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1 JOHDANTO 

   

Työn tarkoituksena oli tutkia ensihoidon ja ensivasteen välistä yhteistyötä Itä-

Uudenmaan pelastuslaitoksen (IUPELA) alueella. Tavoitteena oli parantaa po-

tilasturvallisuutta kriittisissä, henkeä uhkaavissa tilanteissa parantamalla kom-

munikointia ja yhteistyötä tehtävillä ensihoidon ja ensivasteen välillä. Ensivas-

teyksikön ja ensihoitoyksikön keskinäistä yhteistoimintaa ei ole tutkittu aiem-

min kyseisellä alueella.   

 

Ensihoitopalvelu huolehtii terveydenhuoltolaitosten ulkopuolella kiireellistä 

apua tarvitsevien potilaiden hoidosta. Tehtäviä hoitaa eritasoiset hoitoon kyke-

nevät yksiköt, joiden tarkoituksena on lyhentää kiireellistä hoitoa tarvitsevien 

potilaiden tavoittamisviivettä ja aloittaa eritasoisia hoitotoimenpiteitä. Yhden 

näistä tasoista muodostavat ensivasteyksiköt, joita kutsutaan ensiauttajiksi. 

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 40. §) mukaan ensivasteyksiköiden 

tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan tavoittamisviivettä ja aloittaa yksin-

kertaiset, henkeä pelastavat hätäensiaputoimenpiteet. 

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoito- sekä pelastuspalveluja vuo-

den jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa. Tulipalojen sammutus, ihmis-

ten pelastaminen, vahingontorjunta sekä moninaiset muut työt kuuluvat pelas-

tushenkilöstölle. Pelastuslaitos vastaa myös ensihoitotehtävistä Porvoon sai-

raanhoitoalueen seitsemässä kunnassa.  Pelastuslaitoksen palvelualueeseen 

kuuluu Askola, Myrskylä, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. (Itä-Uu-

denmaan pelastuslaitos, 2018.) 

Ensivastetehtäviä Itä-Uudenmaan alueella vuonna 2018 oli 748 kappaletta. 

Tarkastellessa aiempien vuosien ensivasteen hälytystilastoja tehtävämäärät 

ovat nousussa vuositasolla myös Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alueella. 

(Prontonet 2018.) 

 

Keskusteltuamme työn tilaajan kanssa päädyimme tutkimaan ensihoidon ja 

ensivasteen yhteistyötä. Ensihoidon ja ensivasteen välistä yhteistyötä ei ole 

aiemmin tutkittu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella. Toteutimme tutki-

muksen haastattelun valmiiksi suunniteltujen kysymysten avuin Loviisan pe-
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lastusasemalla. Halusimme kyselyhaastattelun avulla selvittää alueen ensihoi-

tajien toiveita, odotuksia ja tarpeita ensivastehenkilöstön suorittamaan hoita-

miseen, kirjaamiseen, raportoimiseen sekä kommunikaatioon. Saimme myös 

selville mitä ensivastehenkilöt toivoisivat ensihoidon henkilöstöltä yhteistyön 

kehittämiseksi. 

 

Iso osa maamme pinta-alasta on maaseutua. Etenkin harvaan asutuilla alu-

eilla on todella tärkeää, että yhteistyö toimii, sekä kommunikaatio, jotta akuu-

tisti sairaat potilaat saataisiin mahdollisimman nopeasti hoitopaikkaan. Ruot-

sissa on tehty tutkimus, jossa tutkittiin tavoittamisaikojen lyhenemistä, kun 

käytetään palokuntaa ensivasteena. Tulokset kertoivat, että suurimmassa 

osassa tehtäviä viiveet lyhenivät, koska ensihoito voi saapua pitkän matkan 

päästä kohteeseen. Ruotsissa on hieman erilainen hätäkeskusjärjestelmä, 

sillä siellä ei voida hälyttää pelastusta samaan aikaan ensihoidon kanssa teh-

täville. Tämä eroaa Suomen mallista, jossa molemmat voidaan hälyttää sa-

maan aikaan, ja näin vähentää tavoittamisviiveitä entisestään. (Svensson, ym 

2020.) 

 

 

2 YHTEISTYÖTAHOT 

Tutkimus tehtiin Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen käyttöön heidän alueellaan. 

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Porvoon sairaanhoitoalue vastaa 

ensihoidon järjestämisestä alueella. 

