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Sydänperäinen äkkikuolema on yleisin kuolinsyy Suomessa. Ensihoidon toiminnalla on suuri mer-
kitys sairaalan ulkopuolisten äkkielottomuuksien hoidossa. Lyhyet aikaviiveet elvytyksessä paran-
tavat sydänpysähdyspotilaan jatkoselviytymistä. Sydänpysähdyspotilaan pelastaa laadukas ja no-
peasti aloitettu painelu-puhalluselvytys sekä varhainen defibrillaatio. Elvytyksen laadukkuuteen en-
sihoitajat voivat vaikuttaa hyvällä ennakoinnilla, tehokkaalla johtamisella ja selkeällä kommunikaa-
tiolla. 
 
Teimme opinnäytetyönä itseopiskelumateriaalia elvytyksen taktiikasta Oulun ammattikorkeakoulun 
ensihoitajaopiskelijoille. Itseopiskelumateriaalin videoissa painotetaan yhden yksikön ja kahden yk-
sikön toteuttamien elvytysten aikaisia hoitajien rooleja. Videoilla opetetaan myös teoriaa elvytyksen 
taktiikasta, johtamisesta ja kommunikaatiosta.  
 
Tavoitteenamme oli tuottaa laadukasta itseopiskelumateriaalia elvytyksen taktiikasta ensihoitaja-
opiskelijoiden käyttöön. Käytännön tavoitteina ovat elvytyksen laadun ja elvytysryhmän toiminnan 
paraneminen. Pitkän aikavälin tavoitteena oli yhtenäistää opiskelijoiden ja tulevien ensihoitajien 
käsitystä elvytyksen taktiikasta. Tarve opetusmateriaalille syntyi projektiryhmän ehdotuksesta ja 
Oulun ammattikorkeakoulu toimii projektin tilaajana.  
 
Keräsimme opetusmateriaalista palautetta ensimmäisen ja toisen vuoden ensihoitajaopiskelijoilta, 
sillä he ovat projektin kohderyhmää. Kaksi ensihoidon lehtoria ja ensihoidon opettaja antoivat myös 
palautetta opetusvideosta. Saatujen palautteiden perusteella opetusmateriaalin voi todeta soveltu-
van sekä ensihoitajaopiskelijoiden että työssäkäyvien ensihoitajien käyttöön. 
 
Opinnäytetyömme tietoperusta koostuu ensihoidon kirjallisuudesta sekä kotimaisista ja kansainvä-
lisistä alan tutkimuksista. Hoitoelvytyksen ohjeet perustuvat kansallisiin Käypä hoito –ohjeisiin. 
Tuottamamme itseopiskelumateriaali luovutetaan Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön. 
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johtaminen, CRM



  

4 

ABSTRACT 

Oulu University of Applied Sciences 
Degree programme of Emergency care 
 

 
Authors: Lotta Keränen, Ville Siekkinen, Julia Tikkanen 
Title of thesis:  Tactics in Cardiopulmonary Resuscitation - self-study material 
Supervisors: Anna-Maria Ojala, Raija Rajala 
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2019 Number of pages: 43+2 
 

 
Sudden death from cardiac arrest is the most common cause of death in Finland. Emergency care 
system has a major role in treating sudden deaths outside hospital.  Short time delays in cardiopul-
monary resuscitation (CPR) improve the prognosis of patients in cardiac arrest. With good planning, 
effective leadership and explicit communication paramedics can affect these time delays. Quickly 
started and high-quality CPR together with early defibrillation are the factors that save patients in 
cardiac arrest.  
 
As our thesis we produced a self-study material about tactics in CPR for emergency care students 
of Oulu University of Applied Sciences (OUAS). The self-study material is a 15-minute long video 
about CPR performed separately by one and two emergency care units. The video emphasizes the 
importance of designated roles inside the team. There is also theory about tactics, leadership and 
communication included in the learning material.  
 
Our goal was to produce high-quality self-study material about tactics in CPR for emergency care 
students. Practical goal was to shorten the time delays and better the quality of CPR. We set stand-
ardizing the outlook of tactics in CPR among the students and future paramedics as our long-term 
aim. The need for the self-study material originated from the project group’s suggestion and OUAS 
works as the subscriber of our thesis.  
 
We collected feedback from the first and second year emergency care students as they are the 
target group of our project. The emergency care lectors gave us a professional point of view of the 
self-study material. Based on the feedback we can conclude that the material is applicable for not 
only emergency care students but also for professional use.  
 
The knowledge base of our thesis consists of emergency care literature and both domestic and 
international studies. The instructions of advanced level resuscitation are based on national Current 
Care Guidelines (Käypä hoito). The self-study material is given for utilization of OUAS. 
 
 

Keywords: Emergency care, cardiopulmonary resuscitation, CPR, tactics in CPR, self-study mate-
rial, learning video, leadership, CRM 
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1 JOHDANTO  

Elvytys on yksi ensihoitajan perustaidoista. Elvytystilanteita tulee yksittäiselle hoitajalle harvoin, 

joten kertaus on tärkeää taitojen ylläpitämiseksi. Tutkimuksien mukaan elvytystaito heikentyy kol-

men- kuuden kuukauden jälkeen, mikäli sitä ei harjoitella säännöllisesti (Ikola 2007, 140).  Saarion 

tutkimuksen mukaan ensihoidon toimijoille tulisi järjestää säännöllisesti elvytyskoulutusta, joka tu-

lisi olla kohdennettu kyseiselle toimijatasolle. Laadukkaan koulutuksen avulla voidaan parantaa el-

vytystoimintaa ja siten myös parantaa elvytyksen tulosta. (Saario 2017, 76-79.) 

 

Teimme projektiluontoisen opinnäytetyön tuotoksena opetusvideon, joka käsittelee elvytyksen tak-

tiikkaa ensihoidossa. Sen tarkoituksena on havainnollistaa hoitoelvytyksen työnjako ja tuoda esille 

hyvän johtamisen sekä kommunikaation merkitys. Videoon sisällytetään teoriatietoa optimaalisesta 

elvytyksen kulusta ja työnjaosta. Haluamme nimenomaan korostaa ei-teknisten taitojen kuten joh-

tamisen, tiimityöskentelyn ja kommunikoinnin merkitystä. Ei-teknisten taitojen harjoittelu voi tutki-

musten mukaan parantaa elvytystuloksia (Käypä hoito 2016, viitattu 11.12.2018). 

 

Ensihoidon taktiikasta sairaalan ulkopuolisessa elvytyksessä ei vielä ole tehty opetusvideota, jota 

Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat voisivat hyödyntää oppimisessa. Tavoit-

teenamme oli tuottaa selkeä ja hyödyllinen opetuskokonaisuus aloitteleville ensihoitajaopiskeli-

joille, joille elvytys ja sen taktiikka voivat olla vieras aihe. Tarkoituksena oli myös tuottaa yksinker-

taista ja helposti saatavissa olevaa kertausmateriaalia jo pidempään opiskelleille sekä työelämässä 

oleville. Opetusmateriaali kehittää Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoiden tiimityös-

kentelyä elvytyksessä, mikä toivottavasti näkyy tulevaisuudessa heidän ammattitaidossaan.  
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2 SYDÄNPYSÄHDYS JA ELVYTYS SAIRAALAN ULKOPUOLELLA 

Elvytyksellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka tehdään elottoman henkilön elintoimintojen yllä-

pitämiseksi. Varhain aloitettu, laadukas ja keskeytymätön paineluelvytys parantaa potilaan selviy-

tymisennustetta ja on varhaisen defibrillaation lisäksi onnistuneen hoitoelvytyksen kannalta merkit-

tävää. (Väyrynen & Kuisma, 2017, 294-296.) 

 

"Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja 

tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön" (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018, ensihoito, 

viitattu 11.12.2018). Yksi ensihoitopalvelun laatumittareista on sen tehokkuus torjua uhkaava en-

nenaikainen kuolema. Tämän arviointiin tarvitaan elvytystoiminnan laatumittareita, joissa arvioi-

daan muun muassa hätäkeskuksen ja ensihoidon toiminnan viiveitä, selviytyjien määrää sekä sai-

raalasta kotiutuneiden toimintakykyä. Tärkein elvytyksestä selviytymisen laadullinen osatekijä on 

saavutettu elämänlaatu. Pelkkä selviytyminen ei ole riittävä laatutavoite, sillä elvytyksessä tulisi 

pyrkiä kokonaistoimintakyvyn mahdollisimman vähäiseen laskuun. (Väyrynen & Kuisma, 2017, 

294-296.)  

 

Projektin pääaiheena on elvytys, jonka kansalliset ja kansainväliset suositukset muuttuvat lyhyin 

väliajoin. Projektin elvytysohjeistukset perustuvat pääasiassa Käypä hoito -suosituksiin, jotka on 

viimeksi päivitetty 3.2.2016. Suosituksista on tiivistetty ohjeet hoitoelvytyskaavioon (KUVA 1). 

Käypä hoito -suositusten uusin päivitys perustuu Euroopan elvytysneuvoston (ERC) suosituksiin, 

jotka on päivitetty lokakuussa 2015.  
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Kuva 1. Hoitoelvytyskaavio. (Elvytys, Käypä hoito -suositus, 2016. www.kaypahoito.fi). 
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2.1 Sydänpysähdys ja siihen johtavat syyt 

Sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen ilmaantuvuus on 51/100 000 asukasta vuodessa 

(Käypä hoito 2016, viitattu 11.12.2018). Sydänpysähdys tarkoittaa sydämen mekaanisen toiminnan 

loppumista. Sydänpysähdyksen aikana ilmenevät oireet ovat äkillinen tajunnan menetys, henkilön 

reagoimattomuus puhutteluun ja ravisteluun, pysähtynyt tai epänormaali hengitys sekä keskeisten 

valtimoiden sykkeiden puuttuminen. (Väyrynen & Kuisma 2017, 288.)  

 

Sydänperäisten syyt muodostavat äkkielottomuuksien aiheuttajista kaksi kolmasosaa. Yleisiä sy-

dänperäisiä sydänpysähdyksen aiheuttajia ovat sepelvaltimotautiin liittyvä sydäninfarkti, vaikea-as-

teinen sydämen vajaatoiminta, sydänlihassairaudet ja -tulehdukset, rytmihäiriöt, sydänläppien sai-

raudet sekä periytyvät rytmihäiriöt (Kettunen 2016, viitattu 11.12.2018; Väyrynen & Kuisma 2017, 

268). Usein sydänpysähdykseen liittyy ennakko-oireita, tyypillisimmin rintakipua noin tunti ennen 

sydänpysähdystä (Käypä hoito 2016, viitattu 11.12.2018). Yleisimpiä ei-sydänperäisiä syitä elotto-

muuteen ovat muun muassa trauma, sisäinen verenvuoto ilman traumaa, keuhkoembolia, intoksi-

kaatio, aivoverenvuoto, septinen infektio, keuhkokuume, tukehtuminen, hukkuminen, hirttäytymi-

nen, astma, COPD, kouristelu sekä kätkytkuolema (Väyrynen & Kuisma 2017, 290). 

