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Viranomaisviestintä ja ensihoidon toiminnan johtaminen ovat keskeisessä osassa monipotilas- ja 
suuronnettomuustilanteissa. Suomessa viranomaisviestintää varten on laadittu valmiita ohjeita, 
joita noudattamalla viestiliikenteen pitäisi olla sujuvaa. Tutkimusten mukaan esiintyy kuitenkin ti-
lanteita, jolloin viestiliikenne ei onnistu, sillä viestinnässä ei ole noudatettu paikallisia ohjeistuksia. 
 
Laadimme neljästä opetusvideosta koostuvan verkkokoulutusmateriaalin Lapin sairaanhoitopiirin 
ensihoitopalvelun ja Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön. Oppimateriaalin aiheena on ensihoidon 
toimintataktiikka monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa, painottuen ensihoidon tilannejohtajan 
toimintaan ja moniviranomaisviestintään. Materiaali soveltuu käytännössä niin ensihoitajaopiskeli-
joiden itseopiskelumateriaaliksi kuin kertauskoulutuksena vanhoille työntekijöille. 
 
Opinnäytetyö oli tuotekehitysprojekti, jossa valmistui neljä opetusvideota verkko-opiskelumateriaa-
liksi. Verkkopohjaiset opetusmateriaalit ovat lisääntyneet koulutuskäytössä viime vuosikymmenellä 
niiden helppokäyttöisyyden vuoksi. Niiden käyttö on joustavaa, koska opiskelu onnistuu tietoko-
neella tai mobiililaitteella ajankohdasta ja paikasta riippumatta. Tekemämme opiskelumateriaalin 
tavoitteena on parantaa ensihoitajien valmiuksia toimia harvinaisissa ja haastavissa monipotilasti-
lanteissa ohjeiden mukaisella tavalla. Tätä materiaalia käyttämällä voidaan myös helpottaa ensi-
hoitajien ja ensihoitajaopiskelijoiden valmistautumista monipotilastilanteita tai suuronnettomuuksia 
simuloiviin harjoituksiin. 
 
Projektissa valmistuneen oppimateriaalin laatimista on ohjannut eniten Lapin sairaanhoitopiirin en-
sihoitopalvelun operatiivinen toimintaohje. Opinnäytetyömme tietoperustaan kuuluvat myös viimei-
sin suomenkielinen ensihoitokirjallisuus, sekä viestiliikennettä koskevia tutkimuksia. Oppimateriaa-
lista tehtiin mahdollisimman esimerkinomainen, jotta sitä voi käyttää lähes suorana toimintamallina. 
Valmis tuote luovutettiin sähköisessä muodossa Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen sekä 
Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon opettajien käyttöön. 
 
 
 
 
 

Asiasanat: ensihoito, monipotilastilanne, suuronnettomuus, viranomaisyhteistyö, viranomaisvies-
tintä  
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Term and year when the thesis was submitted: Spring 2019  Number of pages: 46 
 

 
Co-operation of public authorities and incident management has a very important role at major 
accidents to ensure the functional operation of emergency services. Finnish emergency medical 
services have detailed plans and guidelines for communication and tactics to ensure smooth oper-
ation in multi-casualty incidents. However, many reports from Finnish Accident Investigation Au-
thority indicate that radio communication has been a big problem in many multi-casualty incidents 
in recent years. 
 
Our goal was to make four training videos for the Emergency Medical Service of Lapland Hospital 
District. The product will also be used in the training of emergency nursing students at the Oulu 
University of Applied sciences. Our target was to develop paramedics and emergency nursing stu-
dents’ skills in major accidents and increase patient safety. 
 
This bachelor thesis was a product development project. The subject of the product is multi-casu-
alty incidents and major accidents highlighting communicating with public authorities and incident 
management of emergency medical services. The product is usable self-learning material for emer-
gency nursing students as well as for paramedics.  
 
Our goal was to create videos that would give a simple example of tactics and communication 
between different authorities in multi-casualty incidents.  The product is based on operative manual 
of the Lapland Hospital District. Our bachelor thesis’ also includes information from Finnish litera-
ture about emergency medical services and public studies about communication in multi-casualty 
incidents. 
 
Oulu University of Applied Sciences and Lapland Hospital District will have the license to use the 
product as training material in their training. The product can be updated by the teachers of emer-
gency care and the chief of emergency service. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: emergency care, co-operation of public authority, major accident, multi-casualty inci-
dent, communication of public authorities 
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1  JOHDANTO 

Lapin Sairaanhoitopiirin alueella ensihoidon toimintaympäristö poikkeaa muusta Suomesta etenkin 

pitkien etäisyyksien vuoksi. Sairaanhoitopiirin keskuskaupungista Rovaniemeltä on alueen pohjoi-

simpiin osiin matkaa lähes 500 kilometriä. Suurin osa sairaanhoitopiiristä on hyvin harvaan asuttua 

aluetta, joten ensihoitoyksiköitä on pinta-alaan nähden vähän ja asemapaikat ovat harvassa. Pitkät 

välimatkat tuovat erityishaasteita ensihoidon päivittäiseen toimintaankin, mutta erityisesti etäisyyk-

sien tuomat haasteet näkyvät monipotilastilanteissa. 

  

Pitkien välimatkojen vuoksi Lapissa monipotilastilanteiden johtaminen on haasteellista, sillä kent-

täjohtajalla voi olla onnettomuuspaikalle useiden tuntien ajomatka. Siksi Lapissa käytetään varsin 

usein ensihoidon tilannejohtajatoimintaa (L5) monipotilastilanteissa. Näiden tilanteiden osalta käy-

tännön toiminnassa on kuitenkin havaittu ongelmia etenkin viestiliikenteen ja taktisen toiminnan 

osalta, sillä toiminta ei ole usein ollut täysin olemassa olevien ohjeiden mukaista. Yleisestikin Suo-

messa tapahtuneiden suuronnettomuuksien tutkintaraporteissa on usein mainittu viestiliikenteen 

ongelmien vaikeuttaneen tehtävän hoitamista. 

  

Yksi todennäköinen syy monipotilastilanteissa ilmeneviin ongelmiin on ollut se, että näiden harvoin 

yksittäisen ensihoitajan kohdalle sattuvien tilanteiden harjoittelu on jäänyt vielä harvemmin järjes-

tettävien suuronnettomuusharjoitusten varaan, koska käytössä ei ole ollut yksinkertaista asema-

paikoilla tapahtuvaan itsenäiseen opiskeluun soveltuvaa kertauskoulutusmateriaalia.  Yksittäisissä 

suuronnettomuusharjoituksissa yksittäisen ensihoitajan on myös erittäin vaikeaa saada hyvää ko-

konaiskuvaa tilanteesta. 

  

Opinnäytetyömme tavoitteena oli vastata tähän ongelmaan kehittämällä aiheeseen soveltuvaa 

opetusmateriaalia. Tilaajan antamana tavoitteena oli tuottaa videomuodossa yksinkertainen ja 

kompakti opetuspaketti, joka soveltuu käytettäväksi uusien ensihoitajien perehdyttämiseen sekä 

vanhojen työntekijöiden kertauskoulutukseen. Tavoitteena oli sisällyttää videoihin teoriatietoa ai-

heesta, voimassa olevat ohjeistukset ja käytännönläheinen esimerkkisuoritus oikeaoppisesta vies-

tinnästä ja taktisesta toiminnasta.  
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2 PROJEKTIN TAUSTA JA TARVE 

2.1 Projektin tausta 

Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopintojen syventävään vaiheeseen sisältyy ensihoidon joh-

tamisen ja viranomaisyhteistyön opintoja. Opintojemme aikana sekä koulussa, että työelämässä 

olemme havainneet ensihoidon päivittäistoiminnasta poikkeavat monipotilas- ja suuronnettomuus-

tilanteet haastaviksi. Halusimme valita opinnäytetyömme aiheeksi sellaisen tuotteen, joka olisi sekä 

hyödyllinen oman oppimisemme kannalta että sisältyisi ensihoitaja AMK –koulutuksen osaamis-

vaatimuksiin. Oppimateriaalimme sijoitetaan Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitajien verkko-oppi-

misalustalle sekä Oulun ammattikorkeakoulun Ensihoidon johtaminen ja viranomaisyhteistyö –

opintojaksolle.  

 

Opinnäytetyömme toteutusta ohjasi eniten Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen operatiivi-

nen ohje, jonka sisältöä noudatettiin työntekijöille suunnattua koulutusta tehdessä. Tietoperustaan 

kuuluvat myös uusin suomenkielinen ensihoitokirjallisuus, sekä viestiliikennettä ja CRM:ää koske-

via kotimaisia sekä ulkomaisia tutkimuksia. Lopputuote pyrittiin tekemään mahdollisimman pit-

käikäiseksi, mikä vaati erityisen huomion kiinnittämistä sisällön ajantasaisuuteen ja tulevaisuuden 

näkymiin. 

2.2 Projektin tarve 

Idea aiheesta tuli Lapin Sairaanhoitopiirin ensihoitopäällikkö Panu Karjalaiselta. Hän kertoi kaipaa-

vansa erityisesti viestiliikenteeseen pohjautuvaa opetusvideota, jota voisi käyttää selkeänä esimer-

kinomaisena koulutusmateriaalina uusille työntekijöille ja kertauskoulutuksena vanhoille työnteki-

jöille. Kysyimme myös kouluamme projektin tilaajaksi, sillä me projektin toteuttavat ensihoitajaopis-

kelijat koimme, että koulumme ensihoitajaopiskelijat tarvitsevat lisämateriaalia aihealueen oppimi-

sen tueksi. Nykyinen oppimateriaali suuronnettomuus- ja monipotilastilanteisiin on hyvin tekstipai-

notteista, joten varsinaista esimerkkisuoritusta emme aiheeseen saaneet muualta kuin simulaatio-

harjoituksista. 

 



  

8 

Projektin tuotoksena syntyi neljä opetusvideota, jotka käsittelevät ensihoidon toimintaa monipoti-

las- ja suuronnettomuustehtävillä. Videoiden aiheet ovat monipotilastilanne ja L5-toiminta, suuron-

nettomuustilanne ja lääkintäjohtajan tehtävät, ensihoidon toimintasektoreiden tehtävät suuronnet-

tomuudessa ja suuronnettomuusviestintä.  
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3 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

Projektisuunnitelman laatiminen aloitetaan, kun hankkeen alustavasta rajauksesta on sovittu. Pro-

jektisuunnitelmaa käytetään hankkeen johtamisen työkaluna, ja hankkeen toteutuksen arviointike-

hikkona. (Silfverberg. 2007. 12. Viitattu 6.1.2019.) Projektin alussa laadimme hankesuunnitelman, 

josta kerätyn palautteen perusteella etenimme tuotteen kehittämisessä. Suunnitelmassa määritel-

tiin projektin tarve ja tavoitteet, kohderyhmät, hyödynsaajat, aikataulut, riskit ja voimavarat. 