 

2.1 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    

Suomessa on yhteensä 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat pelastustoiminnan 

palveluja ympäri vuoden 24 tuntia vuorokaudessa. Pelastustoimintaan sisältyy 

ensivaste- ja ensihoitotehtäviä, jos niistä on sovittu terveysviranomaisten 

kanssa. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alueella on kolme vakinaista pelas-

tusasemaa, jotka sijaitsevat Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa. Vakinaiset 

asemat ovat välittömässä lähtövalmiudessa. Sivutoimiset- ja sopimuspalokun-

nat ovat 5–15 minuutin lähtövalmiudessa. Alueella on myös kaksi vakinaista 

tehdaspalokuntaa, Neste Oyj sekä Fortum Power and Heat. Itä-Uudenmaan 

Pelastuslaitoksen alueeseen kuuluvat Askola, Pukkila, Lapinjärvi, Loviisa, Por-

voo, Myrskylä ja Sipoo. (Sisäministeriö 2020.)  



8 

 

 

Kuva 1. Kuvassa näkyvät Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alueen vakinaiset pelastusase-

mat, teollisuuspalokunnat, sivutoimiset asemat sekä ensihoitoasemat (Itä-Uudenmaan pelas-

tuslaitos). 

 

  

Kaikki pelastuslaitoksen ensihoidon yksiköt ovat välittömässä lähtövalmiu-

dessa. Yksiköt ovat sijoitettu Porvoon, Sipoon ja Loviisan pelastusasemille 

sekä kahdelle ambulanssiasemalle Söderkullaan ja Koskenkylään. Yksiköitä 

on yhteensä seitsemän, viisi hoitotason yksikköä, yksi perustason yksikkö 

sekä ensihoidon kenttäjohtaja. Ensihoidon tehtäviä alueella on noin 13000 

vuosittain. Alueella on yhteensä 13 ensivasteyksikköä. Yksiköt sijaitsevat pää-

toimisten ensivasteyksiköiden (Porvoo, Loviisa ja Sipoo) sekä sivutoimisten 

ensivasteyksiköiden (Askola, Lapinjärvi ja Ruotsinpyhtää) miehittämillä pelas-

tusasemilla. Ensivastepalveluita tuottavat kolme sopimuspalokuntaa, jotka si-

jaitsevat Pellingissä, Isnäsissä ja Pornaisissa. Pornainen kuuluu Keski-Uuden-

maan Pelastuslaitokseen, mutta lukeutuu Porvoon sairaanhoitopiiriin. Myrsky-

län sekä Pukkilan sivutoimiset asemat tuottavat ensivastepalveluja alueella, 

vaikka he kuuluvat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään.  Merialueilla ensivas-

tetehtäviin osallistuu merivartiosto. Myös teollisuuspalokunnat Neste Oyj Kilpi-

lahdessa ja Fortum Oyj Loviisassa tuottavat ensivastepalveluja. (Itä-Uuden-

maan pelastuslaitos 2019.) 
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Kuva 2. Ensivasteyksiköt Itä-Uudellamaalla (IUPELA, 2020) 

 

 

2.2 HUS Porvoon sairaanhoitoalue 

Ensihoitopalvelujen järjestäminen kuuluu sairaanhoitopiireille uuden tervey-

denhuoltolain mukaan (Terveydenhuoltolaki 39. §). Yhteistyön tulee olla suju-

vaa hätäkeskuksen, pelastustoimen, ensihoidon, poliisin sekä muiden viran-

omaisten kesken. HUS- Porvoon sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelua ohjaa 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelutasopäätös. Itä-Uudenmaan 

Pelastuslaitoksen tuottamia ensihoitopalveluita ohjaa ja valvoo HUS- Porvoon 

sairaanhoitoalue. (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 2011.) 

 

Ensihoidon järjestäminen siirtyi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 

vuoden 2012 alusta. Aiemmin siitä oli vastuussa Porvoon sairaanhoitoaluee-

seen kuuluvat kunnat. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon toteu-

tuksen sekä ensivastetoiminnan omalla alueellaan. Ensihoidon kenttäjohdon 

toiminnan organisoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. (HUS 2019.)  

 

HUS-alueen ensihoitopalvelut on jaettu seitsemään järjestämisalueeseen. Jo-

kaisella alueella toimintaa ohjaa ensihoidon vastuulääkäri.  HUS-Porvoon alu-

eeseen kuuluvat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Sai-

raanhoitopiirin tulee järjestää alueellaan vähintään yhdessä toimipisteessä toi-

miva ensihoitolääkäripäivystys. (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 2011.)  
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KUVA 3. HUS-alueen kuntakartta, sairaalat ja sairaanhoitoalueet (HUS 2020). 