 

Äkkikuolemien etiologia vaihtelee suuresti eri-ikäisten sydänpysähdyspotilaiden välillä. Yli 65-vuo-

tiailla verenkiertoelinten sairaudet, yleisimmin sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta, ovat 

yleisimpiä kuolemansyitä. Verenkiertoelinten sairauksien aiheuttamat sydänpysähdykset ovat sitä 

yleisempiä, mitä vanhempia potilaat ovat. (Tilastokeskus, Kuolemansyyt 2016 & 2017, viitattu 

11.12.2018.) Suomalaistutkimuksen mukaan vuodeosastoilla sydänperäiset syyt äkkielottomuu-

delle ovat yleisempiä kuin on aiemmin oletettu (Tirkkonen, J., Hellevuo, H., Olkkola, K. & Hoppu, 

S. 2016, viitattu 11.12.2018).  

 

Lapsilla ja nuorilla äkkielottomuuden syyt eroavat huomattavasti aikuisten sydänpysähdyksen 

syistä. Nuorilla sydänperäiset äkkikuolemat eivät ole yleisiä, vaan mahdollisia äkkielottomuuden 

syitä ovat perinnölliset sairaudet, myokardiitti sekä huumeiden käyttö. Lapsilla elottomuus johtuu 

yleensä hengityksen tai verenkierron vajauksesta. Hapenpuutteen syynä on yleisimmin hukkumi-

nen, vamma tai myrkytys. Lapsilla elottomuudesta selviämisen ennuste on erittäin huono, joten 

oireiden aikainen tunnistaminen ja niiden hoitaminen ovat henkeä pelastavia toimenpiteitä. (Käypä 

hoito 2016, viitattu 12.12.2018; Väyrynen & Kuisma 2017, 320.) 
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2.2 Perus- ja hoitoelvytys 

Elvytys voidaan jakaa peruselvytykseen (Basic Life Support eli BLS) ja hoitoelvytykseen (Advanced 

Life Support eli ALS), joihin kumpaankin kuuluvat omat toimenpiteensä. BLS ja ALS -määritelmät 

eivät kuvaa Suomen perus- ja hoitotason toimenpiteitä. Peruselvytyksen toimenpiteitä ovat painelu-

puhalluselvytys eli PPE (toteutettuna naamariventilaatiolla ja nieluputkella) sekä defibrillaatio. Hoi-

toelvytyksen toimenpiteitä ovat hengitystien hallinta intubaatiolla tai supraglottisella hengitystievä-

lineellä sekä suonensisäinen lääke- ja nestehoito. Peruselvytyksen toimenpiteet ovat ne elvytystoi-

met, jotka varmasti parantavat potilaan ennustetta. (Väyrynen & Kuisma 2017, 297.)  

 

Elvytystoiminta käynnistyy elottoman potilaan tunnistamisella. Elvytys tulee aloittaa potilaalle, joka 

on reagoimaton eikä hengitä normaalisti. Elottoman tunnistaminen tulisi tapahtua alle kymmenessä 

sekunnissa. (Käypä hoito 2016, viitattu 12.12.2018.) Jopa yhdellä kolmesta sydänpysähdyksen 

saaneista esiintyy ensimmäisten minuuttien aikana agonaalisia hengitysliikkeitä. Tällöin hengitys 

voi olla haukkovaa, äänekästä, katkonaista tai vinkuvaa. Agonaaliset hengitysliikkeet eivät ole nor-

maalia hengitystä, joten elvytys tulee silti aloittaa. (Duodecim 2017, viitattu 12.12.2018.) Pulssien 

tunnustelua ei edellytetä, sillä se on haastavaa eikä se saa viivästyttää elvytyksen aloittamista 

(Väyrynen & Kuisma 2017, 288). 

 

Painelu-puhalluselvytyksessä pyritään mahdollistamaan potilaan sydämen käynnistyminen ja es-

tämään sydänpysähdyksen aiheuttamaa iskeemisen aivovaurion syntyä elvytyksen aikana. Rinta-

kehän painelulla on sekä suora mekaaninen vaikutus sydämeen, että epäsuora vaikutus rintaonte-

lon sisäisen painevaihtelun seurauksena. Painelun tulisi kohdistua rintalastan keskelle mäntämäi-

sellä liikkeellä, jossa painallus- ja vapautusvaihe ovat yhtä pitkiä (syvyys 5-6cm). Oikea painelu-

taajuus on 100-120 kertaa minuutissa, toteutettuna kahden minuutin jaksoissa. Paineluelvytystä 

tulisi antaa mahdollisimman suuri osa elvytysajasta. (Väyrynen & Kuisma 2017, 298-300; Käypä 

hoito 2016, viitattu 12.12.2018.) 

 

Puhalluselvytys toteutetaan avaamalla hengitystiet, eli nostamalla potilaan leukakulmaa ja taivut-

tamalla päätä taaksepäin. Potilaalle asetetaan nielutuubi estämään kielen painumista takanieluun, 

sekä maski peittämään tiiviisti nenän ja suun alue. Paljetta tulisi puristaa sisäänhengitysvaiheessa 

kevyesti, välttäen liian suuria kertahengitystilavuuksia ja ilman joutumista mahaan. Maskin ja nie-

luputken avulla PPE tulee toteuttaa 30:2 -jaksotuksella. Hoitoelvytyksessä potilaan ilmatie varmis-

tetaan intubaatiolla tai supraglottisella hengitystievälineellä. Tällöin voidaan potilasta ventiloida 
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keskeytyksettä 10 kertaa minuutissa, mikäli ei esiinny merkittävää ilmavuotoa tai suurta ventilaa-

tiovastusta. Intubaatioputken tai supraglottisen välineen paikka varmistetaan auskultoimalla ensin 

ylävatsalta, sitten kyljistä. (Käypä hoito 2016, viitattu 12.12.2018; Väyrynen & Kuisma 2017, 301-

302.)  

 

Defibrillaatiolla pyritään sähköiskun avulla depolarisoimaan sydämen epätasainen, kaoottinen 

rytmi, ja mahdollistetaan palautuminen normaaliin sähköiseen toimintaan ja verta kierrättävään ryt-

miin (Castrén 2000, viitattu 17.12.2018). Painelutauko ennen defibrillointia tulisi minimoida alle vii-

teen sekuntiin. Defibrilloinnin jälkeen painelu tulee aloittaa mahdollisimman pian, vaikka veren-

kierto olisikin palautunut. Syke tunnustellaan vasta kahden minuutin paineluelvytyksen jälkeen. Ai-

kaviive ensimmäiseen defibrillaatioon on merkittävä tekijä potilaan selviytymisen kannalta, minkä 

vuoksi kaikkien saatavilla olevia maallikkodefibrillaattoreita pyritään lisäämään valtakunnallisesti. 

(Käypä hoito 2016, viitattu 17.12.2018.)  

 

Suoniyhteyden avaaminen tulisi tapahtua elvytystilanteessa vain, jos paikalla on vähintään kolme 

ammattihenkilöä. Laadukkaaseen PPE:een ja defibrillaatioon nähden suoniyhteyden avaaminen 

on toissijainen toimenpide. (Käypä hoito 2016, viitattu 17.12.2018.) Mikäli suoniyhteyden avaami-

nen vaikuttaa haastavalta, voidaan intraosseaaliyhteyttä pitää ensisijaisena menetelmänä. In-

fuusionesteenä tulisi käyttää Ringerin liuosta tai 0,9% keittosuolaliuosta. (Väyrynen & Kuisma 

2017, 306.)  

 

Käypä hoito -suosituksen mukaan elvytyslääkkeinä VF/VT -elvytyksissä tulee käyttää amiodaronia 

ja adrenaliinia. Rytmin ollessa ASY tai PEA, käytetään vain adrenaliinia. Annostelu tapahtuu hoi-

toelvytyskaavion mukaisesti. (Käypä hoito 2016, viitattu 17.12.2018.) Brittiläisessä PARAMEDIC 2 

–satunnaistutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko adrenaliinin käytöstä hyötyä elvytyksessä po-

tilaan jatkoselviytymisen kannalta. Tulosten perusteella adrenaliinin antaminen voi parantaa mah-

dollisuuksia spontaanin verenkierron palautumiselle, mutta on yhteydessä vaikeampiin aivovauri-

oihin elvytyksestä selvinneillä. Adrenaliinia saaneiden elvytettyjen ryhmästä useammalla oli kotiu-

tuessaan vakava toimintakyvyn heikkeneminen (severe disability) verrattuna placebo-lääkkeellä 

elvytettyihin. Tutkimustuloksissa korostetaan, että aikainen sydänpysähdyksen tunnistaminen ja 

hätäpuhelu, PPE ja mahdollisimman varhainen defibrillaatio ovat moninkertaisesti (8-20 kertaa) 

tehokkaampia hoitokeinoja sydänpysähdyspotilaalle. (Perkins ym. 2018, viitattu 17.12.2018.) 
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Ensihoito jaetaan hoitotason ja perustason ensihoitoon. Perustason ensihoidon yksikössä ainakin 

toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva 

koulutus. Hoitotason ensihoidon yksikössä on oltava ainakin yksi ensihoitaja, joka on suorittanut 

joko ensihoitaja AMK- tutkinnon tai sairaanhoitajatutkinnon ja 30 opintopisteen laajuisen ensihoi-

don lisäkoulutuksen. Molemmissa yksiköissä toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveyden-

huoltoalan ammattilainen tai pelastajatutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö. (Sosi-

aali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 585/2017.) 

 

2.3 Selviytymisennuste ja optimaalinen hoitoketju 

Sairaalan ulkopuolisessa elvytyksessä tarkoituksena on saada elvytettävä sairaalan sisäiseen hoi-

toon mahdollisimman hyvin ennustein jatkoselviytymisestä. Selviämismahdollisuudet sairaalan ul-

kopuolella alkaneissa elottomuuksissa ovat heikot, mutta ennuste on viime vuosina parantunut 

(Käypä hoito 2016, viitattu 11.12.2018). Käsite hoitoketju kuvaa hyvin ensihoitopalvelua, koska hoi-

toketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Ensihoitopalvelun hoitoketjun vahvuuteen vai-

kuttavat maallikoiden, hätäkeskuksen, ensihoidon ja sairaalan sisäinen toiminta. Suurin syy huo-

noihin selviytymisennusteisiin on yleensä ensihoitoketjun heikkous. Väestöön ja potilaisiin liittyvät 

yksilölliset erot sekä sairaalassa annettavan tehohoidon laatu vaikuttavat selviytymisennustee-

seen. (Väyrynen & Kuisma 2017, 294-295.) 

 

Sydänpysähdyspotilaan hoidossa optimaalinen hoitoketju tarkoittaa ideaalista toimintaa elottomuu-

teen johtavien tekijöiden aikaisesta tunnistamisesta aina kuntoutukseen ja uudelleenvarautumi-

seen asti. Optimitilanteessa hoitoketju koostuu maallikoiden, hätäkeskuksen, sairaalan ulkopuoli-

sen ensihoidon ja sairaalan päivystysalueen saumattomasta yhteistoiminnasta. Optimaalisen hoi-

toketjun toteutuessa potilaan tavoittamis- ja hoidon aloittamisviiveet lyhenevät ja potilaan selviyty-

misennuste paranee. (Väyrynen & Kuisma 2015, 269.)  

 

American Heart Association (AHA) on kehittänyt ”Chain of Survival” –ajattelutavan (KUVA 2), jonka 

mukaan juuri sujuva yhteistyö ja kaikkien ketjun lenkkien nopea toiminta ovat avain elvytettyjen 

potilaiden parempiin selviytymisennusteisiin. Hoitoketjun osiksi on määritelty (maallikon) nopea 

elottomuuden tunnistaminen ja hätäkeskuksen aktivointi, välitön laadukas painelu-puhalluselvytys, 
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varhainen defibrillaatio, laadukas ensihoito ja tehokas elvytyksen jälkeinen hoito. (American Heart 

Association 2018, viitattu 11.12.2018.)  

