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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajien ajokäyttäytymistä Zoll Road Safety -ajonseurantajärjestelmän avulla. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa LUP:n ajokouluttajille, jotka pystyvät saatujen tulosten avulla tuottamaan koulutusaineistoa ajokoulutukseen. Koulutusaineiston avulla voidaan vaikuttaa ensihoitajien työturvallisuuteen ajon aikana sekä potilasturvallisuuteen rauhallisemman ja ennakoivan ajotyylin kautta. Pitkäaikainen tavoite on työ- ja potilasturvallisuuden lisäksi saada
huolto-, polttoaine- ja korjauskulut alhaisemmiksi rauhallisemman ajotyylin avulla.
Opinnäytetyöhön aineisto kerättiin Zoll Road Safety -ajonseurantajärjestelmästä. Tietoja kerättiin kuukauden ajalta syyskuussa 2016, silloin ajonseurantajärjestelmä ei vielä varoittanut
kuljettajaa äänimerkeillä. Ensimmäisen seurantajakson jälkeen laitteisto kytkettiin alkuvuodesta 2017 varoittamaan ajon aikana havaittavasta vaarallisesta ajotyylistä. Kun laitteisto oli
äänimerkeillä varoittanut vaarallisesta ajotyylistä, seuraavat tietojen keräysjaksot olivat
syyskuussa 2017 ja elokuussa 2018. Näiden ajanjaksojen tietoja verrattiin syyskuussa 2016
kerättyyn ”hiljaiseen” tietoon ja analysoitiin ajotyylissä tapahtunutta muutosta.
Tulosten perusteella ajonseurantajärjestelmä oli vaikuttanut selvästi ensihoitajien ajotyyliin.
Ajotyyli oli rauhoittunut ja hälytykset vähentyneet seurantajaksojen aikana, mikä ajonseurantajärjestelmän hankinnan tarkoitus olikin. Opinnäytetyön tulokset antavat selvän kuvan
ajonseurantajärjestelmän tarpeellisuudesta hälytysajoneuvoissa. Tuloksista voi huomata,
kuinka järjestelmän antamien äänimerkkien avulla kuljettaja muutti ajotyyliään ennakoivammaksi. Ennakoivalla ajolla vähennetään turhia jarrutuksia ja kiihdytyksiä, ennakoidaan risteykset ja kaarteet vähentämällä ajoissa nopeutta eikä ajeta turhaan ylinopeutta.
Johtopäätöksenä voidaan todeta ajonseurantajärjestelmän vähentäneen riskikäyttäytymistä
liikenteessä enemmän kuin oli odotettu. Laitteen antamien hälytysten avulla on vaikutettu
työ- ja potilasturvallisuuden parantumiseen, rauhallisemman ajotyylin lisäännyttyä. Opinnäytetyön tulokset tukevat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päätöstä asentaa kaikkiin uusiin
ensihoitoyksikköihin jatkossakin ajonseurantajärjestelmä.
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The purpose of this thesis is to survey the driving behaviour of the paramedics of the rescue
department in Länsi-Uusimaa (LUP) with the help of Zoll Road Safety - Driver Monitoring
System. The goal of this thesis is to provide information for the driving instructors of LUP,
who prepare training material for driving training with the help of the gained results.
With the training material, it is possible to affect the work safety of the paramedics while
driving as well as the safety of the patients by a calmer and a proactive way of driving. In
addition to the work and patient safety other long-term targets are to cut the maintenance,
fuel and repair costs by a calmer way a driving.
The material for this thesis was collected by Zoll Road Safety - Driver Monitoring System.
The data was collected during September 2016, when the Driver Monitoring System was
not set to warn the driver by an alarm signal yet. The alarm signal system was connected in
early 2017 to warn of the dangerous way of driving observed during driving. The next periods
of collecting data were September 2017 and August 2018. The data of these periods was
compared with the ”silent” data collected in September 2016 and the change in the way of
driving was analysed.
According to the results the Driver Monitoring System has significantly affected the paramedics’ way of driving. The way of driving has calmed down and the alarms during a monitoring period have reduced, which is the purpose of the Driver Monitoring System. The results of this thesis give a clear picture of the necessity of the Driver Monitoring System in
emergency vehicles. The results show, how the way of driving became more proactive with
the help of the audible signals. The proactive way of driving helps to reduce unnecessary
braking and speedups and foresee the cross roads and curves by slowing down well in
advance and by avoiding unnecessary speeding.
In conclusion, the Driver Monitoring System has reduced the risk behavior in traffic more
than anticipated. With the help of the alarms of the system, it has been possible to improve
the work and patient safety through the calmer way of driving. The results of this thesis
support the decision of the rescue department in Länsi-Uusimaa to install the Driver Monitoring System in all new paramedic units in the future.
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1

Johdanto

Ensihoitajan työn yksi vaarallisemmista osa-alueista on hälytysajo kohteeseen ja varsinkin potilaan kuljettaminen hälytysajona sairaalaan. Hälytysajon aikana kuljettaja saa oikeuden poiketa liikennesäännöistä erityistä varovaisuutta noudattaen (Tieliikennelaki
10.8.2018/729 § 48). Hälytysajoneuvon kuljettamiseen ei tarvita tällä hetkellä erillistä lupaa eikä ensihoitajan koulutukseen kuulu pakollista hälytysajo-opetusta. Ajokoulutusta
on yritetty viedä eteenpäin eduskunnassakin mm. kansanedustaja Tallqvistin toimenpidealoitteella, jossa kiinnitettiin huomiota ensihoidon koulutusohjelmien ajo-opetukseen
sekä ensihoitoyksikköjen lisääntyneisiin onnettomuuksiin (Eduskunta, 2010). Muiden viranomaisten, kuten poliisin ja pelastajien koulutukseen kuuluu ajokoulutusta, joka toteutetaan kyseiselle viranomaiselle tyypillisellä kalustolla. (Poliisi 2016, Pelastusopisto
2016.)
Hälytysajo altistaa onnettomuuksille, joissa pahimmissa tapauksissa joku kuolee tai saa
pysyviä vammoja. Onnettomuuden sattuessa hälytysajoneuvoille, uutinen nousee herkästi näkyvästi esille. Heinäkuussa 2018 Ilta Sanomat kirjoittaa ”Kuva hälytysajossa romuttuneesta ambulanssista – pyöri katon kautta ympäri ja päätyi kyljelleen ojaan” (Turunen 2018). Onnettomuudessa ensihoitoyksikkö oli joutunut väistämään vastaan tullutta
liikennettä, ajautui ojaan ja pyöri katon kautta ympäri. Savon Sanomat puolestaan kirjoitti
heinäkuussa 2017 ”Ambulanssin kuljettajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta” (Tenhunen 2017.), kun ensihoitoyksikkö oli hälytysajossa tehnyt maantiellä Ukäännöksen, suoraan heitä ohittaneen henkilöauton eteen. Henkilöautossa kuoli yksi ihminen ja toinen loukkaantui vakavasti, ensihoitoyksikössä selvittiin ruhjeilla.
Ensihoitohenkilöstön työ- ja potilasturvallisuusasiat ovat tärkeitä osa-alueita, jotka tulee
huomioida jo uusien ajoneuvojen suunnittelussa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella
(LUP) kehitetään ensihoidon työ- ja potilasturvallisuutta, antamalla henkilökunnalle käyttöön mahdollisimman turvalliset ja nykyaikaiset välineet ja kalustot. Työ- ja potilasturvallisuutta lisätäkseen LUP:lla otettiin käyttöön vuonna 2016 uusiin ensihoidon ajoneuvoihin
Zoll Road Safety- ajonseurantajärjestelmä. Ajonseurantajärjestelmän avulla pyritään
muuttamaan ensihoidossa työssä olevien ajotapaa turvallisemmaksi ajettaessa ripeästi
muun liikenteen seassa. Turvallisemmalla ajotavalla voidaan työ- ja potilasturvallisuutta
nostaa paremmalle tasolle ensihoitajan työssä. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella otet-
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tiin sama ajonseurantajärjestelmä käyttöön 2017 vuoden alussa, ja heillä lääkintäpäällikkö Lähteen mukaan vaikutus ajotapaan on ollut yllättävän suuri. Hänen mukaan potilaan tavoitettavuuteen sillä ei ole ollut vaikutusta, vaan ajotapa on muuttunut turvallisemmaksi ja äärinopeuksia tai ääritilanteita tapahtuu aikaisempaa harvemmin (Suhonen
2019).
Erilaisia ajonseurantajärjestelmiä on ollut jo vuosia käytössä, mutta ne eivät ole antaneet
reaaliaikaista palautetta ajon aikana. Zoll Road Safety-järjestelmä on kehitetty hälytysajoneuvojen ajonseurantaan. Zoll Road Safety ajonseurantajärjestelmän vaikutuksista
esim. ajonopeuteen, polttoaineen kulutukseen, huoltoihin ja kolarointiin on tehty lähinnä
työnantajien omia selvityksiä (McGowan 2018). Yhdysvalloissa Arkansasin osavaltiossa
sijaitseva Fort Smith Emergency Medical Services-yritys testasi Zoll Road Safety-ajonseurantajärjestelmää kahdella autolla. Tuloksissa henkilöstön ajotyyli muuttui selkeästi
turvallisemmaksi, aggressiivinen ajotapa väheni 72%, liikennerikkomukset vähenivät
95%, huoltokulut vähenivät 42% ja polttoainekulutus laski selvästi (McKevitt 2017).
Vuonna 2006 Yhdysvaltojen Pennsylvanian osavaltiossa tehtiin tutkimus, mihin osallistui
20 ensihoitoyksikköä kahden vuoden ajan. Näihin ensihoitoyksikköihin oli asennettu
vuonna 2004 vastaavanlainen ajonseurantajärjestelmä, joka tallensi ajon aikaisia tietoja
ja antoi kuljettajille reaaliaikaista palautetta ajamisesta. He keräsivät tietoja ajamisesta
ensin ilman ajonseurantalaitteen hälytyksiä, sitten laittoivat hälytykset päälle, millä oli jo
suuri vaikutus ajokäyttäytymiseen. Tämän jälkeen kuljettajille annettiin vielä henkilökohtainen avain, millä kirjauduttiin järjestelmään ja kuljettajan henkilökohtaiset ajotiedot tallentuivat järjestelmään. Henkilökohtainen kirjautuminen järjestelmään paransi vielä tuloksia. Nopeudet sekä onnettomuuksien määrät laskivat tutkimusjakson aikana selvästi,
minkä seurauksena myös kustannukset laskivat. (Levick ym, 2006)
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen
ensihoitajien ajokäyttäytymistä Zoll Road Safety -ajonseurantajärjestelmän avulla. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa LUP:n ajokouluttajille, jotka pystyvät saatujen tulosten avulla tuottamaan koulutusaineistoa ajokoulutukseen. Koulutusaineiston avulla
voidaan vaikuttaa ensihoitajien työturvallisuuteen ajon aikana sekä potilasturvallisuuteen
rauhallisemman ja ennakoivan ajotyylin kautta. Pitkäaikainen tavoite on työ- ja potilasturvallisuuden lisäksi saada huolto-, polttoaine- ja korjauskulut alhaisemmiksi rauhallisemman ajotyylin avulla.
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2

