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ALKUSANAT 

 

Palopäällystöopintojeni suurin ja pitkäkestoisin ponnistus on ollut kirjoittaa opinnäyte-

työni, jolla on suuri merkitys ammattikorkeakouluopinnoissani sekä mahdollisissa jatko-

opinnoissani. Opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut minulle erittäin avaava ja opettava 

kokemus niin Suomen ensihoitojärjestelmästä kuin myös omasta itsestäni. Opinnäyte-

työni aihe on minulle tärkeä, sillä työskentelen tiiviisti sekä pelastustoiminnan että ensi-

hoitopalvelun parissa. Tämä opinnäytetyö antoi minulle mahdollisuuden yhdistää nämä 

molemmat osaamisalani sekä reilusti eväitä tulevaan työhöni.  

 

Opinnäytetyö tuotettiin yhdessä Pelastusopiston ensihoitotiimin ja Kanta-Hämeen pelas-

tuslaitoksen kanssa. Molemmat yhteistyökumppanini saivat toivottavasti kaipaamaansa 

tietoa oman toimintansa kehittämiseksi. Opinnäytetyö antoi minulle paljon oppia itse 

opinnäytetyöprosessista sekä vahvisti ammattitaitoani sekä pelastustoimen että ensihoi-

don tehtäväkentän parissa. Käsissäsi on mielenkiintoinen aineisto, jota toivottavasti hyö-

dynnetään jatkossa. Ensihoitopalvelu kehittyy jatkuvasti, ja toivon, että aineisto antaa aja-

tuksia ja apua jokaisen pelastuslaitoksen pelastajien ensihoidon osaamisen kehittämistyö-

hön.  

 

Tahdon kiittää erityisesti opinnäytetyöni ohjaajia Pertti Laitista, Hannu Alvaria sekä Niki 

Haakea valtavasta tuesta ja ammatillisesta otteesta opinnäytetyöni ohjaukseen. Kiitän 

myös Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaa kyselyyn osallistumisesta sekä 

kaikkia tämän matkan varrella minua tukeneita henkilöitä, jotka uskoivat kykyihini aina 

silloinkin, kun en itse niihin uskonut. Kiitos! 

 

Rautjärvellä 14.11.2018 

Josefina Nissilä 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen ensihoitojärjestelmä on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana runsaasti 

ja kehitys jatkuu yhä. Osa näistä muutoksista on koskettanut myös ensihoidossa työsken-

televien henkilöiden koulutustasoa. Ensihoidossa työskentelee tänä päivänä ensihoitajan 

ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon, lähihoita-

jan ammattitutkinnon sekä pelastajatutkinnon suorittaneita työntekijöitä. Pelastajatutkin-

non suorittaneita tai aikaisemmin valmistuneita palomies-sairaankuljettajia on käytetty 

ensihoidon työntekijöinä pitkään, etenkin pelastuslaitoksien tuottamassa ensihoitopalve-

lussa. Pelastajien ensihoito-osaamisen taso nouseekin usein ensihoitopiireissä esille, ja 

nykyisen ensihoitoasetuksen mukaan vähintään toisen ensihoitoyksikössä työskentelevän 

on oltava terveydenhuollonammattilainen, johon pelastajatutkinto ei toistaiseksi anna pä-

tevyyttä.  

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla pelastajien ensi-

hoito-osaamisen tasoa sekä heidän valmiuksiaan työskennellä ensihoitoyksiköissä. Pelas-

tajien ensihoidon osaamisen tasoa tai valmiuksia työskennellä ensihoitoyksiköissä on tut-

kittu melko vähän Suomessa, ja tutkimus tulee tarpeeseen ensihoidon opetuksen kehittä-

misen kannalta. Kyselytutkimus järjestetään Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella työsken-

televille pelastajille, ensihoitajille ja ensihoidon kenttäjohtajille. Opinnäytetyöni tarkoi-

tuksena on selvittää mahdollisia kehittämiskohteita Pelastusopistolla tapahtuvassa pelas-

tajatutkinnon ensihoidon koulutuksessa sekä antaa tietoa Kanta-Hämeen pelastuslaitok-

selle mahdollisten lisäkoulutusten tarpeellisuudesta henkilöstölle.  

 

Opinnäytetyö jakautuu teoriaosuuteen, aineiston keräämiseen, aineiston analysointiin 

sekä pohdintaan. Opinnäytetyön teoriaosuuden tarkoituksena on avartaa lukijalle ensihoi-

topalvelun järjestämistä Suomessa, minkä jälkeen lukijan on mahdollisesti helpompi ym-

märtää tutkimuksen analysointia sekä tutkimuksen tarpeellisuutta.  

 

Pelastajatutkinto on mahdollista suorittaa Pelastusopiston lisäksi myös Helsingin pelas-

tuskoululla. Helsingin pelastuskoululla suoritettavaan tutkintoon tai sen sisältöön ei tässä 

opinnäytetyössäni oteta kantaa.  
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2 ENSIHOITOJÄRJESTELMÄ SUOMESSA 

 

Ensihoitojärjestelmä on muuttunut Suomessa viimeisten vuosikymmenien aikana radi-

kaalisti ja luultavimmin kehitystä sekä muutoksia on vielä runsaasti luvassa. Viime vuo-

sikymmenen aikana suurin muutos ensihoitopalveluiden järjestämisessä oli sosiaali- ja 

terveysministeriön 6. huhtikuuta 2011 antama asetus ensihoitopalvelusta, asetus astui voi-

maan 1. toukokuuta 2011. Terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti ensihoidon järjestämis-

vastuu siirtyi kunnilta sairaanhoitopiirien kuntayhtymille. Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava ensihoitopalvelusta 

vastaava lääkäri, jonka tehtävänä on johtaa alueen ensihoitopalvelua sekä ensihoitopal-

velun toimintaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja alueen palvelutasopää-

töksen mukaisesti. (Terveydenhuoltolaki 1326 / 2010, 39§; Laki terveydenhuoltolain 

muuttamisesta 1516 / 2016, 39§; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalve-

lusta 585/2017, 9§). 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 

ensihoitopalvelua järjestäessään 

 

1) vastattava ensihoitovalmiuden ylläpidosta, johdettava ensihoitopalvelun operatii-

vista toimintaa ja laadittava ohjeet potilaiden hoidon tarpeen arviosta ja hoitoon oh-

jauksesta terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestä-

missopimuksen mukaisesti 

 

2) vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkea-

vista erityistilanteista ja niihin varautumisesta 

 

3) laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvas-

tuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettaviksi 

 

4) sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turva-

taan potilaiden ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä 
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5) sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulku-

neuvojen käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

6) vastattava alueensa väestön neuvonnasta ja tiedottamisesta ensihoitopalveluun kuu-

luvissa asioissa 

 

7) tarvittaessa tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien ajoneuvojen so-

veltuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit 

 

8) seurattava ja tuotettava erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen, aluehallintoviras-

ton, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen käyttöön tunnuslukuja ensihoitopalvelun toiminnasta palvelutasopäätöksen to-

teutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi 

 

9) sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä 

vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito) 

 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, 2 §). 

 

Ensihoitopalveluista annetun asetuksen mukaisesti jokaisella erityisvastuualueella on ol-

tava ensihoitokeskus, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen erityisvastuualueensa sairaan-

hoitopiirien ensihoitopalvelua sekä antaa ensihoitopalvelua koskevia ohjeita huomioiden 

alueelliset erityispiirteet. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on sovittaa erityisvastuualueen 

valtakunnallisia ohjeita alueellansa sekä seurata ensihoitopalvelun toiminnan tunnuslu-

kuja ja vaikuttavuutta ja hyödyntää saamaansa tietoa ensihoitopalvelua koskevaan tutki-

mustoimintaan. Erityisvastuualueella ensihoitopalveluissa käytettävien sähköisten poti-

lastietojärjestelmien ja muiden tarvittavien tietojärjestelmien yhteensovittaminen sairaan-

hoitopiirien kanssa sovittuun toiminnalliseen kokonaisuuteen on osaltaan ensihoitokes-

kuksen tehtävä.  (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, 3 

§) 

 

Asetuksen mukaan jokaisella erityisvastuualueella tulee olla ympärivuorokautinen ensi-

hoitolääkärin päivystys vähintään yhdessä toimipisteessä. Päivystävän ensihoitolääkärin 
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tehtävänä on johtaa ensihoitoyksiköiden tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja 

vastata hoito-ohjeiden antamisesta ensihoidon kenttäjohtajille ja ensihoitoyksiköille. Päi-

vystävän ensihoitolääkärin järjestämisestä erityisvastuualueelle vastaa erityisvastuualu-

een ensihoitokeskus. Päivystävällä ensihoitolääkärillä tulee olla tehtävään soveltuva lää-

ketieteen erikoisalan koulutus, hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen sekä koke-

musta ensihoitopalvelun toiminnasta. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopal-

velusta 585/2017, 9 §.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluita koskevan asetuksen mukaisesti sai-

raanhoitopiirillä tulee olla ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat. 

Kenttäjohtajat toimivat ensihoitopalvelun tilannejohtajina ensihoitopalvelusta vastaavan 

lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa riippumatta siitä, millä tavoin en-

sihoitopalvelu on alueella järjestetty. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopal-

velusta 585/2017, 10 §.)  
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3 OSAAMINEN PERUSTASON ENSIHOIDOSSA 

 

Suomessa ensihoitojärjestelmän valmius potilaan hoitoon sairaalan ulkopuolella koostuu 

ensivastetoiminnasta, perus- ja hoitotason ensihoidosta sekä ensihoitolääkärin toteutta-

masta hoidosta. Ensihoidon eri tasot perustuvat henkilöstön osaamiseen, joka määrittää 

myös sen, mitä kulloinkin pystytään potilaan hyväksi ensihoitotilanteessa tekemään. Por-

rastetun ensihoitojärjestelmän tarkoituksena on saada potilaan luokse oikeantasoinen en-

sihoitoyksikkö sekä mahdollistaa avun saanti mahdollisimman nopeasti hätäpuhelun jäl-

keen. (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen 2015, 23; Castrén, Helveranta, 

Kinnunen, Korte, Laurila, Paakkonen, Pousi & Väisänen 2012, 20) Vastaavanlaisia por-

rastettuja ensihoitojärjestelmiä on olemassa myös muualla maailmassa, esimerkiksi Yh-

dysvalloissa perustason ensihoitajaa vastaa Emergency Medical Technicians (EMT) -ni-

mikkeellä toimiva ensihoitaja ja hoitotason ensihoitajaa Paramedic -nimikkeellä toimiva 

ensihoitaja. (MedicOne Medical Response 2009.) 

 

Opetusministeriö on asettanut ensihoitajien ammatilliselle osaamiselle edellytyksiä. Näi-

den edellytyksien mukaan ensihoitajan tulee hallita ensihoitotehtäviä itsenäisesti sekä 

kyetä tekemään itsenäisiä päätöksiä potilaan hoitoon liittyen. (Lehto 2015, 53.) 

 

Opetusministeriön mukaan ensihoitajan ammatillisen osaamisen alueita ovat  

1. eettinen toiminta 

2. ensihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö 

3. ensihoitotilanteiden turvallisuus 

4. ensihoidon teknologia, laitteisto ja välineistö 

5. ensihoidon tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen 

6. eri-ikäisten ensihoidon tarpeen arviointi, peruselintoimintojen turvaaminen, työ-

diagnoosin tekeminen ja löydösten mukainen hoito 

(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006). 

 

Potilaalle annettavassa ensihoidossa hoidon nopeus ja laatu on tärkeää. Ensihoidon laa-

tuun vaikuttavat ensihoitajien kokemus, motivoituneisuus ja kouluttautuminen. (Kotialho 

& Nikkilä 2011, 7.) Asenne, motivaatio, kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet 
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vaikuttavat yksilön osaamiseen tietojen ja taitojen lisäksi. Oppijan henkilökohtiaset omi-

naisuudet, asenne ja arvot opittavaan aihekokonaisuuteen sekä motivaatio antavat toimin-

nalle suunnan. Parhaiten ammatillista osaamista voidaan hyödyntää myönteisen asenteen 

ja riittävän motivaation rinnalla. (Lehto 2015, 6.)  

 

 

3.1 Osaamisvaatimukset 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta on asettanut ensihoidon henki-

löstölle pätevyys- ja koulutusvaatimukset. Asetuksessa erotellaan ensivasteen, perustason 

ensihoidon ja hoitotason ensihoidon henkilöstön pätevyydet sekä koulutusvaatimukset. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, 8 §.) 

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ensihoidon osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin 

on kirjattu tarkemmin ammattitaitovaatimuksia, jotka opiskelijan ja tutkinnon suorittajan 

tulee hallita. Kirjatut ammattitaitovaatimukset ovat kaikille sosiaali- ja terveysalan perus-

tutkinnon opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille samat valtakunnallisesti oppilaitoksesta 

riippumatta. (Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustut-

kinto, lähihoitaja 2014, 38 – 48). Pelastajakoulutuksen ensihoidon osaamisvaatimukset 

löytyvät pelastajan koulutusohjelman opetussuunnitelmasta (Pelastajan koulutusohjel-

man opetussuunnitelma 2018, 46 – 56). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ensihoi-

don osaamisalan ammattitaitovaatimukset ja pelastajan koulutusohjelman ensihoidon 

osaamistavoitteet noudattavat samaa yhtenäistä linjaa keskeisten osaamistavoitteiden 

suhteen.  

 

 

3.2 Osaamisen arviointi pelastajatutkinnossa 

 

Osaamista arvioitaessa arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen 

ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelu-

menetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoit-

taa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. (Opiskelijan arvioin-

nin hyviä käytäntöjä 2008, 18.) 
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Pelastajatutkinnon ensihoito-opetuksessa jokaiselle ensihoito-opetuksen kurssille on 

määritelty osaamistavoitteet ja oppimista arvioidaan pelastajaoppilaiden osaamista työ-

prosessin hallinnan, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnan, työnperustana 

olevan tiedon hallinnan sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen osalta. Pelastajatutkin-

nossa arviointikriteerit ovat asteikolla 1 – 5. (Pelastajan koulutusohjelman opetussuunni-

telma 2018, 46 – 56.) 

 

Pelastajatutkinnossa osaamista arvioidaan kirjallisien kokeiden sekä käytännön kokeiden 

avulla. Osaamisen arviointiin vaikuttavat myös niin sanotut jatkuvat näytöt, joita ovat 

esimerkiksi opiskelijan huolellisuus, aktiivisuus, poissaolot ja kotitehtävien suorittami-

nen. Jatkuvien näyttöjen arviointi on varsin subjektiivista, ja pääpaino arvioinnissa on 

muissa arviointimenetelmissä. Jatkuvat näytöt voivat kuitenkin korottaa tai laskea opis-

kelijan arvosanaa enintään yhdellä numerolla. (Pelastajan koulutusohjelman opetussuun-

nitelma 2018, 46 – 56 ja 59.) 