 

FinnHEMSin (lääkärihelikopteri) tukikohta sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoase-

man vieressä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen päivystävänä 

ensihoitolääkärinä toimii FinnHEMS10-kopterin lääkäri. Hätäkeskuksessa teh-

dään jokaisen hätäpuhelun aikana riskinarvio ERICA järjestelmää käyttäen. 

Tämän järjestelmän avulla hätäkeskuspäivystäjä arvioi hälytetäänkö kohtee-

seen ensivaste- ja ensihoitoyksikön lisäksi myös lääkäriyksikkö. Ensihoitoyk-

sikkö voi myös myöhäisemmässä vaiheessa pyytää lääkäriä kohteeseen. Heli-

kopterin miehistö arvioi tilanne- ja sääkohtaisesti lähtevätkö he tehtävälle heli-

kopterilla vai maayksiköllä. Yksikön lääkäri vastaa ympäri vuorokauden alueen 

ensihoitajien puhelinkonsultaatioihin. (FinnHems 2019.) 

 

3 TEOREETTINEN TAUSTA 

Tutkimusta varten haettiin tietoa kotimaisista tietokannoista Arto-, Melinda- ja 

Medic-tietokannoista. Haettiin myös kansainvälisistä tietokannoista kuten 

Google Scolar, Cinahl ja PubMed. Haut antoivat meille jonkin verran AMK-

opinnäytetöitä, pro graduja sekä lehtiartikkeleita ammattilehdistä. Rajasimme 

pois kaikki AMK-opinnäytetyöt tutkimuskirjallisuuden ulkopuolelle, jolloin tutkit-

tavan aihealueen saatava tieto jäi vähäiseksi. Ulkomaalaisia tutkimuksia et-

siessä löytyi paljon erilaisia tutkimuksia ensivasteen käytöstä sekä viranomai-

syhteistyöstä. Pyrimme ottamaan mahdollisimman tuoreita julkaisuja mukaan 

kirjallisuuskatsaukseen, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suomessa 
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tieteellisiä tutkimuksia ensihoidon laadunhallinnasta sekä yhteistyöstä ensi-

vasteen kanssa ei ole tehty kovinkaan laajasti. Monet ammattilehtiartikkelit ei-

vät olleet saatavilla sähköisessä muodossa. Osittain töiden saatavuus rajautui 

sivujen maksullisuuteen.  

Hakusanoina käytettiin ensivaste, ensihoito, pelastuslaitos ja yhteistyö. Eng-

lanniksi käytettiin hakusanoja emergency care, emergency service, emer-

gency medical service, first responders, teamwork, emergency department. 

 

3.1 Ensihoito 

Porrasteinen ensihoitojärjestelmä aktivoituu maallikon tunnistaessa avun tar-

peen ja soittaa hätäkeskukseen. Hätäkeskus arvioi avun tarpeen ja tehtävälle 

hälytetään sen vaatimat resurssit. Jos ensihoito päätetään hälyttää tehtävälle, 

he tekevät potilaalle kohteessa tilanteen vaatimat ensihoitotoimenpiteet, val-

mistelevat potilaan siirtokuntoon sekä kuljettavat lopulliseen hoitopaikkaan. Ti-

lanteet eivät aina vaadi kuljetusta ambulanssilla sairaalaan, tai edes sairaala-

käyntiä. Näissä tilanteissa ensihoitajat konsultoivat lääkäriä. Ensihoitopalvelu 

suunnitellaan alueellisesti terveys- ja sosiaalitoimen laitosten, ensihoitopalve-

luita tuottavien ja yhteistyöviranomaisten kanssa. Ensihoitojärjestelmä suunni-

tellaan kunnioittamaan terveydenhuollon arvoja ja lainsäädäntöä sekä potilaan 

oikeuksia. Suomessa ensihoitojärjestelmä on kuusiportainen. Siihen kuuluvat 

hätäkeskus, ensivaste, ensihoito perus- sekä hoitotasolla, ensihoitolääkäri ja 

lääkäriyksikkö sekä päivystyspoliklinikka. (Kuisma ym. 2013,14–21.)  

 

Kaikissa Suomen kuudessa hätäkeskuslaitoksessa on otettu viime vuonna 

käyttöön yhteinen tietojärjestelmä, ERICA. Uusi järjestelmä korvasi hätäkes-

kusten omat vanhat järjestelmät ja se on myös poliisin, pelastustoimen, sosi-

aali- ja terveystoimen sekä Rajavartiolaitoksen käytössä. 

