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Hoitotyössä kirjaamisella tarkoitetaan potilaan hoitoon liittyvän päätöksenteon dokumentointia 
hoitoprosessin etenemisen mukaisesti. Ensihoidon tutkinto-ohjelman koulutukseen kuuluu jo 
hyvinkin varhaisessa vaiheessa potilaan peruselintoimintojen tutkimisen kirjaaminen ja raportointi. 
Oikein täytetty ensihoitokertomus toimii laaduntarkkailun apuvälineenä, täydentää ensihoitajan 
antamaa suullista raporttia, toimii laskutuksen apuvälineenä ja potilaan oikeusturvana ainoana 
kirjallisena dokumenttina ensihoidosta. Kirjaamista voidaankin pitää yhtenä tärkeimmistä taidoista 
ensihoidossa. 
 
Kirjaaminen kulkee mukana läpi simulaatioharjoitusten, mutta korostettu rooli sillä on perustason 
ensihoidon opetuksen loppuvaiheessa. Suurin osa kirjaamisen taidosta tulee kuitenkin käytännön 
työelämässä, kuten työharjoitteluissa. 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla potilastapauksen 
kirjaamisharjoituksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kirjaamisharjoitus on tehty yhteistyönä 
Oamkin ensihoidon opettajien kanssa ja videota tullaan käyttämään Oamkin ensihoidon tutkinto-
ohjelman perustason ensihoidon opetuksessa. Kirjaamisharjoitus on tehty videoimalla lavastettu 
potilastapaus, minkä ympärille on tehty kirjaamisharjoitus Oulun ammattikorkeakoulussa käytössä 
olevalle Moodle -oppimisalustalle. Harjoitus on tehty oheismateriaaliksi itseopiskelua varten, siitä 
tulee välitön palaute ja sen voi tehdä uudelleen, milloin vain. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää 
ensihoitajaopiskelijoiden valmiuksia kirjaamiseen: simulaatioharjoituksissa ja työelämässä, sekä 
laskea kirjaamiseen muodostuvaa kynnystä. Pitkän aikavälin kehitystavoitteena on edistää 
potilasturvallisuutta laadukkaan kirjaamisen myötä. 
 
Kirjaamisharjoituksessa on huomioitu se, että käytännössä jokaiselle kehittyy omanlainen 
kirjaamistyyli. Harjoituksessa onkin käytetty apuna oppikirjojen materiaalia ja harjoituksen 
kirjaamiset on tehty yleisesti ymmärrettävällä kirjaamistyylillä. 
 
Tuote on tarkoitettu Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijoille. Projektin asettajalla on 
täydet käyttöoikeudet harjoitukselle ja voi halutessaan muuttaa, tai päivittää sisältöä.  
 
 

Asiasanat: kirjaaminen, ensihoito, verkko-oppimateriaali, dokumentointi  
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In nursing care, documentation means describing the given care and decision-making progress 
into the patient records. The right way of documenting patients’ treatment is included early during 
the paramedic studies. Well written emergency care medical record doesn’t only serve as a 
supplement to the verbal report paramedic gives in hospital. It also serves as aid for billing, quality 
control and it’s also patients legal protection as only concrete proof of given treatment in 
ambulance. 
 
Documenting is included in practical studies, but mainly it’s been focused in basic level paramedic 
studies. During the studies, most of the practical documenting happens in internships throughout 
the degree programme.   
 
Documenting practice is made with staged, recorded patient case. The practice itself is made in 
Moodle -platform, which is used in Oulu University of Applied Sciences. The practice is made for 
self-studying; therefore, it is possible for student to redo the practice whenever wanted. Also, the 
feedback from the practice is given immediately.  
 
The main goal of thesis is to develop students’ skills to document ongoing patient cases not only 
in practical studies, but also during the work in the future. The long-term development goal is to 
promote patient safety with better documentation. 
 
It is noticed that during the studies everyone develops their own, unique way of documenting. 
Therefore, materials from the literature have been used to make generally acceptable way of 
documenting the cases in practice. 
 
The product is made for OUAS Emergency care students. The subscriber of the product has full 
rights to update or change the contents of the product.  
 
 

Keywords: documentation, paramedic, e-learning  
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1 JOHDANTO 

Kirjaaminen hoitotyössä tarkoittaa potilaan hoidon kuvaamista potilasasiakirjoihin hoidollisen 

päätöksenteon vaiheiden mukaisesti (Liljamo ym. 2012, 10). ”Mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole 

myöskään tehty tai havaittu.” -sanonta kiteyttää ensihoidossa käytettävän kirjaamisen ja sen 

tärkeyden. Kirjaaminen on jokaisen ensihoitajan velvollisuus osata tehdä sekä heidän itsensä, että 

potilasturvallisuuden ja potilaan oikeusturvan vuoksi (Porthan. 2012, 81). Näiden lisäksi 

ensihoitokertomus toimii apuvälineenä suullisen raportin antamisessa, ensihoidon vastuulääkärin 

toteuttamassa laadunseurannassa ja ensihoidosta laskuttamisessa. Ensihoidon kirjaamiseen 

velvoittaa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92 12§. Ensihoitokertomuksen tulee olla 

yksikäsitteisen selkeää, sekä dokumentissa tulee lukea potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot. 

(Loikas 2016, 327) 

 

Opinnäytetyön lopullinen tuote on sähköinen oppimateriaali kirjaamisesta Oulun 

ammattikorkeakoulun perustason ensihoidon opiskelijoille. Projektin asettajana toimi Oulun 

ammattikorkeakoulu. Kirjaamisharjoitus on mahdollista toteuttaa potilastapauksien avulla, sillä 

harjoituksen kohderyhmänä ovat Oamkin ensihoidon tutkinto-ohjelman toisen vuoden loppupuolen 

opiskelijat ja he osaavat jo harjoituksessa käsiteltävät asiat. Kirjaamisharjoituksen 

kehitystavoitteena on kehittää ensihoitajaopiskelijoiden kirjaamisvalmiuksia simulaatioharjoituksiin 

ja työelämään sekä laskea kirjaamiseen muodostuvaa kynnystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on 

edistää potilasturvallisuutta laadukkaan kirjaamisen myötä. 

 

Opinnäytetyömme on sähköinen oppimateriaali kirjaamisesta Moodle -oppimisalustalle tehtynä. 

Kirjaamisharjoitus sisältää lavastetun, videoidun potilastapauksen, minkä ohella harjoituksen 

suorittajalta kysytään kirjaamiseen liittyviä kysymyksiä ja harjoituksen tekijän tulee kirjata videolla 

näkyvä potilastapaus. Kirjaamisharjoituksen päätteeksi harjoituksen suorittaja saa 

esimerkkisuorituksen, miten kirjaamisen olisi voinut tehdä hyvän kirjaamisen laatutekijät 

huomioiden ja verrata sitä omaan suoritukseensa.   
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2 KIRJAAMINEN ENSIHOIDOSSA 

Hoitotyön kirjaaminen tarkoittaa potilaan hoidon kuvaamista potilasasiakirjoihin hoidollisen 

päätöksenteon vaiheiden mukaisesti (Liljamo ym. 2012, 10). Ensihoidossa tuotettavaan 

potilasasiakirjaan tulee kirjata hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi huolellisesti ja asiallisesti. 

Ensihoitopalveluiden tuottamasta lomakkeesta voidaankin käyttää termiä ensihoitokertomus. 

