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- Opetusvideo tarkennetun tilanarvion tekemisestä ja hoito-ohjeen pyytämisestä
Ensihoidon turvallisuudesta puhuttaessa kliinisen osaamisen lisäksi ei-tekniset taidot ovat
suuressa osassa. On todettu, että yleisimpiä hoitoalalla sattuvia haittatapahtumia edeltää
inhimillinen virhe. Heikko kommunikaatio ja tiedonvälityksen puute ovat suurimmat
turvallisuusriskit tiimityöskentelyssä. Nämä virheet ja turvallisuusuhat voisivat olla ehkäistävissä,
mikäli CRM-menetelmä ja ei-tekniset taidot sekä niiden ajatusmallit olisivat paremmin
ensihoitajilla tiedossa ja mukana päivittäisessä toiminnassa. CRM:n ja ei-teknisten taitojen
pohjalta on kehitetty menetelmiä ja toimintatapoja, jotka keskittyvät kommunikaation ja
tiedonvälityksen parantamiseen ja tehokkuuteen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda
kattavan kirjallisuuskatsauksen pohjalta opetusvideo CRM:n ja ei-teknisten taitojen
hyödyntämisestä ensihoidossa tarkennetun tilanarvion aikana.
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kerrotaan CRM-menetelmän ja ei-teknisten taitojen
merkityksestä osana turvallista ensihoitoa niin työ- kuin potilasturvallisuuden näkökulmasta. Työ
rajautuu potilaan tarkennettuun tilanarvioon ja hoito-ohjeen pyytämiseen lääkäriltä.
Opinnäytetyössä käsitellään niitä työ- ja potilasturvallisuuteen liittyviä CRM-menetelmän osia ja
ei-teknisiä taitoja, jotka korostuvat tässä ensihoitovaiheessa.
Opinnäytetyössä tuotettiin kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva opetusvideo. Videolla
konkretisoidaan, kuinka työ- ja potilasturvallinen ensihoito toteutuu käyttäen CRM-menetelmää ja
ei-teknisiä taitoja. Video ja kirjallisuuskatsaus on toinen osa kolmen opinnäytetyön kokonaisuutta.
Opetusvideo on Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen käytössä.
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When addressing the safety in emergency medical service both clinical and non-technical skills
play an important part. It has been noted that the most common damage events in the medical
care happen due to a human mistake. Weak communication and the lack of shared information
are the biggest safety hazards when working as a team. These mistakes and safety hazards could
be avoided if paramedics had a better knowledge in CRM and non-technical skills and if they
would use those methods daily. There are systems and methods which are based on the CRM
and non-technical skills and they focus on improving communication, sharing information and
efficiency.
This active thesis demonstrates the importance of CRM and non-technical skills as a part of safe
emergency medical service from the standpoints of both work and patient safety. The thesis
performing specified status evaluation and requesting instructions of treatment from the doctor.
The thesis focuses on the parts of the CRM and non-technical skills which are emphasized in this
emergency phase.
The objective was to make an educational video based on the overview of the theoretical
literature. The video concretizes how to perform a work and patient safe emergency medical
service using CRM and non-technical skills. This video and the thesis are the second part of a
three-part video series. The educational video is in use of Turku University of Applied Sciences
and Southwest Finland Emergency Services.
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1 JOHDANTO
Työturvallisuuden merkitys on korostunut ensihoidossa suuresti viime vuosien aikana.
Tämä johtuu muun muassa lisääntyneistä uhka- ja väkivaltatilanteista ensihoitajia kohtaan. (SPAL 2018) Tilanteiden kehittymiseen vaikuttaa usein monet eri tekijät ja näitä
ovat muun muassa ensihoitajien oma toiminta, potilaan tai muiden läsnäolevien henkilöiden toiminta, organisaatiosta johtuvat tekijät sekä toimintaympäristö (Jauhanen ym.
2017, 27). Työturvallisuutta on tutkittu ensihoidossa tähän mennessä hyvin vähän,
vaikka työturvallisuusriskit tiedetään ja tunnistetaan. Ensihoidossa turvallisuus yhdistetään yleensä niin potilaan turvallisen hoidon toteuttamiseen kuin työntekijöiden turvallisuuteen. (Nurkka & Saikko 2017, 9)
Suomen terveydenhuollossa seurataan vuosittain potilasvahinkotilastoja, joiden pohjalta
terveydenhuoltoa sekä sen kehitystä halutaan parantaa potilasvahinkojen vähentämiseksi. Vuosina 2012 - 2016 potilasvahinkoilmoituksia ilmoitettiin Suomessa joka vuosi
enemmän kuin edellisinä vuosina. Positiivista kuitenkin oli, että poikkeuksina aikaisemmista vuosista, vuonna 2017 ilmoituksien määrä oli muutama sata vähemmän verrattuna
vuoteen 2016. Yli 90 % vuoden 2017 vahinkoilmoituksista liittyi hoitovahinkoihin. (Potilasvakuutuskeskus 2017)
Ensihoidossa työympäristö on usein muuttuva ja kohteesta tai potilaasta saatava tieto
osittain puutteellista. Tähän nähden raportoitujen potilasvahinkojen määrä ensihoidossa
on pieni. (Kuisma 2017, 71) Ensihoidossa toiminta on tiimityöskentelyä ja tällä tavoin
potilasturvallisuutta pystytään edistämään tehokkaammin. Tiimityöskentelyssä kaikki
tuovat toimintaan oman ammattitaitonsa, jolloin resurssit pystytään kohdistamaan tehokkaasti oikeisiin asioihin. (Alanen ym. 2016a, 14–15)
Turvallisen toiminnan edistämiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja
terveydenhuollon eri erikoisaloilla. Ne ovat tulleet terveydenhuoltoon ja sitä kautta ensihoitoon muilta turvallisuuskriittisiltä aloilta, kuten puolustusvoimilta sekä ilmailualalta.
(Helovuo ym. 2012, 183–187) Kehitetyt menetelmät ja toimintatavat keskittyvät lähinnä
kommunikaation parantamiseen ja sen tehokkuuteen tiimin kesken, sillä heikon kommunikaation sekä tiedonvälityksen puutteiden on todettu olevan suurimmat turvallisuusriskit
tiimityöskentelyssä (Kinnunen & Peltomaa 2009, 86; Snellman 2009, 36; Helovuo ym.
2012, 72). Terveydenhuollossa työkaverit ovat usein tuttuja toisilleen, jolloin toiminta
saattaa tuntua niin selkeältä yhdessä, että kommunikointi jää vajavaiseksi. Tämä voi ai-
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heuttaa yhteisen tilannekuvan katoamisen joka pahimmillaan voi johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Tästä syystä tiedonkulku ja kommunikointi ovat tärkeimpiä tekijöitä potilasturvallisen hoidon varmistamiseksi. (Helovuo ym. 2012, 72, 189) Laadukkaalla tiimityöskentelyllä ja tehokkaalla kommunikaatiolla pystytään tutkitusti vähentämään potilasvahinkoja. Tästä syystä turvallisuuden edistämiseksi ei riitä ainoastaan kliininen osaaminen vaan hoitohenkilökunnalta vaaditaan myös muita ominaisuuksia. (Alanen ym. 2016a, 15–16)
Kehitettyjä ja merkityksellisimpiä toimintatapoja ovat CRM-menetelmä sekä ei-tekniset
taidot. CRM eli crisis resource management tarkoittaa vapaasti suomennettuna kriisitilanteiden hallintaa. Tätä tapaa ja ei-teknisiä taitoja suosimalla tiimi pystyy hyödyntämään
käytössä olevat resurssit tehokkaasti. (Helovuo 2011) CRM-menetelmään sisältyy 15
ydinkohtaa, jotka kaikki ohjaavat tehokkaaseen toimintaan. Ei-tekniset taidot ovat osittain tulleet paikkaamaan CRM-menetelmää, koska se koetaan selkeämpänä. (Nyström
2017, 195) Ei-tekniset taidot koostuvat neljästä eri luokasta, jotka tarkentuvat vielä useampaan osatekijään (Helovuo ym. 2012, 186–187).
Tämä opinnäytetyö on toinen osa kolmen opinnäytetyön sarjaa aiheesta turvallinen ensihoitotyö työ- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Koko opinnäytetyökokonaisuudessa luodaan kolmen videon sarja, joissa esitetään yksi realistinen potilasskenaario
aina potilaan kohtaamisesta tarvittavan hoidon antamiseen asti. Videoihin kehitetään käsikirjoitukset, jonka pohjalta videot kuvataan. Tavoitteena on luoda videon katsojalle käsitys siitä, miten ensihoitaja pystyy omalla käytöksellään ja toiminnallaan parantamaan
niin omaa, työparin kuin potilaankin turvallisuutta.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva informatiivinen opetusvideo. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan CRM-menetelmää ja eiteknisiä taitoja työ- sekä potilasturvallisuuden näkökulmasta. Opinnäytetyössä korostetaan näiden menetelmien tarkoitusta ja hyötyä. Opinnäytetyön laajuus rajautuu ensihoitotehtävän tarkennetun tilanarvion tekoon, johon sisältyy myös hoito-ohjeen pyytäminen
lääkäriltä. Opinnäytetyössä tulee esiin työ- ja potilasturvallisuutta koskevia asioita ensihoitajien toimiessa kohteessa ja tarkemmin vielä potilaan kotona.
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Turun ammattikorkeakoulu ja ohjaavina
opettajina toimivat terveystieteiden tohtori ja ensihoidon yliopettaja Jari Säämänen sekä
filosofian tohtori ja terveystieteiden maisteri Maika Kummel. Opetusvideon saa käyttöönsä Turun ammattikorkeakoulu sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitos.
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva informatiivinen opetusvideo. Sitä tullaan käyttämään Turun ammattikorkeakoulussa opiskelumateriaalina, jonka lisäksi se jaetaan Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön.
Videossa tullaan tarkastelemaan työ- sekä potilasturvallista ensihoitotyötä. Videolla ensihoitajat tulevat toimimaan kohteessa potilaan kotona ja videolla halutaan korostaa
CRM-menetelmää ja ei-teknisiä taitoja työparityöskentelyn muodossa. Videon ensihoitovaihe tulee olemaan tarkennettu tilanarvio ja siihen sisältyen hoito-ohjeen pyytäminen
lääkäriltä. Videossa ei tulla käsittelemään kliinisten hoitotoimenpiteiden tekoa. Video tulee olemaan toinen osa potilaan ensihoitokokonaisuutta kolmen videon sarjassa.
Ensihoidon työturvallisuutta on alettu tutkia lähivuosina enemmän muun muassa uhkaja väkivaltatilanteiden lisääntymisen vuoksi. Potilasturvallisuudesta, CRM:stä ja ei-teknisistä taidoista on olemassa paljon erilaista teoriatietoa ja tutkimuksia, mutta monesti opetusvideot koskevat enemmän potilaan hoitoon liittyvää kliinistä osaamista. Kirjallisuuskatsauksen ja videon tarkoituksena on luoda käsitys siitä, mikä olisi optimaalisin tapa
toimia ensihoitotehtävällä tarkennetun tilanarvion ja hoito-ohjeen pyytämisen vaiheessa,
ottaen huomioon sekä ensihoitotyöparin että potilaan turvallisuuden mahdollisimman hyvin.
Kirjallisuuskatsaus luodaan pohjaksi tuotettavalle videolle. Siinä tullaan käsittelemään
aluksi CRM-menetelmää ja ei-teknisiä taitoja, jonka jälkeen kerrotaan tarkennetun tilanarvion teosta. Näiden jälkeen avataan laajemmin työ- ja potilasturvallisuutta yleisellä
tasolla sekä CRM-menetelmän ja ei-teknisten taitojen hyödyistä näitä toteuttaessa. Kirjallisuuskatsauksessa tullaan käyttämään uusimpia teoriatietoja.
Opetusvideossa kuvataan mahdollisimman realistinen potilasskenaario, jossa tilanteena
on tuntien aikana iäkkäälle naiselle kehittynyt yleistilan heikkeneminen. Oireina potilaalla
on lievä sekavuus, jalkojen kantamattomuus, korkea kuume ja peruselintoimintojen heikkeneminen. Videon avulla halutaan tuoda esille CRM-menetelmän ja ei-teknisten taitojen
merkitys, jotta maksimoitaisiin työ- sekä potilasturvallisuus. Lopullinen tuotettu videomateriaali on tarkoitettu niin opiskelijoiden kuin valmistuneidenkin ensihoitajien opetuskäyttöön.
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3 TURVALLINEN ENSIHOITO
Sairaankuljetus aloitettiin vuonna 1904 Helsingin palolaitoksen toimesta, josta toiminta
lähti leviämään isojen kaupunkien kautta muualle Suomeen. Suomessa aloitettiin sairaankuljettaja-lääkintävahtimestari koulutukset 1970- luvulla ja niitä järjestettiin 90- luvulle saakka. Samoihin aikoihin palomiesten tuli suorittaa pelastusopistossa perustason
ensihoitajan koulutus. Vuonna 1998 aloitettiin hoitotason ensihoitajien koulutus kolmella
paikkakunnalla. (Silfast & Kinnunen 2012, 14–17; Määttä & Länkimäki 2017, 16–17)
Ensihoidolla tarkoitetaan akuutisti sairastuneen tai loukkaantuneen ihmisen hoitoa sairaalan ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljetusta jatkohoitopaikkaan. Ensihoitopalveluista vastaa sairaanhoitopiirit, kun järjestämisvastuu siirtyi kunnilta pois vuonna 2013.
Palvelua kehitetään jatkuvasti myös muiden päivystävien terveydenhuollon yksiköiden
kanssa, jotta se olisi mahdollisimman tehokasta ja toimivaa. Ensihoitopalvelu on terveydenhuollon peruspäivystyspalvelua. (Valvira 2014; STM 2019) Nykyään ensihoidossa
voi työskennellä perustasolla lähihoitaja, sairaanhoitaja sekä palomies. Hoitotasolla voi
työskennellä ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja, joka on suorittanut 30 opintopisteen
lisäkoulutuksen ensihoidosta. (VSSHP 2015a; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2017)
Suomessa ensihoidon hälyttää tehtävälle hätäkeskus, jonka kanssa ensihoito tekee tiivistä yhteistyötä päivittäin. Hätäkeskuspäivystäjät ottavat hätäpuhelut vastaan ja tekevät
arvion saamiensa tietojen perusteella sekä määrittävät tehtävän kiireellisyyden ja hälyttävät tarvittavat yksiköt annettuun kohteeseen. (Määttä & Länkimäki 2017, 23–25; STM
2019) Ensihoitotehtävistä suurin osa on kiireettömiä ja tehtävien kiireellisyysluokkia on
neljä: A-, B-, C- ja D- luokan tehtävät (Määttä & Länkinen 2017, 38). A- luokan tehtävät
ovat kiireellisimpiä korkeariskiseksi arvioituja tehtäviä; avuntarvitsijan peruselintoiminnot
ovat välittömästi uhattuna ja D- luokan tehtävät ovat kiireettömimpiä; avun tarvitsijan tila
on vakaa. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2017)
Turvallisuusasiat ovat jatkuvasti läsnä ensihoitotyössä. Turvallisuusnäkökulman voi karkeasti jakaa kahteen osaan; työturvallisuuteen sekä potilasturvallisuuteen. Työturvallisuudella pyritään takaamaan ensihoitajille ja muille läsnäolijoille turvallinen ympäristö,
jotta pystytään toteuttamaan potilaan hoitoa turvallisesti. (Savolainen 2012) Turvallisen
hoidon varmistamiseksi vaaditaan toimiva organisaatio sekä tehokasta tiimityöskentelyä.
Tämän voi osittain määritellä niin, että käytössä on sellaiset toimintatavat, järjestelyt ja
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menetelmät, että tiimi pystyy varmistamaan toiminnan turvallisuuden parhaalla mahdollisella tavalla. (Helovuo ym. 2012, 13)
Turvallisuuden edistämiseksi on kehitetty erilaisia toimintatapoja. Terveydenhuoltoon ja
sitä kautta ensihoitoon nämä ovat tulleet suurimmaksi osaksi muilta turvallisuuskriittisiltä
aloilta. Toimintatavoilla parannetaan erityisesti tiimityöskentelyn tehokkuutta, koska niiden on nähty olevan suuri osatekijä monissa onnettomuustilanteissa. Onnettomuuksien
tutkinnan ja tulkinnan varjolla kehitettiin aikoinaan muun muassa CRM-menetelmä, jota
hyödyntämällä pystytään parantamaan tiimityöskentelyä työ- sekä potilasturvallisuuden
näkökulmasta. Ensihoidossa puhutaan myös ei-teknisistä taidoista, jotka ovat tulleet samoja polkuja CRM-menetelmän kanssa terveydenhuollon käyttöön. Ei-tekniset taidot
määritellään tiedollisina ja sosiaalisina taitoina ja ne tukevat kliinistä osaamista. (Helovuo
ym. 2012, 186; Nyström 2017, 194–195) Ei-teknisten taitojen viitekehys on tullut osittain
korvaamaan CRM-menetelmän ydinkohtia lähinnä sen selkeyden vuoksi (Nyström 2017,
195).
Ensihoidossa esiintyy erilaisia uhka- ja väkivaltatilanteita, jotka tulee pyrkiä ennaltaehkäisemään sekä tunnistamaan ajoissa, jotta turvallisuus ei pääse vaarantumaan (SEHL
2019). Tässä opinnäytetyössä rajataan turvallisuuden tarkastelu uhka- ja väkivaltatilanteiden välttämiseksi ensihoidossa sekä käsitellään CRM-menetelmän ja ei-teknisten taitojen merkitystä näihin liittyen. Tarkoituksena on tuoda esille toimintatapoja, joilla pystytään parantamaan työ- sekä potilasturvallisuutta kohteessa tarkennetun tilanarvion teon
aikana. Kliininen osaaminen on ensihoitotyössä erittäin tärkeää, mutta sen turvallisuuden varmistamiseksi tulee myös osata toimia tiimissä ja ottaa huomioon tiimin jäsenten
välinen tehokas viestintä ja yhteistyö (Helovuo ym. 2012, 182–183).
Ensihoitotehtävällä tulee ensimmäiseksi varmistua kohteen turvallisuudesta, jonka jälkeen potilaan tutkiminen aloitetaan tekemällä ensiarvio (näistä tarkemmin Turvallinen
ensihoitotyö I opinnäytetyössä). Ensiarvion jälkeen tehdään tarvittaessa henkeä pelastavat hoitotoimenpiteet; hengitystien varmistaminen, hengityksen tukeminen sekä suuren näkyvän verenvuodon tyrehdyttäminen. Mikäli ensiarviossa ei tule ilmi mitään sellaista, mikä vaatisi edellä mainittuja toimenpiteitä, siirrytään tarkennettuun tilanarvioon
(Holmström 2017a, 123). Tarkennetun tilanarvion jälkeen määritellään työdiagnoosi ja
toteutetaan hoito-ohjeen mukaiset ensihoitotoimenpiteet sekä päätetään kuljetuksesta
tai kuljettamatta jättämisestä (tästä tarkemmin Turvallinen ensihoitotyö III opinnäytetyössä).
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3.1 CRM ja ei-tekniset taidot
Työhön liittyvää turvallisuutta voidaan parantaa ja haittatapahtumia ehkäistä käyttämällä
CRM-menetelmää ja ei-teknisiä taitoja (Nyström 2017, 195–196). Lyhenne CRM avataan kirjallisuudessa monin eri tavoin, mutta terveydenhuollossa useimmin käytetty versio on crisis resource management, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa kriisitilanteen resurssienhallintaa. CRM voidaan myös määritellä muilla tavoin, mutta perusajatuksena on, että työryhmän sekä sisäisten ja ulkopuolisten resurssien hallinta tulisi olla
mahdollisimman tehokasta. Tavoitteena on välttää inhimilliset virheet sekä löytää keinot
niiden hallintaan. Näihin voidaan vaikuttaa selkeällä kommunikaatiolla sekä ajattelemalla
asioita ääneen yhdessä tiimin kanssa, mikä korostaa myös tiimityön merkitystä. Selkeään kommunikaatioon liittyy suljetun ympyrän viestintä, jossa viestin välitys henkilöltä
toiselle tapahtuu varmistetusti. (Helovuo 2011) CRM-menetelmää käyttämällä parannetaan toimintaa tiimityöskentelyn tasolla, mutta myös yksilötasolla (Logarajah & Alinier
2014).
Alun perin CRM sai alkunsa 1979, kun NASA järjesti seminaarin Resource Management
on Flight Deck. Seminaarissa käsiteltiin aikaisemmin tapahtuneita ilmailuonnettomuuksia. Lento-onnettomuuksien syynä oli ollut useammin ihmisen tekemä inhimillinen virhe
kuin lentokoneessa ollut tekninen vika. Tämän jälkeen ilmailuala alkoi pohtia enemmän
virheiden merkitystä, sillä pystyttiin selkeästi toteamaan, että yksittäinen huippulentäjä ei
pystynyt yhtä turvalliseen suoritukseen, kuin mihin tiimi pystyisi tehokkaalla ja selkeällä
kommunikoinnilla. Tästä alkoi ilmailualan kehitys paremman viestinnän sekä tiimityön
näkökulmasta. Oli selvää, että toiminnassa vaadittiin turvallisuuden toteutumiseksi laadukasta ja toimivaa tiimin työskentelyä. Tämän jälkeen ensimmäinen lentoyhtiö aloitti
vuonna 1981 CRM-koulutukset nimellä cockpit resource management, joka myöhemmin
muutti nimeään crew resource management:iksi ja levisi ympäri maailmaa. (Helovuo ym.
2012, 183–185, Gormley ym. 2018)
CRM koostuu 15:sta selkeästä ydinkohdasta (taulukko 1). Tätä tapaa on kuitenkin kritisoitu, sillä lista on pitkä, sitä on hankala muistaa eikä sille ole tieteellistä näyttöä. (Nyström 2017, 195)
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Taulukko 1. CRM:n 15 ydinkohtaa

