteisvärinä 

Flimmerillä eli eteisvärinällä tarkoitetaan eteisten nopeasta ja epäsäännölli-

sestä supistelusta johtuvaa tilaa. Eteisvärinä on yleensä helposti tunnistetta-

vissa EKG:stä. (ks kuva 7). Eteisvärinä voi tuntua tykyttelynä tai epäsäännölli-

senä rytminä. (Mäkijärvi, Kettunen, Kivelä, Parikka & Yli-Mäyry. 2011, 414-

415.) 

 

Eteisvärinä voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, joita ovat kohtauksittainen eli 

paroksysmaalinen eteisvärinä, jatkuva eli persistoiva eteisvärinä sekä pysyvä 

eli krooninen eteisvärinä. Jakotapa perustuu eteisvärinän kestoon ja uusiutu-

mistaipumukseen. (Mäkijärvi, Kettunen, Kivelä ym. 2011, 414-415.) 

 

Eteisvärinälle altistavia tekijöitä on esimerkiksi kohonnut verenpaine, sydämen 

vajaatoiminta sekä muut erilaiset sydämen sairaudet, kilpirauhasen liikatoi-

minta, diabetes, lihavuus, liiallinen kahvin juonti sekä neste- ja suolatasapai-

non häiriöt. (Mäkijärvi, Kettunen, Kivelä ym. 2011, 414-415.) 
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Kuva 7. Flimmeri. (Liukas, Niiranen & Räisänen 2013). 

2.5 Sairaanhoitajan vastuu ja potilasturvallisuuden huomiointi 

Sairaanhoitajan työhön kuuluu hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. 

Sairaanhoitajan ammatissa edellytetään hyviä teoreettisia tietoja sekä käytän-

nöllisiä taitoja, on osattava soveltaa teoreettista tietoa käytännön työhön yksit-

täisen potilaan hoitotilanteessa. Sairaanhoitaja on aina vastuussa omasta 

työstään, sekä potilaiden hyvinvoinnista. Laitteiden käytössä sairaanhoitajalta 

vaaditaan erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Sairaanhoitaja työskentelee 

aina eettisesti oikein. Sairaanhoitaja tarvitsee jatkuvaa täydennyskoulutusta ja 

tiedon hankintaa, koska menetelmät ja välineet kehittyvät nopeasti. (Ammatti-

netti, 2008) 

Sydänfilmiä ottavalla on oltava riittävä koulutus EKG:n ottamisesta, jotta saa-

taisiin otetuksi teknisesti hyvälaatuinen sydänfilmi. Ottajan tulee tunnistaa ja 

poistaa häiriöt ja virheet, huonolaatuista EKG:ta ei tule hyväksyä. (Mustajoki, 

Alila, Matilainen, Pellikka, Rasimus 2018, 39) 

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilaalle annetaan hänen tarvit-

semansa oikea hoito niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 

potilaalle. Lääkehoidon turvallisuus, lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö 

sekä potilaan turvallinen hoito ovat potilasturvallisuuteen kuuluvia osa-alueita. 

(THL 2018.) 

3 Hyvä opetusmateriaali 

Ihmisen oppimista on tutkittu 1800-luvulta lähtien tieteellisesti. Tutkimusten 

avulla voidaan todeta, että oppimiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, koska ihmi-

nen oppii usealla eri tavalla. Oppimiseen vaikuttavat esimerkiksi oppijan ikä, 

tilanne, jossa opetus tapahtuu sekä opittavan asian sisältö. Oppimista tapah-

tuu kuitenkin läpi koko ihmisen elämän ajan, niin tietoisesti ja tavoitteellisesti, 
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mutta myös tiedostamattaan ja itsestään. (Alaoutinen, Bruce, Kuisma, Laiha-

nen, Nurkka, Riekko, Tervonen, Virkki-Hatakka, Kotivirta, Muukkonen. 2009, 

5-6.) 

Hyvä opetus, eli linjakas opetus on käytäntöä koskeva malli, joka tukee opis-

kelijan syvällistä oppimista. Linjakkaan opetuksen mallissa keskeisiä piirteitä 

ovat erimerkiksi ajatus siitä, että opiskelija on aktiivinen tiedonkäsittelijä ja uu-

den asian oppiminen perustuu aiemmin opittuun. Oppiminen on luonteeltaan 

sosiaalista, joten sitä tapahtuu ihmisten vuorovaikutuksessa ja keskustelussa. 

