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The purpose was to create a training plan to identify deteriorating patients and to educate 
advanced life support to nurses. The aim was to develop the resuscitation activities on the 
ward so that they are carried out and trained more systematically. 
 
The study was conducted by a literature review. The results were used to identify themes 
for the training plan.  
 
The deteriorating patient can be identified by different physiological and clinical cues. 
With the help of the National Early Warning Score (NEWS) nurses can detect abnormal 
vital signs. In addition to changes in the physiological values, well trained nurses use 
intuition and clinical judgement for detection of a deteriorating patient. 
 
Advanced life support training must be versatile and frequent. Training methods vary 
from individual skill training to large scale simulation training. 
 
Health care professionals are advised to use the NEWS tool in order to secure patient 
safety on the wards. In recent years, there have been only few studies carried out con-
cerning advanced life support training for nurses. This subject must be studied further in 
the future.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Sydänpysähdys sairaalan vuodeosastolla on usein ennakoitavissa. 2005 julkaistun tutki-

muksen mukaan jopa 79 %:lla potilaista todettiin peruselintoimintojen poikkeamien edel-

tävän sydänpysähdystä. (Nurmi 2005.) Peruselintoimintojen systemaattinen arvioiminen 

sekä mittaaminen on kuitenkin puutteellista hoitolaitoksissa useiden tutkimusten perus-

teella (Chen ym. 2008).   

 

Britannian sisätautilääkäriyhdistys (Royal College of Physicians) kehitti vuonna 2012 

mallin, National Early Warning Score:n (NEWS), aikuispotilaiden peruselintoimintojen 

standardoituun arviointiin sekä seurantaan. Pistejärjestelmän tuore päivitys julkaistiin 

joulukuussa 2017. (Karjalainen ym. 2018b.) Smithin ym. tutkimuksen perusteella NEWS 

pystyi ennustamaan potilaiden peruselintoimintojen huononemisen herkemmin ja tar-

kemmin kuin 33 muuta tutkimuksessa tarkasteltua mallia (Smith ym. 2013). Tämä on 

huomioitu myös Suomessa. Tirkkonen tutki 2015 julkaistussa väitöskirjassaan sydän-

pysähdysten etiologiaa Tampereen yliopistosairaalan vuodeosastoilla. Kolmannessa osa-

tutkimuksessaan Tirkkonen vertasi aiemmin käytössä olleita diktoomisia hälytyskritee-

rejä NEWS-pistejärjestelmään. Hän totesi, että vuodeosastoilla voitiin havaita riskipoti-

laat paremmin aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmän (NEWS) avulla kuin muilla hä-

lytyskriteereillä. (Tirkkonen 2015.) Sairaanhoitajaliitto puolestaan julkaisi maaliskuussa 

2018 oman kansallisen NEWS-suosituksen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön 

(Karjalainen ym. 2018a).   

 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) tutkittiin sairaalan sisällä tapahtuvia sy-

dänpysähdyksiä. Neljän vuoden seurantajakson aikana (2005-2008) sydänpysähdyksiä 

oli yhteensä 382 ja näistä 35 % oli kardiologisilla osastoilla. Elvytystilanteissa hieman yli 

puolelle (53 %) saatiin palautumaan spontaani verenkierto ja sairaalasta kotiutui noin kol-

mannes (28 %). Potilaiden selviytymiseen vaikuttivat muun muassa tilanteen tunnistami-

seen ja elvytyksen aloittamiseen kulunut aika. Molempiin voidaan vaikuttaa henkilökun-

taa kouluttamalla (Hoppu ym. 2011.)  

  

Terveydenhuollon ammattilaisten elvytyskoulutussisältöön kuuluvat tiedot, taidot ja 

asenteet, jotka ovat edellytyksiä toimia tiimin jäsenenä. Tutkimusten mukaan elvyttä-

mistä olisi harjoiteltava tiiviisti, sillä jo 3-12 kuukauden tauot harjoittelussa laskevat el-

vytystaitoja merkittävästi.  (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.) Myös elvytystuloksia 
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pitäisi seurata, elvytystilanteita ja osaamista arvioida. Näin pystytään varmistumaan siitä, 

että organisaation osaaminen on paras mahdollinen koko ajan.  (Hoppu & Castren 2016, 

1428.)  

  

Vuonna 2016 julkaistun Käypä hoito -suosituksen mukaan tuloksekkaan elvytyksen mah-

dollistava toiminta vaatii säännöllistä ammattihenkilöiden koulutusta ja elvytyksen laa-

dunhallintaa.  (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.)  Opinnäytetyömme tavoitteena on 

kehittää kardiologisen vuodeosaston elvytystoimintaa systemaattisemmaksi. Tuotoksena 

kehitetään koulutussuunnitelma hätätilapotilaan tunnistamisesta ja hoitoelvytyksestä 

TAYS Sydänsairaalan sydänosaston 2:n eli kardiologisen vuodeosaston käyttöön.   
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2  TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

2.1 Keskeiset käsitteet 
 

Keskeiset käsitteet opinnäytetyössä ovat peruselintoimintojen häiriöt, hoitoelvytys ja osaa-

misen kehittäminen. Nämä termit muodostavan opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen 

(kuva 1).  
 

         
KUVA 1. Opinnäytetyön viitekehyksessä käytetyt käsitteet 

 

Teoreettisen viitekehyksen osa-alueet on käyty läpi yksityiskohtaisemmin seuraavissa 

alaluvuissa. Aluksi käsitellään peruselintoimintojen häiriöitä. Nämä on jaettu tarkemmin 

tajunnan, hengityselimistön, verenkiertoelimistön sekä lämpötilan häiriöihin. Hoitoelvy-

tyksen yhteydessä tarkastellaan elvytyksen teknistä osaamista sekä muita elvytykseen liit-

tyviä asioita, jotka on nimetty ei-teknisiksi taidoiksi. (Hallikainen 2016, 41; Holmström 

2018, 122.) Lopuksi kerrotaan osaamisen kehittämisestä kokemuksellisen oppimisen näkö-

kulmasta (Kupias, Peltola & Pirinen 2014.) 
 

 

2.2 Peruselintoimintojen häiriöt 

 

Peruselintoimintojen tarkkailu kuuluu olennaisena osana sairaanhoitajan työhön. Poti-

laasta mitataan useimmiten säännöllisesti verenpaine, syketaajuus, veren happisaturaatio 
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sekä hengitystiheys. Näiden lisäksi tulisi säännöllisesti tarkkailla myös lämpötilaa, tajun-

nan tasoa, kipua ja virtsantuloa. (Elliott & Coventry 2012, 621.) Ensiarviota tehtäessä on 

tärkeää tunnistaa uhkaavat merkit, jotka saattavat eskaloitua potilaan tilan huononemi-

seen tai kuolemaan. Hätätilapotilaalla on joko häiriö tai riskioire hengityksessä, veren-

kierrossa tai tajunnassa. Peruselintoimintojen häiriön havaitsemisen jälkeen tulee niiden 

hoitaminen aloittaa välittömästi. (Alanen 2017, 23; Martikainen & Ala-Kokko 2018, 9). 

 

 

2.2.1 Tajunta 

 

Potilaan tajunnan arviointi on yleensä ensimmäinen havainto, jonka hoitohenkilöstö 

tekee potilaan peruselintoiminnoista. Potilaan luokse mennessä häntä puhutellaan ja 

näin saadaan ensimmäinen arvio potilaan tajunnan tilasta. Karkeassa tajunnantason 

arvioinnissa voidaan käyttää AVPU-kaavaa (taulukko 1), joka tulee englannin kielen 

sanoista alert, verbal, pain ja unresponsive. (Alanen ym. 2017, 20–21.) Britannian 

sisätautilääkäriyhdistys (Royal College of Physicians) julkaisi vuonna 2017 suosituksen, 

jossa otetaan huomioon myös potilaan akuutti sekavuus tajunnan tason arvioinnissa. Tätä 

kuvataan lisäämällä kohta C (acute Confusion) aiempaan kaavaan hereillä olevan ja ää-

nelle reagoivan potilaan väliin. (Grant 2018, 626.) 

 

TAULUKKO 1. Potilaan tajunnantason arviointi ACVPU-kaavan avulla (Grant 2018, 

muokattu) 

 
 

Potilaan tajunnan arvioiminen aloitetaan puhuttelemalla potilasta. Potilaan reagoidessa 

asiallisesti puhutteluun, todetaan hänen olevan hereillä. (Alanen ym. 2017, 21.) Tajunnan 

tason laskiessa potilas vastaa puhutteluun, mutta hänen puheensa voivat olla sekavia, yk-

sinkertaisiinkin kysymyksiin (kuten potilaan syntymäaika) vastaaminen viivästyy ja po-

tilaan käytös voi olla kiihtynyttä. Tällaisissa tilanteissa puhutaan akuutista sekavuudesta. 
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(Grant 2018, 626, 268.) Puhutteluun reagoimatonta potilasta koitetaan herätellä raviste-

lemalla sekä tuottamalla hallittua kipua, esimerkiksi painamalla kynsivallista. Potilaan 

ollessa reagoimaton kaikkiin tuotettuihin ärsykkeisiin on hän tajuton ja häntä tulee pitää 

hätätilapotilaana. (Alanen ym. 2017, 21.) 

 

 

2.2.2 Hengityselimistö 

 

Hengityksen avulla siirtyy sisäänhengitysilmasta happea verenkiertoon ja hiilidioksidia 

poistuu uloshengityksessä. Kaasujenvaihdon häiriintyessä puhutaan hengitysvajauksesta. 

Tämä on yleisin tehohoitoon johtava elintoimintahäiriö. Hengitysvajauksen taustalla voi 

olla keuhkoperäinen sairaus yksinään tai monia erilaisia ei-keuhkoperäisiä syitä. Monen-

laiset verenkierron häiriöt sekä systeemisairaudet voivat myötävaikuttaa hengitysvajau-

den kehittymiseen. Useimmiten hengitysvajaus johtuukin usean erillisen tekijän yhteis-

vaikutuksesta. (Loisa 2016, 107, 109.) 

 

Hengitystaajuutta pidetään tärkeimpänä yksittäisenä hengitysvaikeuden astetta kuvaa-

vana mittarina. Se kertoo potilaan keuhkotuuletuksen eli ventilaation tilasta. Riittävä hen-

gitystaajuus on edellytyksenä keuhkoissa tapahtuvalle kaasujenvaihdolle. Ihmisen nor-

maali hengitystaajuus on levossa 12-16 kertaa minuutissa. Hengitystaajuuden kohoami-

sen taustalla voi olla monia eri tekijöitä, kuten vaikeutunut hengitys, kipu, henkinen kiih-

tymys, nestehukka tai lääkevaikutus. Alentunut hengitystaajuus johtuu useimmiten tajun-

nan tason laskusta. (Alanen ym. 2017, 26–27.) Hengitystiheyttä laskettaessa on ensin var-

mistuttava, että potilaan hengitystiet ovat avoinna. Hengitystä tarkastellaan tunnustele-

malla sekä uloshengityksen ilmavirtausta että hengitysliikkeitä potilaan rintakehällä tai 

vatsalla. Luotettavan mittaustuloksen saamiseksi hengitystä tulee tarkkailla riittävän pit-

kään, 30-60 sekuntia. (Alanen ym. 2017, 27–28.) 

 

Potilaan happeutumisen tilasta saadaan tietoa mittaamalla happisaturaatio. Tämä veren 

happikyllästeisyys voidaan mitata joko suoraan valtimoverinäytteestä (SaO2) tai helpom-

min kajoamattomalla pulssioksimetrillä (SpO2). Nopea ja yksinkertainen mittausmene-

telmä on tärkeä alkuvaiheessa, jotta saadaan potilaan happisaturaatiolukema ennen mah-

dollisen happihoidon aloittamista. Yleisimmin happisaturaatio mitataan anturilla potilaan 

sormesta. Muita mahdollisia mittauspaikkoja ovat esimerkiksi korvanlehti, nenän väli-

seinä tai varpaat, pienillä vauvoilla jalkapöytä. Mittaus perustuu valon absorboitumiseen 

vereen, joten luotettava mittaustulos vaatii riittävän ääreisverenkierron. Lisäksi valon 
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kulkua haittaavat esimerkiksi lika ja tumma kynsilakka. Valtimoverestä mitatun saturaa-

tion normaaliarvo on 94-98 % ja pulssioksimetrillä mitatun saturaation tulisi olla korke-

ampi kuin 95 %. (Alanen ym. 2017, 33.)  

 
 
2.2.3 Verenkiertoelimistö 

 

Verenkiertoelimistön tilasta saadaan nopea arvio tunnustelemalla rannesykettä. Syketaa-

juuden lisäksi saadaan tietoa verenpaineesta, sillä verenkierto on riittävällä tasolla ranne-

pulssin tuntuessa. Pulssiaallon puuttuessa ranteelta arvioidaan verenkierron tilaa tunnus-

telemalla potilaan nivus- ja kaulavaltimoita. (Alanen ym. 2017, 23.) Sykettä tunnustel-

lessa kiinnitetään huomiota sen nopeuteen, voimakkuuteen sekä tasaisuuteen. Puolierojen 

huomioimiseksi ääreisosien pulssit tulisi tunnustella molemmilta puolilta. (Jormakka 

2017, 91.) Sykettä laskettaessa sitä tulisi seurata riittävän pitkän aikaa. Pulssiaallon epä-

säännöllisyys ei välttämättä tule esiin 15 sekunnin seurannan aikana. Siksi on suositelta-

vaa tunnustella sykettä 30-60 sekunnin ajan. Pulssiin vaikuttavat monet erilaiset tekijät, 

kuten perussairaudet, lääkkeet ja nestetasapaino. (Elliott & Coventry 2012, 622.) Lääke-

vaikutus tai sydämen johtoradan häiriöt voivat olla syynä normaalia matalampaan syke-

tasoon (alle 50 x minuutissa). Sykettä puolestaan nostavat kipu, rasitus, rytmihäiriöt ja 

lääkkeet. Epätasainen syke voi johtua rytmihäiriöstä, kuten eteisvärinästä, tai yksittäisistä 

lisälyönneistä. (Jormakka 2017, 91.) 

 

Muutokset verenpainearvoissa voivat johtua elimistön yrityksistä ylläpitää sen ho-

meostaasia, jota on horjuttanut jokin sairaus. Verenpaineen laskun on todettu ennakoivan 

yhtenä merkkinä sydänpysähdystä. (Elliott & Coventry 2012, 622.) Systolisen verenpai-

neen arvot vaihtelevat enemmän ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta kuin diastolisen ve-

renpaineen. Systolista verenpainetta nostavat esimerkiksi fyysinen rasitus ja jännittämi-

nen. (Holmström & Puolakka 2018, 134.) Akuutissa tilanteessa verenpaineen mittaami-

nen on haastavaa, sillä siihen vaikuttaa monia virhelähteitä ja mittaustilanteet ovat har-

voin ihanteelliset. Tällaisissa tilanteissa saadut tulokset tuleekin suhteuttaa potilaan klii-

niseen tilaan ja sairauteen. (Alanen ym. 2017, 39.) Potilaan verenpaine voidaan mitata 

manuaalisesti mansetilla ja stetoskoopilla tai automaattimittarilla. Automaattimittarilla ei 

aina saada mittaustulosta, etenkin jos potilaan syketaajuus on nopea tai epäsäännöllinen. 

Jos automaattimittarilla ei saada tulosta tai tulos on viitearvojen ulkopuolella, on suosi-

teltavaa toistaa mittaus manuaalisella verenpainemittarilla (Elliott & Coventry 2012, 623; 

Alanen ym. 2017, 39–41) 
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2.2.4 Lämpötila 

 

Ihmisen ruumiinlämmön vaihtelu on normaalioloissa melko vähäistä. Tasalämpöisenä ni-

säkkäänä ihmisen ydinlämpötilaa säädellään aivojen lämmönsäätelykeskuksesta. Sen teh-

tävänä on pitää ydinlämpö arvossa +37°C. Ruumiinlämmön laskiessa alle +35 asteen on 

kyse hypotermiasta ja lämmön ylittäessä +38 astetta puhutaan kuumeesta. Elimistön läm-

pötila voi vaihdella ulkoisten tekijöiden, kuten erityisen kylmän tai lämpimän ilmaston 

vaikutuksesta tai se voi johtua sisäisistä tekijöistä, kuten erilaiset sairaustilat tai infektio. 

(Alanen ym. 2017, 52–53.) 

 

Tarkimmin ydinlämpötila saadaan mitattua esimerkiksi ruokatorvesta tai virtsarakosta, 

mutta nämä mittaustavat vaativat erikoismittareita ja niiden käyttö on harvinaisempaa. 

Tämän vuoksi ydinlämmön mittaamiseen käytetäänkin usein tärykalvon läpi tapahtuvaa 

lämmönmittausta. Lämpömittarin anturin pitäisi osoittaa suoraan tärykalvoon suoran kor-

vakäytävän läpi, jotta mittaustulos olisi luotettava. Mittaria käytettäessä on myös huomi-

oitava, että korvakäytävässä olevat lika, vaha tai vesi voivat muuttaa mittaustulosta. Mit-

taustavasta huolimatta tulisi aina merkitä, mistä lämpötila on mitattu. (Alanen ym. 2017, 

52–53.) 

 

 

2.3 Hoitoelvytys 

 

Elvytyksellä pyritään ylläpitämään tai palauttamaan elintoimintoja. Peruselvytykseen 

kuuluu painelu- ja puhalluselvytys sekä defibrillaatio. Defibrillaattori (”defi” tai ”sy-

däniskuri”) on laite, jolla pyritään poistamaan sydänpysähdyksen aiheuttanut haitallinen 

rytmihäiriö antamalla potilaalle tasavirtasähköisku.  Terveydenhuollon ammattilaisten 

antama hoitoelvytys laajentaa ja jatkaa peruselvytystä. Hoitoelvytykseen siirtyminen on 

jatkumo maallikkojen antamalle peruselvytykselle, ja hoitoelvytykseen siirtymisen täy-

tyy olla saumatonta.  (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.)  

Hoitoelvytyksen tavoitteena on sydänpysähdyksen jälkeinen sydämen ja keuhkojen toi-

minnan stabilointi. Hoitoelvytykseen kuuluvat paineluelvytys, hengitystien varmistami-

nen, paljeventilaatio, intubaatio, suonensisäinen lääke- ja nestehoito sekä elvytyksen ai-

kainen monitorointi ja erotusdiagnostiikka. Henkilökunnan on osattava tunnistaa potilaan 

voinnissa tapahtuvat muutokset, jotka saattavat ennakoida elvytystä. Lisäksi hoitohenki-

lökunnan on tunnettava oman sairaalan elvytysjärjestelmä. (Jäntti & Niemi-Murola 2014; 

Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016; www.terveyskirjasto 2017.) 
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2.3.1 Tekniset taidot 

 

Elvytyksen teknisillä taidoilla tarkoitetaan elottomuuden tunnistamista, oikeaa painelu-

taajuutta ja oikeaa painelusyvyyttä. Lisäksi on tärkeää vapauttaa rintakehä ja minimoida 

painelutauot. Teknisiin taitoihin voidaan lisäksi sisällyttää myös puoliautomaattinen de-

fibrillointi, hengitysteiden sekä suonensisäisen lääkehoidon hallinta. Hoitoelvytyksen pe-

ruselvytystä täydentävät tekniset taidot on listattu taulukkoon 2. (Junttila, Lauritsalo, 

Mattila & Metsävainio 2013, 110–111; Hallikainen 2016, 41.)   

 

TAULUKKO 2. Hoitoelvytyksen tekniset taidot (Junttila ym. 2013, 111) 

Defibrillointi Hengitystiet Laskimoyhteys Elvytys-

lääkkeiden 

käyttö 

defibrillaattorin käyn-
nistys 

kurkunpääputki- tai 
naamari 

kanyylin valinta, 
kanylointi ja     
kiinnittäminen 

ensisijaiset: 
adrenaliini, 
amiodaroni 

liimaelektrodien/ 
päitsimien käyttö 

intubaatio/hätäkri-
kotyreotomia 

annettavan nes-
teen valinta,  
lääkkeenantotek-
niikka 

muut:  
lidokaiini, 
magnesium, 
kalsium, 
natriumbi-
karbonaatti 
 

rytmin tunnistaminen  
PEA- sykkeetön rytmi 
ASY – asystole 
VF – kammiovärinä 
VT - kammiotakykardia 

hengitystievälineen 
toiminnan varmistami-
nen/auskultaatio 

intraosseaalinen 
yhteys 

 

painelu latauksen ai-
kana 

hiilidioksidin mittaa-
minen uloshengityk-
sestä (kapnometri) 

  

ulkoinen tahdistus    

työturvallisuus    

 
 
 
2.3.2 Ei-tekniset taidot ja CRM 

 

Elvytyksessä ei- teknisillä taidoilla tarkoitetaan kaikkea sitä osaamista, joka liittyy pää-

tösten tekemiseen, tehtävän hallintaan ja ennakoivaan suunnitteluun, johtamiseen, tii-

missä työskentelemiseen, kommunikaatioon ja tilannetietoisuuteen (Junttila ym. 2013, 

112). 
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Ilmailussa kehitettiin 1980- luvulla Cockpit Resource Management- menetelmä (CRM), 

jonka tavoitteena oli parantaa kokonaisturvallisuutta eli se keskittyi lentokoneen miehis-

tön väliseen kommunikointiin, päätöksentekoon ja johtamistaitoihin. CRM:ää on kehi-

tetty vuosien mittaan ja nykyään sitä käytetään monella eri alalla, joissa turvallisuus on 

keskiössä. Menetelmästä on käytetty useaa eri nimeä, ”Cockpit”-sanan tilalla on käytetty 

mm. seuraavia sanoja ”crisis”, ”crew”, ”team” tai ”bridge”.  Terveydenhuoltoon on va-

kiintunut käsite ”Crisis Resource Management”, vaikka mistään kriisityöskentelystä ei 

välttämättä ole kyse, vaan kyse on normaalista tiimitoiminnasta. (Nyström ym. 2018, 

194.) 