Työ- ja potilasturvallisuus hälytysajossa ensihoidossa

Työ- ja potilasturvallisuus on keskeisiä käsitteitä ensihoidossa, joiden kanssa ollaan tekemisissä päivittäin. Jokainen työntekijä itse vaikuttaa omalla asenteella ja toiminnoillaan työ- ja potilasturvallisuuteen sekä samalla omaan työssäjaksamiseen. Ensihoidossa
työ- ja potilasturvallisuuteen liittyviä eri osa-alueita on monia, kuten turvallinen ajaminen,
potilaan ja hänen seurassa olevien kohtaaminen, potilaan hoitaminen ja tietojen kirjaaminen sekä potilaan luovuttaminen päivystyspisteeseen tai potilaan kotiin jättäminen.
Kaikki edellä mainitut osa-alueet ovat tärkeitä ja vaikuttavat potilaan turvalliseen hoitamisen, mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään ensihoitajan ajotyyliin ja pohditaan sen
vaikutuksia työturvallisuuteen.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2014 suosituksen ”Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin”, jonka
tarkoituksena on tuoda työkaluja myös potilasturvallisuuden varmistamiseksi hoitotyössä. Julkaisussa tulee esille erilaisia mittareita, joiden tietoja työnantajan tulisi kerätä
laadun tarkistamiseen. Ensihoidon mittareista julkaisussa mainitaan riskienhallinta- ja
turvallisuusmittari, jossa yhtenä osana selvitetään liikennevahinkojen määrä vuosittain.
Julkaisussa esitellään myös mittari, jonka avulla voidaan arvioida, missä vaiheessa ensihoidon tehtävää liikenneonnettomuus tapahtui sekä aiheutuiko onnettomuudesta henkilövahinkoja tai kuoliko onnettomuudessa henkilöitä. Nämä mittarit ovat tarkoitettu organisaation laatu- ja potilasturvallisuuden seurannan apuvälineeksi. Suosituksessa halutaan painottaa systemaattisuutta PDCA-logiikan mukaisesti, joka perustuu etenevään
ympyrään jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta. PDCA-logiikka tarkoittaa toiminnan suunnittelua, P (Plan), suunnitelman toteuttamista, D (Do), tarkistamista ja arviointia,
C (Check) ja korjaamista sekä käyttöönottamista, A (Act). Toiminnon vaiheet voi tapahtua etenevänä prosessina tai samanaikaisesti limittäin palaten edelliseen vaiheeseen.
(Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:7-9.)
Työpaikan prosessien kehittäminen ja laadun parantaminen tarkoittavat uutta suunnitteluvaihetta ja PDCA – ympyrän uudelleen käynnistämistä. Jatkuva itsearviointi ja tominnan auditointi antavat perustan muutosten suunnittelulle, toteutukselle ja arvioinnille. Mittarit täydentävät ammattihenkilöiden tekemää päivittäistä seurantaa ja havainnointia toiminnasta. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:7-9.)

4 (27)
2.1

Hälytysajoa koskeva lainsäädäntö

Ensihoito on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antamista ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen sairaalaan. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito on osa terveydenhuoltoa. (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 §
40.) Ensihoitopalvelun operatiiviseen toimintaan kuuluvat ensihoitoyksikkö ja sen henkilöstö. Henkilöstöstä toisen on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoidon suuntautuva koulutus tai ensihoitaja AMK tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on käynyt 30op laajuisen ensihoidon lisä opinnot. Toinen henkilö voi olla pelastajatutkinnon suorittanut tai
terveydenhuollon ammattihenkilö. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 24.8.2017/585 § 8.)
Työturvallisuuslailla pyritään varmistamaan turvallinen työ työntekijöille ja tästä vastaa
aina työnantaja. Tämän kautta työnantaja on velvollinen järjestämään tarvittavaa ajokoulutusta työntekijöille, mutta mikään ei määrittele minkälaista koulutuksen täytyy olla. Työturvallisuuslaissa sanotaan ”työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin
kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat”. (Työturvallisuuslaki
23.8.2002/738 § 8.)
Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työssä, työympäristössä ja työolosuhteissa aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä. Jos tekijöitä ei voida poistaa, niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tulee arvioida. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 § 10.) Työntekijää on riittävästi perehdytettävä työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineisiin ja niiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Hänen tulee
saada myös opastusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen välttämiseksi. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 § 14.)
Ajoneuvolaissa ensihoidon ajoneuvo määritellään sairaiden ja loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten
(Ajoneuvolaki 23.11.2018/942 § 21). Hälytysajoneuvo on Ajoneuvolain mukaan sinistä
vilkkuvaa valoa näyttävällä varoitusvalaisimella ja hälytysajoneuvon äänimerkinantolaitteella varustettu auto. Ajoneuvolaissa on vielä määritelty tarkemmin kenellä tällainen hälytyslaitteistolla varustettu auto saa olla. (Ajoneuvolaki 10.8.2018/730 § 21 a.)
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Tieliikennelain mukaan ääni- ja valomerkkejä antavalle hälytysajoneuvolle on muiden
tiellä liikkujien annettava esteetön kulku ja tarvittaessa väistyttävä syrjään tai pysähdyttävä. Hälytysajoneuvon kuljettaja saa ylittää suurimman sallitun nopeuden, jos tehtävän
kiireellisyys sitä vaatii. Hälytysajossa voidaan myös ajaa tiellä, tien osalla tai alueella,
jolla ajaminen on muutoin kielletty. Tällöin pitää liikkua erityistä varovaisuutta noudattaen. (Tieliikennelaki 10.8.2018/729 § 10.)
Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, näkyvyys ja liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. (Tieliikennelaki 10.8.2018/729 § 5.)
Tieliikennelaki antaa hälytysajoneuvon kuljettajalle mahdollisuuden olla noudattamatta
liikennesääntöjä, mutta vain eritysitä varovaisuutta noudattaen ja tehtävän sitä edellyttäessä (Tieliikennelaki 10.8.2018/729 § 184). Samalla lailla kuin muidenkin tielläliikkujien,
hälytysajoneuvon kuljettajan täytyy saada ajoneuvo pysähtymää näkemällään tieosuudella ja pystyttävä hallitsemaan ajoneuvonsa hälytysajon aikana. Kuljettajan oma toiminta liikenteessä pitää olla sujuvaa ja turvallista, toisia tienkäyttäjiä huomioiden. Muille
tiellä liikkujille pitää antaa mahdollisuus reagoida hälytysajoneuvon tulemiseen ja antaa
heille mahdollisuus väistää. (Tieliikennelaki 10.8.2018/729 § 4 ja 5.)
Tieliikennelaki ei määrittele minkäänlaista koulutusta tai opetusta hälytysajoneuvojen
kuljettajille tulee antaa, eikä laki ei myöskään vaadi oppilaitoksilta käytännön ajo-opetusta ensihoidon opiskelijoille. Ajokoulutuksen antamisesta päättävät oppilaitokset itsenäisesti. Ajokoulutusten pitäminen nostaa kustannuksia, minkä takia ne jäävät usein
työnantajien vastuulle. Koulutuksen toteuttamiseen tarvitaan ajokouluttaja, joko ulkopuolinen tai työnantajan työtekijästä kouluttama ajokouluttaja, mikä aiheuttaa myös kustannuksia. Ajokoulutuksesta muodostuu myös iso kuluerä, koska koulutuksen pitäisi olla
säännöllistä ja muutaman vuoden välein uusittavaa sekä kaikki uudetkin työntekijät kattavaa. Osa ajokoulutuksista voidaan pitää työvuorojen aikana sekä sähköisessä oppimisalustassa pidettävänä koulutuksena, mutta käsittely koulutukseen tarvitaan suurempi
tila eli yleensä silloin pitää vuokrata ulkopuoliselta ajoharjoittelurata käyttöön.
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2.2