 

Kuva 2. Chain of Survival. (Chain of Survival, American Heart Association, 2018. www.heart.org) 

 

 

Tärkeimmät elvytyksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät ovat aika sydänpysähdyksestä painelu-

puhalluselvytyksen aloittamiseen ja defibrillaatioon sekä verenkierron palautumiseen. Myös sydän-

pysähdyksen aiheuttaja ja lähtörytmi ovat oleellisia elvytyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

(Hartikainen 2014, viitattu 11.12.2018.) Hoitoketju alkaa maallikoiden toimesta, hälyttäviin oireisiin 

reagoimisesta ja mahdollisesta elottomuuden ennaltaehkäisystä yhdessä terveydenhuollon 

kanssa. Elottomuuden sattuessa sen nopea tunnistaminen ja välittömän hätäilmoituksen tekemi-

nen hätäkeskukselle minuutin sisällä elottomuuden alusta ovat olennaisia potilaan nopean hoidon 

aloituksen kannalta. Maallikkoelvytyksen aloittaminen siihen liittyvine tukitoimineen alle kolmen mi-

nuutin kuluttua elottomuuden alusta parantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia etenkin kam-

miovärinätilanteessa. (Väyrynen & Kuisma 2017, 323.)  

 

Potilaan selviytymisennusteeseen vaikuttavat tekijät määräytyvät osittain alkurytmin perusteella. 

Kun alkurytminä on defibrilloitava rytmi, eli kammiovärinä (VF) tai kammiotakykardia (VT), ennus-

teeseen eniten vaikuttavat tekijät ovat aikaviive elvytyksen käynnistymiseen ja defibrillointiin sekä 

maallikkoelvytys. Sydänperäisen sydänpysähdyksen saaneista potilaista 34 % toipuu sairaalasta, 

kun lähtörytmi on defibrilloitava (Käypä hoito 2016, viitattu 11.12.2018). Defibrillaatioviive kam-

miovärinäpotilaan kohdalla on keskeisin ennustetta määräävä tekijä, sillä potilaan ennuste heikke-

nee 7-10 % jokaista defibrillaatiota edeltävää minuuttia kohden (Väyrynen & Kuisma 2015, 268-

270). Elvytyksen erityistilanteet vaikuttavat potilaan ennusteeseen ja hoitoon elvytyksen aikana. 
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Yleisimpiä erityistilanteita ovat hypotermisen, hukkuneen, traumapotilaan, raskaana olevan ja mo-

nitoroidun potilaan elvytys. (Väyrynen & Kuisma 2017, 317-320.) Sekundaarinen hypotermia ja tu-

kehtumisen aiheuttama sydänpysähdys ovat ennustetta huonontavia tekijöitä (Väyrynen & Kuisma 

2015, 270).  

 

Alkurytmin ollessa asystole potilaan selviytymisennuste on jo lähtökohtaisesti huono elimistöön ke-

hityneen hapenpuutteen vuoksi. Asystolessa potilaalla ei ole realistisia selviytymismahdollisuuksia, 

jos hänet on löydetty elottomana (pois lukien hypotermiset tai hukkuneet potilaat). Sykkeetön rytmi 

eli PEA (Pulseless Electrical Activity) on myös alkurytminä huonoennusteinen. PEA:n taustalla on 

usein ei-sydänperäinen syy. Sairaalan ulkopuolella elvytetyistä PEA-potilaista kotiutetaan noin viisi 

prosenttia, ja asystolepotilailla kotiutusprosentti on alle viisi.  Alkurytmistä riippumatta lyhyt hoidon 

aloitusviive sekä spontaanin verenkierron palautumisviive eli ROSC (Return of Spontaneous Cir-

culation) parantavat selviytymismahdollisuuksia.  Yleisesti pitkät hoidon aloitusviiveet sekä huono 

vaste elvytystoimiin, eli elvytyksen keston pidentyminen yli kahdenkymmenen minuutin mittaiseksi, 

huonontavat ennustetta. (Väyrynen & Kuisma 2017, 292-293.)  

 

Optimaalisessa hoitoketjussa ensihoidon toiminnan tavoite on potilaan kohtaaminen alle seitsemän 

minuutin kuluessa hätäpuhelun alusta yksiköllä, jolla on defibrillaatiovalmius. Hoitoelvytyksen aloit-

taminen tulisi tapahtua 12 minuutin kuluessa puhelun alusta. Elvytyksen jälkeen tehostetun hoidon 

toteuttaminen, terapeuttinen hypotermia mukaan luettuna, sekä siirto tarpeelliseen hoitopaikkaan 

vaativat ensihoidon ja päivystyksen saumatonta tiedonkulkua. Sairaalahoidossa elottomuuden 

syyn tulisi selvitä ja uutta elottomuutta ajatellen tulisi ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin. Hoitoketju 

päättyy potilaan kuntoutukseen ja omaisten informointiin toimintamallista uuden sydänpysähdyk-

sen varalta. (Väyrynen & Kuisma 2017, 323.)  
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3 JOHTAMINEN JA CRM 

CRM (crew resource management) on toimintatapa, joka optimoi tiimin resurssien käytön ja pitää 

työskentelyn turvallisena kokoonpanosta riippumatta. Se on saanut alkunsa ilmailusta, mistä ter-

veydenhuoltoon on otettu vaikutteita esimerkiksi tarkistuslistojen muodossa. CRM luo mahdollisuu-

den kaikille tiimin jäsenille puuttua virheisiin ja kyseenalaistaa aiheellisesti huolimatta ryhmän si-

säisestä hierarkiasta. Tämä mahdollistaa koko tiimin osaamisen käyttöönoton. Tavoitteena on 

mahdollisimman tehokas ja virheetön työskentely yhteisen päämäärän eteen. (Nyström 2017, 194-

199.)  

 

CRM on laaja käsite, josta on olemassa useita määritelmiä ja kuvauksia. CRM kuvataan hyvin ei-

teknisten taitojen viitekehyksessä, jossa on neljä ydinkohtaa ja niiden viisitoista osatekijää. Ydin-

kohtien tarkoitus on kohdistaa huomio niihin tekijöihin, jotka mahdollisesti parantavat potilasturval-

lisuutta. Ei-teknisten taitojen ydinkohdat ovat tehtävän hallinta, tiimityö, tilannetietoisuus sekä pää-

töksenteko. Tehtävän hallinta ja johtaminen ovat yläkäsitteinä hyvin samanlaiset. (Nyström 2017, 

195-199.) Ilmailussa ydinkohdat ovat hyvin samanlaiset, mutta tärkeinä osa-alueina mainitaan li-

säksi kommunikaatio ja ongelmanratkaisu (Skybrary, Crew Resource Management, viitattu 

17.12.2018).  

 

Käytännössä CRM tarkoittaa virheiden minimointia ja potilasturvallisuuden edistämistä jatkuvan 

kommunikaation avulla. CRM:n toteuttamisen tulisi onnistua tiimin kokoonpanosta ja taitotasosta 

riippumatta. Myös kokeneet ensihoitajat ja johtajat tekevät virheitä, joten niihin puuttuminen on en-

siarvoisen tärkeää myös uudelta työntekijältä. Yleisesti käyttöön otettuja CRM:n toteutustapoja 

ovat erilaiset tarkistuslistat, ABCDE- mallin aktiivinen suullinen käyttö, ISBAR-raportointi ja suljetun 

viestinnän periaate. (Nyström 2017, 198-199.) 

 

3.1 Elvytyksen johtaminen 

Aktiivinen johtaminen voi parantaa elvytysryhmän toimintaa ja johtovastuu tulee osoittaa yhdelle 

elvytysryhmän jäsenelle ennen kohteeseen saapumista. Elvytyksen johtajan tehtäviin kuuluu pää-
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töksenteko, johon sisältyy elvytyksen aloittaminen, alkurytmin todentaminen, potilaan esi- ja taus-

tatietojen keruu, viiveiden laskeminen, sekä elvytyksen lopetus. Tärkeää on selvittää, onko potilas 

nähty tai kuultu menevän elottomaksi, vai onko hänet löydetty elottomana. Elvytyksen aikana joh-

taja vastaa myös teknisten asioiden oikeaoppisesta toteutumisesta, sekä kommunikoinnista ja do-

kumentoinnista. Johdettavia teknisiä asioita ovat painelun laadun tarkkailu sekä säännöllisistä vaih-

doista huolehtiminen, hengitystien varmistaminen, suoniyhteyden toimivuus sekä lääkityksen to-

teutus. Kommunikointiin ja dokumentointiin sisältyy tehtävien osoittaminen nimetyille henkilöille, 

kommunikointi omaisten kanssa ja hoitokertomuksen tarkistaminen. Johtajan vastuulle kuuluu 

myös tuloksettoman elvytyksen lopettamispäätös lääkärin konsultaation jälkeen. (Käypä hoito 

2016, viitattu 11.12.2018; Väyrynen & Kuisma 2017, 328.) 

 

Effects of team coordination during cardiopulmonary resuscitation –kirjallisuuskatsauksessa (Fer-

nandez, Russo, Riethmüller & Boos 2013, viitattu 11.12.2018) on käsitelty 63 artikkelia viimeisen 

30 vuoden ajalta. Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että yhdistävinä lopputulokseen vaikuttavina 

tekijöinä useissa elvytystilanteissa olivat suunnittelu, johtaminen sekä kommunikaatio. 

 

Suunnittelun todettiin olevan tärkeä osa yhteistyötä ja olennaista hoitoelvytyksen tavoitteiden saa-

vuttamisen kannalta. Ennen elvytystä ja sen aikana johtajan toimesta tapahtuva tehtävien jako sekä 

ajoitus, priorisointitaito ja roolien asettaminen edesauttoivat lyhentämään hands-off-aikaa, nopeut-

tivat hoitotoimia ja ehkäisivät keskeytyksiä. Hyvän suunnittelun todettiin olevan yhteydessä laaduk-

kaaseen rintakehän painantaan elvytyksen aikana, mikä johtui tasaisesta painelijoiden kierrosta. 

(Fernandez ym. 2013, viitattu 11.12.2018.) 

 

Hoitoryhmän johtajan nimittäminen on keino pysyä halutussa suunnitelmallisuudessa, ja johtajalta 

edellytetäänkin lääketieteelliseen tietoon perustuvan hoitosuunnitelman laatimista. Hoitosuunni-

telma jaetaan tiimille ja sen pohjalta jaetaan tehtävät ottaen huomioon tiimin jäsenten yksilölliset 

taidot ja tietämyksen. Hyvä johtaja on helposti tunnistettavissa, hän noudattaa tiettyjä periaatteita 

ja toiminnallaan helpottaa muiden tiimin jäsenten työskentelyä ja tiedonvaihtoa. Johtaja kysyy il-

meneviin ongelmiin liittyviä kysymyksiä yhteisesti tiimiltä ja pyrkii hallitsemaan tilannetta sivusta 

ilman, että itse on kontaktissa potilaaseen. Mikä tärkeintä, tilanteen johtajan tulisi tilanteessa kuin 

tilanteessa huokua rauhallisuutta ja positiivisuudellaan vahvistaa tiimin jäsenten työskentelyä. (Fer-

nandez ym. 2013, viitattu 11.12.2018.) 

  



  

17 

Tutkimuksessa käsiteltiin ryhmän johtajan kommunikaation tehokkuutta; käskyjen kohdentamisen 

tärkeys korostui sekä liian suuren tietomäärän jakaminen kerralla saattaa ylikuormittaa ryhmää ja 

käskyt voivat näin unohtua. Kommunikaation tehokkuudella on suora yhteys potilaan saaman hoi-

don turvallisuuteen. Epätarkat verbaaliset ilmaisut voivat muun muassa vaikuttaa potilaan saa-

maan lääkemäärään ja sitä kautta johtaa hoitovirheisiin. Kommunikaation yksityiskohtaisuuden to-

dettiin siis korreloivan suoraan käynnissä olevien tehtävien tarkkuuteen elvytyksen aikana. (Fer-

nandez ym. 2013, viitattu 11.12.2018.) 