 

CRM on menetelmä ja tapa tehdä tiiminä töitä yhdessä. Tarkoitus on ottaa käyttöön kaikki 

tiimin resurssit siten, että turvallisuus olisi aina samalla tasolla, riippumatta siitä kenen 

kanssa työskentelee. CRM luo toimintakulttuuria, joka sallii avoimen keskustelun hierar-

kiasta välittämättä. Menetelmän tarkoitus on estää virheiden syntymistä, mutta samalla 

myös jo tehtyjen virheiden havaitseminen sallitaan ja niistä opitaan. (Nyström 2018, 194–

195.) 

 

Terveydenhuollossa on ollut käytössä kaksi erilaista tapaa lähestyä turvallista tiimityötä 

ja CRM:ää. Toinen on ei-teknisten taitojen viitekehys ja toinen on 15 ydinkohtaa sisältävä 

listaus.  Tämä 15 kohtaa sisältävä listaus on pikkuhiljaa väistymässä, koska sen koetaan 

olevan epätieteellinen, liikaa kriisitilanteeseen keskittyvä, liian pitkä ja hankala muistaa.  

Ei- teknisten taitojen viitekehys sen sijaan keskittyy neljään luokkaan ja niiden osateki-

jöihin, tavoite on näiden avulla kiinnittää huomiota asioihin, joiden kautta potilasturval-

lisuutta voidaan parantaa ja toteuttaa parasta mahdollista CRM:ää.  Opinnäytetyössä käy-

tettävän viitekehysversion ovat kehittäneet käyttäytymistieteilijät ja anestesiologian klii-

nikot. Tätä ei-teknisten taitojen arviointia ja tarkkailukehystä kutsutaan nimellä ANTS 

(Anaesthetists’ Non-Technical Skills).  Tätäkin viitekehystä on kritisoitu siitä, että ihmi-

sen päätöksentekoprosessit tunnetaan yhä edelleen huonosti ja että tilannetietoisuus-termi 

on hankala määrittää.  Viitekehyksen neljä luokkaa muodostuvat siitä, miten tehtävää 

johdetaan, miten päätöksiä tehdään, miten tiimi työskentelee ja miten ylläpidetään tilan-

netietoisuutta.  Nämä tehtävät ovat olennaisia kliinisen osaamisen ohella. (Nyström 2018, 

195.) 

 

Tehtävän hallinta -luokkaan eli johtamiseen kuuluvat kaikki ne taidot, joilla resursseja 

organisoidaan ja tehtäviä hallitaan ja potilaan hoidon tavoitteet saavutetaan. Toiminta 

suunnitellaan ja huolehditaan viestinnästä. Lisäksi mahdolliset välineet laitetaan 
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käyttökuntoon ja valmiiksi.  On olennaista priorisoida tehtäviä koko toiminnan ajan kii-

reellisyyden ja tarpeen mukaan. Laatua ja turvallisuutta ei saa unohtaa, joten toiminta 

viedään läpi ja työt tehdään annettujen protokollien, ohjeiden ja standardien mukaisesti. 

Tiimin jäsenten työkuorma täytyy pitää tasaisena ja kohtuullisena eli hyödynnetään ole-

massa olevat resurssit oikealla tavalla (aika, välineet, erikoisosaaminen). Näin stressitaso 

ei nouse kohtuuttomaksi ja työ sujuu ilman katkoja. Luonnollisesti tarpeen tullen pyyde-

tään lisäresursseja toimintaa tukemaan.  (Nyström 2018, 195–196.) 

 

Käytännön ohjeita ja vinkkejä on useita. Johtajan täytyy tuntea resurssit, varusteet ja tii-

minsä osaaminen. Omien rajojen tunnistaminen ja töiden jakaminen on myös tärkeää.  

Tarvittaessa kutsutaan paikalle lisäapua. Johtajan on pysyttävä johtajan roolissa ja otet-

tava tarvittaessa etäisyyttä toimintaan, jotta näkee helpommin kokonaisuuden. Hyvä joh-

taja huolehtii tiimiläisistään, seuraa heidän edistymistään ja huolehtii että kaikki tietävät 

mitä tehdä ja mitä heiltä odotetaan.  Toiminnan tukena on hyvä käyttää muistilistaa, oh-

jekirjaa tai tarvittaessa laskinta. Johtaja on tilannetietoinen, elää tilanteen mukaan, prio-

risoi asioita uudelleen eikä jää kiinni yhteen asiaan. (Nyström 2018, 196.) 

 

Tiimityö-luokassa tärkeää on taito työskennellä yhdessä sekä missä roolissa tahansa. Näin 

varmistetaan potilaan tehokas hoito ja tiimin jäsenten tyytyväisyys. Tehtävät koordinoi-

daan ja jaetaan siten, että jokaisella on tarkka ymmärrys ja kuva kokonaisuudesta ja että 

jokainen tietää vastuunsa ja roolinsa toiminnassa. Tiimin johtajan on oltava määrätietoi-

nen ja jämäkkä, tiimiläiset voivat tarvittaessa ilmaista avoimesti huolensa tai olla eri 

mieltä asioista. Hyvä johtaja kuuntelee, koordinoi ja kommunikoi selkeästi. Tiimiläiset 

huomioivat toisensa eli he arvioivat milloin voi keskeyttää toisen tekemisen ja keskitty-

misen esimerkiksi kysymyksillä.  Tiimin jäsen kuuntelee ja tiimin jäsen ottaa kantaa asi-

oihin. Tiimi tuntee vastuuta potilaasta ja tiimin jäseniä ei jätetä yksin, vaan kiinnitetään 

huomiota väsymykseen, stressiin tai osaamiseen. Tarvittaessa jäseniä autetaan ja tilanteen 

mentyä ohitse käydään läpi asiat jälkikäteen. Toiminnan on keskityttävä siihen mikä on 

oikein, ei siihen kuka on oikeassa.  (Nyström 2018, 196–197.) 

 

Tilannetietoisuus-luokka pitää sisällään kaikki ne taidot, jotka koskevat tietoisuuden yl-

läpitämistä tiimin sisällä ja toiminnassa. Nämä taidot koskevat potilasta, monitoreja, ajan 

kulumista ja välineitä.  Hyvä toiminta tiimin sisällä tuottaa koko ajan aktiivisesti uutta 

tietoa ja tieto varmennetaan tiimin sisällä. Havainnot kommunikoidaan kaikille, jotta ym-

märrys tilanteessa on sama koko tiimin sisällä. Lisäksi on mietittävä ja ennakoitava uh-

kakuvia sekä luotava ja pohdittava toimintastrategioita. Ennakoiminen, priorisointi, 
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suunnitteleminen ja varautuminen ovat tärkeitä, on hyvä käydä läpi mielessä mahdollisia 

tapahtumia. Potilaan seurannassa ja tilanteen arvioimisessa hyvä työkalu on ABCD-pro-

tokolla. Samanaikainen tekeminen ja keskittyminen on usein haastavaa eli olennaista on 

toimia systemaattisesti ja keskityttyä vuorotellen osa-alueisiin ja kokonaisuuksiin. (Ny-

ström 2018, 197.) 

 

Päätöksenteko-luokkaan liittyy taito käydä läpi kaikki vaihtoehdot ja niiden riskit. Tähän 

analyysiin perustuu päätös toiminnasta, sen jatkamisesta tai suunnan muuttamisesta. Oh-

jeet, protokollat ja hoito-ohjeet luovat toimintaan turvallisuutta, mutta on muistettava 

mahdolliset poikkeukset. Nämä eivät välttämättä ole mukana esimerkiksi protokollissa 

tai ohjeissa, vaan tilannetta pitää seurata ja arvioida koko ajan ja olla valmis muuttamaan 

toimintatapaa. Tärkeää on käydä läpi kaikki tieto ja analysoida poikkeamat, keskustella 

kollegan kanssa, etsiä toista mielipidettä.  Tilannetta on katsottava laajasti, haettava nä-

kökulmia ja etsittävä syytä tilanteeseen. Olennaista on käyttää eri lähteitä tietojen tarkis-

tamiseen, esimerkiksi potilasmonitorista ja potilaalta itseltään.  Tarkistukset tehdään sekä 

fyysisesti että sanallisesti koskettaen laitetta, jonka tietoja tarkistetaan. Näin keskittymi-

nen suuntautuu itse toimintaan ja kollega voi huomata mahdolliset virheet. (Nyström 

2018, 198.) 

 

Elvytysprotokolla ja tekniset taidot voidaan omaksua varsin nopeasti.  Tämän jälkeen el-

vytysharjoittelussa voidaan panostaa yhä enemmän tehokkaaseen tiimityöskentelyyn ja 

moniammatillisuuteen.  Keskeistä ei-teknisten taitojen oppimisessa ja kehittämisessä on 

jälkipuinti, jossa keskitytään siihen oman toiminnan arviointiin, mikä harjoittelussa meni 

teknisesti hyvin ja mikä oli haastavinta tapauksessa. Tämän jälkeen analysoidaan ei-tek-

niset asiat, vahvuudet ja heikkouksien korjaaminen ja haasteista selviäminen. Tarkoituk-

senmukaista onnistuneen harjoitteen ja varsinaisen hoidon kannalta on se, että järjestel-

mät, teknologia ja ihminen toimivat mallikkaasti yhteen. Etenkin simulaatiokoulutuk-

sessa jälkipuinti on erittäin tärkeä ja olennainen osa harjoittelua ja lopullista purkukes-

kustelua. (Junttila ym. 2013, 197, 113.) 

 

 

2.4  Osaamisen kehittäminen 

 

Oppimista ja osaamisen kehittämistä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta ja mo-

nen teorian kautta.  Ihmiset voidaan jaotella visuaalisiin (kuvat, kokonaisjäsennys), audi-

tiivisiin (kuuloaisti, asioiden loogisuus), kinesteettisiin (liike, tekeminen) ja taktiilisiin 
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oppijoihin (käsin tekeminen ja koskeminen).  Edelleen oppimista voidaan kuvata sen mu-

kaan, haluaako henkilö edetä kokonaiskuvasta yksityiskohtiin vai päinvastoin. Eroja on 

myös siinä, ovatko henkilöt oppimisessaan syvä- tai pintasuuntautuneita.  (Kupias ym. 

2014.) 

 

Opinnäytetyömme perustana osaamisen kehittämisessä pidämme kokemuksellista oppi-

mista, jota amerikkalaiset David Kolb ja David Hunt kehittivät (Ojanen 2009, 95.) Koke-

muksellisuus on tärkeässä roolissa aikuisen oppimisessa ja ammatillisessa kehityksessä. 

Oppiminen kiinnittyy aikaisempiin kokemuksiin ja rakentuu ainutkertaisten tapahtumien 

pohjalle. Opitut asiat muokkaavat persoonaa ja luovat uusia yhteyksiä asioiden ymmär-

tämiseen. Pelkkä kokemus ei kuitenkaan tuota oppimista, vaan tärkeää on saada vastauk-

sia kysymyksiin. Oppijan pitää pysähtyä, ihmetellä ja kysyä miksi ja miksi asia muuttui. 

Oppijan täytyy olla motivoitunut ja sitoutunut oppimis- ja reflektointiprosessiin. Tärkeää 

on myös se, että henkilö on kykenevä ja valmis murtamaan ja muuttamaan omia ennak-

kokäsityksiään.  (Ojanen 2009, 98, 109.) 

 

Oppimistapahtuma sisältää aina oppijan todellisuuden tulkintaa. Prosessi on jatkuvaa eli 

yksittäiset kokemukset liitetään toisiinsa annetun merkityksen sekä merkityksen kyseen-

alaistamisen kautta. Kokemuksellisen oppimisen viitekehyksessä on kyse siitä, että hen-

kilö ymmärtää ja tulkitsee itsensä luomia mielikuvia ja merkityksiä. Halu tietää perustuu 

juuri tähän seikkaan. Oppiminen tapahtuu aina jossakin ympäristössä, se on perustaltaan 

sosiaalis-emotionaalinen tilanne. (Ojanen 2009, 99–100, 104.) 

 

Kokemuksellinen oppiminen on prosessi, joka koostuu neljästä eri vaiheesta. Ensimmäi-

sessä vaiheessa lähtökohtana on sokea kokemus, jokin käytännön ongelma, omakohtai-

nen ratkaisua vaativa asia. Tämä kokemus on intuitiivista, tunnepainotteista ja täysin hen-

kilön omakohtaista ajattelua, johon ei kohdistu vielä mitään analyyttistä tutkimusta. Toi-

nen vaihe sisältää kokemuksen tutkimista ja reflektointia. Tämä prosessi on henkilöiden 

sisäistä prosessia, jolloin tutkitaan omaa merkitysmaailmaa juuri tässä hetkessä. Etsitään 

tietoa, jota ei ole vielä luotu ja jota ei ole olemassa. Työvaihe on minuuden ja itsereflek-

tion prosessia, jossa luovasti tehdään tutkimustehtävää eikä tyydytä valmiisiin ratkaisui-

hin. Reflektiossa on kyse sisäisestä prosessista, mutta siinä on vahva toimintaan suuntau-

tunut päämäärä. Tässä vaiheessa pohdiskellaan sitä, miten kokemus liitetään aikaisempiin 

kokemuksiin ja niiden yhteyksiin.  Ongelmaa työstetään selvittämällä mikä ongelma oi-

kein on, mikä on oma tavoitteeni tai tavoitteet, mitä tein tai mitä tapahtui.  Ohjattavan ja 
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ohjaajan suhdetta voi kuvata siten, että oppija eli ohjattava ottaa tutkijan roolin ja alkaa 

kerätä ja irrottaa tietoa kokemuksesta. (Ojanen 2009, 105, 107–108.) 

 

Kolmannessa vaiheessa henkilö siirtyy teorian pariin, hän käsitteellistää ja jäsentää omia 

merkityskokemuksiaan ja lisää omaa tietoisuuttaan. Lisääntynyt tietoisuus mahdollistaa 

ja motivoi henkilöä keräämään lisää tietoa. Neljännessä vaiheessa alkuperäinen kokemus 

ymmärretään paremmin, tieto on lisääntynyt ja myös oppijan perspektiivi on muuttunut.  

Uuteen tietoon perustuen voidaan alkaa kokeilla ja testata löydöksiä. (Ojanen 2009, 108–

109.) 

 

Kokemukselliseen oppimiseen perustuvan teorian avulla oppijat voidaan jakaa erilaisiin 

ryhmiin eli osallistujiin, tarkkailijoihin, päättelijöihin ja toteuttajiin.  Huomioitava on että 

henkilö ei yleensä toimi vain yhden oppimistyylin mukaisesti, jokin tyyli voi olla toista 

vahvempi, tai kaikki tyylit ovat tasavahvoja. Oppimistyyli voi vaihdella myös tilanteesta 

riippuen.  (Kupias ym. 2014.) 

 

Osallistuja käsittelee oppimisessaan omia kokemuksia ja konkreettisia tapahtumia.  Hän 

menee rohkeasti mukaan tilanteisiin, keskustelee ja vaihtaa ajatuksia. Hän innostuu esi-

merkeistä ja tarinoista ja peilaa asioita omien tuntemusten ja tunteiden kautta. Tämä op-

pimistyyli tarvitsee vakaan ja turvallisen oppimisilmapiirin, jotta omia tunteita voidaan 

käsitellä. (Kupias ym. 2014.) 

 

Tarkkailija pohtii kokemuksiaan ja perustaa oppimisensa tähän prosessiin. Hän haluaa 

perehtyä asioihin perusteellisesti ja tarvitsee aikaa tähän työhön, hän haluaa katsoa ja 

tutkia asiaa monesta näkökulmasta. Ominaista hänelle on, että oppimistilanteessa hän 

saattaa vetäytyä taka-alalle ja tarkkailla tapahtumaa ja toimintaa. Asioiden muuttuessa 

tarkkailija tarvitsee aikaa sulatella asiaa ennen kuin ryhtyy toimimaan. Hänelle täytyy 

perustella asiat hyvin ja esittää erilaisia näkökulmia. Tarkkailija saattaa katsella aluksi 

muiden toimintaa sivusta, ja ryhtyy toimimaan hetken kuluttua. Oppiminen saattaa 

viedä aikaa, mutta tarkkailija oppii perusteellisesti ja hyvin. (Kupias ym. 2014). 

 

Päättelijälle on tärkeää saada hahmottaa kokonaisuuksia ja yleistää asioita. Hän yhdistää 

hajanaisen tiedon ja yksityiskohdat kokonaisuuksiksi ja on kiinnostunut malleista ja teo-

rioista. Hän ottaa asiat asioina ja pitää persoonattomista tilanteista, siksi juuri luennot ja 

asialliset oppimismahdollisuudet sopivat päättelijälle hyvin. Hän lukee mielellään 
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kirjallisuutta ja ohjekirjoja. Etenkin muutostilanteessa tämä oppimistyyli tarvitsee auko-

tonta loogisuutta ja johdonmukaisuutta. (Kupias ym. 2014). 

 

Toteuttaja haluaa päästä tekemään, toimimaan ja kokeilemaan asioita mahdollisimman 

nopeasti. Hän oppii parhaiten käytännön kokeilujen kautta, miten jokin asia toimii. Hän 

ei jaksa keskittyä pitkiin opastuksiin tai ohjeidenantoon, eli hitaus on sana jota toteuttaja 

ei kestä. Oppiminen tapahtuu tekemisen aikana ja sen kautta. Muutostilanteessa toteut-

taja toimii nopeasti ja rivakasti, ja jos uusi idea ei heti toimi, kärsivällisyys on koetuk-

sella ja uusi idea joutaa herkästi pois heitettäväksi. (Kupias ym. 2014.) 
 
 
Osaamisen ja asiantuntijuuden kehitystä voidaan tarkastella viisiportaisen mallin kautta 

(kuva 2). Kehittyminen edistyy alusta alkaen yksi porras kerrallaan. Osaaminen ja asi-

antuntijuus kehittyvät portaittain. Näitä portaita ei yleensä pysty etenemään harppoen, 

vaan alusta alkaen yksi kerrallaan. Ensimmäisen tason noviisi toimii valmiiden toimin-

tamallien ja ohjeiden mukaan. Hän tarvitsee sääntöjä pystyäkseen toimimaan. Noviisin 

on saatava tarkka ja selkeä perehdytys tehtäviin.  (Kupias ym. 2014.) 

 

 
KUVA 2. Osaamisen arviointi viisiportaisen arvioinnin mukaan (Kupias ym. 2014) 

 

Kehittyneeksi aloittelijaksi päästään, kun noviisi tekee oppimansa perustehtävät hyvin ja 

aikaa jää huomioida ympäristöä ja tilannetekijöitä. Tässä portaassa pystytään tekemään 

jo itsenäisiä päätöksiä eli kaikkea ei tarvitse tarkistaa esimiehiltä tai kokeneemmilta kol-

legoilta, vaikka perustoimintamallissa jotain poikkeavaa tapahtuisi. Toisaalta kehittyneen 

Noviisi
Kehittynyt 
aloittelija

Pätevä 
ongelman-
ratkaisija

Taitava 
suorittaja

Asiantuntija 
tai ekspertti 

1 
2 

3 
4 

5 
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aloittelijan on hyvä tiedostaa missä kulkee oman päätöksenteon raja eli milloin voi käyt-

tää omaa harkintaa. (Kupias ym. 2014.) 

 

Pätevä ongelmanratkaisija asettaa itselleen tavoitteita ja toimii tuloskeskeisesti.  Tällä ta-

solla olijaa ohjataan arvioimaan omaa osaamistaan ja pohtimaan mitä kehittymistavoit-

teita itselleen asettaa.  Taitava suorittaja kykenee näkemään työnsä kokonaisuuden ja hyö-

dyntää toimissaan omia kokemuksiaan. Taitava suorittaja tarvitsee haasteellisia ja moti-

voivia tehtäviä, ja häntä kannattaa ohjata kouluttajaksi, opastajaksi tai perehdyttäjäksi. 

(Kupias ym. 2014.) 

 

Asiantuntijan tai ekspertin taso saavutetaan silloin, kun henkilö pystyy täysin hyödyntä-

mään omia kokemuksiaan. Hän on sitoutunut tehtäväänsä ja on innostunut. Asiantuntija 

tarvitsee tilaa, koska toimii itseohjautuvasti. Hän miettii koko ajan mitä tekee, miten tekee 

ja miksi tekee. Asiantuntijatason henkilöitä kannattaa hyödyntää organisaation kehittä-

mistehtävissä. (Kupias ym. 2014.) 
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3 TAVOITE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kardiologisen vuodeosaston elvytystoimintaa sys-

temaattisemmaksi.   

  

Tarkoituksena opinnäytetyössä on tehdä koulutussuunnitelma hätätilapotilaan tunnista-

misesta ja hoitoelvytyksestä.  Koulutussuunnitelma on tarkoitettu sydänosasto 2:n esi-

miesten sekä elvytysvastaavan käyttöön koulutusten suunnittelutyön tueksi. Kirjallinen 

koulutussuunnitelma jäsentää toimintaa aikaisempaa paremmin.  