Tehokasta ja tuloksellista oppimista tapahtuu silloin, kun opiskelija kokee opis-

kelun mieluisaksi. (Alaoutinen ym. 2009, 5-6.) 

Nykykäsityksen mukaan opetuksen tulisi pyrkiä tarjoamaan opiskelijalle mah-

dollisuudet oppimiseen, ymmärtämiseen sekä uuden tiedon rakentamiseen. 

Opetuksessa ei kannateta enää tapaa, jossa tieto ”siirretään” opiskelijalle. Täl-

löin opettaja toimii keskeisessä roolissa ja tapa perustuu opetetun asian muis-

tamiseen. (Alaoutinen ym. 2009, 5-6.)  

Opetusvideo 

Hyvä opetusvideo on sellainen, jota voi käyttää joustavasti oppilaan oman 

osaamisen tason, kiinnostuksen ja tarpeensa mukaan. Video tukee yhteisöl-

listä, pitkäkestoista työskentelyä sekä aktivoi oppijan omaa ajattelua. Opiske-

lumateriaali keskittyy opittavan asian ytimeen ja myös on tukemassa oppimi-

sen taitojen kehittymistä. Toiminnallisesti hyvä video on teknisesti helppo käyt-

tää, ulkoasu on pedagogista ja tukee sisällöllistä tavoitetta. (Ilomäki 2012, 11.) 

Hyvän opetusvideon tulee olla yksinkertainen, jossa tulee näkyä selvästi ope-

tettavat asiat. Opetettava aineisto tulee olla tiivistettynä, jolla on tietynlainen 

sanoma. Hyvässä opetusvideomateriaalissa pitää olla esimerkkejä, vertauksia 

sekä tekemistä/näyttämistä. Se haastaa katsojan ottamaan huomioon erilaiset 

oppimistavat, myöskin tavan vastaanottaa ja tuottamaan tietoa. Opetusvideo 

kohdennetaan ja räätälöidään tietynlaiselle katsojaryhmälle, tässä tapauk-

sessa hoitotyön opiskelijoille. (Miettinen & Utriainen 2016, 2.) 
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Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi huolellinen ennakkosuunnitetlu on tär-

keää. Suunnitellussa kannattaa miettiä, mistä osista video koostuu ja missä 

järjestyksessä osat tulevat videossa näkyville. Opetusvideo on prosessiku-

vaus, jossa toiminta näytetään alusta loppuun. (Ailio 2015, 9-10.) 

Kuvaustilanteessa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi kuvaustilan hiljentämi-

nen ja varmistuminen siitä, että tilaan ei kantaudu häiritseviä ääniä, riittävän 

valon huomiointi ja kuvauspaikan taustan suunnittelu ja tarkistaminen. (Ailio 

2015, 55.) 

4 Tarkoitus, tavoitteet ja tuotokset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä opetusvideo EKG:n oikeaoppi-

sesta ottamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on taata opetusvideon avulla laadukasta 

osaamista EKG:n ottamisesta ja sairaanhoitajana tunnistettavista häiriöistä 

hoitotyön opiskelijoille sekä heidän opettajilleen Jyväskylän ammattikorkea-

koulussa, tunnistaa mahdolliset virhelähteet eli häiriöt ja virheet sekä yhtenäis-

tää EKG:n ottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on saada tuotettua opetusmate-

riaali, jota voidaan hyödyntää sairaanhoitajan osaamisessa EKG:n ottami-

sessa ja opiskelijan kiinnittämistä huomioon toimia laadukkaasti. 

Opinnäytetyön tuotoksena on opetusvideo sekä työn kirjallinen osuus, joka kä-

sittelee oikeanlaisen EKG:n mittaustekniikan lisäksi potilaan esivalmistelua ja 

potilasohjausta.  
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5 Opinnäytetyön toteuttaminen 

5.1 Toiminnallinen kehittämistyö 

Kehittäminen on konkreettista toimintaa, jonka tähtäimenä on selkeästi määri-

telty tavoite. Tavoitteena on kehittää toimintatapaa laaja-alaisesti, koko organi-

saation yhteisen toimintatavan selkeyttämiseksi. (Toikko & Rantanen, 2009, 

14.) 