 

3.1 Projektin tavoitteet 

Projektille asetetuilla tavoitteilla kuvataan muutoksia, joihin nykytilanteeseen nähden pyritään. Ta-

voitteet jaetaan kahteen ryhmään, joita ovat projektin kehitystavoite ja välittömät tavoitteet. Kehi-

tystavoitteella tarkoitetaan hankkeen pitkän aikavälin muutosvaikutusta tärkeimmän hyödynsaajan 

toiminnassa. Projektissamme kehitystavoitteen kohteena ovat toissijaiset hyödynsaajat eli ensihoi-

don potilaat monipotilastilanteissa. Kehitystavoitteelle on tyypillistä, että se toteutuu vasta hank-

keen lopussa tai vasta joitain vuosia hankkeen päättymisen jälkeen. Välittömät tavoitteet kuvaavat 

projektin hankevaiheen konkreettista lopputulosta. (Silfverberg. 2007. 40-41.) Projektimme välitön 

tavoite oli Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitajien ja Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskeli-

joiden osaamisen lisääminen.  

 

Projektimme keskeisin laatutavoite oli tuottaa mahdollisimman selkeä, yksinkertainen, audiovisu-

aalisesti laadukas ja ajantasainen oppimateriaali Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitajille sekä Oulun 

ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille ensihoidon toiminnasta monipotilas- ja suuronnetto-

muustehtävillä.  

 

Oppimistavoitteenamme oli kehittää omaa osaamistamme viranomaisviestinnästä ja toimintataktii-

kasta monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa. Lisäksi tavoitteenamme oli kehittyä projektityös-

kentelyssä. 
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3.2 Projektiorganisaatio  

Projektin epäselvyydet sekä ristiriidat voivat vaikeuttaa projektin etenemistä huomattavasti. Projek-

tin jäsenten rooleja selkiyttääksemme käytimme projektissamme linjaorganisaation mallia, jossa 

eritellään sekä projektiryhmän että projektin sidosryhmien roolit. Projektiorganisaatiomme koostui 

projektin tilaajista, projektiryhmästä, ohjausryhmästä sekä asiantuntijaryhmästä. (Silfverberg 2007, 

48-49, viitattu 20.7.2018.) Projektiorganisaatiomme esitetään kaaviolla (kuvio 1.). 

 

Projektin tilaajina toimivat Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus sekä Oulun ammattikorkea-

koulu. Alkuperäinen projektinasettaja oli Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus, jolla oli ensisijai-

nen oikeus määritellä tuotteen laadulliset ja sisällölliset tavoitteet. Projektin lopullisesta päätöksen-

teosta vastasi tasavertaisesti kolmihenkinen projektiryhmämme.  

 

 

KUVIO 1. Projektiorganisaatio 

Projektin tilaaja: 
Lapinsairaanhoitopiiri 

ensihoitokeskus

Oulun 
ammattikorkeakoulu

Asiantuntijaryhmä:

Lapin sairaanhoitopiiri 
ensihoitokeskus

Oulun ammattikorkeakoulu 
ensihoidon lehtorit

Ohjausryhmä:

Raija Rajala

Petri Roivainen

Tukiryhmä:

Ville Siekkinen

Julia Tikkanen 

Lotta Keränen

Projektiryhmä:

Vesa Keränen

Mikko Halttu

Antti Taivalkoski 
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3.3 Toteutusmalli 

Hankesuunnitelmassa on hyvä kuvata projektin toteutusmalli, sillä se helpottaa työsuunnitelman 

laatimista ja selkeyttää projektin osapuolille hankkeen periaatteet (Silfverberg. 2007. 43. Viitattu 

6.1.2019). Projektimme toteutusmalli kuvasi ja selkeytti hankkeen aikataulua sekä vaiheita. 

 

Ennen varsinaista projektin aloitusta ja aiheen hankintaa olimme koonneet kolmihenkisen työryh-

män opinnäytetyön tekoa varten keväällä 2016. Ryhmämme oli yksimielisesti toiminnallisen opin-

näytetyön kannalla. Aiheen opinnäytetyöhömme saimme syksyllä 2016 Lapin sairaanhoitopiirin en-

sihoitopäällikkö Panu Karjalaiselta. Hän kertoi Lapin ensihoitokeskuksella olevan tarve oppimate-

riaalille, joka käsittelee ensihoidon ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä useamman potilaan teh-

tävillä. Idean jälkeen pidimme palaverin tilaajien kanssa tarkempien tarpeiden ja tavoitteiden mää-

rittämiseksi, jonka jälkeen aloitimme projektin suunnittelun keväällä 2017. 

 

Projektisuunnitelman valmistumisen jälkeen esittelimme sen ohjaaville opettajille sekä tilaajille syk-

syllä 2018. Pidimme tässä vaiheessa myös asiakaspalaverin tilaajiemme kanssa, jonka jälkeen 

aloitimme itse oppimateriaalin valmistamisen syksyllä 2018. Järjestimme asiakaspalaverin myös 

opetusvideoiden käsikirjoitusten valmistuttua ennen oppimateriaalin visuaalista toteutusta, jolloin 

kokosimme palautteen niiden sisällöstä ohjaavilta opettajilta sekä tilaajilta. Oppimateriaalin valmis-

tuttua annoimme sen tilaajille arvioitavaksi. Arvioinnin perusteella suoritimme tuotteeseen vielä pie-

niä virheiden korjauksia ja huomioimme parannusehdotukset. Lopetimme projektin kirjoittamalla 

siitä loppuraportin, kypsyysnäytteen sekä esittelemällä sen tukiryhmällemme seminaarissa ke-

väällä 2019. Esitämme hankkeen toteutusmallin kuviossa 2. 
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KUVIO 2. Hankkeen toteutusmalli 

Projektin lopetus

Raportointi + esittely Kypsyysnäyte

Projektin toteutus

Suunitelman esittely Tuotteen valmistus

Aiheeseen perehtyminen

Tietoperustan laatiminen Opettajanohjaus

Suunnitelu

Työpajatyöskentely Projektisuunnitelman laatiminen

Ideointi

Opinnäytetyön muodon valinta Aiheen valinta & rajaaminen
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4 MONIPOTILASTILANNE 

Ensihoidossa monipotilastilanne tarkoittaa, että potilaita on vähintään kolme. Enimmäismääränä 

pidetään 19 potilasta, jonka jälkeen puhutaan suuronnettomuudesta. Määritelmiä ei voida yleistää 

maanlaajuisesti, sillä ne vaihtelevat paikallisten resurssien mukaan. (Kuisma & Porthan 2017, 738.) 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella kyseessä on suuronnettomuus, kun potilaita on yli 10 (Orrensuo & 

Lindström 2015. 18). Usein monipotilastilanne on myös moniviranomaistehtävä, jonka johtaminen 

muistuttaa pelastustoiminnan johtamismallia (Taskinen & Venäläinen 2013, 90). Monipotilastilan-

teissa ensihoidon johtovastuu kuuluu ensisijaisesti ensihoidon kenttäjohtajalle L4, mutta kenttäjoh-

taja voi myös tilanteen vaatiessa määrätä ensihoidon johtovastuun kyseisellä tehtävälle jollekin 

ensihoitoyksikölle (Orrensuo & Lindström 2015. 15). 

4.1 Ensihoidon tilannejohtaja L5 

”Ellei kenttäjohtaja lähde kohteeseen esim. maantieteellisten seikkojen vuoksi tai kenttäjohtaja ta-

voittaa kohteen viiveellä, tulee hänen määrätä ensihoidon tilannejohtaja.” Ensihoidon tilannejohtaja 

L5 toimii kaikissa tilanteissa kenttäjohtajan alaisuudessa. Kenttäjohtaja voi myöhemmin tehtävälle 

saapuessaan ottaa tilannejohtajuuden takaisin itselleen. Ensihoidon operatiivinen johto säilyy kai-

kissa tilanteissa kenttäjohtajalla. Ensihoitopalvelun johtosuhteet on kuvattu kuviossa 3. Ensisijai-

sesti tilannejohtajaksi tulee määrätä, kohteen ensimmäisenä tavoittava kokenut hoitotason ensi-

hoitaja. Tilannejohtajan kutsutunnus muodostuu, kun yksikkötunnuksen loppuun lisätään liite L5, 

eli jos tilannejohtajana toimii esimerkiksi yksikön LE221 hoitaja, tilannejohtajan kutsutunnus on LE 

221 L5. (Orrensuo & Lindström 2015, 15.) 
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KUVIO 3. Ensihoitopalvelun päivittäistoiminnan johtosuhteet (Orrensuo & Lindström 2015. 13) 

 

 

Kun kenttäjohtaja määrittää ensihoidon tilannejohtajan ilmoittaa hän siitä hätäkeskukselle, tilanteen 

yleisjohtajalle sekä muille ensihoitoyksiköille. Ensihoidon tilannejohtajan L5-tunnusta käytetään 

vain kyseisen monipotilastilanteen ajan ja kun ensihoitotoimet ovat ohi, ilmoitetaan siitä hätäkes-

kukseen, tilanteen yleisjohtajalle sekä muille ensihoitoyksiköille. Ensihoidon tilannejohtajan tehtä-

viin kuuluu kyseisen tehtävän ensihoidon toiminnan organisointi yhteistyössä yleisjohtajan sekä 

ensihoidon kenttäjohtajan kanssa. Ensihoidon tilannejohtaja L5 on velvollinen ilmoittamaan tilan-

teen yleisjohtajalle sekä kenttäjohtajalle vähintään potilaiden kokonaismäärän, potilasluokittelun 

tulokset sekä kuljetettujen potilaiden lukumäärän sekä kuljetusosoitteet. (Orrensuo & Lindström 

2015. 15) Ensihoidon tilannejohtajan tehtävät esitetään kuviossa 4. 

  

Määrätään tarvitta-

essa johtamaan en-

sihoidon toimintaa 

MOPO-tilanteessa. 

Ensisijaisesti on 

kohteessa ensim-

mäisenä olevan 

hoitoyksikön ensi-

hoitaja. Toimii 

kenttäjohtajan alai-

suudessa. 

Johtaa ensihoi-

don operatiivista 

toimintaa kai-

kissa tilanteissa. 

