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Sydänpysähdys on vakava sairaskohtaus, jonka ilmaantuminen ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, 
joten sen varhainen tunnistaminen ja hoito ovat potilaan selviytymisen kannalta olennaisia. Sy-
dänpysähdyksen syyn ollessa vaaralliset rytmihäiriöt kammiotakykardia tai kammiovärinä, edistää 
selviytymistä varhainen defibrilaatio. Nykyään maallikkojen omistamat defibrillaattorit ovat yleis-
tymässä ja työni taustana on selvittää missä kunnossa nämä laitteet ovat työni tilaajan, Jokilaak-
sojen pelastuslaitoksen toiminta-alueella. Hyvin hoidetulla ja ylläpidetyllä laitteella on parempi 
toimintavarmuus, kuin huoltamattomalla.  
 
Työn tavoitteena oli tuottaa Jokilaaksojen pelastuslaitokselle kartta, jossa ilmenee defibrilaattori-
en sijainti, milloin se on huollettu, onko haltijalla tarvetta koulutukselle, miten laitetta olisi tarkoitus 
käyttää ja miten laite on saatavilla maalikkojen käytettäväksi. Karttapohjia tulee kaksi kappaletta, 
jotka on tarkoitus laittaa ensihoitoyksiköihin ja kenttäjohtajien käyttöön. Kartan koko päätettiin 
yhdessä työn tilaajan kanssa A3-kokoiseksi, jotta sen taakse mahtuu tarkemmin tietoja laitteesta.  
 
Opinnäytetyönäni on tarkoitus tuottaa kartta, joita valmistui kaksi kappaletta. Värikoodattu kartta 
on tarkoitettu vain pelastuslaitoksen ja kenttäjohdon käyttöön. Tämä siksi, että pelastuslaitos voisi 
kartasta katsoa sen kuntoa ja ylläpitää omaa tietouttaan laitteiden toimintakunnosta. Tätä tietoa ei 
eettisistä syistä luovuteta kolmansille osapuolille. Värikoodaamaton kartta tulee liitteeksi loppura-
porttiin. Tiedonkeruu menetelmäksi valikoitui puhelinsoittona tapahtuva kysely. Defibrilaattorien 
sijainnit ja haltijat valittiin julkisien rekisterien kautta. Laitteen rekisteröinti ei ole pakollista, eikä 
laitteiden sijantitiedot välttämättä ole näissä rekistereissä ajan tasalla.  
 
Työssäni selvisi laitteiden tarkat sijainnit ja laitteiden kunto. Sain vastauksia hyvin ja kontaktien 
luominen sujui hyvin. Uusia laitteita löytyi sattumalöydöksenä ja myöskin julkisissa rekistereissä 
olleita laitteita oli poistunut käytöstä. Luomani kartta vastasi työn tarkoitusta. Kehitysehdotukseksi 
jäi laajentaa työn laajuutta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen pohjoispuolelle. Lisäksi 
kartanylläpito ja päivittäminen vuosittain tulisi ottaa huomioon.  
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Cardiac arrest is a serious illness that is not related to time or place, so its early detection and 
treatment is essential for patient survival. The cause of the endocrine disruption is dangerous for 
arrhythmia, ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, causing early defibrillation to survive. 
Nowadays, Defibrillators owned by laymen are becoming more common and my job is to find out 
in what condition these devices are in the work area of my job subscriber, the Jokilaakso’s rescue 
department. A well-maintained and maintained device has better operational reliability than unat-
tended. 
 
The aim of the thesis was to provide the Jokilaakso’s rescue service with a map showing the 
location of the defibrillators, when it was serviced, whether the holder needed training, how the 
device was to be used and how the device was available for use in the paintings. Two baskets 
will be placed on the map to be placed in the primary care units and field managers. The size of 
the map was determined together with the job subscriber for A3 size, so that more detailed infor-
mation about the hardware can be found behind it. 
 
My thesis is to produce a map that was completed in two pieces. The color-coded map is only for 
the use of a rescue service and a field cable. This is because the rescue department could look at 
the map on the map and maintain its own knowledge of the functionality of the devices. For ethi-
cal reasons, this information will not be disclosed to third parties. The color-coded map will be 
attached to the final report. The survey was selected as a telephone call query. Locations and 
holders of Defibrillates were selected through public registers. Registration of the device is not 
mandatory, and the location information of the devices may not be up to date in these registers. 
 