(Porthan 2012, 81) 

2.1 Ensihoitokertomus 

Jokaisesta potilaskontaktista on kirjattava ensihoitokertomus (Loikas 2016, 327). Lakisääteisesti 

kirjaaminen määritellään seuraavasti: ”Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä 

potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 

turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.” (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 30.6.2000/653 12§). 

Oikein täytetty potilaskertomus ensihoitotapahtumasta palvelee neljää tarkoitusta: se täydentää 

ensihoidon henkilöstön jatkohoitopaikkaan antamaa suullista raporttia, on vastuulääkärin apuväline 

laaduntarkkailussa, toimii potilaan oikeusturvana ainoana hoidon dokumenttina sekä on myös 

laskutuksen apuväline (Loikas 2016, 327). Ensihoidon kirjaamisen voi sisällyttää kaikessa 

yksinkertaisuudessaan sanontaan ”Mitä ei ole kirjattu, sitä ei ole myöskään tehty tai havaittu,” 

(Porthan 2012, 81). 

 

Ensihoitokertomuksien tulee olla selkeästi luettavia ja ymmärrettäviä läpi koko kertomuksen. 

Ennalta määritetty dokumentointityyli ja sovitut lyhenteet helpottavat lukemista myös 

jatkohoitopaikassakin. (Ahonen 2006, 21) Ensihoitokertomuksessa tulee käydä ilmi tehdyt 

toimenpiteet ja kellonajat tehdyistä toimenpiteistä ja esimerkiksi kohteeseen saapumis- ja 

poistumisajasta. Kertomuksessa tulee ilmetä potilaan henkilötiedot niin tarkasti, kun ne on 

mahdollista saada, riskin kannalta olennaiset tapahtumatiedot, potilaan tila ensihoidon hänet 

tavattaessa, aikaisemmat sairaalahoidot ja nykylääkitys, tehdyt tutkimukset, löydökset, annettu 

hoito ja sen mahdollinen vaste kellonaikoineen. (Loikas 2016, 327) Ahosen (2006, 19-20) mukaan 

ensihoidon dokumentin tulee olla helppotajuinen, joten väärinkäsityksien mahdollisuuksia ei olisi. 

Lisäksi dokumentin tulee olla helposti luettava ja yhteneväinen muiden ensihoidon dokumenttien 

kanssa: ensihoidon dokumentin tulee sisältää yhteneväistä kieltä, joten lukijan ei tarvitse erikseen 
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tulkita käsitteitä (Ahonen 2006, 20-21) Kuvio 1 kiteyttää ensihoidon dokumentin käytettävyyden 

pääperiaatteet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Käytettävyyden kriteerien johtaminen (Mukaillen Ahonen 2006, 19) 

 

  

  

Ensihoidon dokumentti 

Kirjallisuuden perusteella: 

• Ytimekäs ja määrätietoinen 

• Vakioidut dokumentointitavat 

• Kaikille toimijoille hyödyllinen  

• Huoliteltu ja looginen 

 

• Ymmärrettävyyttä  

•  Luettavuutta 

• Yhteneväisyyttä 

 

Ensihoidon dokumentin tulee olla käytettävä. 

 

Millainen dokumentin tulisi olla? 

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan käytettävyys edellyttää 
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2.2 Ensihoidon kirjaamiskaavakkeet 

Ensihoidon kirjaamisessa on vielä yleisesti käytössä virallinen SV210 (Selvitys ja korvaushakemus 

sairaankuljetuksesta) -kaavake. Potilaalta on perittävä omavastuuosuus saadusta 

ensihoitopalvelusta ja tässä SV210 -lomake toimii laskutuksen apuvälineenä sisältäen potilaan 

tiedot, annetun hoidon vasteineen, kellonaikoineen ja ajetun kilometrimäärän. (Porthan 2012, 81-

89) SV-210 kaavan täyttämisestä liitteessä 1. Kela on siirtynyt vuonna 2007 ensihoidon osalta 

suorakorvausmenettelyyn, jonka perusteella ensihoitotehtävästä maksetaan sairasvakuutuslain 

mukainen korvaus ensihoitopalvelun tuottajalle.  

2.2.1 Paperinen ensihoitokertomus 

Suomalaisissa paperista ensihoitokertomusta käyttävissä yksiköissä käytetään Kelan laatimaa 

lomaketta Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, eli SV210 kaavaketta (Liite 1). 

Samaan A4 paperin kokoiseen kaavakkeeseen on mahdutettu ensihoitajien täytettävä osuus ja 

laskutuspuoli, joka palvelee Kelan maksuliikennettä. SV210 -kaavake ohjailee kysymyksillä 

täyttäjäänsä, mikä helpottaa potilaskertomuksen täyttämistä. Tilan vähäisyys pakottaa täyttäjänsä 

tekemään merkinnät lyhyiksi ja ytimekkäiksi. Samalla on kuitenkin käytettävä yhteisesti 

ymmärrettäviä lyhenteitä, selkeää kieltä sekä kirjata kaikki potilaan hoitoon liittyvä olennainen tieto. 

Paperinen ensihoitokertomus sisältää potilaan henkilötiedot, näin mahdollistaen dokumentin 

käytön myös laskutukseen. (Porthan & Riihelä 2017, 43-46) 

 

Lomakkeessa määritellään tapahtumatiedot, eli kerrotaan vastaus kysymykseen, että miksi 

ensihoito on paikalle tullut, kuka soitti ja mikä oli syy ambulanssin hälyttämiseen. Seuraavaksi 

lomakkeessa on kohta ”tila tavattaessa”, missä annetaan sanallisesti vaikutelma siitä, mitä potilas 

tekee, missä asennossa hän on, mitä valittaa ja mikä on potilaan hallitseva vaiva. Lisäksi tähän 

kohtaan kerrotaan havaintoja. Miltä potilas näyttää? Havaitsetko ympäristössä jotain 

epänormaalia? (Porthan & Riihelä 2017, 43-46)  

 

Sarakkeeseen ”Sairaudet, nykylääkitys, lääkeaineallergiat, aikaisemmat sairaalahoidot” kerrotaan 

lyhyesti potilaan perussairauksista, mahdollisista hoidoista ja hoitopaikasta. Lisäksi 

nykylääkityksestä tulee mainita kauppanimi, vahvuus ja annostus. Vaihtoehtoisesti jos on, niin 

voidaan ottaa mukaan potilaan lääkelista. Tällöin tulee kirjata, että ”lääkelista mukana” ja huolehtia, 
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että lääkelista kulkee ensihoitokertomuksen mukana. (Porthan 2012, 85-86) 

Statusseurantaruudukkoon ensihoitajan tulee kirjata potilaan peruselintoimintoihin liittyvien 

kliinisten tutkimuksien tulokset. (Porthan & Riihelä 2017, 45) Mittaamisista tulisi ensihoitotehtävältä 

kirjata mittaustulokset vähintään kolme kertaa: ensiarvion, tarkennetun tilanarvion ja hoidon 

jälkeisen arvion tulokset (Porthan 2012, 86)  