Johtaa ensihoitopalvelun lääketie-

teellistä toimintaa. Toimii 

MOPO/SURO-tilanteissa hoitojoh-

tajana 
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KUVIO 4. Tilannejohtajan- (L5) toimintakortti (Orrensuo & Lindström 2015. 32) 
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4.2 Ensihoidon taktiikka monipotilastilanteessa 

Ensisijaisesti niissä monipotilastilanteissa, joissa potilailla on odotettavissa vakavia vammoja, teh-

tävälle hälytetään ensihoidon kenttäjohtaja johtamaan ensihoidon toimintaa onnettomuuspaikalla. 

Kenttäjohtajan ollessa estynyt tulemaan onnettomuuspaikalle, määrää hän ensihoidon tilannejoh-

tajan ja ilmoittaa tästä hätäkeskukseen, onnettomuuden yleisjohtajalle sekä muille ensihoitoyksi-

köille (Orrensuo & Lindström 2015, 15). 

 

Ensihoidon tilannejohtajan tulee selvittää hälytetyt resurssit ja potilaiden lukumäärä viiveiden mini-

moimiseksi jo ajomatkan aikana. Olennaisia varhaisessa vaiheessa selvitettäviä asioita ovat myös 

kuljetusajat ja -muodot hoitolaitoksiin. Ensihoidon tilannejohtajan on laadittava toimintasuunnitelma 

kohteeseen ja tiedotettava tästä muita kohteeseen saapuvia ensihoitoyksiköitä sovitulla VIRVE-

kanavalla. Moniviranomaistehtävillä tilannejohtajan tulee selvittää, kuka toimii tehtävän yleisjohta-

jana ja mitä puheryhmää hän käyttää. (Taskinen & Venäläinen 2013, 90-91.) Mikäli tilannejohtaja 

ei ole itse ensimmäisenä kohteeseen saapuva yksikkö, tulee hänen määrätä ensimmäinen yksikkö 

antamaan välittömästi kohteeseen saavuttaessa karkea ”tuulilasiraportti” tilanteesta ja aloittamaan 

potilaiden primaariluokittelu (Martikainen 2016, 358-359). 

 

Ensimmäisen kohteeseen saapuvan yksikön tulee antaa kohteesta tilanneilmoitus kenttäjohtajalle 

ja saapuville yksiköille, kun yksikkö on turvallisesti sijoitettu onnettomuusalueelle. Ensihoitoyksikön 

sijoittelussa on huomioitava myös yleisjohdon esteetön pääsy kohteeseen. Tilanneilmoituksen tu-

lee sisältää onnettomuuspaikan tarkan sijainnin, onnettomuuden tyypin, nähtävissä olevien osal-

listen määrän ja vammaenergioiden kuvaamisen. Tilanneilmoituksen jälkeen ensihoitoyksikön tu-

lee aloittaa potilasluokittelu tilannejohtajan ohjeistuksen mukaisesti. (Orrensuo & Lindström 2015. 

14-15.) 

 

Onnettomuuspaikalle saapumisen jälkeen ensihoidon tilannejohtajan on tehtävä oma tilannetiedus-

telu. Käytännössä L5 selvittää tarkemmin onnettomuuden laajuuden, tyypin, tarkan vammautunei-

den määrän ja vammojen vakavuuden. Tarkan tilannetiedustelun perusteella tilannejohtaja määrit-

telee resurssien riittävyyden, turvallisen luokittelu- ja hoitopaikan, antaa ensihoitoyksiköille tiedoksi 
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turvallisuus ohjeet, sekä informoi sairaalaa tilanteesta. Tilannekuvan ylläpitämiseksi ensihoitoyksi-

köiden tulee raportoida tilannejohtajalle, mikäli potilaan tilassa tapahtuu muutos tai hoito ei etene 

suunnitellusti. Tilannejohtajalle raportoidaan myös aina, kun ensihoitoyksikkö on valmis kuljetta-

maan potilasta.  (Taskinen & Venäläinen, 91.) 

 

Mikäli tehtävä sijaitsee jonkin toisen sairaanhoitopiirin alueella, toimitaan kunkin alueen ohjeistuk-

sen mukaisesti. Ensisijaisesti kunkin sairaanhoitopiirin oma yksikkö toimii alueensa tilannejohta-

jana. Tarvittaessa kenttäjohtaja voi kuitenkin määrätä toimimaan tilannejohtajana oman alueen ul-

kopuolellakin, jos ensihoitoyksikkö on ensimmäisenä kohteessa. (Orrensuo & Lindström 2015, 18.) 
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5 SUURONNETTOMUUS 

Turvallisuustutkintalaki (2011/525) 2 § määrittelee suuronnettomuuden seuraavalla tavalla: ”onnet-

tomuus, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuuteen tai varallisuuteen 

kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen 

vakavana.” 

 

Käytännössä suuronnettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jonka hoitamiseen terveys- tai pelastus-

toimen päivittäistoiminnan resurssit ovat riittämättömät. Potilaiden lukumäärän perusteella määri-

teltäessä suuronnettomuudesta puhutaan yleensä, kun potilaiden määrä on vähintään 20. Myös 

potilaiden vammojen vaikeusasteella on merkitystä, esimerkiksi 10 kirurgista jatkohoitoa ja tapah-

tumapaikalla vaativaa ensihoitoa tarvitsevaa potilasta aiheuttaa paljon todennäköisemmin suuron-

nettomuushälytyksen kuin 30 bussikolarissa lievästi loukkaantunutta kävelevää potilasta. (Kuisma 

& Porthan 2017, 721; Ekman 2015, 10.) 

 

Suuronnettomuuden kriteerien yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, sillä päivittäistoiminnan re-

surssit ovat hyvin erilaiset eri puolilla Suomea ja edelleen riippuen ollaanko haja-asutusalueella vai 

kaupunkikeskittymässä. Esimerkiksi pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Lapissa onnetto-

muus, jossa on yli 10 potilasta täyttää paikalliset suuronnettomuuden kriteerit (Orrensuo & Lind-

ström 2014, 18). Määrittelyn osalta huomioitavaa on myös, että tietty onnettomuus voi yhden viran-

omaisen näkökulmasta olla suuronnettomuus mutta toisen viranomaisen osalta hoidettavissa päi-

vittäisillä resursseilla (Ekman 2015, 10). Esimerkiksi suuret kiinteistöpalot voivat pelastustoimen 

osalta muodostua suuronnettomuuksiksi merkittävien omaisuusvahinkojen vuoksi, kun taas ensi-

hoito voi suoriutua tilanteesta jopa yhdellä yksiköllä, mikäli henkilövahinkoja ei synny tai ne ovat 

vähäisiä.  
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5.1 Hälyttäminen 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella yksiköiden hälyttäminen monipotilas- ja suuronnettomuustilan-

teissa perustuu Oulu yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle ennalta laadittuun hälytysohjee-

seen. Varmennetun suuronnettomuushälytyksen hätäkeskukseen tekee ensihoidon kenttäjohtaja 

onnettomuuspaikalta saatujen tilannetietojen perusteella. (Orrensuo & Lindström 2014, 17.)  

 

Hätäkeskukselle ennalta laadittu hälytysohje antaa suuntaviivat tarkoituksenmukaiselle ja ripeälle 

hälyttämiselle heti suuronnettomuuden tai epäilyn siitä tultua viranomaisten tietoon. Ensihoitopal-

velun osalta hälytysohjeen laatii sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri yhdessä alueensa yh-

teistyöviranomaisten kanssa. Ohje valtuuttaa hätäkeskuksen etupainotteiseen toimintaan jo ennen 

kuin ensimmäinen yksikkö on saavuttanut kohteen. Ennalta laaditun hälytysohjeen tavoitteena on 

turvata jo hätäkeskuksen arvion perusteella riittävät resurssit mahdollisimman nopeasti onnetto-

muuspaikalle. Tilanteen varmistuttua suuronnettomuudeksi toimii hälytysohje runkona jatkohäly-

tyksille rakenteensa mukaisesti. Hälytysohjeen seuraaminen vähentää hälyttämiseen liittyvää pää-

töksentekoa ja viestiliikennettä merkittävästi, näin nopeuttaen resurssien liikkeelle saamista. 

(Kuisma & Määttä 2015, 170 – 171.) 

 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella suuronnettomuuteen hälytetään kahdeksan kohteen nopeimmin 

tavoittavaa yksikköä sekä kenttäjohtaja L4. Lääkärikopteri FH50 ja lääkintäkopterit FH51 sekä 

Raja-heko 300 hälytetään omien hälytysohjeidensa mukaisesti. Mahdolliset lisähälytykset tai yksi-

köiden peruuttaminen tehtävältä tulee pohjautua kenttäjohtajan ohjeistukseen. Hätäkeskus voi 

kenttäjohtajan määräyksellä jonouttaa tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön C- ja D-tehtävät, 

kunnes tilanne vakiintuu. Tällöin hätäkeskus neuvoo alueen C- ja D-tehtäviin liittyviä potilaita ha-

keutumaan ensisijaisesti itse terveyskeskukseen. (Orrensuo & Lindström 2014.) 

 

5.2 Ensimmäisen yksikön toiminta 

Ensimmäisenä onnettomuuspaikan saavuttava yksikkö tekee nopean tilannearvion, jonka tavoite 

on luoda käsitys onnettomuustyypistä, vammojen luonteesta ja vammaenergioista, onnettomuuden 

laajuudesta ja riskeistä sekä tehdä karkea arvio potilaiden lukumäärästä. Potilaiden lukumäärän 



  

20 

arvion tarkkuudeksi riittää, onko heitä yli vai alle 20. Tilannearviossa saadut tiedot ilmoitetaan vä-

littömästi viranomaisten yhteistoimintapuheryhmässä vielä matkalla oleville eri toimialojen yksi-

köille, sekä heidän johtajilleen. Saamansa tilannearvion perusteella toimintaa johtava viranomainen 

voi jo ennen kohteeseen saapumista antaa hätäkeskukselle suuronnettomuusilmoituksen, mikä 

tietysti nopeuttaa tarvittavien resurssien saamista onnettomuuspaikalle. Samalla hätäkeskukselle 

ilmoitetaan kuka ensihoidon osalta tilannetta johtaa, mahdollinen tulokynnys ja käytettävä puhe-

ryhmä. (Kuisma & Porthan 2017, 726 – 727; Koivu 2015, 344 – 347; Martikainen 2016, 358; Or-

rensuo & Lindström 2014, 19.) 