My job was to find out the exact location of the equipment and the condition of the equipment. I 
got the answers well and getting the contacts went well. New equipment was found to be a ran-
dom occurrence and even the devices that were in the public registers had been disabled. The 
map I created corresponded to the purpose of the work. The development plan was to expand the 
scope of work to the north of the Northern Ostrobothnia Hospital District. In addition, map mainte-
nance and updating annually should be taken into account. 
 
 
 
 
 
Keywords: Emergency care, Defibrillation, Defibrillator 
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1 JOHDANTO 

Varhainen defibrilaatio on elottomalle potilaalle laadukkaan painanta elvytyksen kanssa 

selviytymisen suhteen olennaisessa osassa (Akuuttihoito-opas, 2015. Silfast T, viitattu 

12.12.2018). Selvityksen tarkoituksena on tuottaa lista ja kartta maallikkodefibrilaattorien 

sijainnista, lukumääristä, käyttöopastuksesta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimialueella. 

Toimialue kattaa seuraavat kunnat: Siikajoki, Siikalatva, Pyhäntä, Kestilä, Kärsämäki, Pyhäjärvi, 

Haapajärvi, Nivala, Sievi, Ylivieska, Alavieska, Haapavesi, Oulainen, Nivala, Merijärvi, Kalajoki, 

Pyhäjoki ja Raahe. Pyyntö selvitykselle tuli Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö 

Mirja Annalalta. 

 

Maallikkodefibrilaattori ovat yleistymässä suomessa ja valtakunnallista rekisteriä ylläpitää 

Suomen punainen risti, Suomen Elvytysneuvosto ja Sydänliitto (Sydänliitto, ajankohtaista 

nettijulkaisu 2016, viitattu 12.12.2018). Kuitenkaan AED-laitteen rekisteröinti ei ole pakollista, siksi 

laitteiden sijanneista ja käytettävyydestä ei ole täyttä varmuutta. Käytettävyyden rajoittavia 

tekijöitä ovat: Aukioloajat ja vuorokauden aika ja laitteen sijainti potilaaseen nähden. 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuoda alueen defibrillaattorit pelastuslaitoksen tietouteen, jotta niiden 

ylläpidosta olisi tietoa. Työlläni haluttiin saada tietoa siitä, miten niitä on huollettu ja huolletaan 

jatkossa. Lisäksi selvitin olisiko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tarvetta organisoida koulutuksia 

defibrilaattorien käyttöön.  

 

Alkuselvittelyn tein  www.defi.fi sivustoilta saatujen karttojen ja sijainti tietojen perusteella. Kun 

laitteiden sijainnit olivat tiedossani, alkoi selvitystyö itsessään. Otin yhteyttä puhelimitse 

paikkoihin, joissa laite on. Varsinainen selvitystyö tapahtui tämän pohjalta.  

 

Opinnäytetyölläni oli tarkoituksena laatia pelastuslaitokselle kartta Jokilaaksojen 

pelastuslaitoksen toimialueelta maallikkodefibrilaattorien sijainneista. Elvytystehtävän tullessa 

hätäkeskus voi tarvittaessa puhelimella ohjeistaa maallikkoa käyttämään defibrillaattoria. 

Maalikkodefibrilaattorien yleistyminen voi lyhentää defibrilaatioviivettä. Palokunnan 

ensivasteyksiköillä (evy) lähtöaika virka-ajan ulkopuolella on noin 5 minuuttia. Elvytetylle tuo viisi 

minuuttiakin on pitkä aika, huomioiden se, että käypä hoito-suositus (elvytyksen osalta) sanoo 

defibrilaation ihanneajaksi 5 minuuttia elottomuuden alkamisesta (Käypähoitosuositus Elvytys, 

Duodecim, 2016, viitattu 12.12.2018). Vastaavanlaisia selvityksiä on viime aikoina tehty 

http://www.defi.fi/
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muutamia.  Ruotsalaisia tutkimuksia on saatavilla varhaisen defibrilaation hyödyistä. Muttei 

laitteiden ylläpidosta tai kunnosta olevaa tutkimusta löytynyt.  
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2 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Suunnitelmana on selvittää Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) eteläisen alueen 

maallikkodefibrilaattorien kappalemäärät, sijainnit, käytettävyys eri vuorokauden aikoina ympäri 

vuoden, huoltotoimintojen ajantasaisuus/yleinen kunnossapito, onko koulutettuja käyttäjiä ja 

miten niitä on aiottu hyödyntää? Tavoitteeksi tuli tuottaa kaksi paperista karttaa, jossa paikat ovat 

merkitty. Kartoista toinen menee pelastuslaitoksen käyttöön yksinomaan, jotka voivat halutessaan 

luovuttaa työn eteenpäin. Tässä kartassa tarkat tiedot laitteiden kunnoista ja siksi tätä karttaa ei 

julkisteta loppuraportin liitteenä. Tein myös toisen kartan, jossa ilmaistaan sijainti neutraalilla 

värillä liitteeksi karttaan (liite 1). Nämä tiedot ovat myös julkisissa rekistereissä. Koska uusia 

laitteita ilmestyy alueelle, asetin takarajaksi 31.3.2018, jolloin viimeisen kerran tarkistin laitteet 

rekisteristä Tämän jälkeen sinne ilmoitetut laitteet eivät ole mukana työssäni. 