Liikenneonnettomuudet ensihoidossa

Uutisissa on viime vuosien aikana ollut useita kertoja uutisia hälytysajoneuvojen onnettomuuksista. Valitettavan usein onnettomuuksissa ei ole selvitty pelkästään materiaalivahingoilla vaan myös henkilövahinkoja on tapahtunut. Myös Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksella parin viime vuoden aikana on tapahtunut kaksi vakavampaa onnettomuutta, joista toinen tapahtui risteysalueella hälytysajossa (Pylvänäinen 2017.) ja toinen
yksikön ollessa paluumatkalla asemalle, jossa päihtynyt autoilija törmäsi ensihoidonyksikön keulaan. Molemmissa tapauksissa tuli myös henkilövahinkoja, jotka eivät onneksi
olleet vakavia.
Tieliikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien henkilövahinkojen taloudellisia seuraamuksia on tarkisteltu Tervosen (2016) Trafille tekemässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa
oli laskettu keskimääräiset kokonaiskustannukset loukkaantuneille ja kuolleille sekä verrattu niitä muutamiin Euroopan maihin. Tutkimuksessa laskettiin yksikköarvo loukkaantuneelle ja kuolleelle, yksikköarvo pitää sisällään hallinnolliset kulut (mm. pelastuslaitos,
poliisi ja oikeuslaitos), sairaanhoitokulut mihin sisältyy mahdolliset kuntoutus- ja koulutuskustannukset, tuotannollinen menetys sekä hyvinvoinnin menetys eli kuolema tai tilapäinen tai pysyvä haitta. Tilaston mukaan Suomessa vuonna 2013 liikenneonnettomuudessa kuolleen uhrin yksikköarvo oli 2 406 199€ ja pysyvän vamman 1 349 564€. Tilapäisen vamman keskimääräinen arvo oli 193 542€. (Tervonen 2016: 6.) Tieliikenneonnettomuudet aiheuttavat suuret kustannukset yhteiskunnalle. Tutkimuksessa on laskettu
tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden kustannusten olevan noin 634 000 000€ ja vakavasti loukkaantuneiden kustannukset noin 412 000 000€ (Tervonen 2016: 56).
Suomessa on ensihoidossa tapahtuvia liikenneonnettomuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä tutkittu vähän. Tilastoja näistä onnettomuuksista löytyy, esimerkiksi Onnettomuustietoinstituutin (OTI) toimesta. Näiden tilastojen perustana olivat liikennevakuutusyhtiöiden tiedot, jotka perustuvat vahinkoilmoituksiin, niistä maksettuihin korvauksiin ja poliisin
tutkintapöytäkirjoihin. Tilastoissa ei kuitenkaan näy pienet kolhut, joista ei ole tehty ilmoitusta vakuutusyhtiölle.
Ensihoitoyksiköille tapahtui vuosien 2009 - 2016 kaikkiaan 939 onnettomuutta, joista ne
olivat aiheuttajana 725 onnettomuudessa (Taulukko 1). Henkilövahinkoja vastaavalla
ajanjaksolla tapahtui yhteensä 129, ensihoitoyksikön olleessa aiheuttajana 88 tapauksessa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 2000 – 2016 välisenä aikana
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11kpl, joista ensihoitoyksikkö oli pääaiheuttaja viidessä ja yhdessä suistuminen tieltä,
viidessä muussa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ensihoitoyksikkö oli ollut toisena osallisena. (Onnettomuustietoinstituutti 2018.)
TAULUKKO 1, Onnettomuustietoinstituutti 2018, Liikennevakuutuksesta korvatut sairasautojen
vahingot 2009 – 2016

Tapahtumavuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Yhteensä

Aiheuttaja
88
105
97
94
86
77
98
80
725

Vastapuoli
28
31
25
35
35
26
28
25
233

Yhteensä*
115
135
120
123
119
102
126
99
939

Yleisin liikennevahingon aiheuttaja on, kun ajoneuvot ovat ajaneet samaan ajosuuntaan
tai samaan ajosuuntaan ajettaessa toinen ajoneuvo on kääntynyt. Näitä on yhteensä 219
liikennevahinkoa, joista 148:ssä ensihoitoyksikkö on ollut onnettomuuden aiheuttaja.
Myös risteävät ajosuunnat aiheuttavat paljon liikennevahinkoja, OTI:n tilastoissa näissä
tilanteissa tapahtui 98 onnettomuutta, joissa ensihoitoyksikkö oli mukana ja niistä 57:ssä
aiheuttajana. (Onnettomuustietoinstituutti 2018.)
Kuolemaan johtaneita liikennevahinkoja tapahtui eniten (10kpl) päivällä kello 6:n ja 18:n
välisenä aikana, milloin on paljon muitakin tielläliikkujia liikenteessä. Taajamanopeuksissa ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Kaikissa 11:sta
onnettomuudesta nopeutta oli ollut yli 60 km/h ja suurimmassa osassa (9kpl) 80-110km/h
välillä, yhdessä onnettomuudessa nopeus oli yli 130km/h. (Onnettomuustietoinstituutti
2018.)
Ensihoitoyksiköiden liikennevahingoista, jotka ovat johtaneet kuolemaan, tapahtui pääasiassa kaarre- tai ohitustilanteessa sekä risteyksissä (Onnettomuustietoinstituutti
2018). Näistä kaikista voi päätellä ensihoitoyksiköiden tilannenopeuden olleen liian suuri
näkyvään tienosaan nähden. Talvikelissä tapahtui kuusi liikennevahinkoa ja viisi kesäaikaan. Tienpinnan ollessa kuiva tapahtui viisi liikennevahinkoa ja tiellä oleva märkyys,
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sohjo tai liukkaus huurteesta tai irtolumesta johtuen, aiheutti kuusi liikennevahinkoa. Hälytyslaitteet eivät olleet käytössä viidessä kuolemaan johtaneista liikennevahingossa ja
kuudessa ne olivat olleet käytössä (Onnettomuustietoinstituutti 2018). Tilastosta ei kuitenkaan käy ilmi, oliko ensihoitoyksikkö kaikissa tapauksissa ensihoitotehtävällä vai vapaana, kun onnettomuus tapahtui.
2.3