 

Jos kyseessä on liikenneonnettomuus, varoitetaan muuta liikennettä onnettomuudesta jättämällä 

oma yksikkö riittävän kauaksi onnettomuuspaikasta hälytysvalot päälle kytkettyinä. Oman työtur-

vallisuuden maksimoimiseksi liikenneonnettomuustehtävillä tulee pukea ylle huomioliivi ja suojaky-

pärä.  (Koivu 2015, 347, 349.) Tilannearvion jälkeen ensimmäinen yksikkö on velvollinen aloitta-

maan potilaiden primaariluokittelun ja ottamaan ensihoidon tilannejohtajan (L5) roolin, ellei kenttä-

johtaja (L4) määrää toisin (Orrensuo & Lindström 2014, 19). 

 

Yksikön saapuessa jo varmennetulle suuronnettomuuspaikalle tulee sen ilmoittautua tulokynnyk-

sellä pelastustoimintaa johtavalle viranomaiselle sekä ensihoidon tilanne- tai kenttäjohtajalle asi-

anmukaisessa puheryhmässä. Yksikön tulee selvittää pelastustoiminnan johtajalta sekä ensihoi-

don kenttäjohtajalta tai ollessaan ensimmäinen yksikkö onnettomuuspaikalla selvittää itse: 

- onnettomuustyyppi ja laajuus 

- maasto-olosuhteet ja onnettomuuspaikan saavutettavuus 

- paikalle hälytettyjen ensihoitoresurssien määrä, nyrkkisääntönä tulisi olla 1 auto / 1 ei kä-

velevä potilas 

- muut paikalla olevat eri toimialojen yksiköt 

- evakuointireitit 

- hoitopaikan sijainti 

- turvallisuusohjeet 

(Martikainen 2016, 358.) 
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5.3 Suuronnettomuustilanteen johtaminen 

Jos tilanteen hoitamiseen osallistuu usean toimialan viranomaisia, toimii tilanteen yleisjohtajana 

yleensä pelastustoiminnan johtaja, joka ainakin tilanteen alkuvaiheessa on päivystävä palomestari. 

Yleisjohtajan vastuulla on kokonaistilannekuvan ylläpitäminen ja eri toimintojen yhteensovittami-

nen. Eri toimialoilla on omat tilannejohtajansa, joiden alaisuudessa heidän yksikkönsä toimivat. 

(Pelastuslaki 379/2011 §35.) Edellä mainittuun johtosuhdemalliin on olemassa muutamia poikkeuk-

sia. Merialueella tapahtuvan suuronnettomuuden yleisjohdosta vastaa meripelastusjohtaja. Jos 

taas väkivallan teon seurauksena syntyy suuronnettomuuden kriteerit täyttävä määrä potilaita vas-

taa yleisjohdosta poliisi. Huume- tai lääkemyrkytyksen aiheuttamassa suuronnettomuudessa yleis-

johtajana taas toimii lääkintäjohtaja. 

 

Suuronnettomuustilanteissa ensihoidon toimintaa johtaa lääkintäjohtaja. Lääkintäjohtaja termiä 

käytetään ainoastaan varmennetussa suuronnettomuudessa. Lapin sairaanhoitopiirin alueella 

suuronnettomuustilanteen lääkintäjohtajana toimii ensisijaisesti ensihoidon kenttäjohtaja tai kent-

täjohtajan ollessa estynyt ensihoitopäällikkö. Mikäli edellä mainituilla henkilöillä on pitkä matka koh-

teeseen, johtaa ensihoidon toimia ensihoidon tilannejohtaja L5, kunnes lääkintäjohtaja saapuu koh-

teeseen. (Orrensuo & Lindström 2014, 19.)  

 

Lääkintäjohtaja toimii yleisjohtajan alaisuudessa toiminta-alueen johtoelimessä (TOJE) (Kuisma & 

Porthan 2017, 722). Käytännössä toiminta-alueen johtoelimen tunnistaa vankkurimuodostelmaan 

ajetuista pelastuksen, poliisin ja ensihoidon johtoyksiköistä (Koivu 2015, 349 – 350).  Yleisjohtajan 

ja lääkintäjohtajan saumaton yhteistyö on avainasemassa suuronnettomuuden onnistuneelle hoi-

tamiselle.    

 

 

KUVIO 5. Toiminta-alueen johtopaikka vankkurimuodostelmassa (Ekman 2015, 350) 
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5.4 Lääkintäjohtajan tehtävät 

Lääkintäjohtajan keskeiset tehtävät on määritelty tiiviisti kuviossa 4. ”Tilannejohtajan toimintakortti”. 

Lääkintäjohtajan on tärkeää keskittyä tilanteen johtamiseen ja pysyä irti potilastyöstä. Lääkintäjoh-

taja sijoittuu fyysisesti pelastustoiminnan johtajan läheisyyteen, kuten edellä on kuvattu. Mikäli lää-

kintäjohtaja ei itse ole antanut suuronnettomuushälytystä, tulee hänen varmistua, että hälytys on 

todella annettu. Lääkintäjohtaja määrää siirtymisen suuronnettomuusohjeen mukaisiin puheryhmiin 

ja varmistuu, että yksiköt toimivat oikeissa puheryhmissä, myös pelastustoimen johtajaa on infor-

moitava ensihoidon siirtymisestä hoitamaan tilannetta suuronnettomuutena. (Kuisma & Porthan 

2017, 723.)  

 

Mikäli toimintasektoreita on tarpeen perustaa määrää lääkintäjohtaja luokittelu-, kuljetus- ja hoito-

johtajat tehtäviinsä sekä heidän resurssinsa. Tilanteen onnistunutta johtamista edesauttaa viesti-

miehen / kirjurin määrääminen, ellei sellaista ole jo ensihoidon suuronnettomuusohjeessa nimetty. 

Lääkintäjohtajan tulee pitää yllä kokonaiskuvaa ensihoidon resursseista ja niiden riittävyydestä. 

Lääkintäjohtaja voi pyytää hätäkeskusta suorittamaan hälytysohjeen lisäksi myös lisähälytyksiä ja 

toisaalta perua jo kohteeseen hälytettyjä yksiköitä tilannekuvan perusteella. Tuleville ensihoidon 

yksiköillä lääkintäjohtaja määrittää tulokynnyksen, jolla yksiköiden on ohjeen mukaisella kanavalla 

ilmoittauduttava lääkintäjohtajalle. Tulokynnyksen määrittäminen helpottaa kokonaiskuvan ylläpi-

tämistä ja tilanteen hallintaa. Radioliikennettä vähentääkseen lääkintäjohtaja voi määrätä hätäkes-

kuksen ilmoittamaan tulokynnyksen hälytettäville yksiköille jo hälytysilmoituksessa. Lääkintäjohtaja 

määrää tulokynnykselle saapuville lisäresursseille tarkoituksenmukaiset tehtävät huomioiden tilan-

teen etenemisen ja kulloisenkin painopistealueen yhteistyössä sektorijohtajien kanssa.  (Kuisma & 

Porthan 2017, 723; Orrensuo & Lindström 2014, 20.) 

 

Kohteeseen saapuessa lääkintäjohtaja suorittaa yleiskatsauksen onnettomuusalueelle ja pyytää 

primaariluokittelusta vastaavalta arvion potilaiden lukumäärästä sekä kiireellisyysjakaumasta ja te-

kee edelleen ennakoivan ilmoituksen saaduilla tiedoilla vastaanottavaan sairaalaan. Kohde tulee 

poliisin tai käytettävissä olevin muin resurssein eristää nopeasti ja riittävän laajasti työskentelyn 

turvaamiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi. (Kuisma & Porthan 2017, 723; Koivu 2015, 349.) 
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Lääkintäjohtaja ottaa yhteyttä lääkintäpäällikköön L2 ja antaa raportin onnettomuusalueelta ja pitää 

jatkossa sekä lääkintäpäällikön että yleisjohtajan tilannetietoisuutta ensihoidon toiminnan osalta 

aktiivisesti yllä. Lapin sairaanhoitopiirissä lääkintäpäällikkönä suuronnettomuustilanteessa toimii 

Lapin keskussairaalan kirurgian takapäivystäjä. Lisäksi lääkintäjohtaja sopii, tekeekö kuljetusjoh-

taja vai kuljettava yksikkö ennakkoilmoitukset sairaalaan. Tilanteen päätyttyä lääkintäjohtaja sopii 

yleisjohtajan kanssa tilanteen purkamisesta ja ilmoittaa suuronnettomuuden päättymisestä ensi-

hoidon osalta hätäkeskukseen. (Kuisma & Porthan 2017, 723; Orrensuo & Lindström 2014, 29.) 

5.5 Ensihoidon toimintasektorit suuronnettomuudessa 

Ensihoidon toimintasektorit perustetaan lääkintäjohtajan määräyksestä. Eri sektoreita ovat luokit-

telu, hoito ja kuljetus. Yhden sektorin perustaminen ei tarkoita automaattisesti, että muutkin sektorit 

on perustettava. Jokaisella sektorilla tulee olla johtaja ja riittävästi resursseja käytössään. Johtajien 

määräämisestä ja resurssijaosta vastaa viime kädessä lääkintäjohtaja, mutta tarvittaessa sektori-

johtajat voivat ilmoittaa resurssitarpeestaan tai vastaavasti vapautuvista resursseista. (Orrensuo & 

Lindström 2014, 20.) 

 

Luokittelusektori perustetaan yleensä silloin, kun onnettomuudessa osallisena olevien määrä on 

suurempi kuin välittömästi hoitoon kykenevän henkilöstön määrä. Kuljetussektori perustetaan, jos 

keltaisiksi ja / tai punaisiksi luokiteltujen potilaiden määrä ylittää välittömästi käytössä olevan kulje-

tuskapasiteetin. Hoitosektori taas perustetaan, jos kaikille punaiseksi ja / tai keltaiseksi luokitelluille 

potilaille ei ole välittömästi osoitettavissa hoitajaa. (Orrensuo & Lindström 2014, 20.) 