  

Koulutussuunnitelman rakentamiseksi on asetettu kolme tutkimuskysymystä. Seuraavien 

kysymysten avulla saadaan selville aiheet, jotka koulutussuunnitelman tulee sisältää.  

 

1) Millä tavoin potilaan peruselintoimintojen häiriöt voidaan havaita?  

2) Millaista osaamista tarvitaan hoitoelvytyksessä?  

3) Miten hoitoelvytystä tulisi kouluttaa? 

   

Opinnäytetyö keskittyy vain aikuisten hoitoelvytykseen sairaalan sisällä. Maallikkoelvy-

tys, lasten elvytys sekä elvytysten erityistilanteet kuten hypotermian aiheuttama sydän-

pysähdys, traumaelvytys, hukuksiin joutuneen elvytys ja raskaana olevan elvytys on ra-

jattu pois opinnäytetyöstä. Spontaanin verenkierron palautumisen jälkeistä hoitoa ei 

myöskään käsitellä.  

 

Edellä mainitut tilanteet on rajattu opinnäytetyöstä pois, koska näitä potilasryhmiä ei sy-

dänosasto 2:lla hoideta. Spontaanin verenkierron palautumisen jälkeen potilas siirtyy 

yleensä sydänteho-osastolle tai tehostettuun valvontayksikköön, joten näiden potilaiden 

hoito ei jatku osastolla.  
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

4.1 Kehittämistyö 

 

Organisaation kehittäminen liittyy nykyään useimman työntekijän työtehtäviin tai toi-

menkuvaan. Kehittämistyöllä luodaan uusia menetelmiä, toimintatapoja, ohjeita, suunni-

telmia, tuotteita tai palveluita. Kehittämisprosessissa tarvitaan järjestelmällisyyttä, kes-

keisten käsitteiden hallintaa, tietoja ja taitoja. Aiheesta kirjoitettu tai olemassa oleva tieto 

täytyy tuntea, jotta kehittämistehtävä voidaan rajata ja kuvata tarkasti. Oleellista on erot-

taa ratkaisevat asiat tietomassasta, pystyä rakentamaan käyttökelpoisia ratkaisuja sekä 

kyetä innovoimaan. Työskentelyprosessissa tärkeää on oman ajattelun, löydetyn tiedon 

ja luotujen ratkaisujen kriittinen arviointityö sekä tulosten ja prosessin huolellinen doku-

mentointi ja esittely. Tärkeää on koko kehittämisen ajan huolehtia siitä, että työ on järjes-

telmällistä, analyyttistä, kriittistä ja eettistä. Lisäksi työn tulisi olla aktiivista vuorovaiku-

tusta ja asiat tulee dokumentoida kirjallisesti. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 11, 

24.) 

 

Opinnäytetyömme pohjautuu tutkimukselliseen kehittämiseen, jolle on ominaista käytän-

nön ongelmien ratkaiseminen ja käytänteiden uudistaminen.  Kehittämistyö pohjautuu 

systemaattisen käytännön ja teoriatiedon keräämiseen sekä tiedon kriittiseen arviointiin.  

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä korostuu vuorovaikutus eri tahojen kanssa ja kehi-

tystyötä vievät eteenpäin prosessin eri vaiheissa ja eri kohderyhmien kanssa tapahtuvat 

keskustelut. Tutkimuksellinen kehittäminen luonnostelee, kehittelee, tuottaa uusia ide-

oita, ottaa käyttöön ratkaisuja, etsii parempia vaihtoehtoja ja vie ratkaisuja käytäntöön. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 18–19.) 

 

Tutkimuksellinen kehittämistyö on kuusiportainen vaiheittain etenevä prosessi. Ensim-

mäisessä vaiheessa määritellään tavoitteet ja tunnistetaan kehittämisen kohde, toisessa 

vaiheessa otetaan selvää kehittämiskohteesta eli perehdytään siihen käytännössä ja teori-

assa. Kolmannessa vaiheessa määritellään kehittämistehtävä ja rajataan se tarkasti. Teh-

tävä määrittää sen, mihin kehittämisellä pyritään.  Tehtävässä onnistumista mitataan etu-

käteen määritetyillä mittareilla, joiden avulla tuloksia voidaan myöhemmin arvioida. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 32–33.) Tässä opinnäytetyössä päädyimme pyytä-

mään arviota yksikön koulutuksesta sekä elvytystoiminnasta vastaavilta työntekijöiltä. 

Pilotointi on käyty läpi tarkemmin luvussa 6.8. 
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Neljäs vaihe kattaa tietoperustan eli viitekehyksen tai teoreettisen taustan etsimisen, lä-

hestymistavan suunnittelun ja menetelmien valinnan.  Tietoperusta kuvaa keskeiset teo-

riat ja niitä kuvaavat mallit sekä tuoreimmat tutkimustulokset. Neljännen vaiheen lähes-

tymistapoja on useita, mutta tähän opinnäytetyöhön valitsimme konstruktiivisen tutki-

muksen. Konstruktiivinen tutkimus keskittyy uuden konstruktion eli konkreettisen tuo-

toksen luomiseen. Tehtävä muutos sidotaan aikaisempaan teoriaan ja tälle lähestymista-

valle on olennaista se, että käytännön toimivuutta ja hyödyllisyyttä arvioidaan. Kehittä-

mistyön menetelmät ovat moninaiset. Tarkoitus on saada esille laajasti ideoita, tietoa ja 

näkökulmia. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi haastattelua, ryhmähaastattelua, 

kyselyä, benchmarkingia tai havainnointia.  (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 40–

45.) 

 

Viidennessä vaiheessa kehittämishanke toteutetaan ja julkistetaan. Tulosten jakaminen 

tapahtuu tutkimuksellisen kehittämistyön idean mukaan prosessikirjoittamisena ja siten, 

että kehittämistyötä raportoidaan koko ajan. Näin yleisönä ei ole tiedeyhteisö vaan käy-

tännön yhteisöt, joille kehittämistyö on arvokasta ja jotka oppivat prosessin aikana koko 

ajan uutta.   Loppuraportoinnin merkitys on siinä, että sen avulla kuvataan kehittämisteh-

tävä, tietoperusta ja kehittämisprosessi.  Lisäksi sen avulla arvioidaan tehtyä tuotosta tai 

aikaansaannosta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 46–47.) 

 

Kuudennessa vaiheessa arvioidaan läpikäytyä prosessia ja aikaansaatua lopputulosta.   

Arviointi kohdistetaan kehittämistyön panoksiin, itse muutosprosessiin ja lopputuotok-

seen ja näiden välisisin suhteisiin.  Tärkeää on tarkastella suunnitteluprosessia, tavoittei-

den selkeyttä, miten tavoitteet on saavutettu, oliko menetelmävalinta oikea sekä minkä-

laisia olivat vuorovaikutus ja sitoutuminen.  Kun lopputuotoksen merkittävyyttä arvioi-

daan, voidaan pohtia, onko se merkittävä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen, toistettava 

ja neutraali. Vastaukset voivat löytyä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Miten tavoit-

teet saavutettiin, mitä vaikutuksia saatiin aikaan, johtuiko nähty muutos kehittämistyöstä, 

mitkä olivat kehittämistyön kustannukset, ovatko tulokset valmiina levitykseen? (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2014, 47–48.) 
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4.2 Tiedonhaku 

 

Opinnäytetyön teoreettisen taustan tiedonhakuun otettiin mukaan terveysalalla yleisim-

min käytössä olevia kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja Cinahl, Pubmed, Cocrane, 

Medic ja Terveysportti. Hakusanoina käytettiin seuraavia: vital signs, deterioration, ob-

servation, advanced life support, advanced cardiac life support, training, teaching, skills, 

IHCA, in-hospital cardiac arrest, peruselintoiminnot, vitaalit, häiriöt, tunnistaminen, el-

vytys, hoitoelvytys, tehoelvytys sekä näiden yhdistelmiä. Tiedonhakua täydennettiin va-

paasanahaulla. Tiedonhaun tulokset on esitetty kootusti kuvassa 3 ja ne on eritelty tar-

kemmin käytettyjen tietokantojen mukaan taulukossa 3.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3.  Opinnäytetyön tiedonhaun tulokset sekä poissulkukriteerit  

 

TAULUKKO 3. Tiedonhaun tulokset esitettynä tietokantojen mukaan 

  Hakutulos Kaksoiskappaleita 
Otsikon tai 
abstraktin 
perusteella 
hyväksytty 

Kokotekstejä 
hyväksytty 

Mukaan opin-
näytetyöhön 

Cinahl 249 52 19 4 1 
Cochrane 20 9 2 0 0 
Pubmed 443 10 251 36 9 
Medic 3 0 1 1 1 

 
  

Hakutulos kokonaisuu-
dessaan: 715 

Otsikon tai abstraktin  
perusteella hyväksytyt: 
273 

442 hylätty otsikon ja 
abstraktin perusteella 
  

Kokotekstejä hyväk-
sytty: 41 

232 hylätty, koska kä-
sittelivät opinnäytetyön 
ulkopuolisia erikois-
aloja 
  

Mukaan otetut lähteet: 
11 

30 hylätty koska eivät 
vastanneet tutkimusky-
symyksiin 
  



25 

 

Haku rajattiin siten, että viittä vuotta vanhempia tutkimuksia ei otettu opinnäytetyöhön 

mukaan. Vuosilukuja rajaamalla hakutulosten määrä saatiin rajattua hallittavan suu-

ruiseksi sekä varmistettiin aineiston riittävä ajankohtaisuus. Opinnäytetyöhön hyväksyt-

tiin yksi vanhempi väitöskirjatutkimus, sillä uudempaa, saman tasoista Suomessa tehtyä 

tutkimusta ei ole tehty. Mukaan otetut tutkimukset käsittelevät potilaan tilan arviointia ja 

heikkenemistä sairaalan vuodeosastolla sekä hoitoelvytyksen kouluttamista sairaalan si-

sällä.  Poisjätetyt tutkimukset käsittelivät sairaalan ulkopuolista elvytystä, maallikoiden 

antamaa peruselvytystä, tiettyjä erikoisaloja kuten esimerkiksi kirurgiaa, sotilaslääketie-

dettä tai pediatriaa. Myöskään päivystys- tai teho-osastolla tehtyjä tutkimuksia ei käsi-

telty. Opinnäytetyön tuloksiin ei otettu mukaan tutkimuksia, joissa oli kohdejoukkona 

lääketieteen, farmasian tai sairaanhoidon opiskelijoita. Opinnäytetyöhön valitut tutki-

musartikkelit on taulukoitu liitteeseen 1. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Peruselintoimintojen häiriöiden havaitseminen 

 

Kirjallisuushaun tuloksen perusteella valittiin luettavaksi 17 artikkelia. Näistä valittiin 

edelleen koko tekstin perusteella tarkempaan tarkasteluun kuusi tutkimusta (LIITE 1: tut-

kimukset 1, 2, 5, 6, 8, 9). Artikkelit on julkaistu vuosina 2015-2018 ja ne ovat peräisin 

Iso-Britanniasta, Tanskasta, Australiasta, Yhdysvalloista ja Singaporesta.  

 

 

5.1.1 Intuitio ja hiljaisen tiedon käyttäminen 

 

Large ja Aldridge (2018) tutkivat, mitä ei-teknisiä taitoja hoitajat tarvitsevat havaitakseen 

potilaan tilan huononemisen. Heidän tutkimuksensa tavoitteena oli tuoda esiin käytäntöjä 

ja koulutuksen standardeja sekä parantaa potilasturvallisuutta. Tutkijat tunnistivat kirjal-

lisuuskatsauksen perusteella kolme pääteemaa, jotka olivat intuitio, kliininen päätöksen-

teko ja kommunikaatio. (Large & Aldridge 2018.) 

 

Hoitajien mukaan heillä on monesti tunne siitä, että kaikki ei ole potilaan kohdalla kun-

nossa ennen fyysisten merkkien ilmenemistä. Useat tutkijoiden käsittelemistä tutkimuk-

sista toivat esiin, että potilaan tilan heikkenemisen havaitseminen perustuu alkutilanteessa 

pitkälti hoitajan intuitioon tai hiljaiseen tietoon, jota on vaikea määritellä tarkasti. Koke-

neet hoitajat käyttävät usein subjektiivisia tietoja sekä aiempia kokemuksia ja tietoja po-

tilaan voinnin huononemisen havaitsemiseen. Nämä taidot intuition lisäksi karttuvat ko-

kemuksen ja työvuosien myötä. Työuraansa aloittelevat hoitajat turvautuvat useammin 

vain peruselintoimintojen seuraamiseen sekä hyödyntävät erilaisia työkaluja kuten EWS-

pisteytystä. (Large & Aldridge 2018.) 

 

Tehokas kliininen päätöksenteko pohjautuu vahvasti sairaanhoitajien tietoon sekä intuiti-

oon ja analyyttiseen päättelyyn. Hyvät kliiniset päättelytaidot ovat yhteydessä hoitajien 

kokemaan itseluottamukseen sekä aikaisempaan kokemukseen tilanteissa.  Sairaanhoita-

jat kokevat itsenäisen päätöksenteon stressaavaksi tilanteeksi ja hakevat hyväksyntää pää-

töksilleen kollegoiltaan. Simulaatiotilanteita tutkittaessa hyvä potilaan tilan systemaatti-

nen kartoittaminen ja arviointi korreloi työkokemuksen kanssa. Kokemattomat hoitajat 

käyttivät kliinisen päätöksenteon pohjana pääasiassa EWS-pisteytystä. He eivät aina 
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tunnistaneet simulaatiotilanteissa yksittäisiä merkittäviä muutoksia peruselintoimin-

noissa, etenkin jos yhteenlasketut EWS-pisteet jäivät hälytyskynnyksen alle. Kokeneet 

hoitajat vastaavasti ymmärsivät ottaa kokonaisuudessa huomioon myös potilaan sairaus-

historian. (Large & Aldridge 2018.) 

 

Kommunikaatiovaikeudet olivat usein esteenä raportoitaessa hätätilapotilaan tilanteesta 

eteenpäin. Lääkärit kokivat, että hoitajat eivät käyttäneet järjestelmällistä viestintää ker-

toessaan potilaan tilan huonontumisesta. Hoitajat puolestaan kokivat, että heidän oli vai-

kea tuoda raportissaan esiin hienovaraisia muutoksia potilaan tilassa, jotka he perustivat 

omaan intuitioonsa. Raportointi koettiin helpommaksi, jos potilaan peruselintoimintojen 

muutokset tukivat intuitiota ja tilan huononeminen voitiin osoittaa lisääntyneinä EWS-

pisteinä. Myös hoitajien välisessä kommunikoinnissa koettiin puutteita. Kokeneet hoita-

jat, jotka olivat tottuneet työskentelemään yllättävien tilanteiden parissa, kommunikoivat 

myös paremmin siirrettäessä potilaan hoitovastuuta esimerkiksi teho-osastolle. (Large & 

Aldridge 2018.) 

 

 

5.1.2 EWS-järjestelmän rajoitukset ja mahdollisuudet 

 

Petersen (2016) tutki väitöskirjansa kolmessa osatutkimuksessa EWS-pistejärjestelmän 

eri näkökohtia sekä määritti syitä, miksi kyseistä protokollaa ei noudateta hätätilapotilai-

den hoidossa. Tutkimus tehtiin vuoden 2013 aikana ja se kattoi kaikki julkiset sairaalat 

Tanskan pääkaupunkiseudulla. (Petersen 2016.) 

 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin puolen vuoden ajalta tapauksia, joissa po-

tilas joko kuoli yllättäen, häntä elvytettiin tai hänet siirrettiin teho-osastolle. Tutkimuk-

seen otettiin mukaan somaattisilla vuodeosastoilla tapahtuneet tilanteet. Potilaiden EWS-

pisteet laskettiin 24 tunnin ajalta ennen haittatapahtumaa sekä selvitettiin, mihin toimen-

piteisiin kohonneet EWS-pisteet johtivat. Tulosten mukaan potilaiden säännöllinen mo-

nitorointi oli puutteellista eikä potilaista, joiden EWS ylitti 3 pistettä, ilmoitettu protokol-

lan mukaan lääkärille. Potilaiden tilan huonontuessa niin, että EWS-pisteet olivat 9 tai 

enemmän, vain 53% ilmoitettiin eteenpäin erikoislääkärille tai MET-ryhmälle. (Petersen 

2016, 4–5.) 

 

Ensimmäisen osatutkimuksen tulosten perusteella Petersen lähti tutkimaan tarkemmin, 

miksi korkeat EWS-pisteet jätetiin ilmoittamatta eteenpäin. Haastatteluissa Petersen 
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kysyi hoitajilta, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että potilaiden monitorointi oli puutteel-

lista, miksei potilaan tilan huononemista alkuvaiheessa (EWS > 3) ilmoitettu osastonlää-

kärille ja miksei hätätilapotilaille kutsuttu MET-ryhmää osastolle. Potilaiden monitorointi 

tapahtui ohjeistettua harvemmin resurssien tai ajan puuttumisen vuoksi sekä potilaan nuk-

kuessa. Uni koettiin tärkeäksi potilaille, eikä sitä haluttu häiritä. Potilaiden peruselintoi-

minnot tarkistettiin joissain tilanteissa myös useammin kuin olisi protokollan mukaan 

kuulunut. Tämän taustasyinä oli hoitajan intuitio potilaan voinnin huononemisesta sekä 

muutokset potilaan tajunnassa, ihonvärissä tai hengitystyössä, jotka eivät tulleet ilmi 

EWS-pistejärjestelmässä. Potilaista, joiden pistemäärä oli 3-6, ei ilmoitettu osastonlääkä-

rille, sillä ei haluttu häiritä työn sujuvuutta, hoitajat kokivat kykenevänsä hoitamaan ti-

lanteet itsekin eikä ilmoittamisen koettu muuttavan potilaan hoitosuunnitelmaa ja olevan 

näin tarpeetonta. MET-ryhmä kutsuttiin harvoin EWS-pisteiden perusteella. Heidät häly-

tettiin osastolla vasta siinä vaiheessa, kun hoitaja koki, että potilas tarvitsi tehokkaampaa 

hoitoa kuin omalla osastolla oli mahdollista antaa. MET-ryhmän kutsumista viivyttivät 

myös aiemmat negatiiviset kokemukset ryhmän toiminnasta ja kommunikaatiosta ryh-

män jäsenten kanssa. (Petersen 2016, 5-6.) 

 

Lopuksi Petersen tutki peruselintoimintojen mittaamisen taajuuden vaikutusta peruselin-

toimintojen häiriöiden tunnistamiseen. Hän tutki, vaikuttaako tilan tunnistamiseen se, mi-

tataanko peruselintoiminnot 8 vai 12 tunnin välein potilailta, joiden EWS-pisteet ovat 0-

2 osastolle tullessa. Mittausten toteuttamisen aikavälillä ei todettu olevan merkitystä tilan 

huononemisen tunnistamisessa. (Petersen 2016, 9.) 

 

 

5.1.3 EWS-järjestelmän tehokkuus aikuispotilaan hoidossa 

 

Le Lagadec ja Dwyer (2016) tutkivat kartoittavalla kirjallisuuskatsauksella EWS-piste-

järjestelmän (Early Warning Score) tehokkuutta tunnistaa vuodeosastolla hoidettavan ai-

kuispotilaan peruselintoimintojen huonontuminen. He keskittyivät tarkastelemaan kirjal-

lisuudesta laadullisia tutkimuksia sekä systemaattisia kirjallisuuskatsauksia. (Le Lagadec 

& Dwyer 2016.) 

 

Tutkijat kävivät läpi 21 erilaista EWS-järjestelmää käsittelevää tutkimusta. Joukossa oli 

tutkimuksia, joissa verrattiin erilaisten pistejärjestelmien tehokkuutta toisiinsa nähden. 

Näissä todettiin mahdollisimman yksinkertaisten järjestelmien tunnistavan huonontumi-

sen potilaan tilassa parhaiten. Useammassa tutkimuksessa tuotiin esiin Britanniassa 
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kehitetty National Early Warning Score (NEWS), jonka todettiin parhaiten ennustavan 

potilaan kuolemaa tai siirtymistä teho-osastolle. (Le Lagadec & Dwyer 2016 4–5.) 

 

Tutkimuksissa nousi esiin myös erilaisia EWS:n rajoituksia. Pistejärjestelmien todettiin 

olevan yhtä tehokkaita kuin niitä käyttävä henkilökunta. Pistejärjestelmiä on osattava 

käyttää sekä tulkita oikein ja henkilökunnan on ymmärrettävä pistejärjestelmien rajoituk-

set, etenkin erityisryhmien käytössä. Systeemit ovat hyvinkin riippuvaisia inhimillisistä 

tekijöistä eli vaikka potilaan tila tunnistetaan pistejärjestelmällä, vaatii se lisäksi hoitajan 

reagoinnin tilan huonontumisen estämiseksi. Pistejärjestelmiä ehdotettiin käytettäväksi 

muun kliinisen päätöksenteon lisänä ja tukena sen sijaan, että ne itsenäisesti toimisivat 

potilaan tilan huonontumisen tunnistuksessa. (Le Lagadec ja Dwyer 2016, 5–6.) 

 

 

5.1.4 Peruselintoimintojen trendien seuraaminen 

 

Churpek, Adhikari ja Edelson vertasivat erilaisten menetelmien tarkkuutta tunnistaa po-

tilaan tilan heikkeneminen peruselintoimintojen perusteella. Tutkijat vertasivat potilaiden 

peruselintoimintojen arvoja määrittämiinsä päätetapahtumiin (sydänpysähdys, suunnitte-

lematon siirto teho-osastolle tai kuolema). Lisäksi tutkijat selvittivät miten peruselintoi-

mintojen trendien seuraaminen vaikuttaa tilan heikkenemisen tunnistamiseen. (Churpek, 

Adhikari & Edelson 2016, 1-2.) 