1

Tunne ympäristösi

2

Ennakoi ja suunnittele

3

Kutsu apua ajoissa

4

Harjoita johtamista ja tiimin jäsenenä olemista

5

Jaa työkuormaa

6

Mobilisoi kaikki resurssit

7

Kommunikoi tehokkaasti

8

Käytä kaikki saatavilla oleva informaatio

9

Haasta mielikuvasi

10 Tee kaksoistarkistuksia
11 Käytä kognitiivisia apuvälineitä
12 Arvioi asioita uudestaan useasti
13 Työskentele muiden kanssa tiiminä
14 Jaa huomiosi viisaasti
15 Priorisoi dynaamisesti
(Rall ym. 2016; Nyström 2017, 198)
Ihminen on inhimillinen ja tekee virheitä. Niin ilmailualalla kuin terveydenhuollossa jo pienikin virhe saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa. (Gormley ym. 2018) Lipsahdus, unohdus
ja erehdys ovat inhimillisen virheen perustyypit ja näiden taustalta voidaan usein löytää
kiirettä, väsymystä, epäselvää kommunikointia sekä väärinkäsityksiä (Helovuo ym.
2012, 185). Monesti arkipäivässäkin kuulee ihmisten sanovan, että olettivat, kuulivat tai
muistivat toisin kuin oli tarkoitus (Nyström 2017, 194). Terveydenhuollossa kommunikointia ja tiimityöskentelyä on usein häiritsemässä muun muassa paine sekä ylimääräiset häiriötekijät ja keskeytykset. Useimmiten syynä kuitenkin on inhimillinen virhe, kun
haittatekijöitä esiintyy. (Gormley ym. 2018) Jotta virheistä voidaan oppia, tulee hyväksyä,
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että ihminen tekee virheitä. On tärkeämpää suunnata huomio toimintatapojen parantamiseen kuin etsiä syyllinen tehtyyn virheeseen. (Berry ym. 2017) CRM-menetelmä ei
koskaan tarkoita, että inhimillisiä virheitä ei voisi sattua, vaan se tarjoaa mahdollisuuden
konkreettisin keinoin välttää niitä tai keinon hallita jo sattuneita virheitä (Helovuo ym.
2012, 185).
Ei-tekniset taidot -termi on CRM:n tapaan myös lähtöisin ilmailusta 1990 -luvulta, kun
CRM-koulutukset olivat jo olleet muutaman vuoden käytössä. Tavoitteena oli löytää hyviä ja vieläkin selkeämpiä käytännön toimintatapoja, jotka tukisivat tiimityöskentelyn turvallisuutta ja tehokkuutta. Tätä edisti NOTECHS -hanke, joka käynnistettiin etsimään
juuri näitä toimintatapoja. Hankkeen avulla löydettiin yhtenäisempi selvitys siitä, mitä eitekniset taidot oikeasti ovat ja miten niitä tulee käytännössä hyödyntää. (Helovuo ym.
2012, 186–187)
Ensimmäinen kuvauksellinen julkaisu ei-teknisistä taidoista terveysalalla oli Iso-Britanniassa. Kuvaus tehtiin erityisesti anestesiologiaan liittyen ja sen tekivät anestesiologit sekä
psykologit. Vuonna 2003 tästä syntyi ANTS eli Anesthetist Non-Techinal Skills, jonka
tarkoituksena oli auttaa anestesiologian asiantuntijoita arvioimaan omia sekä muun tiimin ei-teknisiä taitoja. Tämän jälkeen tuli erilaisia toimintaohjeita myös muille erikoisaloille kuten kirurgiaan. Toimintaohje kulkee nimellä NOTSS eli Non-Technical Skills for
Surgeons (Helovuo ym. 2012, 186–187; Gormley ym. 2018)
Ei-tekniset taidot rakentuvat pääasiassa tehtävien koordinoinnista, tiimityön toiminnasta,
tilannetietoisuuden säilyttämisestä sekä päätöksenteosta. Vaikka ei-tekniset taidot koostuvat näistä neljästä luokasta, tarkentuvat ne vielä useampaan osatekijään, jotka selkeyttävät viitekehystä lisää. Näihin jokaiseen tekijään sisältyy monia toimintatapoja, jotka
ovat näkyviä itse toiminnassa ja käyttäytymisessä. (Helovuo ym. 2012, 186–187) Viitekehyksen kaikki neljä pääluokkaa ja kaikki osatekijät ovat taulukossa 2. Kyseessä ei siis
suoranaisesti ole kliininen osaaminen vaan keskitytään sen ulkopuoliseen havainnointiin
ja toimintaan (Nyström 2017, 195). Ei-teknisissä taidoissa ajatus ja rakenne on aina
sama, mutta riippuen erikoisalasta, sen painotukset muuttuvat. Tästä syystä ei-teknisiä
taitoja tulisi aina soveltaa niin sairaalassa kuin sairaalan ulkopuolella. (Helovuo ym.
2012, 186–187; Logarajah & Alinier 2014)
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Taulukko 2. Ei-tekniset taidot -viitekehys
Luokka

Osatekijä

Tehtävän hallinta

suunnittelu ja valmistelu
priorisointi
standardien asettaminen ja säilyttäminen
resurssien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Tiimityö

toimintojen kordinointi tiiminjäsenten kanssa
tiedon jakaminen
auktoriteetti ja assertiivisuus
valmiuksien arviointi
toisten auttaminen ja huomiointi

Tilannetietoisuus tiedon hankinta
havaitseminen ja ymmärtäminen
ennakointi
Päätöksenteko

vaihtoehtojen muodostaminen
riskien arviointi ja valinta
seuranta ja uudelleenarviointi

(Gillon ym. 2012; Nyström 2017, 19)
Tässä opinnäytetyössä CRM:n ja ei-teknisten taitojen käyttö painottuu siihen, kuinka
niitä voidaan hyödyntää sekä mitä niistä voidaan hyödyntää edistämään ensihoitotyön
turvallisuutta. Turvallisuutta tarkastellaan niin CRM-menetelmän osia kuin ei-teknisten
taitojen viitekehyksen luokkia ja niiden osatekijöitä käyttäen. Opinnäytetyön rajauksena
toimii potilaan tarkennettu tilanarvio ja hoito-ohjeen pyytäminen, joten työ- ja potilasturvallisuudessa esiin tuodaan niitä menetelmiä ja taitoja, jotka korostuvat näissä vaiheissa
ensihoitoa.
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3.2 Tarkennettu tilanarvio
Potilaan tutkiminen perustuu nopeasti tehtävään ensiarvioon, sekä tarkennettuun tilanarvioon. Tarkennettu tilanarvio suoritetaan heti ensiarvion sekä tarvittavien välittömien
henkeä pelastavien toimenpiteiden jälkeen. Tarkennetussa tilanarviossa potilasta tutkitaan enemmän ja häntä sekä mahdollisia omaisia tai silminnäkijöitä haastatellaan tarkemmin. Parina työskennellessä toinen työpareista haastattelee sekä johtaa tilannetta ja
toinen tekee tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä potilaalle. (Holmström 2017b, 124–126)
Yleissilmäyksellä potilaasta saadaan paljon tietoa, mutta jokaiselta tulee rutiininomaisesti selvittää vähintään happisaturaatioarvo, verenpaine, syketaajuus sekä sykkeen tasaisuus (Väisänen ym. 2012, 153). Tarkennetun tilanarvion tekeminen tulee tehdä
ABCDE- protokollan mukaan eli potilasta tutkitaan suurimmasta uhasta pienimpään.
ABCDE- protokollan avulla hoitohenkilökunnan on helpompi lähteä tutkimaan potilasta.
Suurimmat uhat voidaan huomata heti potilasta tutkittaessa ja niiden hoito voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Tämä tutkimistapa mahdollistaa myös lisäavun tarpeen
arvioinnin mahdollisimman ajoissa. (Jevon 2010)
ABCDE- protokolla:
•

A = airway eli hengitystie

•

B = breathing eli hengitys

•

C = circulation eli verenkierto

•

D = disability eli tajunta

•

E = exposure eli paljastaminen

(Jevon 2010; Alanen ym. 2016b, 18–24; Oksanen & Tolonen 2018)
Tarkennetun tilanarvion yhteydessä potilasta haastatellaan ja työdiagnoosin määritys eli
mahdollisen taudin selvittäminen alkaa jo, kun potilas kohdataan. Tärkeää on luoda potilaalle sekä paikallaolijoille turvallinen ja luottavainen olo omalla olemuksellaan. Haastattelijan tulee osata kyselyn lomassa kuunnella potilasta, sillä usein tämä edistää työdiagnoosiin pääsemistä. Potilaan haastattelu tulee suorittaa systemaattisesti ja järjestyksessä, aloittaen pääasiallisen oireen selvittämisestä. Kun pääoire on saatu selville, voidaan siirtyä selvittämään potilaan historiaa sekä taustoja ja muita oireita sekä oireisiin
liittyviä asioita. Myös potilaan perussairaudet tulee selvittää, sillä niillä saattaa olla vai-
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kutusta tilanteeseen tai ne saattavat jopa selittää jotain tilanteeseen liittyviä asioita. Jokainen oire on syytä kirjata ensihoitokertomukseen, sillä erotusdiagnostisesti niistä voi
myöhemmin olla hyötyä. (Väisänen ym. 2012, 149; Holmström 2017b, 124–126)
Potilasturvallisen toimintamallin mukaan potilaan tarkennetun tilanarvion sekä haastattelun jälkeen on hyvä pitää niin sanottu ”time out”. Time outilla varmistetaan ja ylläpidetään kaikkien tilannetietoisuutta. Time outissa tulee käydä läpi tämän hetkinen potilaan
vointi ABCDE- protokollan mukaan, määritellä potilaan ydinongelma tai merkittävin oire,
päättää onko potilas kriittinen, kiireellinen vai kiireetön ja tehdä tarpeellinen hoidontarpeen arvio. Tämän jälkeen tehdään yhteinen toimintasuunnitelma ja pyydetään tarvittaessa lääkäriltä hoito- ja toimintaohjeet. (Nyström 2017, 200)
Ensihoitajan soittaessa lääkärille hoito-ohjeesta, tulee hänellä olla selvitettynä potilaasta
riittävästi tarkkaa tietoa, jotta lääkäri pystyy muodostamaan itselleen kokonaiskuvan potilaan tilanteesta vain kuulemansa perusteella. Tutkimuksia tekevän hoitajan tulee antaa
kaikki saamansa tutkimustulokset sekä olennaiset havainnot kirjaavalle ja lääkärin
kanssa keskustelevalle hoitajalle, joten vastuu huomioista kuuluu molemmille. (Alanen
ym. 2016a, 18) Hoito- tai toimintaohjetta pyydettäessä on suotavaa noudattaa ISBARmenetelmää. Menetelmä parantaa potilasturvallisuutta, sillä sen avulla olennaisen tiedon
siirtyminen pysyy varmistettuna. (VSSHP 2015b; Alanen ym. 2016b, 18; HUS videot
2016) World Healt Organisation eli WHO kehoittaa aina potilaan luovutustilanteessa
käyttämään ISBAR menetelmää (Sumesh 2018).
ISBAR -raportointimenetelmää käyttämällä tiedon välittäjä ja vastaanottaja tietää, missä
järjestyksessä mikäkin asia tulee mainituksi. Lisäksi tämä mahdollistaa tiedon järjestämisen selkeään ja tiiviiseen muotoon sekä kehittää kriittisen ajattelun taitoja. (Sjöman &
Kippola 2017; Sumesh 2018) ISBAR sai alkunsa alun perin USA:n puolustusvoimissa
1900-luvulla, josta se siirtyi myös ilmailualalle ja sitä kautta terveydenhuoltoon. Terveydenhuollossa ISBAR -työkalua käyttävät ovat kokeneet sen käytön mielekkääksi ja tiedonkulun tehokkaammaksi. (Helovuo ym. 2012, 207)
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Kuva 1. Esimerkki ISBAR:ista (VSSHP 2015b).