Turvallinen ajaminen ensihoidossa

Suomessa on järjestetty jo pitkää työnantajan toimesta hälytysajokoulutuksia. Yleinen
tapa on ollut, että työnantaja on kouluttanut työntekijöitä ajokouluttajaksi, jotka ovat pitäneet ajokoulutuksia työpaikalla työvuoroissa. Pelastusopiston ja Tapaturvan Oy:n järjestämillä kursseilla ei keskitytä vain ajamiseen ja auton käsittelyyn, vaan niissä kiinnitetään
huomiota myös kuljettajan asenteeseen, ennakointiin sekä riskien- ja liikennetilanteiden
hallintaan ajon aikana. Tutkimuksien mukaan, jos koulutuksissa keskitytään vain ajoharjoitteisiin ja ajoneuvon hallintaan, onnettomuudet liikenteessä ovat jopa lisääntyneet. (Kivari 2013, 36-37.) Pelkästään ääritilanteiden hallintaan keskittyvässä koulutuksessa, voi
jäädä virheellinen tunne auton hallinnasta riskitilanteissa.
Turvalliseen ajamiseen liittyy paljon muutakin kuin pelkkä ajaminen ja ajoneuvon tekninen tunteminen. Kuljettajan tulee ottaa muut tiellä liikkuvat huomioon ja hänen on oltava
selvillä, mitä auton ympärillä tapahtuu sekä pystyttävä reagoimaan yllättäviin tapahtumiin. Ajokeli saattaa vaihdella nopeasti eri kohdilla tietä. Kuljettajan vireys- ja terveydentilan pitää olla sellainen, että hän suoriutuu ajosuoritteesta aiheuttamatta onnettomuutta.
Jos ajamaan lähdetään väsyneenä, reagointikyky yllättäviin asioihin ei ole tarpeeksi hyvä
ja onnettomuusriski kasvaa. Väsymys voi johtua eri asioista, esimerkiksi stressistä, liiallisesta lihasrasituksesta, liian vähäisestä työstä, alentuneesta mielentilasta, unen puutteesta, uni häiriöistä, sairaudesta tai lääkkeiden tai päihteiden käytöstä. Uneliaisuustyyppinen väsymys voi johtua pitkästä valvomisesta, unen puutteesta tai sairaudesta. Myös
ravinnolla on merkitystä kuljettajan vireystilaan. Stressi, kiire ja väsymys hankaloittavat
terveellistä syömistä ja herkästi tulee syötyä nopeasti ja epäterveellisesti rasvaista ja
hiilihydraattipitoista ruokaa, jotka lisäävät väsymystä. (Salmi Anne ym, 2011.)
Työvuoroa edeltäneen yön unen määrällä ja laadulla on merkitys työvuoron aikana koettuun väsymykseen. Väsymyksen aiheuttamia onnettomuuksia ja työtapaturmia tapahtuu eniten aamuyön aikana, kello 02-05 välisenä aikana, silloin tuli välttää yli kahden
tunnin yhtäjaksoista ajamaista. Iltapäivällä on toinen vireystilaa alentava ajanjakso kello
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14-17 välillä, varsinkin raskas lounas ja nopeiden hiilihydraattien nauttiminen pahentavat
väsymystä. Uneliaisuus, väsymyksen tunne, hiekan tunne silmissä viittaavat vireystilan
alenemiseen. Kun ihminen nukahtaa ja pää nyökkää, hän on ollut unessa jo useita sekunteja. Ensihoidossa työvuorot ovat pääsääntöisesti 24 tunnin mittaisia, tämän vuoksi
onkin työntekijän tärkeä levätä ja nukkua vapaa päivisin, kun työvuorosta ei voi tietää,
miten paljon tehtäviä tulee hoidettua ja kuinka pystyy lepäämään. 17 tunnin valvominen
vastaa suoritus tasoltaan 0,5 promillen humalatilaa ja 24 tunnin yhtäjaksoinen valvominen noin yhden promillen humalatilaa. (Partinen 2012.)
Kuljettajan pitää sopeuttaa ajoneuvon nopeus sellaiseksi, että hän pystyy hallitsemaan
ajoneuvon yllättävissä tilanteissa ja pystyy pysäyttämään ajoneuvon näkemällään tieosuudella (Tieliikennelaki 10.8.2018/729 § 5). Kuljettaja vastaa aina turvallisesta liikkumisesta liikenteessä ja hänen vastuullaan on oma ajoneuvo, matkustajat sekä muut tiellä
liikkujat.

3

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajien ajokäyttäytymistä Zoll Road Safety -ajonseurantajärjestelmän avulla. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä on:
1. Miten ajonseurantajärjestelmä vaikuttaa ensihoitajien ajokäyttäytymiseen?
1.1 Kuinka usein ensihoitajat ajavat ylinopeutta?
1.2 Kuinka paljon G-voimista johtuvia hälytyksiä tulee?
1.3 Miten vuorokaudenaika on yhteydessä ensihoitajien ajokäyttäytymiseen?
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Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa LUP:n ajokouluttajille, jotka pystyvät saatujen tulosten avulla tuottamaan koulutusaineistoa ajokoulutukseen. Koulutusaineiston
avulla voidaan vaikuttaa ensihoitajien työturvallisuuteen ajon aikana sekä potilasturvallisuuteen rauhallisemman ja ennakoivan ajotyylin kautta. Pitkäaikainen tavoite on työ- ja
potilasturvallisuuden lisäksi saada huolto-, polttoaine- ja korjauskulut alhaisemmiksi rauhallisemman ajotyylin avulla.

4
4.1

Opinnäytetyön toteutus
Toimintaympäristön kuvaus

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos on Espoon kaupungin omistama liikelaitos, joka tehtävänä on huolehtia pelastustoimen alueella olevien ihmisten ja yritysten turvallisuudesta.
Tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisy-, pelastustoimi- ja ensihoito palvelujen tuottaminen. (Karlsson 2014.)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa tehdyillä yhteistoimintasopimuksilla kolmella järjestämisalueella. Järjestämisalueet ovat HYKS Jorvin ensihoitoalue, johon kuuluu Espoon ja
Kauniaisen kaupungit sekä Kirkkonummen kunta. HUS Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella (LUSA) ensihoidonpalveluja tuotetaan Raaseporin ja Hangon kaupungeissa
sekä Inkoon kunnassa. HUS Lohjan sairaanhoitoalueella tuotetaan ensihoidonpalveluja
Lohjan kaupungin sekä Vihdin, Siuntion, Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Karkkilan kuntien alueilla. (Karlsson 2014.)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun vastuualueella asui vuoden 2018
alussa yhteensä noin 460 000 asukasta. LUP tuottaa alueellaan ensihoitopalveluja 20
ensihoitoyksikön ja yhden kenttäjohtoyksikön voimin. Lohjan alueella toimii lisäksi HYKS
ensihoidon ylläpitämä kenttäjohtoyksikkö. Ensihoitotehtäviä suoritettiin LUP:n toimesta
vuonna 2017 yhteensä 38 955 kappaletta, joista HYKS Jorvin alueella 22 615 kappaletta,
Lohjan- ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 16 340 kappaletta. Lohjan sairaanhoitopiirin alueen ensihoito tuli 30.8.2016 alkaen LUP hoidettavaksi. Ensihoidontehtävien arvioidaan nousevan v.2018 LUP:n alueella n 44000 ensihoitotehtävään. (LänsiUudenmaan pelastuslaitos 2018.)
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Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on töissä noin 600 henkilöä, heistä on 130 hoitotason ensihoitajaa ja 150 perustason ensihoito työssä olevaa päätoimista ensihoitajaa ja
pelastajatutkinnon suorittaneita. Heidän lisäksi Jorvin sairaanhoitopiirin alueella toimii
kenttäjohtoyksikkö, minkä miehittää kuusi LUP:n ensihoitoesimiestä. Lohjan- ja LänsiUudenmaan sairaanhoitopiirin alueella kenttäjohtotoiminnan hoitaa HUS omalla miehistöllään. (Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2018.)
LUP hoitaa HYKS Jorvin sairaanhoitopiirin alueella kaikki kiireelliset ensihoidon tehtävät,
poislukein potilassiirrot sairaalasta toiseen. Jorvin sairaanhoitopiirin alueella LUP:lla on
kuusi hoitotason ensihoitoyksikköä ympäri vuorokauden valmiudessa ja lisäksi yksi hoitotason ensihoitoyksikkö on valmiudessa kello 8-20 jokaisena viikonpäivänä. Kiireettömät ensihoitotehtävät Jorvin sairaanhoitopiirin alueella hoitaa yksityinen palveluntuottaja. Lohjan- ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella LUP hoitaa kaikki ensihoidon
tehtävät, mukaan lukien alueen sairaaloiden kiireelliset potilassiirrot. LUP:lla toimii Lohjan- ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella kymmenen hoitotason ympärivuorokauden valmiudessa olevaa ensihoitoyksikköä sekä lisäksi kolme ensihoitoyksikköä on valmiudessa kello 8-20, joista kaksi on hoitotason yksikköä ja yksi perustason yksikkö. HUS
– logistiikka hoitaa alueella kaikki kiireettömät ja suunnitellut hoitolaitossiirrot. (Karlsson
2014.)
Koko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueen ensihoitoyksiköt ja hoitovälineet ovat
täysin yhdenmukaiset, millä halutaan helpottaa henkilöstön siirtymistä alueelta ja asemalta toiselle tekemään töitä. Samanlaisella kalustolla ja hoitovälineistöllä työn tekeminen parantaa LUP:n ensihoidossa työssä olevien ensihoitajien ja pelastajien työturvallisuutta.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on ensihoitajia, pelastajia ja paloesimiehiä, jotka
ovat käyneet ajokouluttajakoulutuksen, he kouluttavat ajokouluttajia työvuoroihin käytännön harjoitteita ohjaamaan. Ajokouluttajat järjestävät ensihoitajille ja pelastajille ajoon
liittyvää teoriaopetusta ja käytännön ajokoulutusta vuosittain. Käytännön ajokoulutus on
ollut pääsääntöisesti ajoneuvon käsittelyä ahtaissa paikoissa ja ajoneuvon tilantarpeen
arviointia ja oppimista sekä jarrutus- ja väistötilanteita. Jatkossa on tarkoitus järjestää
koko henkilöstölle laajempi ajokoulutus, joka on säännöllistä ja tasalaatuista kaikille työntekijöille, ei vain päivystystyötä tekeville. Zoll Road Safety -ajonseurantajärjestelmästä
saatavaa tietoa on tarkoitus hyödyntää ajokoulutuksissa ja näin koulutukset pystytään
kohdentamaan paremmin tärkeisiin asioihin hälytys- ja normaaliajossa. Järjestelmästä
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saatava tieto ei ole vaan teoriatietoa, vaan todellisesta ajotilanteesta olevaa tietoa, jolloin
se kohdistuu paremmin koulutuksessa oleviin ensihoidon ammattilaisiin.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen uusien kesätyöntekijöiden perehdytyksessä on yhtenä osana myös ajokoulutus, jossa käydään pieni teoriaosuus ja käytännön harjoitteena
auton käsittelyä ahtaassa tilassa. Ajokouluttajat pitävät perehdytyksen kuuluvan ajokoulutuksen, jossa he hyödyntävät Tapaturva Oy:n sekä Pelastusopiston ajokouluttajakoulutuksesta saamiaan teoriatietoja ja käytännön ajorataharjoitteita opetukseen. Ajokoulutukseen varattu aika on kuitenkin liian lyhyt, jotta heille voitaisiin antaa perusteellinen
ajokoulutus ja varmistua ovatko he valmiit hälytysajoneuvon ajamiseen, tämän vuoksi
jokaisessa työvuorossa kaikilla asemilla on ajokouluttaja, joka käy uusien työntekijöiden
kanssa läpi ajokoulutuksen teoriaa ja käytännön harjoitteita. Kun uusi työntekijä tulee
töihin kesälomakauden ulkopuolella, ei työnantajalla ole resursseja järjestää yksittäisille
työntekijöille omaa ajokoulutusta, vaan koulutus pyritään järjestämään työvuoron yhteydessä, silloin ajokoulutuksen järjestäminen jää työvuoron esimiehen ja työvuoron ajokouluttajan varaan. Kaikilla Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoon töihin palkattavilla työntekijöillä on oltava C1-luokan ajokortti. Ajokortti ei kuitenkaan takaa, että
henkilöllä olisi kokemusta isomman auton ajamisesta, muualta kuin autokoulusta.
4.2