 

3.2 Pit crew –toimintamalli 

Pit crew on Amerikassa käytetty nimitys elvytystoiminnalle, jossa minimoidaan viiveet, painotetaan 

selkeää työnjakoa ja priorisoidaan potilasta varmasti auttavat toimenpiteet. Optimaalinen pit crew 

-toiminta on kuin ennalta suunniteltua koreografian mukaan suorittamista. Toimintamallissa tiimin 

suoritukseen otetaan vaikutteita moottoriurheilusta, tunnetuimpana esimerkkinä Formula 1 -varik-

kotiimien (pit crew) toiminnasta. Varikkotiimien toiminta perustuu ennalta määrättyihin rooleihin ja 

tarkkaan määriteltyihin tehtäviin, jotka suoritetaan tietyssä järjestyksessä. Kaikille tehtäville on oma 

tekijänsä, ja kaikki tiimin jäsenet tietävät jo ennen varikkopysähdyksen alkua, mitä he tulevat teke-

mään. Näin pysähdyksen aikana kommunikaatioon ja tehtävien jakoon ei mene aikaa, vaan varik-

kopysähdyksen useat monivaiheiset toimenpiteet saadaan suoritettua muutamissa sekunneissa. 

(Farrel 2015; Mathews 2015, viitattu 18.12.2018.) 

 

Elvytyksessä pit crew -toimintamallia sovelletaan antamalla jokaiselle tiimin jäsenelle oma tehtävä 

tai osa-alue, mistä huolehtia. Tiimin jäsenet huolehtivat siten omista hoitotoimenpiteistään ilman 

erillistä käskyä tiimin johtajalta. Kun jokainen tietää paikkansa ennalta, myös tilan käyttö optimoi-

daan. Tiimin jäsenet raportoivat johtajalle, kun tehtävä on suoritettu tai sen kanssa ilmenee ongel-

mia. (Hopkins, Burk, Moser, Meersman, Baldwin & Youngquist 2016, viitattu 18.12.2018) 

 

Amerikkalaistutkimuksessa (Hopkins ym. 2016) testattiin pit crew -toimintamallia tehtävien hallin-

taan elvytyksissä. Henkilöstöä koulutettiin tutkimuksen aikana pit crew:n mukaiseen toimintaan el-

vytystilanteissa. Koulutus tapahtui itsenäisenä opiskeluna kirjallisen materiaalin ja opetusvideoiden 

sekä simulaatioharjoittelun avulla. Koulutuksessa painotettiin selkeää tehtävien jakoa ennen tapah-

tumapaikalle saapumista sekä hands-off -aikojen minimointia. Pit crew:ssa priorisoidaan varhainen 
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defibrillaatio, laadukas PPE, mahdollisimman lyhyet keskeytykset, optimaalinen painelijan vaihto, 

yksinkertainen ilmatien hallinta (supraglottinen hengitystieväline) ja kontrolloitu ventilaatio. Lisäksi 

toiminnassa annettiin jatkuvaa palautetta elvytyksen aikana painelun laadusta. Tutkimuksessa to-

dettiin, että pit crew -mallin mukainen toiminta paransi paineluelvytyksen laatua (syvyys ja taajuus), 

lyhensi hands-off aikoja sekä paransi elvytettyjen potilaiden kotiutumisprosenttia ja vähensi pysyviä 

neurologisia haittoja. Pit crew -toimintamallin elvytys on myös potilaiden jatkoselviytymisen kan-

nalta tehokkaampaa kuin mekaanisten paineluelvytyslaitteiden käyttö (Gonzales, Oylen, Hayes, 

Escott, Cabanas, Hinchey & Brown 2018, viitattu 17.12.2018). 

 

Pit crew -mallia ei sellaisenaan ole otettu käyttöön Suomessa, mutta samoja asioita korostetaan 

myös Käypä hoidon elvytysohjeissa. Painelu-puhalluselvytys sekä defibrillaatio priorisoidaan, muut 

toimenpiteet tulevat vasta kun toimijoita on enemmän. Tarkoituksena on optimoida ryhmän toiminta 

tekemällä ennakkoon kaiken, minkä voi tehdä. Toimintamallissa ei painoteta yhtä paljon johtajan 

tärkeyttä, kuin esimerkiksi CRM:ään liittyvissä teorioissa. Pit crew:ssa johtajan tulee luottaa tiiminsä 

jäseniin ja heidän itsenäiseen toimintaansa. Toimintamallin heikkous voi ilmetä, kun johtaja ei tunne 

tiimin taitoja, tai jos tiimi ei pysty toimimaan mallin mukaisesti.  
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4 ENSIHOIDON TAKTIIKKA SAIRAALAN ULKOPUOLISESSA ELVYTYK-

SESSÄ 

Työnjako tarkoittaa käytettävissä olevien henkilöiden optimaalista hyödyntämistä työtehtäviin. El-

vytyksessä johtaminen on tärkeää, jotta elvytys sujuu tehokkaasti. Elvytystilannetta johtavan tulee 

jakaa tehtävät sekä antaa selkeitä käskyjä tiimille. Ennalta sovittu työnjako ja määrätyt työtehtävät 

lyhentävät elvytyksessä ilmeneviä viiveitä. Työnjako ja sen toteutuminen riippuvat lähtötilanteesta, 

paikalla olevien ja paikalle saatavien yksiköiden määrästä sekä toimintaympäristöstä. Ensihoi-

dossa toimintatavat poikkeavat sairaalan sisäisen toiminnan tavoista etenkin elvytyksen suhteen, 

sillä ympäristö, olosuhteet, hoitoresurssit ja välimatkat voivat olla joka kerta erilaiset. Työnjaon tulee 

olla myös joustavaa. Etiologiasta riippumatta kaikki viiveet elvytyksen aikana ovat potilaan selviy-

tymisennusteelle haitallisia. Paineluelvytys on raskasta toimintaa ja painelijaa tulee vaihtaa välillä 

niin, ettei tehtävien vaihto kuitenkaan keskeytä painelua turhaan. (Hoppu, Kalliomäki, Pehkonen, 

Haapala, Nurmi & Tenhunen 2011, viitattu 11.12.2018; Kangasniemi & Välimaa 2016, 24-25; Väy-

rynen & Kuisma 2015, 279.) 

 

Elottoman potilaan kohtaamiseen valmistautuminen alkaa jo usein matkalla tapahtumapaikalle, 

sillä valtaosan elvytystilanteista hätäkeskus on jo luokitellut äkkielottomuuksiksi. Ennen potilaan 

kohtaamista yksikön tulisikin huolehtia lisäyksiköiden reitin turvaamisesta ja paikalle opastuksesta 

esimerkiksi maallikkoja apuna käyttäen. Maallikoiden käyttö apuna elvytyksessä riippuu heidän tai-

doistaan ja halukkuudestaan auttaa. Kohteeseen saapuessa elvytystilanteen johtaja voi antaa 

maallikon jatkaa paineluelvytystä, mikäli painanta näyttää tarpeeksi laadukkaalta. (Väyrynen & 

Kuisma 2015, 279.) 

 

Yksikön kohdatessa potilaan ensimmäisenä tärkeintä on elottomuuden tunnistaminen ja toteami-

nen. Tarvittaessa potilas siirretään kovalle alustalle niin, että ympärille jää tilaa toimia. Mikäli potilas 

on ulkona, tulisi elvytyskin suorittaa ulkona. Potilaan siirtäminen ambulanssiin vie todistetusti aikaa 

yli kaksi minuuttia, mikä on liian suuri viive mahdollisesti tarvittavalle defibrillaatiolle hyötyyn näh-

den. Hätäsiirto ambulanssiin on aiheellinen vain pakon edessä esimerkiksi häiritsevän kovalla sa-

teella, pakkasella tai tilanteissa, joissa henkilöstöön tai potilaaseen kohdistuu jokin turvallisuus-

uhka. Välittömästi hätäsiirron jälkeen paljastetaan potilaan rintakehä ja aloitetaan paineluelvytys. 

Samanaikaisesti defibrillaattoriin kytketään virta ja kiinnitetään defibrillointielektrodit potilaaseen. 
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Työnjako alussa riippuu käytettävissä olevien hoitajien määrästä.  (Väyrynen & Kuisma 2015, 279-

285.) 

 

4.1 Yhden yksikön hoitoelvytys 

Ensihoitoyksikössä työnjako tapahtuu hoitajan (H1) sekä kuljettajan (H2) välillä, joista elvytystilan-

teessa ensisijaisesti hoitotasoisen ja toissijaisesti kokeneemman hoitajan tulisi toimia H1:n roo-

lissa. H1 johtaa elvytystä vähintään lisäyksikön saapumiseen saakka. Mikäli H1 on perustasolla ja 

paikalle saadaan hoitotasoinen ensihoitaja tai ensihoitolääkäri, luovuttaa H1 elvytyksen johtajuu-

den eteenpäin. Laskimoyhteyttä ei avata ja lääkehoitoa ei anneta kahden ammattilaisen suoritta-

massa elvytyksessä. Mikäli saatavilla on kolme ammattilaista, voi H3 aukaista laskimoyhteyden ja 

aloittaa lääkehoidon. (Castrén, Helveranta, Kinnunen, Korte, Laurila, Paakkonen, Pousi & Väisä-

nen 2014, 390-394.) 

 

Matkalla kohteeseen ja potilasta kohdatessa noudatetaan yleisiä elottoman potilaan kohtaamisen 

periaatteita. Alkutoimissa H1 toteaa elottomuuden, paljastaa rintakehän ja aloittaa paineluelvytyk-

sen. Samanaikaisesti H2 kytkee virran defibrillaattoriin, hälyttää tarvittaessa lisäapua ja kiinnittää 

elektrodit potilaan rintakehälle keskeyttämättä paineluelvytystä. H2 ilmoittaa hoitajalle, kun defibril-

laattori on valmis analysoimaan. (Castrén ym. 2014, 390-394.)  

 

Painelu keskeytetään analysoinnin ajaksi ja potilasta defibrilloidaan, mikäli monitorilla näkyy defib-

rilloitava rytmi. Rytmin ollessa PEA tai asystole, jatketaan painelua. Jos monitorilla näkyy komplek-

seja, tulee pulssi tunnustella PEA:n toteamiseksi. Mikäli laite ei anna defibrilloida ja ensihoitaja on 

varma monitorilla näkyvästä asystolesta, painelua voi jatkaa odottamatta laitteen ohjeistusta. Läh-

teestä riippuen analysoinnin ja defibrilloinnin voi suorittaa H1 tai H2, ja myös painelua voi jatkaa 

kumpi tahansa. Analysoinnin, defibrilloinnin ja uuden painelujakson aloittamisen suorittaa kuitenkin 

aina sama henkilö. Uusi kahden minuutin painelujakso aloitetaan katsomatta monitorista defibril-

laation tulosta tai tunnustelematta sykettä. Toinen työparista siirtyy ilmatien varmistamiseen ja ven-

tilaatioon. Ilmatie varmistetaan alueellisen hoito-ohjeen mukaisella hengitystievälineellä, joka ensi-

hoidossa on yleensä supraglottinen hengitystieväline. Mikäli hengitystien varmistaminen ei onnistu, 

käytetään nieluputkea ja naamariventilaatiota 30:2 –rytmityksellä. Videolla käytämme Ensihoidon 

perusteet- kirjan taktiikkaa, jossa H1 aloittaa painelun, H2 suorittaa ensimmäisen analysoinnin ja 
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defibrilloinnin. Tämän jälkeen H2 siirtyy painelemaan ja H1 ilmatien varmistamiseen. (Väyrynen & 

Kuisma 2015, 280; Castrén ym. 2014, 392-393.) 