2.2.2 Sähköinen ensihoitokertomus 

Sähköisen raportointi- ja johtamisjärjestelmän myötä Suomen ensihoidossa on alkanut yleistymään 

sähköinen ensihoitokertomus. Sähköinen kirjaamisjärjestelmä mahdollistaakin potilaskohtaisen 

ensihoitokertomuksen luomisen ja tapahtumatietojen, perussairauksien, allergioiden ja hoidon 

aikana tehtyjen tutkimuksien tallentamisen ja niiden uudelleen hakemisen tulevaisuudessa 

mahdollisia hoitokontakteja varten. Lisäksi kentältä tieto päätyy ensihoitolääkärille reaaliajassa, 

joten meneillään olevien tehtävien seuranta helpottuu. Sähköisiin kirjaamisjärjestelmiin on 

mahdollista sisällyttää tukitiedostoja. Tukitiedostot sisältävät paikalliset hoito-ohjeet lisäten niiden 

helppolukuisuutta. Samalla hoito-ohjeet ovat helposti saatavilla kentällä. Myös tilastointi ja 

erilaisten raporttien tekeminen on mahdollista sähköisen kirjaamisjärjestelmän avulla. Lisäksi 

kirjaamisjärjestelmistä täydentyy automaattisesti SV210 -lomake, mitä voidaan käyttää Kelan 

laskutukseen. (Porthan & Riihelä 2017, 47-54) 

 

Sähköisen ensihoitokertomuksen toiminta poikkeaa paperisesta ensihoitokertomuksesta siten, että 

kirjaamisjärjestelmässä on valmiita potilasryhmiin sidonnaisia kysymyspohjia, kuten esimerkiksi 

rintakipupotilaan ja vammapotilaan kysymyspohjat. Nämä ohjaavat ensihoitajaa tekemään 

tarpeelliset havainnot ja kysymään hoitoon liittyvät kysymykset varmistaen tasalaatuisempaa 

hoitoa. Lisäksi mahdollisuus vapaaseen tekstiin on kuitenkin olemassa. (Porthan 2012 90-91) 

 

Sähköinen kirjaamisjärjestelmä tallentaa automaattisesti hätäkeskuksen lähettämän hälytysviestin 

tiedot, kuten tehtäväkoodin, kellonajan, hälytyskoodin ja paikalle hälytetyt yksiköt näin nopeuttaen 

kirjaamista. Sähköinen kirjaamisjärjestelmä on usein yhteydessä yksikön defibrillaattoriin, mikä 

mahdollistaa sen, että peruselintoimintojen mittaukset siirtyvät automaattisesti koneelle yleensä 

luoden graafisia taulukoita potilaan peruselintoimintojen tilasta näin helpottaen niiden seurantaa. 

(Porthan & Riihelä 2017, 51) Sähköinen ensihoitokertomus voidaan myös lähettää 
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vastaanottavaan hoitolaitokseen, missä se tulee automaattisesti näkyviin näin helpottaen potilaan 

raportointia ja jatkohoitopaikkaa valmistelemaan potilaan saapumista. (Porthan 2012, 91)  

 

Rakenteilla on valtakunnallinen sähköinen kirjaamisjärjestelmä KEJO, minkä käyttäjiä olisivat 

pelastuslaitokset, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Tulli, eli se 

tulee korjaamaan nykyiset käytössä olevat kenttäjärjestelmät: esimerkiksi POKE, PEKE, CODEA 

ja MERLOT (Saarinen 2015). KEJO tulee toimimaan viestivälineenä, karttapalveluiden tuottajana, 

kenttäjohtamisen työkaluna, lääkärinkonsultaation apuvälineenä sekä kirjaamisjärjestelmänä. 

KEJO poikkeaa muista kirjaamisjärjestelmistä siten, että potilastiedon arkistoon (Kanta -arkisto) 

pääsee potilaan asuinpaikasta ja tapahtumapaikasta riippumatta, lisäksi koko terveydenhuolto 

ketju hyötyy tästä järjestelmästä ja tiedonkulku pysyy hyvänä. (Ilkka 2018). Kirjaamisjärjestelmät, 

kuten esimerkiksi Merlot Medi, toimii VPN-yhteyden avulla. VPN-yhteys mahdollistaa sen, ettei 

internetin kautta siirrettävä tieto häviä tai joudu kopioiduksi. (Porthan & Riihelä 2017, 47-54) 

 

2.2.3 NEWS -pisteytys 

 

Vaikka NEWS -pisteytystaulukko onkin käytössä vain sairaaloissa, on sen tutkittu myös toimivan 

erinomaisesti myös ensihoidossa. NEWS -pisteytys on esimerkiksi käytössä Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella myös ensihoidon sähköisessä kirjaamisessa. 

(Nurmi 2017)  

 

National early warning score (NEWS) on Suomessa yleistyvä aikaisen varoituksen 

pisteytysjärjestelmä, minkä tavoitteena on vetää yleiset rajat aikuispotilaan peruselintoimintojen 

arvioinnissa ja antaa mahdollisuuden puuttua mahdollisimman aikaisin peruselintoimintojen 

häiriöihin sairaaloissa (Karjalainen ym. 2018). NEWS -pisteytys perustuu kuuteen parametriin, 

mitkä ovat normaalisti osa potilaan rutiininomaista tutkimista myös ensihoidossa: hengitystaajuus, 

happisaturaatio, systolinen verenpaine, pulssitaajuus, tajunnantaso ja ruumiinlämpö (Kuvio 2). 

Tajunnantasoa määritetään siten, että potilaalla on oltava alentunut tajunta, jotta NEWS -pisteet 

hänen kohdallaan nousevat. (Royal College of Physicians 2017, 4). NEWS -pisteytyksen 

määrittäminen myös ensihoidossa auttaa peruselintoimintojen häiriöiden aikaiseen tunnistamiseen 

ja näin auttaa potilasta pääsemään ajoissa tarkoituksenmukaiseen hoitoon (Silcock ym. 2014). 

Esimerkiksi Merlot Medi -kirjaamisjärjestelmä laskee automaattisesti ja huomioi NEWS -
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pisteytyksen siten, että kohonneet NEWS -pisteet pomppaavat tietokoneen näytölle kuitattavaksi, 

siten ettei hoitajalla käytännössä voi jäädä ne huomaamatta ja näin ei esimerkiksi jätetä huomiotta 

kohonneen NEWS -pisteytyksen omaavaa potilasta (Nurmi 2017).  

 

 Kuvio 2. NEWS -pisteytys. 

2.3 Ensihoidon kirjaamiseen liittyviä haasteita 

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee välittää potilasasiakirjaan tarpeellinen tieto hoidon 

järjestämisestä, toteuttamisesta ja hoidon seurannan turvaamisesta (Alanen ym. 2016, 12) Valviran 

käsittelyyn päätyneissä tapauksissa on ensihoidon osalta yhteisiä tekijöitä: Kuljettamatta 

jättäminen ja puutteellinen kirjaaminen. Kuljettamatta jättäminen edellyttää ensihoitajalta 

harkintakykyä ja vastuullisuutta (Länkimäki & Määttä 2017, 57). 
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Raskun (1999, 66) tutkimuksen mukaan ensihoitajat kirjaavat rintakipupotilaan hoitamisessa tehdyt 

mittaukset ja tulokset hyvin, mutta tieto potilaan voinnin muutoksista ei välity kirjaamiskaavakkeelle 

riittävän tarkasti. Selvittelyiden perusteella potilaan peruselintoimintoihin liittymättömiä havaintoja, 

kuten potilaan hoidonvastaisuutta ei ole tapauskohtaisesti kirjattu tarpeeksi tarkasti, mikä on käynyt 

ilmi jälkeen päin, kun tapaukseen liittyvää hoitovirhettä on tutkittu (Valvira 2016, viitattu 15.1.2020). 