 

Pelastuksen kenttäjärjestelmälle (PEKE) tällaista dataa ei voi lisätä. Ongelmia asetti 

viranomaiskäyttö ja sen tuomat rajoitteet. Tämän vuoksi tarkoituksena oli ehdä Jokilaaksojen 

Pelastuslaitokselle erillinen A3-kokoinen kartta, jota he itse voivat hyödyntää haluamallaan 

tavalla. Tavoitteet muuttuivat työn edistyessä yhdestä isosta kartasta A3-kokoiseen karttaan, jotka 

työn tilaaja voi asettaa ensihoitoyksiköihin. Karttakokona A3 on riittävän kokoinen, eikä vie 

tarpeettomasti tilaa yksikön ohjaamosta, suurimmat tiet maamerkkeineen näkyvät ja käsittely on 

helpompaa ohjaamossa. Lisäksi tarkemmat tiedot laitteista tulevat erillisenä Word-tiedostona 

pelastuslaitokselle. 

 

 

Selvitystyön tavoitteena oli kontaktien luominen kaikkiin alueen defibrillaattorien haltijoihin. 

Haltijoina oli kunnallisia tahoja, mutta myös yksityisiä toiminimiä. Kontaktien yhteystiedot löytyivät 

julkisien rekisterien kautta.  
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3 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

Projektin suunnittelu alkoi, kun lähestyin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoitopäälikköä Mirja 

Annalaa. Sain tehtävänannon ja idean häneltä. Projektin tein yksin, jonka vuoksi tämä kattaa vain 

alueena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläisen alueen.     

3.1 Projektin päävaiheet 

Projektini alkoi suunnittelu ja ideointi vaiheella. Alkuun ideana oli tuottaa pelastuksen kenttäjärjes-

telmälle (PEKE) tämä kyseinen kartta, mutta ongelmia asetti viranomaiskäyttö ja sen tuomat ra-

joitteet. Tämän ratkaisin tekemällä Jokilaaksojen Pelastuslaitokselle erillisen kartan, jota he itse 

voivat hyödyntää haluamallaan tavalla. Lisäksi syntyi erillinen Word-tiedosto, jossa työn tilaajalle 

tarkemmat tiedot laitteiden kunnosta.  

 

Ideoinnin valmistuttua aloin tarkastelemaan julkisia lähteitä internetistä. Lähteiksi valikoitui valta-

kunnallinen ja vapaaehtoinen rekisteri www.defi.fi. Lisäksi hyödynsin sieltä saamieni kontaktien 

tietämystä siitä, missä muualla voisi olla defibrilaattoreita. Laitteiden haltijoiden kanssa olin yhte-

yksissä ja olin ennalta luonut kysymykset (liite 2). Tein värikoodauksen laitteille, jotta niiden kun-

toa ja toimintavarmuutta olisi helpompi seurata. Värikoodauksen jouduin itse kehittämään ja otin-

kin mietintään millä perusteella mikäkin laite saisi tietyn värin. Käytin värejä vihreä, keltainen ja 

punainen indikoimaan laitteen kuntoa. Värikoodauksien merkitys esitetty liitteissä (liite 3). Väri-

koodien kriteerit piti kehittää itse, joten asetin vihreän värikoodin siten, että laite olisi tavoitettavis-

sa ympäri vuorokauden, laite olisi huollettu ja asianmukaiset päiväykset elektrodeissa. Keltainen 

väri indikoi sitä, että laite ei ole aina saatavilla, tai siinä on puutteita. Punainen indikoi laitteen 

saatavuuden olevan epävarmaa ja laite ei ole asianmukaisesti huollettu. Kartassa on myös mus-

talla merkitty laite, joka on julkisissa rekistereissä, mutta sinne ei ole saatu yhteyttä. Värikoodauk-

sen perusidea on vain herättää kartanhaltijan huomio laitteiden kunnosta. 