3.3 Työturvallisuus
Työturvallisuuden päämääränä toimii turvallinen työ ja työntekijöiden hyvinvointi. Toimivassa työyhteisössä työ on hyvin organisoitua ja tiimityö ja kommunikaatio sujuvat. Työturvallisuudella on suuri merkitys päivittäisessä toiminnassa. Työtä tehdessä tulee tuntea
organisaation toiminta, käytännöt sekä työolosuhteet. Työolosuhteet ovat hyvin vaihtelevia eri aloilla ja niihin voi liittyä erilaisia vaara- ja haittatekijöitä, jonka vuoksi eri organisaatioiden tulee pohtia ja kehittää erilaisia toimintatapoja ja käytäntöjä riskitekijöiden minimoimiseksi. Tällaisissa tilanteissa myös tiimityö usein korostuu. (Työturvallisuuskeskus)
Työturvallisuudelle on laissa määritelty oma pykälä, jonka tehtävänä on edistää työympäristöä ja työolosuhteita turvaamalla ja ylläpitämällä työntekijöiden työkykyä. Lisäksi se
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ehkäisee ja pyrkii torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä tai työympäristöstä työntekijälle aiheutuvia fyysisiä ja henkisiä haittoja. (Työturvallisuuslaki
738/2002)
Työturvallisuutta on tutkittu ensihoidossa vähän, mutta tiedetään, että ensihoitajat joutuvat työssään yhä enemmän väkivalta- ja uhkatilanteisiin (Nurkka & Saikko 2017, 9; SPAL
2018). On arvioitu, että tilanteita on vuosittain jopa satoja, mutta näistä kaikista ei aina
raportoida (SPAL 2018). Ensihoitajan työympäristö on monesti haastava ja nopeasti
muuttuva sekä kuormitustekijöitä on paljon. Tilanteet saattavat olla odottamattomia ja
yllättävät tilanteet tulee tunnistaa mahdollisimman nopeasti. Ensihoidossa ollaan monesti tekemisissä negatiivisten tunteiden kanssa, joita ovat muun muassa potilaiden tai
omaisten hädän tunne, sekavat tunteet, turhautuneisuus sekä joskus jopa viha ja aggressiivisuus. Lisäksi ensihoitajat joutuvat tilanteisiin ihmisten joukossa, joka voi herättää
pelkoa ensihoitajan oman turvallisuuden vaarantumisesta. (Jauhanen ym. 2017, 29–30;
Teperi 2017, 789 –790) Lisääntynyt päihteiden ja alkoholin käyttö ovat myös lisänneet
uhka- ja väkivaltatilanteita ensihoidossa (Parantainen & Laine 2010; Jauhanen ym.
2017, 29).
Suomen oikeusjärjestelmässä määritellään, että ensihoitotehtävissä ei käytetä julkista
valtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensihoitajan pahoinpitelijä ei saa rangaistusta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, vaan tämä käsitellään tavanomaisena pahoinpitelyrikoksena. Tähän on toivottu lakimuutosta, mutta vielä tähän mennessä sitä ei olla
tehty, vaikka kansalaisaloitteita on tehty ja Suomen Ensihoitoalan Liitto, kuten Palomiesliittokin, on yrittänyt ajaa lakimuutosta eteenpäin. Lakimuutoksen tavoitteena olisi saada
ensihoitajiin kohdistuvat väkivaltatapaukset oikeuskäsittelyssä samalle viivalle kuin esimerkiksi poliiseilla. Tavoitteena olisi myös saada lisää kunnioitusta pelastus- ja hoitotyötä tekeville ammattilaisille sekä mahdollisesti saada vähennettyä uhka- ja väkivaltatilanteita ensihoitotehtävillä. (SPAL 2018; SEHL 2018a; SEHL 2019)
Vuonna 2007 Höök ja Huttunen raportoivat Työturva07 hanke- tutkimusraportissaan,
että Suomessa yhteensä 73,3 % ensihoidossa työskentelevistä palomiehistä ja ensihoitajista olivat joutuneet väkivallan kohteiksi. Myös Ruotsissa on havaittu tilastojen mukaan
samankaltaisia väkivallan uhkaa näiden ammattiryhmien kesken. Lisäksi Suomessa havaittiin, että 17 % poliisitapaturmista johtuivat väkivallasta. Niin Suomesta kuin maailmaltakin on raportoitu, että väkivalta ja toisen ihmisen vahingoittaminen on kohdistettu nimenomaan ensihoitajiin ja pelastajiin. Osittain syynä tähän on se, että työhönsä keskittyviä ammattilaisia pidetään usein helppoina kohteina. (Hauke ym. 2011, 32)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jasmiina Ojanperä, Tanja Pajukoski ja Heini Saarinen

19

Suomen Ensihoitoalan Liitto suoritti kyselyn 377 ensihoitajalle vuonna 2018. Kyselyssä
käsiteltiin uhka- ja väkivaltatilanteita ensihoitajan työssä. Näistä ensihoitajista 90 % oli
joutunut uhka- ja väkivaltatilanteeseen ja joka neljännes oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi työaikana. (SEHL 2019) Esimerkkejä uhka- ja väkivaltatilanteista ovat tavaroiden
heittely, henkinen väkivalta, hiuksista vetäminen, vaatteista tarraaminen, lyöminen ja
potkiminen sekä aseella uhkaaminen (Jauhanen ym. 2017, 30; Tehy 2017). Tilastolukemien lisäksi ensihoitoalalla kannetaan huolta siitä, ettei näihin tapauksiin reagoida toivotulla tavalla ja tapauksia ei pidetä tarpeeksi vakavina tai niihin ei puututa (SEHL 2019).
Höökin ja Huttusen sekä Suomen Ensihoitoalan Liiton kyselyn pohjalta pystytään arvioimaan, että uhka- ja väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet vuodesta 2007 ensihoitoalalla ja
tämä on yhteiskunnallinen sekä myös kansainvälinen ongelma. Riski- ja uhkatekijät on
päätetty jaotella neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat työntekijästä johtuvat tekijät, asiakkaasta johtuvat tekijät, työnantajasta johtuvat tekijät sekä ympäristöstä johtuvat tekijät
(Jauhanen ym. 2017, 27).
Työntekijästä johtuviin riski- tai uhkatekijöihin liittyvät muun muassa pitkät työvuorot
sekä työn vaativuus. Nämä saattavat aiheuttaa lisääntynyttä stressiä ensihoitajan
työssä. Stressi saattaa taas aiheuttaa hoitajan herkempää provosoitumista joissakin tilanteissa. Tästä syystä ensihoitajien oma asenne ja käytös työtä sekä potilasta kohtaan
ovat avainasemassa, koska tarkoituksena on luoda myönteinen potilas-hoitaja -suhde.
(Jauhanen ym. 2017, 27–28)
Ensihoidossa pätee eettiset periaatteet samoin, kuin missä tahansa terveydenhuollon
organisaatiossa. Ensihoitajan tulee aina suojella potilaan etua ja oikeuksia, mutta olla
vaarantamatta omaa tai muiden turvallisuutta. Potilaan itsemääräämisoikeuden arvostaminen sekä tasavertaisen hoidon tarjoaminen on tärkeää. (SEHL 2018b) Ensihoitajan
tulee toimia ensihoitotehtävillä aina rauhallisesti eikä provosoitua tai lähteä provosoimaan potilasta missään tilanteessa (Kandén 2012, 103–105; Vuorilehto & Jylhä 2017,
689). Itsensä asianmukainen esittely potilaan kotiin tultaessa on tärkeää (Castren ym.
2012, 75–76). Hillitty ja asianmukainen käytös edistävät työturvallisuutta, mutta myös
potilaan saamaa hoitoa ja tästä on myös näyttöä. Sanallinen provosointi ja henkinen
vallankäyttö eivät kuulu ensihoitajan käytökseen. (Partanen 2019)
Asiakkaasta johtuva suuri riski- ja uhkatekijä on aggressiivisuus. Aggressiivisuutta
voi osoittaa esimerkiksi potilas, omainen tai joku tilanteen ulkopuolinen. Tämä voi johtua
esimerkiksi tyytymättömyydestä suunniteltuun tai annettuun hoitoon. (Jauhanen ym.
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2017, 29–30) Aggressiivisuudella tarkoitetaan käyttäytymistä, jolla on tarkoitus vahingoittaa toista henkilöä fyysisesti tai psyykkisesti. Aggressiivista käyttäytymistä voi lisätä
erilaisten päihteiden käyttö ja ympäristö- ja tilannetekijät. Ensihoitaja ei työtehtävällä ollessaan välttämättä pysty vaikuttamaan aggressiivisuutta laukaiseviin tekijöihin, sillä ympäristö- ja tilannetekijöitä ei aina pystytä hallitsemaan. (Kandén 2012, 103–105)
Ensihoitajien oman turvallisuuden ollessa vaarantuneena potilaan toimesta, tulee potilaalle yrittää puhua rauhallisesti, selittää tilannetta sekä perustella toimintaa ja ottaa potilaaseen samalla etäisyyttä. Potilaan ollessa hermostunut, hänen keskittymisensä pitkiin
ja vaikeisiin lauseisiin on haastavaa, joten lauseiden tulee olla selkeitä ja lyhyitä. Ensihoitajien tulee ottaa huomioon tilanteissa myös ruumiillinen kieli. Liikkuminen tulee olla
rauhallista, kädet näkyvillä ja seisoma-asento sivuttain, jolloin paikalta tarvittaessa nopeasti poistuminen on helpompaa. (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689) Uhkaavissa tilanteissa
ensihoitajan hyvä tilannetaju ja positiivisen ilmapiirin luominen usein rauhoittavat jo tilannetta. Selvityksen mukaan noin 80–95 % tilanteista saadaan selvitettyä ilman fyysistä
voimankäyttöä, eli puheella on suuri merkitys tällaisissa tilanteissa. Mikäli tilannetta ei
saada rauhoittumaan puheella, ensihoitajien on parempi vain poistua tilanteesta, kuin
lähteä turvautumaan fyysiseen voimaan. (Kandén 2012, 103–105)
Ensihoitajat pystyvät parantamaan työturvallisuuttaan ennakoimalla sekä etukäteen
suunnittelemalla (Nyström 2017, 195–196). Jo ensihoitotehtävälle saavuttaessa ja ensihoitajien mennessä yhteen huoneeseen potilaan ja omaisen kanssa, tulee heidän molempien ottaa huomioon oma, potilaan sekä omaisen sijainti huoneessa. Riippuen potilaan tilanteesta, tulee hänet ohjata istumaan tai makaamaan ja hänelle täytyy antaa aikaa kertoa tapahtuneesta. (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689) Samoin omainen on hyvä
saada istumaan ja hieman kauemmas ensihoitajien työskentelyalueelta. Potilaan ja
omaisen asettuminen huoneessa tulee olla siten, että ensihoitajat näkevät heidät jatkuvasti. (Nurkka & Saikko 2017, 107) Tämä sen vuoksi, että ensihoitajat ehtivät ennakoimaan ajoissa, mikäli tilanne muuttuu uhkaavaksi (Nyström 2017, 197).
Työnantajasta riippuvia uhka- ja väkivaltatilanteita lisääviä tekijöitä ovat organisaation sisäiset arvot ja asenteet, työntekijöiden perehdytyksen laiminlyönti, puutteelliset organisaation yhtenäiset ohjeet ja toimintamallit sekä välineiden ja varusteiden puutteellisuus. Työturvallisuuteen vaikuttaa suuresti myös resurssien riittävyys. (Jauhanen ym.
2017, 32)
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Ensihoitotyössä työturvallisuutta pystytään osittain parantamaan ensihoitajien henkilökohtaisella vaatetuksella. Työvaatetusta käytetään jokaisella ensihoitotehtävällä ja siihen kuuluu housut, paita, takki ja turvajalkineet. (Jauhanen ym. 2017, 32; Tehy) Virallinen työvaatetus lisää luotettavuutta potilaan ja hoitajan välillä. Lisäksi työvaatetuksella
on ammattitaitoa viestivä ominaisuus. (Castren ym. 2012; Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015) Työvaatetusta käyttämällä ensihoitaja suojaa itseään myös kemialliselta,
mekaaniselta tai fysikaaliselta vaaralta. Lisäksi ensihoidossa on käytössä tarvittaessa
käyttöön otettavia suojaliivejä, viiltosuojahanskoja sekä hengityssuojaimia. (Jauhanen
ym. 2017, 32)
Työturvallisuutta lisäämässä ensihoitajilla on päivittäin käytössään radiopuhelin eli kannettava VIRVE -päälaite. Tämän avulla ensihoitajat pystyvät kommunikoimaan esimerkiksi muiden ensihoidon yksiköiden sekä hätäkeskuksen kanssa. VIRVE -päätelaitteesta
löytyy hätäkutsupainike, jota ensihoitaja pystyy painamaan henkeä uhkaavassa tilanteessa, kuten kokiessaan väkivaltaa, sen uhkaa tai työtapaturman sattuessa. Kutsu välittyy hätäkeskukseen, jossa hätäkeskuspäivystäjä ottaa sen vastaan ja puheyhteys aktivoituu. (Sisäasiainministeriö 2011, 7–8)
Uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyen koulutuksella on myös suuri vaikutus työturvallisuudessa. Kaikille ensihoitajille tulisi järjestää koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisemiseksi ja välttämiseksi. (SEHL 2019) Koulutuksia järjestetään, mutta Suomen Ensihoitoalan Liiton mielestä edelleen liian vähän. Ensihoitajat ovat halukkaita näitä koulutuksia saamaan ja koulutuksen sisältöön on haluttu nimenomaan uhka- ja väkivaltatilanteiden tunnistamisen harjoittelua sekä niihin reagoimista oikein. (Tehy 2017) Työturvallisuuslaissa määritellään myös, että työnantaja on velvollinen ohjeistamaan ja kouluttamaan työntekijöitään tällaisissa asioissa (Työturvallisuuslaki 738/2002; Tehy 2017).
Kaikki resurssit määrittelee aina työnantaja ja resursseiksi katsotaan koulutuksen lisäksi
kalusto, laitteet, välineet ja varusteiden taso, määrä sekä kunto. Työnantajan tulee myös
ottaa resurssien hallinnassa huomioon henkilöstön koko ja sen riittävyys. Tehokas resurssien käyttö työtehtävillä parantaa työturvallisuutta, sillä ensihoitotyö on työnä kiireistä sekä paljon energiaa ja monesti aikaa vievää. (Jauhanen ym. 2017, 32)
Ympäristön uhka- ja väkivaltatilanteiden riskitekijät voivat aiheuttaa myös työturvallisuuden vaarantumisen (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689). Siksi ensihoitajan tulee aina varmistaa omaa, työkaverin sekä kohteessa olevan tiimin turvallisuutta parhaansa mukaan
käytettävissä olevin keinoin. Tämä on ensihoitajan ammattitaitoa ja ensihoitaja on aina
vastuussa oman turvallisuuden lisäksi myös muiden turvallisuudesta. (Jauhanen ym.
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2017, 27; Porthan & Sainio 2017, 764) Jo kohteeseen mentäessä, mutta myös siellä
ollessa, ensihoitajien tulee pitää mielessä niin sanottu +1 muistisääntö. Se tarkoittaa sitä,
että vaikka kohteeseen mentäessä asunto on silmäilty, huoneet on tarkistettu ja kohteessa olevilta henkilöiltä on varmistettu, kuinka monta henkilöä kohteessa on, voi paikalla silti olla vielä joku henkilö, josta ei tiedetä. Ylimääräinen henkilö voi aina olla uhka
ensihoitajille. (Nurkka & Saikko 2017, 107)
Työympäristönä on usein potilaan koti tai julkiset tilat, joten ensihoitajan tulee muistaa,
että joka paikkaan ei voi mennä koskemaan ja katsomaan ennen keskustelua potilaan
kanssa. (Kandén 2012, 103–105; Seppälä 2016, 279). Ensihoitajan tulee kuitenkin havainnoida ympäristöään jatkuvasti ja kommunikoida työparin kanssa ympäristössä olevista uhista ja vaaroista, samalla kun huolehtivat potilaan hoidosta (Vuorilehto & Jylhä
2017, 689). Kohteessa turvallisin paikka ensihoitajille on olla lähellä oviaukkoa ja siksi
oma sijoittuminen tilassa tulee ottaa huomioon. Poistumisreitin tulee olla avoin ulkoovelle asti, eli niin sanottu pakoreitti tulee säilyttää. (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689)
Yhteenvetona voidaan todeta, että ensihoitajan työvaatetus, asiallinen, rauhallinen ja
ymmärtäväinen käytös sekä asenne potilasta ja koko tilannetta kohtaan ovat erittäin tärkeitä turvallisuuden edistäjiä. Siisti ja asiallinen työvaatetus viestii potilaalle ammattitaitoa sekä lisää turvallisuuden tunnetta. Potilaan kanssa tulee pysyä yhteisymmärryksessä mahdollisuuksien mukaan ja hänen oikeuksiaan on kunnioitettava. Potilasta rauhoittamaan riittää monesti jo asiallinen ja asiaankuuluva puhe, mutta aina tämä ei kuitenkaan riitä ja paikalta on poistuttava tilanteen niin vaatiessa. Tästä syystä jo kohteeseen mentäessä tulee ottaa huomioon kaikkien kohteessa olevien henkilöiden määrä ja
käytös sekä jättää itselle poistumisreitti vapaaksi. Tilannetajun säilyttämisellä ja ympäristöä havainnoimalla ensihoitaja pystyy turvaamaan omaa sekä työkaverin turvallisuutta. Joskus tilanne voi vaatia myös VIRVE -päälaitteen hätäkutsupainikkeen käyttöä.