Erään potilastapauksen perusteella tulee kirjata se, että hoito-ohjeen pyytämistä on ehdotettu, 

mutta ylemmässä hoitovastuussa oleva on sen jättänyt tekemättä (Anttila 2013, viitattu 15.1.2020). 

 

Tyypillisesti ensihoidon kirjaamisessa haasteena on se, että kirjaaminen on puutteellista tai  

epätäydellistä. Tämä voi vaikuttaa potilaan hoidon saantiin, sillä hoidon jatkuvuus on usein 

riippuvainen ensihoidon kirjaamisen laadusta. (Mikkonen 2014, 12) 

2.4 Kuljettamatta jättämisen kirjaaminen 

Kaikki ensihoidon potilaskontaktit eivät johda kuljetukseen. Kuljettamatta jättämisen päätöstä 

kuvataan ensihoidossa X-koodilla. (Länkimäki & Määttä 2017, 57). X-koodit ja niiden merkitykset 

taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1 X-koodit (mukaillen Sosiaali -ja terveysministeriö 2005, 41. Viitattu 15.1.2020) 

 

X-koodiin johtavaa päätöstä tehtäessä tulee toimia vastuullisesti ja potilasturvallisuus edellä 

(Länkimäki & Määttä 2017, 57). Tutkimukset ja niiden kirjaaminen tulee toteuttaa huolellisesti. 

Potilaalle on informoitava siitä, että tulee soittaa uudelleen hätänumeroon, jos vointi heikkenee tai 

kuljetuksesta kieltäytymisen jälkeen potilas muuttaakin mielensä.  (Castrén & Kirves 2016, 318-

320) Tapauksissa, missä potilas kieltäytyy kuljetuksesta, tulee kirjata riittävän tarkat ja oikea-

  X - 0   t ekninen este   

X - 1   p otilas kuollut   

X - 2   p otilaan terveydentila määritetty, ohjattu poliisin suojaan   

X - 3   kohteeseen pyydetty muuta apua   

X - 4   muu kuljetus   

X - 5   terveydentila määritetty, ei tarvetta ensihoito on   

X - 6   potilas kieltäytyi kuljetuksesta   

X - 7   potilasta ei löydy   

X - 8   potilas hoidettu kohteessa   

X - 9   tehtävä peruuntunut   
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aikaiset tiedot jo annetusta hoidosta ja potilaan päätöksestä (Länkimäki & Määttä 2017, 62) Lisäksi 

potilaan kieltäytyessä tulisi ensihoitokertomukseen saada potilaan allekirjoitus, tapauskohtaisesti 

myös yksikön toinen ensihoitaja voi todistaa potilaan kuljetuksesta kieltäytymisen 

allekirjoituksellaan (Castrén & Kirves 2016, 319). 

 

Kun potilas saadaan hoidettua kohteessa niin, ettei kuljetusta tarvita, tulee kirjata selkeästi 

potilaalle annettu hoito, hoito-ohjeet, sekä toimintaohjeet tilanteen pahentuessa. 

Ensihoitokertomukseen tulee kirjata muun muassa tiedot siitä, jääkö potilas kotiin ilman valvontaa, 

potilaan omatoimisuus ja liikuntakykyisyys, ohje jatkohoidosta sekä maininta siitä, onko 

kuljettamatta jättäminen potilaankin mielestä hyvä päätös. Tietyissä tapauksissa tulee myös 

mainita potilaan itsetuhoisuudesta. (Porthan 2015, 87). Lisäksi potilaan oireiden aiheuttajan tulee 

olla tiedossa ja yksinkertaisin hoitotoimin hoidettavissa (Castrén & Kirves 2016, 322).  

2.5 Hypoglykeemisen potilaan hoito perustason ensihoidossa 

Diabetes on Suomessa ja maailmalla nopeimmin yleistyvä sairaus, joka luokitellaan 1. tyypin -ja 2. 

tyypin diabetekseksi (Insuliinipuutosdiabetes: Käypä Hoito -suositus 2018, viitattu 22.10.2018) 

 

Potilas kohdataan ensihoitopotilaan viisiportaisen kohtaamisen toimintamallin mukaisesti. 

Tehtäväpaikalle tullessa tulee selvittää oma työturvallisuus, jonka jälkeen siirrytään tekemään 

potilaalle ensiarvio. Ensiksi kohteeseen tullessa katsotaan yleissilmäyksellä potilaan ilmateiden 

avoimuus, hengityksen toimivuus, verenkierto sekä arvioidaan potilaan neurologinen toiminta 

karkeasti. Tähän kuluu aikaa maksimissaan kaksi minuuttia. (Kilpeläinen & Roivainen 2008, 38-40) 

Välittömänä henkeä pelastavana toimenpiteenä tajuton potilas laitetaan kylkiasentoon. (Silfvast 

ym. 2016, 151-152). Herättelyvaiheessa oleva tajunnan taso on tärkeää kirjata, sillä sen avulla 

voidaan seurata tajunnan tasoa hoitojen edetessä (Alanen ym. 2016, 21). 

 

Ensiarvion ja välittömien henkeä pelastavien toimenpiteiden jälkeen siirrytään tekemään 

tarkennettu tilanarvio (Holmström 2017, 123) Tarkennettu tilanarvio koostuu haastattelusta ja 

potilaan täydellisestä tutkimisesta (Kilpeläinen & Roivainen 2008 41-44). Tajuton potilas tulee tutkia 

ABCDE -menetelmän mukaisesti. Lisäksi tulee määritellä tajunnan taso Glasgow Coma Scale -

asteikon mukaan. (Hiltunen & Väisänen 2012, 166) Potilaan lääkitys tulee selvittää, onko potilaalla 

insuliinihoitoinen -vai tablettihoitoinen diabetes. Lisäksi on hyvä tietää, että onko ollut tajuttomuutta 
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ennakoivia oireita. Tajuttoman potilaan tutkimisen yhteyteen kuuluu verensokerin mittaaminen, 

joten hypoglykemiaan sopiva löydöskin tulee sitä myötä. (Vaula 2016, 151) 

 

Tajuton hypoglykeeminen potilas (verensokeri alle 3mmol/l) hoidetaan ensisijaisesti 

suonensisäisellä 10 prosenttisella glukoosiliuoksella. Suonensisäistä glukoosiliuosta annetaan 

kaksi kertaa 100ml annos, jos tämän jälkeen potilas ei herää, niin tulee mitata verensokeri, pyytää 

hoito-ohje lääkäriltä ja aloittaa kuljetus kolmas 100ml annos tiputtaen. Harjoituksessamme potilas 

kuitenkin herää. Jatkohoidoksi tulee antaa ruokaa suun kautta, kuten tuoremehua ja voileipä. 10 

minuutin päästä tarkistetaan verensokeri. (Vaula 2016, 152). 