Zoll Road Safety – ajonseurantajärjestelmä

Zollin Road Safety -ajonseurantajärjestelmä on kehitetty hälytysajoneuvojen ajon aikaiseen tietojenkeruuseen. Järjestelmän pystyy seuraamaan ajon aikana useita eri asioita
mm. ajoneuvon nopeutta, sijaintia, käännöksiä, jarrutuksia, kiihdytyksiä, hälytyslaitteiden
käyttöä sekä jarrujen, ajovalojen ja suuntavilkkujen käyttöä. Ajonseurantajärjestelmä rekisteröi ajon aikana tapahtuneet hälytykset liian voimakkaista G-voimista jarrutuksista,
kiihdytyksistä tai kaarreajoista johtuen sekä liian suurista nopeuksista. Laitteisto antaa
kuljettajalle palautetta ajon aikana vaarallisesta ajotyylistä äänimerkein. Kaikki tiedot tallentuvat laitteen järjestelmään, mistä niitä voidaan myöhemmin tarkistella eli laitteisto on
kuin lentokoneiden ”mustalaatikko”. (Zoll 2008.)
Aluksi laitteisto hälyttää hiljaisella naputuksella ja jos ajotyyli ei muutu, hälytysäänet kovenevat ja muuttuvat yhtäjaksoisemmaksi. Äänimerkin avulla pyritään saada kuljettajaa
muuttamaan ajotyyliään turvallisemmaksi. Zoll Road Safety -järjestelmän tietoja voidaan
seurata joko reaaliajassa tai tiedot voidaan lähettää automaattisesti keskustiedostoon
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ensihoitoyksikön palattua asemalle. Tiedostoja voidaan tarkastella jälkikäteen jopa sekunti sekunnilta. (Zoll 2008.)
Järjestelmän selainpohjainen ohjelmisto antaa mahdollisuuden ajoneuvojen tapahtumien monitoroinnin ja raporttien tarkastelemiseen tarvittaessa reaaliajassa paikasta riippumatta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköissä olevat ajonseurantajärjestelmät lähettävät automaattisesti tiedot Wifi- verkon avulla palvelimelle, kun ajoneuvo palaa takaisin asemalle. Palvelimelta voidaan tietoja seurata takautuvasti useiden
vuosien ajan. Laitteen ohjelmistoa voidaan tarvittaessa päivittää ja uudelleen ohjelmoida
etänä, esimerkiksi keliolosuhteiden muututtua äkillisesti. Uudet asetukset päivittyvät ensihoitoyksikön palattua asemalle ja saatua yhteys palvelimeen. Järjestelmän pääkäyttäjä
voi muokata omat hälytysparametrit järjestelmälle. Esimerkiksi talvi ja kesä ajaksi voidaan määritellä omat hälytysrajat. (Zoll 2008.)
Ajonseurantajärjestelmä valvoo ajosuoritusta ja antaa äänipalautetta ajon aikana. Välitön äänipalaute auttaa hälytysajoneuvon kuljettajaa muuttamaan ajotyyliään välittömästi
turvallisempaan suuntaan. Tällä tavalla järjestelmä osaltaan ehkäisee myös vakavien
onnettomuuksien syntymistä. Zoll Road Safety -järjestelmän avulla pyritään parantamaan potilas- ja työturvallisuutta luomalla uudenlainen kulttuuri turvalliseen hälytysajoon. Rauhallisemman ajotyylin ansiosta potilaat saavat turvallisemman tuntemuksen kuljetuksen aikaisesta hoidosta ja voinnin seuraamisesta. Myös ajon aikana mahdollisesti potilaalle suoritettavat hoitotoimenpiteet helpottuvat tasaisemman ajon avulla.
Lisäksi voidaan saada säästöä polttoaine-, huolto- ja korjauskustannuksista. (Zoll
2008.)
4.3