3.4 Potilasturvallisuus
Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus hyvään ja laadukkaaseen terveyden- ja sairaanhoitoon (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Hyvään ja laadukkaaseen
hoitoon kuuluu tärkeänä osana potilasturvallisuus (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Potilasturvallisuus on hoitoa, jossa potilas saa oikean hoidon mahdollisimman vähällä haitalla (Kilpi-Leino 2009, 175; THL 2018a). Potilasturvallisuus käsitteenä voidaan määri-
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tellä hieman eri tavoin riippuen, määritteleekö sen esimerkiksi hoitohenkilökunta vai potilas itse. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan terveydenhuollon jokaisen organisaation sekä niissä toimivien yksilöiden periaatteet ja toiminnot sisältyvät potilasturvallisuuteen. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus käsitetään usein niin, että hoito ei aiheuta hänelle itselleen haittaa. (Helovuo ym. 2012, 13)
Pyrkimyksenä potilaan hoidossa on aina hyvä ja laadukas hoito sekä jokainen osapuoli
pyrkii tekemään parhaansa. Tästä huolimatta potilaan hoidon aikaiset haittatapahtumat
eivät aina ole vältettävissä. Haittatapahtumalla tarkoitetaan komplikaatiota tai vammaa,
jolla ei ole suoranaista yhteyttä potilaan sairauteen. Haittatapahtuma aiheutuu potilaan
saamasta hoidosta ja voi pahimmillaan johtaa jopa potilaan menehtymiseen. (Peltomaa
2009, 17)
Useiden maiden tutkimuksia haittatapahtumista voi verrata Suomeen. Tutkimuksissa on
todettu, että joka kymmenes terveydenhuollon potilas kokee hoitovirheestä johtuvaa
haittaa ja näistä tapahtumista jopa puolet olisi yksinkertaisilla menetelmillä pystytty ehkäisemään. (Peltomaa 2009, 18; THL 2011; Helovuo 2012, 18; Ahonen ym. 2015, 64)
Näiden lisäksi joka sadas potilas saa vakavan haitan ja joka tuhannella potilaalla virhe
tai haitta voi johtaa kuolemaan (Snellman 2009b, 29; THL 2011; Helovuo ym. 2012, 18).
Suurin osa, noin 65 %, vaaratilanteista sekä haittatapahtumista johtuu tiedonkulun katkeamisesta tai kommunikaation puutteesta henkilöstö- tai organisaatiotasolla (Kinnunen
& Peltomaa 2009, 86; Snellman 2009, 36; Helovuo ym. 2012, 72). Terveydenhuollossa
työkaverit ovat usein tuttuja toisilleen, jolloin toiminta saattaa tuntua niin selkeältä yhdessä, että kommunikointi jää vajavaiseksi. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa yhteisen tilannekuvan katoamisen, joka pahimmillaan voi johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Tästä syystä tiedonkulku ja kommunikointi ovat tärkeimpiä tekijöitä potilasturvallisen hoidon varmistamiseksi. (Helovuo ym. 2012, 72, 189)
Hoitoalalta on raportoitu, että teknisen osaamisen yhdistäminen CRM-menetelmään ja
ei-teknisiin taitoihin, on parantanut potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua ja tuloksia
(Logarajah & Alinier 2014). Kun kommunikaatio toimii, työvoimaa käytetään tehokkaasti
ja järkevästi, yhteisiä toimintaohjeita noudatetaan ja kliininen osaaminen on hallinnassa,
on toiminta turvallisempaa (Helovuo ym. 2012, 184–187).
Ensihoidossa potilaaseen kohdistuvia haittatapahtumia on raportoitu vähän siihen nähden, kuinka paljon niitä raportoidaan kokonaisuudessaan terveydenhuollossa (Kuisma
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2017, 71). Ensihoidossa toiminta on aina tiimityöskentelyä ja siksi potilasturvallisuudessa korostuu vahvasti CRM ja ei-tekniset taidot (Alanen ym. 2016a, 14–15). CRM:n
15 ydinkohdan ja ei-teknisten taitojen viitekehyksen erot ovat hyvin pieniä. Näitä voidaan
tarkastella potilasturvallisuutta käsiteltäessä ja osa kohdista saattaa korostua toista
enemmän tilanteesta riippuen. (Nyström 2017, 195)
Johtamista ensihoitotehtävillä tarvitaan niin yhden yksikön ja -potilaan tehtävillä kuin
monipotilastilanteissakin (Taskinen & Helenius 2017, 89). Tiimi voi koostua useammasta
toimijasta tai vain yhdestä työparista, mutta mitä enemmän toimijoita on, sen enemmän
tiimi tarvitsee koordinointia (Helovuo 2012, 196–197). Yhden työparin eli yhden yksikön
tehtävillä turvalliseksi työskentelymalliksi on mielletty malli, jossa toimitaan työparityöskentelynä. Tässä mallissa toinen ensihoitaja johtaa ja toinen työskentelee avustajana.
(Alanen ym. 2016a, 15)
Yhden potilaan ja yhden ensihoitoyksikön tehtävillä johtaminen on enemmän yksittäisiin
toimenpiteisiin kohdistuvaa. Tilanteen johtajan tehtäviin kuuluu myös hoidon laadun tarkkailu. Tilanteen johtaja määräytyy usein sen mukaan, millainen tehtävä on kyseessä,
kuinka paljon henkilöstöä on käytettävissä sekä mikä on henkilöiden koulutus ja osaamistaso. Osaamistasoa tulee katsoa myös ei-teknisten taitojen näkökulmasta eikä ainoastaan teknisten, koska monesti tilanteen johtaja pysyy pois kliinisestä hoitotyöstä ja
käyttää ainoastaan ei-teknisiä taitoja potilaan turvallisen hoidon tukemiseksi. (Taskinen
& Helenius 2017, 89–90)
Tiiminä työskenneltäessä tulee kaikkien tietää mitä ympärillä tapahtuu, joten ympäristöä tulee tarkkailla jatkuvasti myös potilasturvallisuuden vuoksi. Tämä pätee jokaisen
tiimin jäsenen työskentelyssä. Ympäristössä tai potilaan tilassa saattaa tapahtua yllättäen muutoksia ja kaikkien tulee olla muutoksista tietoisia mahdollisimman nopeasti.
(Helovuo ym. 2012, 198–200)
Molemmille ensihoitajalle tärkeä kyky on toimiva kommunikaatio, koska tällä pystytään
hallitsemaan tehokkaasti inhimillisiä virheitä, kuten väärin kuulemista (Helovuo ym.
2012, 189–190; Alanen ym. 2016a, 16). Kommunikaation tehokkuuden varmistamiseksi
viestit tulee kohdentaa, jolloin käytetään suljetun ympyrän viestintää eli tehtävien jako
tapahtuu henkilökohtaisesti. Vastaanottajan tehtävänä on aina kuitata tehtävä vastaanotetuksi. (Helovuo ym. 2012, 190–191; Taskinen & Helenius 2017, 89–94) Suljetun viestinnän tarkoituksena on välttää tiedonvaihtoon liittyvät vaikeudet ja katkokset. Viestin lähettäjän kuuluu vielä varmistaa, että viestin vastaanottaja saa viestin perille ja tulkitsee
sen oikein. (Carne ym. 2012; Helovuo ym. 2012, 190–191) Viestinnän tulee olla työparin
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kesken selkeää, määrätietoista ja ajoitettua. Määrätietoinen viestintä rikkoo mahdollisia
hierarkian rajoja, mikä sujuvoittaa tiimityöskentelyä sekä takaa paremman potilasturvallisuuden. (Helovuo ym. 2012, 190–191) Tiimi- sekä parityöskentelyssä on tärkeää kaikkien osallistuminen ja kaikkien ammattitaidon hyödyntäminen. Eri koulutukset tai ammattiroolit eivät saa olla esteenä tehokkaalle tiimityöskentelylle. (Kettunen & Gerlander
2014; Gormley ym. 2018) Tiimin jäsenet tukevat toinen toisiaan tehtävän aikana ja jokaisella on oikeus sekä velvollisuus kertoa, jos huolenaiheita esiintyy toiminnan aikana (Nyström 2017, 196).
Viestien ja kommunikaation ajoittamisessa tulee odottaa hetkeä, kun kummallakaan osapuolella ei ole kriittistä toimintaa meneillään. Useampaan asiaan keskittyminen samanaikaisesti vaarantaa potilasturvallisuutta, koska jokin asia saattaa mennä ohi, jäädä kesken tai täysin tekemättä. (Helovuo ym. 2012, 190–196) Kuuntelemalla potilasta itseään
ja kuulemalla myös omaisen näkökanta saadaan varmistettua potilasturvallisuutta. Tilanteessa tulee kuitenkin kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta. (Helovuo ym.
2012, 177-178; SEHL 2018B)
Tilannetietoisuus ja tilannekuva ovat ensihoidossa käytettäviä käsitteitä. Tilannetietoisuus tarkoittaa ymmärtämistä siitä, mikä tilanne on nyt ja mitä seuraavaksi tapahtuu tai
voi tapahtua. Tilannekuvalla tarkoitetaan tilanteesta luotua kuvaa, jonka voi käsittää tietynlaisena fyysisenä kuvana, jossa on kuvattu nykyinen tilanne. Tilannetietoisuuteen sisältyy myös monia muita kysymyksiä, kuten miksi se tapahtuu ja mitä voin tehdä. Näiden
lisäksi ensihoitajan tulee pohtia, mikä on epäolennaista ja mitä pitää vielä selvittää tilannetietoisuuden luomiseksi tai sen päivittämiseksi. Keskeisimmät työkalut aidon tilannekuvan sekä tilannetietoisuuden luomiseen ovat tiedon saatavuus, tiedon kulku sekä kommunikaatio. (Norri-Sederholm 2015)
Mikäli ensihoitaja huomaa potilaan tilassa muutoksen, tulee hänen viestiä tästä eteenpäin asianmukaisella tavalla. Suljetun ympyrän viestintä jatkuu koko ensihoitotehtävän
ajan, kun tietoja tilanteesta välitetään työparin tai tiimin kesken. Näin varmistetaan kaikkien tilannetietoisuus. (Helovuo 2012, 198–200)
Tilannetta tarkasteltaessa ja havaintoja tehdessä on ensihoitajan parempi ajatella ääneen, kuin olla sanomatta mitään. Jos tehdyistä huomioista ei mainita, saattaa tiimin
jäsenille jäädä ristiriitaiset tiedot, voi tapahtua sekaannusta tai suunniteltuja tavoitteita ei
saavuteta. Lisäksi, mikäli tilanteessa ilmenee kommunikaation puutetta, toimintamalleista poiketaan, erilaisia näkemyksiä asioista ei kerrota toisille tai tilanteessa on väsymystä tai stressiä, saattaa potilaan hoito vaarantua. Ajoissa huomattu muutos potilaan
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tilassa auttaa ennakoimaan vaaratilanteeseen ajoissa. (Helovuo ym. 2012, 199; Alanen
ym. 2016a, 15)
Potilasta tutkittaessa tiimin päämäärä tulee olla sama: selvittää potilaan tilanne ja huolehtia hänestä yhdessä mahdollisimman hyvin. Oli kyseessä ensihoidon työpari tai moniammatillinen, suurempi tiimi, tulee kaikille olla selvää, mitä ollaan tekemässä. (Kettunen & Gerlander 2014) Tiimin jäsenten tietäessä vastuunsa ja tehtävänsä, yhteinen ymmärrys tilanteesta säilyy (Helovuo ym. 2012, 199; Nyström 2017, 196).
Ympäristöllä on varsinkin ensihoidossa suuri vaikutus potilasturvallisuuteen. Tähän sisältyvät ympäristön sekavuus, huonot työtilat, häiriötekijät, huono valaistus, huono hygienia sekä vaaralliset rakenteet. On kuitenkin selvitetty, että pienilläkin ympäristötekijöiden muutoksilla pystytään parantamaan kaikkien turvallisuutta. Hoitohenkilökunnan tulee myös huolehtia, että käytettävät laitteet ja välineet löytyvät ja ovat toimintakuntoisia.
(Helovuo ym. 2012, 67–68)
Hyvän ja luotettavan hoitosuhteen luominen potilaan ja hoitohenkilökunnan välille parantaa potilasturvallisuutta (Kettunen & Gerlander 2014). Potilasta tulee kuunnella sekä ohjata. Monesti tilanteessa saattaa olla myös potilaan omaisia paikalla, joten myös heidän
huomiointi on tärkeää ja heiltä voi saada arvokasta tietoa potilaan tilanteeseen liittyen.
(Helovuo ym. 2012, 179)
Potilaan tietojen dokumentointi on ehdottoman tärkeää, jotta tiedonkulku varmistetaan ja
tähän velvoittaa muun muassa lainsäädäntö (Helovuo ym. 2012, 72). Mikäli jotain olennaista jää puuttumaan dokumentaatiosta, voi se aiheuttaa väärinymmärryksiä ja tätä
kautta haittatapahtuman (Riihelä & Porthan 2017, 41).
Ensihoidossa jokaisesta potilaasta on haastattelun, havaintojen sekä tutkimustulosten
pohjalta kirjattava kaikki tarpeellinen ensihoitokertomukseen eli kansaneläkelaitoksen lomakkeeseen (Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta SV 210) kirjallisesti tai
sähköisesti. Ensihoitokertomuksessa mainitaan potilaan tiedot, kuten nimi ja henkilöturvatunnus, tapahtumatiedot, potilaan tila hänet tavattaessa, aikaisempi sairaushistoria,
lääkitykset ja allergiat, tehtyjen tutkimusten tulokset, mitä hoitoja potilaalle on annettu
sekä annettujen hoitojen vaste. Yleisesti ajateltuna voidaan pitää sääntöä ”mitä ei ole
kirjattu, sitä ei olla tehty”. (Riihelä & Porthan 2017, 41–47)
Huolellisesti kirjattu ensihoitokertomus on osa potilasturvallisuutta, mutta se hyödyttää
myös ensihoitajan oikeusturvaa, mikäli jälkikäteen täytyy tehdä selvittelyjä ensihoitotehtävään liittyen (Helovuo ym. 2012, 72–73). Lomake toimii virallisena asiakirjana (Riihelä
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& Porthan 2017, 41). Eri lait määrittelevät tarkasti potilasasiakirjojen käsittelystä, luovuttamisesta ja säilyttämisestä sekä salassapidosta (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
785/1992; Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Riihelä & Porthan 2017, 41).
Ensihoitotehtävillä tilannetietoisuutta tukee vahvan kommunikaation lisäksi yhteenvedot
tilanteesta eli niin sanotut time outit. Kun tilanteesta ja potilaasta on saatu havaittua ja
kerättyä kaikki tarvittava tieto, tulee tilanne päivittää kaikille suullisesti. Time outissa käydään läpi potilaan kokonaistilanne sekä kaikki oleellinen kerätty tieto. Keskustelussa tulee käydä ilmi, että molemmat ovat samaa mieltä tilanteesta. Tässä vaiheessa tulee
myös kertoa, jos jommallakummalla tiimin jäsenistä on tilanteeseen liittyviä havaintoja,
ajatuksia tai ehdotuksia. Yhteenvetoon voi osallistua myös potilas sekä mahdollisesti
omainen, jotka varmistavat myös kerättyjen tietojen olevan oikein. Yhteenvetoja voidaan
pitää myös useampia ensihoitotehtävän aikana. (Alanen ym. 2016a, 16) On tärkeää, että
ennen päätöksentekoa ja hoitolinjan valitsemista koko tiimille on selvää, mikä on tilanne
(Nyström 2017, 198).
Päätöksenteko kuuluu ensihoitajien ammattitaitoon. Ensihoitotehtävällä päätöksentekoon sisältyy vaihtoehtojen muodostaminen ja niiden läpikäynti, riskien arviointi ja tunnistaminen, vaihtoehdon valinta ja sen seuranta sekä uudelleenarviointi. (Helovuo ym.
2012, 188; Nyström 2017, 197) Päätöksentekoon voi vaikuttaa haitallisesti useat asiat,
kuten epävakaa ympäristö, aika, stressi, potilaan hoidon tavoitteet, useat toimijat sekä
organisaation tavoitteet ja toimintaohjeet (Harencˇárová 2016).
Päätöksentekoa on tukemassa epävarmuuden vähentäminen, jota pystytään hallitsemaan keräämällä tarpeeksi tietoa tilanteesta. Mikäli tiedoissa on tyhjiä aukkoja, tulee ne
yrittää täyttää oleellisella tiedolla ja havainnoilla. Ensihoitajalla tulee olla myös päättelykykyä, joka tulee perustua tietoon. CRM-menetelmään sisältyy kuitenkin myös mielikuvien haastaminen, joka tukee päättelykykyä. (Harencˇárová 2016; Nyström 2017, 198)
Potilaan hoitotilanteessa tulee esiin myös potilaan tilanteeseen liittyvää epäoleellista tietoa. Ensihoitajan tulee siis osata kerätä oleellinen tieto talteen ja jättää epäoleellinen tieto
huomioimatta. (Harencˇárová 2016)
Päätöksentekoon on olemassa useampia apuvälineitä, jotka lisäävät turvallisuutta. Näitä
ovat muun muassa erilaiset rutiinit, protokollat sekä hoito-ohjeet. Apuvälineiden käyttö
on suositeltavaa, mutta ensihoitajan tulee silti muistaa, että kaikkiin tehtäviin ei aina ole
yhtä, selkeää toimintaohjetta ja aina on olemassa poikkeuksia. (Nyström 2017, 197–198)
Tästä syystä ensihoitajan tulee pitää mielessä muutkin vaihtoehdot ja muistaa erinäiset
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riskit, vaikka päättäisikin valita yhden toiminnan suunnan (Harencˇárová 2016; Nyström
2017, 197–198).
Työparityöskentelyssä tulee molempien osallistua päätöksenteko -osioon, vaikka toinen
toimisikin johtajan roolissa. Henkilökunnan eri koulutukset eivät saa haitata päätöksentekoon osallistumista, koska toisella saattaa olla mielessä jokin olennainen asia, joka
vaikuttaa tietyn hoitolinjan valitsemiseen ja mitä kollega taas ei huomaa. CRM ja ei-tekniset taidot mahdollistavat kaikkien osallistumisen koulutuksesta riippumatta ja tuo esille
jokaisen ammattitaidon. (Nyström 2017, 198) Kun päätös potilaan hoidosta on tehty ja
tietty hoitolinja on valittu, tulee ensihoitajien ennen toimintasuunnitelman toteuttamista
olla varautuneita suunnitelman muutokseen tarvittaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensihoitajien tulee seurata tilanteen kehittymistä ja reagoida tarvittaessa sen muutoksiin.
(Nyström 2017, 197–198)
Ensihoidon potilasturvallisuuden yhteenvetona voidaan todeta, että CRM-menetelmän
osilla ja ei-teknisillä taidoilla on iso rooli potilaan turvallisen hoidon toteutumisessa. Tilannejohtajan koordinoidessa toimintoja ja tukiessa muuta tiimiä, potilaan turvallinen
hoito saadaan etenemään. Koko tiimin ammattitaitoa hyödyntämällä saadaan selville
oleellisimmat ja tärkeimmät asiat, jotta mitään ei jäisi huomioimatta. Koko tiimin havainnoidessa ympäristöä ja potilaan tilaa, huomataan mahdolliset muutokset ympäristössä
sekä potilaan tilassa ja osataan reagoida niihin nopeasti. Suurimpana asiana potilasturvallisuudessa on tiimin kommunikointi optimaalisimmalla tavalla, eli suljetun ympyrän
viestintää käyttäen. Asianmukaisella kommunikaatiolla toimitaan tiiminä, pidetään kaikki
ajan tasalla sekä tehdään yhdessä päätöksiä. Huonolla kommunikaatiolla potilaan turvallisuus herkästi vaarantuu. On myös tärkeää, että koko tiimi osallistuu päätöksien tekoon ja tässäkin vaiheessa tuovat oman osaamisensa esille. Potilasturvallisuutta edistää
myös positiivinen hoitosuhteen luominen. Jokaisella ensihoitotehtävällä tulee potilastiedot dokumentoida tarkasti ja huolellisesti, koska havaitut ja kerätyt tiedot tulee löytyä
dokumentista, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu.
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4 TARKENNETUN TILANARVION TURVALLINEN
TOTEUTUS
Kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa opetusvideossa ensihoitoyksikkö saa hätäkeskukselta tehtävän koodilla 774C eli heikentynyt yleistila (Vaula 2016). Kohteesta annetaan
lisätietona, että se on varokiinteistö. Varokiinteistötieto tulee hätäkeskuksen ylläpitämästä rekisteristä, jonne on kerätty tietoja henkilöistä, kiinteistöistä ja asunnoista henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden takia; kuten tieto kohteen tai henkilön vaarallisuudesta tai arvaamattomuudesta. (Laki hätäkeskustoiminnasta 692/2010). Tässä
kirjallisessa osuudessa tarkastellaan käytännönläheisesti niitä työ- ja potilasturvallisuuteen liittyviä CRM-menetelmiä ja ei-teknisiä taitoja, joita opetusvideolla esiintyy.