 

Tarkastellessa yksittäisiä mittaustuloksia, poikkeava hengitystaajuuden arvo ennusti tar-

kimmin potilaan tilan etenemisen päätetapahtumaan asti. Kun tarkkailuun otettiin mukaan 

potilaan peruselintoimintojen mittaustulokset pidemmältä ajalta, parani tarkkuus systoli-

sen verenpaineen osalta eniten. Kaikkiaan peruselintoimintojen trendien seuraaminen pa-

ransi potilaiden tilan huonontumisen tunnistamista. Mittaustulosten vertaaminen edelli-

seen tulokseen ei vaikuttanut tarkkuuteen. (Churpek ym. 2016, 2-3.) 

 

 

5.1.5 Peruselintoimintojen dokumentointi 

 

Considine, Trotter ja Curreys (2015) selvittivät tutkimuksessaan, miten sairaanhoitajat 

dokumentoivat potilaista saatuja fyysisiä parametrejä. Tutkijat halusivat tietää mitä pe-

ruselintoimintojen arvoja potilaista dokumentoitiin ja kuinka usein. Lisäksi he halusivat 
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selvittää, miten dokumentoinnit erosivat eri yksikköjen välillä. (Considine, Trotter & 

Curreys 2015, 136.) 

 

Useimmiten kirjattuja peruselintoiminnan arvoja olivat hengitystaajuus, happisaturaatio, 

syke sekä systolinen verenpaine. Harvimmin potilaista kirjattiin lämpötila ja tajunta. Ta-

junta puuttui kokonaan 28 (15,7 %) potilaan tiedoista. Potilaista tehtyjen kirjausten välillä 

oli suuria eroja. Eräästä potilaasta ei löytynyt yhtään kirjattua peruselintoiminnan arvoa 

hoidon aikana. Tutkituista potilaista 79,8 %:lla oli kirjattuna yksi tai useampi epänormaali 

fysiologinen parametri. Vain 19,7 %:lla näistä potilaista oli merkintä tiedoissa, että epä-

normaali peruselintoiminnan arvo oli tunnistettu ja siihen oli reagoitu. (Considine ym. 

2015, 137-138.) 

 

Päivystysosastolla potilaan peruselintoimintojen arvot kirjattiin useimmin suhteessa po-

tilaan osastolla viettämään aikaan. Sisätautisten ja kirurgisten osastojen välillä ei doku-

mentointien taajuudessa havaittu merkittäviä eroja. (Considine ym. 2015, 139.) 

 

 

5.1.6 Peruselintoimintojen monitorointi 

 

Mok, Wang ja Liaw (2015) tutkivat integroidun kirjallisuuskatsauksen avulla tekijöitä, 

jotka vaikuttavat vuodeosastolla potilaiden vitaalielintoimintojen rekisteröintiin, potilai-

den tilan huonontumisen tunnistamiseen ja siihen reagoimiseen. Tutkijat tunnistivat 

useita eri tekijöitä, jotka he jaottelivat kolmeen isompaan pääryhmään: potilaasta riippu-

viin, hoitajasta riippuviin sekä organisaatiosta riippuviin tekijöihin. (Mok, Wang & Liaw 

2015, 92.) 

 

Potilaasta riippuviin tekijöihin kuuluvat fyysiset merkit potilaan tilan huononemisesta. 

Näitä ovat esimerkiksi hengityksen muuttuminen äänekkääksi, muutos ihon värissä, ihon 

hikisyys sekä potilaan yleistilan muuttuminen epämiellyttäväksi. Nämä merkit esiintyvät 

usein varhaisina kompensaatiomekanismeina, jolloin mitattavien peruselintoimintojen ar-

vot eivät välttämättä poikkea niiden viitearvoista. Sairaanhoitajien on sen vuoksi tärkeä 

tunnistaa näitä fyysisiä merkkejä ja reagoida niihin ennen potilaan tilan huonontumista 

entisestään. Etenkin ei-rekisteröidyllä hoitohenkilöstöllä (lähihoitajat, hoitoavustajat) oli 

puutteita tunnistaa ja reagoida näihin ennakkomerkkeihin. Toinen potilaista riippuva te-

kijä olivat peruselintoiminnot. Muutokset vitaalielintoiminnoissa ovat tärkeänä tekijänä 

potilaan tilan heikkenemistä tunnistettaessa. Muutokset ja poikkeamat viitearvoissa 
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auttoivat sairaanhoitajia vahvistamaan epäilyksiään potilaan tilan huonontumisesta. Muu-

toksia peruselintoiminnoissa oli havaittavissa jopa tunteja ennen kuin potilaan tilassa huo-

mattiin merkittävä heikkeneminen. Verenpaineen muutosta pidettiin kaikkein merkittä-

vimpänä merkkinä potilaan tilan muutoksesta. Myös hengitystaajuuden muutosten todet-

tiin ennakoivan vahvasti haittatapahtumia. (Mok, Wang & Liaw 2015, 92–93.) 

 

Hoitajista riippuvia tekijöitä tunnistettiin kolme kappaletta. Näitä olivat hoitajan kliininen 

tieto, roolien ja vastuun jakautuminen sekä heikentyneiden peruselintoimintojen rapor-

tointi. Sairaanhoitajilla tarvitsee olla hyvä kliininen tietämys, jotta he pystyvät tulkitse-

maan potilaan tilan heikkenemisestä kertovia merkkejä riittävän ajoissa. Tutkijat havait-

sivat, että hoitajat arvottavat peruselintoimintoja epätasaisesti. Vaikka hengitystiheyden 

muutoksen tiedetään olevan merkittävä ennustaja potilaan tilan heikkenemiselle, se jätet-

tiin usein kirjaamatta potilaan tiedoista. Vastaavasti potilaiden verenpaine, lämpötila ja 

syketaajuus kirjattiin säännöllisimmin potilaan tietoihin. Artikkeleiden perusteella hengi-

tystaajuus jätettiin kirjaamatta, sillä happisaturaation katsottiin korvaavan sen potilaan 

hengityksen tilan arviona. Toiseksi syyksi ehdotettiin hengitystaajuuden laskemiseen 

käytettävän suoran mittarin puutetta, jolloin mittaus myös jätettiin suorittamatta. (Mok, 

Wang & Liaw 2015, 93–94.) 

 

Sairaanhoitajien työnkuvan laajentuessa, potilaan peruselintoimintojen mittaaminen on 

jäänyt yhä enemmän perushoitajien ja hoitoapulaisten vastuulle. Tutkimuksissa nousi 

esiin, että vaikka perushoitajat ovat koulutettuja peruselintoimintojen mittaamiseen, ei 

heillä ole kliinistä osaamista mittaustulosten tulkitsemiseen. Hoitajien tehtäväalueiden 

muuttuessa hoitovastuun tulisi säilyä aina sairaanhoitajalla. (Mok ym. 2015, 94.) 

 

Kun potilaan tilassa havaitaan merkkejä tilan heikkenemisestä, tulisi niistä raportoida asi-

anmukaisella tavalla. Tutkimuksen perusteella hoitajilla on vaikeuksia raportoida havait-

semistaan pienistä muutoksista potilaan kliinisessä tilassa. Muutokset peruselintoimin-

noissa ovat vakuuttavia merkkejä, sillä ne ovat määrällisesti mitattavissa. Tutkimuksen 

perusteella myös lääkärit odottivat saavansa määrällisiä todisteita potilaan tilan heikke-

nemisestä. Kokeneemmat hoitajat käyttävät myös sujuvammin lääketieteellistä sanastoa 

kommunikoidessaan lääkärien kanssa. Kokemattomilla hoitajilla oli suurempi kynnys 

pyytää lääkäreiltä apua havaitessaan pieniä muutoksia potilaan tilassa, sillä he pelkäsivät 

näyttävänsä tyhmiltä lääkäreiden silmissä. (Mok ym. 2015, 94.) 
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Organisaatiosta riippuviin tekijöihin kuuluvat työn kuormittavuus, teknologia sekä ha-

vaintojen kirjaamismallit. Raskas työmäärä heikensi todistetusti potilaan voinnin tarkkai-

lun laatua. Sairaanhoitajat raportoivat olevansa voimattomia liiallisen työmäärän edessä 

eikä heillä ollut ylimääräistä aikaa mittausten suorittamiseen. Erään tutkimuksen mukaan 

sairaanhoitajan työ keskeytyi keskimäärin viisi kertaa yhden potilaan peruselintoiminto-

jen mittaamisen aikana. Teknologian kehitys ja nopeampi työtahti ovat johtaneet elektro-

nisten valvontalaitteiden käyttöön peruselintoimintojen tarkkailussa. Automaattisten lait-

teiden käyttö rajoittaa sairaanhoitajan vuorovaikutusta potilaan kanssa, jolloin mahdolli-

suudet varhaisten kliinisten merkkien havaitsemiseen vähenevät. (Mok ym. 2015, 94–

95.) 

 

Useimmilla sairaaloilla on käytössään kaavioita, johon potilaiden peruselintoimintojen 

arvot merkitään. Nämä kaaviot ovat monesti organisaatio- tai erikoisalakohtaisia. Kirjal-

lisuuskatsauksessa tarkasteltiin kolmea tutkimusta, joista kaksi käsitteli erilaisten kaavi-

oiden tarkkuutta tuoda esiin poikkeavat muutokset peruselintoiminnoissa. Kahden ensim-

mäisen tutkimuksen tuloksena todettiin, että paremmin suunniteltu kaavio tuottaisi huo-

mattavasti parempia tuloksia käyttäjilleen eli potilaiden poikkeavat peruselintoimintojen 

arvot huomattaisiin aikaisemmin ja helpommin. Kolmas tutkimus keskittyi tarkastele-

maan peruselintoimintojen merkitsemisen täydellisyyttä. Tutkimuksessa todettiin myös, 

että uuden mallisen havaintokaavion avulla peruselintoimintoja kirjattiin täydellisemmin. 

Tämä muutos oli edelleen havaittavissa kolme kuukautta uuden lomakemallin käyttöön-

oton jälkeen. (Mok ym. 2015, 95.) 

 

 

5.2 Hoitoelvytys – osaaminen ja kouluttaminen 

 

Kirjallisuushaun tuloksen perusteella valittiin luettavaksi 24 artikkelia. Näistä valittiin 

opinnäytetyöhön viisi tutkimusta (LIITE 1: tutkimukset 3, 4, 7,10 ja 11). Neljä tutkimuk-

sista on julkaistu vuosina 2015 – 2018 ja ne ovat Yhdysvalloista, Etelä-Koreasta ja Krei-

kasta. Vuonna 2015 julkaistu Euroopan elvytysneuvoston koulutusohjeet perustuvat laa-

jaan tutkittuun tietoon. Yksi tutkimuksista on vuonna 2004 Suomessa julkaistu väitös-

kirja. Hoitoelvytyksessä tarvittavaa osaamista, taitoja ja tietoja käsitellään tutkimustulok-

sissa samassa alaluvussa.  Niitä ole eroteltu, koska myös mukaan otetuissa tutkimuksissa 

niitä on käsitelty yhdessä. 
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5.2.1 Sairaanhoitajien tiedot ja taidot 

 

Säämänen (2004, 50–51) tutki väitöskirjassaan sairaanhoitajien elvytystietoja ja -taitoja. 

Tutkimusongelmia oli kolme: minkälaiset ovat sairaanhoitajien elvytystiedot- ja taidot, 

minkälainen yhteys koulutuksella on sairaanhoitajien elvytystietoihin ja -taitoihin, min-

kälainen yhteys taustamuuttujilla on elvytystietoihin ja -taitoihin. Ajallisesti taitoja ja tie-

toja tutkittiin ennen elvytyskoulutusta, heti elvytyskoulutuksen jälkeen ja noin puolen 

vuoden kuluttua elvytyskoulutuksesta. Tutkimus tehtiin Turun yliopistollisen sairaalan 

sisätautien klinikalla ja tutkimukseen osallistui 106 sairaanhoitajaa.  

 

Tutkimus oli kvasikokeellinen interventiotutkimus, jossa oli kaksi tutkittavaa ryhmää. 

Toinen oli interventioryhmä ja toinen verrokkiryhmä. Tutkimuksessa tehtiin alkumittauk-

set, elvytyskoulutusinterventio, elvytyskoulutuksen jälkeinen mittaus sekä seurantamit-

taus 6-11 kuukauden kuluttua elvytyskoulutusinterventiosta. Molemmat ryhmät saivat al-

kumittauksen jälkeen klinikan uudet elvytysohjeet. Interventioryhmälle järjestettiin tä-

män lisäksi elvytyskoulutus, joka koostui luennosta ja käytännön harjoittelusta.  Verrok-

kiryhmälle tätä koulutusta ei järjestetty. Elvytystiedot eli teoriaosaaminen kerättiin osal-

listujilta strukturoidulla kyselylomakkeella ja elvytystaitoja tutkittiin ja mitattiin havain-

noimalla ja videoimalla, analysoitava data saatiin elvytysnuken SkillReporter-palautteen-

antojärjestelmän avulla. (Säämänen 2004, 52–55.) 

 

Alkumittaukset osoittivat, että elvytystiedoista sairaanhoitajat hallitsivat parhaiten hengi-

tyksen ja verenkierron turvaamisen ja rytmihäiriöiden sähköisen hoidon. Tosin ennen uu-

sien ohjeiden jakamista ja koulutusta sairaanhoitajien tiedot ja taidot olivat puutteellisia 

kaikilla elvytyksen osa-alueilla (taulukko 4).  Heikoiten hallittiin elvytyksen priorisointi, 

rytmihäiriöiden lääkehoito ja elvytystarpeen tarkistaminen ja tunnistaminen. Verrokki-

ryhmällä oli tilastollisesti merkittävästi heikommat tiedot elvytyksen priorisoinnissa ja 

rytmihäiriöiden lääkehoidossa. (Säämänen 2004, 62–74.) 
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TAULUKKO 4. Keskeiset puutteet tiedoissa ja taidoissa ennen elvytyskoulutusta Sää-
mäsen mukaan (Säämänen 2004, 108 mukaan)  

 

Interventioryhmä hallitsi elvytyskoulutuksen jälkeen tiedollisesti parhaiten verenkierron 

ja hengityksen turvaamisen, rytmihäiriöiden sähköisen hoidon ja heikoiten elvytyksen 

priorisoinnin ja lääkehoidon. Interventioryhmä osasi taidollisesti parhaiten priorisoinnin, 

elvytystarpeen tarkistamisen ja rytmihäiriöiden sähköisen hoidon, heikoiten hallittiin 

hengityksen hallinta ja verenkierron turvaaminen. (Säämänen 2004, 5). 

 

Elvytyskoulutuksen jälkeen interventioryhmä hallitsi verrokkiryhmää paremmin seuraa-

via elvytystaitoja: elottomuuden toteamisessa paranivat potilaan hengittämättömyyden 

oikeaoppinen tarkistaminen, hengitysteiden avaaminen sekä aika, joka käytetään elotto-

muuden toteamiseen. Rytmihäiriöiden hoidossa parani turvallisuudesta huolehtiminen el-

vytystilanteessa.  Hengityksen turvaamisessa hengitysteiden avaamistaidot ennen 

Elvytystiedot, joita ei hallittu * Elvytystaidot, joita ei hallittu* 

Elottomuuden toteaminen 
• Hengitysteiden avaaminen on välttä-

mätöntä 
• Oikeaoppiminen hengittämättömyy-

den tarkistaminen 
• Pulssia ei tulisi tunnustella rannevalti-

mosta 
• Hienojakoisen kammiovärinän tun-

nistaminen 

Elottomuuden toteaminen 
• Hengitysteiden avaaminen 
• Oikeaoppinen hengittämättömyyden 

tarkistaminen 
• Pulssin oikea tunnustelupaikka 
• Hengittämättömyyden ja pulssitto-

muuden toteamiseen käytetty aika 

Rytmihäiriön sähköinen hoito  
• Defibrilloitavien alkurytmien nimeä-

minen 
• Perättäisten defibrillointien määrä 

Rytmihäiriön sähköinen hoito 
• Peräkkäisten defibrillointien määrä 
• Läsnäolijoiden turvallisuus 

Hengityksen turvaaminen 
• Kertaventilaation tilavuus ja kesto 
• Paljeventilointitekniikka 

Hengityksen turvaaminen 
• Lisähapen ja hapenkerääjäpussin 

käyttö 
• Hengitysteiden avaaminen 
• Paljeventilointitekniikka 

Verenkierron turvaaminen 
• Painallustaajuus, -syvyys ja yhtäjak-

soinen kesto 

Verenkierron turvaaminen 
• Painallustaajuus, -syvyys ja yhtäjak-

soinen kesto 
• Painallus käsivarret suorina 

Priorisointi 
• Elvytyshälytyksen oikea ajoitus 
• Rytmin tarkistamisen ja defibrilloin-

nin oikea ajoitus 

Priorisointi 
• Elvytyshälytyksen oikea ajoitus 
• Rytmin tarkistamisen ja defibrilloin-

nin oikea ajoitus 
Lääkehoito 
• Lidokaiinin ja adrenaliinin käyttöai-

heet 
• Lidokaiini- ja adrenaliiniannoksen 

suuruus 

 
* vähintään 40 % sairaanhoitajista vastasi tai toimi 
väärin 
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paljeventiloinnin aloittamista paranivat. Verenkierron turvaamistaidossa paranivat muun 

muassa painelutaajuus ja suorien käsien käyttö painellessa. (Säämänen 2004, 114). 

 

Yhteenvetona tutkimuksesta voidaan todeta, että elvytyskoulutuksen jälkeen interven-

tioryhmän taidot paranivat merkitsevästi verrokkiryhmää enemmän, mutta seuranta-

mittauksissa ryhmien väliset erot hävisivät. Kummankin ryhmän elvytystaidot olivat seu-

rantamittauksessa paremmat kuin alkumittauksissa ennen koulutusta, mutta selvästi hei-

kommat kuin heti saadun koulutuksen jälkeen. Eli yksittäinen koulutuskerta ei ylläpidä 

elvytystietoja ja taitoja riittävällä tasolla. Taustamuuttujia olivat työssäolovuodet, itsenäi-

nen elvytykseen perehtyminen, ja vuoden sisään ajoittunut oikea elvytyskokemus. Näistä 

kahdella viimeisellä oli eniten yhteyttä tietoihin ja taitoihin. (Säämänen 2004, 5.) 

 

 

5.2.2 Sairaanhoitajien oma arvio osaamisestaan ja kompetenssistaan 

 

Roh ym. (2013, 230–236) tutkivat miten sairaanhoitajat arvottavat omaa osaamista ja 

kompetenssiaan, minkälaista koulutusta he haluavat saada ja mitkä tekijät vaikuttavat 

kompetenssin muodostumiseen. Tutkimus tehtiin Soulissa, Etelä-Koreassa ja siihen osal-

listui 540 sairaanhoitajaa 11 eri sairaalasta. Strukturoitu kyselylomake lähetettiin kaikille 

ja lomakkeita palautui 531 kappaletta eli vastausprosentti oli 98,3 %.  

 

Kyselylomakkeessa sairaanhoitajien piti arvottaa kymmentä teknistä taitoa ja kahdeksaa 

ei-teknistä taitoa käyttämällä viisiportaista Likertin asteikkoa, jossa 1 vastasi arvoa ”har-

voin varma” (seldom confident) ja 5 vastasi ”erittäin varma” (very confident).  Kun las-

kettiin yhteen ”confident/very confident”- arviot, korkeimmat prosentit teknisistä tai-

doista saivat potilaan monitorointi (81,5%), lisäavun kutsuminen paikalle (70,9 %), ilma-

teiden hallinta (imu, hapetus) (63,9 %) ja hätätilapotilaan tunnistaminen (56,8 %). Näiden 

taitojen katsottiin olevan hallussa. Matalimmat arviot saivat elvytyksen jälkeinen hoito 

(38,0 %) ja paineluelvytys (39,6 %).  Ei-teknisistä taidoista suurimmat osaamisprosentit 

saivat resurssien hyödyntäminen (76,9 %), tehtävien priorisointi (51,8 %) sekä tarkka ja 

selkeä kommunikointi (49,0 %). Matalimmat prosenttivastaukset saivat nopea päätöksen-

teko (45,2 %), uudelleenarviointi (44,2 %), rauhallisena pysyminen ja tehtävään keskit-

tyminen (39,3 %). (Roh ym. 2013, 230–236.) 

 

Tutkimuksessa arvioitiin myös koulutustarpeita. Sairaanhoitajilta kysyttiin esimerkiksi 

sitä, kuinka moni aikoo osallistua tulevaisuudessa simulaatiokoulutukseen. Vastaajista 
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440 henkilöä eli 88 % vastasi tähän kysymykseen ”jokseenkin samaa mieltä” tai ”täysin 

samaa mieltä”. Lisäksi hoitajilta kysyttiin, mitä elvytyskoulutusaiheita he toivovat, halu-

tuimmat aiheet olivat sydänpysähdys (44 %) ja hengitysongelmat (16 %). Koulutusmuo-

tojen tyypissä ei tullut suurta eroa. Simulaatiokoulutus oli halutuin, sitten tulivat yksittäi-

sen taidon opettelu, interaktiivinen luento, tietokoneavusteinen opiskelu, luento ja itse-

opiskelu.  Sairaanhoitajien koettuun kompetenssiin vaikutti ensisijaisesti työuran pituus, 

sitten tulivat simulaatioista saatu hyöty, juuri koettu aito elvytys sekä juuri läpikäyty si-

mulaatioharjoittelu. (Roh ym. 2013, 230–236.) 