 

 

3.3 Itsearviointi 

 

Itsearviointi on tärkeää opinnäytetyössäni, sillä kyselyyn osallistuneet pelastajat arvioivat 

omaa osaamistaan itsearvioinnin menetelmillä. Itsearviointi koostuu arvioijan oman toi-

minnan analyysistä, joka suhteutetaan tavoitteisiin ja tuloksiin. Itsearvioinnissa pohditaan 

kriteerit tai normit, minkä jälkeen omaa työtä tai oppimista arvioidaan näiden kriteerien 

tai normien mukaisesti. Itsearviointi on taito, joka kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa. Oppijalla tulisi olla mahdollisuus arvioida oppimistaan yhdessä opettajan, muiden 

opiskelijoiden, huoltajien ja työelämän edustajien kanssa, jotta oppijan itsearviointitaidot 

kehittyvät. Oppijan saama palaute kehittää hänen itsetuntemustaan, jolla on suuri rooli 

itsearvioinnissa. (Karvonen 2001, 35 – 36.) Tässä opinnäytetyössä tutkittavan henkilös-

tön osaaminen on määritelty tutkittavien työntekijöiden itsearvioinnista sekä heidän tut-

kimukseensa osallistuneiden kollegojen arvioinnista. 
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4 ENSIHOIDON HENKILÖSTÖN KOULUTUS 

 

Ensihoidossa työskentelee eritasoisia henkilöitä eri tehtävissä. Ensihoidossa voidaan kar-

keasti jaotella työntekijät perustason ensihoitajiin, hoitotason ensihoitajiin sekä ensihoi-

tolääkäreihin. Ensihoitoyksiköissä työskentelee nykyisin vielä monen eri koulutuksen 

saaneita ensihoitajia. Valtakunnallisesti ensihoitajien pätevyyksiä on kuitenkin alettu oh-

jeistamaan ja seuraamaan yhteisillä pätevyysvaatimuksilla, joiden tarkoituksena on ollut 

yhdenmukaistaa koulutusta ja taata ensihoitajien osaamisen taso.  

 

Tällä hetkellä ensihoitoon ei ole voimassa olevaa yhtenäistä valtakunnallista koulutus-

vaatimusta vaan jokainen sairaanhoitopiiri määrittää itse kelpoisuusvaatimuksensa alueen 

palvelutasopäätöksessä. Ensihoitopalvelusta annetussa asetuksessa on kuitenkin määri-

telty ensihoitohenkilöstön vähimmäiskoulutusvaatimukset, joiden tulee täyttyä. Sairaan-

hoitopiirin palvelutasopäätöksessä voidaan määrittää asetusta tiukemmat kriteerit alueel-

lisesti. Palvelutasopäätöksessä määritellään alueen ensihoitopalvelussa työskentelevältä 

henkilöstöltä edellytettävä perus- ja lisäkoulutus, jotka koskevat koko ensihoitopalvelun 

henkilöstöä riippumatta palvelun tuottajasta. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä 

myös ensivastehenkilöstön, kenttäjohtajien ja ensihoitolääkäreiden koulutusvaatimukset. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 385/2017, 8 §; Ohje ensihoi-

don palvelutasopäätöksen laatimiseksi 2017, 9 ja 22.) 

 

Ensihoitopalvelu on muuttunut kiinteäksi osaksi terveydenhuollontoimintaa ja sen vuoksi 

on perusteltua, että ensihoidossa potilaan hoidosta vastaa terveydenhuollon ammattihen-

kilö. Ensihoitopalvelussa työskentelevien koulutustausta on vaihteleva, aikaisemmin en-

nen ensihoidon varsinaisten koulutusohjelmien kehittämistä ensihoidossa suurin osa hen-

kilöstöstä oli saanut lääkintävahtimestari-sairaankuljettajakoulutuksen, apuhoitajakoulu-

tuksen tai palomies-sairaankuljettajakoulutuksen. Palomies-sairaankuljettajakoulutuksen 

saaneet henkilöt eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia. Ensihoidossa on myös työs-

kennellyt pieni määrä henkilöitä, joilla ei ole ollut ensihoitoalan koulutusta vaan he ovat 

hankkineet osaamisensa erilaisten kurssien ja käytännön kokemuksien myötä. Ensihoidon 

erityisluonteen ja nopean kehittymisen myötä on kuitenkin ollut tarve luoda koulutusoh-

jelmia, jotka vastaavat paremmin ensihoidon vaatimuksia. (Muistio: Sosiaali- ja terveys-

ministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2011, 9.) 



12 

 

4.1 Ensivastehenkilöstö 

 

Ensivastehenkilöstöllä tarkoitetaan vähintään ensivastekoulutuksen saaneita henkilöitä. 

Ensivastehenkilöstö koostuu usein maallikkoauttajista, joilla ei ole sosiaali- ja terveysalan 

tutkintoa. Ensivastehenkilöstö on tavallisimmin sopimuspalokunnan vapaaehtoisia autta-

jia, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 

suunnittelemat palokuntien ensiapukurssin sekä palokuntien ensivastekurssin. Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestön lisäksi myös esimerkiksi Suomen Punainen Risti (SPR) ja 

Meripelastusseura antavat ensivastekoulutusta henkilöille, jotka toimivat ensivasteessa. 

Kurssien lisäksi ensivastehenkilöstön on harjoiteltava ja pidettävä tietonsa ajan tasalla. 

Vastuu ensivastehenkilöstön osaamisesta ja koulutusten järjestämisestä on palvelun osta-

valla sosiaali- ja terveyspiirillä. Ensivasteyksikkötoiminnan alueellisesta tarpeesta ja käy-

töstä päätetään ensihoidon palvelutasopäätöksessä, johon myös kirjataan henkilöstöltä 

vaadittava koulutus. (Nissilä 2010, 2, 7 – 9 ja 12 – 14.) 

 

 

4.2 Pelastaja 

 

Pelastajatutkinto on pelastusalan perustutkinto, josta säädetään Pelastusopistosta anne-

tulla Valtioneuvoston asetuksella 658/2006. Pelastajatutkinnon voi suorittaa Pelastus-

opistossa Kuopiossa ja sen suorittaminen kestää 1,5 vuotta. Pelastajatutkinto on 90 opin-

topisteen (op) laajuinen tutkinto, joka koostuu perusopinnoista (14 op) ja ammattiopin-

noista (76 op). Ammattiopinnoissa pelastajaopiskelija opiskelee onnettomuuksien eh-

käisyä (10 op), pelastustoimintaa (37 op) sekä ensihoitoa (29 op). Pelastajaopiskelijat 

suorittavat opintojensa aikana perustason ensihoidon hoitovelvoitteet ja ovat päteviä työs-

kentelemään perustason ensihoitajina. Pelastajan työparina ensihoitoyksikössä on kuiten-

kin aina työskenneltävä rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen. Pelastajatutkintoa 

vastasi aikaisempi palomies-sairaankuljettajan tutkinto, jonka ensihoitoa koskeva osuus 

oli nykymuotoiseen pelastajatutkintoon verrattuna selvästi pienempi. (Pelastajatutkinnon 

opetussuunnitelma; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, 

8 §.) 
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(Muistio: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2011, 11). 

 

Pelastusopiston järjestämässä pelastajatutkinnossa ensihoidon opiskelua on 29 opintopis-

tettä, joka koostuu kuudesta ensihoidon opintojaksosta. Ensihoidon opetuksessa käsitel-

lään ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, mikrobiologiaa ja aseptiikkaa. Opetuksessa käy-

dään läpi sisätautipotilaiden ja vammatutuneiden potilaiden ensihoitoa sekä monipotilas-

tilanteita. Opetus sisältää ensihoitajan tarvitsemia teknisiä taitoja kuten esimerkiksi väli-

neoppia ja ergonomiaa. Taulukossa 1 on esitelty pelastajatutkinnon ensihoidon opetuksen 

opintorakenne. Opetus antaa ammatillisia valmiuksia potilaan kohtaamiseen, kommuni-

kaatioon ja vuorovaikutukseen, kuoleman kohtaamiseen sekä dokumentaatioon. Opetus 

sisältää myös ensihoidon hallinnon osuuden, joka antaa opiskelijalle tietoa ensihoitopal-

velun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, ensihoidon historiasta sekä kent-

täjohtojärjestelmästä. (Pelastajatutkinnon opetussuunnitelma Pelastajakurssi 106-109 

2018, 46 – 56.) 

 

TAULUKKO 1: Pelastajatutkinnon ensihoito-opetus koostuu kuudesta opintojaksosta 

(Pelastajatutkinto opetussuunnitelma Pelastajakurssi 106-109 2018, 46-56). 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Nykyinen pelastajatutkinto antaa hyvät valmiudet perustasoisessa ensihoidossa toi-

mimiseen yhdessä terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneen henkilön kanssa, vaikka 

pelastajatutkinto ei ole terveydenhuoltoalan ammattitutkinto.”  

 

Pelastajatutkinnon ensihoito-opetus 29 op  

Anatomia, fysiologia, mikrobiologia ja tautioppi 3 op 

Ensihoidon perusteet 6 op 

Ensihoito-oppi 8,5 op 

Ensihoidon syventävät opinnot I 7,5 op 

Ensihoidon syventävät opinnot II 2,5 op 

Perustasoisten ensihoitovalmiuksien arviointijärjestelmä 1,5 op 
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4.3 Perustason ensihoitaja 

 

Perustason ensihoitajana voi työskennellä ensihoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja, 

pelastaja tai sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja, 

joka ei ole käynyt 30 opintopisteen laajuista ensihoidon lisäkoulutusta (Sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, 8 §). 

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on ammatillinen perustutkinto, jonka suorittanut 

henkilö saa käyttää tutkintonimikettä lähihoitaja. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 

suoritettava lähihoitajan tutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp), joka muo-

dostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) sekä 

vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Ensihoidon osaamisala on yksi valittavista 

tutkinnon osaamisaloista, ja se antaa pätevyyden toimia ensihoidossa perustason ensihoi-

tajana. Ensihoidon osaamisalan opinnot suoritetaan viimeisenä lukuvuotena, ja opiskeli-

jat valikoituvat osaamisalalle useimmiten toisen lukuvuoden aikana. Ensihoidon osaamis-

alalla ammatillisessa tutkinnon osassa opiskelija opiskelee ensihoitopalveluissa toimi-

mista (35 osp) ja lisäksi opiskelija valitsee 15 osp laajuisen päivystyspolikliinisen hoito-

työn, perioperatiivisen hoitotyön tai immobilisaation toteuttamisen valinnaiseksi tutkin-

non osaksi. (Opetushallitus Ammatillisen tutkinnon perusteet, Sosiaali- ja terveysalan pe-

rustutkinto, lähihoitaja 2014. Määräys 79/011/2014, 6 – 9.) 

 

 

 

 

(Muistio: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2011, 10.) 

 

Opetushallitus on käynnistänyt vuosiksi 2014 – 2018 sosiaali- ja terveysalan perustutkin-

non (180 osp) perustason ensihoidon osaamisalan koulutuskokeilun. Koulutuskokeilua 

on perusteltu ensihoitopalvelujen organisoinnin ja henkilöstön kelpoisuuksiin liittyvillä 

säännöksillä sekä ensihoitopalvelussa tapahtuneilla muutoksilla. Koulutuskokeilua on pe-

rusteltu myös ensihoito-osaamisen vaativuudella, johon vaikuttavat pidentyneet siirtokul-

jetukset, monisairaat ja huonokuntoiset potilaat, potilasturvallisuus sekä kotona annetta-

”Nykyisistä tutkinnoista lähihoitajan koulutus ensihoidon koulutusohjelmalla on perusta-

soisen ensihoidon tehtäviin parhaiten soveltuva. Sitä vastaavat aikaisemmat lääkintävah-

timestari-sairaankuljettajan ja apuhoitajan koulutukset.”   
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van hoidon ja työhön liittyvän teknologian osaamisvaatimuksien kasvu. Koulutuskokei-

lusta valmistuvien tutkintonimike on perustason ensihoitaja, vaikka sosiaali- ja terveys-

alan perustutkinnon tutkintonimike on lähihoitaja. Osaamisalan tarkoituksena on painot-

taa opintoja aikaisempaa enemmän ensihoitoon, ja siksi osaamisalaan haetaan erikseen 

yhteishaussa. Näin koko kolmivuotisen opiskelun aikana voidaan painottaa opintoja en-

sihoidon näkökulmasta. (Opetushallituksen päätös 80/422/2015. 1 ja 6 - 8; Kokeiluoh-

jelma välinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut 2014–

2018. 1 ja 6 – 8; Ammatillisen perustutkinnon kokeilussa noudatettavat tutkinnon perus-

teet. Määräys 22/011/2015, 1 – 4.) 

 

 

4.4 Hoitotason ensihoitaja 

 

Hoitotason ensihoitajana voi työskennellä 240 opintopisteen laajuisen ensihoitaja ammat-

tikorkeakoulututkinnon suorittanut ensihoitaja tai 210 opintopisteen laajuisen sairaanhoi-

tajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 

opintopisteen laajuisen ensihoidon lisäkoulutuksen. Ensihoitaja AMK -tutkinnon opinto-

rakenne on suunniteltu tukemaan sairaalan ulkopuolista ensihoitoa, sairaanhoitaja AMK 

-tutkinto ei anna vastaavaa osaamista ilman lisäkoulutusta.  (Sosiaali- ja terveysministe-

riön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, 8 §.) 

 

 

4.5 Kenttäjohtaja 

 

Ensihoidon kenttäjohtajalla on oltava suoritettuna ensihoitajan ammattikorkeakoulutut-

kinto tai hänen tulee olla laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut lisäksi hoitotason 

ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen lisäkoulutuksen. Ammatti-

korkeakoulututkinnon lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen 

ja operatiivinen osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kokemus ensihoitopalvelusta. (So-

siaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017, 10 §.) 
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5 ENSIHOITOPALVELU KANTA-HÄMEESSÄ 

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on yksi Suomen kahdestakymmenestäkahdesta pelastuslai-

toksesta ja sen toiminta-alue muodostuu yhdestätoista Kanta-Hämeen maakunnan alu-

eella sijaitsevasta kunnasta. Nämä kunnat ovat Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hä-

meenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Kuntien maantie-

teellinen sijainti Kanta-Hämeen maakunnassa on merkitty kuvaan 1.Maakunnan ennak-

koväkiluku on heinäkuussa 2018 Hämeen liiton väestökatsauksen mukaan 172 076 hen-

kilöä.  (Sisäministeriö pelastusosasto; Väestökatsaus heinäkuu 2018, 1.)  

 

 

KUVA 1: Kanta-Hämeen kunnat sijoitettuna kartalle (Kanta-Hämeen maakunnallinen 

terveydenhuoltoselvitys 2013, 16). 

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos tuottaa maakunnan ensihoitopalvelun Kanta-Hämeen sai-

raanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Ensihoitopalvelu käsittää 

ensivastetoiminnan, perustasoisen ja hoitotasoisen ensihoidon, ensihoidon kenttäjohtojär-

jestelmän sekä hoitolaitossiirrot. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella on välittömässä läh-

tövalmiudessa kolmetoista hoitotason ensihoitoyksikköä ja neljä perustason ensihoitoyk-
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sikköä. Ensihoitoyksiköiden hoitovalmius, asemapaikka ja toiminta-aika on esitetty tau-

lukossa 2. Hoitotason ensihoitoyksiköstä toinen työntekijä on hoitotason ensihoitaja ja 

toinen työntekijä on perustason ensihoitaja, joka voi olla myös perustason hoitovelvoit-

teet saanut pelastaja. Perustason ensihoitoyksiköt ovat miehitetty kahdella perustason en-

sihoitajalla. (Ensihoidon palvelutason määritys 2012, 13; Alvari 14.2.2016). 