Aineiston keruu ja analysointi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tuli vuoden 2016 keväällä kolme uutta ensihoitoyksikköä, joihin asennettiin Zoll Road Safety -ajonseurantajärjestelmät. Uudet ensihoitoyksiköt olivat 2016 kesäkuusta lähtien ajossa ja ajonseurantajärjestelmä keräsi niistä tietoa
”hiljaisesti” eli laitteisto keräsi tietoja, mutta ei antanut äänimerkkejä vaarallisesta ajotyylistä. Opinnäytetyöhön aineisto kerättiin ajonseurantajärjestelmästä. Tietoja kerättiin
kuukauden ajalta syyskuussa 2016, jonka jälkeen laitteisto kytkettiin alkuvuodesta 2017
varoittamaan ajon aikana havaittavasta vaarallisesta ajotyylistä. Kun laitteisto oli äänimerkeillä varoittanut vaarallisesta ajotyylistä, seuraavat tietojen keräysjaksot olivat syyskuussa 2017 ja elokuussa 2018. Näiden ajanjaksojen tietoja verrataan syyskuussa 2016
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kerättyyn ”hiljaiseen” tietoon ja analysoidaan ajotyylissä tapahtunutta muutosta. Kaksi
tutkimuksessa mukana olevaa ensihoitoyksikköä toimivat Espoon kaupungin alueella ja
molemmille tulee suurin piirtein yhtä paljon ensihoidontehtäviä ja kilometrejä vuorokauden aikana. Kolmas ensihoitoyksikkö jouduttiin jättämään pois tutkimuksesta sen jouduttua kolariin elokuussa 2016 ja tämän takia se oli pois valmiudesta ensimmäisen seurantajakson ajan ja ajonseurantalaitteessa ilmenneiden toimintahäiriöiden takia seuraavien
ajanjaksojen aikana.
Tutkimuksen yhteistyökumppanina laitteen teknisissä asioissa toimii Zoll Road Safety järjestelmän jälleenmyyjänä Suomessa toimiva Medidyne. Medidyne ei ole muulla tavoin
mukana tutkimuksessa. Tiedonkeruu ajonseurantajärjestelmästä toteutuu Zollonline ohjelman avulla, mistä pystytään tarkastelemaan jokaisen yksikön ajoseurantatietoja ja
hakemaan ajonseurantajärjestelmän antamien hälytyksen aiheet. Kaikkien ajanjaksojen
tietoja vertaillaan ja käydään mahdolliset muutokset ajotavoissa läpi. Opinnäytetyössä
Zollonline -järjestelmästä saadut tulokset siirretään Microsoft Office Excel 2010 ohjelmaan, jotka sitten analysoidaan tilastollisesti.
G-voimat eroteltiin pienempiin ja suurempiin hälytyksiin, muuten G-voimien hälytysten
aiheuttajaa ei eroteltu, eli johtuiko hälytys liian kovasta jarrutuksesta vai kaarreajosta.
Molemmat yksiköt toimivat hyvin saman oloisissa kaupunkiolosuhteissa, joka lisää Gvoimista johtuvia hälytyksiä, äkkinäisiä jarrutuksia ja risteyksistä johtuvia käännöksiä.
Nopeus jaettiin pienempään ja suurempaan hälytystasoon, järjestelmästä saatujen tietojen mukaan. Nopeudesta johtuvat hälytykset jakautuvat ajonseurantajärjestelmässä
vielä kahteen luokkaan: ei hälytysajo ja hälytysajo. Ei hälytysajoa ajettaessa ajonseurantajärjestelmä antaa pienemmän ”rätisevän” hälytyksen 131km/h ylityksen jälkeen ja jos
nopeus ylittää 141km/h hälytystaso nousee suurempaan, jatkuvaan kovaan hälytysääneen. Vastaavasti hälytysajoa ajettaessa ajonseurantalaitteen alempi hälytystaso on
151km/h ja suuremman hälytyksen raja on 155km/h ylittyessä. Tässä opinnäytetyössä
näitä ei eroteltu toisistaan, koska tutkimuksessa mukana olevien ensihoitoyksikköjen toimintaympäristö on kaupunkimainen ja ajonseurantalaite ei hälytä taajama nopeuksilla.
Seurannan ensihoitoyksikköjen toiminta-alueella on myös suurempia väyliä ja moottoriteitä, missä hälytysrajojen ylityksiä saattaa kuitenkin tulla.
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Aineistoa kerätessä vuorokausi jaettiin neljään kuuden tunnin ajanjaksoon, alkaen kello
00.00 ja päättyen kello 24.00, koska opinnäytetyössä haluttiin kartoittaa, vaikuttaako
vuorokauden aika ensihoitajien ajokäyttäytymiseen.
Opinnäytetyön aineisto analysoitiin syyskuussa 2018 laskemalla aineistosta frekvenssejä. Aineistosta huomasi selkeästi, miten ajonseurantajärjestelmä oli vaikuttanut ensihoitajien ajotyyliin. Ajotyyli oli rauhoittunut ja hälytykset vähentyneet seurantajaksojen
aikana, mikä ajonseurantajärjestelmän hankinnan tarkoitus olikin.

5
5.1

Opinnäytetyön tulokset
Ylinopeudet ensihoidossa

Vaikka tutkimuksen aikana nopeuksista johtuvat korkeammat hälytykset olivat vähentyneet syyskuun 2016 26:sta elokuun 2018 kolmeen (Kuvio 2), niin nopeudet olivat kuitenkin liian suuret kaupungin läpi menevillä moottoriteillä. Molemmilla ensihoitoyksiköillä
ajonseurantajärjestelmä oli mitannut yli 160km/h olevat nopeudet moottoritiellä tai useamman samansuuntaisen kaistan tieosuudella. Nopeudet olivat nopeasti laskeneet noin
140km/h, kun järjestelmä oli hälyttänyt nopeuden rajan ylityksestä.
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Kuvio 2. Ylinopeus
5.2

G-voimista johtuvat hälytykset

Syyskuussa 2016 laitteista kerättiin aineistoa, ilman että hälytykset olivat päällä eli kuljettajat eivät kuulleet ajonseurantajärjestelmän hälytyksiä. G-voimista johtuvia hälytyksiä
oli yhteensä 1449, joista suuremman G-voiman hälytyksiä oli 324. Ylinopeudesta johtuvia hälytyksiä oli 69, joista 26 oli korkeamman ylinopeuden hälytyksiä.
Vastaavasti syyskuussa 2017 ja elokuussa 2018 laitteista kerättiin aineistoa, jolloin hälytykset olivat päällä ja kuljettajat kuulivat äänimerkin vaarallisesta ajotyylistä. Syyskuussa 2017 G-voimista johtuvia hälytyksiä oli 292, joista suuremmasta G-voimasta johtuvia oli 74. Ylinopeudesta vastaavalla ajalla tuli hälytyksiä yhteensä 9, joista 3 johtui
korkeamman rajan ylittävästä nopeudesta. Viimeinen jakso oli elokuussa 2018, jolloin
hälytyksiä G-voimista tuli yhteensä 122 kertaa, näistä 29 johtui suuremman G-voiman
hälytyksistä. Ylinopeuden aiheuttamia hälytyksiä oli yhteensä 6, joista korkeimpien nopeuksien osuus oli 3.
G-voimien aiheuttamat hälytykset vähentyivät seurannan aikana syyskuun 2016
1449:stä elokuun 2018 122:n hälytykseen (Kuvio 1). Tämä kertoo siitä, että ajamisessa
on otettu paremmin huomioon ennakointi risteys- ja kaarrealueilla. Tuloksista näkee selkeästi, miten ajonseurantajärjestelmä on vaikuttanut ensihoitajien ajoon rauhoittavalla
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tavalla. Ylinopeudet ovat vähentyneet noin kymmenesosaan alkuperäisestä ja ajo on
muuttunut ennakoivampaan suuntaan, koska myös G-voimien hälytykset ovat vähentyneet jopa alle kymmenesosaan syyskuun 2016 seurantajaksosta.
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Kuvio 1. G-voimat
5.3

Hälytysten jakautuminen eri vuorokaudenaikoihin

Tutkimuksessa ei tullut selkeästi esille mitään vuorokauden aikaa, milloin nopeuden- ja
G-voimien hälytyksiä olisi tullut enemmän. Ajonseurantajärjestelmän hälytykset jakautuvat samalla tavalla kuin ensihoidon tehtävätkin, eli aineistosta ei tullut esille, että esimerkiksi ylinopeuksia ajettaisiin enemmän ilta- ja yöaikaan vaan ylitykset ajoittuvat tasaisesti koko vuorokaudelle tehtävien mukaan.

6

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavauus

Tutkimuslupa myönnettiin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta 17.10.2016. Opinnäytetyössä ei tule missään vaiheessa ilmi potilaiden eikä työntekijöiden henkilötietoja. Tutkimusta tehdessä noudatettiin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita sekä avoimuutta
ja vastuullisuutta. (Varantola ym. 2012).
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Opinnäytetyön aineisto analysoitiin huolellisesti ja hyviä tutkimustapoja noudattaen. Saatuihin tietoihin ei vaikutettu millään tavoin ja tuloksia analysoitaessa laitteen valmistaja
Zoll ei ollut millään tavalla mukana. Opinnäytetyön tulokset luovutetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön ajokoulutusten suunnittelua varten.
Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos edellyttää, että opinnäytetyöstä saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja että tietoja pääsee tarkastelemaan vain rajoitettu ja ennalta
sovittu henkilöstö. Opinnäytetyön aineistokeruuseen osallistui ainoastaan opinnäytetyöntekijä yksin eikä ketään muita ei ollut tilanteessa paikalla. Ajonseurantajärjestelmän
tietoihin on oikeudet vain kolmella ajoneuvotyöryhmään kuuluvalla ensihoitajalla, mutta
muilla kuin opinnäytetyöntekijällä, ei ollut osuutta opinnäytetyössä.
Opinnäytetyön validiteetti eli luotettavuus pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi
luotettavan ja tarkoituksen mukaisen tiedon ansiosta (Paasivaara ym 2013, 160). Opinnäytetyön aineisto kerättiin Zoll Road Safety -ajonseurantajärjestelmän keräämistä tiedoista, mistä saadaan luotettavaa ja puolueetonta tietoa. Tietojen keräämisessä ja analysoinnissa on oltu tarkkoja ja huolellisia. Kerätty aineisto ei ole ollut muiden kuin opinnäytetyön tekijän nähtävillä. Kerätty aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.
Opinnäytetyön ensimmäisen seurantajakson aikana ajonseurantajärjestelmän hälytyksiä ei pidetty päällä, mistä saatiin hyvä vertailutulos seuraaville seurantajaksoille. Opinnäytetyössä vertailtiin ensimmäisen ja kahden seuraavan jakson tuloksia, minkä perusteella pystyttiin saamaan luotettavia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vertailujaksojen
aikana, molemmilla ensihoitoyksiköillä oli noin 300 tehtävää kuukaudessa, näin molempien tulokset ovat hyvin tasavertaisia. Näillä tiedoilla saatiin luotettavaa tietoa ensihoitajien ajokäyttäytymisestä ja niissä tapahtuneissa muutoksissa.