 

 

5.2.3 Euroopan elvytysneuvoston koulutussuositukset 

 

Euroopan elvytysneuvosto (ERC – European Resuscitation Council) julkaisi viimeisim-

mät elvytysohjeet vuonna 2015. Nämä ohjeet sisältävät myös suositukset elvytyskoulu-

tukselle. ERC kuuluu ILCOR-järjestöön (International Liaison Committee on Resuscita-

tion), joka koordinoi elvytysohjeiden päivitystä ja jonka jäsenenä on muun muassa Eu-

roopan elvytysneuvosto (ERC).  ILCORin asiantuntijaraati tutkii tieteellisiä tutkimuksia 

ja tieteellistä näyttöä arvioimalla elvytyksiin liittyvien tutkimusten näytön vahvuutta. Tä-

hän työhön perustuvat annetut elvytysohjeet. Terveydenhuollon ammattilaisten anta-

massa hoitoelvytyksessä perusasioiden hallitsemisen täytyy olla vankkaa ja osaamisen 

hyvällä pohjalla. Elvytyskoulutuksen tarkoituksena on se, että tositilanteessa henkilö osaa 

toimia oikein suositusten ja elvytysprotokollan mukaisesti.  Henkilökunnan perinpohjai-

nen teoriatiedon omaksuminen ja hallinta on tehokkaan elvytyksen kulmakivi. Teoriatie-

don muuttaminen käytännön osaamiseksi ja taidoiksi vaatii säännöllistä elvytysharjoitte-

lua. (Euroopan elvytysneuvosto n.d.) 

 

ERC:n mukaan opetuksen pitää sisältää teknisten taitojen harjoitteita, mutta myös ei- tek-

niset taidot ovat olennainen osa koulutusta, kuten esimerkiksi johtamistaidot ja ryhmässä 

toimiminen. Elvytyskoulutukseen osallistumiseen voi olla edellytyksenä testi ja kirjalli-

sen materiaalin läpikäynti joko perinteisessä paperimuodossa tai verkossa tapahtuvan 

opiskelun kautta sähköisesti. (Greif ym. 2015, 291.) 

 

Monimuoto-opetus sisältää sähköisten materiaalien itseopiskelua sekä lähiopetusta ryh-

män ja ohjaajien kanssa eli osa opiskelusta on siirretty verkkoympäristöön. Tutkimusten 

mukaan itseopiskelu verkkoympäristössä ei sinänsä paranna läpipääsyä kurssista verrat-

tuna perinteiseen lähiopiskeluun. Toisaalta opiskelun siirtäminen verkkoympäristöön tuo 
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muita hyötyjä. Opiskelu on itsenäisempää, kouluttajaresursseja voidaan vähentää, koulu-

tuskuluja pienentää ja sähköistä opiskelumateriaalia voidaan standardoida. Näiden syiden 

takia ERC suosittaa, että verkko-opintoja käytettäisiin hyväksi entistä enemmän. (Greif 

ym. 2015, 291.) 

 

Varsinaisia kädentaitoja opetetaan vaiheittain, pilkotaan opetettava asia pienemmäksi ja 

selitetään osat perusteellisesti, apuna käytetään erilaisia demonstraatioita ja harjoituksia. 

Tarkoitus on tehdä asiasta ymmärrettävä ja visualisoida se. ERC:n mukaan eri opetusme-

todeja on tutkittu, mutta eroja metodien välillä tulosten suhteen ei ole pystytty osoitta-

maan. (Greif ym. 2015, 291.) 

 

Elvytysopetuksessa on tärkeää säilyttää realismi kuluvan ajan suhteen. Painantasyklin ol-

lessa kaksi minuuttia täytyy tämä kaksi minuuttia pitää myös todellisuudessa. Ajan sääs-

tämiseksi tai useamman simulaation läpiviemiseksi aikaa ei saa alkaa lyhentää. (Greif 

ym. 2015, 291.) 

 

ERC:n suositusten mukaan elvytyskoulutuksen täytyy sisältää myös opetusta tehokkaasta 

tiimityöskentelystä ja tiimin johtamisesta. Simulaatiokoulutuksiin ERC suosittaa käyttä-

väksi CRM-ajattelutapaa, jonka periaatteita voidaan käyttää ei-teknisten taitojen opetta-

misessa. Tämän lähestymistavan tuomisen elvytyskoulutukseen on todettu parantavan 

toimintaa todellisissa elvytystilanteissa, koska simulaatioissa opitut asiat siirtyivät todel-

liseen työympäristöön ja käytännön toimintaan. Ryhmäsuoritusten paranemisten taso oli 

parhaimmissa tapauksissa mitattavissa vielä vuosi sen jälkeen, kun koulutukseen oli osal-

listuttu. (Greif 2015, 291.)  

 

 

5.2.4 Harjoitteleminen realistisessa ympäristössä 

 

Herbers ja Heaser (2016, 393–396) tutkivat sairaanhoitajien elvytystaitojen kohenemista, 

vasteaikojen ja itseluottamuksen muutosta kahden vuoden ajan kestäneessä tutkimuk-

sessa. Taustalla oli tutkimustieto, jonka mukaan kertaalleen tehdyn harjoittelun jälkeen 

elvytystaidot heikkenevät jo kahdessa viikossa ja kuuden kuukauden kuluttua kertaami-

sen tarve on todella suuri. Käytännön harjoittelun puute voi johtaa itseluottamuksen puut-

teeseen ja viivästyttää hätätilapotilaan hoitamisen aloittamista, millä saattaa olla vakavia 

vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja hoidon lopputulokseen. (Herbers & Heaser 2016, 

393–396.) 
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Tutkimus kesti kaksi vuotta ja se tehtiin Yhdysvalloissa, Mayo Clinic -sairaalassa, 

Rochesterissä. Tutkimukseen osallistui kaksi sairaalan osastoa, 36 potilaan sisätauti- ja 

verisuonikirurginen osasto ja 33 potilaan sydän- ja rintaelinkirurginen osasto. Yhteensä 

tutkimukseen osallistui 124 sairaanhoitajaa ja 28 perushoitajaa. Työkokemusvuosia oli 

kertynyt 0 - 40 vuotta. (Herbers & Heaser 2016, 395, 398.) 

 

Herbers ja Heaser (2016, 395, 398) selvittivät kuinka henkilökunnan elvytysosaamiseen 

vaikuttavat lyhyet käytännön harjoitteet (15- 20 minuuttia) oikeassa toimintaympäris-

tössä. Harjoitukset järjestettiin kvartaaleittain jokaisessa yksikössä ja kaikenlaisissa työ-

vuoroissa (ilta, aamu, yö, viikonloppu) ja normaaleissa työympäristöissä kuten potilas-

huoneissa, suihkutiloissa tai odotustiloissa ja ne koostuivat itse harjoituksesta, varustei-

den ja laitteiden huoltotoimista ja jälkipuinnista eli debriefing-istunnosta. Harjoituksia 

järjestettiin samanaikaisesti myös silloin, kun henkilökunta oli kiinni jonkin toisen poti-

laan hoitotoimissa. Harjoituksen järjestäjät olivat avainasemassa onnistuneen harjoittelun 

järjestämisessä.  Sen lisäksi, että järjestäjät suunnittelivat harjoituksen ja pitivät jälki-

puinti-istunnon, he myös auttoivat osastoa potilashoidossa sillä aikaa, kun varsinainen 

henkilökunta harjoitteli. (Herbers & Heaser 2016, 395,398.) 

 

Tutkimuksessa tietoja kerättiin kahden vuoden ajalta, tarkastelun kohteena oli vasteajat 

lisäavun kutsumiseen, paineluelvytyksen aloittamiseen ja ensimmäisen defibrillaatiois-

kun antamiseen. Ensimmäistä ja toista vuotta verrattiin toisiinsa. Tutkimuksessa käytet-

tiin American Heart Associationin (AHA) vuoden 2010 laatimia elvytysohjeita ja vas-

teaikoja: lisäavun pyytäminen 20 sekunnissa, paineluelvytyksen aloittaminen 60 sekun-

nissa ja ensimmäisen defibrillaatioiskun antaminen 180 sekunnissa. Lisäavun kutsuminen 

parani 12 %, paineluelvytyksen aloittamisen vasteaika parani 52 % ja ensimmäisen de-

fibrillaatioiskun antaminen parani ajallisesti 37 %. Tulokset kertovat huomattavasta vas-

teaikojen paranemisesta. (Herbers & Heaser 2016, 396.) 

 

Ennen harjoitusta ja harjoituksen jälkeen kahden viikon sisällä osallistujat täyttivät säh-

köisen kyselyn, jossa käytettiin Likertin- neliportaista asteikkoa: täysin eri mieltä, jok-

seenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.  Henkilökunta otti 

kantaa kolmeen kysymykseen ennen ja jälkeen harjoittelun, ja vastaaminen oli vapaaeh-

toista. Vastaukset osoittavat, että luottamus omaan tekemiseen parani harjoittelun myötä 

(kuva 4). (Herbers & Heaser 2016, 396.) 
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KUVA 4. Oman osaamisen kasvu ennen ja jälkeen harjoittelun (Herbers & Heaser 2016, 

397, muokattu) 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että todellisessa ympäristössä tehty harjoittelu otettiin positiivi-

sesti vastaan. Osallistujat kokivat, että se on tehokas keino harjoitella, ympäristö ja ilma-

piiri ovat turvallisia tehdä kysymyksiä ja myöskin epäonnistua. Osallistujat arvostivat 

mahdollisuutta päästä harjoittelemaan käytännön asioita oikeiden laitteiden kanssa sekä 

vahvistamaan osaamista ja taitoja hätätilapotilaan hoitamisessa. Osallistujat pitivät hy-

vänä sitä, että heidän ei tarvinnut jonotella päästäkseen suorituspaikalle, ei tarvinnut val-

mistautua etukäteen, eikä tarvinnut tulla vapaapäivänä harjoittelemaan. Myös perushoi-

tajat vahvistivat osaamistaan. He ymmärsivät, että heidän ei tarvitse odottaa sairaanhoi-

tajan paikalle tulemista vaan he voivat aloittaa peruselvytyksen myös itse.  Todellisessa 

ympäristössä harjoittelemisen hyödyt ovat moninaiset, henkilökunta tietää missä elvytys-

välineet ovat, he tietävät miten kutsua lisäapua ja MET-tiimi (elvytysryhmä, Medical 

emergency team) paikalle ja he oppivat työskentelemään tiiminä. Lisäksi he oppivat ar-

vioimaan kriittisesti esimerkiksi välineiden sijaintia osastolla ja elvytykseen tarvittavien 

resurssien määrää. (Herbers & Heaser 2016, 398.) 
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5.2.5 Sähköinen oppimisympäristö 

 

Lockey ym. (2015, 48–49) tutkivat miten sähköinen oppimisympäristö otetaan vastaan ja 

miten se hyväksytään osaksi elvytyskoulutusta. Osallistujat valittiin Advanced life sup-

port- kurssille (ALS) osallistuvista henkilöistä. Tutkimus alkoi joulukuussa 2008 ja päät-

tyi lokakuussa 2010.  Osa kurssilaisista kävi perinteisen kahden päivän kurssin, osa suo-

ritti uudenlaisen monimuotokurssin. Perinteinen kahden päivän eli 20 tunnin kurssi koos-

tuu neljästä luennosta, kuudesta interaktiivisesta workshopista/taitopajasta, kahdesta ly-

hyestä käytännön harjoittelusta ja 12 simuloidusta tapausharjoittelusta. Monimuotokurssi 

koostui yhdestä kymmen tuntia kestävästä lähipäivästä sekä sähköisestä materiaalista eli 

osa lähiopetuksesta korvattiin sähköisellä materiaalilla.  

 

Standardoitua elvytyksen ALS-kurssia tarjotaan ympäri maailman ja Suomessa tätä Eu-

roopan Elvytysneuvoston virallista kurssia tarjoaa EMA Group. Kurssin alkuun kuuluu 

lähtötasotesti ja loppukoe, johon kuuluvat sekä teoriatesti että näyttökoe. Kurssia suosi-

tellaan kaikille elvytystoiminnan ammattilaisille. ERC:n toinen virallinen kurssi on ILS-

kurssi (immediate life support), joka puolestaan kestää yhden päivän ja on suunnattu kai-

kille terveydenhuollon ammattilaisille. (Hoppu & Castren 2016, 1428.)  

 

Lockeyn ym. (2015, 49) tutkimukseen osallistui ALS -kurssilaisia 31 kurssikeskuksesta, 

joista 25 sijaitsi Englannissa, kaksi Skotlannissa, yksi Walesissa, yksi Pohjois-Irlannissa 

ja kaksi Australiassa. Kursseille osallistui 2733 henkilöä, ja kaikille jaettiin kyselylo-

make. Lomakkeita palautui 2596 kappaletta, vastausprosentti oli 95 %. Lomakkeista 1294 

koski perinteistä kahden päivän kurssia ja 1302 uudenlaista monimuotokurssia. Vastaa-

jista 1835 oli lääkäriä, 431 sairaanhoitajaa, 23 perioperatiivista hoitajaa, 19 ensihoitajaa, 

6 elvytysvastaavaa, 188 muuta ja 94 vastaajasta ei ollut käytettävissä taustatietoa. Osal-

listujat valittiin mukaan satunnaisotannalla. Osallistujia pyydettiin arvioimaan kurssin si-

sältöä ja oppimismateriaalia sekä miten kurssin sisältö vaikutti henkilökohtaiseen kehi-

tykseen käyttämällä kuusiportaista Likertin-asteikkoa.  Kyllä/ei- vastauksilla haettiin tie-

toa siitä, kumpi koulutusmuoto on sopivin. Mukana oli myös kolme avointa kysymystä.  

 

Tutkimus osoitti, että perinteinen kahden päivän ALS-kurssi mielletään useimmilta osil-

taan paremmaksi kuin sähköisen osuuden sisältävä yhden lähipäivän sisältävä kurssi. 

Osallistujat olivat vahvasti sitä mieltä, että kasvokkain tapahtuva luennointi on parempi 

muoto oppia kuin sähköisen materiaalin läpikäynti. Myös perinteiset taitopajat koettiin 

paremmaksi kuin interaktiivinen sähköinen materiaali.  (Lockey ym. 2016, 53–54.) 
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TAULUKKO 5. Tutkimustulokset sähköisen oppimisympäristön käytöstä (Lockey ym. 

2015, 51–53) 
Luennot ja workshopit Luennot ja taitopajat koettiin paremmaksi kuin sähköinen 

materiaali. 
Skill stations- harjoittelupis-
teet ja simulaatiot 

Ei suurta eroa ryhmien välillä. Perinteinen ryhmä koki hie-
man paremmaksi simulaatiot kuin toinen ryhmä. 

Kurssin sisältö ja oppimis-
metodit 

Monimuoto-opetusryhmä koki, että valmistautumiseen oli 
enemmän aikaa kuin mitä perinteinen ryhmä koki. Yleinen 
kurssikokemus oli parempi niillä, jotka osallistuivat perintei-
selle kahden päivän kurssille. 

Henkilökohtainen kehittymi-
nen 

Perinteiselle kurssille osallistuneet kokivat oppimiskokemuk-
sen paremmaksi kuin monimuotokurssille osallistujat.  

Opetus Osallistujien mielestä pienet ryhmät olivat erinomainen asia. 
Käytännön harjoitteet koettiin hyvänä. Hyödyllisenä nähtiin 
tiimityöskentely. Molemmat ryhmät nostivat esiin positiivi-
sena asiana jatkuvan arvioinnin ja palautteen saamisen. Li-
säksi interaktio ja keskustelut epäselvistä asioista koettiin tär-
keäksi. Perinteisen ryhmän luennoista saatiin erilaisia mieli-
piteitä. Osa koki luentojen määrän liian suureksi ja halusi 
enemmän käytännön harjoitteita nuken kanssa. Osa taas koki, 
että luennot ja workshopit olivat ihan hyviä.  

Resurssit ja materiaali Yleensä ottaen osallistujat kokivat opetusmateriaalin olevan 
jäsennetty, systemaattinen, yksityiskohtainen ja perinpohjai-
nen. Sähköinen materiaali on vastausten mukaan hyvin kirjoi-
tettu, mutta kritiikkiä sai käytetty kertojan ääni, se koettiin 
tylsäksi. Lisäksi kritisoitiin sähköiseen materiaaliin liittyviä 
teknisiä ongelmia. Sähköisen materiaalin läpikäynnin lomaan 
vastaajat halusivat myös mahdollisuuden joko reaaliaikaiseen 
tai kurssin jälkeiseen keskusteluun tai kysymysten tekemi-
seen verkossa. Osa vastaajista toivoi, että materiaalin olisi 
pääsy myös kurssin jälkeen.  

Ajankäyttö Sähköistä materiaalia kiiteltiin siitä, että sen pystyi tekemään 
omaan tahtiin ja käymään läpi osioita useampaan kertaan. 
Monimuotokurssille osallistuneet pitivät yhden päivän kurs-
sia parempana siksi, että sille oli helpompi saada opintova-
paata. Toiset kokivat negatiivisena sen, että materiaalin läpi-
käyntiin piti käyttää omaa aikaa koska opintovapaata tai työ-
aikaa ei saanut sähköisen materiaalin läpikäyntiä varten. Suh-
tautuminen kuitenkin riippui siitä, mitkä olivat henkilökohtai-
set mieltymykset ja tapa oppia.  

Taitojen hankkiminen Käytännön harjoitteet koettiin hyödyllisiksi. Pienryhmätyös-
kentely ja käytännön harjoitukset elvytysnuken kanssa lisää-
vät omaa osaamista toimia johtajana ja tiimin jäsenenä.  

Oppiminen Osalle käytännön harjoittelu on ehdoton tapa oppia, osalle 
taas omaan tahtiin etenevä verkkokurssi sopii parhaiten. Osa 
verkkokurssille osallistujista tosin koki suurena puutteena 
sen, ettei kasvokkain tapahtuvaa opetusta ole eikä mahdolli-
suutta keskusteluun tai kysymysten tekemiseen ole. Osalle 
verkkokurssin tekeminen oli vaikeaa ympäristöstä tulevien 
häiriötekijöiden takia (puhelin, lapset). Yksi vastaajista koki, 
että ensimmäiseksi ALS-kurssiksi monimuotokurssi ei ehkä 
sovi. Sitä voisi käyttää sitten, kun sertifikaatti täytyy uusia.   

Järjestelyt Osa vastaajista koki, että on hankalaa järjestää aika verkko-
opinnoille koska niihin ei saa käyttää työaikaa. Osalle ajan 
löytäminen vapaa-ajalta oli vaikeaa. Myös kurssin hintaa kri-
tisoitiin, hintaa pitäisi monimuotokurssilla alentaa, onhan lä-
hipäiviä vain yksi. 



42 

 

Tutkimuksen tuloksista (taulukko 5) voi todeta sen, että perinteinen kahden päivän kurssi 

koettiin johdonmukaisesti paremmaksi kuin monimuoto-opetus. Osallistujat arvostivat 

sitä, että saivat tehdä kysymyksiä ja keskustella kasvotusten ohjaajien ja muiden kurssi-

laisten kanssa. Verkkokurssi ei ollut kovin pidetty muoto, tämä johtunee vertaistuen puut-

teesta, kurssialustan teknisistä ongelmista ja osallistujien henkilökohtaisista opetusmuo-

tomieltymyksistä. Monimuoto-opinnot ja verkko-opinnot voisivat todennäköisesti sopia 

ALS-sertifikaatin uusintakursseille tai niille henkilöille, joilla on jo aikaisempaa koke-

musta elvytyskoulutuksesta.  Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan selvittää miten per-

soonallisuus ja oppimistyylit vaikuttavat siihen, että verkko-opintojen lopputulos olisi on-

nistunut. (Lockey ym. 2016, 53–54.) 

 

 

5.2.6 Elvytyskoulutuksen kehittäminen 

 

Väitöskirjassaan Säämänen (2004, 120–122) ehdottaa tiettyjä toimenpiteitä elvytyskou-

lutuksen kehittämiseksi.  Hänen mukaansa olisi tärkeää oppia taustalla oleva teoriatieto 

ja perusteet. Vanhat käsitykset voivat leimata oppimista, joten ihanteellista olisi opiskella 

itsenäisesti sekä interaktiivisesti. Näin voidaan varmistua siitä, mitkä tekijät ja teoriapohja 

toimintaa ohjaavat.  

 

Oikeassa elvytystilanteessa hoitohenkilökunnan on osattava teoriapohja, jotta he pystyvät 

vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: miksi hengitysteiden avaaminen on välttämätöntä, 

kun tarkistetaan hengittääkö potilas tai kun potilasta ventiloidaan, mihin hoitosuosituksen 

mukainen paljeventilointitekniikka perustuu, miksi aikainen defibrillaatio on tärkeää 

kammiovärinän hoidossa, mihin hoitosuosituksen mukainen painalluselvytystekniikka 

perustuu, mikä on adrenaliinin tarkoitus ja miksi sitä annetaan sydänpysähdyspotilaalle? 

(Säämänen 2004, 120–122.) 