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ensihoitopalvelun henkilöstö virka-aikana aikana: 

• 1 kenttäjohtaja 

• 2 ensihoitoesimiestä sijoitettuna hoitotason ensihoitoyksikköön  

• 13 hoitotason ensihoitajaa  

• 14 perustason ensihoitajaa 

• 7 pelastajaa 

(Alvari 14.2.2016). 

 

Pelastajat työskentelevät sekä ensihoidossa että pelastustoiminnassa. Pelastustoiminnan 

osuus pelastajien työajasta vaihtelee asemapaikan mukaan 60 % - 75 % ja ensihoidon 

osuus on 25 % - 40 %. (Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 22, 42.) 
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TAULUKKO 2: Ensihoitoyksiköt Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueella (Ensihoidon 

palvelutason määritys 2012, 14 – 15; Alvari 14.2.2016). 

  

Yksikkö Hoitovalmius Asema-

paikka 

Toiminta-aika 

EKH 421 Hoitotaso Hämeenlinna Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 422 Hoitotaso Hämeenlinna Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 423 Hoitotaso Hämeenlinna Arkipäivisin klo 08:00-20:00, lauantaisin 

klo 08:00-16:30, sunnuntaisin klo 08:00-

16:00 

EKH 424 Hoitotaso Hämeenlinna Maanantaista torstaihin klo 08:00-20:00, 

perjantaisin klo 10:00-22:00, lauantaisin 

klo 13:30-22:00, sunnuntaisin klo 14:00-

22:00 

EKH 425 Hoitotaso Tuulos Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 426 Hoitotaso Hattula Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 427 Hoitotaso Janakkala Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 621 Hoitotaso Riihimäki Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 622 Hoitotaso Riihimäki Arkipäivisin klo 10:00-22:00, lauantaisin 

klo 09:00-17:30, sunnuntaisin klo 09:00-

17:00 

EKH 623 Hoitotaso Hausjärvi Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 624 Hoitotaso Loppi Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 721 Hoitotaso Forssa Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 722 Hoitotaso Forssa Kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuoro-

kauden 

EKH 431 Perustaso Hämeenlinna Arkipäivisin klo 09:00-16:39 

EKH 432 Perustaso Hämeenlinna Arkipäivisin klo 13:21-21:00 

EKH 631 Perustaso Riihimäki Arkipäivisin klo 08:00-15:39 

EKH 731 Perustaso Forssa Kaikkina viikonpäivinä klo 09:00-16:39 
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA AINEISTON KERÄYS 

 

Opinnäytetyöni tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kyselyn avulla pelastajien ensi-

hoito-osaamisen tasoa pelastajien, ensihoitajien sekä ensihoidon kenttäjohtajien arvioi-

mana. Tutkimuksen antamien tietojen perusteella pelastajien ensihoitokoulutusta voidaan 

kehittää soveltuvin osin sekä pelastajille järjestää täydennyskoulutusta pelastuslaitok-

sissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös tarkastella kriittisesti, minkälaiset toiminta-

valmiudet pelastajatutkinto antaa ensihoidon työtehtäviin sekä onko pelastajatutkinnon 

ensihoidon opetus tällä hetkellä riittävä oppimäärä ensihoitotyön vaativuuteen nähden.  

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmaksi voidaan asettaa pelastajien ensihoidon osaamisen 

taso, josta määräytyvät seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Mitkä ensihoidon osa-alueet pelastajat kokevat vahvimmaksi osaamisalueiksi? 

2. Mitkä ensihoidon osa-alueet ensihoitajat ja kenttäjohtajat kokevat pelastajien vah-

vimmiksi osaamisalueiksi? 

3. Mitkä ensihoidon osa-alueet pelastajat kokevat heikoimmiksi osaamisalueiksi? 

4. Mitkä ensihoidon osa-alueet ensihoitajat ja kenttäjohtajat kokevat pelastajien hei-

koimmiksi osaamisalueiksi? 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimus-

menetelmää. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä toimi kysely, jonka tuloksia analysoi-

tiin. Opinnäytetyön kyselytutkimus osoitettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelasta-

jille, ensihoitajille ja ensihoidon kenttäjohtajille. Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol 

-kyselynä, joka jaettiin vastaajille sähköpostilinkkinä. Kyselyyn vastasi 25 pelastuslai-

toksen työntekijää. Kysely rakennettiin antamaan tietoa pelastajien ensihoidon osaamis-

tasosta sekä antamaan näkökulmia ja kehittämisajatuksia ensihoitokoulutuksen kehittä-

miseen ja ensihoidon lisäkoulutuksen tarpeellisuuteen.  
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7 AINEISTON ANALYSOINTI 

 

Vastauksien analysoinnissa on kiinnitetty huomiota opinnäytetyön aiheen mukaisesti 

pelastajien ensihoito-osaamiseen. Kyselyn vastauksista käy ilmi lisäksi monia muita 

kiinnostavia aihekokonaisuuksia, joita ei käsitellä tämän opinnäytetyön analysointiosi-

ossa. Kaikki kyselytutkimuksen muokkaamattomat vastaukset ovat luettavissa opinnäy-

tetyön liiteosiosta liitteistä 4 - 7. 

 

 

7.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastasi kaksikymmentäviisi Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen työntekijää, joi-

den koulutustaustat ovat esitettynä kuvassa 2. Kahdellatoista vastaajalla oli pelastusalan-

tutkinto, ja heistä viidellä oli lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto tai ammatti-

korkeakoulututkinto. Kuudellatoista vastaajalla oli sosiaali- ja terveysalan ammattikor-

keakoulututkinto.  

 

 

Kuva 2: Kaaviossa esitettynä vastaajien kaikki koulutukset. Vastaajista 48 % oli pelas-

tusalan ammattitutkinto ja 64 % sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.  
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Kuvassa 3 on esitetty vastaajien työkokemus ensihoidosta. Vastaajista suurin osa oli työs-

kennellyt ensihoidossa yli viisi vuotta. Alle kaksi vuotta ensihoidossa oli työskennellyt 

yksi palomies-sairaankuljettaja. 2 – 5 vuotta ensihoidossa työskennelleitä vastaajia oli 

viisi, joista kolme oli pelastajatutkinnon suorittaneita ja kaksi ensihoitaja AMK -tutkin-

non suorittaneita työntekijöitä.  

 
Kuva 3: Vastaajien työkokemus ensihoidosta. Suurin osa vastaajista oli työskennellyt en-

sihoidossa yli viisi vuotta.  

 

Kaikilla vastaajilla oli voimassa olevat ensihoidon hoitovelvoitteet, mitkä on esitetty ku-

vassa 4. Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti puoliksi. 13 vastaajalla oli perustason hoi-

tovelvoitteet ja 12 vastaajalla hoitotason hoitovelvoitteet. Hoitotason hoitovelvoitteet saa-

neista ensihoitajista yhdellä oli pelastajatutkinto. Kuvassa 5 on esitetty vastaajien työs-

kentely pelastuslaitoksella. Kaikki kyselyyn vastanneet pelastusalantutkinnon suoritta-

neet vastaajat työskentelivät sekä pelastustoiminnassa että ensihoitopalvelussa.  

 

 

 
Kuva 4: Vastaajien hoitovelvoitteiden jakauma oli tasaista. Kaikilla vastaajilla oli voi-

massa olevat hoitovelvoitteet.  
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Kuva 5: Kaikki kyselyyn vastanneet pelastusalanammattitutkinnon suorittaneet vastaajat 

työskentelivät sekä pelastustoiminnassa että ensihoitopalvelussa.  

 

Opinnäytetyön kannalta vastaajien koulutusrakenne oli ideaalinen, sillä pelastustoimen 

tutkinnon suorittaneita perustason ensihoitoyksiköissä työskenteleviä pelastajia oli puolet 

vastaajista ja hoitotason ensihoitoyksiköissä työskenteleviä ensihoitajia toinen puoli. Hoi-

totason ensihoitajista osalla oli myös pelastustoimen tutkinto, joka antaa erilaista näkö-

kulmaa myös hoitotasoisen ensihoitajan ajatuksiin Pelastusopiston ensihoidon koulutuk-

sesta, koska vastaaja on myös itse osallistunut järjestettävään koulutukseen.  

 

 

7.2 Pelastajien arvio omasta ensihoito-osaamisestaan 

 

Pelastustoimessa työskentelevät pelastajat ja palomies-sairaankuljettajat arvioivat omaa 

ensihoito-osaamistaan asteikolla 0 – 5, taulukon 3 mukaisesti. Vastaajia pelastustoimen 

ja ensihoidon työtehtävissä työskentelevissä oli kaksitoista. Vastaajat arvioivat myös 

omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä osa-alueitaan valitsemalla samoista aihealueista 1 - 5 

vahvuuksina koettua osa-aluetta ja 1 - 5 kehitettävää osa-aluetta. Vahvuuksina koetut 

osa-alueet on esitetty taulukossa 4 ja kehitettävät osa-alueet taulukossa 5. 
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TAULUKKO 3: Pelastajien ja ensihoitajien käyttämät arviointikriteerit pelastajien ensi-

hoito-osaamisen arvioinnissa. 

 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito nousivat vahvimmaksi osa-alu-

eeksi pelastajien oman arvioinnin mukaisesti. Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkimi-

nen ja hoito oli myös pelastajien vahvuuksia selvittävässä kysymyksessä eniten valittu 

vastausvaihtoehto. Seitsemän vastaajaa oli valinnut elottoman potilaan tunnistamisen, 

tutkimisen ja hoidon vahvuudekseen. Toiseksi eniten valittuna oli haastavien potilasryh-

mien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esimerkiksi lapset, mielenterveyspotilaat, 

muistisairaat, päihtyneet). Tämän vastausvaihtoehdon oli valinnut kuusi vastaajaa. Kol-

manneksi eniten valittuna vaihtoehtona oli ergonominen työskentely, jonka oli valinnut 

neljä vastaajaa.  

 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito –vaihtoehdon vahva asema pelas-

tajien vahvuutena ei tullut yllätyksenä. Pelastusopiston ensihoidon koulutus panostaa pal-

jon hätätilapotilaiden hoitoon. Elottoman potilaan hoitoa on työelämässä pidetty pelasta-

jien vahvuutena yleisesti ajateltuna. Elottoman potilaan hoitoprotokollan suoralinjaisuus 

tukee mielestäni hyvin Pelastusopiston antaman ensihoidon koulutuksen ideologiaa hätä-

tilapotilaiden hoidon suhteen. 

  

Arviointikriteerit 

0 = ei osaa sanoa, ei kokemusta 

1 = ei osaa 

2 = osaa tyydyttävästi työtehtävän edellyttämät perustiedot ja -taidot, ei kykene 

itsenäiseen toimintaan 

3 = osaa hyvin työtehtävän perustiedot ja -taidot, kykenee osittain toimimaan itse-

näisesti mutta tarvitsee paljon tukea 

4 = osaa hyvin työssään tarvittavat tiedot ja taidot, suoriutuu itsenäisesti, hahmot-

taa kokonaisuuksia 

5 = osaa kiitettävästi työtehtävissään tarvittavat tiedot ja taidot, osaa toimia itse-

näisesti ja kokonaisuuksia hahmottaen, kykenee kehittämään toimintaa ja ehdotta-

maan vaihtoehtoisia toimintamalleja 
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TAULUKKO 4: Pelastajien kolme eniten valittua vahvuutena koettua osa-aluetta.  

 

 

Haasteelliseksi koetut osa-alueet jakautuivat enemmän vastaajien kesken. Dokumentointi 

(ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolliset dokumentoinnit); raskauksiin ja 

synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet; lapsipotilaiden tutkiminen ja 

hoito; monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimiminen, kokonais-

kuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen); haastavien potilasryhmien kohtaaminen 

ja potilaiden haastattelu (esimerkiksi lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihty-

neet) jakoivat haasteellisimmaksi koetun osa-alueen ensimmäisen sijan. Kaikkia oli va-

littu viisi kertaa haasteelliseksi osa-alueeksi.  

 

Osa haasteelliseksi koetuista osa-alueista on tehtäviä, joita ensihoitoyksikkö kohtaa har-

voin. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi lapsipotilaiden hoitaminen, synnytykseen ja 

raskauteen liittyvät tehtävät, suuronnettomuudet ja monipotilastilanteet. Osaltaan tämä 

kokemattomuus voi vaikuttaa vastaajien ajatuksiin omasta osaamisesta, jos kokemusta 

tehtävästä ei ole syntynyt riittävästi työuran aikana. Todennäköisesti kaikki vastaajat ei-

vät ole työssään päässeet hoitamaan esimerkiksi sairaalan ulkopuolista synnytystä, joka 

tämän mukaan arvioidaan haasteelliseksi osa-alueeksi kokemattomuuden vuoksi. 

  

Pelastajien vahvuutena koetut osa-alueet, pelastajien vastaukset 

• Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito, 7 vastaajaa,  

58 % vastaajista 

• Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esim. 

lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet), 6 vastaajaa, 50 % 

vastaajista 

• Ergonominen työskentely, 4 vastaajaa, 33 % vastaajista 
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TAULUKKO 5: Viisi pelastajien haasteellisena pidettyä osa-aluetta, jotka kaikki valit-

tiin viisi kertaa haastavaksi osa-alueeksi.  

 

Osa pelastajista oli valinnut haastavien potilasryhmien kohtaamisen ja potilaiden haastat-

telun vahvaksi osa-alueeksi ja osa taas heikoksi osa-alueeksi. Tämän vastausvaihtoehdon 

jakautuminen näin radikaalisti kahtia voi johtua esimerkiksi ihmisten persoonallisuuksien 

eroilla tai sillä, millaiset potilaat vastaaja mieltää kuuluvaksi haastaviin potilasryhmiin. 

Ensihoitajan työssä korostuu työntekijän persoonallisuus ammattitaidon lisäksi, ja se on 

yksi ensihoitajan työkaluista. On täysin ymmärrettävää, että osa työntekijöistä kohtaa esi-

merkiksi lapsipotilaat luontevammin kuin toiset. Potilaan kohtaamiseen vaikuttavia teki-

jöitä ovat esimerkiksi ensihoidon teorian hallinta, kokemus vastaavanlaisista tilanteista 

työtehtävissä sekä oman elämän tuoma kokemus. Ensihoitaja, jolla on lapsia, voi ymmär-

tää tietynlaisia lapsiin liittyviä asioita paremmin kuin ensihoitaja, jolla ei ole lapsia.  