 

Kahden minuutin painelujakson jälkeen rytmin analysointi toistetaan ja tunnustellaan syke. Jos 

rytmi ei ole verta kierrättävä, tarvittaessa defibrilloidaan tai jatketaan toiseen PPE-jaksoon. Työn-

jako määräytyy sen mukaan, kumpi työparista on aloittanut ensimmäisen kahden minuutin PPE-

jakson. Periaatteena on vaihtaa painelijan ja ventiloijan rooleja jokaisen kahden minuutin PPE-

jakson jälkeen, jotta ehkäistään painelijan väsyminen ja painelu pysyisi mahdollisimman laaduk-

kaana. (Väyrynen & Kuisma 2015, 280; Castrén ym. 2014, 392-393.) 

 

Elvytyksen alkutoimien jälkeen H1 pitää yhteen kokoavan väliarvion, minkä tarkoituksena on lisätä 

elvytysryhmän tilannetietoisuutta. Väliarviossa käydään läpi elvytyksen kulku, sekä miten sitä tul-

laan jatkamaan. Väliarviolla varmistetaan tärkeimpien elvytystoimien eli painelun, ventiloinnin ja 

defibrillaation sujuminen. (Castrén ym. 2014, 392-395.) 

 

4.2 Kahden yksikön hoitoelvytys 

Elvytyksen työnjako kahdella yksiköllä eroaa huomattavasti yhden yksikön työnjaosta. H1:n ja H2:n 

henkilökuntaa ovat lisäksi toisen yksikön hoitaja H3 ja kuljettaja H4. Mahdollisuuksien mukaan H1:n 

ja H3:n rooleihin tulee sijoittaa hoitotasolla toimivat tai mahdollisimman kokeneet ensihoitajat. Mi-

käli paikalle saadaan lisäksi kenttäjohtaja tai ensihoitolääkäri, ottavat he johtovastuun elvytyksestä 

ja määräävät hoitajille tehtävät. Johtajan tulee antaa selkeitä ja kohdennettuja käskyjä ja varmistaa 

käskyjen perille meno katsekontaktilla. Johdettavan tulee toistaa käskyt ja tarvittaessa pyytää sel-

vennöstä. (Castrén ym. 2014, 390-394, 396.)  

 

Elottomuuden tunnistaminen ja toteaminen tapahtuvat H1:n toimesta. Mahdollisen hätäsiirron jäl-

keen H3 paljastaa potilaan rintakehän ja aloittaa paineluelvytyksen, jolloin H1 siirtyy varmistamaan 

ilmatietä. H2 toimii, kuten yhden yksikön elvytyksessä, eli laittaa defibrillaattorin toimintavalmiuteen 

ja valmistautuu analysoimaan. H4 avustaa H1:tä hengitystien varmistamisessa. Kun hengitystie on 

varmistettu, H1 aloittaa ventilaation ja huolehtii siihen liittyvistä toimista. Hengitystievälineen kiin-

nittämisen jälkeen H1 luovuttaa ventiloinnin H4:lle ja siirtyy johtamaan elvytystä. (Castrén ym. 

2014, 390-394.)  
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Ensimmäisellä analysointitauolla H3 siirtyy lääkehoitoon, eli avaa laskimoyhteyden ja tilanteen mu-

kaan antaa tarvittavat elvytyslääkkeet. H3 ottaa lääkehoidosta vastuun koko elvytyksen ajaksi. H2 

analysoi ja tarvittaessa defibrilloi, sekä aloittaa uuden kahden minuutin PPE-jakson. H4 ventiloi ja 

tarkkailee samalla painelun laatua seuraavan PPE-jakson ajan. Painelijan ja ventiloijan paikkaa 

vaihdetaan jokaisen PPE-jakson, eli kahden minuutin välein analysointitauoilla. Paikkojen vaih-

doista sovitaan etukäteen, ja H1 ohjeistaa vaihtojen käytännön järjestelyt. Ennen analysointitaukoa 

H3 hakee valmiiksi reisivaltimosykkeen paikan ja tunnustelee sitä koko analysointitauon ajan. 

(Castrén ym. 2014, 392-394.) 

 

Kun paineluelvytys, ventilaatio ja defibrillaatio sujuvat, ottaa H1 elvytyksen väliarvion. Yhteen ko-

koavassa väliarviossa käydään läpi elvytys koko elvytysryhmän toimesta. H1 antaa lääkehoidon 

jatko-ohjeet ja muistuttaa säännöllisestä painelijan vaihdosta, sekä elvytyksen laaduntarkkailusta. 

H1 määrää elvytyksen johtovastuun H3:lle, jonka jälkeen hän irtautuu keräämään esitietoja silmin-

näkijöiltä. (Castrén ym. 2014, 394-395.) 
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5 VIDEO OPETUSVÄLINEENÄ 

Teimme elvytyksen taktiikasta opetusvideon, sillä opetuksessa yleensä keskeiseksi haasteeksi 

muodostuu todellista elämää vastaavien oppimisympäristöjen rakentaminen. Tämän heikkouden 

vuoksi opiskelijat eivät aina osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja työelämän tilanteissa. Pel-

kästään paperinen opetusmateriaali ei pysty välittämään opiskelijalle varsinaisen tilanteen vivah-

teita. (Hakkarainen, Vapalahti & Kumpulainen 2011, 136.)  

 

''Jos yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, liikkuva kuva kertoo enemmän kuin tuhat staat-

tista kuvaa'' (Kentz & Kukkonen 2011, 122.) Video opetusmateriaalina siis havainnollistaa tapausta 

tai esittää tietyn ongelmatilanteen katsojien ratkaistavaksi, mikä voi tässä oppimismenetelmässä 

toimia opiskelun ja oppimisen lähtökohtana. Parhaimmassa tapauksessa video laukaisee tapauk-

seen tai tilanteeseen liittyvää keskustelua, pohdintaa ja ongelmanratkaisua. (Hakkarainen ym. 

2011, 138.)  

 

Opetusvideon rakenteen luo opetettava asia, mikä tarkoittaa sitä, että videolla on esittelyosa, ope-

tusosa ja yhteenveto. Opetusvideo voidaan myös jakaa pienempiin videoihin, jotta katsoja saa vä-

lillä hengähtää ja prosessoida tietoa. Mikäli opetusvideossa käytetään tekstiä, tulee tekstin määrä 

ja sijoittelu huomioida videon rytmityksessä, sillä videolta tekstin lukeminen on hitaampaa, kuin 

paperilta. Näin ollen tekstiä ei tule olla liian paljon ja tekstin koko on oltava riittävän suuri. Videon 

rytmitys tarkoittaa videon eri kuvien nopeudesta ja leikkauksesta toiseen kuvaan kuluvaa aikaa. 

Rytmitystä tehdessä tulee huomioida, että katsoja ei ehdi sisäistää tarkkoja yksityiskohtia liian ly-

hyessä ajassa, joten tahdin tulee olla tarkkaan mietitty varsinkin faktavideossa, jotta katsoja ym-

märtää videon tietosisällön. Äänillä ja musiikilla voidaan vahvistaa oppimista opetusvideossa. Sel-

keä puhe ja kerronta avaavat videolla käytyjä asioita ja auttavat katsojaa muistamaan asiat parem-

min, sillä käyttöön otetaan yksi aisti lisää. (Donkor 2010, viitattu 11.12.2018.)  

 

Videon kuvaamisen aikana tulee ottaa huomioon monia teknisiä asioita loppukäsittelyä ajatellen. 

Videokuvan rajauksia ei voi jälkikäteen muuttaa, joten videokuvaus tulee heti tehdä oikeaan rajauk-

seen. Kuvaus lopetetaan, kun se ei kerro katsojalle mitään uutta. Kameran liikkumisen perusohje 

on, että aina kun kohde on paikallaan, myös videokamera pysyy paikallaan. Paikallaan olevaa ku-

vaa on myös helpompi leikata. Mitä enemmän informaatiota kuvassa on, sitä pidempi on otos. 

(Leponiemi 2010, 116-119.) 
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Ääni on puolet elokuvasta, joten sen merkitystä ei tule aliarvioida. Pienissä harrastekameroissa on 

sisäänrakennettu mikrofoni, minkä huonona puolena on kameran runkoäänien tallentuminen. 

Zoomausta tulee välttää, koska zoomin moottorin ääni tallentuu herkästi mikrofoniin. Kaikissa ti-

loissa on häiriöääniä, jotka on syytä kartoittaa ja eliminoida ennen kuvauksia ja äänityksiä. Nor-

maalisti kalustettu huoneisto on hyvin vaimennettu, kun taas täysin tyhjä huone on todella kaikuva.  

(Leponiemi 2010, 140, 151, 162.)  

 

Opetusvideo on toimiva opetusmuoto, sillä opiskelijat voivat katsoa verkosta löytyvää videota 

omalla ajallaan niin useasti kuin haluavat. Näin myös varmistutaan siitä, että opiskelijat, jotka eivät 

oppitunnille pääse osallistumaan, eivät jää koulutuksesta paitsi. Opetusvideo tukee hyvin elvytys-

simulaatioiden toteuttamista, jos opiskelijat omaksuvat videolla opetetut roolijaot ennakkoon opin-

tojensa varhaisessa vaiheessa. Näin he voivat simulaatiotunneilla keskittyä tehokkaammin myös 

elvytyksen tekniseen suorittamiseen. Opetusmateriaalia suunnitellessa tulee huomioida videon pi-

tuus, sillä liian pitkien kohtausten kohdalla on vaarana, että oppijan mielenkiinto häviää ja oppimi-

nen jää haluttua vähemmäksi. (Keränen & Penttinen 2007, 191, 197-198.) 
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6 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

Projektin prosessi lähti käyntiin projektisuunnitelman laatimisella. Projektisuunnitelmassa käydään 

läpi projektin tietoperusta, aikataulu, rahoitus, riskit, tavoitteet ja kohderyhmät (Oulun ammattikor-

keakoulu 2016, viitattu 26.1.2017). Suunnitelman työstämisen aloitimme talvella 2017 ja sitä työs-

tettiin kesäkuuhun 2018 asti.  

 

Projektisuunnitelman aikaa vievin osa oli tietoperustan laatiminen. Projektiamme varten meidän tuli 

perehtyä tarkasti teoriatietoon sairaalan ulkopuolisesta elvytyksestä, mikä oli edellytys opetusvi-

deon virheettömälle toteutukselle. Tutkitun tiedon käyttäminen tietoperustassa on ehdotonta, sillä 

virheellinen tieto voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa riskin potilasturvallisuudelle. Tietoperus-

tassa käytimme sekä suomen- että englanninkielisiä lähteitä. Tietoa etsimme kirjallisuudesta ja 

koulun elektronisista tietokannoista sekä internetistä luotettaviksi todetuista lähteistä, kuten Käypä 

hoidosta.    

 

6.1 Projektin tarkoitus ja tavoitteet 

Projektimme välitön tavoite oli tuottaa Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille laadu-

kasta ja selkeää materiaalia koskien sairaalan ulkopuolista elvytystä. Pyrimme opetusvideon muo-

dossa luomaan konkreettisen kuvan ensihoidon elvytyksen taktiikasta, sekä yhden että kahden 

ensihoitoyksikön toteuttamana.  