 

Kun laitteiden tiedot olivat hallussani, alkoi kartan työstäminen. Kun sopiva kartta löytyi ja lupa-

asiat sain kuntoon, alkoi paikkojen merkkaaminen. Käytin tähän PAINT-sovellusta tietokoneelta, 

jotta merkinnöistä tulisi siistimpiä.  

 

http://www.defi.fi/
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Projektin etenemistä ilmoitin aina uuden työvaiheen alkaessa työ tilaajan edustajalle, joka oli 

ensihoidon esimies Tanja Hämeenkorpi. Palautin työn version arvioitavaksi elokuussa ja sain 

korjattavaksi kirjoitusvirheet. Projektini päättyy syksyllä 2018, kun esitin työni opinnäytetyön se-

minaarissa Oulun ammattikorkeakoululla.  

 

3.2 Projektin henkilöstö 

Tein projektin yksin.  Työn tilaajana oli Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ensihoitopäälikkö Mirja 

Annala ja pelastuslaitokseltani työtäni ohjasi ensihoidon esimies Tanja Hämeenkorpi ja hoitota-

son ensihoitaja Anne Hannus. Koulun puolelta työn ohjausta antoi Petri Roivainen ja Raija Rajala. 

Alla esitetyn kaavion mukaisesti toimittiin  

 

KUVIO 1.  Projektihenkilöstö  

Työn tilaaja 

Ensihoitopäällikkö Mirja 
Annala / Jokilaaksojen 

pelastuslaitos 

Projektipäällikö 

Niko Laukkanen 

Materiaalin hankinta 

Niko Laukkanen 

Yhteenveto ja kooste 

Niko Laukkanen 

Pelastuslaitokselta ohjaukseen 
osallistujat     -Tanja Hämeenkorpi/ 

ensihoidon esimies 

- Anne Hannus/ Hoitotason ensihoitaja 

Oulun ammattikorkeakoulun ohjauksesta 
vastaavat: 

- Petri Roivainen, Lehtori 

- Raija Rajala , Tutkintovastaava, lehtori 
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4 PROJEKTIN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tietoperusta 

Sairaalan ulkopuoleisen elottomuuden ilmaantuvuus on 51/100 000 asukasta kohden. Noin kol-

mannes toipui sairaalasta kotiin, kun elvytyksen primaarirytminä ollut kammiotakykardia (VT) tai 

kammiovärinä (vf), toisin sanoen defribiloitava primaarirytmi (Käypähoitosuositus Elvy-

tys/sydänpysähdys). Sydänperäinen sepelvaltimotauti on yleisin aikuisten sydänpysähdyksen 

aiheuttaja, kun taas nuorilla huumaavat aineet tai synnynnäiset sydänviat (Käypähoito Elvytys, 

Duodecim 2018, viitattu 11.12.2018). Sydänpysähdys voi sattua liikenteessä, kotona, hoitolaitok-

sessa tai missä vain ja jokaisella on velvollisuus auttaa (Tieliikennelaki 4luku §57). 

 

Defibrilaatiota suoritettaessa AED-laitteella maallikko ei käytännössä voi tehdä virhettä. Laite 

tunnistaa iskettävät rytmit VT ja VF ja maallikon tehtävänä on tunnistaa eloton potilas, huolehtia 

hätäilmoitus ja keskittyä painantaan, defibrillaattoria haettaessa tilanteessa kuuluisi olla 

enemmän kuin yksi henkilö, jottei painantaelvytys jäisi pois. Alkurytmi voi olla myös ei 

defibriloitava, joko asystole (asy) tai sykkeetön rytmi (PEA), jotka voivat jopa neljänneksessä 

elvytyksistä muuttua defibrilloitaviksi rytmiksi (VF) (Käypähoito, Duodecim, 2016. Viitattu 

12.12.2018). Hyötyjä defibrilaattorista on se, että potilaan rytmihäiriö (VF) voidaan hoitaa 

koulutetun maallikon toimesta. Rytmin analysointi on luotettavaa. Vasta-aiheita ei ole, vaikka 

potilas olisi tajuton, laite ei anna iskeä, jos rytmi ei ole iskettävä rytmi. Haitoiksi luetellaan 

ihottuma liimasta johtuen ja mahdolliset palovammat sähkövirrasta johtuen (Terveysportti, 

akuuttihoidon laitteet/ puoliautomaattiset defibrilaattorit). Iskun aikana, potilaaseen ei tule koskea. 