Kehittäminen pitää yhtä aikaa sisällään uusien ideoiden keksimistä sekä nii-

den levittämistä ja vakiinnuttamista. Kehittäminen on käytännöllistä asioiden 

korjaamista, parantamista ja edistämistä. Kehittäminen tähtää uusien taitojen 

ja tietojen siirtoa. Kehittämistyön onnistuessa se saattaa levitä laajemmin mui-

den organisaatioiden ja toimijoiden käyttöön. Kehittämistyön tavoitteena on jo-

tain parempaa tai tehokkaampaa, mitä aiemmat toimintatavat ja rakenteet 

ovat olleet. (Toikko & Rantanen, 2009, 16.) 

5.2 Opetusvideon tausta, tarve ja tavoitteet 

Opetusvideon tarve syntyi Jyväskylän ammattikorkeakoulun pyynnöstä. Jy-

väskylän ammattikorkeakoululle on tuotettu lepo EKG:n rekisteröimisestä 

opinnäytetyö vuonna 2006, eli yli kymmenen vuotta sitten.  

Opetusvideon tavoitteena on saada tuotettua sellainen opetusmateriaali jota 

voidaan käyttää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hoitotyön opiskelijoiden 

opetuskäytössä. Opetusvideon on tarkoitus helpottaa opiskelijoiden oppimista 

oikeaoppisen EKG:n ottamisessa.  

5.3 Kehittämisympäristö 

Tämän opinnäytetyön kehittämisympäristönä toimii Jyväskylän 

ammatikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat. Opinnäytetyönä syntyvä 

opetusmateriaali, eli video tullaan luovuttamaan Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. 
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5.4 Kehittämismenetelmät 

Tuotammme huolella suunitellun opetusmateriaalin. Kehittämismenetelminä 

käytämme uusinta materiaalia kirjoista, internetistä ja asiantuntijoilta. 

Opinnäytetyönä tuotetaan opetusvideo joka luovutetaan Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. Opetusvideon suunnittelu ja työstämis-

vaiheessa apuna on käytetty keskussairaalan kliinistä laboratoriota, josta on 

saatu kehitysehdotuksia opetusvideon käsikirjoitusta varten. 

5.5 Tiedonhankinta ja aineiston kuvaus 

Tiedonhankinnassa on käytetty kirjallisuutta sekä internetistä löytyviä verkko-

materiaaleja ja artikkeleita. Hakusanoina olemme käyttäneet muunmuassa 

seuraavia sanoja; Elektrokardiografia, EKG, sinusrytmi, asystole, kammiotaky-

kardia, kammiovärinä, rintakytkentä, rintakytkennät, elektrokardiography, 

ECG, sinusrythm. Lähteiden julkaisuvuodet ovat olleet pääasiassa alle 10 

vuoden sisällä tehtyjä teoksia, mutta esimerkiksi EKG-kirjasta tuorein painos 

on 2003 vuodelta.  

5.6 Opetusvideon tuottaminen 

Opetusvideon tuottaminen aloitettiin käsikirjoituksen hahmottamisella ja ideoi-

den läpikäymisellä. Samalla selvitimme avun mahdollisuuden kuvaamiseen ja 

editointiin liittyvissä asioissa, jotta saisimme opetusvideosta mahdollisimman 

hyvin kuvatun ja editoidun. 

Käsikirjoitusta muokattiin Jyväskylän keskussairaalan kliinisen laboraation 

henkilökunnan ehdotusten pohjalta. Käsikirjoitus muokkaantui myös vielä ku-

vauspäivänä omiemme sekä kuvaajan tekemien havaintojen pohjalta, jotta 

saimme mahdollisimman toimivan lopputuloksen. 

Opetusvideon kuvauksen jälkeen tapasimme kuvaajan kanssa ja editoimme 

opetusvideota toiveiden mukaisesti. Editointikertoja tuli yhteensä kolme.  
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6 Pohdinta 

6.1 Opetusvideon arviointi 

Opetusvideon suunnittelu ja työstäminen aloitettiin hyvissä ajoin ja käsikirjoi-

tuksen tekovaiheessa hyödynnettiin keskussairaalan kliinisen laboraation hen-

kilökunnan osaamista. Saimme heiltä kehitysideoita videoomme liittyen ja 

teimme korjauksia käsikirjoitukseen heidän ehdotuksensa huomioiden. 