7

Pohdinta

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä tapahtuu tehtävämäärään verrattuna vähän liikennevahinkoja. Vahinkoilmoituksia kirjattiin vuonna 2018 15kpl, jotka
kaikki olivat pieniä kolhuja, samalla ajalla koko LUP:n alueella tehtäviä oli n 43 000kpl.
Läheltä piti -tilanteita tapahtuu kuitenkin paljon enemmän, mutta niistä ei kovinkaan use-
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asti kerrota eikä myöskään dokumentoida vaan kuljettaja haluaa pitää ne omana tietonaan. Ennakointi, tasainen ajotapa, sääolosuhteet ja muiden liikenteessä olevien huomioiminen ovat asioita, millä ensihoitaja voi itse vaikuttaa turvalliseen ajamiseen. Kaikkia
liikenteessä eteen tulevia vaaratilanteita ei voida kokonaan välttää, kun ei voida vaikuttaa muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytymiseen tai luonnoneläinten tulemiseen tielle.
7.1

Johtopäätökset

Opinnäytetyön tulokset antavat selvän kuvan ajonseurantajärjestelmän tarpeellisuudesta hälytysajoneuvoissa. Tuloksista voi huomata, kuinka järjestelmän antamien äänimerkkien avulla kuljettaja muuttaa ajotapaa ennakoivammaksi. Ennakoivalla ajolla vähennetään turhia jarrutuksia ja kiihdytyksiä, ennakoidaan risteykset ja kaarteet vähentämällä ajoissa nopeutta sekä ei ajeta turhaan ylinopeutta teillä. Nopeuden nostaminen
esimerkiksi 10 km matkalla 80km/h:ssa 100km/h:ssa, voittaa ajassa vain 1,5 minuuttia.
Samoissa nopeuksissa jarrutusmatka kuivalla asfaltilla kasvaa 50metristä 71metriin ja
märällä asfaltilla 63 metristä 92 metriin. (Liikenneturva.) Pitäisikö ajonseurantajärjestelmä saada jatkossa kaikkiin hälytysajoneuvoihin, jotta ennakoiva ajotapa lisääntyisi.
Ajonseurantajärjestelmästä saatavan tiedon perusteella pystytään kohdentamaan ajokoulutusta entistä paremmin. Järjestelmästä saatujen tietojen perusteella risteysalueille
ja kaarteisiin ajetaan hälytysajossa liian kovalla nopeudella, jotka aiheuttavat G-voimien
ylityksistä hälytyksiä. Zollonline -järjestelmästä saatavaa tietoa ja grafiikkaa pystytään
käyttämään ajokoulutuksen tukena ja käytännön esimerkkeinä. Ylinopeuksista saadaan
ajonseurantajärjestelmästä tietoa lähinnä vain suuremmilta tieosuuksilta, joissa nopeudet nousevat suuriksi. Järjestelmän heikkous on taajama-alueiden nopeuksien seurannan puuttuminen.
Tässä opinnäytetyössä käytetty ajonseurantajärjestelmä on hyvä ja hyödyllinen silloin,
kun se toimii, mutta tietojen tallennuksessa on LUP:n yksiköissä ollut ongelmia. Järjestelmä on saattanut mennä virhetilaan eikä kerää ajotietoja ollenkaan, ilmoittamatta siitä
millään tavalla kuljettajalle tai järjestelmän valvojalle. Järjestelmän valvoja huomaa ongelman vasta käydessä Zollonline -järjestelmässä. Samanaikaisesti voi olla yksi tai useampi ensihoitoyksikkö virhetilassa, jolloin laite ei kerää mitään tietoja tai osa tiedoista ei
ole välittynyt palvelimelle ollenkaan. Järjestelmän valvojalla ei ole mahdollisuuksia tehdä
asialle muuta kuin käydä ”boottaamassa” laite ja jos tämä ei auta, niin maahantuojan
edustajan pitää käydä huoltamassa laitetta. Seurantajakson aikana näitä tilanteita oli
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paljon. Valmistaja ei ole saanut laitetta luotettavammaksi näiden kolmen vuoden aikana,
kun laite on ollut LUP:lla käytössä. Tietojen siirtäminen Zollonline -järjestelmästä Excel muotoon ei onnistunut, vaan siirretyt tiedot olivat epäluotettavia ja päivämäärät menivät
sekaisin. Tietojen epäluotettavuuden takia opinnäytetyössä tiedot jouduttiin hakemaan
järjestelmästä yksitellen, samalla tarkistamalla päivämäärän paikkansapitävyys. Tietojen
kerääminen Zollonline -järjestelmästä vei aikaa, minkä vuoksi opinnäytetyössä seurattavien ensihoitoyksiköiden määrää jouduttiin vähentämään.
Tekniikka ja toiminnot kehittyvät kovaa vauhtia ja samalla tulee lisää kilpailua myös hälytysajoon soveltuvista ajonseurantalaitteista. Laitteiden kehitystä pitää seurata tarkasti,
mitä uutta valmistajat saavat aikaiseksi. Markkinoille on jo tullut järjestelmiä, joista löytyy
samanlaisia seurantamahdollisuuksia kuin tässä opinnäytetyössä käytetyssä järjestelmässä, mutta niihin voi halutessaan lisätä usealla kameralla toteutettavaa tallennettavaa
kameratekniikkaa sekä ajoneuvon ulkopuolelle että sisälle hoitotilaan. Tällaisen järjestelmän käyttö varmasti lisääntyy ensihoidon ajoneuvoissa. Voidaan myös pohtia pitäisikö järjestelmä tulevaisuudessa olla palkollinen kaikissa hälytysajoneuvoissa.
Tällä hetkellä uusien autojen turvallisuustekniikka etenee kovaa vauhtia eteenpäin, tästä
lisääntyvästä tekniikasta pitäisi pystyä ottamaan hyöty myös ajonseurantajärjestelmiin.
Uusimmissa autoissa kameratekniikka lukee nopeudet liikennemerkeistä ja navigaattoreissa on tieto tiekohtaisista nopeusrajoituksista. Tällaista uutta tekniikkaa hyödyntämällä ajonseurantajärjestelmä pystyisi seuraamaan myös taajama-alueiden nopeuksien
ylityksiä. Järjestelmien kehittyessä saadaan varmasti uusia ominaisuuksia myös tietojen
keräämiseen, vertailuun ja hallintaan.
7.2