 

Lasten elvytys on suhteessa harvinainen n. 8-20/100 000 lasta kohti (Finnanest, Nurmi, 34, 2016, 

viitattu 12.12.2018). Defibrillaattorit ovat älykkäitä laitteita ja laskevat lapselle joulemäärän itse, 

muunnettu isku on 50-75 Joulen tasoa. Defibrillaattoria voidaan käyttää yli vuoden ikäisille lapsille  

ja yli 8-vuotiaille voidaan käyttää aikuisten elektrodeja (Käypähoito elvytys, Duodecim 2016, viitat-

tu 12.12. 2018). Lasten painallus syvyys on imeväisikäisillä 4cm, alle murrosikäisillä 5cm ja mur-
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rosikäisistä ylöspäin aikuisten painantasyvyys 6cm (Käypähoito, elvytys). Aikuisten elvytys käsit-

tää murrosikäiset ja sitä vanhemmat. Elvytys kulkee heidän protokollan mukaan, maalikoilla elot-

tomuuden toteamisesta alkaa painaminen 30 kertaa rintakehästä, painantasyvyys 6cm. Painallus-

ten jälkeen 2 puhallusta. Jos henkilö ei ole varma osaako/uskaltaako puhaltaa, hätäkeskus neu-

voo keskittymään painamiseen. Painamistiheys on 100krt/min. Jos tilanteessa on kaksi tai use-

ampia henkilöitä, vain yhden pitäisi lähteä hakemaan defibrillaattoria, koska painanta on tärke-

ämpää. 

 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan maallikkodefibrilaattorilla suoritetuista defibrilaatiosta poti-

laista oli kuukauden (30 päivää) hengissä vielä 70% potilaista (52 potilasta 74 potilaasta). Vas-

taavat luvut olivat ensivasteen kohdalla 42% (22 potilasta 53 potilaasta) ja ensihoidon kohtaamis-

ta 31% (101 potilasta 326 potilaasta) (Survival after Public Access Defibrilation in Stockholm, 

Sweden, Karolinska Institutet, 2015, viitattu 11.12.2018). Tämä osoittaa varhaisen defibrilaation 

parantavan ennustetta.  

 

 

4.2 Toteutus 

Toteutin opinnäytetyönä puhelinkyselynä, jossa oli mahdollista saada kirjallisesti kysymykset, jotta 

voisi vastata paremmalla ajankohtaa.  Koska kysymykset ovat hankala asettaa Webropol-

muotoon. Puhelinhaastattelun etuna on se, että tarvittaessa voin esittää tarkentavia kysymyksiä, 

jotta saan sen tiedon mitä tarvitsen työssäni. Lisäksi Yhdysvalloissa tehty tutkimus kertoo, että 

puhelinhaastattelun etu on helppokäyttöisyys ja se tuottaa vertailukelpoista tietoa työhön. 

(Customer satisfaction in a Large Urban Fire Department Emergency Medical Service System, 

David E, 2004. Viitattu 3.12.2018). Työhöni tulevat defibrillaattorit ovat julkisissa rekistereissä 

internetissä. Tarvittaessa jätin yhteystietoni, jos defibrilaattorien omistajat eivät sillä hetkellä 

kerennet vastaamaan kyselyyni, kun soitin. 

 

Karttapohjan luominen manuaalisesti tuotti ongelmia. Itse karttapohja oli hankala luoda. Kokeilin 

julkista maa- ja mittauslaitoksen karttapalvelua, mutta sen pohjalta tämän PPSHP:n eteläisen 

alueen rajaus ei onnistunut kunnolla. Sain haltuuni Pohjois-Pohjanmaan liiton karttapohjan. 
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Kysyin heiltä luvan käyttää heidän karttaansa työlleni. Sain käyttö- ja muokkausluvan tähän 

kartan oikeuksien haltijalta.   

 

Aihealueen rajaus kattoi defibrilaattorien sijainnin, lukumäärät, huollot, miten ajateltu käyttää 

(kuka hälyttää, onko automaattinen hälytys) ja koulutuksen tarve (perehdytys, ylläpitokoulutus). 

Nämä ovat työn tilaajan esittämät tarpeet. Tuloksina sain nämä tiedot riittävällä tarkkuudella. 

Tuloksia arvioitiin Oulun ammattikorkeakoulun valmiilla palautepohjalla, joka kuuluu osana 

raporttia.  

 

Tuloksena sain kaksi karttapohjaa, joista toinen on julkinen ja toinen salainen, jonka vain 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen edustajisto saa haltuunsa. Karttapohjat ovat rakennettu siten, 

että siellä on merkittynä suuntaa-antavasti ja kartan kääntöpuolella on tarkat sijainnit kirjallisesti 

kerrottuna. Tämä käsittää osoitteen, mahdollisen huoneen ja maamerkit laitteen ympäriltä. 