 

Luokittelusektorin toimintaa johtaa luokittelujohtaja, jonka tulisi ensisijaisesti olla kokenut hoitota-

son ensihoitaja. Luokittelupareiksi toiminnallisesti sopivin ryhmä ovat perustason ensihoitajat tai 

pelastajat. Luokittelusektorin tehtävänä on suorittaa onnettomuusalueella tai sen välittömässä lä-

heisyydessä onnettomuudessa mukana olleiden primaariluokittelu. Primaariluokittelu on toiminta-

tapa, jolla suuri määrä potilaita saadaan nopean ja yksinkertaisen tilanarvion perusteella jaettua 

kolmeen kiireellisyysluokkaan ja menehtyneisiin. Primaariluokittelun tavoitteena on välittömästi en-

sihoitoa tarvitsevien potilaiden tunnistaminen sekä edelleen irrotus- ja kuljetusjärjestyksen määrit-

täminen. Primaariluokittelu tehdään potilaiden kohtaamisjärjestyksessä ja se tulee aloittaa ilman 

erillistä käskyä kohteen ensimmäisenä tavoittavien yksiköiden toimesta. Yhden potilaan luokitte-
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luun saa käyttää enintään 30 sekuntia aikaa. Tuona aikana tulee myös suorittaa ainoat primaari-

luokittelun aikana sallitut hoitotoimet, joita ovat hengitysteiden avaus laittamalla tajuton potilas kyl-

kiasentoon ja suuren ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen paine- tai kiristyssiteellä. Primaari-

luokittelu tehdään START (Simple Triage and Rapid Treatment) -kaavion mukaisesti. (Kuisma & 

Porthan 2017, 727 – 728; Martikainen 2016, 361.) 

 

KUVIO 6. Simple Triage and Rapid Treatment (Orrensuo & Lindström 2014, 36) 

 

Kaikkien ensihoidon- ja pelastuksen yksiköiden varustukseen tulee kuulua luokitteluvälineet. Suo-

messa ei juurikaan ole kaupallisesti saatavissa primaariluokitteluvarusteita, joten eri alueilla käy-

tössä olevissa luokitteluvälineissä on eroavaisuuksia ja käytössä voi olla esimerkiksi potilasluokit-

telukortti, värinauha tai teippi. Käytettävästä tavasta riippumatta potilaan primääriluokan ilmoittava 

merkintäväline tulee asettaa potilaan vasempaan olkavarteen tai kaulaan. Lapin sairaanhoitopiirin 

alueella käytössä on värinauha. (Kuisma & Porthan 2017, 727 – 728; Orrensuo & Lindström 2014, 

21.)    

 

Luokittelujohtaja ylläpitää kokonaiskirjaa luokittelun tuloksista ja etenemisestä. Luokitteluparien tu-

lee ilmoittaa luokittelun tulos luokittelujohtajalle viiden potilaan välein. Luokitteluparin välinen työn-

jako menee siten, että toinen hoitaa varsinaisen luokittelun ja toinen pitää kirjaa. Primaariluokittelun 

alkaessa luokittelujohtaja määrää jokaiselle parille luokittelualueen. Alueiden määrittely on tärkeää, 

jotta parien toiminta on koordinoitua ja tehokasta ja jokainen onnettomuudessa osallinen tulee var-

muudella kohdatuksi. (Ekman & Hallikainen 2015, 320–323; Orrensuo & Lindström 2014, 21.)  

 

Luokittelujohtaja, hoitojohtaja ja lääkintäjohtaja keskustelevat keskenään, onko hoitopaikan perus-

taminen tarkoituksenmukaista vai annetaanko ensihoito siellä missä potilaat ovat kohdattaessa. 

Päätökseen vaikuttavat vallitsevat olosuhteet, joita ovat muun muassa turvallisuus, valaistus, läm-

pötila sekä potilaiden sijainti suhteessa kuljetuksen lähtöpisteeseen. Pääpaino tulee olla nopealla 

kuljetuksella, eikä hoitopaikkaa / sekundaarikokoamispaikkaa tule ehdoitta perustaa. Kävelevät 
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vihreät potilaat tulee kuitenkin aina ohjata omalle alueelleen, sillä se helpottaa varsinaista ensihoi-

toa vaativien potilaiden hoitamista ja tilanteen kokonaiskuvan hahmottamista. Edelleen sellaiset 

henkilöt, jotka ovat olleet osallisina, mutta eivät ole loukkaantuneet erotellaan vielä omalle alueel-

leen ja pääsääntöisesti heistä huolehtii poliisi, joka tarpeen tullen pyytää psykososiaalisen tuen 

työntekijöitä potilaiden luokse. (Kuisma & Porthan 2017, 728–729.) 

 

Kun primaariluokittelu on tehty, ilmoittautuu luokittelupari luokittelujohtajalle. Luokittelujohtajan tu-

lee tällöin osoittaa vapautuneet resurssit uusiin tehtäviin. Mikäli luokittelu on saatu valmiiksi, siirtyy 

vapautunut pari joko hoito- tai kuljetusjohtajan alaisuuteen ja ilmoittautuu kyseiselle johtajalle asi-

anmukaisessa puheryhmässä tai fyysisesti riippuen onnettomuuspaikan koosta. (Kuisma & Port-

han 2017, 729.) 

 

Hoitosektorin toimintaa johtaa hoitojohtaja, ensisijaisesti alueen ensihoitolääkäri. Varsinaisesta hoi-

dosta vastaavat pääasiassa ensihoitajat ja pelastajat sekä sairaaloiden valmiusryhmät, mikäli sel-

laisia on paikalle hälytetty. Hoitosektorin tehtävänä on antaa välitön ensihoito primaariluokituksen 

järjestyksen perusteella ja suorittaa potilaiden sekundaariluokittelu viiteen kuljetuskiireellisyysluok-

kaan, jotka on esitelty tarkemmin kuviossa 7. Potilaalle laitetaan sekundaariluokan mukainen luo-

kittelukortti, johon kirjataan vammat, mitatut / havainnoidut peruselintoiminnot ja henkilötiedot. 

(Kuisma & Porthan 2017, 729–731; Orrensuo & Lindström 2014, 21–22.) 
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KUVIO 7. Sekundaariluokittelu (Orrensuo & Lindström 2014, 38)  

 

Jos tilanteessa perustetaan erillinen hoitopaikka, tapahtuu se lääkintäjohtajan ja yleisjohtajan so-

pimaan kohteeseen. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään lähistöllä sijaitsevia kiin-

teitä rakennuksia, joihin on myös hyvät kulkuyhteydet. Suuronnettomuustilanteessa annettava en-

sihoito ja monitorointi tulee rajata vain välttämättömimpiin. Suuronnettomuustilanteissa ensihoito 

tapahtumapaikalla rajataan seuraaviin toimenpiteisiin: repositiot, immobilisaatio, hypotermian esto, 

suuren ulkoisen verenvuodon tyrehdytys, happihoito, kivun hoito (pitkävaikutteinen opioidi ensisi-

jainen), laskimonsisäinen nestehoito kristalloidilla, traneksaamihappo tietyissa vuototilanteissa, 

anestesiaintubaatio ja hengityksen avustaminen palkeella, neulatorakosenteesi, CBRN-potilaiden 

dekontaminaatio, β2-sympatomimeetti inhaloituna ja atropiini hermokaasualtistuksissa. (Kuisma & 

Porthan 2017, 731; Ekman & Hallikainen 2015, 327.) 

 

Hoitojohtaja tiedottaa hoitosektorin toiminnan etenemisestä lääkintäjohtajalle ainakin silloin kun en-

simmäinen punaiseksi luokiteltu potilas on valmiina kuljetukseen, vihreäksi luokitellut ovat valmiina 

kuljetukseen, viimeinen punaiseksi luokiteltu on valmiina kuljetukseen, viimeiset hoitopaikalla ole-

vat potilaat ovat valmiina kuljetukseen, kuljetuskapasiteetti on riittämätön ja hoitopaikka ruuhkautuu 
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ja jos hoitosektorin resurssit ovat riittämättömät. Pääsääntöisesti hoitojohtajana toimiva ensihoito-

lääkäri määrittää myös potilaiden lopullisen hoitopaikan. Suuronnettomuustilanteessa on tarkoituk-

senmukaista avata paikkakunnan terveyskeskuspäivystys vihreitä potilaita varten riippumatta vuo-

rokaudenajasta. (Ekman & Hallikainen 2015, 326; Orrensuo & Lindström 2014, 22.) 

 

Kuljetussektorin toimintaa johtaa kuljetusjohtaja, joka on ensisijaisesti kokenut perus- tai hoitotason 

ensihoitaja. Hoito- ja kuljetusjohtaja toimivat tiiviissä yhteistyössä, sillä kuljetusjärjestys ja kuljetus-

osoite määräytyvät suoraan hoitosektorin tekemän sekundääriluokittelun perusteella.  Kuljetusjoh-

tajan alaisuudessa toimii onnettomuuden suuruudesta riippuen tarvittava määrä kuljettavia yksi-

köitä. Kuljetukseen voidaan kävelevien potilaiden osalta käyttää muitakin ajoneuvoja kuin ambu-

lansseja, esimerkiksi busseja tai pelastuksen miehistönkuljetusajoneuvoja. (Kuisma & Porthan 

2017, 733; Orrensuo & Lindström 2014, 22.) 

 

Kuljetusjohtajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia, että kuljetukset tapahtuvat sekundaariluoki-

tuksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä ja että kuljetuskapasiteettia on riittävästi ja sitä käy-

tetään tehokkaasti. Kuljetusjohtaja arvioi tarvittavan kuljetuskapasiteetin määrän hoitojohtajan ra-

portoinnin perusteella. Yhteen ambulanssiin mahtuu paaripotilaan lisäksi kaksi istuvaa potilasta. 

Jos vihreitä potilaita kuljetetaan muulla kuin ambulansseilla, saattamaan tulee laittaa vähintään yksi 

ammattihenkilö, esimerkiksi pelastaja. Kuljetukset suuronnettomuuspaikalta ja paluu onnettomuus-

paikalle suoritetaan aina hälytysajona, näin käytettävissä olevista resursseista saadaan kaikki 

hyöty irti tilanteen hoitamiselle. (Kuisma & Porthan 2017, 733–734.) 

 

Kuljetusjohtajan tai hänen määräämän kirjurin tulee kirjata jokaisesta onnettomuuspaikalta poistu-

vasta potilaasta luokittelukortin tunnistenumero, nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kansallisuus (ellei 

Suomen), sekundaaritriagen -kiireellisyysluokka, vammatyyppi lyhyesti, kuljetuskohde ja lähtöaika 

sekä kuljettavan yksikön tunnus. Suuronnettomuuksissakin voidaan samoin perustein kuin päivit-

täistehtävissä pidättäytyä kuljettamasta potilasta. Potilaan kyvystä huolehtia itsestä tulee kuitenkin 

varmistua ja hänelle tulee antaa ohjeet mahdollisen myöhemmän henkisen tai fyysisen hoidontar-

peen ilmaantumisen varalle. Kuljettamatta jätetyn potilaan puhelinnumero ja henkilötiedot tulee kui-

tenkin aina kirjata lähtökirjanpitokaavakkeelle. (Kuisma & Porthan 2017, 733–734.) 
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6 VIRANOMAISVIESTINTÄ 

6.1 Viestintä päivittäisillä ensihoitotehtävillä 

Viranomaisten välinen viestintä tapahtuu Suomessa nykytilanteessa pääasiassa viranomaisra-

dioverkon (VIRVE) sekä matkapuhelinverkon kautta. Seuraavassa viestikaaviossa (kuvio 8.) on 

havainnollistettu ensihoidon viestintää päivittäisillä tehtävillä.  