  

  

Pelastajien haastavina koetut osa-alueet, pelastajien vastaukset 

• Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolli-

set dokumentoinnit), 5 vastaajaa, 42 % 

• Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet, 

5 vastaajaa, 42 % 

• Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito, 5 vastaajaa, 42 % 

• Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimimi-

nen, kokonaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen), 5 vas-

taajaa, 42 % 

• Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu 

(esim. lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet), 5 vas-

taajaa, 42 % 
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7.3 Ensihoitajien arvio pelastajien ensihoito-osaamisesta 

 

Päätoimisesti ensihoidossa työskentelevät ensihoitajat arvioivat 0 - 2 vuotta työkoke-

musta hankkineiden pelastajien ensihoito-osaamista asteikolla 0 - 5. Arviointikriteerit 

ovat samat kuin pelastajien itsearvioinnin kriteerit taulukossa 3. Vastaajia terveydenhuol-

lon ammattilaisena ensihoidon työtehtävissä työskentelevissä oli kolmetoista. Vastaajat 

arvioivat myös pelastajien vahvuuksia ja kehitettäviä osa-alueita valitsemalla samoista 

aihealueista 1 - 5 vahvuuksina koettua osa-aluetta ja 1 - 5 kehitettävää osa-aluetta. Pelas-

tajien vahvuutena koetut osa-alueet ensihoitajien arvioimina on esitetty taulukossa 6 ja 

haasteellisina koetut osa-alueet taulukossa 7. 

 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito olivat ensihoitajien mielestä pelas-

tajien vahvimmat osa-alueet ensihoidossa. Vastausvaihtoehdon oli valinnut kaksitoista 

ensihoitajaa, joka on 92 % vastaajista. Toiseksi eniten vastausvaihtoehdoista oli valittu 

traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin). Tämän vastausvaihtoehdon oli 

valinnut yhdeksän ensihoitajaa. Kolmanneksi eniten vastausvaihtoehdoista oli valittu er-

gonominen työskentely, jonka oli valinnut kahdeksan ensihoitajaa kolmestatoista vastaa-

jasta.  

 

TAULUKKO 6: Pelastajien kolme vahvuutena koettua osa-aluetta ensihoitajien vastaus-

ten perusteella 

 

Haasteellisina koetut osa-alueet jakautuivat myös ensihoitajien vastausten perusteella 

enemmän kuin vahvuutena koetut. Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työteh-

täviin); dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolliset doku-

mentoinnit) sekä haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esi-

Pelastajien vahvuutena koetut osa-alueet, ensihoitajien vastaukset 

• Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito, 12 vastaajaa, 92 % 

vastaajista 

• Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin), 9 vastaajaa,  

69 % vastaajista 

• Ergonominen työskentely, 8 vastaajaa, 62 % vastaajista 
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merkiksi lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) jakoivat haasteellisim-

maksi koetun osa-alueen ensimmäisen sijan. Kaikkia oli valittu seitsemän kertaa haas-

teelliseksi osa-alueeksi. Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen oli valittu kuusi kertaa 

haasteelliseksi osa-alueeksi. Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen 

työtehtäviin); lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin); 

yleistilan laskun (esimerkiksi vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkiminen ja hoito; 

sekä vaativissa hoitotason ensihoitotoimenpiteissä avustaminen olivat kaikki valittu viisi 

kertaa haasteelliseksi osa-alueeksi.  

 

TAULUKKO 7: Pelastajien neljä haastavana koettua osa-aluetta ensihoitajien vastausten 

perusteella. 

 

Ensihoitajien ja pelastajien näkemykset pelastajien ensihoito-osaamisen vahvoista ja 

haasteellisista osa-alueista olivat melko yhtenäisiä. Elottomien potilaiden sekä traumapo-

tilaiden hoito koettiin pelastajien vahvaksi osa-alueeksi ergonomisen työskentelyn li-

säksi. Nämä osa-alueet ovatkin Pelastusopiston toteuttamassa ensihoito-opetuksessa vah-

vasti esillä.  

 

Dokumentointi ja haastavien potilasryhmien kohtaaminen nousivat myös ensihoitajien 

vastauksien perusteella pelastajien haasteellisiksi koetuiksi osa-alueiksi. Lääkehoidon 

turvallinen suorittaminen ja sisätaudit olivat ensihoitajien mielestä myös pelastajien haas-

teellisia osa-alueita. Lääkehoito sekä sisätaudit ovat käsitteenä hyvin laaja kokonaisuus. 

Pelastajien perustasolla käyttämä lääkevalikoima on hyvin suppea, mutta perustasolla toi-

mivan ensihoitajan tulee pystyä avustamaan hoitotason ensihoitajaa lääkehoidossa. Se, 

Pelastajien haastavina koetut osa-alueet, ensihoitajien vastaukset 

• Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin), 7 vastaajaa, 

54 % vastaajista 

• Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolliset 

dokumentoinnit), 7 vastaajaa, 54 % vastaajista 

• Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esim. 

lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet), 7 vastaajaa, 54 

% vastaajista 

• Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen, 6 vastaajaa, 46 % vastaajista 



28 

 

koetaanko pelastajien tieto eri lääkeaineista puutteelliseksi vai onko puutteita ennemmin 

aseptisessa työskentelyssä ja teknisissä toiminnoissa, kuten esimerkiksi pistämisessä, ei 

selviä tämän tutkimuksen myötä.  

 

 

7.4 Pelastajien valmiudet työskennellä ensihoitoyksikössä 

 

Pelastajat arvioivat omia valmiuksiaan työskennellä ensihoitajan työparina sekä perusta-

son että hoitotason ensihoitoyksikössä. Kuva 6 kuvaa pelastajien näkemyksiä omista val-

miuksistaan työskennellä perustason ensihoitoyksikössä ja kuva 8 hoitotason ensihoito-

yksikössä Pääsääntöisesti pelastajat arvioivat omat valmiutensa erinomaisiksi tai todella 

hyviksi. Ainoastaan yksi vastaaja koki omat valmiutensa tyydyttäviksi perustason ensi-

hoitoyksikössä työskentelyyn.  

 

Ensihoitajat arvioivat vastavalmistuneen pelastajan valmiuksia työskennellä ensihoitajan 

työparina perustason ensihoitoyksikössä sekä hoitotason ensihoitoyksikössä. Ensihoita-

jien näkemys vastavalmistuneen pelastajan valmiuksista työskennellä perustason ensihoi-

toyksikössä on esitetty kuvassa 7 ja hoitotason ensihoitoyksikössä kuvassa 9. Ensihoita-

jien näkemys vastavalmistuneiden pelastajien valmiuksista työskennellä perustason ensi-

hoitoyksikössä erosivat merkittävästi pelastajien omasta arviosta. Ensihoitajista lähes 

puolet kokivat vastavalmistuneilla pelastajilla olevan tyydyttävät valmiuden toimia pe-

rustason ensihoitoyksikössä ensihoitajan työparina. Ainoastaan kaksi vastaajaa koki pe-

lastajilla olevan todella hyvät valmiuden toimia perustason ensihoitoyksikössä. 

 

Kuva 6: Pelastajien näkemys omista valmiuksistaan työskennellä perustason ensihoito-

yksikössä. 
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Kuva 7: Ensihoitajien näkemys vastavalmistuneen pelastajan valmiuksista työskennellä 

perustason ensihoitoyksikössä. 

 
 

Pelastajat arvioivat valmiutensa toimia hoitotason ensihoitoyksikössä ensihoitajan työpa-

rina myös pääsääntöisesti erinomaisiksi tai todella hyviksi. Ainoastaan yksi vastaaja koki 

valmiutensa olevan tyydyttäviä työskentelemään hoitotason ensihoitoyksikössä ensihoi-

tajan työparina. 

 

Ensihoitajien näkemys vastavalmistuneen pelastajan valmiuksista työskennellä hoitota-

son ensihoitoyksikössä ensihoitajan työparina oli samalla linjalla kuin ensihoitajien vas-

tauksen pelastajien valmiuksiin toimia perustason ensihoitoyksikössä. Näkemyserot pe-

lastajien ja ensihoitajien vastauksissa ovat huomattavat. Ensihoitajista viisi vastaajaa on 

arvioinut vastavalmistuneen pelastajan valmiuden toimia hoitotason ensihoitoyksikössä 

vähäisiksi tai olemattomiksi, kuusi vastaajaa tyydyttäväksi ja vain kaksi vastaajaa hy-

viksi.  

 

Kuva 8: Pelastajien näkemys omista valmiuksistaan työskennellä hoitotason ensihoito-

yksikössä. 
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Kuva 9: Ensihoitajien näkemys vastavalmistuneen pelastajan valmiuksista toimia hoito-

tason ensihoitoyksikössä. 

 

 

Pelastajien ja ensihoitajien vastaukset eroavat pelastajien toiminta valmiuksista huomat-

tavasti. Yksi selittävä tekijä vastausten eroavaisuuksiin voi olla työn tuoma kokemus. En-

sihoitajat arvioivat vasta-valmistuneiden pelastajien valmiuksia ja pelastajat arvioivat it-

seään. Vastanneista pelastajista usealla oli monen työvuoden kokemus ensihoidosta ja 

luonnollisesti toimintavalmiudet ovat työn mukana kehittyneet. On myös mahdollista, 

että ensihoitajat odottavat pelastajilta laajempaa ensihoito-osaamista. Pelastajakoulutuk-

sessa ensihoidon opintoihin käytettävä aika on lyhyt, joten osa asioista on käyty hyvin 

suppeasti ja rajaten. Ensihoitajilla on koulutustaustan mukaan 3 – 4 vuoden koulutus työ-

tehtäviinsä, joten luonnollisesti tähän aikaan mahtuu enemmän sekä teoria-, harjoittelu- 

että työharjoittelupäiviä. Kuitenkin yli puolet ensihoitajista työskentelisi kyselyn vastaus-

ten perusteella ennemmin pelastajatutkinnon suorittaneen kuin lähihoitajatutkinnon suo-

rittaneen työparin kanssa, vaikka lähihoitajalla on kolmen vuoden koulutus sosiaali- ja 

terveysalaan.  

 

Lähihoitajan koulutuksessa ensihoidon osuus rajautuu yhteen vuoteen ja pelastajien kou-

lutuksessa kymmeneen viikkoon. Pelastajien koulutus on kuitenkin hyvin intensiivistä ja 

käytännön painotteista. Kymmenen viikon ensihoitojakson lisäksi pelastajaoppilaat käy-

vät sairaalassa viikon työharjoittelussa ja ensihoitoyksikössä kahden viikon työharjoitte-

lussa. Näiden lisäksi Pelastusopistolla on todenmukaiset harjoittelumahdollisuudet har-

joitusalueella, jossa pelastajaoppilailla on useita harjoitusaluepäiviä opintojensa aikana. 

Pelastajakoulutus on suurimmaksi osaksi käytännön oppimista harjoitusalueella. Harjoi-

tuspäivinä harjoitellaan pelastustoiminnan lisäksi myös ensihoito-osaamista Pelastus-
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opiston ensihoitoyksiköillä. Pelastajaoppilaat suorittavat ensihoidon tehtäviä ensihoi-

toyksiköillä niin sanotusti alusta loppuun asti eli mukana ovat tilatietojen lähettäminen 

VIRVE-päätteestä ja potilaan kuljetus sairaalaan. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien li-

säksi pelastajaoppilaat harjoittelevat harjoitusalueella moniviranomaistehtäviä kuten esi-

merkiksi liikenneonnettomuuksia. Pelastajakoulutuksen viimeisellä viikolla on niin sa-

nottu loppuharjoitus, jossa pelastajat suorittavat harjoitushätäkeskuksen antamia pelas-

tus- ja ensihoitoharjoituksia kahdentoista tunnin ajan. Tehtävät ovat hyvin monipuolisia 

sekä ensihoidon että pelastustoimen kannalta. Loppuharjoituksessa myös moniviran-

omaisyhteistyö korostuu, sillä usein harjoitukseen osallistuu myös hätäkeskuspäivystäjä- 

ja palopäällystöopiskelijoita oman tehtävänkuvansa mukaisissa tehtävissä.  

 

Pelastajakoulutus on siis hyvin käytännönläheistä koulutusta, ja Pelastusopistolla on käy-

tössään hyvää ajoneuvokalustoa, harjoituskalustoa sekä harjoitusympäristö. Työharjoit-

telun osuus on lyhyt, mutta harjoitusaluepäivät kompensoivat työharjoittelun pituutta. To-

dennäköisesti harjoitusaluepäivänä pelastajaoppilas pääsee osallistumaan useampaan hä-

lytykseen kuin samassa ajassa työharjoitteluvuorossa. Pelastajakoulutuksessa on käytän-

nön harjoittelun lisäksi myös käytännönkokeita, jotka on läpäistävä hyväksytysti. Lähi-

hoitajakoulutuksessa koulukohtaiset tasoerot ovat huomattavia, ja kaikissa kouluissa ei 

ole mahdollisuuksia järjestää käytännönläheisiä harjoituksia. Useimmilla lähihoitajakou-

lutusta järjestävillä kouluilla ei ole käytössään ensihoitoyksiköitä harjoittelua varten eikä 

käytännön kokeita järjestetä opiskelijoille. Käytännön ensihoitotyöskentely jää opetelta-

vaksi työharjoittelujaksoilla ja on suuresti opiskelijan oma-aloitteisuudesta sekä työhar-

joittelun ohjaajasta kiinni, kuinka hyvin työharjoittelujakson päätyttyä opiskelijalla on 

tarvittavat asiat hallussaan. Ensihoitotyö on hyvin käytännön läheistä työskentelyä, ja tä-

män vuoksi pelastajat koetaan varmasti mieluisammaksi työpariksi kuin lähihoitaja, sillä 

pelastajalla on todennäköisesti enemmän käytännön osaamista heti valmistumisen jäl-

keen.  
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7.5 Pelastajien ensihoidon koulutuksen laajuus ja kehittäminen 

 

Pelastajien ensihoito-opintojen riittävyys pelastajatutkinnossa oli pelastajien vastausten 

mukaisesti hieman liian vähäistä, joka ilmenee kuvasta 10. Vastaajista yhdeksän toivoi 

pelastajatutkintoon hieman enemmän ensihoito-opetusta, ja vastaajista kolme oli sitä 

mieltä, että ensihoidon opintoja on pelastajatutkinnossa riittävästi. Yksikään vastanneista 

pelastajista ei toivonut ensihoidon opintojen vähentämistä tai poistamista opintokokonai-

suudesta.  

 

Kuva 10: Pelastajien toive pelastajatutkinnon ensihoito-opintojen määrästä. 

 
 

Ensihoitajat olivat pääpiirteittäin yhtä mieltä siitä, että pelastajatutkinnossa tulisi olla 

enemmän ensihoidon opintoja. Ensihoitajien toive pelastajatutkinnon ensihoito-opinto-

jen määrästä on esitetty kuvassa 11. Vastaajista kymmenen toivoi ensihoidon opintoja 

enemmän pelastajatutkinnon opintoihin. Vastaajista kaksi oli sitä mieltä, että ensihoidon 

opintoja on riittävästi ja yksi vastaaja oli sitä mieltä, että pelastajatutkinnossa ei tarvit-

sisi olla ollenkaan ensihoidon opintoja.  

 

Kuva 11: Ensihoitajien toive pelastajatutkinnon ensihoito-opintojen määrästä. 
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Kyselyssä vastaajat saivat antaa kehittämisajatuksia pelastajatutkinnon ensihoidon opin-

toihin, jotta opinnot vastaisivat mahdollisimman paljon työelämän vaatimuksia. Vastauk-

sista nousi esiin ensihoidon opintojen vähäisyys pelastajatutkinnossa. Vastauksissa ehdo-

tettiin myös pelastajien lähihoitajakoulutusta, jotta pelastajat saisivat myös terveyden-

huollon ammattipätevyyden. Lähihoitajakoulutuksen lisäksi vastauksissa ehdotettiin pe-

lastustoimen ja ensihoidon eriyttämistä opinnoissa kokonaan. Tällä ajatuksella pelastaja-

opiskelija saisi koulutuksen, jolla voisi toimia ensivasteyksikkötasolla. Halutessaan pe-

lastaja voisi jatkaa opintojaan perustason ensihoitoon.  