2.6 Hypoglykeemisen potilaan kuljettamatta jättäminen 

Hypoglykeemisen potilaan kotiin jättämiseen tarvitaan aina hoito-ohje lääkäriltä. Potilaalla on oltava 

insuliinihoitoinen diabetes, lisäksi hypoglykemian syy on oltava selvillä ja hyvälaatuinen. (Vaula 

2016, 153). Esimerkiksi sokeritasapainon häiriöön diabeetikolla voi johtaa harjoituksessa ilmi käyvä 

tavallista raskaampi liikuntasuoritus (Lehtonen 2012, 231). Lisäksi potilaan peruselintoimintojen on 

oltava vakaat, ei oksentelua, tajuttomuuden syy on korjattu (hypoglykemia) ja potilaan on jäätävä 

luotettavaan valvontaan. Lisäksi potilaalle tulee jättää ensihoitokertomuksen versio kotiin, missä 

lukee ohjeet siihen, että tulee olla yhteydessä seuraavana päivänä hoitopaikkaan ja ohjeissa pitää 

lukea, että milloin on syytä ottaa uudestaan yhteys hätänumeroon. (Vaula 2016, 153) 
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3  VERKKOKOULUTUS JA OPPIMINEN 

Onnistuneessa opetusvideossa lavastettu potilastehtävä vastaa mahdollisimman tarkasti todellista 

tilannetta ja elämää. Opetusmateriaalin kontekstuaalisuus on myös tärkeää, kun tavoitteena on 

käytäntöön sovellettu osaaminen. Kontekstuaalisuuden toteutuessa oppimistehtävä kytkeytyy 

tosielämän ympäristöihin, sekä tilanteisiin. (Hakkarainen & Vapalahti 2011, 136) Pyrimmekin 

työryhmänä tekemään mahdollisimman todenmukaisen, oikeaa ensihoitotilannetta vastaavan 

kokemuksen. Keskeisenä tavoitteena oli saada opiskelija mukautumaan videolla esiintyvän hoitaja 

1:n rooliin. Parhaassa tapauksessa opetusvideo ohjaa opiskelijoita aiheeseen liittyvään 

keskusteluun, pohdintaan sekä ongelmaratkaisuun. (Hakkarainen & Vapalahti 2011, 139.) 

Harjoituksen videossa pyrimme laadullisesti kiinnittämään erityistä huomiota videolla esiintyvien 

ensihoitajien selkeään ja oikeaoppiseen kommunikaatioon sekä todenmukaiseen ympäristöön.  

 

Tuotettu opetusmateriaali tulee olemaan opiskelijoiden käytettävissä oppilaitoksen käyttämällä 

Moodle -oppimisalustalla. Moodle on ilmainen oppimista edistävä sivusto, joka mahdollistaa 

koulutusta järjestävien tahojen luoda yksityisiä verkkokursseja oppilaitoksiensa opiskelijoille 

(Moodle verkkosivu. Viitattu 12.12.2019) Tämä tekee mahdolliseksi sen, että oppimistilanne 

mukautuu ajasta sekä paikasta riippumattomaksi. Opiskelijan ei tällöin tarvitse olla tietyssä 

paikassa tiettyyn aikaan saadakseen oppimiskokemuksen. Tällöin on saavutettu pedagoginen 

ratkaisu tulkita perinteinen ratkaisu jollain toisella tapaa (Kentz & Kukkonen 2011, 121-122.)  

 

Kohderyhmänä toimii Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijat. Harjoitus on pääosin 

kohdistettu toisen vuoden ensihoitajaopiskelijoille, sillä loppuvaiheen perustason ensihoidon 

opetukseen kuuluu potilaan hoidon kirjaamisesta vastaaminen (OAMK opetussuunnitelma 2019-

2020, viitattu 1.12.2019).  

 

Lopullinen tuote on oheisaineisto, sillä sen tarkoitus on täydentää ensihoidossa käytettävää 

opetusmateriaalia ja syventää osaamista osa-alueeltaan (Opetushallitus ja tekijät 2006, 10). 

Verkko-oppimateriaalin laatuun vaikuttaa sekä kohderyhmän tuntemus, että sisällöntuottajien 

asiantuntemus (Opetushallitus ja tekijät 2006, 9). Opetushallituksen asettama työryhmä on 

määritellyt verkko-oppimateriaalille laatukriteerit, joita vastaamaan on projekti tehty. Työryhmä 

kuitenkin korostaa, ettei heidän asettamia laatukriteerejä voi käyttää suoraan kaikkeen verkko-
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oppimateriaaliin, vaan kriteerit ovat modulaarisia ja joustavia. (Opetushallitus ja tekijät. 2006, 8). 

Taulukossa 2 on kuvattu opetushallituksen laatukriteeristö. 
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TAULUKKO 2 Verkko-oppimateriaalin laadun kriteerit (Opetushallitus ja tekijät 2006, 14-24. Viitattu 

9.1.2019) 

Pedagogisen laatukriteerit Käytettävyyden laatukriteerit 

• Verkko-oppimateriaalin tavoitteet ja 

opiskelun luonne ilmaistaan selkeästi. 

• Verkko-oppimateriaali tukee kehittyneitä 

opiskelukäytäntöjä 

• Verkko-oppimateriaalin tieto on 

merkityksellistä, ja se esitetään oppimista 

tukevalla tavalla. 

• Verkko-oppimateriaali tukee monipuolista 

arviointia. 

 

• Verkko-oppimateriaali löytyy ja voidaan 

ottaa käyttöön helposti 

• Verkko-oppimateriaalin käyttö on nopeaa 

ja tehokasta 

• Verkko-oppimateriaali ohjaa käyttäjää 

toimimaan oikein 

• Verkko-oppimateriaalin käyttöliittymä on 

selkeä ja innostava 

 

Tuotannon laatukriteerit Esteettömyyden laatukriteerit 

• Tuotetaan hallitusti 

• Tuotanto pohjautuu tiedollisiin, taidollisiin 

ja oppimista tukeviin tavoitteisiin 

• Käyttäjäryhmät, käyttäjän tarpeet ja 

käyttötilanteet otetaan huomioon 

• Käytettävyys ja esteettömyys arvioidaan ja 

varmistetaan 

• Sisältö tuotetaan ammattimaisesti 

• Tuotanto on teknisesti korkealaatuista ja 

medianmukaista 

• Verkko-oppimateriaalin turvallisuus ja 

tekninen toimivuus varmistetaan 

• Verkko-oppimateriaalia kehitetään 

seurannan perusteella 

• Verkko-oppimateriaalin sisältö on kaikkien 

saavutettavissa 

• Verkko-oppimateriaalin käyttöliittymä on 

kaikkien käytettävissä 

• Verkko-oppimateriaalin sisältö ja 

käyttöliittymä ovat helppoja ymmärtää 

• Käytetyt tekniikat toimivat luotettavasti 

mahdollisimman monissa 

käyttömuodoissa 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hypoglykeemisen potilaan ensihoidon kirjaamisen 

verkkokoulutusmateriaalin suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tavoitteena oli tuottaa laadullisesti 

opetuskäyttöön soveltuvaa materiaalia. Harjoituksen on oltava oppimiskokemuksena opiskelijaa 

palveleva. Näin ollen tavoitteena on myös tuottaa mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä 

kirjaamisharjoitus, joka edistää oppimista. Kehitystavoitteemme on ensihoidon kirjaamisen laadun 

parantaminen. 

 

Projektin välitön tavoite oli tuottaa laadukas verkkokoulutusmateriaali Oulun ammattikorkeakoulun 

ensihoidon opiskelijoille. Verkkokoulutusmateriaalin oli tarkoitus olla todellista tilannetta simuloiva, 

joten tehtävään asennoituminenkin on näin helpompaa. 