Opetusvideon kuvaaminen tapahtui kahdessa osassa, vaikka alkuperäinen 

suunnitelma oli saada opetusvideo yhdellä kerralla kuvattua. Toiseen kuvaus-

kertaan päädyttiin, koska muutama kohtaus videolla ei toiminut toivotulla ta-

valla ja reagoimme opettajalta saatuun palautteeseen muokkaamalla muuta-

mia kohtia videosta. 

Opetusvideon pohjana olemme käyttäneet samoja kirjallisuuden materiaaleja 

ja internetistä löytyviä artikkeleita sekä verkkomateriaaleja kuin kirjallisen työn 

osuudessamme. Aineisto on pääsääntöisesti alle kymmenen vuotta vanhaa 

materiaalia. Käyttämäämme aineistoon olemme tyytyväisiä ja mielestämme 

käyttämämme tieto on ollut luotettavaa.  

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Jyväskylän yliopiston tutkimuseettinen toimikunta on laatinut perusteet hyvälle 

tieteelliselle käytännölle. Perusteena on rehellisyys, yleinen huolellisuus ja 

tarkkuus. Tiedonhankinnan, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla eetti-

sesti kestävää ja muiden tutkijoiden työ ja saavutukset on otettava asianmu-

kaisesti huomioon. (Jyväskylän yliopiston tutkimuseettinen toimikunta, 2009.) 

Tiedonhaussa ja opinnäytetyön työstämisessä on huomioitu rehellisyys, huo-

lellisuus, tarkkuus, eettisyys ja luotettavuus. Tietolähteet on valittu huolellisesti 

ja otettu asianmukaisesti huomioon. Plagiointiin suhtaudumme vakavasti. 

Opinnäytetyön työstämisen aikana huomioidaan sosiaali- ja terveysalan tutki-

muksen eettisyyttä ohjaavat säädökset ja asiakirjat. Toimintamme on koko 



17 
 

 

opinnäytetyön prosessin aikana luotettavaa, perusteltua ja rehellistä. (Jyväs-

kylän yliopiston tutkimuseettinen toimikunta, 2009.)  
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Liitteet 

Liite 1.  internetosoite opetusvideoon.  
https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/opetusvideot/ekg-n-ottaminen/ekg-n-otta-
minen 

polkuavain: ekg 

Liite 2. Käsikirjoitus opetusvideoon.  

Opetusvideo EKG:n ottamisesta, käsikirjoitus 

KERTOJAÄÄNI:   VIDEOKUVA: 

1. Opetusvideo elektrokardiografian,  1. DIA 1. 

eli EKG:n ottamisesta 

2.  Esivalmistelut EKG:n ottoa varten  2. DIA 2. 

Tutkimushuone valmistellaan näytteenottoa varten ja EKG laitteen toimivuus 

tarkistetaan.  

Kerää valmiiksi elektrodipussi, partahöylä ja puhdistuslaput (denaturoitu eta-

noli 80%) ihon puhdistusta varten. 

Potilaalta varmistetaan henkilöllisyys kysymällä, tai esimerkiksi kelakortin 

avulla. 

Potilasta ohjataan tulevasta näytteenotosta ja kerrotaan näytteenottoon vai-

kuttavista muuttujista. EKG:n määrää lääkäri ja sen avulla voidaan tutkia sy-

däntä monialaisesti. EKG:n näytteenottoon vaikuttavia tekijöitä ovat lihasjänni-

tys, potilaan paleleminen, voimakkaat hengitysliikkeet tai voimakas jännitys.  

EKG on rekisteröitävä teknisesti mahdollisimman korkealaatuisena ja virheet-

tömänä. Mikäli mahdollista, EKG rekisteröidään 12-kanavaisena, jotta voidaan 

luotettavimmin tunnistaa rytmihäiriöt, sydänlihasiskemiat ja muut EKG muu-

tokset. 