 

Vastauksista kävi ilmi, että pelastajien ensihoidon koulutuksessa keskitytään enemmän 

hätätilapotilaiden hoitoon kuin kiireettömien C- ja D- riskiluokan tehtävien hoitoon. Vas-

taajista osa koki, että C- ja D- riskiluokan tehtäviin, kuten esimerkiksi yleistilanlaskuun, 

tarvittaisiin lisää opetusta. Pelastusopistolla saatavan koulutuksen lisäksi ensihoidon työ-

harjoittelun lyhytkestoisuus nousi vastauksissa esille. Vastaajat olisivat toivoneet työhar-

joittelun olevan pidempikestoinen kuin se nykyisellään on.  
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8 POHDINTA 

 

Kyselyn vastauksista nousi vahvasti esille ensihoidon opintojen lyhyt kesto pelastajakou-

lutuksen aikana. Pelastajaoppilailla ei ole hallussaan aikaisempia sosiaali- ja terveysalan 

opintoja, kuten esimerkiksi lähihoitaja- tai ensihoitaja AMK -opiskelijoilla on edeltäviä 

opintoja ennen perustasoisen ensihoitojakson alkua. Tämä voi olla osa syynä siihen, että 

pelastajaoppilas ei välttämättä sisäistä kaikkea hänelle opetettua, vaikka opetus on laadu-

kasta. Tiivistahtinen opiskelu ja työharjoittelun lyhyt kesto voivat vaikuttaa pelastajien 

tiedon sisäistämiseen. Pelastajien koetaan tekevän oikeita ensihoitotoimenpiteitä, mutta 

heillä ei ole välttämättä tietoa, miksi näin tehdään.  

 

Pelastajien ensihoito-opetusta tulisi vastauksien perusteella lisätä tutkintoon. Opetuksen 

lisäämisen lisäksi huomiota tulisi kiinnittää myös enemmän kiireettömiin ensihoitotehtä-

viin. Ensihoitotehtävien, etenkin kiireettömien ensihoitotehtävien, määrä kasvaa yhteis-

kunnassa jatkuvasti. Entistä enemmän ensihoitotehtävät päättyvät myös niin, että poti-

lasta ei kuljeteta terveydenhuollon toimipisteeseen. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida 

kiireettömien tehtävien hoito ja potilaan kotiin jättämisen kriteerit ensihoidon opetuk-

sessa aiempaa laajemmin. Ensihoitotehtävien kasvun myötä myös ensihoitoyksikköjä on 

lisätty melko runsaasti. Uusien ensihoitoyksiköiden lisäksi myös aikaisemmin ainoastaan 

virka-aikana toimivia ensihoitoyksiköitä on muutettu ympärivuorokautisiksi ensihoitoyk-

siköiksi. Työaikamalli on muuttunut useissa sairaanhoitopiireissä viimeisten vuosien ai-

kana. Näiden muutosten takia myös ensihoitajien määrä on kasvanut suuresti. Uusista 

ensihoitajista tai uusista sijaisista iso osa on vastavalmistuneita, ja joillakin alueilla ensi-

hoitoyksiköitä on miehitetty työpareilla, joista molemmat ovat vastavalmistuneita. Täl-

laisessa tilanteessa esimerkiksi vastavalmistuneen pelastajan tukena ei ole kokenutta en-

sihoitajaa. Työnantajat odottavat paljon vastavalmistuneilta, ja koulutuksen laatu on ol-

tava korkea tätä asiaa silmällä pitäen.  

 

Lähihoitajakoulutus pidentäisi pelastajatutkinnon kestoa ja antaisi ensihoito-opinnoille 

enemmän aikaa, mikä mahdollistaisi esimerkiksi pelastajien työskentelyn perustason en-

sihoitoyksikössä keskenään. Yhtenä uudistusvaihtoehtona voisi olla uuden perustason en-

sihoitajakoulutuksen integrointi pelastajatutkintoon, jolloin pelastajakoulutus kestäisi vä-

hintään kolme vuotta ja pelastajakoulutus voitaisiin muuttaa mahdollisesti toisen asteen 
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tutkinnoksi. Mikäli pelastajatutkinnon kokonaiskestoa ei haluta pidentää, voisi yhtenä 

vaihtoehtona olla perustason ensihoidon opetuksen eriyttäminen pelastajatutkinnon ope-

tuksesta. Pelastajatutkintoon voisi sisältyä ensivastetasoinen opetus, mikä mahdollistaisi 

pelastusyksiköiden käyttämisen ensivasteyksikköinä myös tulevaisuudessa. Pelastajalle 

voisi tarjota 1 - 2 vuoden jatko-opintomahdollisuutta, jossa paneuduttaisiin ainoastaan 

perustason ensihoitoon nykyistä laajemmin. Tällaisesta opintokokonaisuudesta voisi 

saada tutkintopaperit joko lähihoitajaksi tai perustason ensihoitajaksi.  

 

Ensihoidossa on tapahtunut viime vuosina paljon uudistuksia, on käynnistetty erilaisia 

hankkeita. Ensihoitoyksiköiden lisäksi eri sairaanhoitopiirien alueella on alettu pilotoi-

maan niin sanottuja yhden ensihoitajan päivystysyksiköitä, jotka arvioivat potilaan hoi-

totarvetta sekä tekevät hoitotoimenpiteitä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alu-

eella on tällä hetkellä toiminnassa kaksi yhden ensihoitajan päivystysyksikköä, jotka ovat 

osana uudistunutta ensihoidon ja tehostetun sairaanhoidon lähipalvelua. Yhden ensihoi-

tajan päivystysyksiköt arvioivat hoitotarvetta ja tekevät vaativampia kotisairaanhoidon 

tehtäviä, jotka osittain ovat aikaisemmin työllistäneet alueen ensihoitoyksiköitä esimer-

kiksi yöaikaan tapahtuvien suonensisäisten antibioottien annon osalta. Uuden mallin on 

ajateltu keventävän ensihoitoyksiköiden kiireettömiä tehtäviä, joissa potilas jäisi toden-

näköisesti ensihoitoyksikön käynnin jälkeen kotiinsa seuraamaan vointiaan. Tällaisia en-

sihoitotehtäviä ovat esimerkiksi selkäkipuiset potilaat, joiden hoitolinja on usein kotona 

annettava lääkeinjektio. Yhden ensihoitajan päivystysyksikkö kykenee hoitamaan itse-

näisesti tällaiset potilaat ja tarvittaessa hälyttämään kohteeseen kuljettavan ensihoitoyk-

sikön, mikäli arvioi potilaan tarvitsevan kuljetusta terveyskeskukseen tai sairaalaan. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella yhden ensihoitajan päivystysyksiköistä 

on saatu positiivisia kokemuksia ja sen on koettu vähentäneen ensihoitoyksiköiden kuor-

mitusta. Tästä huolimatta etenkin kiireettömät ensihoitotehtävät ja hoidontarpeen arvi-

ointi on kasvattanut ensihoidon tehtävämääriä jatkuvasti.  

 

Erilaiset moniviranomaisyksikköpilotoinnit ovat nostaneet jo päätään ensihoitokentällä. 

Näissä useimmiten ensihoitoyksikkö miehitetään hoitotason ensihoitajalla ja pelastajalla. 

Näiden yksiköiden tehtäväkuva on laaja, se kattaa sekä pelastustoimen että ensihoidon 
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tehtäväkenttää. Moniviranomaisyksiköiden lisäksi myös niin sanottu H+P -ensihoitoyk-

sikkö, eli ensihoitoyksikön miehittäminen hoitotasoisella (H) ja perustasoisella (P) ensi-

hoitajalla on lisääntynyt ainakin joissain maakunnissa. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosi-

aali- ja terveyspiirin kaikki ensihoitoyksiköt ovat miehitetty vähintään H+P -ensihoitoyk-

siköiksi, mikä tarkoittaa sitä, että perustason ensihoitajan tulee pystyä avustamaan hoito-

tason ensihoitajaa tehtävillä. Perustason ensihoitajalta vaaditaan usein siis käytännön työ-

elämässä enemmän osaamista kuin perustason ensihoitoyksikön osaaminen. 

 

Pelastajat ja ensihoitajat olivat vastauksissaan melko yksimielisiä pelastajien ensihoidon 

osaamisen vahvuuksista. Tämä kertoo siitä, millaisiin osa-alueisiin pelastajien ensihoito-

koulutus on keskittynyt. Traumapotilaan ja elottoman potilaan hoito kulkee melko suora-

linjaisesti erinäisen protokollan mukaisesti, mikä varmasti osittain helpottaa pelastajien 

työtä näitä potilaita hoidettaessa. Kiireettömän potilaan, kuten esimerkiksi vanhuksen 

yleistilanlaskun hoitaminen ensihoitotehtävällä, voi olla huomattavasti edellisiä potilas-

esimerkkejä hankalampaa, sillä siinä on huomattavasti enemmän vaihtuvia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat potilaan hoitoon. Lääkehoito koettiin yhdeksi pelastajien kehitettäväksi osa-

alueeksi, mutta kyselytutkimuksesta ei pystytä arvioimaan, minkälaisesta lääkehoidosta 

on kysymys ja mikä osa-alue lääkehoidosta vaatisi erityisesti kehitettävää. Pelastajien 

käyttämä lääkevalikoima on varsin suppea, joten ei voida arvioida, onko kehitettävää näi-

den lääkkeiden osalta vai esimerkiksi hoitotason ensihoidon lääkkeiden tunnistamisen 

osalta.  

 

Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet koettiin myös haas-

teellisena osa-alueena. Aihe nousee esille siksi, että raskauksiin ja synnytyksiin liittyviä 

ensihoitotehtäviä on prosentuaalisesti melko vähän kaikista ensihoitotehtävistä. Vastaa-

jista viisi kahdestatoista vastaajasta oli kokenut raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tut-

kimukset ja hoitotoimenpiteet haastaviksi. Todennäköisesti kaikilla näillä viidellä ei ole 

kokemusta synnytyksestä sairaalan ulkopuolella ja tehtävä voisi sujua ongelmitta. Ensi-

hoidossa myös sairaalan ulkopuolisten synnytysten määrä on kasvanut viime vuosien ai-

kana, ja aiheeseen tulee kiinnittää tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota myös työn-

antajan järjestämänä koulutuksena. Ensihoitaja AMK -opiskelijat suorittavat, ainakin 

osassa ammattikorkeakouluista, viikon pituisen harjoittelun synnytyssalissa. Harjoittelun 



37 

 

aikana opiskelijat pääsevät avustamaan synnytyksissä kätilöä. Synnytyssaliharjoittelu 

olisi myös hyvä tulevaisuudessa sisällyttää perustason ensihoitajien koulutukseen sekä 

pelastajien että lähihoitajien osalta, sillä tulevaisuudessa synnytyksien määrä sairaaloiden 

ulkopuolella todennäköisesti kasvavat entisestään synnytyssairaaloiden harvennuksen 

sekä kotisynnytystrendin myötä.  

 

Pelastajan koulutuksessa työharjoittelun määrä on varsin lyhyt muihin koulutuksiin ver-

rattuna. Työharjoittelussa opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella käytännössä oppimi-

aan asioita ja kohdata erilaisia potilasryhmiä. Pelastajatutkinnon ulkoisen auditoinnin lop-

puraportissa mainittiin myös kehitettävänä osa-alueena pelastajatutkinnon työssäoppimi-

nen. (Pelastajatutkinto ulkoinen auditointi raportti 2013, 6.) Työharjoittelun pidentämi-

nen ensihoitoyksiköissä voisi tuoda vastavalmistuneelle pelastajalle rohkeutta aloittaa 

työskentely myös ensihoitoyksiköissä. Osassa sairaanhoitopiirejä pelastuslaitos tuottaa 

ensihoitopalvelua ja käyttää pelastajia ensihoitoyksiköiden resurssina, mutta joissain sai-

raanhoitopiireissä pelastuslaitos ei tuota ensihoitopalvelua. Tällaisilla alueella työskente-

levät pelastajat eivät pääse kehittämään työssään ensihoito-osaamistaan. Osa tällaisilla 

pelastuslaitoksilla työskentelevistä pelastajista haluaa kuitenkin ylläpitää opittuja ensi-

hoidon taitoja ja osa pelastajista hakeutuukin lyhyisiin ensihoidon sijaisuuksiin ammatti-

taitonsa ylläpitoa silmällä pitäen.   

 

Prosessina opinnäytetyöni kirjoittaminen oli turhankin pitkä, sillä opinnäytetyön kirjoit-

tamisen ohella työskentelin ja opiskelin kahta ammattikorkeakoulututkintoa yhtä aikaa. 

Opinnäytetyöni eteni sykähdyksittäin ja laantui useasti, silloin kun aikaa kirjoittamiselle 

ei löytynyt. Jälkikäteen pohdittuna opinnäytetyö olisi kannattanut aloittaa lähiopiskelu-

vaiheessa, jolloin minulla olisi ollut enemmän aikaa käytettävissä opinnäytetyöni kirjoit-

tamiseen sekä olisin voinut tavata henkilökohtaisesti Pelastusopiston opettajia sähköpos-

tikeskusteluiden sijaan. Opin prosessin aikana kuitenkin valtavasti ajankäytön hallinnasta 

sekä varmasti kaikki kompastuskivet, joita opinnäytetyön kirjoittamisessa voi tehdä. Seu-

raavaa opinnäytetyötä kirjoittaessani olenkin siis paljon viisaampi.  
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Opinnäytetyöprosessin apuna olen käyttänyt Jorma Kanasen teosta Opinnäytetyön kir-

joittajan opas (2015), joka havainnollisti minulle tutkimuskysymyksien ja tutkimusongel-

man merkityksen opinnäytetyössä. Opinnäytetyö antoi kattavasti tietoa pelastajakoulu-

tuksen ensihoito-opetuksen vahvuuksista ja haasteista, joten pääsin siltä osin tavoittee-

seeni. Yksityiskohtaiset aihealueet auttavat kehittämään Pelastusopiston järjestämää en-

sihoito-opetusta sekä antavat hyvää suuntaa työpaikkakoulutuksien aihevalinnoille. 

Opinnäytetyötä voi jatkojalostaa suunnittelemalla koulutuskokonaisuuksia tai kehittämis-

ajatuksia opinnäytetyössä esiin nousseisiin aihealueisiin. Opinnäytetyötä voi myös hyö-

dyntää tulevaisuudessa ensihoitokoulutuksen uudistamisessa pelastajan, lähihoitajan ja 

ensihoitajan tutkinnoissa.  