Defibrillaattorit, jotka julkisessa versiossa, ovat mustalla tekstillä ja Jokilaaksojen 

pelastuslaitokselle menevät värikoodattu erillisen ohjeen mukaisesti. Värikoodauksessa käytin 

kolmea väriä; Punainen, keltainen ja vihreä. Punainen väri indikoi sitä, että defibrillaattori on 

aikarajoitetusti saatavilla, sen huolloista ei ole varmuutta ja sen toimipisteen henkilöstöä ei ole 

koulutettu sen käyttöön. Värikoodi keltainen indikoi rajoitteellista saatavuutta, mutta huolto on 

ajan tasalla tai henkilöstö on saanut koulutuksen sen käyttöön. Vihreä väri indikoi sitä, että 

defibrillaattori on aina saatavissa, sen huolto on hoidettu ja henkilöstö osaa käyttää sitä. 

Värikoodien ajatuksena on se, että kartalta voidaan seurata tilannetta ja tarvetta koulutuksille ja 

huolloille. Värikoodien ajantasaisuus työn valmistumishetkellä on työn tekijän vastuulla. 

Julkisessa kartassa värikoodi kaikille defibrillaattoreille on musta.  
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5 ARVIOINTI 

Kuten jokainen työ, tämäkin työ kuuluu arvioida. Itse karttapohjien arviointi kuuluu työn tilaajalle, 

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle. Molemmat karttapohjat arvioidaan niiden esteettisyyden ja 

toiminnallisuuden perusteella. Karttapohjien arviointi tapahtuu työn tilaajien asettaman 

edustajiston toimesta. Suunnitelmasta poiketen, värikoodattua karttaa ei arvioida Oulun 

ammattikorkeakoulun puolelta, koska tässä näkyvät laitteiden kunnot ja julkisten rekisterien 

kautta voidaan päätellä laitteiden haltijat. Laatukriteerit ovat: Selkeä karttapohja, selvät merkinnät 

defibrilaattorien sijainnista, luettavuus ja esteettisyys. Arviointi tapahtuu kirjallisena ja arvioinnit 

liitetään loppuraporttiin soveltuvin osin.  

 

Kirjallisesta palautteesta ilmeni työni onnistuminen hyvällä tasolla. Kartasta selviää laitteet ovat 

numeroitu ja niitä vastaavien numeroiden kohdalla kartan kääntöpuolella on tarkemmat tiedot 

laitteesta. Karttapohja on selkeä, eikä ylimääräisiä merkintöjä ole. Tavoitteena oli tuottaa selkeä ja 

helppolukuinen kartta ja tässä mielestäni onnistuin. Kuitenkin, karttaan merkityt ympyrät eivät ole 

identtisen kokoisia, koska yhdelle paikkakunnalle kerääntyvät laitteet aiheuttaisi kartassa 

itsessään tulkinnanvaraisuutta. Sähköpostitse saamani palaute tuki ajatustani työn 

onnistumisesta.  Työssäni kartan tarkkuus on riittävä. Se ei ole talon tarkkuudella, mutta siitä 

näkee kaupunkialueiden laitteiden lukumäärän. Tarkemman tiedon laitteen sijainnista ja 

saatavuudesta saa kartan kääntöpuolelta. Mahdollisia puutteita ei ole karttaan kirjattu, vaan nämä 

ovat erillisellä tiedostolla.  

 

Asetin tavoitteeksi haastattelujen suorituksen kesän alussa, ennen lomakautta, jotta laitteiden 

vastuuhenkilöt olisivat paremmin tavoitettavissa. Osan tavoitin ennen lomakautta ja osan vasta 

lomakauden jälkeen syksyllä 2018.  Aikataulussa pysyin ja kaikki tapahtui ajallaan. Ennalta 

asettamani riskianalyysi tämän suhteen ei toteutunut.  

 

Selvitystyön haasteina oli yhteistyön luominen kaikkiin alueen defibrilaattorien ylläpitäjiin. 

Ylläpitäjinä kunnallisia tahoja, mutta myös yksityisiä toiminimiä. Selvisin olemalla puhelimitse 

yhteyksissä ja tiedustella etukäteen heidän mielenkiintoaan aihetta kohtaan. Tämän jälkeen 

lähetin henkilökohtaisen sähköpostiviestin paikan vastuuhenkilölle. Selvityshaasteina on myös 

tiedon saatavuus (huollot, koulutukset). Kaiken tarvitsemani tiedon sain ja näiltä osin riskit eivät 

toteutuneet.  
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Minkä tahansa projektin onnistuminen riippuu, paitsi projektista itsestään, myös useista ulkoisista 

tekijöistä. Muutokset näissä ulkoisissa tekijöissä saattavat olla riskejä projektin onnistumiselle 

(Silfverberg, P. 2007, 48).  Näihin riskeihin varustauduin hyvin ja alla esitetyssä kaaviossa kerron 

mahdollisen uhan, varautumisen ja onnistumisen. 