 

KUVIO 8. Päivittäistoiminnan viestikaavio LSHP 

 

6.2 Viestintä monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa 

Moniviranomaistehtävät ovat tehtäviä, joihin osallistuu kahden tai useamman viranomaistoimijan 

yksiköitä. VIRVE-päätelaitteissa on viranomaisten väliseen viestintään tarkoitettuja alueellisia ka-

navia, joilla moniviranomaistehtävien viestintä suoritetaan. 
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Moniviranomaistehtävillä ensihoidon tilannejohtajana toimii lähtökohtaisesti ensihoidon kenttäjoh-

taja (L4), mutta kenttäjohtaja voi harkintansa mukaan jättää lähtemättä tehtävälle ja määrätä tilan-

nejohtajaksi (L5) kokeneen hoitotason ensihoitajan. Jos kyseessä on samalla myös monipotilasti-

lanne, tilannejohtajan roolista muodostuu yleensä kaksijakoinen etenkin niillä tehtävillä, joilla on 

mukana myös perustason ensihoitoyksiköitä: tilannejohtaja joutuu pitämään yllä tilannekuvaa ja 

hoitamaan viestiliikennettä sekä usein myös samanaikaisesti tekemään potilaille hoitotason osaa-

mista vaativia hoitotoimenpiteitä. (Kuisma ym. 2013, 90-92; Orrensuo & Lindström 2014, 14−15.) 

 

Ensihoidon tilannejohtaja käyttää monipotilastehtävällä viestinnässä yhtä radiokanavaa muiden vi-

ranomaisten tilannejohtajien kanssa viestintään ja toista muiden ensihoitoyksiköiden kanssa käy-

tävään viestintään. Aiemmin mainitusta tilannejohtajan roolin kaksijakoisuudesta ja viestiliikenteen 

suuresta määrästä johtuen tilannejohtajan on resurssien salliessa hyvä ottaa itselleen avustaja 

auttamaan viestiliikenteen hoidossa. (Kuisma ym. 2013, 90-92.)  

 

Suuronnettomuustilanteessa yksiköt siirtyvät kenttäjohtajan käskystä suuronnettomuusviestintään. 

Tällöin yksittäinen ensihoitoyksikkö käyttää ainoastaan yhtä heille määrättyä puheryhmää. Yksikkö 

ilmoittautuu tapahtumapaikalle saavuttuaan lääkintäjohtajalle LA TULO -puheryhmässä ja siirtyy 

saamansa ohjeen mukaiseen ryhmään. Suuronnettomuustilanteessa määrätään yleensä lääkintä-

johtajan alaisuuteen kaistajohtajia, jotka viestivät yleensä kahdella eri radiokanavalla kuvio 10. mu-

kaisesti. 

 

Viestiliikenteen toimivuutta suomalaisessa viranomaistoiminnassa ei ole tutkittu kovinkaan laajasti. 

Alan kirjallisuudessa kuitenkin mainitaan ilmeisesti kirjoittajien kokemustietoon perustuen, että 

viestiliikenteen määrä kasvaa etenkin moniviranomaistehtävillä nopeasti hyvin suureksi, minkä 

vuoksi tilannejohtajien ja kaistajohtajien olisi resurssien niin salliessa kannattavaa ottaa itselleen 

viestimies. Viestiliikenne tulee pitää mahdollisimman ytimekkäänä, vaikka viestimiehiä olisikin käy-

tössä. Suomalaisten suuronnettomuuksien tutkintaraporteista löytyy lyhyitä mainintoja tilanteista, 

joissa tapahtumapaikalla viestiliikennettä on niin paljon, että kanavat tukkeutuvat puheviesteistä, 

eikä tärkeitä viestejä saada välitettyä eteenpäin. (Kuisma ym. 2013, 90-92; Oikeusministeriö, tut-

kintalautakunta 2010; Onnettomuustutkintakeskus 2018, 7-11.) 

 



  

30 

Kuvioissa 9. ja 10. esitetyt viestiliikenneohjeet ovat Lapin sairaanhoitopiirin ajantasaisia ohjeita, 

joita noudattamalla viestiliikenne yhteistoimintapuheryhmiä käyttäen pitäisi onnistua hyvin. Eri vi-

ranomaisten käsitykset viestinnästä ja yhteistoimintapuheryhmien käytöstä eivät aina kuitenkaan 

vastaa annettuja ohjeita. Onnettomuustutkintakeskuksen raporteista löytyy kuvauksia tilanteista, 

joissa ohjeista huolimatta esimerkiksi poliisin ja ensihoidon välinen suora viestiliikenne ei onnistu 

käytännössä laisinkaan, koska viranomaiset eivät käytä sovittuja yhteistoimintapuheryhmiä. (On-

nettomuustutkintakeskus 2018, 8-9.) 

 

 

KUVIO 9. Moniviranomaistehtävän viestikaavio LSHP 
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KUVIO 10. Suuronnettomuus viestikaavio LSHP 

 

 

6.3 Viranomaisviestinnän tulevaisuus 

Projektin suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaa nykyhetkellä ensihoidossa ja terveydenhuollossa 

käynnissä olevat uudistushankkeet. Isoin muutos on lähivuosina odotettavissa oleva sote-uudistus, 

jonka myötä ensihoitopalvelun toiminta siirtyy tämän hetkisen tiedon mukaan maakuntien vastuulle. 

Jos tämä uudistus toteutuu, Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu yhdistyy Länsi-Pohjan sai-

raanhoitopiirin ensihoitopalvelun kanssa Lapin maakunnan alaisuuteen. Näiden muutosten valmis-

teluun liittyvien julkaisujen myötä projektimme tilaajan organisaatiorakenteissa tapahtuu todennä-

köisesti isojakin muutoksia. Tällä hetkellä julkisuudessa olevien tietojen mukaan ei ensihoitopalve-

lun ohjeisiin ole tulossa mitään sellaista muutosta, joka suuresti vaarantaisi tuotteemme ajantasai-

suuden. (Rask & Manninen, 2018.) 

 

Viranomaisviestintään ja opinnäytetyömme aiheeseen enemmän vaikuttavia uudistuksia ovat par-

haillaan menossa olevan uuden hätäkeskustietojärjestelmä Erican käyttöönotto, ja lähivuosina 
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käyttöön tuleva uusi viranomaisten yhteinen kenttäjohtotietojärjestelmä Kejo. Näistä etenkin Kejo-

järjestelmä tulee todennäköisesti muuttamaan myös monipotilastilanteiden johtamista joiltain osin. 

Tämä voi heikentää tuotteemme ajantasaisuutta joiltain osin varsin nopeasti projektin valmistumi-

sen jälkeen. Tähän muutokseen emme voi projektia tehdessä varautua, sillä Kejo-järjestelmän si-

sällöstä ja toiminnasta ei ole saatavilla riittävästi julkista tietoa. (Hätäkeskuslaitos, 2018; Sisämin-

isteriö, pelastusosasto, 2016.) 
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7 VIDEO OPPIMISMENETELMÄNÄ 

Vähitellen 2000-luvun alusta vapaaehtoiset kehittäjäjärjestöt ovat alkaneet tarjoamaan avoimia so-

siaalisen median palveluja ja välineitä suurelle yleisölle. Palvelut ovat soveltuneet opetuskäyttöön 

erinomaisesti jo alusta pitäen, mutta aivan viime vuosina niiden käyttöarvo on kohonnut hyvin kor-

keaksi.  Usein nykyisen opetusteknologian lähtökohtana on tehdä  opiskelu riippumattomaksi 

ajasta ja paikasta. Kuitenkin luentotallennus mahdollistaa myös sen, että opiskelija voi keskittyä 

lähiopetuksen aikana vuorovaikutukseen opettajan kanssa eikä keskittyminen mene täysin muis-

tiinpanojen kirjoittamiseen. Luentotallennus toimii erinomaisesti itseopiskelumateriaalina, eivätkä 

maantieteelliset etäisyydet ja aikataululliset ongelmat ole enää osallistumisen esteenä. Luentotal-

lennus mahdollistaa myös jatkuvan oppimisen ja kertaamisen, sillä materiaalia on mahdollista käyt-

tää opiskelun eri vaiheissa ja niin monta kertaa kuin opiskelija kokee tarpeelliseksi. (Hakkarainen 

& Kumpula 2011, 121–123.) 

 

Demonstraatio on esittävää opetusta, ja sillä tarkoitetaan jonkin taidon tai toimintamallin esittämistä 

tositilanteen ulkopuolella. Demonstraatiossa opiskelija oppii mallista tai esimerkistä, samalla tavoin 

kuin vastasyntynyt lapsi oppii uusia asioita. Sitä voidaan käyttää sekä lähi- että etäopetuksessa. 

Demonstraatiota voidaan tallentaa myös audiovisuaalisin välineinen.  Tallennus mahdollistaa ma-

teriaalin uudelleen käyttämisen myöhemmässä vaiheessa. (OAMK – demonstraatio, viitattu 

9.1.2019.) 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) perusteella, työntekijä on velvoitettu 

ylläpitämään ammattitaitoaan. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on keskeinen tekijä potilas-

turvallisuuden kannalta. Ammattitaidon varmistamiseksi sairaanhoitopiireillä on käytössään useita 

eri menetelmiä, kuten määräaikaiset osaamisenarvioinnit, simulaatiot sekä perehdytys- ja koulu-

tuspäivät. Työnantaja on velvoitettu järjestämään koulutuksia työntekijälle ammattitaidon ylläpitä-

miseksi ja kehittämiseksi (Valvira 2014, 25. Viitattu 9.1.2019.) 

 

Opinnäytetyönämme valmistettu oppimateriaali koostuu yhteensä neljästä videosta, jossa yhdessä 

on demonstroitu ensihoidon toimintataktiikkaa monipotilastehtävillä. Tuotteemme on hyvin edulli-

nen sekä oppijan että opettajan kannalta, sillä se on sijoitettu verkko-oppimisympäristöön. Tällöin 

opiskelija voi käyttää oppimateriaalia ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimisalustalle lisäämisen 

jälkeen tuotteen käyttö ei vaadi työnantajalta tai ensihoidon opettajilta resursseja.  
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8 PROJEKTIN TOTEUTUS 

8.1 Tuotteen suunnittelu 

Projektiryhmällemme oli alusta asti selvää, että opinnäytetyömme toteutustapa on tuotekehityspro-

jekti. Saatuamme aiheen opinnäytetyöllemme Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselta, aloi-

timme tuotteen tarkemman suunnittelun sekä aiheen rajauksen yhdessä tilaajan kanssa. Tavoit-

teenamme oli luoda mahdollisimman selkeä ja havainnollistava oppimateriaali ensihoidon toimin-

tataktiikasta monipotilas- ja suuronnettomuustehtävällä.  