 

Opinnäytetyö tuki vahvasti omaa oppimistani sekä ensihoidon että palopäällystön opin-

tojeni osalta. Opinnäytetyötäni kirjoittaessa pääsin syventymään ensihoitoa sääteleviin 

lakeihin ja asetuksiin sekä tutustumaan paremmin ensihoidon hallintoon. Edessä olevat 

maakunta- ja sote-uudistus ovat Suomen historian suurimpia uudistuksia hallinnossa ja 

toimitavoissa. Opinnäytetyöni antoi minulle paljon tietoa nykyisestä ensihoitojärjestel-

mästä ja auttaa ymmärtämään myös mahdollisesti tulevia muutoksia paremmin.  

 

Pelastajien koulutuksen vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet antoivat minulle paljon tie-

toa pelastajien tämänhetkisestä ensihoidon osaamisen tasosta. Tulevaisuudessa voin hyö-

dyntää saamaani tietoa muun muassa ensivastehenkilöstön koulutuksen suunnittelussa. 

Vaikka kyselytutkimus tuotettiin vain yhdessä pelastuslaitoksessa, uskoakseni samat vah-

vuudet ja kehittämisen osa-alueet toistuvat muissakin pelastuslaitoksissa, sillä pelastajat 

ovat käyneet saman ensihoitokoulutuksen. Tämä huomioon ottaen opinnäytetyöni antaa 

Suomen jokaiselle pelastuslaitokselle ajatusta siitä, millä mallilla on siellä työskentele-

vien pelastajien ensihoito-osaaminen.  
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Liite 1. Saatekirje Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökunnalle 

 

 

Hyvä vastaaja! 

  

Opiskelen Pelastusopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyössä tuottamaa palo-

päällystön koulutusohjelmaa (Insinööri AMK). Teen opinnäytetyötäni aiheesta ”Pelasta-

jakoulutuksen antama ensihoito-osaaminen”. Opinnäytetyöhöni käytettävä tutkimusai-

neisto koostuu tästä Teille osoitetusta kyselytutkimuksesta. 

  

Kyselytutkimus järjestetään Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella pelastajille ja ensihoi-

dossa työskenteleville. Kysely toteutetaan sähköisenä Webpropol- kyselynä 10.11.2016 

– 30.11.2016. 

  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Pelastusopistolla annettavan pelastajatutkinnon 

ensihoidon opetuksen soveltuvuutta nykyisen ensihoitokentän vaatimuksiin. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on saada aineistoa pelastajien ensihoidollisen osaamisen vahvuuksista 

ja kehittämistarpeista. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voidaan kehittää pe-

lastajaopiskelijoiden ensihoitokoulutusta Pelastusopistolla. Kyselyn vastauksien kooste 

toimitetaan Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tietoon kyselyn päätyttyä. 

  

Kysely tehdään anonyymisti ja se sisältää erilaisia väittämiä sekä numeraalisia arviointeja 

liittyen pelastajien osaamisen tasoon. Kyselyn lopussa Sinulla on mahdollista kommen-

toida kuinka Sinun mielestäsi ensihoidon koulutusta tulisi kehittää tulevaisuudessa, jotta 

pelastajien saama ensihoidon koulutus tukisi parhaiten työtehtäviä. 

  

Kyselylomake aukeaa alla olevasta linkistä. Täytäthän kyselyn viimeistään 30.11.2016 .   

Kiitos jo etukäteen vastauksistasi, vastauksesi auttavat kehittämään laadukasta koulutusta 

tulevaisuudessa! 

 

Kyselyyn pääset linkistä: 

https://www.webropolsurveys.com/S/6E687DE15C54C331.par 

 

 

Ystävällisin terveisin; 

Josefina Nissilä 

Palopäällystön koulutusohjelma 

AMK N12 

p. 050 359 1768 

josefina.nissila@edu.pelastusopisto.fi 

 

  

https://www.webropolsurveys.com/S/6E687DE15C54C331.par
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Liite 2. Pelastajien Webropol-kysely 

 

 

 

 



46 

 

 

 



47 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

  



51 

 

Liite 3. Ensihoitajien Webropol-kysely 
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Liite 4. Webropol-kyselyn vastaukset, vastaajien taustatiedot 

 

 

1. Valitse koulutustaustasi 

Vastaajien määrä: 25, valittujen vastausten lukumäärä: 33 

 N Prosentti 

Pelastaja 8 32% 

Palomies-sairaankuljettaja 4 16% 

Lähihoitaja, ensihoidon osaamisala 4 16% 

Ensihoitaja AMK 4 16% 

Sairaanhoitaja AMK + 30 op. ensihoidon lisäkoulutus 7 28% 

Sairaanhoitaja AMK (ilman 30 op. ensihoidon lisäkoulutusta) 5 20% 

Muu ensihoidon pätevyyden antava koulutus, mikä? 1 4% 

 

2. Kauan olet työskennellyt ensihoidossa? 

Vastaajien määrä: 25 

 N Prosentti 

0 - 2 vuotta 1 4% 

2 -5 vuotta 5 20% 

yli 5 vuotta 19 76% 

 

3. Onko sinulla voimassa olevat: 

Vastaajien määrä: 25 

 N Prosentti 

Perustason hoitovelvoitteet 12 48% 

Hoitotason hoitovelvoitteet 13 52% 

Ei voimassa olevia hoitovelvoitteita 0 0% 

 

4. Työskenteletkö tällä hetkellä 

Vastaajien määrä: 25 

 N Prosentti 

Pelastajana ainoastaan pelastustoiminnassa 0 0% 

Pelastajana pelastustoiminnassa sekä ensihoitopalvelussa 12 48% 

Ensihoitajana terveydenhuollon ammattilaisena 13 52% 
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Liite 5. Webropol-kyselyn vastaukset, pelastustoiminnassa työskentelevien vastaukset 

 

 

5. Oma arvio osaamisesta ensihoidon eri osa-alueilla 

Vastaajien määrä: 12 

 0 1 2 3 4 5 
Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Anatomia ja 

fysiologia 

(teoriatiedot 

ja niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 0 0 4 6 2 12 3,83 

0% 0% 0% 33,33% 50% 16,67%   

Sisätaudit 

(teoriatiedot 

ja niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 0 0 7 5 0 12 3,42 

0% 0% 0% 58,33% 41,67% 0%   

Traumat 

(teoriatiedot 

ja niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 0 0 5 6 1 12 3,67 

0% 0% 0% 41,67% 50% 8,33%   

Lääkehoi-

don perus-

teet (teo-

riatiedot ja 

niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 1 4 3 3 1 12 2,92 

0% 8,33% 33,33% 25% 25% 8,33%   

Lääkehoi-

don turvalli-

nen suorit-

taminen 

0 1 2 1 6 2 12 3,5 

0% 8,33% 16,67% 8,33% 50% 16,67%   

Aseptinen 

työskentely 

0 0 0 3 4 5 12 4,17 

0% 0% 0% 25% 33,33% 41,67%   

Työturvalli-

suuden huo-

mioiminen 

0 0 1 1 5 5 12 4,17 

0% 0% 8,33% 8,33% 41,67% 41,67%   

Ergonomi-

nen työs-

kentely 

0 0 1 1 6 4 12 4,08 

0% 0% 8,33% 8,33% 50% 33,33%   
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Dokumen-

tointi (ensi-

hoitokerto-

muksen kir-

jaaminen ja 

muut mah-

dolliset do-

kumentoin-

nit) 

0 1 2 3 5 1 12 3,25 

0% 8,33% 16,67% 25% 41,67% 8,33%   

Elottoman 

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 0 1 5 6 12 4,42 

0% 0% 0% 8,33% 41,67% 50%   

Tajuttoman 

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 0 2 8 2 12 4 

0% 0% 0% 16,67% 66,67% 16,67%   

Kouristele-

van potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 0 3 7 2 12 3,92 

0% 0% 0% 25% 58,33% 16,67%   

Sydänin-

farktipoti-

laan tunnis-

taminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

0 1 0 3 7 1 12 3,58 

0% 8,33% 0% 25% 58,33% 8,33%   

Rytmihäi-

riöpotilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 1 0 4 6 1 12 3,5 

0% 8,33% 0% 33,33% 50% 8,33%   

Hengitys-

vaikeuspoti-

laan tunnis-

taminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

0 0 0 1 9 2 12 4,08 

0% 0% 0% 8,33% 75% 16,67%   

AVH-poti-

laan tunnis-

taminen, 

0 0 0 2 7 3 12 4,08 

0% 0% 0% 16,67% 58,33% 25%   
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tutkiminen 

ja hoito 

Hyper- tai 

hypoglyke-

miapotilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 0 2 6 4 12 4,17 

0% 0% 0% 16,67% 50% 33,33%   

Hyper- tai 

hypoter-

miapotilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 0 3 7 2 12 3,92 

0% 0% 0% 25% 58,33% 16,67%   

Myrkytys-

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 1 0 5 6 0 12 3,33 

0% 8,33% 0% 41,67% 50% 0%   

Vammapo-

tilaan tun-

nistaminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

0 0 0 3 8 1 12 3,83 

0% 0% 0% 25% 66,67% 8,33%   

Vatsakipu-

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 2 5 4 1 12 3,33 

0% 0% 16,67% 41,67% 33,33% 8,33%   

Mielenter-

veyspoti-

laan tunnis-

taminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

1 0 0 2 9 0 12 3,5 

8,33% 0% 0% 16,67% 75% 0%   

Yleistilan 

laskun 

(esim. van-

huksella) 

tunnistami-

nen, arvi-

ointi, tutki-

minen ja 

hoito 

1 0 0 3 8 0 12 3,42 

8,33% 0% 0% 25% 66,67% 0%   
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Vaativissa 

hoitotason 

ensihoito-

toimenpi-

teissä avus-

taminen 

0 0 0 4 5 3 12 3,92 

0% 0% 0% 33,33% 41,67% 25%   

Raskauksiin 

ja synnytyk-

siin liittyvät 

tutkimukset 

ja hoitotoi-

menpiteet 

1 1 1 5 4 0 12 2,83 

8,33% 8,33% 8,33% 41,67% 33,33% 0%   

Lapsipoti-

laiden tutki-

minen ja 

hoito 

1 0 2 4 5 0 12 3 

8,33% 0% 16,67% 33,33% 41,67% 0%   

Monipoti-

lastilanteet 

ja suuron-

nettomuu-

det (tilanne-

paikalla toi-

miminen, 

kokonaisku-

van hah-

mottami-

nen, johta-

misessa tu-

keminen) 

1 0 1 4 6 0 12 3,17 

8,33% 0% 8,33% 33,33% 50% 0%   

Hengityk-

sen varmis-

taminen ja 

ventilaatio 

(maskipalje, 

nielutuubi, 

Larynx 

maski/tuubi, 

i-Gel) 

0 0 0 1 7 4 12 4,25 

0% 0% 0% 8,33% 58,33% 33,33%   

Haastavien 

potilasryh-

mien koh-

taaminen ja 

potilaiden 

haastattelu 

(esim. lap-

set, mielen-

terveyspoti-

0 1 0 1 10 0 12 3,67 

0% 8,33% 0% 8,33% 83,33% 0%   
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laat, muisti-

sairaat, 

päihtyneet) 

Yhteensä 5 8 16 86 180 53 348 3,69 

 

6. Valitse edellä olevasta listasta osa-alueet, mitkä ovat tuottaneet eniten haasteita ensi-

hoidon työtehtävissä 

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 53 

 N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
4 33,33% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 8,33% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 8,33% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
3 25% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 0 0% 

Aseptinen työskentely 1 8,33% 

Työturvallisuuden huomioiminen 3 25% 

Ergonominen työskentely 3 25% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolli-

set dokumentoinnit) 
5 41,67% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkimi-

nen ja hoito 
0 0% 

Vaativissa hoitotason ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 2 16,67% 
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Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 5 41,67% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 5 41,67% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimimi-

nen, kokonaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
5 41,67% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, La-

rynx maski/tuubi, i-Gel) 
0 0% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu 

(esim. lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
5 41,67% 

 

7. Valitse edellä olevasta listasta osa-alueet, missä koet pärjänneesi parhaiten ensihoi-

don työtehtävissä 

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 54 

 N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
3 25% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 8,33% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 3 25% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
1 8,33% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 1 8,33% 

Aseptinen työskentely 2 16,67% 

Työturvallisuuden huomioiminen 2 16,67% 

Ergonominen työskentely 4 33,33% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolli-

set dokumentoinnit) 
0 0% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 7 58,33% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 25% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 
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Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkimi-

nen ja hoito 
3 25% 

Vaativissa ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 3 25% 

Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 0 0% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimimi-

nen, kokonaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
2 16,67% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, La-

rynx maski/tuubi, i-Gel) 
2 16,67% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu 

(esim. lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
6 50% 

 

8. Vastaa seuraaviin kohtiin asteikoilla 1-5 

Vastaajien määrä: 12 

 
Eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Ei sa-

maa 

eikä eri 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Pelastajien en-

sihoidon kou-

lutuksen koko-

naisuus vastaa 

käytännön työ-

elämän tar-

peita 

0 1 0 6 5 12 4,25 

0% 8,33% 0% 50% 41,67%   

Yhteistyö su-

juu hyvin ensi-

hoitajien ja pe-

lastajien välillä 

0 1 0 4 7 12 4,42 

0% 8,33% 0% 33,33% 58,33%   

Pelastajien en-

sihoidon kou-

lutus vastaa 

työelämän tar-

peita sairauk-

sien, traumo-

jen yms. teo-

riatiedon 

osalta 

0 1 0 9 2 12 4 

0% 8,33% 0% 75% 16,67%   

Pelastajien en-

sihoidon kou-

lutus vastaa 

työelämän tar-

peita hoitotoi-

menpiteiden 

0 2 1 4 5 12 4 

0% 16,67% 8,33% 33,33% 41,67%   
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hallinnan 

osalta 

Pelastajien en-

sihoidon kou-

lutus vastaa 

työelämän tar-

peita ensihoi-

don johtami-

sen osalta 

1 3 3 2 3 12 3,25 

8,33% 25% 25% 16,67% 25%   

Pelastajien en-

sihoidon kou-

lutus vastaa 

työelämän tar-

peita työtur-

vallisuuden 

osalta 

0 2 0 6 4 12 4 

0% 16,67% 0% 50% 33,33%   

Pelastajien en-

sihoidon kou-

lutus vastaa 

työelämän tar-

peita lääkehoi-

don ja aseptii-

kan osaamisen 

kannalta 

0 0 3 7 2 12 3,92 

0% 0% 25% 58,33% 16,67%   

Pelastajien en-

sihoidon kou-

lutus antaa pe-

lastajille tar-

peeksi laajan 

ymmärryksen 

ensihoidon 

tehtäväken-

tästä 

0 2 1 6 3 12 3,83 

0% 16,67% 8,33% 50% 25%   

Yhteensä 1 12 8 44 31 96 3,96 
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9. Millainen on oma mielenkiintosi ensihoidon työtehtäviä kohtaan asteikolla 1-5? 

Vastaajien määrä: 12 

 N Prosentti 

1 Ei juuri kiinnostusta 0 0% 

2 Vähäistä kiinnostusta 1 8,33% 

3 Keskimääräisesti kiinnostusta 2 16,67% 

4 Hyvin paljon kiinnostusta 6 50% 

5 Erittäin paljon kiinnostusta 3 25% 

 

10. Tulisiko mielestäsi ensihoidon koulutusta olla pelastaja tutkinnossa: 

Vastaajien määrä: 12 

 N Prosentti 

Huomattavasti enemmän 0 0% 

Hieman enemmän 9 75% 

Saman verran 3 25% 

Vähemmän 0 0% 

Ei ollenkaan 0 0% 

 

11. Onko oma mielenkiintosi ensihoitoa kohtaan muuttunut koulutuksen tai työelämän 

myötä? 