 

Lähteiden ja materiaalin saatavuus rajoittui Suomen osalta elvytyksen käypähoito-ohjeeseen ja 

laitteiden sijainnit julkiseen rekisteriin. Kuitenkin, tutkimuksia oli saatavilla pohjoismaista jonkin 

verran. Nämä tutkimukset kertoivat varhaisen defibrilaation hyödyistä ja siitä, miksi on hyvä kar-

toittaa laitteiden toimintavarmuus, sijainnit ja alueella oleskelevien henkilöiden kyky käyttää laitet-

ta. Yhteyden otot sujuivat pääsääntöisesti hyvin. Vastaajat olivat myötämielisiä tätä opinnäytetyö-

tä kohtaan. Tietojen kerääminen oli helppoa ja muuttuneiden yhteystietojen päivittäminen sujui 

hyvin. Puhelimitse oli myös helppo sopia korvaava aika soittaa, jos ensimmäisen soiton aikana 

kyseenomainen ajankohta ei sopinutkaan. Yhden laitteen kohdalta tiedot jäivät uupumaan, kun 

ensimmäisellä soitolla ei ollut aikaa keskustella ja toisella kertaa ei laitteesta vastannut henkilö 

ollut tavoitettavissa. Tämä ratkaistiin työn tilaajan kanssa määräajalla. Vastausta ei kuulunut 

määräaikaan mennessä, jotenka työhön kyseessä oleva laite merkattiin mustalla.  

 

Aikatauluja määräytyi työhöni siten, että viimeinen päivä jolloin tarkistin rekisteristä laitteiden lu-

kumäärät, sijainnit ja yhteystiedot olivat tiedossa 31.3.2018. Tämän jälkeen ilmaantuneita laitteita 

ei otettu huomioon työssäni. Työ kuitenkin viivästyi hieman, kun kesälomakausi alkoi ja laitteista 

vastanneet olivat lomilla eri aikoihin. Kyselyihin määräytyi viimeiseksi päiväksi 30.7.2018. Tämän 

ajan jälkeen en enää soitellut laitteiden omistajille tietoja varten. Työni luovutin ennen työn tilaa-

jan kanssa sovittua aikaa, joka oli 30.10.2018. Opinnäytetyöni esitin ajallaan 14.11.2018. Loppu-

raportin oli suunniteltu olevan valmis loppusyksystä 2018, mutta tämä venyi alkuvuoteen 2019.  
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TAULUKKO 1. Riskit ja niiden hallinnan onnistuminen 

 

RISKI VARAUTUMINEN ONNISTUMINEN 

Tiedostojen katoaminen USB-tikku, pilvipalvelu ja 

sähköposti 

Onnistunut, ei kadonneita 

tiedostoja 

Budjetin ylitys Laskeminen tarkkaan Onnistunut, ei ylitystä 

Aikataulun ylitys Kalenterin käyttö ja suunnit-

telu 

Onnistunut, työ palautettu 

tilaajalle ennen määräaikaa. 

Tiedonsaannin ongelmat Tiedon keruussa hyvin val-

misteltu kysely, huolellinen 

perustelu tärkeästä aiheesta. 

Julkiset tiedonlähteet. 

Osittain onnistunut, jokaises-

ta paikasta ei vastattu puhe-

luun, useista yrityksistä huo-

limatta. 

Tietotekniikan ongelmat Varayhteydet viestinnässä. Onnistunut, ei ilmennyt on-

gelmia. 
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6 POHDINTA 

 

Työni kaltaisia karttaa en löytänyt Suomesta edeltävästi. Laitteiden olemassa olosta tiedetään ja 

etevimmissä määrissä laitteiden määrät nousevat. Kuitenkaan, laitteiden toimintavarmuuteen ei 

ole kiinnitetty samanlaista huomiota. Tehtyäni kartoitustyön, huomasin laitteiden toimintakunnois-

ta ja saatavuuksista eroavaisuuksia.  