 

Seuraava työvaiheemme oli koota mahdollisimman kattava ja ajankohtaisten ohjeistuksien mukai-

nen tietoperusta. Tietoperustaan kuuluivat Lapin Sairaanhoitopiirin ohjeiden lisäksi myös uusin 

suomenkielinen ensihoitokirjallisuus, sekä viestiliikennettä ja CRM:ää koskevia kotimaisia ja kan-

sainvälisiä tutkimuksia.  

 

Tuotetta suunnitellessamme pyrimme huomioimaan tilaajien toiveet ja tarpeet mahdollisimman hy-

vin. Kävimme useita neuvotteluita tilaajien kanssa projektin eri vaiheissa ja muokkasimme suunni-

telmiamme saamiemme ehdotusten pohjalta. Aluksi neuvotteluissa sovittiin, että opetusvideot ovat 

todelliseen ympäristöön sijoittuvia esimerkinomaisia suorituksia ensihoidon toimintataktiikasta ja 

viranomaisyhteistyöstä painottuen viestintään. Tilaajamme ilmaisi myös, että videoihin ei tule sisäl-

lyttää mitään hoidollisia asioita.  

 

Projektiryhmämme päätti yksimielisesti, että oppimateriaali koostuu videokokonaisuuksista, joista 

toinen käsittelee toimintaa monipotilastilanteessa ja toinen toimintaa suuronnettomuustilanteessa. 

Videoiden visuaalinen toteuttaminen aiheutti paljon pohdintaa. Lopulta päätimme, että opetusvide-

oiden toteutus tehdään luentomaisesti yhdistäen tekstiä ja puhetta. Koimme että liikkuvan video-

kuvan näyttäminen ei toisi merkittävää lisäarvoa viestiliikennettä ja taktista toimintaa käsittelevälle 

videolle. Tästä syystä opetusmateriaaliin ei tullut kameralla kuvattua videota juuri lainkaan, vaan 

videot koostuvat pääasiassa ääniraidasta, kuvista ja tekstilaatikoista. Monipotilastilannetta käsitte-

levä video päätettiin toteuttaa case-esimerkkinä, jossa videon eteneminen perustuu ensihoidon ti-

lannejohtajan toimintakorttiin, sekä viestiohjeeseen. Suuronnettomuutta käsittelevät videot toteu-

timme teorialuentotyyppisinä kokonaisuuksina.  
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8.2 Toteutus 

Videoille tehtiin käsikirjoitukset projektisuunnitelman valmistumisen jälkeen. Monipotilastilannetta 

käsittelevään videoon laadittiin kirjallisena vuorosanakohtainen käsikirjoitus, jonka perusteella ää-

nitykset tehtiin. Lisäksi käsikirjoitukseen liitettiin aiheita, joita videon infolaatikoissa käsitellään. 

Suuronnettomuusvideoita varten tehtiin luentodiat Powerpoint-ohjelmalla, joiden pohjalta videot to-

teutettiin. 

 

Käsikirjoituksen ja diojen valmistumisen jälkeen aloimme suunnitella varsinaista videointia. Järjes-

timme tässä vaiheessa myös asiakaspalaverin, koska tuotteen muokkaus oli helpoin toteuttaa en-

nen videointivaihetta.  

 

Monipotilastilanteen L5-toimintaa käsittelevä videossa käytetään sähköisiä versioita Lapin sairaan-

hoitopiirin tilannejohtajan toimintakortista ja tilannejohtajan resurssitaulusta. Lisäksi videossa käy-

tetään animoituja kuvia havainnollistamaan toimintaa. Videossa on ääniraitana VIRVE-viestiliiken-

nettä kuvaavaa puhetta. Lisäksi videossa on ääniraidalla kuultaviin tilanteisiin liittyviä infotekstilaa-

tikoita. Suuronnettomuustilanteita käsittelevistä videoista tehtiin luentomaisia, joissa diaesityksen 

tapaan käsitellään suuronnettomuuden teoriaa. Videon taustalla on kertojaääni. 

 

Videoiden editointi jaettiin kahteen osaan. Monipotilastilannevideon editoinnissa käytettiin Da Vinci 

Resolve-editointiohjelmaa, joka oli yhdelle ryhmän jäsenistä tuttu aiemmista harrastuksista. Oh-

jelma on ilmainen ja sillä kuvien ja äänitysten liittäminen onnistui helposti. Ohjelman käyttö vaatii 

jonkin verran harjoittelua, joten täysin vasta-alkajalle se ei ole hyvä vaihtoehto. Suuronnettomuus-

videoiden editoinnissa käytettiin Filmora-ohjelmaa, joka valittiin käyttöön siksi, että löysimme 

Theseuksesta videomuodossa toteutettujen opinnäytetöiden raporteista mainintoja ja suosituksia 

kyseisestä ohjelmasta.  

 

Editointivaihe kesti noin kaksi viikkoa. Editoinnin aikana haasteita tuotti se, että äänitteitä piti uusia 

varsin monta kertaa huonon äänenlaadun vuoksi. Kuvien ja tekstin lisääminen videoon oli helppoa, 

mutta se vei paljon aikaa koska videot koostuivat useista kymmenistä kuva- ja äänitepalasista. 
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9 ARVIOINTI 

9.1 Tavoitteiden arviointi 

Projektissamme kehitystavoitteen kohteena olivat toissijaiset hyödynsaajat eli ensihoidon potilaat 

monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa. Projektimme pitkän aikavälin tavoitteiden saavutta-

mista on aikataulumme puitteissa mahdotonta arvioida, sillä mahdolliset muutokset näkyvät vasta 

vuosien kuluessa. Mielestämme on kuitenkin selvää, että käytössä oleva selkeä ja helposti omak-

suttava oppimateriaali lisää ensihoitajien valmiuksia hoitaa kyseisiä tilanteita, joten myös potilas-

turvallisuus lisääntyy. 

 

Välittömät tavoitteet kuvaavat projektin hankevaiheen konkreettista lopputulosta. (Silfverberg 2007, 

40−41.) Projektimme välitön tavoite oli Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitajien sekä ensihoitajaopis-

kelijoiden osaamisen lisääminen. Edesautoimme välittömän tavoitteen toteutumisen neuvottele-

malla videoiden toteutuksesta ja sisällöistä sopivissa kohdin projektia tilaajien kanssa. Lapin sai-

raanhoitopiirin ensihoitopäällikkö varmisti tuotteen sopivuuden ensihoitajien käyttöön ja Oulun am-

mattikorkeakoulun lehtori Veijo Malvalehto varmisti, että tuote soveltuu ensihoitajaopiskelijoiden 

käyttöön. 

 

Välittömän tavoitteen saavuttamista ohjasi koulutusmateriaalia varten luodut laatutavoitteet. Sisäl-

lytimme laatutavoitteet projektisuunnitelmaan ja edelleen tilaajatahojen hyväksyttäviksi. Ensisijai-

sena laatutavoitteenamme oli kehittää mahdollisimman selkeä ja voimassaolevien ohjeistusten mu-

kainen oppimateriaali ensihoidon toimintataktiikasta ja viranomaisviestinnästä monipotilas- ja suur-

onnettomuustehtävillä. Oppimateriaalin tuli olla esimerkinomainen suoritus, jota voisi käyttää pe-

rehtymisvaiheessa olevan työntekijän sekä ensihoitajaopiskelijan koulutusmateriaalina. Sen tuli 

myös soveltua kertausmateriaaliksi jo työssä oleville ensihoitajille. Tuotteen sisältöä ohjasi suurim-

maksi osaksi Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelulle laadittu operatiivinen toimintaohje. 

 

Omana oppimistavoitteenamme oli kehittää osaamistamme ensihoidon tilannejohtajuudesta sekä 

viranomaisyhteistyöstä. Lisäksi tavoitteenamme oli kehittyä projektityöskentelyssä. Projektin ede-

tessä saimme paljon oppia projektityön eri vaiheista. Tietoperustan laatimisen myötä teoriatie-
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tomme monipotilas- ja suuronnettomuustilanteista sekä viranomaisviestinnästä karttui merkittä-

västi.  Ensihoidon opintoihimme sisältyi johtamisen ja viranomaisyhteistyön opintoja, joten projektin 

myötä saimme syventävää osaamista ja hyvää kertausta aihealueeseen. Mielestämme valmiu-

temme toimia monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa kehittyivät projektin myötä. Projekti kehitti 

myös ajankäytön hallintaa ja suunnittelua, työnjakoa sekä tiedonhakutaitoja ja lähdekritiikkiä.   

 

9.2 Työskentelyprosessin arviointi  

 Projektin eri vaiheet on esitetty kuviossa 2. ”Hankkeen toteutusmalli”, jonka pohjalta myös ar-

vioimme projektin työskentelyprosessia. Projektin jakaminen eri vaiheisiin selkeytti huomattavasti 

projektin aikataulusuunnittelua ja toteutusta.  

 

Aloitimme projektin kokoamalla kolmihenkisen työryhmämme keväällä 2016. Ideointivaiheeseen 

kuului opinnäytetyön muodon ja aiheen valinta. Pohdintaa opinnäytetyön muodonvalinnasta ei juuri 

tarvinnut tehdä, sillä projektiryhmämme oli yksimielisesti toiminnallisen opinnäytetyön kannalla. Ha-

lusimme myös projektin olevan mahdollisimman hyödyllinen tulevan työmme kannalta. Opinnäyte-

työn aiheen valinnassa saimme apua opettajiltamme. Lopullisen opinnäytetyön aiheemme saimme 

kuitenkin Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukselta, kun he ilmaisivat tarpeen oppimateriaalille. 

Pidimme tilaajan kanssa neuvottelun aiheen tarkemmasta rajaamisesta, jolloin myös päätimme, 

että tuotteenamme valmistuva oppimateriaali olisi videomuodossa. 