 

Jokaisella projektilla on kehitystavoite, jolla kuvataan hankkeella tavoiteltavaa pitkän ajan muutosta 

hyödynsaajien kannalta. Tavoitteen tulee olla selkeä, realistinen ja kuvata selkeästi sitä hyödyn-

saajien muutosta, mihin projektilla pyritään. (Silfverberg 2018, viitattu 14.12.2018.) Projektimme 

kehitystavoite on, että Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat hallitsevat sairaalan ulko-

puolisen elvytyksen taktiikan ja merkityksen opetusvideomme myötä. Näin he myös valmistuvat 

työelämään pätevämpinä ensihoidon ammattilaisina.  

 

Projektimme pitkän aikavälin kehitystavoite on edistää ja kehittää ensihoidon toimintaa ja kommu-

nikaatiota elvytystilanteissa kentällä. Ennalta hyvin opiskeltu ja omaksuttu työnjako elvytyksessä 
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helpottaa roolien hahmottamista elvytystä harjoiteltaessa ja sitä kautta edistää toiminnan suju-

vuutta kentällä. Mitä useampi vuosikurssi ensihoitajaopiskelijoita omaksuu työnjaon samalla tavoin, 

sitä paremmin pitkän aikavälin kehitystavoite todennäköisesti toteutuu.  

 

6.2 Projektin kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Projektin lopullisten tulosten ja tavoitteiden kannalta valitaan tärkein ryhmä, jonka suuntaan kana-

voidaan hankkeen tuomat hyödyt. Joissakin projekteissa on valittava myös välitön kohderyhmä, 

jonka kehittäminen hyödyttää myös tärkeintä kohderyhmää. Projektin hyödynsaajat tulee rajata tar-

kasti, jotta tavoitteiden määrittely ja seuranta ovat tehokkaampaa. Kohderyhmää ja varsinaista hyö-

dynsaajaryhmää valittaessa tulee huomioida keihin ongelmat kohdistuvat, mikä on eri ryhmien tuen 

tarve ja mitkä mahdollisuudet ryhmällä on ottaa vastaan tukea. (Silfverberg 2018, viitattu 

14.12.2018.)  

 

Projektimme varsinainen kohderyhmä on Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat. Pro-

jektimme tuottaman opetuspaketin on tarkoitus kehittää heidän oppimistaan hoitoelvytyksen taktii-

kassa. Välittömänä kehityskohteena on Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon opetus, sillä ope-

tuspakettimme tarkoitus on kehittää ammattikorkeakoulun ensihoidon opetusta ja tehostaa oppi-

mista uuden, visuaalisen opetusmateriaalin muodossa.  

 

6.3 Projektiorganisaatio 

Projektilla tulee olla selkeä organisaatio, jossa jokaisen vastuualueet ja roolit on tarkasti määritelty. 

Pääsääntöisesti projektiorganisaatioon kuuluu ohjausryhmä, varsinainen projektiorganisaatio sekä 

yhteistyökumppanit. (Silfverberg 2018, viitattu 14.12.2018.)  
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Taulukko 1. Projektiorganisaatio 

Rooli Henkilö Tehtävä 

Projektiryhmä Julia Tikkanen, Lotta 

Keränen, Ville Siekkinen 

Projektin toteutus ja itsearviointi 

Projektipäällikkö Julia Tikkanen Vastuu projektista 

Tiedonhankinta- 

vastaava 

Lotta Keränen Tietoperustan kartoittaminen 

Yhteistyövastaava Ville Siekkinen Yhteistyö projektiin tarvittavien  

toimijoiden kanssa 

Ohjausryhmä Anna-Maria Ojala, 

Raija Rajala 

Ohjaus, hankkeen edistymisen 

valvonta, tuotosten hyväksyntä 

Vertaisarvioija Antti Taivalkoski, Mikko 

Halttu, Vesa Keränen 

Projektin vertaisarviointi 

 

 

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, minkä tehtävä on valvoa hankkeen kehitystä ja arvioida sen 

tuloksia (Silfverberg 2018, viitattu 14.12.2018). Hankkeemme ohjausryhmä koostuu Oulun ammat-

tikorkeakoulun hoitotyön tutkintovastaava Raija Rajalasta, sekä ensihoidon lehtori Anna-Maria Oja-

lasta. Anna-Maria Ojala tukee projektiamme tarkistamalla hankkeen vaatiman teoreettisen tiedon 

oikeellisuuden. Ohjausryhmän jäsenet tarkistavat ja hyväksyvät projektisuunnitelman sekä loppu-

raportin. 

 

Asiantuntijatiimin muodostavat yhdessä sekä projektiryhmä, että ohjausryhmä. Projektiryhmämme 

on opiskellut ensihoitoa Oulun ammattikorkeakoulussa kolme vuotta ja lisäksi olemme työskennel-

leet ensihoitajina opintojen ohessa. 
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7 PROJEKTIN TOTEUTUS 

7.1 Käsikirjoitus 

Käsikirjoitus on videon suunnitelma, ja sitä käytetään kuvaamisen suunnittelussa ja kuvaustilan-

teessa tehokkaan kuvaamisen toteutumisen tukena. Käsikirjoituksesta käy ilmi kuvattava asia, dia-

logit ja videon kulku, mutta siinä voi myös käydä ilmi lavasteet ja kameran liikkeet. Käsikirjoitusta 

laatiessa tulee määritellä, onko kyseessä fiktio- vai faktavideo. Opetusvideon käsikirjoitusvai-

heessa suunnitellaan tehokkain tapa opettaa opetettavat asiat ja missä tahdissa ne tulisi videolla 

näyttää. (Elokuvantaju, viitattu 11.12.2018.)  

 

Käsikirjoitusta ei julkaista, vaan sitä käytetään elokuvan rakennesuunnitelmana. Käsikirjoittajan tu-

lee tuntea käytettävissä oleva tuotantovälineistö, jotta ymmärtää niiden asettamat rajoitteet ja mah-

dollisuudet. Käsikirjoitus on videon tekemisen edullisin työvaihe. Työhön riittää yleensä yksi ihmi-

nen ja välineiksi pelkästään kynä ja paperia, tai tekstinkäsittelyohjelmalla varustettu tietokone. (Le-

poniemi 2010, 54.) 

 

Projektisuunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitimme opetusvideon käsikirjoituksen laatimisen. 

Teimme loppukesästä 2018 käsikirjoituksen alustavan version, minkä lähetimme ohjaavalle opet-

tajalle. Tämän jälkeen pidimme palaverin opettajan kanssa, missä saimme neuvoja käsikirjoituksen 

laatimiseen, sekä keskustelimme myös opetusvideon sisällöstä.  

 

Käsikirjoituksen lopullisen version saimme valmiiksi marraskuussa 2018. Viimeisen lukuvuoden 

harjoittelut hankaloittivat projektin yhteistä työstämistä, minkä vuoksi aikataulu tämän suhteen hie-

man venyi. Sovimme opetusvideon kuvaamisen ajankohdaksi marraskuun viimeisen päivän.  

7.2 Kuvaus ja editointi 

Tarkoituksenamme oli saada projektin kuvaajaksi media-alan opiskelija, joka voisi hyödyntää ku-

vauksia osana opintojaan. Projektin yhteistyövastaava Ville Siekkinen oli yhteydessä Oulun am-

mattikorkeakoulun ja Oulun ammattiopiston opettajiin, jotka välittivät hänen yhteystietonsa opiske-
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lijoille. Kuvaajaa tiedusteltiin myös PPSHP:ltä. Kummaltakaan taholta ei löytynyt projektiin kuvaa-

jaa, joten ryhdyimme etsimään muualta. Lopulta palkkasimme kuvaajaksi tuttavapiiristä Heikki Kuk-

kosen. Tiesimme, että hänen videokuvaus- ja editointitaitonsa olivat riittäviä projektia varten. 

 

Valitsimme kuvausympäristöksi Oulun ammattikorkeakoulun simulaatiotilat ja saimme käyttöömme 

koulun kameran sekä ensihoitovälineistön, joita hyödynsimme opetusvideossamme. Kuvauksia 

edeltävänä päivänä projektiryhmä kävi varmistamassa, että välineistö toimii. Lisäksi videoiden 

näyttelijät valmistautuivat kuvauksiin opettelemalla heille tarkoitetut vuorosanat käsikirjoituksesta. 

Kameran kuvanlaatu ja äänentoisto tarkistettiin kuvaajan toimesta ja hän oli niihin tyytyväinen.  

 

Kuvaukset toteutettiin seuraavana päivänä ja näyttelijöinä toimivat projektiryhmän jäsenet, sekä 

yksi opiskelija ENS15-ryhmästä. Projektiryhmä oli arvioinut, että kuvaamiseen vaaditaan neljän 

tunnin mittainen päivä, mutta tekniset asiat, kuten simulaationuken defibrillaatiolätkien toimimatto-

muus viivästyttivät kuvauspäivää usealla tunnilla. Itseopiskelumateriaalia varten olimme käsikirjoit-

taneet viisi eri videota. Kuvaaja pyysi näyttelijöitä sijoittumaan käsikirjoituksen mukaisille paikoille, 

jonka jälkeen hän katsoi parhaan kuvakulman kuvaamista varten. Jos niitä oli useampi, kuvattiin 

video useammasta kuvakulmasta. Kuvaajan toiveesta päivän aikana tuotettiin mahdollisimman pal-

jon materiaalia, jotta editointi olisi helpompaa.  

 

Sisäänrakennetun mikrofonin vuoksi kuvaaja ei liikuttanut kameraa tai käyttänyt zoomia kuvauk-

sien aikana. Opetusvideon spiikkaukset äänitettiin seuraavana päivänä älypuhelimella mahdolli-

simman rauhallisessa ympäristössä. Äänitteet lähetettiin kuvaajalle, joka sanoi laadun olevan hyvä 

ja muokattavissa. Editointi tehtiin samalla viikolla kuin kuvaukset ja äänitteet. Editoinnissa käytettiin 

Adobe Premiere -videomuokkausohjelmaa. Yhteistyövastaava Ville Siekkinen oli mukana editoin-

nissa antamassa välitöntä palautetta. Videoilla tapahtuvat näyttelijöiden sanavirheet korjattiin ja 

älypuhelimella äänitettyjen spiikkauksien taustaäänet poistettiin.  Opetusvideon ensimmäinen ver-

sio oli valmis päivässä.  
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Kuva 3. Opetusvideon editointi 

 



  

31 

8 PROJEKTIN ARVIOINTI 

Arviointia käytetään kehittämisen ja oppimisen välineenä. Sen avulla voidaan kerätä erilaisia nä-

kökulmia projektin toiminnan kehittämiseen, seurata projektin tulosten saavuttamista sekä tarvitta-

essa tuottaa uutta tietoa. (Suopajärvi 2013, viitattu 17.12.2018.) Verkko-oppimateriaalin laatukri-

teereitä on luotu kansainvälisesti jo muutaman vuoden ajan. Syy tähän on verkossa tapahtuvan 

opetuksen lisääntyminen. Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

pedagogisiin, sisällöllisiin ja välineellisiin. (Karjalainen 2016, viitattu 14.12.2018.) 

8.1 Laatukriteeriluokat 

Pedagogiset kriteerit painottavat opetuksen ja oppimisen edistämistä tilanteeseen sopivien opetus-

materiaalien avulla. Materiaalin tulee kannustaa tehokkaaseen oppimiseen tukemalla opiskelijoi-

den oppimistavoitteita. On tärkeää, että opiskelijat arvioidaan opetustavoitteisiin integroidun ope-

tustehtävän perusteella. Opetuksen tulee olla opiskelijakeskeinen, jotta pääpaino on opetuksessa, 

eikä opettamisessa. (Karjalainen 2016, viitattu 14.12.2018.) 

 

Sisällölliset laatukriteerit arvioivat verkko-opetusmateriaalin asiasisältöä ja ohjeistavaa materiaalia. 