Kohteeseen saapuu yksi hoitotasoinen ensihoitoyksikkö, jossa työskentelee kaksi ensihoitajaa. Paikalla kohteessa on potilaan lisäksi hänen tyttärensä, joka tulee ovelle vastaan. Tytär on selkeästi humaltuneessa tilassa, yrittää avata ovea väkisin ja ohjaa ensihoitajat astumaan sisälle ensin. Ensihoitajat saavat kuitenkin hänet menemään ensin
sisälle ja ohjaamaan hoitajat potilaan luokse. Omainen on aktiivinen ja kiinnostunut ensihoitajien välineistä sekä haluaa auttaa. Hoitajat turvaavat omaa työturvallisuuttaan ohjaamalla hänet ystävällisesti huoneen toiselle puolelle tuolille istumaan. Tämän jälkeen
ensihoitajat suorittavat ensiarvion, jossa ei ilmene mitään henkeä uhkaavaa (tästä tarkemmin Turvallinen ensihoitotyö I opinnäytetyössä). Ensiarvion jälkeen he siirtyvät tarkennetun tilanarvion tekemiseen ja hoito-ohjeen pyytämiseen, jotka ovat tämän opinnäytetyön tarkasteltavia vaiheita. Tarkennetussa tilanarviossa saadaan potilasta tutkimalla
ja haastattelemalla tarvittavat tiedot, joiden perusteella tulee soittaa lääkärille ja pyytää
hoito-ohjetta. Hoito-ohjeen pyytämisen jälkeen potilasskenaario jatkuu Turvallinen ensihoitotyö III:ssa. Videon käsikirjoitus löytyy liitteistä (Liite 2). Koko potilasskenaario on
täysin fiktiivinen ja suunniteltu vain tätä opetusvideosarjaa varten.

4.1 Työturvallisuudesta huolehtiminen tarkennetun tilanarvion aikana
Työturvallisuuteen liittyviä riskejä saattaa esiintyä kohteessa tarkennetun tilanarvion aikana (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689). Ensihoitotehtävällä työskentely-ympäristö on ensihoitajille vieras, joten ympäristöä tulee koko tehtävän ajan seurata (Kuisma 2017, 71;
Jauhanen ym. 2017, 29 - 30; Vuorilehto & Jylhä 2017, 689). Työskenneltäessä toisen
ihmisen asunnossa, ei kaikkia turvallisuusuhkia pystytä välttämään tai ennakoimaan
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(Kanden 2012, 103 - 105). Paikalla oleva humaltunut omainen voi olla uhka, sillä päihteiden käytön on todettu lisäävän aggressiivista käyttäytymistä (Parantainen & Laine
2010; Jauhanen ym. 2017, 29). Omaisen häiritsevä humalainen käytös voi aiheuttaa tilanteessa jonkinlaista jännitettä (Syöpäjärjestöt). Ensihoitajan tulisi käyttäytyä ensihoitotehtävällä asiallisesti ja rauhallisella puheella saattaa olla jo tilannetta rauhoittava vaikutus (Jauhanen ym. 2017, 27–28; Partanen 2019). Ensihoitajan asianmukainen työasu
myös lisää monesti jo potilaan ja omaisen turvallisuuden tunnetta potilaan hoitotilanteessa (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015).
Ensihoitajilla tulee olla tilaa toimia ja hoitaa sekä tarkkailla potilasta, joten on hyvä, että
tilanteessa oleva omainen on ohjattu sivummalle seuraamaan tilannetta. Omaisen sijoittuminen tulee kuitenkin olla niin, että molemmat ensihoitajat näkevät hänet potilasta hoitaessaan. (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689) Omaisen käytöstä tulee tarkkailla potilaan tarkennetun tilanarvion aikana, vaikka suurin osa huomiosta kohdistuukin potilaaseen. Kohteessa ollessa omaiselle ei tule kääntää selkää, koska tällöin ensihoitajat eivät pysty
havainnoimaan ympäristöään täysin. (Jauhanen ym. 2017, 29–30; Nurkka & Saikko
2017, 107; Nyström 2017, 197) Omaisella saattaa olla myös jotain sanottavaa potilaan
tilanteeseen tai hoitoon liittyen, joten omaisenkin näkökanta tilanteeseen on hyvä ottaa
huomioon (Helovuo ym. 2012, 179).
Ensihoitajien tutustuessa potilaaseen ja hänen omaiseensa kohteessa ollessaan ja hoitotoimia tehdessään, he havainnoivat ja seuraavat samalla tilanteen kehittymistä. Molemmilla ensihoitajilla tulee olla tilannetaju ympärillä tapahtuvista asioista ja ihmisten
käytöksestä. (Kanden 2012, 103–105) Mikäli omainen tai potilas osoittaa jonkinlaista uhkaavaa tai aggressiivista käytöstä, tulee heidän yrittää jälleen puhua tilanne rauhalliseksi
(Kanden 2012, 103–105; Vuorilehto & Jylhä 2017, 689). Mikäli tämä ei ole mahdollista
ja he kokevat oman työturvallisuutensa uhatuksi, tulee heidän joko poistua paikalta tai
tarvittaessa pyytää lisäapua esimerkiksi poliisilta (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689).
Työturvallisuus vaatii aina ennakoimista ja suunnittelua (Nyström 2017, 196–197). Jotta
ensihoitajat pääsevät turvallisesti poistumaan uhkaavasta tilanteesta, tulee poistumisreitti olla vapaa ulko-ovelle asti. Poistumisreitti tulee varmistaa avoimeksi heti kohteeseen mentäessä. (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689) Uhkaavassa tilanteessa tulee hoitovälineet jättää paikalleen ja vain poistua. Hoitovälineiden sijoittelu tulee tästä syystä ottaa
huomioon kohteeseen tultaessa, jotta ne eivät ole esteenä huoneesta poistuttaessa,
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koska poistumisreitin tulee olla esteetön. Isojen hoitovälinereppujen ollessa poistumisreitillä, voi ensihoitajat kompastua näihin ja poistuminen estyä tai hoitajat voivat loukkaantua esimerkiksi kaatuessaan. (Suomen Palopäällystöliitto)
Ensihoitajien jakaessaan huomiotaan potilaan hoitoon ja omaisen seuraamiseen, on
hyvä pitää mielessä myös ”+1” muistisääntö: asunnossa voi silti olla joku henkilö, kenestä ei tiedetä (Nurkka & Saikko 2017, 107). Lisäksi toisen ensihoitajan poistuessa toiseen huoneeseen soittamaan hoito-ohjetta varten lääkärille, tulee hänen varmistaa, että
työpari pärjää sen aikaa yksin niin työ- kuin potilasturvallisuudenkin vuoksi (Jauhanen
ym. 2017; Porthan & Sainio 2017, 764). Lisäksi molempien ensihoitajien poistumisreitti
pitää pysyä edelleen vapaana ulko-ovelle asti (Vuorilehto & Jylhä 2017, 689).