Vastaajien määrä: 12 

 N Prosentti 

Noussut 5 41,67% 

Vähentynyt 3 25% 

Pysynyt samanlaisen 4 33,33% 

 

12. Arvioi tämän hetkisiä valmiuksiasi toimia ensihoitajan työparina perustason ensihoi-

toyksikössä 

Vastaajien määrä: 12 

 N Prosentti 

Vähäiset tai olemattomat 0 0% 

Tyydyttävät 1 8,33% 

Hyvät 1 8,33% 

Todella hyvät 4 33,33% 

Erinomaiset 6 50% 
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13. Arvioi tämän hetkisiä valmiuksiasi toimia ensihoitajan työparina hoitotason ensihoi-

toyksikössä 

Vastaajien määrä: 12 

 N Prosentti 

Vähäiset tai olemattomat 0 0% 

Tyydyttävät 1 8,33% 

Hyvät 2 16,67% 

Todella hyvät 4 33,33% 

Erinomaiset 5 41,67% 

 

14. Tulisiko mielestäsi ensihoidon koulutusta olla pelastajatutkinnossa: 

Vastaajien määrä: 12 

 N Prosentti 

Huomattavasti enemmän 0 0% 

Hieman enemmän 9 75% 

Saman verran 3 25% 

Vähemmän 0 0% 

Ei ollenkaan 0 0% 
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Liite 6. Webropol-kyselyn vastaukset, ensihoitajien vastaukset 

 

15. Arvioi 0-2 vuotta työkokemusta omaavan pelastajan valmiuksia työskennellä ensi-

hoitoyksikössä perustasolla. 

Vastaajien määrä: 13 

 0 1 2 3 4 5 
Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Anatomia ja 

fysiologia 

(teoriatiedot 

ja niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 1 6 6 0 0 13 2,38 

0% 7,69% 46,15% 46,15% 0% 0%   

Sisätaudit 

(teoriatiedot 

ja niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 2 6 5 0 0 13 2,23 

0% 15,38% 46,15% 38,46% 0% 0%   

Traumat 

(teoriatiedot 

ja niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 0 2 7 4 0 13 3,15 

0% 0% 15,38% 53,85% 30,77% 0%   

Lääkehoi-

don perus-

teet (teo-

riatiedot ja 

niiden so-

veltaminen 

työtehtä-

viin) 

0 2 8 2 1 0 13 2,15 

0% 15,38% 61,54% 15,38% 7,69% 0%   

Lääkehoi-

don turvalli-

nen suorit-

taminen 

0 0 7 6 0 0 13 2,46 

0% 0% 53,85% 46,15% 0% 0%   

Aseptinen 

työskentely 

0 3 5 4 1 0 13 2,23 

0% 23,08% 38,46% 30,77% 7,69% 0%   

Työturvalli-

suuden huo-

mioiminen 

0 0 4 4 5 0 13 3,08 

0% 0% 30,77% 30,77% 38,46% 0%   

Ergonomi-

nen työs-

kentely 

0 2 1 6 4 0 13 2,92 

0% 15,38% 7,69% 46,15% 30,77% 0%   
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Dokumen-

tointi (ensi-

hoitokerto-

muksen kir-

jaaminen ja 

muut mah-

dolliset do-

kumentoin-

nit) 

0 4 7 2 0 0 13 1,85 

0% 30,77% 53,85% 15,38% 0% 0%   

Elottoman 

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 1 5 6 1 13 3,54 

0% 0% 7,69% 38,46% 46,15% 7,69%   

Tajuttoman 

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 3 7 3 0 13 3 

0% 0% 23,08% 53,85% 23,08% 0%   

Kouristele-

van potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 4 7 2 0 13 2,85 

0% 0% 30,77% 53,85% 15,38% 0%   

Sydänin-

farktipoti-

laan tunnis-

taminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

0 1 5 5 2 0 13 2,62 

0% 7,69% 38,46% 38,46% 15,38% 0%   

Rytmihäi-

riöpotilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 2 5 5 1 0 13 2,38 

0% 15,38% 38,46% 38,46% 7,69% 0%   

Hengitys-

vaikeuspoti-

laan tunnis-

taminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

0 2 2 6 3 0 13 2,77 

0% 15,38% 15,38% 46,15% 23,08% 0%   

AVH-poti-

laan tunnis-

taminen, 

0 0 3 7 2 1 13 3,08 

0% 0% 23,08% 53,85% 15,38% 7,69%   
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tutkiminen 

ja hoito 

Hyper- tai 

hypoglyke-

miapotilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 0 2 8 3 0 13 3,08 

0% 0% 15,38% 61,54% 23,08% 0%   

Hyper- tai 

hypoter-

miapotilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

2 0 3 8 0 0 13 2,31 

15,38% 0% 23,08% 61,54% 0% 0%   

Myrkytys-

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 1 3 7 2 0 13 2,77 

0% 7,69% 23,08% 53,85% 15,38% 0%   

Vammapo-

tilaan tun-

nistaminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

0 0 1 8 4 0 13 3,23 

0% 0% 7,69% 61,54% 30,77% 0%   

Vatsakipu-

potilaan 

tunnistami-

nen, tutki-

minen ja 

hoito 

0 1 4 7 1 0 13 2,62 

0% 7,69% 30,77% 53,85% 7,69% 0%   

Mielenter-

veyspoti-

laan tunnis-

taminen, 

tutkiminen 

ja hoito 

0 2 5 6 0 0 13 2,31 

0% 15,38% 38,46% 46,15% 0% 0%   

Yleistilan 

laskun 

(esim. van-

huksella) 

tunnistami-

nen, arvi-

ointi, tutki-

minen ja 

hoito 

0 2 6 5 0 0 13 2,23 

0% 15,38% 46,15% 38,46% 0% 0%   
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Vaativissa 

hoitotason 

ensihoito-

toimenpi-

teissä avus-

taminen 

0 4 3 6 0 0 13 2,15 

0% 30,77% 23,08% 46,15% 0% 0%   

Raskauksiin 

ja synnytyk-

siin liittyvät 

tutkimukset 

ja hoitotoi-

menpiteet 

3 4 5 1 0 0 13 1,31 

23,08% 30,77% 38,46% 7,69% 0% 0%   

Lapsipoti-

laiden tutki-

minen ja 

hoito 

0 2 9 2 0 0 13 2 

0% 15,38% 69,23% 15,38% 0% 0%   

Monipoti-

lastilanteet 

ja suuron-

nettomuu-

det (tilanne-

paikalla toi-

miminen, 

kokonaisku-

van hah-

mottami-

nen, johta-

misessa tu-

keminen) 

1 4 3 5 0 0 13 1,92 

7,69% 30,77% 23,08% 38,46% 0% 0%   

Hengityk-

sen varmis-

taminen ja 

ventilaatio 

(maskipalje, 

nielutuubi, 

Larynx 

maski/tuubi, 

i-Gel) 

0 0 4 5 3 1 13 3,08 

0% 0% 30,77% 38,46% 23,08% 7,69%   

Haastavien 

potilasryh-

mien koh-

taaminen ja 

potilaiden 

haastattelu 

(esim. lap-

set, mielen-

terveyspoti-

0 5 8 0 0 0 13 1,62 

0% 38,46% 61,54% 0% 0% 0%   



72 

 

laat, muisti-

sairaat, 

päihtyneet) 

Yhteensä 6 44 125 152 47 3 377 2,53 

 

16. Valitse osa-alueet, mitkä ovat tuottaneet vastavalmistuneille pelastajille eniten haas-

teita ensihoidon työtehtävissä: 

Vastaajien määrä: 13, valittujen vastausten lukumäärä: 64 

 N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
5 38,46% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 7 53,85% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 7,69% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
5 38,46% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 6 46,15% 

Aseptinen työskentely 1 7,69% 

Työturvallisuuden huomioiminen 2 15,38% 

Ergonominen työskentely 2 15,38% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolli-

set dokumentoinnit) 
7 53,85% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkimi-

nen ja hoito 
5 38,46% 

Vaativissa hoitotason ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 5 38,46% 
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Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 1 7,69% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimimi-

nen, kokonaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
0 0% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, La-

rynx maski/tuubi, i-Gel) 
1 7,69% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu 

(esim. lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
7 53,85% 

 

17. Valitse osa-alueet, missä koet vastavalmistuneiden pelastajien pärjänneen parhaiten 

ensihoidon työtehtävissä: 

Vastaajien määrä: 13, valittujen vastausten lukumäärä: 52 

 N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
0 0% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 0 0% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 9 69,23% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtä-

viin) 
0 0% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 0 0% 

Aseptinen työskentely 0 0% 

Työturvallisuuden huomioiminen 7 53,85% 

Ergonominen työskentely 8 61,54% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolli-

set dokumentoinnit) 
0 0% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 12 92,31% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 15,38% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 4 30,77% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 
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Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutki-

minen ja hoito 
0 0% 

Vaativissa hoitotason ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 1 7,69% 

Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 0 0% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 0 0% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimimi-

nen, kokonaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
1 7,69% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, La-

rynx maski/tuubi, i-Gel) 
1 7,69% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu 

(esim. lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
0 0% 

 

18. Eroavatko mielestäsi juuri valmistuneiden pelastajien ja lähihoitajien (ensihoidon 

osaamisala) valmiudet toimia ensihoitoyksikössä? 

Vastaajien määrä: 13 

 N Prosentti 

Eivät eroa 0 0% 

Kyllä eroavat 13 100% 

 

19. Työskentelisitkö ennemmin juuri valmistuneen pelastajan vai lähihoitajan työpa-

rina? 

Vastaajien määrä: 13 

 N Prosentti 

Pelastajan 8 61,54% 

Lähihoitajan 5 38,46% 
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20. Arvioi seuraavia väittämiä vastavalmistuneiden pelastajien osaamista työssäsi teke-

mien havaintojen perusteella. 

Vastaajien määrä: 13 

 1 2 3 4 5 
Yh-

teensä 

Kes-

kiarvo 

Pelastaja-koulu-

tuksen ensihoito-

osuus vastaa 

käytännön työ-

elämän tarvetta 

2 5 2 4 0 13 2,62 

15,38% 38,46% 15,38% 30,77% 0%   

Yhteistyö sujuu 

hyvin ensihoita-

jien ja pelastajien 

välillä 

0 0 0 8 5 13 4,38 

0% 0% 0% 61,54% 38,46%   

Pelastajien ensi-

hoidon koulutus 

vastaa työelämän 

tarpeita sairauk-

sien, traumojen 

yms. teoriatiedon 

osalta 

1 5 3 4 0 13 2,77 

7,69% 38,46% 23,08% 30,77% 0%   

Pelastajien ensi-

hoidon koulutus 

vastaa työelämän 

tarpeita hoitotoi-

menpiteiden hal-

linnan osalta 

0 4 3 6 0 13 3,15 

0% 30,77% 23,08% 46,15% 0%   

Pelastajien ensi-

hoidon koulutus 

vastaa työelämän 

tarpeita ensihoi-

don johtamisen 

osalta 

5 2 3 3 0 13 2,31 

38,46% 15,38% 23,08% 23,08% 0%   

Pelastajien ensi-

hoidon koulutus 

vastaa työelämän 

tarpeita työtur-

vallisuuden 

osalta 

0 3 1 6 3 13 3,69 

0% 23,08% 7,69% 46,15% 23,08%   

Pelastajien ensi-

hoidon koulutus 

vastaa työelämän 

tarpeita lääkehoi-

don ja aseptiikan 

osaamisen kan-

nalta 

4 6 1 2 0 13 2,08 

30,77% 46,15% 7,69% 15,38% 0%   

2 8 1 2 0 13 2,23 
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Pelastajien ensi-

hoidon koulutus 

antaa pelastajille 

tarpeeksi laajan 

ymmärryksen 

ensihoidon tehtä-

väkentästä 

15,38% 61,54% 7,69% 15,38% 0%   

Yhteensä 14 33 14 35 8 104 2,9 

 

21. Millaiseksi arvioit pelastajien mielenkiinnon ja motivaation ensihoidon työtehtäviä 

kohtaan asteikolla 1-5? 

Vastaajien määrä: 13 

 N Prosentti 

1. Vähäinen kiinnostus / ei kiinnostusta lainkaan 1 7,69% 

2. Tyydyttävä kiinnostus 2 15,38% 

3. Jonkun verran kiinnostusta 4 30,77% 

4. Paljon kiinnostusta 6 46,15% 

5. Erittäin paljon kiinnostusta 0 0% 

 

22. Arvioi tämän hetkisiä vastavalmistuneen pelastajan valmiuksia toimia ensihoitajan 

työparina hoitotason ensihoitoyksikössä 

Vastaajien määrä: 13 

 N Prosentti 

Vähäiset tai olemattomat 5 38,46% 

Tyydyttävät 6 46,15% 

Hyvät 2 15,38% 

Todella hyvät 0 0% 

Erinomaiset 0 0% 

 

23. Arvioi tämän hetkisiä vastavalmistuneen pelastajan valmiuksia toimia ensihoitajan 

työparina perustason ensihoitoyksikössä 

Vastaajien määrä: 13 

 N Prosentti 

Vähäiset tai olemattomat 0 0% 

Tyydyttävät 6 46,15% 

Hyvät 5 38,46% 

Todella hyvät 2 15,38% 

Erinomaiset 0 0% 
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24. Tulisiko mielestäsi ensihoidon koulutusta olla pelastaja tutkinnossa: 

Vastaajien määrä: 13 

 N Prosentti 

Enemmän 10 76,92% 

Saman verran 2 15,38% 

Vähemmän 0 0% 

Ei ollenkaan 1 7,69% 
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Liite 7. Webropol-kyselyn vastaukset, yhteiset sanalliset vastaukset 

 

25. Miten yhteistyö sujuu mielestäsi pelastajien ja ensihoitajien välillä? 

Vastaajien määrä: 25 

Vastaukset 

Ensihoitajat eivät puhalla työpaikalla yhteen hiileen niin kuin pelastajat tekevät. Liian 

usein he tulevat töihin ajamaan vaan keikkaa. 

Yleiseti yhteistyö sujuu, asennevammaiset karsiutuvat kohtuullisen hyvin ennen ken-

tälle siirtymistä tai hyvin pian sen jälkeen. Työyhteisön vallitseva asenne vaikuttaa pal-

jon uusin pelastajiin. 

Riippuu ensihoitajasta 

Tuoreet ensihoitajat tuppaavat välillä unohtamaan kokeneen kyytijannun kokemuksen 

ja näkemyksen. 

Yhteistyö sujuu henk koht tasolla hyvin, koulutuksen puutteesta ei voi syyttää yksilöitä 

vaan systeemiä. Vastavalmistuneen palomiehen paikka ei ole mielestäni nykypäivän 

hoitoyksikössä, varsinkaan alueen ykkösautossa/kuormitetussa yksikössä. 

Nuorilla ensihoitajilla on vaikeuksia hyväksyä palomiehen perustason kokemusta. 