 

Projektimme kehitystavoite on, että ensihoidon opiskelijat kehittyvät potilaan hoidon kirjaamisessa 

simulaatioharjoituksissa, sekä työelämässä kirjaamisen ja kirjaamiseen muodostuva kynnys 

laskee. Pitkän aikavälin kehitystavoitteena on, että valmistuttuaan ensihoitajat ovat parempia 

kirjaamaan näin edistäen potilasturvallisuutta.  

 

Laadultaan projektin oltava oppimista tukeva, tietoperustaltaan ajankohtainen sekä mielekäs 

oppimiskokemus. Tuotetun materiaalin kannalta pyrimme selkeään ulkoasuun, korkealaatuiseen 

videoon sekä äänimaailmaan. Materiaali pitää sisällään videon hypoglykeemisen potilaan 

hoitamisesta ja videon ympärille rakennetun kirjaamisharjoituksen. Video on leikattu useampaan 

osaan, joilla kaikilla on oma aihealueensa. Näiden videoiden väliin on liitetty kysymyksiä, joihin 

opiskelija vastaa ja saa myös välittömän palautteen. Kyseinen materiaali julkaistaan 

ensihoitajaopiskelijoiden käyttöön oppimisalusta Moodlessa. Materiaali on kohdistettu perustason 

ensihoidon opiskelijoille. Palautetta projektin laadusta saimme ohjaavilta opettajilta, sekä 

ensihoitajaopiskelijoilta palautekyselyn avulla. 
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5 TOTEUTUS 

Projekti sai alkunsa keväällä 2018. Idea projektin alkuun tuli tarpeesta kehittää ensihoidon 

kirjaamisen harjoittelua huomattuamme, että koulun simulaatio-opetuksessa panostetaan 

kirjaamiseen vähäisissä määrin. Projektin asettajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu. Tällöin 

opinnäytetyön työryhmässä oli vielä kolme opiskelijaa. Aluksi työryhmä keskittyi aiheen sisällön 

ideoimiseen, sekä suunnitelman kokoamiseen. Suunnitelman valmistuttua lähdettiin keräämään 

tarvittavaa tietoperustaa harjoituksen videoihin. Projektin tarkoitus oli laatia kahteen erilaiseen 

videoituun ensihoitotehtävään kirjaamisharjoitukset.  

 

Syksyllä 2018 työryhmästä yksi henkilö jättäytyi pois, minkä jälkeen sovittiin, että yksi laadukkaasti 

tuotettu kirjaamisharjoitus verkossa riittää. Tehtävän tarkoitus on palvella opiskelijaa kirjaamisessa, 

joten tehtäväksi valikoitui hypoglykeemisen potilaan hoito, koska tilanteen pystyi luomaan 

sellaiseksi, että potilas voidaan jättää kuljettamatta ja näin saadaan myös kuljettamatta jättämiseen 

liittyvä kirjaaminen tehtyä. Kokosimme tarvittavan tietoperustan ensihoidon kirjaamisesta, sekä 

hypoglykeemisen potilaan ensihoidosta perustasolla. Kerätyssä tietoperustassa huomioitiin 

kirjaamisen ongelmakohtia sekä tiedon siitä, kuinka vakaviin seurauksiin puutteellinen kirjaaminen 

voi pahimmillaan johtaa. Tietoperustaan materiaalin löytäminen oli haastavaa, sillä 

kansainvälisissä lähteissä ensihoidon kirjaamista käsitellään hyvin vähän. Tästä syystä materiaali 

on laajalti kotimaisista teoksista. 

 

Tietoperustan kokoamisen jälkeen laadittiin tietoperusta huomioiden käsikirjoitus 

ensihoitotehtävälle. Käsikirjoitusta laatiessa huomioitiin kohtauksien kesto, sillä opetuskäytössäkin 

lyhyet videot säilyttävät katsojan mielenkiinnon (Pirnes 2018, 25). Videon ryhmä koostui kuvaajasta 

sekä kuudesta videolla esiintyvästä henkilöstä. Kuvauspaikkana toimi Oulun ammattikorkeakoulun 

Mahdollistavan kodin tilat. Haasteet kuvausten toteutumiselle olivat pääsääntöisesti aikataulullisia: 

ensihoitokaluston saatavuus, tilojen ja näyttelijöiden aikataulujen yhteensopivuus. 

 

Videon kuvauksen saatiin aloitettua toukokuussa 2019. Materiaali videoon saatiin koottua yhden 

päivän aikana Mahdollistavan kodin tiloissa. Aluksi suunnitelmana oli käyttää oppilaitokselta 

saatavia kuvausvälineitä, mutta lopulta työryhmä päätyi omien välineiden käyttöön. Tämä helpotti 

osaltaan kuvauksien organisointia, sillä kuvausvälineitä ei erikseen tarvinnut varata. Videon 

kuvaajana toimi projektin työryhmän jäsen, Mikael Pekkala. Työryhmä päätyi myös itse editoimaan 



   

21 
 

videon saadakseen siitä mahdollisimman pitkälle tarkoitusta vastaavan. Harjoituksen videon 

näyttelijöinä toimivat työryhmän jäsenet Mikael Pekkala ja Arttu Paananen sekä lisäksi Jere Hokki, 

Tuomo Kyllönen, Joonatan Liuski ja Jimi Säippä.  

 

Kuvaukset onnistuivat hyvin ja tarvittava materiaali saatiin koottua. Kuvausryhmä omistautui 

projektille sekä mukautui videon juoneen hyvin, joka osaltaan nopeutti prosessia. 

Editointivaiheessa suurimmaksi haasteeksi ilmeni ääneen liittyvät tekniset ongelmat, mitkä saatiin 

editoinnin avulla suurimmalta osin korjattua. Videoleikkeet olivat aluksi tarkoitus ladata 

oppimisalusta Moodlen omalle videoalustalle, mutta se ei tukenut videoille ominaisia suuria 

tiedostokokoja. Tämän vuoksi päädyttiin lataamaan videot videopalvelu YouTubeen, mistä 

videoiden upottaminen Moodleen onnistui ongelmitta säilyttäen videon laadun optimaalisena.  

 

Harjoituksen videot leikattiin teemaltaan erilaisiin leikkeisiin, tämä helpottaa harjoituksen sisällön 

jakamista aihealueisiin, sekä myös nopeuttaa harjoituksen latautumista eri päätelaitteilla. Näiden 

videoiden jälkeen laadimme kysymys- ja vastauskentät aiheeseen liittyen. Haasteena oli löytää 

harjoitukseen sopiva käyttö- ja muokkausohjelma Moodlen sisältä. Päädyttiin käyttämään Moodlen 

oppitunti alustaa, jonka lisäksi kysymyskentät tehtiin Moodlen sisällä H5P -työkalulla. Nämä 

mahdollistivat vapaan etenemisen harjoituksen sisällä ja välittömän palautteen saamisen siten, 

ettei opiskelijoiden vastaukset mene kenenkään arvosteltavaksi. Lähetimme version tarkistukseen 

ohjaavalle opettajalle, jonka kommenttien mukaan laadimme tarvittavat laadulliset korjaukset. 

Tämän jälkeen kirjaamisharjoitus oli valmis koekäyttöä varten, joten sen pystyi lähettämään 

koekäyttöryhmälle.  