4.2 Potilasturvallisuudesta huolehtiminen tarkennetun tilanarvion aikana
Potilasturvallisuudesta tulee huolehtia edelleen ensiarviosta siirryttäessä tarkennettuun
tilanarvioon. Opetusvideolla katsoja näkee selkeää CRM-menetelmän sekä ei-teknisten
taitojen hyödyntämistä tarkennettua tilanarviota tehtäessä ja se näkyy ensihoitajien toiminnassa.
Tilanteen johtaja antaa työparilleen tehtäväksi jatkaa tarkennettuun tilanarvioon, jonka
työpari kuittaa täsmällisesti omaksi työtehtäväkseen, eli viestillä on lähettäjä, sisältö sekä
vastaanottaja (Helovuo 2012, 190–191; Holmström 2017b, 124–126). Suljetun ympyrän
viestintä toimii koko ensihoitotehtävän ajan, koska tiimityö ei voi toimia, mikäli viestinnässä on ongelmia (Helovuo 2012, 189). Kun tarkennettua tilanarviota tekevä ensihoitaja
suorittaa annettua työtehtäväänsä, voi tilanteen johtaja aloittaa jo selvittämään potilaan
taustoja ja tapahtumatietoja (Alanen ym. 2016b, 24–25). Tilanteen johtaja ja työpari tukevat toinen toisiaan kuitenkin koko toiminnan ajan (Nyström 2017, 196).
Kun potilasta haastatellaan, on selkeämpää, kun ainoastaan toinen hoitajista haastattelee potilasta. Samalla haastattelija saa saamansa tiedot kirjattua ylös SV 210–lomakkeelle ja tilanteen kokonaiskuva alkaa kehittyä. Haastattelussa tärkeää on saada selville,
miksi potilas on soittanut ambulanssin paikalle ja mikä on hänen päällimmäinen ongelmansa ja milloin se on alkanut. Potilaan oma kertomus tai omaisen näkemys tilanteesta
on tärkeää muistaa selvittää. (Väisänen ym. 2012, 149; Holmström 2017b, 124–126)
Kun halutaan käyttää potilaan lääkelistaa tai muuta potilasasiakirjaa hyödyksi haastattelun tukena, tulee ottaa huomioon potilaan yksityisyys sekä itsemääräämisoikeus ja kysyä
lupa tähän (Kandén 2012, 103–105; Seppälä 2016, 279; STM).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jasmiina Ojanperä, Tanja Pajukoski ja Heini Saarinen

32

Tiimityön avaimena toimii hyvä kommunikaatio, koska tällä vältetään virheitä (Helovuo
ym. 2012, 189–190; Alanen ym. 2016a, 16). Ensihoitajat jakavat tietoa keskenään aktiivisesti eli kaikki tärkeä asia jaetaan suullisesti suljetun ympyrän viestintää käyttäen (Helovuo ym. 2012, 190–191). Mikäli potilaan tilassa tapahtuu muutoksia, kerrotaan tämä
ääneen työparille ja reagoidaan heti (Helovuo ym. 2012, 198–200). Hoitotoimia aloitetaan jo tilanarvion yhteydessä, mikäli se on tarpeen, jotta potilaan hoito saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. (Jevon 2010; Alanen ym. 2016b, 24) Ensihoitajan tulee
ennakoida ja suunnitella etukäteen sekä olla varautunut ympärillä tapahtuviin muutoksiin
(Helovuo ym. 2012, 199; Alanen ym. 2016a, 15). Potilas tutkitaan ABCDE -protokollan
mukaisesti (Alanen ym. 2016b, 24). Kaikkien hoitotoimenpiteiden vastetta seurataan,
vaikka muita tutkimuksia jatkettaisiinkin, koska se kirjataan myös ensihoitokertomukseen
(Kela). Selkeyden vuoksi, potilaasta selvinneet tulokset sekä havainnot on hyvä kertoa
työparille saman protokollan mukaisesti (Nyström 2017, 200).
Tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi ensihoitajat pitävät time outin. Ennen suullista
time outin pitoa, potilaasta saatu tieto on kerätty yhteen ja kirjattu ylös. (Helovuo ym.
2012, 190–191) Time out tehdään loogisessa järjestyksessä, ISBAR -protokollan mukaan. Time out aloitetaan potilaan tilasta tällä hetkellä ABCDE:n mukaan, jonka jälkeen
siirrytään potilaan tämän hetkiseen ydinongelmaan ja viimeisenä, miten tilannetta lähdetään hoitamaan eteenpäin (Nyström 2017, 200). Molempien ammattitaitoa tulee hyödyntää eli molempien mielipiteet ja ajatukset tilanteesta tulee huomioida (Gormley ym.
2018).
Päätöksentekoon osallistuu molemmat ensihoitajat. Tässä päätetään, miten hoitoa jatketaan; kumpi soittaa lääkärille ja kysyy hoito-ohjetta ja kumpi jää potilaan kanssa siksi
aikaa sekä mitä sillä välin tulee potilaalle tehdä. Time outin päätteeksi molemmat ovat
tietoisia tilanteesta ja samaa mieltä siitä, miten hoitoa lähdetään jatkamaan. Päätöstä
tehtäessä ensihoitajien tulee kuitenkin pitää mielessä, että tilanteen mahdollisesti muuttuessa voidaan päätöstä tarvittaessa joutua muuttamaan eli lähteä mahdollisesti toiselle
hoitolinjalle. (Nyström 2017, 197–200)
Hoito-ohjetta pyydettäessä, ensihoitajalla on selkeä käsitys potilaan nykytilanteesta ja
taustoista sekä siitä, minkä takia lääkärille soitetaan. Puhelun runko toimii myös ISBAR
-protokollan mukaisesti. Nykytietojen kertomisen jälkeen soittajalla on ehdotus tai kysymys siitä, miten hoito sekä lääkitys toteutetaan. Puhelussa noudatetaan suljetun ympyrän viestintää sekä varmistetaan, että kuulija on ymmärtänyt asian oikein. (Loikas 2016)
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Hoito-ohjeen pyytämisestä kirjataan ylös SV 210–lomakkeelle lääkärin nimi, toimipaikka
ja annettu hoito-ohje (Valvira 2013).
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5 TUOTANTOPROSESSIN KUVAUS
Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallinen opinnäytetyö on selkeästi kaksiosainen, sisältäen opinnäytetyön raportin sekä toiminnallisen
osuuden, joka pohjautuu kirjallisuuskatsauksessa kirjoitettuun teoreettiseen tietoon.
(Vilkka ym. 2003, 51) Toiminnallinen työ on prosessi, joka etenee aiheen valinnasta työn
arviointiin. Näiden välillä tapahtuu useita vaiheita, joiden mukaan prosessi etenee alusta
loppuun. Yleisesti prosessin kulku etenee aiheen valinnasta aineiston keruuseen ja aiheen rajaukseen, muistiinpanojen tekemiseen sekä menettelytavan miettimiseen. Näitä
seuraa kirjoitustyö, johtopäätökset sekä työn pohdinta ja kaikki päättyy lopulliseen arviointiin. Prosessi ei täysin etene loogisesti järjestyksessä, vaan pyörähtelee vaiheiden
välillä edetessään. (Hakala 2004, 74) Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan kehittäminen, ohjeistaminen, järjestäminen tai järkeistäminen ja tarkoituksena on konkreettisen tuotteen tuottaminen (Vilkka ym. 2003, 9). Toiminnallinen tuotos on yleensä jokin ongelmanratkaisu, jonkin prosessin kuvailu ja sen analysointi tai
siinä kehitellään jotain alaan liittyvää (Salonen 2013). Tämän opinnäytetyön tuotoksena
toimii opetusvideomateriaali. Opetusvideo on tyypiltään esittelyvideo (Miettinen ym.
2016, 8).
Opetusvideolla voidaan helpottaa tietyn asian opettamista, mikä on hankalaa kertoa vain
puheella. Videolla voidaan tukea oppimista niin lähi- kuin etäopetustilanteessa. Tutkimusten mukaan videot vaikuttavat positiivisesti oppimiseen. (Miettinen & Utriainen 2016;
Ahlmén- Laiho 2014) Videon katsominen edesauttaa oppimista, kun sitä tuetaan perustelluin johdatuksin. Oppimisen kannalta merkityksellistä on se, mitä katsoja tekee ennen
liikkuvan kuvan katsomista, sillä pelkkä katsominen ei johda hyvään oppimiseen. (Hakkarainen 2007) Ilman huomiota kiinnittäviä, johdattelevia huomioita, videon katsominen
olisi passiivista, television katselulle tyypillistä seuraamista (Brophy 2004). Videoiden
katsomisen lisäksi videon tekeminen on opettavainen tilanne. Kuvatessa videota tulee
pohtia tuotosta myös katsojan kannalta; Välittääkö video riittävästi tietoa? Entä vaikuttaako video katsojaan niin kuin oli tarkoitus? (Hakkarainen ym. 2011, 32)
Opinnäytetyöprosessi aloitettiin keväällä 2019 mieluisan aiheen valitsemisella sekä sen
rajaamisella, jonka jälkeen se hyväksytettiin työn toimeksiantajalla. Aiheen valitsemisessa sekä rajaamisessa pohdittiin pitkään, tuotetaanko yksi iso kokonaisuus vai kolmen
opinnäytetyön sarja aiheesta turvallinen ensihoitotyö. Kahden muun ryhmän sekä opin-
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näytetyön ohjaavan opettajan kanssa yhteisymmärryksessä valitsimme kolmen opinnäytetyön sarjan. Opinnäytetyön aiheesta päädyttiin tuottamaan kolme kirjallisuuskatsausta,
joiden pohjalta tehtiin kolme opetusvideota, joista jokainen tukee toisiaan, mutta joista
yksittäisinäkin katsoja saa käsityksen haluamastaan spesifistä aihealueesta.
Aiheen valinnan ja rajauksen jälkeen työlle luotiin suunnitelma, joka toimi hyvänä pohjana koko opinnäytetyöprosessille. Suunnitelman tarkoituksena oli vastata kysymyksiin;
mitä, miten ja miksi tehdään. Tavoitteena oli myös kiteyttää työn idea, tavoitteet sekä
työtavat niin tekijälle kuin ohjaajalle sekä toimeksiantajallekin niiden toteutusjärjestyksessä. (Vilkka ym. 2003, 26–27; Hakala 2004, 66–71) Suunnitelman luomisen jälkeen
opinnäytetyön aiheeseen perehdyttiin ensin keräämällä aineistoa alan luotettavista ja
vakiintuneista oppikirjoista sekä alan arvostetuissa lehdissä kirjoitetuista artikkeleista.
Myös erinäiset tiedonhakukannat ja niistä saatavilla olevat materiaalit ovat tämän opinnäytetyön tärkeitä lähteitä.
Opinnäytetyösuunnitelma piti sisällään lopullisen opinnäytetyön tärkeimmät pääpiirteet,
kuten työn tavoitteet, -tarkoituksen sekä -rajauksen. Aihe esiteltiin sekä sen valinta ja
tärkeys perusteltiin. Suunnitelmasta löytyi myös aikataulusuunnitelma opinnäytetyöprosessin etenemisestä joka oli lupaus työhön sitoutumisesta. Suunnitelma oli lupaus toteuttaa työ tietyssä aikataulussa tietyllä tavalla.
Kirjallisuuskatsaus tehtiin suunnitelman pohjalta. Opponenttien ja ohjaavan opettajan
palautteen perusteella alettiin työstää varsinaista opinnäytetyön kirjallista osuutta. Aiheeseen perehdyttiin lisää ja suunnitelmassa ollutta tietoa syvennettiin. Laajaa teoriatietoa
kerättiin monesta eri lähteestä ja niistä rakennettiin oma teksti alkuperäistä kirjoittajaa
kunnioittaen. Opinnäytetyön aiheen rajaaminen oli alussa haasteellista, sillä kirjoitetun
tekstin sisältö oli aluksi liian laajaa ja osittain jopa aiheen ulkopuolelta. Palautteen perusteella aihetta rajattiin tarkemmin, jotta työstä ei olisi tullut liian laaja. Ohjaavan opettajan kanssa sovittiin etukäteen tapaamisia ja tavattiin useaan kertaan opinnäytetyöprosessin aikana. Palautetta pyydettiin niin suullisesti kuin sähköpostin välityksellä. Opinnäytetyötä muokattiin palautteen ja kommenttien perusteella.
Videon kehittäminen lähti liikkeelle siten, että muiden opinnäytetyöryhmien kanssa sovittiin videoiden rajaukset, jotta päällekkäisyydet vältettäisiin. Aluksi suunniteltiin yhteistyötä media-alan kanssa ja luotiin opiskelijoille ilmoitus, jossa etsittiin kuvaajaa ja editoijaa opetusvideoihin. Valitettavasti yhteydenottoja media-alan opiskelijoilta ei tullut, joten
videot päädyttiin kuvaamaan itse, sillä omasta ryhmästä löytyi välineet sekä tarpeeksi
osaamista tuotteen tekemiseen.
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Potilasskenaario luotiin yhdessä kahden muun opinnäytetyöryhmän kanssa. Yhteisymmärryksessä päädyttiin kirjoittamaan potilastapaus yleistilan laskusta. Potilastapaus oli
helppo valita, sillä alusta asti kaikki ryhmät olivat yksimielisiä siitä, että ei haluta potilastapausta, johon olisi selkeä protokolla eli toimittaisiin tietyn kaavan mukaan. Näin saatiin
ei-teknisiä taitoja sekä CRM-menetelmää tuotua selkeämmin esiin.
Käsikirjoitus (liite 2) luotiin opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen pohjalta ja siihen pyydettiin kannanottoja ensihoidon asiantuntijoilta Jani Paulinilta ja Eeva Hevonojalta, jotta
varmistettiin, että potilasskenaario on mahdollisimman realistinen. Jo käsikirjoitusvaiheessa potilasskenaario suunniteltiin niin, että kliininen työskentely ei pääsääntöisesti
näy opetusvideolla, vaan keskityttäisiin nimenomaan CRM-menetelmään sekä ei-tekniseen toimintaan. Videoita varten saatiin Turun ammattikorkeakoululta lainaan tarvittavat
välineet: hoito- ja happireppu, defibrillaattori sekä kaksi virveä. Kaikki välineet näkyvät
opetusvideolla. Videossa esiintyvien roolit valittiin ennen kuvauspäivää, jonka jälkeen
sovittiin kuvauspäivä ja -paikka. Videon näyttelijät ovat opinnäyteyhteistyöryhmän jäseniä. Alun perin kuvaukset oli tarkoitus tehdä Medisiina D:n simulaatiotiloissa, mutta päädyttiin valitsemaan yhden opinnäytetyöryhmän jäsenen koti, sillä siellä saatiin mahdollisimman todenmukainen ympäristö. Jokaisen ryhmän käsikirjoituksiin tutustuttiin ennen
kuvauspäivää.
Ensimmäisen kuvauspäivän aikana kuvattiin koko potilasskenaario läpi. Aikaa meni paljon kohtausten harjoitteluun ja kuvakulmien suunnitteluun. Kohtaukset pyrittiin kuvaamaan loogisessa järjestyksessä. Kohteeseen tulo, asunnon tarkistaminen ja ensiarvio
kuvattiin ensimmäisenä. Tarkennettu tilanarvio ja hoito-ohjeen pyytäminen oli toisena ja
viimeisenä oli hoidon aloittaminen ja ennakkoilmoituksen teko. Näyttelijöitä ohjattiin
omien käsikirjoitusten mukaan. Näytteleminen oli alkuun haastavaa, mutta nopeasti
näyttelijät pääsivät rooliinsa sisälle.
Videoita jälkikäteen tarkasteltaessa huomattiin kaikkien ryhmien kesken niissä olevan
puutteita, kuten hoito-ohjeen jääminen hieman vajaavaiseksi. Lisäksi pohdittiin videolla
suullisesti esiintyvän noradrenaliinin puutetta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ambulansseissa, sillä opetusvideo on kohdennettu nimenomaan Varsinais-Suomen alueelle. Tästä syystä lääkkeen vaihtoa Efedriiniin harkittiin ja hoito-ohjeen pyytämisen yhteydessä lääkehoito-ohjetta haluttiin tarkentaa suullisesti, jotta se lisäisi videolla lääkehoidon turvallisuuden korostumista. Omien pohdintojen jälkeen videoista ja uudesta käsikirjoituksesta pyydettiin uutta palautetta ensihoidon asiantuntijoilta Jani Paulinilta ja
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Eeva Hevonojalta. Asiantuntijapalautteen perusteella ei noradrenaliinia lähdetty vaihtamaan, koska se koetaan ensisijaiseksi ja parhaaksi sepsispotilaan lääkkeeksi tässä videon mukaisessa tilanteessa. Asiantuntijapalautteessa saatiin myös kehitysehdotus,
että käsikirjoituksessa ja videolla tarkennettaisiin, miksi sepsis -ajatukseen potilaan kohdalla päädyttiin. Tähän lisättiin tarkentavia tekijöitä, kuten selkeämmin potilaan nykyoireiden esille tuontia. Lisäksi videolla esiintyvää hoitajien välistä kommunikointia kehitettiin palautteen perusteella. Aikaisemmalla videolla hoitajat toistivat toistensa sanomiset
lähes sanasta sanaan. Kehitysehdotuksena oli muuttaa kommunikointi joustavammaksi,
mutta kuitenkin niin, että suljetun ympyrän viestintä toteutuu oikein.
Käsikirjoitusta muutettiin palautteen perusteella ja videot kuvattiin vielä toisena sovittuna
päivänä uudelleen. Toisena kuvauspäivänä aikaa ei enää mennyt kuvakulmiin tai harjoitteluun, sillä muutokset saatiin nopeasti ohjattua näyttelijöille ja kaikki olivat perehtyneet uusiin käsikirjoituksiin. Käsikirjotukseen tuli vielä pieniä muutoksia kuvauspäivän
aikana. Kuvaamiseen käytettiin molempina päivinä järjestelmäkameraa sekä jalustinta.
Käytössä oli kaksi erilaista kameraa, mutta pyrittiin siihen, että yhden opinnäytetyöryhmän videot kuvattaisiin samalla kameralla, jotta kuvanlaatu ei muuttuisi kesken videon.
Tämän työn videot kuvattiin Canon eos 550D- kameralla, joka näkyy kuvassa 2. Otos on
ensimmäiseltä kuvauspäivältä. Ensimmäisenä kuvauspäivänä aikaa meni noin kahdeksan tuntia ja toisena päivänä noin kuusi tuntia eli yhteensä aikaa meni noin 14 tuntia.