Turvallinen hälytysajoneuvolla ajo

Turvallinen hälytysajo alkaa jo ennen ajoon lähtemistä, selvittämällä reitti mistä kannattaa ajaa kohteeseen tai hoitopaikkaan, aina suorin reitti ei ole nopein kohteen saavuttamiseksi. Hyvin suunniteltu reitti säästää usein sen ajan, mitä reitin suunnitteluun käytettiin.
Hälytysajoneuvolla on tarkoitus viedä hoito potilaan luo ja mahdollisesti kuljettaa hänet
hoitopaikkaan turvallisesti. Tärkeintä ei ole ajaa kovaa kohteeseen, vaan tärkeämpää on
ajaa ripeästi ja turvallisesti muu liikenne huomioiden. Hälytysajoneuvon kuljettaja vastaa,
että matka on turvallinen ja hän ei aiheuta ajamisellaan lisä vaaraa tai vahinkoa potilaalle
eikä muille tiellä liikkujille. Tilannenopeuden tulee olla sellainen, että muut tielläliikkujat
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pystyvät havaitsemaan ajoneuvon sekä ensihoitoyksikön ajoreitin valinnan. Ajettaessa
liian kovaa riskirajoilla, onnettomuusriski kasvaa huomattavasti. Ensihoitoyksikön kolaroidessa matkalla, ei päästä koskaan kohteeseen hoitamaan mahdollista hätätilapotilasta tai matka sairaalaan keskeytyy.
Turvallisella ja ennakoivalla ajotavalla on merkitystä monessa asiassa ensihoitajan
työssä. Rauhallisempi ajotapa parantaa potilas- ja työturvallisuutta, lisäksi hälytysajon
aiheuttama stressiä voidaan vähentää rauhallisemmalla ajotavalla. Tasaisella ja ennakoivalla ajotavalla kipeän potilaan olo paareilla on levollisempi. Rauhallisemmasta ajotavasta työnantaja saa säästöä polttoaine- ja huoltokustannuksissa sekä mahdollisesti vähentyneinä kolarointikustannuksina. Ajonseurantajärjestelmästä saatava hyöty voi olla
jopa yhteiskunnallisesti katsottuna merkityksellinen, jos ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat
kustannukset laskevat.
Ajonseurantajärjestelmä ei ole ainoa ratkaisu turvallisempaan ajotapaan, vaan kaikkein
tärkein muutos pitää lähteä ratin ja penkin välistä eli kuljettajasta itsestä. Ajonseurantajärjestelmän antamien äänimerkkien avulla kuljettajan ajotapa voi muuttua turvallisemmaksi. Hälytysajossa tapahtuu yllättäviä asioita, joita kuljettaja ei voi ennakoida, tämän
vuoksi kaikkia ajonseurantajärjestelmän antamia hälytyksiä ei voida kokonaan poistaa.
Ajonseurantajärjestelmä on aiheuttanut myös negatiivisia tuntemuksia kuljettajissa ja
osa heistä poisti kaiuttimesta johdot vuoron alkaessa, ettei ajonseurantalaitteen hälytykset häiritse heitä työvuoron aikana. Tähän asiaan puututtiin ja pinta-asennus kaiuttimet
muutettiin toisen mallisiksi, ettei johtoihin päässyt käsiksi, sen jälkeen laiteet saivat olla
rauhassa. Laite- ja ajokoulutus ennen hälytysten päälle laittamista, olisi saattanut joidenkin ensihoitajien kohdalla pienentää negatiivisia tuntemuksia laitetta kohtaan.
Ensihoitajien pitää olla esimerkkinä liikenteessä ja näyttää omalla ajamisella, miten liikenteessä tulee käyttäytyä. Ensihoitoyksikön ei ole hyväksyttävää ajaa ylinopeutta ilman
hälytysvaloja, tähän sitä ei mikään tieliikennelakikaan oikeuta. Liikennekäyttäytymisen
pitää olla ennakoivaa, kuljettajan tulee jättää riittävät turvavälit muihin tiellä liikkuviin ja
hän ei saa poukkoilla kaistalta toiselle. Ensihoitoyksikkö on myös työnantajan näkyvä
käyntikortti, minkä liikkumista liikenteessä kansalaiset seuraavat ja antavat silloin tällöin
siitä myös palautetta.
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Ajoturvallisuus on monen tekijän yhteisvaikutus, siihen vaikuttavat mm. kuljettajan vireystila, kuljettajan stressi, ajoneuvon kunto, ajon aikaiset häiriötekijät, keliolosuhteet,
muut tiellä liikkujat ja epäselvä osoite. Kiireellinen hälytysajo myös lisää kuljettajan stressiä, mikä voi johtua esimerkiksi tehtävän esitiedoista. Esitietojen mukaan voi olla tarve
saavuttaa kohde mahdollisimman nopeasti tai huonokuntoinen potilas pitäisi kuljettaa
sairaalaan kiireesti. Kuljettaja voi kuulla hoitotilasta potilaan voinnin heikkenevän, hän
saattaa tehdä, lisääntyneen stressin vuoksi, virhearviointeja ajamisessa. Pienikin kuljettajan herpaantuminen omasta tehtävästään voi aiheuttaa suuria vahinkoja. Kuljettajalla
on suuri vastuu ja kallisarvoinen lasti, mukana on työpari, potilas sekä mahdollisesti lääkäri saattamassa potilasta sairaalaan sekä työnantajan hänen käyttöön antama kalusto,
millä hän ajaa.
Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kuitenkin pienillä nopeuksilla ja piha-alueilla, jolloin vahingot jäävät yleensä vähäisiksi, lähinnä pieniksi naarmuiksi ja peltivaurioiksi.
Kaikkia tällaisia vaurioita ei voida kokonaan ehkäistä. Kuljettajan tuntiessa ensihoitoyksikön hallintalaitteet ja ulkomitat sekä harjoitellut ensihoitoyksikön käsittelyä ahtaissa
paikoissa, voitaisiin monilta kolhuilta välttyä. Suuremmilla nopeuksilla seuraukset voivat
olla todella ikävät, ne eivät enää ole vain materiaaliin kohdentuvia vaan voi aiheuttaa
myös henkilövahinkoja tai pahemmassa tapauksessa tilanteessa joku kuolee. Suurissa
nopeuksissa korostuu muun liikenteen ennakointi, havainnointi ja tilannenopeuden ymmärtäminen, koska pienikin virhe voi aiheuttaa suuria tuhoja.
Ensihoidossa ei voida mitään vallitseville keliolosuhteille vaan tehtävälle on lähdettävä
kaikissa olosuhteissa. Keliolosuhteet saattavat myös muuttua nopeasti tehtävän aikana,
jolloin tilanne saattaa yllättää kuljettajan. Kuljettajan pitää olla koko ajan tilannetietoinen
vallitsevista keliolosuhteista ja ottaa ne huomioon sekä keskittyä vain ajamiseen, jotta
voidaan varmistaa turvallinen pääsy potilaan luo, sieltä hoitopaikkaan ja takaisin asemapaikalle.
Ammattikorkeakouluissa, joissa voi suorittaa Ensihoitaja AMK -tutkinnon, ei ole kaikissa
otettu huomioon erikseen ajokoulutusta, vaikka se on iso osa ensihoitajan työtä. Joissakin oppilaitoksissa ajokoulutusta opetetaan muun ensihoidon opetuksen yhteydessä pelkästään teoriassa ja kaikki ajoharjoittelut jäävät tulevien työnantajien vastuulle. Kuitenkin
muutamissa oppilaitoksissa ensihoitaja AMK -opiskelijat saavat parhaimmillaan ajoharjoittelua harjoitusradalla 8 tuntia tai osa harjoitteluista korvataan ajosimulaattorilla tapah-
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tuvalla ajoharjoittelulla (Hämäläinen 2018). Moni oppilaitos tekee yhteistyötä ajoharjoitteluissa paikallisen pelastuslaitoksen tai Kuopion Pelastusopiston kanssa, tällä tavalla
oppilaitos saa päivitettyä ajankohtaista opetusta oppilailleen hälytysajoneuvolla ajamisesta. (Hämäläinen 2018; Paulin 2018; Smahl 2018). Varsinkin pääkaupunkiseudulle sijoittuvilla oppilaitoksilla on vaikeaa tarjota ajoharjoittelua harjoitusradalla, korkeiden kustannusten ja opettajien resurssipulan takia. Metropolian Ammattikorkeakoulu käyttää
opetuksessa jonkin verran koululla olevaa ajosimulaattoria oppilaiden ajokoulutukseen.
(Mikkonen 2018.)
7.3

Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset

Opinnäytetyöni keskittyi vain ajonseurantalaiteen tulosten tulkintaan, mutta jatkossa olisi
mielenkiintoista nähdä onko järjestelmä vaikuttanut ajoneuvojen huoltokuluihin ja polttoainekulutuksiin. Näiden asioiden tutkimiseen tarvitaan useamman vuoden seuranta, jotta
voidaan saada tarpeeksi luotettavaa tiet asiasta. Tämä voisi olla hyvä jatkotutkimusaihe
esim. ensihoitaja AMK-opiskelijoille.
Ajonseurantajärjestelmiä voisi kehittää hyödyntämään ajoneuvojen ja navigaattoreiden
nykyisiä ominaisuuksia tiekohtaisten nopeusrajoitusten tunnistamisesta. Tunnistamalla
tiekohtaisen nopeusrajoituksen, järjestelmästä saataisiin enemmän hyötyä kaupunki- ja
taajama- ajossa. Nykyisillä asetuksilla voidaan ajonseurantajärjestelmällä reagoida vain
maatienopeuksien ylityksiin, mutta kaupunkialueilla voi olla suhteessa vielä suurempia
nopeusrajoitusten ylityksiä ilman että laite hälyttää. Jos laite tunnistaisi nopeusrajoitukset, asetuksiin voisi laittaa hälytysrajaksi esim. 30km/h ylityksen, minkä jälkeen laite hälyttäisi.
Kameratekniikkaa on jo nyt yhdistetty uusimmissa ajonseurantajärjestelmissä. Tällä tekniikalla on suuri merkitys liikenneonnettomuustilanteissa, kun tapahtumat voidaan katsoa kameran tallenteelta jälkikäteen. Tallenteilla olevia ajotilanteita voidaan käyttää
myös LUP:n ajokoulutuksissa, näyttämällä koulutustilaisuudessa kuvamateriaalia todellisista ajotilanteista.
Ajonseurantalaitteen pitäisi lähettää viesti laitteen tietojen pääkäyttäjälle, jos nettiyhteyttä ajoneuvoon ei saada. Tässä opinnäytetyössä käytetyssä laitteessa tällaista ominaisuutta ei ole ja sen vuoksi on ollut useita kertoja tilanteita, milloin ensihoitoyksikköjen
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tietoja ei ole siirtynyt järjestelmään. Vika yhteysongelmiin on saattanut olla aseman verkkoyhteyksissä, mutta useasti myös itse laitteessa. Kehittämistä näissä asioissa vielä on,
mutta uskon tekniikan parantuvan ja laitteiden kehittyvän lähivuosien aikana.
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