5.1 Palautteen kerääminen 

Harjoitus siirrettiin koekäytettäväksi ensihoidon tutkinto-ohjelman ENS17SM ja ENS18SP -

kursseille. Ryhmiä lähestyttiin sähköpostitse, kun harjoitus oli siirretty heille ajankohtaisille Moodlen 

kurssialustoille. Kirjaamisharjoituksen yhteydessä kehotettiin opiskelijoita antamaan palautetta 

harjoituksesta, jotta saadaan kehittämisideoita harjoitukseen ennen projektin valmistumista. 

Kirjaamisharjoitukseen liitettiin kuvion 3 mukainen anonyymisti täytettävä kysely. 
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Kuvio 3. Palaute kirjaamisharjoituksesta -kysely (Moodle) 

 

Kirjaamisharjoituksen koekäyttöön annettiin kolme viikkoa vastausaikaa. Tämän jälkeen kävi ilmi, 

että kysymykset eivät näkyneet opiskelijoille. Tämä saatiin kuitenkin korjattua, minkä jälkeen 

harjoitus oli uudelleen valmis koekäyttöä varten. Aikataulullisista syistä vastausaikaa kuitenkin 

lyhennettiin kahteen viikkoon.  

  

Projektin sisällönohjaaja tarkisti kirjaamisharjoituksen sisällön ennen harjoituksen koekäyttöä. 

Korjaamisehdotuksissa sanottiin, että kirjaamisharjoituksen ensimmäinen osio, eli tehtävänanto oli 

epäselvä. Lisäksi tehtävän osana olevaa NEWS -pisteytyspohjaa ei löytynyt harjoituksesta ja ei 

ollut erikseen ohjeistettu, että sitä tarvitaan. Palautteen perusteella selvensimme tehtävänantoa 

kirjaamisharjoituksen alkuun, harjoituksessa näkyvään videoon ja lisättiin NEWS -pistepohja 

kaikkiin kohtiin sähköisesti, missä sitä harjoituksen aikana tarvitaan. Lisäksi lisättiin 

potilastapauksen NEWS -pisteet kirjaamiskaavakkeelle, mikä näkyy harjoituksen lopussa. 

Opiskelijoilta palautteen kerääminen loppui 14.12.2019. Kysely lähetettiin 88 

ensihoitajaopiskelijalle, joista kyselyyn vastasi kahdeksan. Harjoitusta on kuvattu selkeäksi ja 
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johdonmukaiseksi. Ainoa harjoitukseen liittyvä parannusehdotus oli, että vastaajan mielestä olisi 

hyvä, jos pystyisi kirjaamaan kaavakkeelle videon sisältöä. Mielestämme tämä on myös 

mahdollista videon myötä järjestää, mutta harjoituksen tarkoitus on kuvata monipuolisesti ja 

ohjatusti kyseisen potilastapauksen kirjaamisen eri osa-alueita. Kaikki vastanneet suosittelevat 

harjoituksen käyttöä ensihoidon kirjamaisen harjoitteluun. 

5.2 Tulokset 

Tekemämme kirjaamisharjoitus rakentuu kahdesta osa-alueesta: harjoituksen videosta ja 

kysymyksistä. Video on tehty tietoperusta silmällä pitäen ja se on pyritty saamaan mahdollisimman 

paljon autenttista potilastapausta vastaavaksi. Videoon on editoinnin avulla lisätty alareunaan 

kellonaika, joka simuloi tehtävällä menevää ajankulkua, mitä harjoituksen tekijä voi hyödyntää 

muun muassa lääkehoidon kirjaamisessa.  

 

Harjoitus etenee siten, että tekijä katsoo videot annetussa järjestyksessä, videoiden välissä on 

videoleikkeen ensihoitotehtävän kirjaamiseen liittyviä kysymyksiä, mihin harjoituksen tekijä vastaa 

ja saa välittömästi vastausehdotuksen. Kysymykset liittyvät pääsääntöisesti haastattelun, 

konsultaation ja lääkehoidon kirjaamiseen. Lisäksi harjoituksessa on huomioitu NEWS -

pisteytyksen laskeminen ja kirjaaminen potilaan tilan mukaan. Tehtävästä ei ole arvosteltava ja sen 

voi toistaa halutessaan. Kuvio 4 havainnollistaa harjoituksen perusnäkymän Moodle -

mobiilisovelluksessa. 
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KUVIO 4. Harjoituksen perusnäkymä selitettynä Moodle -mobiilisovelluksessa.  
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6 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hypoglykeemisen potilaan ensihoidon kirjaamisen 

verkkototeutusharjoitusmateriaalin suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tavoitteena oli tuottaa 

laadullisesti opetuskäyttöön soveltuvaa materiaalia samalla edistäen potilasturvallisuutta ja 

parantaen ensihoitajaopiskelijoiden kirjaamisen laatua. 

6.1 Opinnäytetyön tekemiseen liittyvää arviointia ja pohdintaa 

Idea opinnäytetyölle tuli tarpeesta kehittää ensihoidon kirjaamisen opetusta. Aihetta on pidetty 

alkujaan tärkeänä, sillä ensihoidon simulaatioharjoituksissa kirjaamiseen kiinnitetään huomiota 

vähän. Koko projektin ajan olemme saaneet palautetta ja harjoituksen kehitysideoita ohjaavalta 

opettajalta. Vastaavanlaisia opinnäytetöitä ei ole tehty ja ensihoidon kirjaamiseen liittyviä töitäkin 

on ollut vähäisissä määrin. Projektissa on haastavuutta tuonut se, että kenelläkään 

projektityöryhmästä ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisten harjoitusten tekemiseen. 

Harjoituksessa esiintyvä video on vain osa kokonaisuutta, joten ei voida puhua opetusvideosta 

vaan kyseessä on nimenomaan harjoitus.  

 

Harjoitus välivaiheineen on tarkistutettu ohjaavalla opettajalla ennen projektissa etenemistä, mikä 

ei ole vaikuttanut työn etenemiseen. Lisäksi harjoituksesta on kerätty palautetta ensihoidon 

opiskelijoilta palautekyselyn avulla. Kaikki palautetta antaneet olivat tehneet kirjaamisharjoituksen 

ja suosittelevat sen käyttöä ensihoidon opetuksessa.  

  

Laatutavoitteenamme oli tuottaa verkko-oppimateriaalin laatukriteereihin sopiva kirjaamisharjoitus 

ensihoitajaopiskelijoiden käyttöön. Mielestämme ja kerätyn palautteen perusteella olemme siinä 

onnistuneet. Kehitystavoitteena oli parantaa ensihoidon kirjaamisen laatua. Harjoituksemme 

tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä, sillä suurin osa perustason opetuskokonaisuutta opiskelevista 

opiskelijoista ei ole vielä työelämässä ensihoidossa. Tavoitteet ja saatu palaute huomioiden 

olemme onnistuneet projektissa hyvin. 
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Projektin tavoitteiden saavuttamiseen vaikutti enimmäkseen aikataululliset tekijät. Työryhmän 

sisällä sovituista tapaamisista sekä muista prosessiin liittyvistä aikatauluista pyrittiin pitämään 

kiinni. Aikataulut olivat helposti muutettavissa ja tällöin prosessi pääsi helposti pitkittymään. 

Alkuperäisessä suunnitelmassa laadittu aikataulu osoittautui liian tiukaksi. On kuitenkin otettava 

huomioon, että projektiryhmän kokoonpano muuttui projektin aikana aiheuttaen myös ajankäyttöön 

liittyviä muutoksia.  