 

Suunnitteluvaiheessa työstimme projektisuunnitelmaamme. Pääasiallisesti työskentely tapahtui 

oppilaitoksemme tarjoamalla Onedrive-alustalla sekä sähköpostin välityksellä. Projektiryhmän jä-

senten pitkien välimatkojen vuoksi katsoimme parhaaksi tehdä mahdollisimman tarkan työnjaon 

tehtävien suorittamiseksi osissa, kukin tahoillamme. Aikataulujen yhteensovittaminen fyysisiä ta-

paamisia varten oli haastavaa, mutta onnistuimme siinä riittävissä määrin. Mielestämme työnja-

komme onnistui hyvin tasavertaisesti. Projektisuunnitelmamme valmistui jokseenkin siinä aikatau-

lussa, kuin olimme sen suunnitelleet. Suunnitelman ja erityisesti tietoperustan laatiminen oli aiheen 

laajuuden vuoksi haastavaa ja aikaa vievää.   

 

Opinnäytetyön suunnittelu –opintojaksoon liittyneet tiedonhakutyöpajat osoittautuivat erityisen hyö-

dyllisiksi olennaisen ja ajantasaisen tiedon löytämisessä. Ennen tietoperustan laatimista pyrimme 
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rajaamaan työmme lopulliseen muotoonsa, jotta emme olisi tehneet turhaa ja aikaa vievää työtä 

projektiin kuulumattoman tiedon parissa.  

 

Kerättyämme tarpeeksi tietoperustaa aloitimme tuotteemme toteutusvaiheen syksyllä 2018. Kun 

opetusvideoillemme oli laadittu käsikirjoitukset, järjestimme tilaajan kanssa palaverin, jossa vielä 

ideoimme videon visuaalista sisältöä toteutustapaa. Palaverin jälkeen aloitimme itse videoiden 

koostamisen. Olimme jo tässä vaiheessa suorittaneet ensihoitajakoulutukseen sisältyviä johtami-

sen ja viranomaisyhteistyön opintoja, joten saimme myös niistä tukea sisällön tuotantoon. 

 

Videoiden tekninen toteuttaminen osoittautui erittäin aikaa vieväksi prosessiksi. Osaltaan tämä joh-

tui varmasti siitä, ettei projektiryhmällämme ollut juurikaan aiempaa kokemusta videoiden tekemi-

sestä. Jälkeenpäin ajateltuna videoiden työstäminen olisi tullut aloittaa aiemmin tai tehdä yhteis-

työtä sellaisen tahon kanssa, jolle audiovisuaalisen sisällön tuottaminen on sujuvampaa, kuten esi-

merkiksi media-alan opiskelijoiden kanssa. 

 

Projektin loppuun kuului loppuraportin laatiminen, projektin esittely seminaarissa sekä kypsyys-

näytteen laatiminen. Aikataulullisista syistä laadimme loppuraporttia samanaikaisesti tuotteen val-

mistumisen kanssa. Järjestely ei ollut paras mahdollinen, sillä ryhmän keskinäinen pohdinta ja yh-

teisten linjausten muodostaminen jäi osin puutteelliseksi. Emme laatineet ryhmämme työskente-

lystä ja ajankäytöstä erillistä kirjanpitoa, sillä koimme että jokainen antoi täyden panoksensa pro-

jektille. Loppuraportin laatiminen ja videoiden tekninen toteutus olivat projektimme haasteellisim-

mat osa-alueet. Projektiryhmämme sopi yksimielisesti ohjaavien opettajien kanssa, että kypsyys-

näyte toteutettaisiin lehtiartikkelin muodossa.   

 

Kokonaisuutena projektiorganisaation yhteistyö on ollut todella sujuvaa. Etätyöskentely sujui koh-

tuullisen hyvin ja fyysisiä tapaamisia saimme sovitettua aikatauluun riittävästi ja sopivissa kohdin 

projektia. Työmme laatimista helpotti ryhmän yhteneväinen näkemys oppimateriaalista alkuvai-

heesta saakka. Projektimme aikataulussa olemme pysyimme jokseenkin hyvin sen laatimisesta 

saakka. Selkeät ja konkreettiset tavoitteet, sekä tilaajilta saatu säännöllinen palaute pitkin projektia 

helpottivat työskentelyämme ja pitivät motivaatiomme yllä loppuun saakka.  
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10 POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheen meille antoi ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, jonka toiveena oli saada 

tuotteestamme uuden työntekijän perehdytykseen ja vanhojen ensihoitajien kertauskoulutukseen 

soveltuvaa opetusmateriaalia monipotilas- ja suuronnettomuustilanteista. Karjalainen totesi, että 

hän ei ole uransa aikana nähnyt missään tarpeeksi selkeää ja yksinkertaista opetusmateriaalia, 

joka antaa videon avulla esimerkkisuorituksen oikeaoppisesta viestinnästä. Karjalainen uskoi, että 

tällainen video helpottaisi monipotilastilanteissa ilmeneviä haasteita ensihoidon viestinnässä ja tak-

tisessa toiminnassa.  

 

Viestiliikenteen ongelmat on tunnistettu Suomessa hyvin yleiseksi ongelmaksi monipotilas- ja suur-

onnettomuustilanteessa. Useissa onnettomuustutkinta raporteissa on mainintoja viestiliikenteen 

ongelmista, mutta ongelmien syitä ei raporteissa ole tarkemmin tutkittu. Emme löytäneet mitään 

tutkimustietoa, jossa näitä suuronnettomuustehtävien viestintäongelmia olisi tutkittu suomalaisessa 

toimintaympäristössä. Mielestämme ulkomaisten tutkimusten käyttö osoittamaan näitä ongelmia 

on hyödytöntä, koska viranomaisviestinnän toimintatavat ja teknologia vaihtelevat eri maiden jär-

jestelmien välillä todella paljon.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olemme kysyneet työmme aiheeseen liittyen vinkkejä ja mielipiteitä 

useilta pohjoissuomessa työtään tekeviltä ensihoidon kenttäjohtajilta. Näissä keskusteluissa toistui 

useamman henkilön kokemus siitä, että yksi viestiliikennettä vaikeuttava tekijä moniviranomaisteh-

tävillä on eri viranomaisten erilaiset käsitykset oikeaoppisesta viestiliikenteestä. Näiden keskuste-

lujen pohjalta olemme itsekin miettineet asiaa ja koemme, että eri viranomaisten näkökulmien ja 

kokemusten tarkempi tutkiminen moniviranomaistehtävien viestiliikenteeseen liittyen olisi hyvä jat-

kotutkimuksen aihe. Tällaista tutkimustietoa voisi käyttää hyödyksi viestiliikenneohjeiden ja -käy-

täntöjen kehittämisessä. 

 

Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimintaa harjoitellaan ensihoidossa pääasiassa erilli-

sissä suuronnettomuusharjoituksia, joita järjestetään alueesta riippuen ehkä noin kerran vuodessa. 

Yksittäinen ensihoitaja ei yleensä osallistu tällaisiin harjoituksiin edes vuosittain, joten koko henki-

löstön kouluttaminen kaikissa rooleissa toimimiseen pelkästään isojen suuronnettomuusharjoitus-

ten avulla ei ole mahdollista, saati kannattavaa. Harjoituksiin osallistuva ensihoitaja ei yleensä saa 

toiminnasta täydellistä kokonaiskuvaa tilanteen hoitamisesta, joka taas olisi olennaista oppimisen 



  

40 

kannalta. Tuotteemme vastaakin tähän ongelmaan hyvin, koska siinä suuronnettomuustoiminta 

käsitellään useammassa osassa. Opinnäytetyömme jatkokehitysmahdollisuutena olisi mahdollista 

valmistaa muun muassa käytännönharjoituksia koskien ensihoidon toimintaa monipotilas- sekä 

suuronnettomuustilanteissa vastaamaan laatimaamme oppimateriaalia.   

 

Päädyimme toteuttamaan opinnäytetyömme tuotekehitysprojektina, sillä halusimme sen olevan 

mahdollisimman hyödyllinen oman ammatillisen kehityksemme kannalta. Olemme projektin aikana 

oppineetkin todella paljon ensihoidon johtamisesta, viranomaisviestinnästä sekä moniviranomai-

syhteistyöstä. Tärkeänä oppina pidämme myös itse projektin toteutukseen liittyviä taitoja, kuten 

projektinsuunnittelua ja ryhmätyöskentelyä. Aiomme myös hyödyntää oppimaamme toimimalla tu-

levassa työssämme kyseisen osa-alueen asiantuntijana muun muassa pitämällä aiheesta työpai-

kan sisäisiä koulutuksia.  

 

Vaikka tuotteemme on kohdennettu Lapin alueen ensihoitoon, voidaan sen sisältöä hyödyntää 

muillakin alueilla kohtalaisen hyvin. Olemme kuitenkin huomanneet projektin aikana sen, että mo-

nipotilastilanteiden hoidossa on alueellisia eroja. Mielestämme suuronnettomuus- ja monipotilasti-

lanteiden ohjeiden yhtenäistäminen vähintään erityisvastuualueittain olisi tarpeellista etenkin vies-

tiliikenteen ja johtamisketjujen osalta.  

 

Opinnäytetyöprojektin myötä yhtenä jatkokehitysaiheena korostamme myös sitä, että Oulun Am-

mattikorkeakoulun ensihoitajaopintojen monipotilastehtäviä koskevassa opetuksessa kannattaisi 

tuoda vielä selkeämmin esille L5-toiminnan vaatimuksia. Projektin videoita tehdessä huomasimme, 

että monipotilastilanteissa järjestelmällinen ja tarkoituksenmukainen toiminta on tärkeää. Etenkin 

viestiliikenteen hallintaa ja tilannejohtajan toimintakortin käytön merkitystä tulisi korostaa enemmän 

simulaatioharjoituksissa. 

 

Tuotteemme on kohdennettu ensihoitajaopiskelijoiden syventävän vaiheen opintoihin sekä jo val-

mistuneille ensihoitajille. Opetusmateriaalin käyttö onnistuu milloin vain, missä vain ja keneltä vain, 

kunhan se on lisätty organisaation oppimisalustalle. Koulutuksen uudistaminen on lisännyt huo-

mattavasti itseopiskelumateriaalien käyttöä sekä opiskelijoiden vastuuta omasta oppimisestaan. 

Olemme myös opintojemme aikana todenneet videomuotoisen oppimateriaalin erittäin helpoksi ja 

hyväksi itseoppimisen muodoksi. Videomuotoisen tuotteen etuna on myös, että se on hyödynnet-

tävissä opintojen aikana riippumatta opintojen sijainnista ja ajankohdasta. Videomuotoinen opetus 
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ei voi korvata lähiopetusta ja simulaatio-opetusta kokonaan, mutta videoiden käyttö ennakkomate-

riaalina voi etenkin tällaisessa aiheessa parantaa opiskelijoiden oppimista simulaatiotilanteissa. 
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