Pääsääntöisesti asiat sujuvat hyvin. Joitakin poikkeuksia tietysti löytyy esimerkiksi jos 

epävarmuutta ammattitaidossa molemmin puolin. 

Olen 

Hoitotasolla ei juurikaan ongelmia. Selkeä työnjako helpottaa. 

ei hyvin eikä huonosti, hoitoyksikössä tuo haasteita pelastajan ensihoidon koulutuksen 

vähäisyys jonka vuoksi hoitoyksikössä olisi helpompi jos olisi PT ensihoitaja ja ht en-

sihoitaja, joskus tosin PT yksikössäkin hankaluuksia. 

Yhteistyö sujuu kriittisissä tehtävissä jos ymmärretään työnjaoksi se, että ensihoitajat 

johtaa tilannetta ja pelastaja tekee niin kuin käsketään. Vähemmän kiireellisissä tehtä-

vissä yhteistyö sujuu, jos ensihoitajalla on kokemusta, motivaatiota ja osaamista tar-

peeksi, että voi opettaa pelastajaa työtehtävillä. Yhteistyövaikeuksia on ilmennyt yksit-

täisten pelastajien kanssa, jotka eivät ole kriittisissä tilanteissa osanneet toimia eivätkä 

ole noudattaneet käskyjä. 

Yhteistyö on pääasiassa hyvää ja mutkatonta yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. 

Ihan hyvin sujuu 

Hyvin sujuu nuorien kanssa. Vanhat on hankalia. 

Vaikeudet ovat täysin persoonista kiinni! 

Ne jotka eivät tule kenenkään kanssa toimeen, ovat sosiaalisesti rajoittuneita, yhteistyö-

kyvyttömiä ja huonosti motivoituneita ovat tietysti hampaillaan ensihoidossa. 

Välillä tulee vastakkain asettelua liittyen juuri koulutustaustaan. 

joillakin nuorilla pelastajilla vaikeuksia ottaa ohjausta ja palautetta vastaan muilta kuin 

paloesimieheltä 

Yhteistyö sujuu pääasiassa hyvin. Yhteistyövaikeudet kumpuaa usein pelastajien alhai-

sesta motivaatiosta ensihoitoa kohtaan. Tuoreilla pelastajilla on useimmiten hyvä moti-

vaatio, mutta huonosta "systeemistä" johtuen saattavat joutua hoitoyksikköön ilman 
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muuta ensihoitokokemusta ja näin ollen joutuvat liian vaativaan paikkaan. Tämän sys-

teemivirheen takia huonolla tuurilla yksittäiset tuoreet pelastajat saavat huonoja osaa-

mattomuuden kokemuksia. 

Asetusten ja kulttuurin muuttumisen aiheuttama kitka on aika hyvin poistunut. Omassa 

pääasiallisessa työpaikassani yhteistyö on sujuvaa. 

yhteistyö on sujuvaa, ei merkittäviä ongelmia. 

Nuori pelastaja opetetaan hyvin nopeasti malliin vanhojen toimesta, että ensihoito on 

rangaistus ja pelastajan kuuluu ambulanssissa olla vain kuljettajana 

Pelastajien ja ensihoitajien välinen yhteistyö on omien kokemuksieni mukaan on toimi-

nut pääsääntöisesti erittäin hyvin,arvostan ensihoitajia ja koen että olen myös saanut ar-

vostusta osakseni ensihoidossa toimiessani pelastajana. 

ensihoitot henkilöstöllöllä osalla aliarviointia pelastajiakohtaan 

Vaihtelevasti. Riippuu paljon pelastajan omasta asenteesta ensihoitoa kohtaan. 

Yhteistyö pelaa 99%keikoista todella hyvin... asenteissa elää jonkin verran palkkaerot 

ja sitä kautta vastuu korkeampi palkkaisella (hoitotaso) ja pelastajan aktivoiminen pää-

töksentekoon ja hoitolinjauksissa mukana olemiseen olisi tärkeää. saataisiin molemmat 

aivot ongelmanratkaisuun mukaan.... 

 

26. Sana vapaa 

 

Miten mielestäsi ensihoidon koulutusta tulisi kehittää tulevaisuudessa, että pelastajien 

saama koulutus tukisi parhaiten työtehtävien hoitamista? 

Vastaajien määrä: 25 

Vastaukset 

Koulutuksen laajuus ja kesto tulee olla sellainen että pelastaja saa lähihoitajan pätevyy-

den jolloin hän voi lainsäädännönkin silmin toimia perustasolla. 

Harjoittelua reilusti enemmän - nyt opiskeuajan harjoittelut valitettavasti naurettavan 

lyhyet! 

Opiskejan oma motivaatio vaikuttaa paljon opiskeluaikana kerättävään osaamiseen. 

Vähemmän ensihoidosta kiinnostuneet pääsevät joskus läpi hyvin heikolla osaamisen 

tasolla. Tähän tasapäistämistä, kontrollointia ja motivointia jo koulussa! 

Koulutuksessa voisi huomioida enemmän vanhus/yt-lasku tehtäviä... ns. "peruskeik-

koja" 

Oma kokemus kodissani kahden pelastajan sakuyksiköstä: eivät kuunneelleet, mitä ker-

rottiin, eivätkä osanneet hahmottaa kokonaisuutta tiedon palasista. Osasivat kyllä yksit-

täiset toimenpiteet, mutta saatujen tulosten yhdistäminen toisiinsa ontui pahasti. Eli pe-

lastajien harjoituksissa tulisi luoda tilanteita, missä he joutuvat yhdistämään teoriaa, 

mittaustuloksiaja kuulemaansa 

Pelastaja-lähihoitaja tutkinto on yksi vaihtoehto mutta kaikilla ei ehkä ole silti motivaa-

tiota lähihoitajaksi. Toinen vaihtoehto olisi eriyttää palomiestutkinto puhtaasti pelastus-

toimen työtehtäväksi ja halukkaat voisivat "erikoistua" ensihoitoon käymällä esim lähi-

hoitaja tutkinnon jossa saa laajemman käsityksen sairauksista ja lääkkeistä yms 

Painottaa entistä enemmän potilaan kohtaamista ja potilaan tunteiden lukemista 

Jos koulutus aika pitenisi ja saisivat mahdollisesti terveydenhuolto tutkinnon myös. 
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Eriyttää ensihoito ja pelastuspuoli kokonaan 

Ensihoito on yhä enenevässä määrin terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävää joten val-

mistuvien pelastajien tulisi hallita lähihoitajien oppimäärä terveydenhuollosta/ensihoi-

dosta eli lisää ensihoidollista koulutusta. 

Yhdistämällä lh koulutus siihen 

Pidemmät työharjoittelut pelastajille. Pidempi ensihoidon jakso, jotta pelastajilla olisi 

mahdollisuus myös sisäistää oppimaansa. 

Toivoisin, että mahdollisuuksien mukaan käytäisiin hiukan enemmän läpi moniongel-

maisen ja pitkäaikaissairaan potilaan kohtaamista ja tällaisen potilaan kotona pärjäämi-

seen ja yleisvoinnin arviointia. On tärkeää että hätätilapotilaan hoito onnistuu hyvin, 

mutta yhtä tärkeänä pidän hitaasti kehittyneiden ongelmien pahenemisen havainnointiä 

ja havaitsemista ennen kuin potilas muuttuu hätätilapotilaaksi (mm. sepsis, sydämen vt, 

diabeteksen komplikaatiot jne) 

hyvin menee näinkin 

Lisää teoriaa sairauksista ja lääkkeistä. 

Koulutuksessa ei ole mitään vikaa! Se oli (2008) erittäin laadukasta ja mielenkiintoista. 

opettajat erittäin ammattitaitoisia ja motivoituneita. En tiedä mikä tilanne nykyään, kun 

Opisto kärsii talousvaikeuksista ja opettajilta viedään resursseja, tämä näkyy varmasti 

opiskelijoissa. Jos puhutaan ensihoidon opetuksen laaduntarkkailusta, niin opettajille 

parhaat mahdolliset resurssit sieltä tulos tulee...! 

Mielestäni koulutus pelastusopistolla on tällä hetkellä hyvä. Keskitytään pääpainossa 

ns. kriittisiin potilaisiin, jotta osataan toimia jäätymättä kiireellisillä keikoilla. Toki 

C/D keikat ovat tärkeitä tunnistaa, tietää ja hoitaa, mutta pääsääntöisesti ne menevätkin 

omalla painollaan. 

 

Kaikkia kysymyksiä tämä kysely ei näyttänyt. 

koulutuksen määrää tulisi lisätä merkittävästi. anatomian ja fysiologian sekä yleisen 

tautiopin tulisi olla kunnolla hallussa ennenkuin mitään soveltavaa tietoa voidaan opet-

taa tai omaksua 

Perustason ensihoidon koulutuksen pitäisi olla yksi yhtenäinen paketti, ei erikseen pe-

lastaja vs. lähihoitaja pohjaista. Pelastajatutkintoon sitä ei mielestäni tarvitsisi auto-

maattisesti kytkeä, koska kaikilla pelastajaopiskelijoillakaan ei ole todellista halua ensi-

hoidossa työskentelyyn. Pelastajatutkinto voisi sisältää ensivastetasoisen kokonaisuu-

den. 

Iso kysymys on, tulisiko hoitotason yksiköiden työparin olla milempien terveydenhuol-

lon ammattihenkilöitä. Pelastajien ensihoidon osaaminen on siitä huolimatta tärkeää, 

tarvitaanhan sitä lisäksi perustason yksikössä ja ensivastetoiminnassa. 

-kirjaamista enemmän 

-lääkehoitoa enemmän 

Nuoret pelastaja ensin perustason yksikköön opettelemaan työn perusteet kokeneen pe-

rustasoisen kanssa. Sitten vasta hoitoyksiköihin. Nuorilla pelastajilla on harhaluulo, 

että ajetaan vain kiirekyytejä ja kultturisokki, kun huomaavat, että enimmäkseen työ on 

yt-lasku vanhuksia 

. 

minusta hyvä kun keskitytään perusasioihin 
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Tutkimukseen oli melko vaikea vastata yleisesti, koska vastavalmistuneiden välillä on 

huikeita eroja. Innokkaat ja motivoituneet pelastajat ovat hyviä työpareja, mutta taas ne 

joita ensihoito ei kiinnosta pätkääkään ovat työpareina ei niin hyviä. 

...pelastajatutkinnon antama oppi hätätilapotilaan hoitoon on mahottoman hyvä... sosi-

aaliset ongelmat ja yt lasku potilaat onkin sitten se porukka jonka hoitamiseen sai ai-

kasta vähän eväitä... 
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Kaavio 5: Pelastajien itsearviointia ensihoidon eri aihealueissa asteikolla 0-5. 



83 

 

 

Vahvuutena koettu aihealue (Pelastajat) N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 3 25% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 8,33% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 3 25% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 8,33% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 1 8,33% 

Aseptinen työskentely 2 16,67% 

Työturvallisuuden huomioiminen 2 16,67% 

Ergonominen työskentely 4 33,33% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolliset do-

kumentoinnit) 
0 0% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 7 58,33% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 25% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkiminen 

ja hoito 
3 25% 

Vaativissa ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 3 25% 

Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 0 0% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimiminen, ko-

konaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
2 16,67% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, Larynx 

maski/tuubi, i-Gel) 
2 16,67% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esim. 

lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
6 50% 

Taulukko 6: Pelastajien vahvuuksiksi kokemat aihealueet ensihoidossa. 
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Taulukko 7: Pelastajien haasteelliseksi kokemat aihealueet ensihoidossa. 

  

Haasteellisena koettu aihealue (Pelastajat) N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 4 33,33% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 8,33% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 8,33% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 3 25% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 0 0% 

Aseptinen työskentely 1 8,33% 

Työturvallisuuden huomioiminen 3 25% 

Ergonominen työskentely 3 25% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolliset do-

kumentoinnit) 
5 41,67% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 8,33% 

Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 16,67% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkiminen 

ja hoito 
0 0% 

Vaativissa hoitotason ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 2 16,67% 

Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 5 41,67% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 5 41,67% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimiminen, ko-

konaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
5 41,67% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, Larynx 

maski/tuubi, i-Gel) 
0 0% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esim. 

lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
5 41,67% 
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Vahvuutena koettu osa-alue (Ensihoitajat) N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 0 0% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 0 0% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 9 69,23% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 0 0% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 0 0% 

Aseptinen työskentely 0 0% 

Työturvallisuuden huomioiminen 7 53,85% 

Ergonominen työskentely 8 61,54% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolliset 

dokumentoinnit) 
0 0% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 12 92,31% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 2 15,38% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 4 30,77% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkimi-

nen ja hoito 
0 0% 

Vaativissa hoitotason ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 1 7,69% 

Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 0 0% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 0 0% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimiminen, 

kokonaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
1 7,69% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, La-

rynx maski/tuubi, i-Gel) 
1 7,69% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esim. 

lapset, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
0 0% 

Taulukko 11: Ensihoitajien vahvuuksiksi kokemat aihealueet pelastajien ensihoito-osaa-

misessa. 
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Haasteellisena koettu osa-alue (Ensihoitajat) N Prosentti 

Anatomia ja fysiologia (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 5 38,46% 

Sisätaudit (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 7 53,85% 

Traumat (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 1 7,69% 

Lääkehoidon perusteet (teoriatiedot ja niiden soveltaminen työtehtäviin) 5 38,46% 

Lääkehoidon turvallinen suorittaminen 6 46,15% 

Aseptinen työskentely 1 7,69% 

Työturvallisuuden huomioiminen 2 15,38% 

Ergonominen työskentely 2 15,38% 

Dokumentointi (ensihoitokertomuksen kirjaaminen ja muut mahdolliset do-

kumentoinnit) 
7 53,85% 

Elottoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Tajuttoman potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Kouristelevan potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Sydäninfarktipotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Rytmihäiriöpotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hengitysvaikeuspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

AVH-potilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypoglykemiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Hyper- tai hypotermiapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Myrkytyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vammapotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 0 0% 

Vatsakipupotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 1 7,69% 

Mielenterveyspotilaan tunnistaminen, tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Yleistilan laskun (esim. vanhuksella) tunnistaminen, arviointi, tutkiminen ja 

hoito 
5 38,46% 

Vaativissa hoitotason ensihoitotoimenpiteissä avustaminen 5 38,46% 

Raskauksiin ja synnytyksiin liittyvät tutkimukset ja hoitotoimenpiteet 1 7,69% 

Lapsipotilaiden tutkiminen ja hoito 3 23,08% 

Monipotilastilanteet ja suuronnettomuudet (tilannepaikalla toimiminen, ko-

konaiskuvan hahmottaminen, johtamisessa tukeminen) 
0 0% 

Hengityksen varmistaminen ja ventilaatio (maskipalje, nielutuubi, Larynx 

maski/tuubi, i-Gel) 
1 7,69% 

Haastavien potilasryhmien kohtaaminen ja potilaiden haastattelu (esim. lap-

set, mielenterveyspotilaat, muistisairaat, päihtyneet) 
7 53,85% 

Taulukko 12: Ensihoitajien haasteelliseksi kokemat aihealueet pelastajien ensihoito-

osaamisessa. 

 