Kuva 2. Ensimmäinen kuvauspäivä © Ojanperä, Pajukoski, Saarinen.
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Videot editoitiin itse MacBook Air tietokoneella iMovie- sovelluksella. Videota varten tutustuttiin aikaisemmin tehtyihin opetusvideoihin, joita löytyi esimerkiksi YouTubesta ja
niistä katsottiin esimerkkejä hyvän videon lopputulokseen. Lisäksi tutustuttiin netissä oleviin ohjeisiin ja hyviin toimintatapoihin opetusvideoiden tekoon liittyen (Sartjärvi 2014).
Videot lajiteltiin järjestykseen ja lisättiin editointiohjelmaan. Videoiden ääntä ja valotusta
paranneltiin. Lisäksi pohdittiin, mitä ei-teknisiä taitoja ja CRM-menetelmiä videoissa painotetaan ja mihin asioihin katsojan tulisi kiinnittää huomiota. Tämän jälkeen pohdittiin
ydinsanat tai lyhyet lauseet, jotka kuvaavat näitä asioita. Videopätkien tueksi tehtiin diakuvia, joista tulee ilmi seuraavan videopätkän ydinasiat. Tekstin selkeys ja otsikointi herättää katsojalle heti aluksi ajatuksen siitä, mitä tulevalla videolla mahdollisesti tulee näkymään ja mitkä asiat siinä korostuu. Tästä syystä opetusvideo on hyvä ja yksinkertainen
opetustapa. (Miettinen ym. 2016, 21–22) Tekstiä sisältävien dia-kuvien pohjana käytettiin Turun ammattikorkeakoulun Power-point esityspohjaa. Alun perin tekstit tulivat rullaavasti näytölle, mutta palautteiden perusteella teksti vaihdettiin paikallaan olevaksi ja
helppolukuiseksi. Tekstin fontiksi valittiin Avenir sen selkeyden takia ja fonttikoko tarpeeksi suureksi, jotta sitä näkee lukea. Tekstikuvan pituus vaihtelee joka diakuvassa,
mutta jokainen on tarpeeksi hidas luettavaksi. Videon loppuun tehtiin käsin kirjoitettu SV
210–lomake tehtävän tiedoista. Videolla lomakkeesta näkyvät vain tapahtumatiedot, tila
tavattaessa, sairaudet, seuranta ja hoito ja hoidon vaste- laatikot. Koko lomake on nähtävissä liitteessä 3.
Videoiden alkuun suunniteltiin johdatteluteksti ja loppuun lopputekstit. Kahden muun
opinnäytetyöryhmän kanssa sovittiin, että alku- ja lopputekstit olisivat identtiset. Videon
editoinnista ja ulkoasusta, kuten tekstien näkyvyysajasta pyydettiin palautetta ohjaavalta
opettajalta sekä opinnäytetyöryhmän yhden jäsenen perheenjäseneltä, joka on pidempään harrastanut videoiden editiointia. Saadun palautteen avulla videon ulkoasua saatiin
vielä paranneltua. Videon musiikki alku- ja lopputeksteihin otettiin iMovien äänikirjastosta. Musiikin lisäämiseen päädyttiin, koska sen tiedetään olevan katsojaa aktivoiva tekijä ja se herättää paremmin mielenkiinnon videon katseluun (Miettinen ym. 2016, 17).
Lopullisesta videosta tuli laadukas ja sellainen kuin oli suunniteltu. Kuvassa 3. on kuvakaappaus videon editointivaiheesta.
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Kuva 3. Videon editointia.
Kirjallisen osion ulkonäköön ja oikolukuun pyydettiin apua omilta perheenjäseniltä ja kieliasua viimeisteltiin palautteen perusteella. Lopullinen ja viimeistelty työ palautettiin toukokuussa 2019. Opinnäytetyö esiteltiin Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarissa 27.5.2019. Työn esittämiseen käytettiin posteria, missä oli tärkeitä huomioita
kirjallisesta osuudesta. Myös opetusvideo oli nähtävillä messujen ajan.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jasmiina Ojanperä, Tanja Pajukoski ja Heini Saarinen

40

6 TUOTEKUVAUS
Opinnäytetyön tuotteena syntyi teoriakehyksen pohjalta noin 11 minuutin opetusvideo.
Video tulee olemaan Turun ammattikorkeakoulun käytössä opetuksen tukena sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen käytössä.
Video on toinen osa kolmen opetusvideon sarjaa, joten video kuvattiin yhteistyössä kahden muun opinnäytetyöryhmän kanssa. Jatkumon vuoksi videossa esiintyy samat henkilöt ja kyse on yhdestä ensihoitotehtävästä sekä samasta potilasskenaariosta. Tämän
toiminnallisen opinnäytetyön opetusvideo sisältää potilaan tarkennetun tilanarvion ja siihen sisältyvän hoito-ohjeen pyytämisen lääkäriltä puhelimitse. Videossa pääpaino on
CRM-menetelmän sekä ei-teknisten taitojen hyödyntämisessä työ- sekä potilasturvallisuuden edistämisen tukena. Videolla ei keskitytä tai käsitellä kliinistä osaamista.
Videolla korostetaan ensihoitajien välistä kommunikaatiota. Suljetun ympyrän viestintä
on selkeää ja viestit ovat kohdennettuja. Potilaan osuus videolla on tarkoituksenmukaisesti jätetty vähäisemmäksi. Potilasskenaariossa potilaalle on päivän aikana kehittynyt
yleistilan lasku ja sekavuus. Potilasta tutkittaessa tulee ilmi, että hänen oireensa viittaavat septiseen sokkiin eli verenmyrkytykseen. Näiden löydösten perusteella ensihoitaja
päättää pyytää lääkäriltä hoito-ohjetta. Video päättyy hoito-ohjeen pyytämisen jälkeen.
Videolla on ilmaistu tärkeitä huomioita ennen videopätkiä pelkällä tekstillä. Tekstien pohjana on Turun ammattikorkeakoulun virallinen diaesityspohja. Videon otsikointi on selkeää. Alussa on kerrottu videon tarkoitus sekä se, että videon tekijät eivät ota vastuuta
tietojen ajantasaisuudesta tai oikeellisuudesta. Alkutekstien ajan videolla soi rauhallinen
musiikki. Kuvissa 4. ja 5. on otsikointi ja kuvassa 6. on esimerkki osasta alkutekstiä.

Kuva 4. Videon alku ja otsikko.
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Kuva 5. Tarkentava otsikko.

Kuva 6. Videon alkutekstiä.
Loppuvideo rakentuu siten, että ensin kerrotaan muutamalla sanalla, mitä CRM-menetelmiä ja ei-teknisiä taitoja seuraavassa video-osuudessa on painotettu. Tämän jälkeen
tulee aina yksi osuus videoista. Kuvissa 7. ja 8. on esimerkkeinä kuvia videon tekstien
sisällöstä.
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Kuva 7. Huomioita ennen ensimmäistä videoa.

Kuva 8. Huomioita ennen kolmatta videota.
Osa videoista on kuvattu niin, että kaikki näyttelijät näkyvät videolla. Omainen istuu tuolilla, potilas on sängyllä ja ensihoitajat ovat asettuneet sängyn viereen. Videoiden kuvakulma muuttuu riippuen kohtauksesta. Osassa videoista näkyy esimerkiksi vain toinen
ensihoitaja ja potilas tai vain ensihoitajat. Kuvissa 9. ja 10. on esimerkkejä videopätkien
kuvakulmista. Kuvassa 11. on kuvattuna SV 210–lomake, mihin on huolellisesti täytetty
tehtävän tiedot.
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Kuva 9. Videossa kaikki näyttelijät kuvassa.

Kuva 10. Videossa vain ensihoitajat kuvassa.