Potilasta pyydetään riisumaan yläosa, sekä nilkat paljaaksi ja asettumaan tut-

kimuspöydälle selälleen mukavaan asentoon. Mikäli elektrodien kiinnityskoh-

dalla on ihokarvoja, ne poistetaan partahöylällä. Ihon ollessa rasvainen, se  

https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/opetusvideot/ekg-n-ottaminen/ekg-n-ottaminen
https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/opetusvideot/ekg-n-ottaminen/ekg-n-ottaminen


22 
 

 

puhdistetaan elektrodien kohdalta puhdistusaineella. Harsotaitoksen avulla 

ihoa voidaan karhentaa ja poistaa kuollut iho solukko, koska tällöin iholle saa-

daan parempi sähköinen kontakti. Mikäli iho on haavainen, herkkä tai rikkonai-

nen, ihon esikäsittely tehdään harkiten. Myös diabeetikkojen, säde- tai 

sytostaattihoitoa saavien potilaiden ihon esikäsittely tehdään harkiten. Mikäli 

potilaalla ilmenee hengitysvaikeutta, voidaan tutkimuspöytä laittaa puoli-istu-

vaan asentoon. 

3. Esivalmisteluiden jälkeen voidaan siirtyä elektrodien 3. DIA 3. 

kiinnitykseen. Elektrodit kiinnitetään yksi kerrallaan potilaan rintakehälle, ran-

teisiin ja nilkkoihin. Huomioi, että raajaelektrodit sijoitetaan aina samalle ta-

solle, eli esimerkiksi raajan amputaatiossa raajaelektrodit sijoitetaan samaan 

tasoon sekä terveessä, että amputoidussa raajassa.  

Kaaviolla nähdään vielä elektrodien kiinnityskohdat. 

KUVAUS ALKAA 

4. Keltainen liitin kiinnitetään vasempaan 4. Kuvaa niin, että potilaan 

ranteeseen. Vihreä liitin vasempaan nilkkaan vasen ranne ja nilkkanäkyvät 

5. Punainen liitin kiinnitetään oikeaan 5. Kuvaa niin, että potilaan 

ranteeseen ja musta liitin, eli maajohto oikeaan oikea ranne ja nilkka näkyvät 

 nilkkaan. 

6. Rintaelektrodien oikeiden kiinnityskohtien 6. Kuvaa niin, että potilaan 

löytämiseksi käytetään apuna palpointia, koko rintakehä näkyy. 

eli käsin tunnustelua. Palpointi aloitetaan KUVAKULMA YLHÄÄLTÄ! 

tunnustelemalla potilaalta solisluukuoppa. 

Solisluukuopan alapuolella, noin. 3-5 cm päässä sijaitsee rintalastan kulma, 

johon kiinnittyy toinen kylkiluu. Kun toinen kylkiluu on löytynyt, edetään kylki-

luuvälejä alaspäin neljänteen kylkiluuväliin. Neljäs kylkiluuväli sijaitsee neljän-

nen ja viidennen kylkiluun välissä. 

Tähän kohtaan rintalastan molemmin puolin, sijoitetaan V1 ja V2 elektrodit si-

ten, että V1 elektrodi oikealle ja V2 elektrodi vasemmalle puolelle. 

7. Seuraavaksi kiinnitetään V4 elektrodi. 7. Sama kuvakulma jatkuu 

Huomioi, että V4 elektrodi kiinnitetään 

ennen V3 elektrodia! V4 elektrodin oikea kiinnityskohta on keskisolisviivassa 
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viidennessä kylkiluuvälissä. Oikea kiinnityskohta varmistetaan palpoimmalla 

viides kylkiluuväli ja liikuttamalla sormia potilaan keskisolisviivaan. 

8. V3 elektrodi kiinnitetään V2 ja V4 elektrodien  8. Sama kuvakulma jatkuu 

väliin, keskelle. 

9. Viimeisenä kiinnitetään V5 ja V6 elektrodit. 9. Sama kuvakulma jatkuu 

V5 ja V6 elektrodit kiinnitetään samaan tasoon 

V4 elektrodin kanssa. Avuksi voi kuvitella vaakasuoran viivan V4-elektrodilta.  

V5 elektrodin oikea kiinnityskohta on etukainalolinjassa. Etukainaloviiva sijait-

see solisluun puolivälin ja sen loppuosan keskikohdassa.  

V6 elektrodin oikea kiinnityskohta on keskikainaloviivassa samassa tasossa 

V4 ja V5 elektrodien kanssa. 

10. Kertauksena vielä elektrodien kiinnitys luettavaksi 10. EI KUVATA, 

     DIA 4. 