Sisällössä tulee huomioida opetuksen pedagogiset ratkaisut ja sen tulee soveltua opetettavaan 

aiheeseen. Opetusmateriaalin sisällön tulee olla ajankohtainen ja runsas, sekä helposti löydettä-

vissä ja siinä tulee hyödyntää erilaisia mediaelementtejä. (Karjalainen 2016, viitattu 14.12.2018.) 

 

Välineelliset laatukriteerit korostavat opetusmateriaalien moitteetonta käytettävyyttä ja toimivuutta. 

Kaikilla opiskelijoilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää opetusmateriaalia ja sen avau-

tumiseen ei saa kestää kohtuuttoman kauan aikaa. Opetusmateriaalin ulkoasun tulee olla sama 

organisaation muun verkko-opetusmateriaalin kanssa. (Karjalainen 2016, viitattu 14.12.2018.) 

8.2 Tuotoksen laadun arviointi 

Saatuamme videon ensimmäisen version valmiiksi, halusimme näyttää sen ensimmäisen ja toisen 

vuoden ensihoitajaopiskelijoille palautteen keräämistä sekä korjausehdotuksia varten. Varmis-
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timme ohjausryhmältä, että video on käyttökelpoinen palautteen keräämiseen. Teimme opiskeli-

joita varten kyselylomakkeen, joka koostui kuudesta avoimesta kysymyksestä (LIITE 2). Hyödyn-

simme verkko-oppimateriaalin laatukriteeriluokkia kerätessämme palautetta kohderyhmältämme. 

Jokaiselle opiskelijalle jaettiin oma vastauslomake, johon he vastasivat anonyymisti. Kysymyksissä 

käytiin läpi vastaajien aikaisempi työkokemus ensihoidosta, minkä jälkeen kartoitettiin vastaajien 

mielipiteitä opetusmateriaalin sisällöstä, editoinnista ja käyttökelpoisuudesta opetusmateriaalina. 

8.2.1 Palaute ensimmäisen vuoden opiskelijoilta 

Ensimmäisen vuoden ensihoitajaopiskelijat ovat käyneet läpi kahden viikon mittaisen orientoivan 

ensihoidon harjoittelun ja heille on koulussa käyty teoriassa sekä käytännössä läpi ensiauttajata-

soisten tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden tekemistä. Palautekyselyyn vastanneista suurimmalla 

osalla ei ollut ensihoidon työkokemusta ollenkaan ja pisin työkokemus oli kahdeksan kuukautta. 

Tämä näkyi selvästi palautteessa, kun heiltä kysyttiin, oppivatko he mitään uutta opetusvideolta. 

Vastaajia oli 21 henkilöä ja heistä jokainen vastasi oppineensa videolta jotakin uutta. Opiskelijat 

nostivat esille time-outin, roolijaon, tehtävienjaon, johtamisen merkityksen, Igelin käytön sekä elvy-

tysprotokollan itsessään. Lisäksi yhdessä palautteessa mainittiin opetusmateriaalin antaneen uutta 

tietoa lääkehoidosta, paljeventilaatiosta sekä kapnometrin käytöstä.   

 

Kysyttäessä muutosehdotuksia opetusvideon sisältöön, yhdeksän opiskelijaa olisi muuttanut jota-

kin. Kaksi opiskelijaa koki monimutkaisimmat diat, etenkin Käypä hoidon hoitoelvytyskaavion, vai-

keaksi tulkita heille annetussa ajassa. Koska opetusvideomme on tarkoitettu itseopiskeluun, on-

gelma ratkeaa videon pysäyttämisellä haluttuun kohtaan, jolloin opiskelija voi rauhassa tulkita ky-

seistä diaa. Yhdessä palautteessa pyydettiin lisätietoa elvytyksen erikoistilanteista, mutta projekti-

ryhmän kanssa päätimme rajata kyseisen aihealueen opetusvideomme ulkopuolelle jo alkuvai-

heessa, sillä projekti olisi kasvanut liian laajaksi. 

 

Videon editointi sai paljon positiivista palautetta opiskelijoilta. Yhdeksässä palautelomakkeessa 

luonnehdittiin editointia selkeäksi. Lisäksi editointia kuvailtiin sanoilla johdonmukainen, sujuva, toi-

miva ja havainnollinen. Äänenlaatua sekä kuvakulmia kehuttiin.  Kahdessa palautteessa mainittiin 

oppimisen kannalta miellyttäväksi seikaksi näyteltyjen tilanteiden pohjustaminen teorialla. Kun 

opiskelijaryhmältä kysyttiin opetusmateriaalin käyttökelpoisuutta ensihoitajaopiskelijoiden keskuu-

dessa, vastaus oli yksimielinen. Kaikki 21 opiskelijaa olivat sitä mieltä, että opetusmateriaali on 
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käyttökelpoinen. Kaksi opiskelijaa mainitsi videon paremmaksi oppimistavaksi kuin kirjasta lukemi-

sen.  

8.2.2 Palaute toisen vuoden opiskelijoilta 

Toisen vuoden ensihoitajaopiskelijat ovat jo aloittaneet perustason ensihoidon opinnot, joissa yh-

tenä esitietovaatimuksena on elvytysosaaminen. Opiskelijoille on käyty läpi elvytyksen aikaisia toi-

menpiteitä ja lääkehoitoa, joita he ovat päässeet toteuttamaan myös simulaatioissa. Palautetta tältä 

vuosikurssilta saimme yhteensä 27 opiskelijalta. Heistä yhdeksällä oli aikaisempaa ensihoidon työ-

kokemusta, 3-15 vuoden verran. Toisen vuoden ensihoitajaopiskelijat kokivat, että opetusmateri-

aali ei varsinaisesti antanut heille uutta tietoa elvytyksestä, mutta yksitoista heistä totesi videon 

selkeyttäneen elvytyksen roolijakoa ja olleen hyvää kertausta. Yksittäisissä vastauksissa oli nimetty 

jokin videon myötä uutena tietona tullut asia, kuten Igelin käyttö, femoraliksen tunnustelu sekä time-

outin ajoitus.  

 

Toisen vuoden opiskelijoilta saimme opetusvideon sisältöä koskien enemmän muutosehdotuksia, 

jotka projektiryhmän kanssa kävimme läpi ja valitsimme toteutettavissa olevat ehdotukset. Palaut-

teiden perusteilla päädyimme lisäämään opetusvideoon kuvat hoitolaukkujen sijoittelusta ja kapno-

metrista, jotta kyseiset asiat konkretisoituisivat katsojalle. Lisäksi kaksi opiskelijaa ehdotti hoitajien 

roolien selkeyttämistä visuaalisin keinoin. Opetusvideossamme hoitajilla on punaiset tai keltaiset 

hihamerkit, mutta ne eivät näy jokaisesta kuvakulmasta. Opiskelijoiden ehdotuksen perusteella 

päädyimme kahden yksikön elvytystä käsittelevässä video-osuudessa pysäyttämään kuvan heti 

alussa ja lisäämään roolit H1, H2, H3 ja H4 kyseisen hoitajan kohdalle.  

 

Kritiikkiä saimme kahdelta opiskelijalta suljetun viestinnän puuttumisesta, sillä kaikkia annettuja 

käskyjä ei toistettu. Tiedostimme suljetun viestinnän puutteet videossa, mutta mielestämme videon 

sujuvuuden kannalta ei ollut mielekästä puhua kyseisissä kohdissa. Katsoimme kuitenkin, että käs-

kyt olivat selkeästi kohdennettuja ja niiden ymmärtäminen ilmeni nonverbaalisin keinoin. Lisäksi 

kaksi opiskelijaa antoi palautetta kumihanskojen puuttumisesta, mikä oikeassa elvytystilanteessa 

vaarantaisi työturvallisuuden ja aseptiikan toteutumisen. Hanskoja päätimme olla käyttämättä, sillä 

ne eivät olleet oleellisia videon aiheen kannalta.  
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Editointiin oltiin tyytyväisiä myös toisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Videota kuvailtiin use-

asti adjektiiveilla selkeä, laadukas ja rauhallinen. Kuvakulmat koettiin riittäviksi videon tapahtumien 

seuraamisen kannalta. Tiedusteltaessa opetusmateriaalin käyttökelpoisuutta ensihoitajaopiskeli-

joille, kaikki 27 opiskelijaa pitivät sitä käyttökelpoisena. Neljä opiskelijaa mainitsi opetusmateriaalin 

hyödyllisyyden etenkin alkuvaiheen ensihoitajaopiskelijoille. Kolmessa palautteessa todettiin ope-

tusvideon toimivan hyvänä pohjana ennen elvytyssimulaatiota. Lisäksi kahdessa palautteessa mai-

nittiin opetusmateriaalin soveltuvuus myös työelämän edustajille.  

 

8.2.3 Palaute asiantuntijoilta 

Keräsimme opetusvideosta palautetta myös ensihoidon tuntiopettajilta. Palautetta antoivat ensihoi-

don lehtori ja ohjausryhmän jäsen Anna-Maria Ojala, ensihoidon tuntiopettaja Paula Kotivesi sekä 

ensihoidon lehtori Petri Roivainen. Palaute oli pääosin positiivista ja jokainen opettaja luonnehti 

videota kokonaisuutena ’’hyväksi’’.  

 

Ensihoidon opettajilla oli opiskelijoita enemmän korjausehdotuksia, joista suurimman osan pää-

timme toteuttaa. Päätimme palautteiden perusteella lisätä dioihin maininnan intraosseaaliyhteyden 

mahdollisuudesta, mikäli suoniyhteyttä ei saada avattua. Lisäsimme myös dioihin kuvan kapnogra-

fiasta, jotta opiskelijoille korostuisi sen tärkeys hengitysteiden onnistuneen varmistamisen sekä 

painelun laadun mittarina. Määrättyihin tehtäviin teimme myös lisäyksen ’’alijohtaja’’ H3:n kohdalle.  

 

Kaikki asiantuntijat nostivat esille johtajan sijoittumisen potilaan pääpuolelle lattiatasoon kahden 

yksikön elvytyksessä. He huomauttivat, että elvytyksen taktiikkaa ajatellen johtajan kuuluisi olla 

potilaan jalkopäässä, sillä sieltä on helpoin tarkkailla elvytyksen kulkua. Tiedostimme tämän vi-

deota kuvatessamme ja yritimmekin kuvata kahden yksikön elvytyksen edellä mainitulla sijoittelulla. 

Huomasimme kuitenkin, että johtaja oli miltei mahdoton saada mahtumaan kuvaan, jos hän seisoi 

potilaan jalkopäässä. Tila, jossa kuvasimme, oli rajattu emmekä saaneet videolle riittävän laajaa 

kuvakulmaa, jotta kaikki toiminta olisi selkeästi välittynyt katsojalle. Toimme videolla ilmi johtajan 

optimaalisen sijoittelun olevan potilaan jalkopäässä, sekä mainitsimme poikenneemme siitä.  