Kuva 11. Kuva huolellisesti kirjatusta SV 210–lomakkesta.
Lopputekstit on suunniteltu muiden opinnäyteyhteistyöryhmien kanssa yhtenäisiksi. Lopputekstien kanssa soi hiljaisella rauhallinen musiikki. Kuvassa 12. on lopputeksteistä
kuva.
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Kuva 12. Videon lopputekstit.
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7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS
Tässä opinnäytetyössä on käytetty alusta alkaen toimintatapoja, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tieteellisen tutkimuksen käytäntöjä. Näiden käytäntöjen keskeisinä lähtökohtina ovat rehellisyys, huolellisuus sekä tarkkuus (TENK 2012; ALLEA 2017). Näitä tapoja
käyttämällä voidaan varmistaa työn olevan eettisesti hyväksyttävä sekä luotettava ja tuotetun tuotteen uskottava. Yleisesti hyväksyttyjen tieteellisen tutkimuksen käytäntöjen
mukaan tässä työssä on kunnioitettu muiden tutkijoiden tekemää työtä sekä antamalla
heidän saavutuksilleen kuuluvan arvon viittaamalla asianmukaisella tavalla heidän julkaisuihinsa. (TENK 2012) Edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti työssä on pyritty huolellisuuteen sekä tarkkuuteen, jotka näkyvät oikein kirjattuina lähdemerkintöinä sekä kansainvälisten lähteiden huolellisena kääntämisenä suomenkielelle. Tarkalla ja huolellisella
käännöksellä on vältetty asiavirheet, jotka ovat hyvän tieteellisen käytännön vastaisia.
(TENK 2012)
Jokainen opinnäytetyön kirjoittaja on vastannut hyvän tieteellisen käytännön toteuttamisesta ja jokaiselle käytännön toteuttaminen oli yhtä tärkeää. Jokainen työntekijä on osallistunut kirjallisuuskatsauksen ja tuotoksen tekoon yhtä paljon. Hyvään käytäntöön ja
eettisiin periaatteisiin kuuluu osana myös toisen työn arvostaminen ja kollegiaalisuus
(TENK 2012). Ryhmä on toiminut hyvin yhdessä ja jokainen on kokenut saavansa ansaitsemansa arvostuksen. Palautetta on pystytty antamaan jokaisen kirjoittajan kesken.
Myös kahden muun opinnäytetyöryhmän tekijöiden kanssa ryhmätyö on sujunut saumattomasti ja jokaisen mielipidettä ja ajatuksia on arvostettu. Tämä tuli näkyviin erityisesti
toiminnallista vaihetta tehtäessä, kun kaikki kolme ryhmää tekivät yhteistyötä ja videomateriaalin suunnittelussa sekä kuvaamisessa jokainen sai äänensä kuuluviin ja lopputuotoksesta saatiin hyvä kokonaisuus.
Työssä on pyritty käyttämään huolellisesti valittuja lähteitä ja mahdollisuuksien mukaan
esitetty asia on todennettu useaa eri lähdettä käyttäen. Työn kirjoittajien mielipiteet tai
aikaisemmat kokemukset ja uskomukset eivät ole vaikuttaneet työn kirjallisuuskatsaukseen ja lopputuotteeseen eli videoon. Jokainen tieto ja turvallinen toimintatapa perustuu
tutkittuun ja todennettuun faktaan. Kirjallisessa työssä mainittavilta asiantuntijoilta on
pyydetty lupa nimien mainitsemiseen.
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Hyvää tieteellistä käytäntöä loukkaa tieteellisessä toiminnassa käytetty vilppi sekä piittaamattomuus edellä mainituista käytännöistä. Vilppi pitää sisällään sepittämisen, havaintojen vääristelyn, plagioinnin sekä anastamisen. Plagiointi tarkoittaa suoraa tai melkein vastaavasti kirjoitettua tekstiä. (TENK 2012)
Tässä opinnäytetyössä ei ole käytetty vilppiä. Kaikki tuotettu teksti pohjautuu luotettaviksi todettuihin aineistoihin ja keskeistä sanomaa ei ole muutettu vaan pyritty tuomaan
omin sanoin esille. Valmis työ tullaan tarkistamaan Urkund- plagioinnintarkastusohjelmalla, mikä varmistaa, ettei opinnäytetyössä ole plagioitua materiaalia.
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8 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS
Tämän opinnäytetyön luotettavuuteen on panostettu heti suunnitelmavaiheen alusta
työn loppuun asti. Lähdekritiikki sekä tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi on isoin
osa lopullisen työn luotettavuutta. Lähteiden luotettavuutta arvioidaan tarkastelemalla
lähteen kirjoittajaa ja tämän asiantuntijuutta sekä vertailemalla useampaa samaa aihetta
käsittelevää lähdettä toisiinsa. Luotettaviksi lähteiksi voidaan määritellä tuoreet sekä
ajantasaiset asiantuntijoiden tai tunnettujen tekijöiden kirjoittamat tuotokset. (Vilkka &
Airaksinen 2003, 72)
Opinnäytetyössä on käytetty vain tuoreimpia saatavilla olevia julkaisuja alan asiantuntijoilta ja lähteiden luotettavuus on todennettu mahdollisuuksien mukaan vertailemalla
useampaa samaa aihetta käsittelevää lähdettä keskenään. Eri lähteistä saadut tiedot on
pyritty yhdistämään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi asiavirheiden minimoimiseksi. Lähteiden valinnassa on tarkasteltu kriittisesti julkaisun alkuperää sekä julkaisupaikkaa sekä
on pyritty välttämään yli kymmenen vuotta vanhoja lähteitä. Vanhemmat lähteet on pyritty aina vahvistamaan tuoreemmalla lähteellä. Opinnäytetyössä on käytetty kotimaisia
ja kansainvälisiä lähteitä, jotta on pystytty takaamaan, että lopputulos on monipuolinen
ja informatiivinen. Kansainvälisiä lähteitä käytettäessä on kiinnitetty erityistä huomiota
tiedon oikeana pysymiseen käännösvaiheessa, jotta sisältö on pysynyt luotettavana
myös käännöksen jälkeen.
Suurin osa lähteistä on löydetty tietokantojen, kuten PubMedin ja Google Scholarin hakupalveluiden kautta, mutta alan tieteelliset lehdet, asiantuntija-artikkelit sekä oppikirjat
ovat toimineet myös hyvinä lähdemateriaaleina. Finna-tietohakuportaali on ollut suuressa käytössä sen monihaun ansiosta, joka on mahdollistanut tiedon haun monesta eri
tietokannasta samanaikaisesti tuoden lisää luotettavuutta käytettäville lähteille. Hakusanoina on käytetty muun muassa seuraavia termejä: CRM, ei-tekniset taidot, työ- ja potilasturvallisuus, tarkennettu tilanarvio ja hoito-ohjeen pyytäminen.
Opinnäytetyön loppuun on laadittu lähdeluettelo Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden
mukaisesti ja jokainen haettu tieto on erikseen tekstissä merkittynä viittauksineen. Jokainen löydetty tieto on vahvistettavissa lähteistä. Lähdeluettelon lisäksi on tehty virallinen
lähteidenhakuprosessi tiedonhakutaulukon muotoon. Tiedonhakutaulukko löytyy liitteestä 1.
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Videon käsikirjoitus kirjoitettiin tämän teoriaviitekehyksen pohjalta sekä käyttämällä
alalla vakiintunutta kirjallisuutta. Varmistamalla eri lähteistä pystyttiin varmistamaan potilasskenaarion todenmukaisuus. Videon käsikirjoituksen oikeellisuuden tarkistamiseen
ja kehittämiseen saatiin apua Turun ammattikorkeakoulun ensihoidon lehtori ja TtM Jani
Paulinilta sekä ensihoitaja AMK ja TtM Eeva Hevonojalta. Heillä molemmilla on pitkä
kokemus ensihoitotyöstä ja heidän asiantuntemuksensa myötä käsikirjoituksen luotettavuus lisääntyi.
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9 POHDINTA
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo työ- ja potilasturvallisuudesta ensihoidossa hyödyntäen CRM-menetelmää ja ei-teknisiä taitoja. Kliinisen osaamisen rinnalla CRM ja ei-tekniset taidot ovat lähiaikoina nousseet aina enemmän ja
enemmän huomion kohteeksi. Etenkin koulussa ja simulaatiotilanteissa näihin on kiinnitetty erityisesti huomiota. Aiheen valinta oli sen johdosta helppo, sillä aiheeseen haluttiin
lähteä perehtymään tarkemmin. Lisäksi haluttiin toteuttaa käytännön näyte, joka sisältäisi tiedon kuinka ensihoitotilanteessa tulisi toimia, kun CRM ja ei-tekniset taidot todella
toimivat.
Opinnäytetyön pääaihe, ensihoidon turvallisuus, ja siihen liittäen CRM ja ei-tekniset taidot olivat sellaisinaan liian laaja aihe, joten se päädyttiin rajaamaan pienempiin osiin
yhdessä opinnäytetyön ohjaajan sekä kahden muun opinnäytetyöryhmän kanssa, jotka
olivat kiinnostuneet samasta aiheesta. Aihe rajattiin kolmeen osaan; kohteeseen saapuminen ja välitön ensiarvion tekeminen, tarkennettu tilanarvio ja hoito-ohjeen pyytäminen
sekä työdiagnoosin ja hoito-ohjeen mukainen ensihoito. Tuloksena syntyi kolme opinnäytetyötä, joista tämä on niistä toinen. Tässä työssä keskitytään vain tarkennetun tilanarvion ja hoito-ohjeen pyytämisen vaiheisiin.
Hyvän työn pohjana on hyvä suunnitelma. Opinnäytetyöprosessin suunnitteluvaiheessa
luotiin tarkka suunnitelma prosessin etenemisestä sekä sen aikataulutuksesta. Suunnitelma kiteytti hyvin mitä, miten ja miksi ollaan tekemässä ja työn valmistuttua voidaan
todeta, että suunnitelmassa pysyttiin. Aikataulu muokkaantui työn edetessä alkuperäisestä, mutta lopullinen työ saatiin valmiiksi ja palautettua suunnitelman mukaisesti. Tiimityö ryhmän kesken toimi moitteettomasti. Työnjako oli jokaiselle selkeä sekä tasapuolinen ja jokainen antoi yhtäläisen panostuksen työhön. Työtä tehtiin pääsääntöisesti jokainen omalla tahollaan, mutta muutamia kertoja kirjoitettiin myös yhdessä sekä Skypen
välityksellä. Mielipiteitä ja kehitysideoita vaihdeltiin jatkuvasti.
Opinnäytetyö lisäsi tekijöiden tietämystä CRM:stä ja ei-teknisistä taidoista sekä niiden
tärkeydestä. Konkreettisesti se huomattiin samaan aikaan koulussa käytävissä simulaatioissa, kun lähes huomaamattaan kiinnitettiin enemmän huomiota muuhunkin kuin vain
kliiniseen osaamiseen. Yhteistyö oman ryhmän sekä kahden muun opinnäytetyöryhmän
kanssa kasvatti ammatillista osaamista tiimityöskentelyyn.
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Tavoitteena oli luoda realistinen opetusvideo kirjallisuuskatsaukseen pohjautuen ja tässä
onnistuttiin sekä tavoite saavutettiin. Videolla korostuu selvästi CRM ja ei-tekniset taidot.
Erityisesti kommunikaatio on hyvien ohjeiden ja tapojen mukaista ja antaa katsojalle selvän kuvan siitä, miten suljetun ympyrän viestintä todellisuudessa toimii oikein. Videolla
ensihoitajat kommunikoivat keskenään selkeästi, määrätietoisesti ja ajoitetusti sekä he
varmistavat, että toinen ymmärtää viestin (Helovuo ym. 2012, 190–191; Taskinen & Helenius 2017, 89–94; Carne ym. 2012). He ylläpitävät omaa ja toisen tilannetietoisuutta
koko ensihoitotehtävän ajan jakamalla tietoa toisilleen, jotta turvallisuus ei vaarannu
(Norri-Sederhom 2015). Tätä edistää myös videolla nähtävä time-out, jossa koko tilanne
vedetään yhteen (Alanen ym. 2016a, 16). Ensihoitajat tekevät keskustelevat ammatillisesti tilanteesta ja tekevät hoitopäätökset yhdessä molempien ammattitaito korostuen
(Helovuo ym. 2012, 188; Nyström 2017, 197–198).
Videoiden kuvauspäivän sovittaminen seitsemän ihmisen kalenteriin loi haasteen. Alun
perin pohdinnassa oli kaksi kuvauspäivää; harjoittelukuvaus sekä itse kuvauspäivä. Aikataulullisten ongelmien vuoksi päädyttiin kuvaamaan videot vain yhtenä päivänä ilman
harjoittelua. Lopulta videot piti kuvata uudestaan jälkeenpäin huomattujen virheiden
vuoksi. Jälkikäteen ajateltuna harjoittelupäivä olisi kannattanut pitää, sillä kuvauksiin jouduttiin kuitenkin käyttämään kaksi päivää. Jälkimmäinen kuvauspäivä onnistuttiin sopimaan ongelmitta.
Opetusvideosta saatiin lähes sellainen kuin alun perin suunniteltiin. Hyvin suunnitellulla
käsikirjoituksella videon kuvaaminen saatiin liikkeelle ja kaikille oli selvää, millaista videota ollaan tuottamassa ja mitä se vaatii jokaiselta. Opetusvideotyyppejä on erilaisia ja
tämän opetusvideon tyyppi on esittelyvideo (Miettinen ym. 2016, 8). Videoon lisätty taustamusiikki oli hyvä ratkaisu, jotta katsojan motivaatio ja aktiivisuus videot kohtaan lisääntyy (Miettinen ym. 2016, 17). Lisäksi etukäteen annetut aiheotsikot johdattelevat katsojan
tulevaan, joten hän osaa havainnoida ja analysoida videota paremmin. Opetusvideo on
erilainen oppimisen väline ja se tuo lisäarvoa monipuolisille opetusmenetelmille. (Miettinen ym. 2016, 21–22) Opetusvideolle kehitettiin selkeät väliotsikot ja teksti pidettiin mahdollisimman lyhyenä ja yksinkertaisena, koska haluttiin keskittyä enemmän liikkuvaan
kuvaan. Liikkuvan kuvan avulla katsoja havainnoi herkemmin asioita, joita ei muutoin
välttämättä näkisi. Lisäksi liikkuva kuva äänen kanssa tuo halutun viestin paremmin
esille. (Miettinen ym. 2016, 21, 24)
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Tuotetun opetusvideon pituus (11min) on suosituksiin nähden liian pitkä. Se voi johtaa
mielenkiinnon ja motivaation laskemiseen (Miettinen ym. 2016, 27–29). Tuotetulla opetusvideolla esiintyy useampia asioita, jotka ovat kaikki tärkeitä huomioida tarkennettua
tilanarviota tehtäessä tai hoito-ohjetta pyydettäessä. Tästä syystä se on venynyt 11:een
minuuttiin. Video on kuitenkin yksinkertainen ja informatiivinen, millainen hyvän opetusvideon tuleekin olla. Se on myös responsiivinen eli se toimii teknisesti monilla eri laitteilla,
kuten pöytäkoneilla, kannettavilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Video koetaan laadukkaaksi myös sen rytmityksen vuoksi, eli aloitus, sisältö ja lopetus on huoliteltu. (Miettinen
ym. 2016, 28–30) Opetusvideon tuotantoprosessissa on saatu asiantuntijoiden näkökulmia sen sisällön kehittämiseen, joten se lisää videon luotettavuutta ja arvoa. Tuotettu
kirjallisuuskatsaus ja opetusvideo on opettanut koko ryhmän jäseniä teoreettisesti paljon,
koska se on pakottanut etsimään tietoa ja perehtymään aiheeseen.
Kuvakulmat päätettiin vasta kuvausta aloitettaessa, koska kuvaustila oli suurimmalle
osalle vieras. Videon kuvaus onnistui hyvin, sillä kuvaustilat olivat avarat. Iso tila antoi
mahdollisuuden parhaille mahdollisille kuvakulmille, joka näkyy videon hyvässä laadussa. Äänitys tapahtui kuvaushetkellä ja videolla näyttelijöiden äänet kuuluvat hyvin,
lukuunottamatta haasteeksi jäänyttä potilaan ääntä. Potilaan ääni jäi videolla hiljaiseksi
johtuen defibrillaattorin käynnistämisestä johtuvasta äänestä ja happimaskin pidosta
kasvoilla. Tuotantovaiheessa on tästä syystä suositeltua käyttää erillisiä mikrofoneja, mikäli kameran mikrofoni ei riitä laadukkaaseen äänen tallentamiseen (Sartjärvi 2014, 3).
Ryhmän jäsenillä ei ollut mahdollisuutta saada erillisiä mikrofoneja äänityksen tueksi,
joten nykyiseen äänenlaatuun tyydyttiin.
Kirjallisuuskatsausta ja siihen pohjautuvaa opetusvideota voi hyödyntää opetusmateriaalina alan opiskelijoille tai ammattilaisille mikä alun perin oli tavoitteenakin. Videon sisältö on kokonaisuudessaan kirjallisuuskatsaukseen ja käsikirjoitukseen pohjautuvaa,
jotka ovat rakennettu luotetuista sekä tuoreista lähteistä. Uskotaan, että tulevaisuudessa
videoiden opetuskäyttö tulee lisääntymään muun muassa välineiden ja laitteiden kehittyessä, joka antaa mahdollisuuksia yhä useammalle henkilölle tehdä opetusvideoita
(Miettinen ym. 2016, 41).
CRM:stä ja ei-teknisistä taidoista puhutaan nykypäivänä paljon, joten mahdollisuuksien
mukaan näitä taitoja saatetaan tulevaisuudessa vielä kehittää lisää. Mikäli kehitystä tapahtuu ja tulee uutta, luotettavaa teoriatietoa kansainvälisellä- tai valtakunnallisella tasolla, voitaisiin tätä työtä mahdollisesti jatkaa pohjautuen kyseisiin uusiin tietoihin.
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Videon käsikirjoitus
Tarkoituksenamme on tuottaa Turun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille sekä VarsinaisSuomen pelastuslaitoksen ensihoidolle opetusvideo. Video kuvataan yhden opinnäytetyöryhmäämme kuuluvan opiskelijan asunnossa, joka lavastetaan tilanteeseen sopivaksi. Videossa ensihoitajia, potilasta sekä omaista näyttelee opinnäytetyöryhmämme opiskelijat. Videon tarkoituksena
on korostaa keskeisiä huomioita työturvallisesta ensihoitotoiminnasta kohteessa. Videolla korostuu
tekniset taidot, CRM- menetelmä sekä ei-tekniset taidot työturvallisuutta varmistettaessa. Työturvallisuuden lisäksi, huomio keskittyy siihen, miten potilasturvallinen ensihoito toteutuu CRM ja ei-teknisten taitojen tukemana, kun ensihoitovaiheena on tarkennettu tilanarvio. Kliiniseen työskentelyyn
ei tulla perehtymään videossa, vaikka kliinistä toimintaa näkyy myös osittain.
Kuvaus suoritetaan mahdollisimman todenmukaisessa vanhemman naishenkilön omakotitaloasunnossa. Kuvaukset tapahtuvat ainoastaan sisätiloissa. Video rakentuu kahdesta osasta; video alkaa
dialla, jossa kerrotaan, mitkä työ- tai potilasturvallisuuteen liittyvät asiat korostuvat ja mihin tulisi
kiinnittää huomiota. Dian jälkeen tulee aina video. Videopätkän jälkeen näytetään taas uusi dia ja
videopätkä ja niin edelleen. Kuvauspätkiä tulee olemaan 5 ja niistä koostuu yksi kokonainen noin 10
minuutin video.
Käsikirjoituksessa mainittavat H1 sekä H2 tarkoittavat ensihoitajia, hoitaja 1 sekä hoitaja 2. H1 on
tilannetta johtava ensihoitaja, joka haastattelee sekä toimii johtajana ja H2 on tutkimuksia ja toimenpiteitä tekevä ensihoitaja.

1. Työ- ja potilasturvallisuuden varmistaminen tarkennetun tilanarvion aikana
•

Dia: Määrätietoinen työn jakaminen. Suljetun ympyrän viestintä. ABCDE- protokollan järjestelmällinen käyttö potilasturvallisuuden takaamiseksi. Ensiarviosta siirtyminen tarkennettuun
tilanarvioon.

•

Kuva 1; Kokonaiskuva huoneesta, kuinka H1 ja H2 ovat sijoittuneet huoneeseen ottaen huomioon omaisen sijoittamisen ja oman työturvallisuutensa.
Molemmat ensihoitajat ovat asettuneet huoneeseen niin, että pääsevät poistumaan tarvittaessa tilasta. Potilaan tytär istuu edelleen hänelle ohjatussa paikassa, seuraa potilaan hoitotilannetta ja on rauhallinen.

•

Otos 1; kuvataan niin, että potilas sekä molemmat ensihoitajat näkyvät ja omainen kuvan
reunassa
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H1 toteaa, ettei ensiarviossa tule ilmi mitään sellaista, mikä viittaisi potilaan olevan hätätilapotilas. H1 antaa työparilleen selkeästi ja määrätietoisesti tehtäväksi aloittaa tarkennetun tilanarvion tekemisen ABCDE- protokollan mukaan. Kommunikointi työparin kesken toteutetaan kohdennetusti ja suljetun ympyrän viestintää noudattaen.
H1 kysyy potilaalta perussairauksista tai mahdollisesta lääkelistasta ja lähtee hakemaan listaa keittiöstä. Ennen tätä H1 varmistaa, että työpari pärjää tämän ajan yksin huoneessa.
2. Tiedon jakaminen
•

Dia: Tärkeiden tietojen jakaminen työparin kesken noudattaen suljetun ympyrän viestintää.
Viestinnän ajoittaminen.

•

Otos 1; Kuvassa omainen omalla paikallaan, potilas sängyllä ja H2 potilaan lähellä.
Tarkennettu tilan arvio on suoritettu. Potilaalla happimaski ja jalat ylhäällä. H1 palaa makuuhuoneeseen, odottaa juttelun loppuun ja ajoittaa viestinnän vasta sen jälkeen. H1 kysyy, millainen potilaan tila on H2:lta. H2 kertoo tarkennetussa tilan arviossa saamansa tulokset. H1
kuittaa toistamalla saamansa vitaalit ja kirjaa ne huolellisesti ylös.

3. Haastattelu
•

Dia: Selkeä ja johdonmukainen haastattelu. Vain toinen hoitajista haastattelee rauhallisuuden ja selkeyden vuoksi.

•

Otos 1: H1 potilaan lähellä, H2 alkuun kuvissa, poistuu otoksen kuluessa.
H2 ehdottaa iv. yhteyden avaamista. H1 toteaa idean hyväksi ja sanoo itse jatkavansa potilaan haastattelua sillä välin.
H1 haastattelee potilaalta tapahtumatietoja. Välillä omainen lisää jotain omaa sanottavaa
haastattelun tueksi, jonka H1 huomioi. Taustalla oleva H2 valmistelee sillä välin iv. yhteyden
avaamista. Kun H1 on saanut potilasta hetken haastateltua, H2 ilmoittaa, että neste on letkutettu ja on valmiina avaamaan iv. yhteyttä.

4. Tilannetietoisuuden ylläpito time out:tia hyödyntäen ja ennakointi ja suunnittelu
•

Dia: Time out ISBAR:in mukaan. Tilannetietoisuuden ylläpito. Kommunikointi suljetussa ympyrässä. Tulevaisuuden ajattelu ”mitä jos, mitä sitten tehdään”.

•

Otos 1; Kuvataan ensihoitajia niin, että myös potilaan huomiointi näkyy kuvassa.

•
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H1 on saanut haastateltua potilaan ja on kirjannut kaikki oleelliset saamansa tiedot SV 210–lomakkeelle. H2 on antanut saamansa tutkimustulokset myös kirjattavaksi. Tilanne on rauhallinen ja hoitajat päättävät pitää time outin molempien tilannetietoisuuden varmistamiseksi sekä saadakseen
yhteenvedon potilaan tilasta.
H1 pitää time outin.
H2 toteaa, että hengitystilanteen, verenkierron ongelmien, korkean kuumeen sekä iholöydösten vuoksi tilanne vaikuttaa sepsikseltä.
H1 toteaa, että tähän voisi miettiä noradrenaliini-infuusion aloitusta verenpaineisiin. H1 käy
soittamassa viereisessä huoneessa hoito-ohjetta lääkäriltä ja H2 avaa sillä välin suoniyhteyden.
5. Hoito-ohjeen pyytäminen
•

Dia: ISBAR hoito-ohjeen pyytämisessä.

•

Otos 1; Kuvataan ainoastaan H1
H1 soittaa time outin jälkeen lääkärille lääkehoito-ohjeesta. Hoito-ohjeen pyytäminen lääkäriltä tapahtuu ISBAR -työkalun mukaan ja vain ensihoitajan puhe kuuluu, ei lääkärin.

Puhelun jälkeen video päättyy ja jatkuu kolmannen opinnäytetyökokonaisuuden seuraavassa
osassa.
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SV 210–lomake täytettynä
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