 

Työni luotettavuus on hyvä. Laitteista vastanneet henkilöt kertoivat laitteiden kunnosta ja sain 

esittää tarkentavia kysymyksiä, jos laitteesta jäi kysyttävää tai vastauksen tarkkuus ei riittänyt 

vastaamaan esitettyä kysymystä. Kuitenkin, joistain laitteista tuli hajanaisia tietoja, esimerkiksi 

iskulätkien päiväyksen kohdilta. Yleisin vastaus oli ’’niissä on päiväystä yli vuosi’’, eli tarkkaa pä i-

väystä ei tullut. Työhön kerätty informaatio on ammattitutkimuksia ja puhelimitse kerätty informaa-

tio on laitteiden omistajilta itseltään, joten tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus on hyvä. Asettelin 

kysymykseni helpoiksi ja itselläni olleen tiedon mukaan pystyin ohjaamaan laitteiden omistajia 

etsimään heidän laitteista tietoja, jotka tarvitsin. Näitä tietoja olivat esimerkiksi mistä löytää päivä-

ykset ja mitä valoja palaa.  

 

Eettisyyttä huomioin siten, että en julkaise tietojani muille osapuolille, kuin Jokilaaksojen pelastus-

laitokselle, joka halutessaan voi luovuttaa ne ensihoitokeskukselle (kenttäjohtajien käyttöön). 

Tämän tiedon ilmoitin puhelun alussa, heti esittelyn jälkeen.  

 

Kehittämistavoitteena oli antaa laitteiden haltijoille aihetta ajatella, onko laite toimintavarma ja 

tarvitsevatko he sen ylläpitoon tukea ja pelastuslaitokselle tietoisuutta vastuualueensa laitteiden 

toimintavarmuudesta. Tavoitteena oli myös henkilökohtaisesti perehtyä sydänpysähdyspotilaiden 

ennusteen parantamisen menetelmiin varhaisen defibrilaation osalta. Tämä lisää omalta osaltani 

ammatillista osaamista perehdyttää tarvittaessa tulevaisuudessa maallikkodefibrilaattorin käytös-

sä, kun tiedän laitteiden mahdollisuudet hieman syvällisemmin.  
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KYSYMYKSET LIITE 1 

Defibrillaattorin merkki ja malli? 
 
 
 
 
 
Defibrilaattorien sijainti (käyntiosoite, huone ja mahdolliset maamerkit)  
  
  
 
 
 
 
 

  
Defibrilaattorien saatavuus (kellonaika, arki/pyhä, onko lukittu)  
  
  
 
 
 
 

  
Defibrilaattorien huolto (onko huollosta huolehdittu, iskulätkien päiväykset, paristot ja 
merkkivalot, kuka huolehtii huolloista)  
  
 
 
 

  
  
Koulutettua henkilöstöä (onko koulutuksia, onko paikalla joku koulutettu, onko mahdollises-
ti tarvetta koulutukselle)  
  
  
 
 
 

  
Kuinka defibrilaattoria on aiottu hyödyntää?  

 

 

 

 

 

 

 



  

22 

VÄRIKOODIT         LIITE 2 

 

Punaisen defibrilaattorin kriteeristö 

- Defibrilaattoria ei ole asianmukaisesti huollettu 

- Paristot loppu/vajaat 

- Iskulätkät vanhentuneet, tai niitä ei ole 

- Rajoitettu saatavuus (vain virka-aikaan, juhlapyhät vaikuttaa) 

- Ei koulutettua henkilöstöä paikalla 

 

Keltaisen defibrilaattorin kriteeristö 

- Defibrilaattorin huolto lähenee 

- Paristoissa virtaa 

- Iskulätkien päiväys lähenee (alle 2kk päästä) 

- Rajoitettu saatavuus (ei ympärivuorokautisesti, mutta päivä ei vaikuta. Esimerkkinä defib-

rilaattori, joka on saatavilla 8-16 välisenä aikana vuoden jokaisena päivänä, juhlapyhistä 

huolimatta). 

- Osalla henkilöstöllä on koulutus 

Vihreän defibrilaattorin kriteeristö 

- Defibrilaattori on huolettu asianmukaisesti 

- Paristoissa on virtaa ja varaparistot löytyy 

- Iskulätkät eivät ole vanhenemassa yli 2kk aikana 

- Saatavuus ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä 

- Defibrilaattorin välittömässä läheisyydessä on henkilö, joka osaa käyttää (ympäri vuoro-

kauden). 

 

 

Defibrilaattorien kriteerien kohdalla kriteerit ehdottomia. Jos yksikin kohta ei täyty, värikoodi muut-

tuu seuraavaan tasoon. Viimeinen taso punainen, josta se ei enää siirtyä toiselle tasolle. Punaista 

värikoodia käytetään silloin, kun keltaisen ja vihreän kriteeristö ei täyty. 
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JULKAISTAVA KARTTA       LIITE 3 

 