 

Positiivista palautetta saimme siitä, että videon alussa tuomme ilmi ennakkovaatimukset, mitä opis-

kelijan tulee käydä läpi ennen videon katsomista. Johtajan, eli H1:n toimintaa kehuttiin hyväksi 
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esimerkiksi opiskelijoille. Myös muun tiimin kommunikaatiota kuvailtiin selkeäksi. Positiivista pa-

lautetta saimme myös time-outien selkeydestä ja niiden merkityksen korostamisesta, sekä erilais-

ten alkurytmien (kammiovärinä sekä PEA) valinnoista. Tämän avulla opiskelijoiden toivottiin hel-

pommin hahmottavan potilaan sykkeen tunnustelun tärkeys.  
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9 POHDINTA 

Ensihoito-opintojemme alkuvaiheessa olisimme kaivanneet laadukasta itseopiskelumateriaalia el-

vytyksen taktiikasta ja roolijaosta. Oppikirjoista luettuna elvytyksen aikaiset roolit jäivät epäselviksi 

ilman kokemusta elvytystoiminnasta käytännössä. Tästä syystä ehdotimme Oulun ammattikorkea-

koulun ensihoidon opettajille, että tekisimme opetusvideon projektiluonteisen opinnäytetyön tuo-

toksena. Työmme alkuperäisenä tarkoituksena oli tuottaa laadukasta ja ajankohtaista opetusmate-

riaalia ensihoitajaopiskelijoille sekä kehittää omaa ammattitaitoa elvytyksen taktiikassa ja opetus-

materiaalien tuottamisessa. Projektin lopullisena tuotteena syntyi 15 minuutin mittainen elvytyksen 

taktiikka -itseopiskelumateriaali videon muodossa.  

 

Opimme projektin aikana paljon uutta elvytyksen taktiikasta. Teoriatieto sekä käytännön taidot el-

vytykseen liittyen kehittyivät. Opimme myös paljon uutta johtamisesta ja ei-teknisistä taidoista. 

Näistä kaikista tulemme varmasti hyötymään työelämässä. Perehdyimme elvytyksen taktiikkaan 

myös ulkomaalaisten lähteiden avulla. Tämä sai projektiryhmämme pohtimaan, miten elvytyksen 

taktiikkaa voisi kehittää Suomessa. Halusimme kuitenkin esittää opiskelijoille tutun ja toimivan mal-

lin elvytyksen taktiikasta, minkä vuoksi kansainväliset lähteet eivät suoraan soveltuneet opetusma-

teriaalin aineistoksi. Suomessa ensihoidon elvytystoiminnan tarkkaa roolijakoa ei mielestämme kä-

sitellä riittävän kattavasti alan kirjallisuudessa. Ensihoidon perusteet (Castrén ym. 2014) on tietä-

mämme mukaan ainoa suomenkielinen oppikirja, jossa elvytyksen aikaiset roolit on määritelty tar-

kasti sekä yhden että kahden yksikön elvytyksessä. Tämän vuoksi itseopiskelumateriaalissamme 

opetettava elvytyksen taktiikka pohjautuu pitkälti Ensihoidon perusteisiin.  

 

Projektissamme pääsimme tekemään yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun opettajien sekä itse 

hankkimamme kuvaajan kanssa. Tilaajien toiveen mukaisen tuotoksen valmistaminen, siitä palaut-

teen kerääminen ja tuotteen muuttaminen palautteen pohjalta olivat projektiryhmän jäsenille uusia 

projektiluonteisen työn vaiheita. Projektin aikana opimme myös ratkaisemaan aikataulutuksen ja 

etätyöskentelyn tuomia haasteita.  

 

Olemme toteuttaneen projektin lähestulkoon aikataulun mukaisesti. Valitsimme projektin aiheen 

talvella 2017 ja saimme projektisuunnitelman valmiiksi keväällä 2018. Kesällä 2018 aloitimme kä-

sikirjoituksen tekemisen, mutta sen ja projektin eteneminen keskeytyivät, kun projektiryhmämme 

jäsenet suorittivat kolmen kuukauden ajan harjoittelujaksoja ympäri Suomea. Jäsenet kokivat 
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etäyhteistyön haastavaksi, minkä vuoksi projektin toiminta jatkui vasta marraskuussa 2018 käsikir-

joituksen viimeistelyllä. Käsikirjoituksen ja opetusmateriaalin oli tarkoitus olla valmiita syksyllä, 

mutta saimme ne valmiiksi joulukuun alussa. Vaikka aikataulumme syksyn kohdalta venyi, ei se 

vaikuttanut lopulliseen aikatauluun, koska saimme kuvattua ja editoitua itseopiskelumateriaalin 

odotettua nopeammin. 

 

Saimme kuvattua videot yhdessä päivässä ja arvelimme niiden olevan riittävän hyviä lopullista ver-

siota varten. Videopätkien kuvaamiseen vaadittiin lukuisia uusia ottoja, enimmäkseen laitetekni-

sistä syistä. Esimerkiksi simulaationuken omat defibrillaatioelektrodit eivät pysyneet kiinni, mikä 

aiheutti defibrillaattorin toimintaan häiriöitä. Jouduimme vaihtamaan kuvauspaikkaa, nukkea ja 

elektrodeja useaan otteeseen. Projektin päätteeksi voimme todeta, että opetusvideon kuvaamista 

varten tulisi varata useampi päivä.  

 

Mielestämme projekti on onnistunut suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Laatutavoitteenamme 

oli tuottaa laajaan, ajankohtaiseen ja tutkittuun tietoon perustuva itseopiskelumateriaali. Pyrimme 

tuottamaan tarpeeksi yksinkertaisen ja helposti ymmärrettävän opetuskokonaisuuden, joka käsit-

telee nimenomaan elvytyksen taktiikkaa, rooleja ja hyvän johtamisen tärkeyttä. Koemme, että on-

nistuimme luomaan projektin tuotteena käyttökelpoisen opetusmateriaalin, joka konkretisoi kirjalli-

suudessa esitetyn elvytyksen taktiikan. Lopullisesta opetusmateriaalista löytyy hiottavaa, mutta en-

sihoitajaopiskelijoilta ja opettajilta saadun palautteen perusteella itseopiskelumateriaali on hyödyn-

nettävissä Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon opinnoissa. Tämä oli projektimme tulostavoite, 

jossa koemme onnistuneemme kiitettävästi.  

 

Projektiryhmällä on alusta asti ollut opetusmateriaaliin jatkokehitysideoita, mitkä on rajattu oman 

työmme ulkopuolelle. Palautteiden keräämisen yhteydessä keskustelimme alkuvaiheen opiskelijoi-

den kanssa heidän mahdollisuuksistaan tehdä samantyyppinen opinnäytetyö. Tarvetta opetusma-

teriaaleille on ilmennyt ainakin elvytyksen erikoistilanteista, elvytyksen aikaisista toimenpiteistä, el-

vytyksen jälkeisestä hoidosta sekä potilaan omaisten kohtaamisesta elvytystilanteessa. Aiheista 

on mahdollista tehdä opetusmateriaalit omina kokonaisuuksinaan tai ne voivat täydentää meidän 

opetusvideotamme.   

 

Verkko-oppimismateriaalille on tulevaisuudessa kasvava kysyntä niin ammattikorkeakouluissa kuin 

työelämässäkin. Laadukasta ensihoidon opetusmateriaalia verkossa on rajoitetusti saatavilla, joten 

uudelle ja ajankohtaiselle opetusmateriaalille on kova kysyntä. Ensihoito on nopeasti kehittyvä ala, 
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joten tulevaisuudessa on tarve myös ajankohtaistaa jo olemassa olevia koulutusmateriaaleja. Tuot-

tamamme opetusmateriaali saattaa olla osittain vanhentunutta Käypä hoito -suositusten muuttu-

essa, jolloin materiaalia tulee päivittää ajankohtaiseksi. Tällä hetkellä projektin tuote on kuitenkin 

käyttökelpoinen ja ajan tasalla. Tuotteen tilaaja saa oikeudet käyttää tuotetta parhaaksi katsomal-

laan tavalla ja tuotetta saa levittää muiden ammattikorkeakoulujen käyttöön. Tekijänoikeus säilyy 

tekijöillä.  
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OPETUSVIDEON KÄSIKIRJOITUS, SIVU 1 LIITE 1 

Käsikirjoitus: Elvytyksen taktiikka -itseopiskelumateriaali 

 

videon tapahtuma ja teksti ääni 
Slide 1. 
 
Elvytyksen taktiikka -itseopiskelumateriaali  
Oulun ammattikorkeakoulu (logo) 
Lotta Keränen, Ville Siekkinen ja Julia Tikkanen 
 
Slide 2. Johdanto  
 

- Elvytyksen taktiikka ja roolijako 
- Ennen videon katsomista, tutustu  

- hoitoelvytyksen kaavio 
- elottomuuden tunnistaminen 
- paineluelvytys 
- naamari-paljeventilaatio 
- ilmatien varmistaminen supraglottisella väli-
neellä 
- rytmin tunnistaminen 
- defibrillointi 
- elvytyslääkkeiden käyttö 

 
 
Slide 3. Hoitoelvytyskaavio 
 

(Kuva Käypä hoidon hoitoelvytyskaaviosta) 
 
 
Slide 3. Elvytyksen taktiikka  
 

- Peruselvytys 
- PPE naamariventilaatiolla ja nieluputkella 
- Defibrillaatio 
 

- Hoitoelvytys 
- Hengitystien hallinta (intubaatio tai supraglotti-
nen hengitystieväline) 
- Suonensisäinen lääkitys ja nestehoito 

 
 
 
Slide 4.  Elvytyksen johtaminen 
 

- Painelun laadun seuranta, rytmin tarkistaminen 
ennen mahdollista iskua 
 

- Tehtävien jako kohdennetuin käskyin 
 

- Tilannetietoisuuden ylläpito (time-out) 
 

- Lisätietojen kerääminen, konsultaatio, kirjaaminen 
  

 
 
 
 
 
 
Tässä opetusvideossa käsitellään aikuisen potilaan hoi-
toelvytyksen taktiikkaa ja roolijakoa ensihoidossa. Vide-
olla käydään läpi sekä yhden että kahden yksikön to-
teuttama hoitoelvytys. Olethan tutustunut hoitoelvy-
tysprotokollaan ja sen toimenpiteisiin ennen videon kat-
somista. Opetusvideo on suunnattu Oulun ammattikor-
keakoulun ensihoitajaopiskelijoille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elvytyksessä noudatetaan Käypä hoidon hoitoelvytys-
kaaviota. 
 
 
 
Elvytys jaetaan peruselvytykseen ja hoitoelvytykseen. 
Elvytyksen aikana keskeisintä on varhainen defibrillaatio 
sekä mahdollisimman yhtäjaksoinen painelu-puhallusel-
vytys. Nämä toimenpiteet ovat ainoat elvytystoimet, 
jotka varmasti parantavat potilaan ennustetta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Johtajan vastuulle kuuluu varmistaa, että tiimin toiminta 
on teknisesti ja taktisesti järkevää. Hän käyttää kohden-
nettuja käskyjä ja tiimi noudattaa suljetun viestinnän 
periaatetta, eli he kuittaavat saadut käskyt. Tiimin toi-
minta tehostuu, kun kaikki tietävät tehtävänsä.   
Johtajan rooliin kuuluu pitää säännöllisiä time-outeja, 
jotta kaikilla tiimin jäsenillä on selkeä kuva elvytyksen 
kulusta.  
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PALAUTEKYSELY LIITE 2 

 

 

Palautekysely Elvytyksen taktiikka -itseopiskelumateriaalista. Palaute annetaan nimettömänä.  

 

Onko sinulla aiempaa ensihoidon työkokemusta? Jos on, kuinka paljon? 

 

 

Opitko opetusmateriaalista jotain uutta? Jos kyllä, mitä? 

 

 

 

Muuttaisitko opetusmateriaalin sisältöä jotenkin? Jos kyllä, miten? 

 

 

 

Mitä mieltä olit videon editoinnista? 

 

 

 

Onko opetusmateriaali käyttökelpoinen ensihoitajaopiskelijoille? 

 

 

 

Vapaamuotoinen palaute itseopiskelumateriaalista: 

 

 

 

 

Kiitos palautteesta! 

Lotta Keränen, Ville Siekkinen & Julia Tikkanen  

ENS15SP 

 