11. Kun kaikki elektrodit on saatu kiinnitettyä,  11. Kuvaa niin, 

tarkistetaan vielä, että potilas ei ole kosketuksissa että koko poti- 

sängyn metalliosiin. Ohjeista vielä potilasta olemaan lassänky näkyy 

rentona EKG:n ottamisen ajan. 

12. Aloitetaan EKG:n ottaminen. Seuraa ja tarkista 12. Kuvaa EKG- 

kun piirturi piirtää EKG-käyrää.   laitetta niin, että 

     sen toiminta 

     näkyy katsojalle. 

13. Kun EKG-paperi on tullut piirturista  13. EI KUVATA, 

kokonaisuudessaan ulos,   DIA 5. 

katkaise paperi ja tarkasta, että otetussa filmissä on näkyvillä 

potilaan nimi, henkilötunnus, ottopäivämäärä ja kellonaika sekä ottopaikka ja 

eri kytkennät. Häiriönpoistajan käytöstä tulee olla ”filtteri”-merkintä näkyvissä. 

Mikäli potilaalla on ilmennyt kipua tai hengenahdistusta mittaamisen aikana tai 

jos potilas on ollut puoli-istuvassa asennossa, tulee myös nämä asiat merkitä 

ylös. 

Laita EKG menemään koneen ohjeiden mukaisesti 

sähköiseen potilastietojärjestelmään, mikäli sellainen on käytössä. 
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14. EKG-laitteen johdot voidaan nyt irrottaa elektrodeista, 14. Kuvaa niin, 

jonka jälkeen elektrodit poistetaan iholta. Samalla että potilassänky 

puhdistetaan tarvittaessa iholta elektrodeista tulleet näkyy kokonaan. 

aineet puhtaalla paperilla. 

Potilas voi nousta tutkimuspöydältä ja pukeutua. 

15. Kerro potilaalle, että lääkäri katsoo ja tulkitsee 15. Ei kuvata, 

otetun filmin ja ottaa häneen tarvittaessa yhteyttä pelkkä kertojan- 

jatkotoimenpiteitä varten.   ääni 

16. Tarkasta lopuksi EKG-laitteen siisteys ja jätä laite 16. Sama kuva- 

sekä näytteenottohuone sellaiseen kuntoon,  kulma jatkuu 

että seuraavan on mukava tulla näytteenottoon. 

17. Sairaanhoitajan ammattitaitoon kuuluu tunnistaa 17. Ei kuvata, 

sydänfilmistä eteisvärinä eli flimmeri sekä henkeä DIA 6. 

uhkaavat rytmihäiriöt eli asystole, kammiovärinä ja kammiotakykardia. 

18. Flimmerillä eli eteisvärinällä tarkoitetaan sydämen tilaa,  18. Ei kuvata, 

jossa kammiot supistelevat nopeasti sekä epäsäännöllisesti. DIA 7. 

Eteisvärinä on yleensä helppo tunnistaa EKG:stä.  

19. Asystole näkyy EKG:ssä suorana viivana.  19. Ei kuvata,  

Tällöin sydämen toiminta on pysähtynyt, eikä sydämessä DIA 8. 

ole enää pumppaustoimintaa. 

20. Kammiovärinä on tila, jossa sydämen sähköinen 20. Ei kuvata,  

toiminta on täysin sekaisin. Kammiovärinä johtaa sydämen DIA 9. 

mekaanisen toiminnan pysähtymiseen ja verenkierron romahtamiseen. 

Kammiovärinässä olevan sydämen rytmi tulisi saada käännettyä 

3-5 minuutin kuluessa, koska muutoin potilas yleensä menehtyy. 

21. Kammiotakykardialla tarkoitetaan rytmihäiriötä, 21. Ei kuvata,  

jossa todetaan vähintään kolme peräkkäistä  DIA 10 JA 11. 

kammiolisälyöntiä. Tavallisimmin kammiotakykardiaa esiintyy rakenteellisesti 

poikkeavassa sydämessä, mutta se on myös mahdollinen terveessä sydä-

messä. Pitkäkestoinen kammiotakykardia on vakava rytmihäiriö, joka usein 

johtaa tajuttomuuteen ja voi muuttua kammiovärinäksi ja sitä kautta johtaa 

sydämenpysähdykseen, eli asystoleen. Kammiotakykardia voi olla pulssillista 

tai pulssitonta. Pulssittomassa kammiotakykardiassa potilas on eloton. 