  

Tavoitteiden saavuttaminen riippui myös työryhmän sisäisestä motivaatiosta. Projektin 

kuvauspäivänä työryhmän toiminta oli tavoitteellista, sekä suunniteltua. Ryhmän jäsenet 

omistautuivat projektin tekoon hyvin, sekä pyrkivät ratkaisemaan ilmi tulleita ongelmia yhdessä. 

Onnistuneen kuvauspäivän takana on myös selkeästi laadittu työnjako. Kaikille osapuolille oli 

selvää, mikä on heidän tehtävänsä. Työnjako edisti myös suunnittelua sekä projektin raportointia.  

  

Projektin yhtenä ratkaisevimmista valinnoista voidaan pitää muutettua videoiden määrää. 

Työryhmän tarkoituksena oli luoda alun perin kaksi lavastettua ensihoidon tehtävää, joita 

perustason ensihoitajaopiskelijat olisivat hyödyntäneet kirjaamisharjoituksessa. Kävi kuitenkin ilmi, 

kahden videon luominen olisi liian suuri työmäärältään johtuen yhden ryhmän jäsenen 

poisjättäytymisestä. Täten ryhmä sopi ohjaavan opettajan kanssa yhden videon laatimisesta. Tämä 

ratkaisu oli oikea, sillä jo yhdenkin harjoituksen tuottaminen osoittautui laajaksi kokonaisuudeksi.  

  

Projektin toteutus onnistui työryhmän mielestä hyvin ja niin kuin suunnitelmassa oli laadittu. 

Kehitettäviä kohtia ryhmä kuitenkin huomasi kuvausmateriaalin hankinnoissa sekä testauksessa. 

Ryhmän alkuperäisenä tarkoituksena oli käyttää Oulun ammattikorkeakoulun kuvauskalustoa, 

mutta niiden lainaaminen koettiin aikataulullisesti haasteelliseksi. Siksi kuvausvälineet päädyttiin 

hankkimaan ryhmän sisältä henkilökohtaisesta kuvausvälineistöstä. Ennen kuvauksia olisi myös 

voinut suorittaa laajamittaisemman testin kuvausvälineistölle. Kuvaushetkellä havaittiinkin 

äänenlaatua huonontava tekijä, mikä osoittautui tekniseksi viaksi. 

 

Kirjaamisharjoitus luo edellytykset opiskelijalle harjoitella kirjaamista mahdollisimman 

todenmukaisessa tilanteessa. Koska projektin tuote on julkaistu oppimisalusta Moodlessa, 

harjoituksen tekeminen ei ole enää aikaan tai paikkaan sitoutunut. Opiskelijalla on mahdollisuus 

harjoituksen tekemiseen esimerkiksi oppilaitoksen ulkopuolella ja harjoituksen voi toistaa useita 

kertoja. Kynnys kirjaamisharjoituksen tekemiselle on matala, sillä opiskelija saa harjoituksen 
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käyttöönsä tutulla oppimisalustalla. Tällöin harjoitus on myös helppo löytää ja opiskelijalla on 

alustavasti jo kokemusta oppimisalustan käytöstä.  

6.2 Opinnäytetyön eettiset kysymykset 

Opinnäytetyön on noudatettava hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Hyvän tieteellisen 

käytännön toimintatapoihin kuuluu tutkimuksessa noudatettu huolellisuus, tarkkuus ja rehellisyys. 

Projektin on kunnioitettava materiaalissaan käytettyjä muita tieteellisiä julkaisuja ja viitattava näihin 

julkaisuihin asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6) Opinnäytetyömme 

raportti on toteutettu siten, että hyvän tieteellisen käytännön periaatteita on noudatettu.  

Tietoperustaa kerätessä ja raportoinnin aikana olemme käyttäneet muista tieteellisistä kirjoituksista 

saatua tietoa taataksemme vankan tietoperustan omalle teoksellemme.  

 

Raportti on kirjoitettu Oulun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi lähdeviitteet ovat 

merkitty tarkasti tekstiin ja lähdeluetteloon siten, että missään kohtaa raporttia ei esitetä muissa 

teoksissa ilmeneviä ajatuksia omanamme. Vilkan ja Airaksisen (2003, 78) teoksessa plagiointi on 

kuvailtu seuraavanlaisesti: ”Plagiointi on ajatusten tai ideoiden anastamista: tutkimuksen saralla se 

on toisen tutkijan ajatusten, ilmaisujen tai tulosten esittämistä omissa nimissään vastoin 

tutkimuksen eettisiä pelisääntöjä. Plagiointia ovat esimerkiksi epäselvät tai vaillinaiset viittaukset.”  

Lähdeluettelo on ajantasainen ja raportin kirjoittamishetkellä lähdeluetteloon liitetyt linkit tekstien 

verkkosivuille ovat toimivia. Plagiointi osoittaa piittaamattomuutta hyvän tieteellisen käytännön 

periaatteita kohtaan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 9). Plagioinnin mahdollisuuden 

estämiseksi raportti tarkistetaan Urkund plagiaatintunnistusjärjestelmällä.  

 

Työryhmän jäsenien lisäksi projektin videossa on toiminut projektin ulkopuolisia näyttelijöitä. 

Näyttelijät projektiin sisältyvään videoon hankittiin tuttavapiiristä ja näyttelijät olivat vapaaehtoisia 

projektiin osallistumiseen. Kaikilta harjoituksen videon tekemiseen osallistuneilta tahoilta on saatu 

suullisesti lupa siihen, että videomateriaalia, missä he esiintyvät voidaan käyttää opetuskäyttöön. 

Projektiryhmän pohtiessa eettisiä näkökantoja projektiin nähden voidaan sanoa, että projekti on 

myös niiltä osin hyvin onnistunut. 
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6.3 Opinnäytetyön luotettavuus 

Opinnäytetyötä tehdessä on otettu huomioon alusta alkaen, että projektissa käytettävät lähteet ovat 

ajantasaisia, sillä kirjaamisharjoitus tulee ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön ja siksi sen on 

simuloitava todellista ensihoitotehtävää. Lähteinä on käytetty ulkomaalaisia ja kotimaisia teoksia. 

Ulkomaalaisia lähteitä käyttäessä on otettu huomioon se, että samat asiat pätevät myös Suomessa 

harjoitettavaan ensihoitoon ja sen dokumentointiin. Lisäksi ulkomaalaisia lähteitä tarkastellessa on 

kiinnitetty erityisesti huomiota tekstin kääntämiseen ja siihen, että asiasisältö pysyy samana. 

Kotimainen lähdemateriaali koostuu pääosin hoitoalan ammattikirjallisuudesta. Kotimaisia lähteitä 

käyttäessä on otettu huomioon niiden ajantasaisuus ja se, että tieto on edelleen voimassaolevaa. 

Oppikirjalähteitä käyttäessä on pyritty käyttämään uusinta painosta kirjasta. 

 

Harjoituksen videossa toteutettava ensihoito on videon kuvaushetkellä valtakunnallisten 

hoitosuositusten mukainen, tämän oikeellisuus on tarkistettu Käypä hoito -sivustolta. Tämän lisäksi 

harjoituksen sisältö on tarkistettu oikeellisuuden varalta ensihoidon opettajilla.   

 

Opinnäytetyön raportti on johdonmukainen, lähdeviitteet on selkeästi merkitty tekstiin ja 

lähdeluetteloon ja raportoinnissa on noudatettu Oulun ammattikorkeakoulun ohjeita. 
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