 

Elvytyskoulutuksessa motivaatio on avainsana, koulutuksen tulisi lisätä sitä ja koulutuk-

sen pitäisi perustua motivoituneisuuteen. Sairaanhoitajien on uskottava omiin elvytysky-

kyihinsä ja siihen kuinka merkityksellistä oma toiminta voi olla sydänpysähdyspotilaan 

selviytymisennusteen kannalta. Motivaatiota tietojen ja taitojen ylläpitämiseen voidaan 

lisätä testaamalla taitoja säännöllisesti sekä työelämässä että ammatillisessa koulutuk-

sessa. Opiskelumateriaalin olisi oltava selkeää ja nopeasti luettavaa. Lisäksi toimipai-

koissa ja oppilaitoksilla olisi olla nimetty henkilö, joka vastaa oman ja muun henkilökun-

nan elvytystietojen ja -taitojen päivittämisestä. (Säämänen 2004, 120–122.) 
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Elvytysharjoittelun on oltava intensiivistä, vaativat elvytystaidot opitaan yksittäisten osa-

suoritusten ja simulaatioiden avulla.  Terveydenhuollon opiskelijoiden tulisi antaa näyttö 

osaamisesta sekä peruselvytyksessä että hoitoelvytyksessä. Näin ymmärrys omasta roo-

lista ja vastuusta työelämässä sekä elvytystaitojen ylläpitämisessä ei hämärry. Paljeven-

tilointia harjoiteltaessa tulisi siirtyä kahdestaan tehtävään ventilointiin yksin tehtävän 

ventiloinnin sijasta. Näin varmistetaan hengitysteiden riittävä avaaminen sekä ventiloin-

nin onnistuminen. Lisäksi oikean ventilointi- ja painallustekniikan harjoitteleminen elvy-

tysnukella on tärkeää ja omaa suoritusta ja sen onnistumista voi arvioida elvytysnukesta 

saadun palautteen avulla. Seurattavia asioita ovat kertaventilaation tilavuus, ilmavirtauk-

sen nopeus ventiloinnissa, painelukohta rintakehällä, rintakehän palautuminen ja paine-

lutaajuus.  Lisäksi on harjoiteltava elvytyksen johtajana toimimista ja elottomuuden tun-

nistamista. (Säämänen 2004, 120–122.) 

 

Elvytyskoulutuksen tulisi koostua sekä itsenäisestä harjoittelusta että ohjatusta harjoitte-

lusta, lisäksi elvytyskoulutuksen on oltava säännöllistä. Itsenäisen harjoittelun avulla sai-

raanhoitaja voi ylläpitää omia teknisiä taitojaan.  Ohjattu harjoittelu keskittyy simulaati-

oihin, joissa tarkoitus on harjoitella viiveiden minimoimista, johtajuutta ja kokonaistilan-

teen hallintaa sekä oppia pois virheellisistä toimintamalleista (Säämänen 2004, 120–122.) 
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6 KOULUTUSSUUNNITELMA  

 

 

6.1 Koulutussuunnitelman kokoaminen 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimustuloksia kootusti sekä miten niitä hyödynnetään kou-

lutussuunnitelmassa. Luvussa käsitellään tuloksissa esiin nousseita aihealueita, joita on 

hyödynnetty koulutussuunnitelman kokoamisessa. Tutkimuksessa käytettyjen tutkimus-

ten lisäksi aiheisiin on haettu lisätietoa kirjallisuudesta.  

 

Koulutussuunnitelmassa tarjotaan erilaisia koulutusmenetelmiä sekä sisältöjä, joista kou-

lutusvastaava pystyy valitsemaan kulloinkin käsiteltävät aiheet. Suunnitelma koostuu 

vuosikellosta sekä harjoituksista, jotka on koottu eri menetelmien mukaan. Vuosikelloon 

on koottu kuukausittain erilaiset koulutustapahtumat, jotka tulisi käydä läpi kalenterivuo-

den aikana. Tämän on tarkoitus toimia ohjeena suunniteltaessa vuoden aikana pidettäviä 

koulutuksia. Opinnäytetyön sopimuksen mukaan koulutussuunnitelma on tarkoitettu vain 

TAYS Sydänsairaalan käyttöön, eikä sitä julkaista opinnäytetyön liitteenä.  

 

 

6.2 NEWS (National Early Warning Score) 

 

Yhtenä isona tekijänä potilaan peruselintoimintojen häiriöiden havaitsemisessa nousivat 

esiin erilaiset aikaisen hälytyksen pistejärjestelmät eli early warning score:t. (Mok ym. 

2015; Considine ym. 2015; Le Lagadec & Dwyer, 2016; Petersen 2016; Large & Aldridge 

2018.) Näitä pistejärjestelmiä̈ (EWS) on kehitetty, jotta potilaan heikentynyt tila huomat-

taisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmä̈ ohjaa hoitohenkilökuntaa 

hälyttämään lisäapua osastolle tietyissä̈ kohdissa, niin sanotuissa kynnys pisteissä̈. Bri-

tannian sisätautilääkäreiden kehittämässä̈ NEWS-mallissa potilaan peruselintoiminnot 

pisteytetään 0-3 niistä̈ mitattujen arvojen perusteella (kuva 5). Lisäksi järjestelmässä̈ huo-

mioidaan potilaan lisähapen tarve. Pisteet lasketaan yhteen ja summan perusteella järjes-

telmä̈ ohjeistaa jatkotoimenpiteisiin. Järjestelmä julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 

2012. Sen käytettävyyttä on arvioitu vuosien varrella ja tulosten perusteella Britannian 

sisätautilääkäreiden seura julkaisi päivitetyn version pistejärjestelmästä joulukuussa 

2017. Päivitetyssä versiossa on otettu huomioon eri happisaturaatiotavoitteet kroonista 

keuhkosairautta sairastaville potilaille sekä tajunnantason arvioinnissa potilaan akuutti 
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sekavuus. (Grant 2018, 624, 626.) Sairaanhoitajaliitto on julkaissut pistejärjestelmän oh-

jeistuksen suomeksi keväällä 2018 (Sairaanhoitajaliitto 2018). 

 

Le Lagadec & Dwyer tutkivat erilaisten EWS-järjestelmien tehokkuutta potilaan tilan 

huonontumisen havaitsemiseksi. Heidän tutkimuksissaan NEWS ennusti parhaiten poti-

laan kuoleman verrattuna 34 muuhun EWS-järjestelmään. (Le Lagadec & Dwyer 2016, 

4.) Myös Sairaanhoitajaliitto suosittelee käytettäväksi juuri NEWS-työkalua suomalai-

sessa terveydenhuollossa (Sairaanhoitajaliitto 2018). 

 

 

 
KUVA 5. NEWS 2 -taulukko sekä sen ohjaamat toimenpiteet suomennettuna (Grant 

2018, 627, muokattu)  

 

NEWS-järjestelmän käytössä on myös rajoitteita. Grant ja Crimmons (2018) käsittelevät 

artikkelissaan NEWS:n tarkkuuteen ja herkkyyteen liittyviä ongelmia. Monilla krooni-

sesti sairailla potilailla peruselintoimintojen normaaliarvot poikkeavat yleisesti asete-

tuista viitearvoista. Tämä johtaa siihen, että NEWS-pisteitä yhteen laskettaessa näille po-

tilaille tulee korkeita arvoja vaikkei heidän tilassaan ole tapahtunut varsinaista muutosta. 

Hälytysten määrän lisääntyessä hoitajat eivät enää reagoi niihin niin herkästi ja joitain 

kriittisiä arvoja saattaa jäädä huomaamatta. (Grant & Crimmons 2018, 705, 707.) Yksi 

kaikkien EWS-järjestelmien heikkouksista on se, että se arvioi potilaan peruselintoimin-

toja vain kyseisellä mittaushetkellä. Standardoidun järjestelmän viiterajojen on oltava riit-

tävän laajat. Tämä johtaa siihen, että potilaan NEWS-pisteet pysyvät normaalin rajoissa, 

Fysiologiset parametrit 3 2 1 0 1 2 3
Hengitystaajuus (krt minuutissa) <8 9-11 12-20 21-24 >25
SpO2, asteikko 1 (%) <91 92-93 94-95 >96
SpO2, asteikko 2 (%)

<83 84-85 86-87
88-92        
>93 

lisähapella

93-94 
lisähapella

95-96 
lisähapella

>97 
lisähapella

Huoneilma vai lisähappi? Lisähappi Huoneilma
Systolinen verenpaine (mmHg) <90 91-100 101-110 111-219 >220
Syke (krt minuutissa) <40 41-50 51-90 91-110 111-130 >131
Tajunnantaso Tajuissaan Poikkeava

Lämpötila ºC <35.0 25.1-36.0 36.1-38.0 38.1-39.0 >39.1

NEWS pisteet Seuranta Toimenpiteet

0
Vähintään 12 
tunnin välein Jatka NEWS seurantaa.

1-4
Vähintään 4-6 
tunnin välein

Potilaan hoidosta vastaava sairaanhoitaja 
arvioi tilanteen ja lisäavun tarpeen.

Yksittäinen 3 Kerran tunnissa
Ilmoitus osaston lääkärille, joka arvioi lisäavun 
tarpeen.

Yli 5 Kerran tunnissa
Ilmoitus osaston lääkärille. Potilaan siirto 
valvontaosastolle.

Yli 7 Jatkuva
Ilmoitus MET-ryhmälle. Potilaan siirto 
valvontaosastolle. 
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vaikka hänen verenpaineessaan tai syketaajuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia tren-

dikäyrän mukaan. Potilaan tilan huonontuminen tulee siis esiin varsin myöhäisessä vai-

heessa yksittäisiä NEWS-arvoja tarkastellessa. (Grant & Crimmons 2018, 708–709.) 

 

Kirjoittajat nostavat esiin verenpainearvojen rajat NEWS-työkalussa. Systolisen veren-

paineen arvoja 101-110 mmHg pidetään alentuneena, vaikka tämä on monesti normaali 

verenpainearvo etenkin nuorilla ja hyväkuntoisilla naisilla. (Grant & Crimmons 2018, 

706.) Toisaalta NEWS 2 pitää normaalina systolisen verenpaineen arvoa 111-219. Grant 

(2018) tuo artikkelissaan esiin huolen, että hoitajien olisi puututtava potilaan kohonnee-

seen verenpaineeseen jo selvästi ennen kuin se ylittää arvon 220 mmHg. Hypertensiivisen 

potilaan tila tulisi arvioida riittävän ajoissa kohde-elinvaurioiden sekä sydän- ja veri-

suonivaurioiden vuoksi. (Grant 2018, 628). 

 

 

6.3 Hoitajan kliiniset taidot 

 

Toiseksi isoksi tekijäksi potilaan tilan huonontumisessa nousi hoitajan kliininen arvio po-

tilaan tilasta. Large ja Aldrige (2018) puhuivat artikkelissaan hoitajien intuitiosta sekä 

hiljaisesta tiedosta. Hiljainen tieto määriteltiin tiedoksi ja taidoiksi, jotka ovat karttuneet 

käytännön sekä kokemuksen myötä ja joita on vaikea kuvailla sanoilla. Hiljainen tieto on 

myös tilanteisiin sidonnaista eikä sitä käyttävä henkilö ole aina tietoinen sen vaikutuk-

sesta. Sairaanhoitajien todettiin käyttävän subjektiivista informaatiota sekä aiempaa tie-

totaustaansa arvioidessaan potilaan tilaa ja sen huonontumista. (Large & Aldrigde 2018.)   

 

Kahdessa tutkimuksessa (Large & Aldrigde 2018; Mok ym. 2015) tuotiin selvästi esille 

hoitajien kliininen tieto sekä kliininen päätöksenteko. Nämä tekijät koostuvat hoitajan 

intuitiosta, tarkasta faktatiedosta sekä analyyttisestä päättelystä. Myös kliiniset taidot 

karttuvat näin ollen kokemuksen ja työvuosien myötä. Työurallaan kokeneemmat hoitajat 

pystyivät myös ilmaisemaan huolensa potilaan tilasta selkeämmin, vaikka peruselintoi-

minnoissa ei ollut havaittavaa muutosta ja tukea näille havainnoille. (Large & Aldridge 

2018; Mok ym. 2015, 93–94.) Large & Aldrige (2018) totesivat johtopäätöksissään, että 

elintärkeä tekijä potilaan tilan huonontumisen havaitsemisessa ja pysäyttämisessä on 

standardoitu pistejärjestelmä sekä sitä käyttävä koulutettu ja kokenut sairaanhoitaja, joka 

kykenee kliiniseen päätöksentekoon intuition avulla.   
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6.4 Toiminta potilaan tilan huonontuessa 

 

Sekä Petersen (2016) että Le Lagadec (2016) totesivat tutkimuksissaan, että EWS-järjes-

telmästä saatuihin korkeisiin pisteisiin reagoitiin harvoin tai ohjeesta poikkeavalla tavalla. 

Myös Mok ym. (2015) sekä Large ja Aldridge (2018) toivat tutkimuksissaan esiin kom-

munikoinnissa esiintyneitä esteitä. 

 

Tehokas kommunikaatio ammattilaisten kesken on tärkeää potilaan tilan heikentyessä. 

Kommunikaation avuksi ehdotetaan ISBAR-työkalua. (Le Large & Aldridge 2018.) 

Tämä on terveydenhuollossa kansainvälisessä käytössä strukturoitu raportointimene-

telmä. Menetelmän nimi tulee englanninkielisistä sanoista Identify, Situation, 

Background, Assessment ja Recommendation. (Kemppainen & Kapanen 2018, 105.) 

Suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvan version on julkaissut Sairaanhoitajaliitto 

(kuva 6). Menetelmän tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuus. (Sairaanhoitaja-

liitto 2014.) Tämä tapahtuu raportoimalla potilaan tilasta aina systemaattisesti, jolloin 

sekä raportin antaja että vastaanottaja tietävät missä järjestyksessä raportti etenee (Kemp-

painen & Kapanen 2018, 105.) 

 

 
KUVA 6. ISBAR-työkalun kohdat avattuna. (Sairaanhoitajaliitto 2014; Kemppainen & 

Kapanen 2017, 17, muokattu) 

 

Kommunikaation ongelmia havaittiin etenkin lääkäreiden ja hoitajien välillä. Hoitajat ar-

vioivat potilaan tilan huonontumisen kliinisen arvion perusteella ennen kuin potilaiden 

peruselintoiminnoissa oli huomattavia muutoksia. Lääkärit puolestaan kaipasivat konk-

reettisia tuloksia, jotka vahvistivat hoitajan arviota potilaan tilan muutoksesta 

*Nimesi, ammatti, yksikkö

*Potilaan nimi, ikä ja 
sosiaaliturvatunnus

S Situation Tilanne *Syy raportointiin

B Background 
Tausta

*Nykyiset sekä aikaisemmat 
sairaudet, hoidot ja ongelmat

*Vitaalitoiminnot 

*Oleelliset asiat potilaan tilaan 
liittyen

*Oma ehdotuksesi työdiagnoosiksi 
ja hoidoksi 

*Varmista kuinka kauan/usein? 
Olemmeko samaa mieltä? Milloin 
uudestaan yhteyttä?

Identify TunnistaI 

R Recommendation 
Toimintaehdotus

Assessment 
NykytilanneA
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huonompaan suuntaan. (Mok ym. 2015, 94; Large & Aldridge 2018.) Hoitajat myös luot-

tavat paljon omiin kykyihinsä hoitaa potilaita. Useammassa tutkimuksessa tuli esille, että 

hoitajat jättivät ilmoittamatta muutokset potilaan tilassa, sillä he kokivat itse pystyvänsä 

korjaamaan tilanteen. Tämä havainto koski sekä EWS-järjestelmien pisteytyksiä että klii-

nisen arvion perusteella tehtyjä huomioita. (Mok ym. 2015, 96; Large & Aldridge 2018; 

Petersen 2018, 6.) 

 

 

6.5 Elvytystaitojen opettaminen ja kertaaminen 

 

Elvytystaidot ruostuvat ja osaaminen vähenee merkittävästi jo 3-12 kuukauden kuluessa 

koulutuksen ja harjoittelun jälkeen (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016). Peruselvytys-

osaamista olisi harjoiteltava useamman kerran vuodessa. Laajempia harjoituksia liittyen 

ryhmän toimintaan ja ei- teknisiin taitoihin voidaan järjestää harvemmin, esimerkiksi ker-

ran vuodessa. (Hallikainen 2016, 41.) 

 

Säännöllinen ja järjestelmällinen harjoittelu ja osaamisen syventäminen luovat varmuutta 

omaan tekemiseen ja luottamusta kollegojen tukeen. Opetusmenetelmiksi suositellaan 

käytännönläheisiä ongelmanratkaisutilanteita, kliinisiä tapausharjoituksia, keskusteluja, 

tiimin johtamisharjoituksia ja oikeiden elvytystilanteiden jälkipuintia. (Jäntti & Niemi-

Murola 2014.) 

 

Terveydenhuollon ammattilaisten elvytystaitojen ydin on itse kunkin hyvät peruselvytys-

taidot. Peruselvytysharjoitusten ei tarvitse olla pitkiä. Usein toistuvat, muutaman minuu-

tin harjoitteet pitävät yllä perustaitoja. Tämän päälle on hyvä rakentaa osaamista tiimin 

toiminnasta, hyvästä kommunikoinnista ja tiimin johtamisesta.  Opetusmetodit vaihtele-

vat, mutta järkevää ja tarkoituksenmukaista on räätälöidä koulutukset kullekin kohderyh-

mälle sopivaksi. Erilaisia opetusmuotoja voidaan yhdistää, kuten esimerkiksi simulaatiot, 

luennot, verkkomateriaali ja verkossa tapahtuva opiskelu tai demonstraatiot. (Hallikainen 

2016, 41.) 

Jäntin ja Niemi-Murolan (2014) mukaan palautteen antaminen on edellytys oppimiselle. 

Elvytysharjoitusten vetäjä tai elvytyskouluttaja antaa reaaliaikaista palautetta, vahvistaa 

oikeita suoritustapoja ja esittää parempia toimintamalleja korjattavalle toimintatavalle.  

Elvytysopetuksessa tärkeää on käyttää objektiivisia mittareita elvytyksen laadun opetta-

miseen eli harjoittelussa on hyvä seurata painesyvyyttä, kuinka pitkiä taukoja elvytyk-

sessä oli, tehtiinkö painelut oikein. (Jäntti & Niemi-Murola 2014.)  
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Elvytysopetus on hyvä aloittaa luennolla tai ryhmäkeskusteluna. Tässä tilanteessa on tar-

koitus läpikäydä elvytykseen tai sydänpysähdykseen johtavia syitä, elottomuuden tunnis-

tamista, elvytyksen aloittamista, elvytysprotokollaa ja sydämen käynnistymisen jälkeistä 

toimintaa.  Oppijan vastuulla on läpikäydä ja omaksua kansallinen Käypä hoito -suositus 

elvytyksestä ennen harjoittelun aloittamista. Jokaisen elvytyskoulutuksen pitäisi sisältää 

taitojen testausta, koska testauksen on osoitettu vahvistavan pysyvän oppimistuloksen 

saamista. Lisäksi testaustulos kertoo, onko tavoitteet saavutettu vai tarvitaanko lisähar-

joittelua. (Junttila ym. 2013, 108.) 

 

Terveydenhuollossa kaikkien ammattiryhmien täytyisi osallistua elvytyskoulutuksiin ja 

niitä pitäisi myös järjestää kaikille. Harjoitusten aikaväli ja muoto pitäisi muodostaa työ-

pisteen ja työympäristön riskiluokituksen avulla. Tämä luokitus voidaan laatia esimer-

kiksi perustuen siihen, kuinka paljon elvytyksiä kussakin työyksikössä on. Luonnollisesti 

poliklinikkatyössä elvytyksiä on vähemmän kuin esimerkiksi sydänvalvonnassa. (Junttila 

ym. 2013, 108-109.) 

 

 

6.6 Taitopajat ja simulaatiokoulutus 

 

Terveydenhuollossa simulaatiot ovat hyvä ja yhä keskeisempi osa elvytyskoulutusta. Jos 

verrataan perinteistä opetusta ilman simulaatiota varsinaiseen simulaatio-opetukseen, 

tieto ja osaaminen parantuivat simulaatioita käyttämällä. Simulaation avulla voidaan 

opettaa teknisiä tai ei-teknisiä taitoja, harjoitella ryhmänä tai ryhmän johtajana toimi-

mista. Tärkeä osa simulaatio-opetusta on lopuksi tehtävä palautekeskustelu eli ns. deb-

riefing. (Greif ym. 2015, 291.) 

 

Opetukseen soveltuvia nukkeja on markkinoilla eritasoisia, tekniset ominaisuudet vaih-

televat. Käyttämällä kalliita, ominaisuuksiltaan moninaisia nukkeja teknisten taitojen 

opettamisessa voidaan saada hieman parempia oppimistuloksia kuin käyttämällä perus-

nukkea. Toisaalta näyttöä ei kovinkaan paljon ole, joten perusopetusnukke sopii opetuk-

seen yhtä hyvin kuin kallis nukke. (Greif ym. 2015, 291.)  

 

Perinteisesti terveydenhuollon taitoja on opiskeltu ja opittu taitopajoissa, joita voidaan 

luonnehtia yksinkertaiseksi simulaatio-opetukseksi. Taitopajoissa voidaan opiskella yk-

sittäisiä taitoja kuten laskimoyhteyden laittamista eli kanylointia tai hoitovälineiden ja – 

laitteiden hallintaa.  Taitopajat ja simulaatiot antavat mahdollisuuden harjoitella etenkin 
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uutta käyttöönotettavaa hoitovälineistöä ja niiden käyttöä turvallisesti toistojen avulla. 

Taitopajaharjoituksia voidaan tehdä yksin tai pienryhmissä. Olennaista on suunnitella tai-

topajan sisältö huolella. Suunnittelutyössä tärkeää on muistaa tavoitteiden asettaminen, 

nämä ohjaavat ja antavat suuntaa välineiden valinnalle ja toimenpidemalleille.  Tavoite-

ohjatussa simulaatiossa voidaan arvioida miksi jokin asia ei sujunut edellisellä harjoitte-

lukerralla, mitkä asiat vaativat lisäopetusta ja selvittelyä ja mitä asioita pelätään. Käytet-

tävät laitteistot ja tekniikat ovat kehittyneet yhä autenttisemmiksi ja uudet tekniikat anta-

vat lähes rajattomat mahdollisuudet monipuoliseen ja syvälliseen toiminnan simulointiin 

(Junttila ym. 2013, 101–102; (Rall 2013, 15). 

 

Simulaatioharjoittelua voidaan käyttää monipuolisesti ja laajasti. Sen avulla voidaan esit-

tää ja oppia toimenpiteitä autenttisen tuntuisessa toimintaympäristössä, voidaan oppia 

ryhmätyöskentelyä, vähentää virheitä toiminnassa, lisätä ryhmän tehokkuutta ja arvioida 

toimenpiteitä jatkotutkimuksia ja kehittämistä varten. Simulaatiolla voidaan myös testata 

ja tarkistaa systeemiä, eli sitä miten yksikkö kykenee hoitamaan tietyt tapaukset. Tulosten 

perusteella voidaan parantaa toimintaa ja rakenteita. Simulaatiota voidaan myös käyttää 

testaukseen, jolloin henkilökunta saa oikeudet toimia tai tehdä tiettyjä toimenpiteitä. Si-

mulaatioharjoittelulla on paljon etuja verrattuna perinteiseen opetusmenetelmään. (Rall 

2013, 11.) 

 

Simulaatioharjoittelun kulmakivet ovat ryhmässä tekeminen ja ryhmäharjoittelu sekä 

CRM-painotteinen jälkipuintikeskustelu ohjaajan johdolla. Simulaatioharjoittelun etuina 

voidaan pitää sitä, että se kohdistuu systeemin turvallisuuteen, inhimillisiin tekijöihin ja 

CRM:ään.  Lisäksi se painottaa kysymystä ”miksi” ja johtaa pohtimaan ja analysoimaan 

sitä miksi jokin asia toimi tai miksi se ei toiminut.  Simulaatio-ohjaajalla on laaja vastuu 

toiminnasta, hänellä on laaja osaaminen simulaatiokoulutuksesta, hän on ohjaamistyön 

asiantuntija. Ohjaajan tehtävä on johdattaa keskustelua, ohjata kohti oleellisia asioita, 

käyttää pohjana osallistujien tietoa ja ohjata syvällisempään oppimiseen. Ohjaaja auttaa 

simulaatioon osallistujia havaitsemaan mitä he olisivat voineet tehdä tai mikä olisi par-

hain tapa toimia, ohjaaja synnyttää keskustelua osallistujien kesken, kannustaa itsearvi-

ointiin ja pyrkii lisäämään osallistujien realistista itsetietoisuutta. Simulaation tukena voi-

daan käyttää videotallenteita meneillään olevasta tai jostakin muusta simulaatiotilan-

teesta, jotta voitaisiin selvittää, miksi jokin asia tehtiin tai jätettiin tekemättä.  Kun simu-

laatiokoulutus on ohitse, ohjaaja ei välttämättä tiedä mitä osallistuja ovat omaksuneet, 

oppineet eli mitä he kotiin mukanaan vievät. (Rall 2013, 13.) 
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Teknisten taitojen osaaminen ja hallinta on perusta turvalliselle potilastyölle sekä henki-

lökunnan turvalliselle toiminnalle.  Kun perusasiat, prosessien ja protokollien yksittäiset 

vaiheet hallitaan, on helppo laajentaa ja syventää osaamista harjoittelemalla ei-teknisiä 

taitoja. Suositeltavaa onkin, että simulaatio-opetus aloitetaan yksittäisten taitojen taitopa-

joissa, joista edetään portaittain kohti laajempia ja ei-teknisiä taitoja vaativia simulaatio-

harjoituksia.  Elvytysosaaminen on jatkuva ja kehittyvä prosessi, joka teoriatiedon omak-

sumisen kautta kulkee teknisten taitojen harjoitteluun ohjaajan avulla ja sitä kautta täysi-

mittaiseen simulaatioharjoitukseen. (Junttila ym. 2013, 102) 

 

 

6.7 Uudet menetelmät osaamisen ylläpitämiseen 

 

Uusia opetusmuotoja ja niiden vaikuttavuutta käytännön toimintaan tutkitaan kaiken ai-

kaa. Esimerkiksi toimintaan linkitettävät tietyt ääneen lausutut fraasit (action-linked 

phrases) laukaisevat toiminnan. ”Kutsu MET-ryhmä, ”laita iv-yhteys”, ”defibrilloi” tai 

”aloitan paineluelvytyksen” muuntavat ajattelun toiminnaksi ja toiminta nopeutuu. (Greif 

2015, 291). Toinen uusi mielenkiintoinen malli opettaa elvytystä on muokata simulaatio-

harjoituksia. Tässä mallissa simulaatiotapaus viedään loppuun asti ja käydään palaute-

keskustelu, heti tämän jälkeen harjoitellaan samalla tapauksella, mutta lyhennettynä ver-

siona. Harjoittelu keskeytetään ennalta sovituissa kohdissa, osallistujille annetaan pa-

lautetta tehdyistä toimenpiteistä tai toiminnasta. Näitä uusia opetusmalleja on tutkittu pe-

diatrian eli lasten lääketieteen/elvytyskoulutuksen parissa, ja tarvitaan vielä tutkimusta ja 

tarkempaa analysointia niiden hyödyllisyydestä esimerkiksi aikuisten elvytyskoulutuk-

sessa. (Greif 2015, 291.) 

 

Simulaatiokoulutusten muokkaamista ja etenkin ALS (Advanced Life Support) -koulu-

tusten kehittämistä pohditaan kaiken aikaa. Lukas ja Wegscheider (2013) esittävät useissa 

lyhyissä pätkissä tehtävää simulaatiota (RSST, Rapid sequence simulation training). 

Tämä menetelmä vie aikaa vain 105 minuuttia ja koostuu kolmesta eri vaiheesta.  Ensim-

mäisen vaiheen tarkoituksena on tutustua simulaatio- ja hoitovälineisiin esimerkiksi har-

joittelemalla hätätilapotilaan tunnistamista ja potilaan monitorointia. Tämä vaihe sisältää 

viisi lyhyttä simulaatio-osiota, joista jokainen kestää kaksi minuuttia. Toinen vaihe sisäl-

tää myös viisi osiota, joiden pituus on kolme minuuttia. Tällöin harjoitellaan laadukasta 

paineluelvytystä, EKG:n tulkitsemista ja defibrillaatiota, Menetelmän kolmas vaihe kes-

kittyy kommunikaatioon, johtamiseen, ilmateiden hallintaan ja lääkehoitoon. Tässä vai-

heessa on myös viisi osioita, kukin neljän minuutin mittaisia. Jokaisen osion jälkeen 
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vaihdetaan rooleja eli yksi henkilö ei ole johtajan roolissa koko aikaa, myös tiimin sisällä 

rooleja vaihdetaan.  Jokaisen kolmen vaiheen välillä on kymmenen minuuttia kestävä 

tauko ja jokaisen lyhyen osion jälkeen pidetään kaksi minuuttia kestävä purkukeskustelu, 

jossa peilataan koettua asetettuihin tavoitteisiin.  (Lukas & Wegschneider 2013.) 

 

Lukasin ja Wegschneiderin (2013) menetelmää on testattu lääketieteen opiskelijoiden 

koulutuksessa menestyksekkäästi. Osallistujat ovat pitäneet siitä, että simulaatiomene-

telmä on hyvin jäsennelty ennalta, se on selkeä ja intensiivinen tapa oppia.  Menetelmä 

vaatii vielä lisää tieteellistä tutkimusta, jotta sen arvo ja tehokkuus koulutusmenetelmänä 

voidaan todistaa. (Lukas & Wegschneider 2013.) 

 

Virtuaaliympäristöt, pelit ja pelillistäminen ovat tulossa myös elvytysopetukseen ja taito-

jen kertaamiseen.  Elvytyksen kouluttamisessa ja opettamisessa tutkitaan jatkuvasti uu-

sien teknologioiden ja menetelmien käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä.  Usein kertaus-

kurssille tai harjoitteluun lähteminen koetaan hankalana, ajan järjestäminen voi olla vai-

keaa, koulutukset ovat kalliita ja vuorotyön haasteet vaikeuttavat fyysistä osallistumista. 

Siksi tarvitaankin uusia ideoita ja menetelmiä taitojen ylläpitämiseen. Pelit ja virtuaali-

maailma voivat tarjota tähän ratkaisun.  Harjoituksia voidaan tehdä itsenäisesti, ajasta ja 

paikasta riippumatta, VR-tekniikat eli lisätyn todellisuuden tekniikat voivat tuottaa todel-

lisen tuntuisia 3D-ympäristöjä harjoitteluun. Virtuaalimaailmaharjoittelu sisältää toi-

saalta myös haasteita. Teknologian jatkuva lisääntyminen saattaa aiheuttaa eräänlaista 

teknologiaväsymystä eikä olla enää niin halukkaita uuden teknologian opiskeluun, lisäksi 

virtuaalimaailman rakentaminen ja teknisen järjestelmän ylläpitäminen vaatii taloudelli-

sia ja henkilöstöresursseja. (Buttussi ym. 2013, 798–809; Vankipuram ym. 2014, 1478–

1479.) 

 

 

6.8 Pilotointi 

 

Koulutussuunnitelma pilotoitiin pyytämällä palautetta valituilta henkilöiltä. Ryhmään va-

littiin TAYS Sydänsairaalan työntekijöitä siten, että he edustivat mahdollisimman hyvin 

kardiologian toimintoaluetta. Palautetta pyydettiin sydänvuodeosasto 2:n palvelupäälli-

költä, palveluvastaavalta (toimii myös koulutusvastaavana), osastonlääkäreiltä, osaston 

ylilääkäriltä, kahdelta osastolla pitkään työskennelleeltä sairaanhoitajalta sekä kahdelta 

uransa alussa olevalta sairaanhoitajalta. Lisäksi mukaan kutsuttiin sydänvalvonnan 
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elvytysvastaava, jonka kanssa tehdään läheistä yhteistyötä. Kommentit työstä kerättiin 

ajalla 19.-25.11.2018.  

 

Näitä muutaman vuoden samassa tehtävässä toimineita sairaanhoitajia kutsutaan Benne-

rin (1993, 34–42) ammatillisen kasvuprosessin mukaan edistyneiksi aloittelijoiksi. Koke-

neempia sairaanhoitajia kutsutaan saman teorian mukaan taitaviksi tai asiantunteviksi sai-

raanhoitajiksi riippuen heidän kokemuksensa tuomasta kehityksestä (Benner 1993, 34–

42). 

 

Koulutussuunnitelma ja opinnäytetyön teoriaosa lähetettiin kaikille saatekirjeen (liite 2) 

liitteenä tutustuttavaksi. Alun perin suunnitelmissa oli järjestää keskustelu, jossa koulu-

tussuunnitelmaa käydään läpi. Tämän keskustelun oli tarkoitus toimina suunnitelman pi-

lottina. Aikataulusyistä tämä ei ollut mahdollista, joten pyysimme valituilta henkilöiltä 

palautteen sähköpostitse. Pyysimme vastaajia arvioimaan, onko koulutussuunnitelma sel-

laisenaan käyttökelpoinen, mitä siihen täytyisi lisätä, onko siinä puutteita tai miten suun-

nitelmaa on muokattava, jotta se olisi käyttökelpoinen osaston toiminnassa.  Myös muut 

esiin tulevat kommentit otettiin huomioon. Pilottiryhmän palautteen perusteella muokat-

tiin lopullinen koulutussuunnitelma. 

 

Koulutussuunnitelma otettiin hyvin vastaan. Työtä kuvattiin selkeäksi ja kattavaksi. Esi-

miesten mukaan koulutussuunnitelma oli toteuttamiskelpoinen. Kiitosta annettiin etenkin 

työn rakenteelliselle mallille ja vuosikellolle. Kehittämiskohteena tuotiin esille sijaistar-

peen huomioiminen, varsinkin simulaatiokoulutuksia järjestettäessä.  

 

”Tällainen systemaattinen toteutustapa on juuri sitä, mitä on kaivattu, tuo vuosikello on 

oivallinen.” 

 

”Vuosikellossa on hyvin ajateltu simulaatioiden ajankohdat; tammikuussa, toukokuussa 

ja syyskuussa on käytettävissä vuosilomasijaiset, kun lomat eivät noihin aikoihin ole 

niin suosittuja.” 

 

”Tämä suunnitelma on hyvä pohja lähteä kehittämään tarkempaa toteutusta. Hienoa 

työtä!” 

 

Kollegoiden mielestä aihe oli tärkeä ja suunnitelma oli asiallinen ja kattava. Palautteessa 

tuotiin esiin toive valita itselleen sopivimmat koulutusmuodot tai aiheet. 
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Simulaatioharjoitukset koetaan edelleen jännittäviksi tilanteiksi, jolloin jännittäminen al-

kaa häiritä oppimista. Pienemmissä ryhmissä toteutettavat tilanneharjoitukset koettiin hy-

väksi menetelmäksi. Lisättäväksi ehdotettiin videoiden välityksellä tapahtuvan oppimis-

menetelmän sisällyttämistä suunnitelmaan. 

 

”Oleelliset sekä tärkeät asiat oli listattu ja suunnitelma oli tehty hyvin sydänosasto 2:n 

työympäristö huomioiden.” 

 

”Parasta olisi, jos työntekijä hiukan voisi itse valita, mitä koulutusvaihtoehtoja itselleen 

ottaisi. Ikään kuin kurssitarjottimelta.” 

 

”Etenkin on hienoa huomata, että koulutussuunnitelmassa on otettu huomioon tilanne-

harjoittelun osalta se, että ne toteutetaan juuri niissä tiloissa, joissa ne oikeasti tapahtu-

vat.” 

 

Sekä esimiehet että kollegat kokivat, että osastolla on tarve tämänkaltaiselle tavoitteelli-

selle ja suunnitelmalliselle toiminnalle. Suunnitelman sisällöt olivat palautteen mukaan 

sellaisia, jotka lisäävät myös koko työyhteisön osaamista. Suunnitelmaa ehdotettiin laa-

jennettavaksi koko kardiologian palvelualueen käyttöön eli kattamaan myös muita yksi-

köitä kuin alun perin oli tarkoitus.  

 

”Tämänlaiselle tavoitteelliselle ja suunnitelmalliselle koulutussuunnitelmalle on meidän 

osastolla ehdottomasti tarvetta. Tämä lisää sairaanhoitajan ammatillista osaamista huo-

mattavasti.” 

 

”Itse koen, että kun asioita käydään säännöllisesti ja tavoitteellisesti läpi niin varmuus 

tositilanteista kasvaa => koulutussuunnitelman hyöty” 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Asianmukainen ja hyvä tutkimus noudattaa tutkimusetiikan periaatteita ja hyvää tieteel-

listä käytäntöä.  Ainoastaan näitä periaatteita noudattamalla tieteellinen tutkimus voi olla 

luotettava, eettisesti hyväksytty ja sen tulokset ovat uskottavia. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012, 4–5). 

 

Ennen tutkimuksen aloittamista kirjoitettiin tutkimussuunnitelma. Tämä hyväksytettiin 

opinnäytetyön ohjaajalla sekä työelämän edustajilla ennen lupaprosessin aloittamista. 

Opinnäytetyölle myönnettiin tutkimuslupa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) puo-

lesta kesäkuussa 2018.  

 

Tiedonhaussa käytettiin luotettavia, tiedeyhteisössä hyväksyttyjä tietokantoja. Useita tie-

tokantoja käyttämällä varmistettiin tulosten laaja-alaisuus ja monipuolisuus. Lisäksi eri 

tietokannoista saadut päällekkäiset tulokset vahvistivat tiedon luotettavuutta. Tiedonhaku 

suoritettiin järjestelmällisesti ja se toistettiin tutkimuksen edetessä. Tutkijoista toinen kes-

kittyi hakemaan ja analysoimaan tietoa koskien potilaan peruselintoimintojen huonone-

misen havaitsemista. Toinen tutkija puolestaan haki tietoa elvytystaidoista sekä sen kou-

luttamisesta. Systemaattisen tiedonhaun tulokset kirjattiin ylös jokaisessa vaiheessa. Tut-

kijat keskustelivat keskenään tuloksista ja pohtivat yhdessä tulosten vastaavuutta suh-

teessa tutkimuskysymyksiin. 

 

Opinnäytetyön tulosten analysointi sekä raportointi on tehty huolellisesti, tarkasti sekä 

kriittisesti tutkimuskysymyksiin nojautuen. Tutkijat ovat lukeneet ja korjanneet toistensa 

tekstiä sekä kirjoittaneet osan tekstistä yhteistyössä.  

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mui-

den tutkijoiden tekemien tutkimuksien arvostaminen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012, 6).  Opinnäytetyön raportti on kirjoitettu Tampereen ammattikorkeakoulun kirjal-

lisen ohjeen mukaan ja siinä on käytetty asianmukaisia lähdeviittauksia. Kaikki opinnäy-

tetyössä käytetyt lähteet on merkitty lähdeluetteloon.  
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Tutkijat eivät ole hyötyneet taloudellisesti tutkimuksen tekemisestä. Opinnäytetyön tie-

donhaku sekä raportin kirjoittaminen on tehty tutkijoiden vapaa-aikana. Tuotoksena tehty 

koulutussuunnitelma luovutetaan TAYS Sydänsairaalan osasto 2:n käyttöön eikä sitä jul-

kaista raportin liitteenä Theseuksessa.  

 

 

7.2 Tulosten arviointi ja johtopäätökset 

 

Peruselintoimintojen häiriöiden tunnistamiseen liittyvässä taustakirjallisuudessa koros-

tettiin, että poikkeavat arvot peruselintoiminnoissa ovat yhteydessä potilaan tilan huo-

nontumiseen (Alanen 2017, 23). Tämä tuli selvästi esille myös mukaan valituissa tutki-

muksissa. Kuudessa artikkelissa viitattiin erilaisiin aikaisen varoituksen pistejärjestel-

miin, kuten EWS, NEWS, MEWS ja TTS, jotka perustuvat peruselintoiminnoista mitat-

tuihin arvoihin (Mok ym. 2015; Considine ym. 2015; Le Lagadec & Dwyer, 2016; Peter-

sen 2016; Large & Aldridge 2018.). Huomiota herättävä seikka oli se, että tutkimusten 

mukaan suuri merkitys potilaan tilan huonontumisen havaitsemisessa on hoitajan kliini-

sellä arviolla.  

 

Kirjallisuuden (Alanen ym. 2017, 28) sekä aiempien tutkimusten (Elliott & Coventry 

2012, 623; Mok ym. 2015, 94) mukaan hengitystaajuuden mittaaminen on usein toteutettu 

heikosti tai se jätetään usein merkitsemättä potilaan tietoihin. Considine ym. (2015) pää-

tyivät tästä selvästi poikkeaviin tuloksiin. Heidän tutkimuksensa mukaan hengitystaajuus 

oli yksi useimmin kirjatuista peruselintoiminnoista yhdessä happisaturaation, sykkeen ja 

systolisen verenpaineen kanssa. Tutkijat pohtivat tämän johtuvan koulutuksen lisäänty-

misestä. Hengitystaajuuden tärkeyttä potilaan tilan indikaattorina on korostettu ja tämä 

on tuonut muutoksen sairaanhoitajien kliiniseen työhön. Myös erilaisten pistejärjestel-

mien käytön lisääntyminen viime vuosina on tuonut rutiinia hengitystaajuuden mittaami-

seen ja merkitsemiseen. (Considine ym. 2015, 139-140.) 

 

Hoitoelvytystä tutkittaessa tehdyt kirjallisuushaut olivat laajat ja kattavat.  Elvytyksessä 

tarvittavien tietojen ja taitojen sekä koulutuksen osalta tuloksia on saatavilla paljon. Tut-

kimuskohteina ovat olleet esimerkiksi lääkärit, lääketieteen opiskelijat tai sotilaat. Sai-

raanhoitajien osalta tutkimusta on tehty vain vähän viime vuosina, joten uutta tuoretta 

tutkimustietoa ei ollut saatavilla.  Tämän vuoksi opinnäytetyön tuotoksen eli 
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koulutussuunnitelman rakentamisessa jouduttiin turvautumaan aiempaan tietoon mukaan 

valittujen tutkimusten lisäksi.  

 

 

7.3 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset 

 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kolmea asiaa: millä tavoin potilaan peruselintoiminto-

jen häiriöt voidaan havaita, millaista osaamista tarvitaan hoitoelvytyksessä ja miten hoi-

toelvytystä tulisi kouluttaa. Tuloksia voidaan käyttää suunniteltaessa hätätilapotilas- ja 

elvytyskoulutusta. 

 

Sydänsairaalassa hoidetaan potilaita, joiden peruselintoiminnot poikkeavat kirjallisuu-

dessa kuvatuista normaaliarvoista. Näiden erityisryhmien kanssa ollaan tilanteessa, jossa 

standardoidut työkalut kuten NEWS, ovat liian sensitiivisiä eli antavat kynnysarvon ylit-

tävän pistearvon, vaikka peruselintoimintojen arvot ovat potilaalle ominaiset. Näiden 

väärien hälytysten lisääntyessä hoitajat sokeutuvat tilanteelle ja todelliset hälytyksen voi-

vat jäädä huomaamatta. Joillekin erityisryhmille, kuten lapsille, on kehitetty omat piste-

rajat NEWS-työkaluun. Kardiologisten potilaiden kohdalla tämä ei ole kovin todennä-

köistä, sillä työkalua suunniteltaessa tulisi huomioida useita eri sairausryhmiä.  

 

Sydänosasto 2:lla on tällä hetkellä käytössä Medanets Oy:n toimittama sähköinen mobii-

likirjausmenetelmä. Potilaista mitatut peruselintoimintojen arvot kirjataan matkapuheli-

men sovellukseen, josta ne siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Mobiilikirjausjär-

jestelmää voitaisiin hyödyntää niin, että siihen syötetyistä mittaustuloksista järjestelmä 

laskisi automaattisesti NEWS-pisteet. Pisteet tulevat suoraan näkyviin mobiilisovelluk-

seen. Medanets Oy:llä on saatavissa tähän tarkoitettu ohjelmisto ja sen hankkimista suo-

sitellaan myös Sydänsairaalan mobiililaitteisiin. 

 

Elvytys- ja hätätilapotilasharjoituksia pitäisi järjestää niissä yksiköissä eniten, joissa näitä 

tapauksia on vähiten. Käytännössä työpisteet ja niiden riskit pitäisi analysoida ja luoki-

tella, jotta voitaisiin laatia tarkemmat elvytysten määrät, niiden ajankohdat ja aikavälit 

harjoitusten välillä.  Työpaikan järjestelmien tai työvuorosuunnitteluohjelmien pitäisi 

pystyä muistuttamaan automaattisesti, kenelle pitää suunnitella aikaa elvytyskoulutuk-

seen osallistumiselle.  
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Jatkossa olisi hyvä panostaa simulaatioharjoitteluun entistä enemmän. Tulevaisuudessa 

voi olla todennäköistä se, että kaikki potilaille tehtävät toimenpiteet on harjoiteltava ja 

suoritettava hyväksytysti ensin simulaatioympäristössä ennen käytännön toteuttamista.  

Uudet teknologiat ja koulutustavat tulevat myös koulutustoimintaan. Siksi elvytyskoulu-

tuksen kehitystä on seurattava, miten esimerkiksi pelejä ja virtuaalimaailman ratkaisuja 

voidaan käyttää hyväksi koulutuksessa.  

 

ERC:n ja EMA Groupin tarjoamaa yhden päivän ILS- elvytyskoulutusta pitäisi tarjota 

kaikille yksikön sairaanhoitajille osaamisen varmistamiseksi. Kurssilla keskitytään elvy-

tyksessä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin, jotka ovat keskeisiä juuri terveydenhuoltoalan 

ammattilaisille. Potilaan tilan huononemisen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta 

tilanne ei eskaloidu elvytykseen. Näiden taitojen ja tietojen avuksi tarjoaa Sairaanhoita-

jaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Hätätilanteiden hallinta -kurssia (HTH). Yhden 

päivän kestävällä kurssilla opetellaan potilaan tilan ensiarvion tekemistä sekä harjoitel-

laan tunnistamaan elottomuutta ennakoivia oireita. Kurssilla hyödynnetään erilaisia työ-

kaluja kuten ABCDE, ISBAR ja NEWS.   

 

Mielenkiintoista olisi rakentaa seuranta- ja mittausmenetelmät, joiden avulla pystytään 

selvittämään miten taidot ja tiedot ovat pysyneet yllä.  Yhteistyötä muiden yksiköiden 

ammattilaisten kanssa ei ole koskaan liikaa, joten yhteisten harjoitusten ja koulutusten 

järjestäminen olisi hyvinkin tarkoituksenmukaista. Työpäivien sisältö on sairaalassa kii-

reinen, joten harjoittelun järjestäminen työn oheen on haasteellista sekä yksilötasolla että 

ryhmässä. Koulutuspäivät ovat organisaation työntekijöille palkallista työaikaa, mikä on 

otettava huomioon koulutuksen talousarviota suunnitellessa. Toisaalta uusien opetus- ja 

verkkomateriaalien luominen ja niiden käyttö vapauttaa kouluttaja-aikaa ja siten resurs-

seja.  

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia elvytyksen kouluttamista juuri sairaanhoitajien am-

mattiryhmässä, mitkä koulutusmenetelmät ovat tehokkaita ja miten osaamisen pysyvyyttä 

voidaan mitata esimerkiksi puolen vuoden päästä koulutuksesta.  Omassa työyksikös-

sämme tutkimus voisi jatkua selvittämällä, miten EWS-pisteiden käyttöönotto vaikuttaa 

siihen, kuinka usein potilaita siirtyy tehostettuun valvontaan tai tehohoitoon.  
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LIITTEET 

Liite 1. Opinnäytetyöhön valitut tutkimukset 

 Tutkimus 
 

Tarkoitus/ 
tavoite 
 

Tutkimusmene-
telmä ja aineisto 
 

Keskeiset tulok-
set 
 

1 Churpek, M., Adhikari, R. 
& Edelson, D. 2016.  
 
The value of vital sign 
trends for detecting clinical 
deterioration on the wards.  
 
Resuscitation 102:1-5. 

Verrata 
erilaisten 
menetel-
mien tark-
kuutta tun-
nistaa poti-
laan tilan 
heikkene-
minen pe-
ruselintoi-
mintojen 
perus-
teella. 

Kvantitatiinen 
tutkimus. Viiden 
vuoden aikana 
viidessä eri sai-
raalassa hoidetut 
aikuispotilaat 
(n=269,999) 

Poikkeava hengi-
tystaajuuden 
arvo ennusti par-
haiten potilaan ti-
lan huonone-
mista. Peruselin-
toimintojen tren-
dien seuraaminen 
paransi tark-
kuutta. Mittaus-
tuloksen vertaa-
minen edelliseen 
arvoon ei vaikut-
tanut tarkkuu-
teen. 

2 Considine, J., Trotter, C. & 
Currey, J. 2015.  
 
Nurses’ documentation of 
physiological observations 
in three acute care settings.  
 
Journal of Clinical Nursing 
25:134-143. 

Tutkia sai-
raanhoita-
jien doku-
mentointia 
fysiologi-
sista ha-
vainnoista 
akuuttihoi-
dossa, si-
sätauti-
osastolla 
sekä kirur-
gisissa yk-
siköissä. 

Kuvaileva eks-
ploratiivinen tut-
kimus. 178 ai-
kuispotilasta, 
jotka olivat hoi-
dossa yhdessä 
sairaalassa kuu-
kauden seuranta-
jakson aikana. 

Dokumentoitujen 
parametrien mää-
rässä sekä taajuu-
dessa oli eroja. 
Etenkin akuu-
teissa tilanteissa 
potilailla tavat-
tiin yksittäisiä 
poikkeavia pe-
ruselintoiminto-
jen arvoja, jotka 
eivät johtaneet 
sellaisinaan jat-
kotoimenpitei-
siin.  

3 Greif, R., Lockey, A.S., 
Conaghan, P., Lippert, A., 
De Vries, W. & Monsierus, 
K.G. 2015. 
 
European Resuscitation 
Council Guidelines for Re-
suscitation 2015. Section 
10. Education and imple-
mentation of resuscitation.  
 
https://cprguidelines.eu/ 

Euroopan 
elvytys-
neuvoston 
suositukset 
elvytys-
koulutuk-
selle. 

ILCORin (Inter-
national Liaison 
Committee on 
Resuscitation) 
asiantuntijaraati 
tutkii tieteellisiä 
tutkimuksia ja 
tieteellistä näyt-
töä arvioimalla 
elvytyksiin liitty-
vien tutkimusten 
näytön vah-
vuutta.  

Vuoden 2015 
kansainväliset ja 
kansalliset elvy-
tysohjeet.  
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4 Herbers, M.D, & Heaser, 
J.A. 2016.  
 
Implementing an in situ 
mock code quality im-
provement program. 
 
American Journal of criti-
cal care 25 (5), 393–399. 

Tutkia sai-
raanhoita-
jien elvy-
tystaitojen 
kohene-
mista, vas-
teaikojen 
ja itseluot-
tamuksen 
muutosta 
kahden 
vuoden 
ajan kestä-
neessä tut-
kimuk-
sessa 

Vasteaikoja mi-
tattiin käytännön 
harjoitteissa oi-
keassa työympä-
ristössä.  Lisäksi 
sairaanhoitajat 
arvioivat osaa-
mistaan arvioi-
malla väittämiä 
(Likert-asteikko). 
Tutkimukseen 
osallistui 124 sai-
raanhoitajaa ja 28 
perushoitajaa. 

Vasteajat parani-
vat huomatta-
vasti. Lisäavun 
kutsuminen pa-
rani 12 %, pai-
neluelvytyksen 
aloittamisen vas-
teaika parani  
52 % ja ensim-
mäisen defibril-
laatioiskun anta-
minen parani 
ajallisesti 37 %.  

5 Large, C. & Aldridge, M. 
2018.  
 
Non-technical skills re-
quired to recognise and es-
calate patient deterioration 
in acute hospital settings.  
 
Nursing Management 
25(2):24-30. 
 

Selvittää 
mitä ei-
teknisiä 
taitoja hoi-
tajat tarvit-
sevat ha-
vaitakseen 
potilaan ti-
lan huo-
nontumi-
sen. Ta-
voitteena 
nostaa 
esiin käy-
täntöjä ja 
koulutuk-
sen stan-
dardeja 
sekä pa-
rantaa po-
tilasturval-
lisuutta 

Kirjallisuuskat-
saus ja temaatti-
nen analyysi. 
14 artikkelia, 
jotka oli julkaistu 
vuosina 2007-
2017. 

Tutkimuksista 
nousi esiin kolme 
isoa teemaa, 
jotka olivat intui-
tio, kliininen 
päätöksenteko ja 
kommunikaatio. 

6 Le Lagadec, M.D. & 
Dwyer, T. 2016.  
 
Scoping review: The use of 
early warning systems for 
the identification of in-hos-
pital patients at risk of de-
terioration.  
 
Australian Critical Care. 

Tarkoituk-
sena rapor-
toida eri 
EWS-jär-
jestelmien 
tehokuu-
desta tun-
nistaa poti-
laan tilan 
huonontu-
minen.  

Kartoittava kat-
saus. 
Kirjallisuushaun 
tuloksena 565 ar-
tikkelia, joista 
tutkimukseen va-
littiin 21 kappa-
letta. 

Mahdollisimman 
yksinkertaiset 
järjestelmät tun-
nistavat huonon-
tumisen potilaan 
tilassa parhaiten.  
Pistejärjestelmät 
ovat riippuvaisia 
inhimillisistä te-
kijöistä, sillä ne 
vaativat hoitajan 
reagoimisen pis-
temäärän ylittä-
essä hälytyskyn-
nyksen. Järjestel-
miä ehdotettiin 
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käytettäväksi 
muun kliinisen 
päätöksenteon tu-
kena. 

7 Lockey, A.S., Dyal, L., Ki-
mani, P.K., Lam. J., Bull-
ock, I., Buck, D., Davies, 
R.P. & Perkins, G.D. 2015. 
 
Eletronic learning in ad-
vanced resuscitation train-
ing: The perspective of the 
candidate.  
 
Resuscitation 97, 48-54. 
https://www.resuscitation-
journal.com/.  

Tutkia mi-
ten sähköi-
nen oppi-
misympä-
ristö ote-
taan vas-
taan ja mi-
ten se hy-
väksytään 
osaksi el-
vytyskou-
lutusta 

Perinteinen kah-
den päivän ALS-
kurssi lähipäivi-
neen ja toinen 
monimuoto/verk-
kokurssi. Kysely-
lomake koke-
muksista osallis-
tujille.  

Perinteinen kah-
den päivän ALS-
kurssi mielletään 
useimmilta osil-
taan paremmaksi 
kuin sähköisen 
osuuden sisältävä 
yhden lähipäivän 
sisältävä kurssi. 
Osallistujat oli-
vat vahvasti sitä 
mieltä, että kas-
vokkain tapah-
tuva luennointi 
on parempi 
muoto oppia kuin 
sähköisen mate-
riaalin läpikäynti. 
Myös perinteiset 
workshopit/taito-
pajat koettiin pa-
remmaksi kuin 
interaktiivinen 
sähköinen mate-
riaali. 

8 Mok, W.Q., Wang, W. & 
Liaw, S.Y. 2015.  
 
Vital signs monitoring to 
detect patient deterioration: 
An integrative literature re-
view.  
 
International Journal of 
Nursing Practice. 21, 91-
98. 

Tutkia te-
kijöitä, 
jotka vai-
kuttavat 
vuodeosas-
tolla poti-
laiden vi-
taalielin-
toiminto-
jen rekiste-
röimiseen, 
potilaiden 
tilan huo-
nontumi-
sen tunnis-
tamiseen ja 
siihen rea-
goimiseen. 

Integroiva kirjal-
lisuuskatsaus. 
20 vuosina 1990-
2012 julkaistua 
tutkimusta. 

Tutkijat tunnisti-
vat useita eri te-
kijöitä, jotka he 
jaottelivat kol-
meen isompaan 
pääryhmään: po-
tilaasta riippuvat 
tekijät, hoitajasta 
riippuvat tekijät 
sekä organisaa-
tiosta riippuvat 
tekijät. 

9 Petersen, J.A. 2018. 
 
Early warning score chal-
lenges and opportunities in 
the care of deteriorating pa-
tients.  
 

Tutkia 
EWS-pis-
tejärjestel-
män eri 
näkökohtia 
sekä mää-
rittää syitä 

Väitöskirja. 
1) 144 potilaan 
peruselintoimin-
tojen arviointi 
EWS-pisteytyk-
sellä. Tiedot 

1) Potilaiden 
säännöllinen mo-
nitorointi oli 
puutteellista. Po-
tilaista, joiden 
EWS-pisteet oli-
vat 9 tai 
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Danish Medical Journal 
65(2). 

siihen, 
miksi ky-
seistä pro-
tokollaa ei 
noudateta 
hätätilapo-
tilaiden 
hoidossa. 

kerättiin 1.1.-
30.6.2013. 
 
2) Haastattelutut-
kimus. Tiedot ke-
rättiin 20.7.-
29.10.2014. 
 
3) Satunnaistettu 
tutkimus. 1346 
potilaan perus-
elintoiminnot, 
näistä 544 poti-
laan tiedot hy-
väksyttiin tutki-
mukseen. Tiedot 
kerättiin 1.9.-
14.12.2014.  

enemmän, vain 
53% ilmoitettiin 
eteenpäin eri-
koislääkärille tai 
MET-ryhmälle. 
2) EWS-proto-
kollan käytölle 
havaittiin useita 
estäviä ja helpot-
tavia tekijöitä. 
3)  Mittausten to-
teuttamisen aika-
välillä ei todettu 
olevan merki-
tystä tilan huono-
nemisen tunnis-
tamisessa. 

10 Roh, Y.S., Issenberg, B., 
Chung, H.S., Kim, S.S. & 
Lim, T.H. 2013. 
 
A survey of nurses’ per-
ceived competence and ed-
ucational needs in perform-
ing resuscitation.  
 
The Journal of Continuing 
Education in Nursing. 
44(5), 230–236. 

Tutkia, mi-
ten sai-
raanhoita-
jat arvotta-
vat omaa 
osaamista 
ja kompe-
tenssiaan, 
minkä-
laista kou-
lutusta he 
haluavat 
saada ja 
mitkä teki-
jät vaikut-
tavat kom-
petenssin 
muodostu-
miseen 

Strukturoitu ky-
selylomake Li-
kert-asteikolla lä-
hetettiin 540 hen-
kilölle, vastauk-
sia palautui 531. 

Teknisissä tai-
doissa potilaan 
monitorointi, li-
säavun kutsumi-
nen paikalle, il-
mateiden hallinta 
(imu, hapetus) ja 
hätätilapotilaan 
tunnistaminen 
osattiin. Osaa-
mistaso oli 
huono elvytyk-
sen jälkeisessä 
hoidossa ja pai-
neluelvytyksessä.  
Ei-teknisistä tai-
doista parhaiten 
koettiin osatta-
van resurssien 
hyödyntäminen, 
tehtävien priori-
sointi sekä tarkka 
ja selkeä kom-
munikointi. 
Osaamistaso ko-
ettiin matalaksi 
seuraavissa tilan-
teissa: nopea 
päätöksenteko, 
uudelleenarvi-
ointi, rauhalli-
sena pysyminen 
ja tehtävään kes-
kittyminen. 
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11 Säämänen, J. 2004.  
 
Sydänpysähdyspotilaan pe-
ruselvytys sairaalassa. El-
vytyskoulutuksen ja tausta-
muuttujien yhteys sairaan-
hoitajien elvytystietoihin ja 
-taitoihin.  
 
Turun yliopisto. Lääketie-
teellinen tiedekunta. Hoito-
tieteen laitos. Scripta Lin-
gua Fennica Edita. Sarja C: 
210.Väitöskirja.  
 

Millaiset 
ovat sai-
raanhoita-
jien elvy-
tystiedot- 
ja taidot, 
millainen 
yhteys el-
vytyskou-
lutuksella 
on sairaan-
hoitajien 
elvytystie-
toihin ja -
taitoihin, 
millainen 
yhteys 
tausta-
muuttujilla 
on elvytys-
tietoihin ja 
-taitoihin. 

Kvasikokeellinen 
interventiotutki-
mus, jossa oli 
kaksi tutkittavaa 
ryhmää. Toinen 
oli interven-
tioryhmä ja toi-
nen verrokki-
ryhmä. 
Turun yliopistol-
linen sairaala, si-
sätautien kli-
nikka, tutkimuk-
seen osallistui 
106 sairaanhoita-
jaa   
Tutkimuksessa 
tehtiin alkumit-
taukset, elvytys-
koulutusinterven-
tio, elvytyskoulu-
tuksen jälkeinen 
mittaus sekä seu-
rantamittaus 6-11 
kuukauden kulut-
tua elvytyskoulu-
tusinterventiosta. 
Elvytystiedot eli 
teoriaosaaminen 
kerättiin osallis-
tujilta struktu-
roidulla kyselylo-
makkeella ja el-
vytystaitoja tut-
kittiin ja mitattiin 
havainnoimalla 
ja videoimalla. 

Elvytyskoulutuk-
sen jälkeen inter-
ventioryhmä hal-
litsi verrokkiryh-
mää paremmin 
elvytystaitoja. 
Elvytyskoulutuk-
seen osallistumi-
nen paransi sai-
raanhoitajien el-
vytystaitoja lähes 
kaikilla elvytys-
taitojen osa-alu-
eilla. Yksittäinen 
elvytyskoulutus 
ei parantanut sai-
raanhoitajien pal-
jeventilointitai-
toja riittävästi. 
Yksittäinen kou-
lutuskerta ei 
myöskään riittä-
nyt ylläpitämään 
sairaanhoitajien 
elvytystaitoja. 
Puolen vuoden 
kuluttua koulu-
tuksesta elvytys-
taidot olivat pa-
remmat kuin en-
nen koulutusta, 
mutta selvästi 
heikommat kuin 
heti elvytyskou-
lutuksen jälkeen. 
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Liite 2. Saatekirje  

SAATEKIRJE  
 
19.11.2018 
 
HYVÄ VASTAANOTTAJA 
 
Opiskelemme Tampereen ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan ylempää kor-

keakoulututkintoa hyvinvointiteknologian sekä akuuttihoidon kliinisen asiantuntijan tut-

kintoihin johtavissa koulutuksissa. Teemme opinnäytetyönämme koulutussuunnitelman 

hätätilapotilaan tunnistamisesta ja hoitoelvytyksestä TAYS Sydänsairaalan sydänvuode-

osasto 2:lle. Tutkimuksen tavoite on kehittää kardiologisen vuodeosaston elvytyskoulu-

tusta systemaattisemmaksi.  

 

Koulutussuunnitelman pilotointi toteutetaan sähköpostitse kerättävänä vapaamuotoisena 

kyselynä, johon kutsumme teidät osallistumaan. Osallistuminen pilottiryhmään on vapaa-

ehtoista ja luottamuksellista.  Opinnäytetyön tekijöillä on vaitiolovelvollisuus antamis-

tanne vastauksista. Pyydämme arvioimaan, onko koulutussuunnitelma sellaisenaan käyt-

tökelpoinen, mitä siihen täytyisi lisätä, onko siinä puutteita tai miten suunnitelmaa on 

muokattava, jotta se olisi käyttökelpoinen osaston toiminnassa.  Myös muut kaikki esiin 

tulevat kommentit otetaan huomioon.  

 

Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. 

Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Pyy-

dämme teitä lähettämään vastaukset allekirjoittaneille sähköpostitse 25.11.2018 men-

nessä. 

 

Opinnäytetyömme ohjaajana toimii Marja-Leena Lähteenmäki Tampereen ammattikor-

keakoulusta, puh. 050-5168779. Opinnäytetyön kirjallinen osuus julkaistaan sähköisesti 

osoitteessa www.theseus.fi. Koulutussuunnitelma luovutetaan TAYS Sydänsairaalaan 

käyttöön.  

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Päivi Joutsenkoski (joutsenkoski.paivi@gmail.com 050-4867372)  

Paula Vasama (paula.vasama@health.tamk.fi 050-9111311)  