ERICA ohjaa hätäpuhelut ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskuk-

seen. Jos kyseinen hätäkeskus on ruuhkaantunut, etsitään vapaa hätäkeskus-

päivystäjä toisesta hätäkeskuksesta, jottei jonotusta syntyisi. (Sisäministeriö 

s.a.)  

 

Hätäkeskustoiminnasta vastaa ja ylläpitää valtio, johon lukeutuvat hätäkeskus-

yksikkö ja sen alaisuudessa toimivat hätäkeskukset eri puolella Suomea. Hä-

täkeskus vastaanottaa hätäilmoituksia, poliisin toimia edellyttäviä ilmoituksia ja 
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muita ihmiseen, omaisuuteen tai ympäristön turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia 

ja välittää tehtävät tarkoituksen mukaisille yksiköille. Sen lisäksi hätäkeskus 

hoitaa viestitoimintaa pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen välillä 

sekä hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät. (Kuisma ym. 2017, 21.) 

 

Jotta kiireellistä hoitoa vaativat potilaat pääsisivät mahdollisimman nopeasti 

lopulliseen hoitopaikkaan, pitää hätäkeskusjärjestelmän olla hyvin suunniteltu 

sekä organisoitu. Tavoittamisviiveet pienenevät, kun resurssit kohdennetaan 

oikeisiin paikkoihin tarpeen mukaan. Puolassa on hätäkeskusjärjestelmä ra-

kennettu eri tavalla. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voi käydä, kun orga-

nisointi on huonosti suunniteltu eivätkä sitä koske samanlaiset säädökset ja 

lait kuin esimerkiksi Suomessa. Ei-kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden 

luokse saatetaan lähettää hätätilapotilaan hoitoon kykenevä yksikkö. Puolassa 

potilaat kuljetetaan herkemmin sairaalaan kuin Suomessa, vaikka potilaan ti-

lanne ei vaatisi välitöntä päivystyksellistä hoitoa. Potilaat voisi ohjattuna varata 

itse ajan omalle terveysasemalle, kuten täällä Suomessa. Tämä helpottaisi 

heidän sairaaloiden ruuhkautumista, sillä Puolassa sairaalat ruuhkautuvat her-

kästi. (Sagan ym. 2016.) 

 

Perustason ensihoidolla tarkoitetaan yksikköä, joka on kykenevä huolehti-

maan potilaan peruselintoiminnoista kohteessa ja kuljetuksen aikana. Perusta-

son yksikön henkilöstö koostuu kahdesta ensihoitoon suuntautuneesta lähihoi-

tajasta, perustason ensihoitajasta, lääkintävahtimestarista tai palomies-sai-

raankuljettajasta. Perustason ensihoitajien toimilupien osalta voi olla suuriakin 

alueellisia eroja mm. lääkehoidossa. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

ensihoitopalvelusta 2017/585.) 

 

Hoitotason ensihoidolla on valmius hoitaa vakavasti sairastunutta tai louk-

kaantunutta potilasta kohteessa sekä kuljetuksen aikana. Hoitotason yksi-

kössä toisen ensihoitajan on oltava ammattikorkeakoulusta valmistunut, ensi-

hoidon koulutusohjelman ensihoitaja. Myös laillistettu sairaanhoitaja voi toimia 

hoitotason ensihoitajana, jos hän on suorittanut hoitotason ensihoitoon suun-

tautuvan vähintään 30 opintopisteen kokonaisuuden. Toisen ensihoitajan on 

oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon suo-

rittanut henkilö. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta. 

2017/585.) 
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Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja (AMK) tai laillistettu sai-

raanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntautuvan, vähin-

tään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Lisäksi kenttäjohtajalla 

on oltava ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän 

edellyttämä kokemus, joka tarkoittaa riittävää työkokemusta ensihoidosta. 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 2017/585.) 

 

Lääkäriyksikköön lukeutuu ensihoitolääkäri sekä kuljettaja, sekä mahdollisesti 

lentoavustaja. Joillakin alueilla lääkäriyksikön mukana liikkuu myös ensihoidon 

kenttäjohtaja. Lääkärillä tulee olla soveltuva lääketieteen erikoisalan koulutus 

sekä hyvä perehtyneisyys ensihoitolääketieteeseen sekä kokemusta ensihoi-

topalvelun toiminnasta. (Ensihoitopalvelulaki, 9. §.) Päivystävän ensihoitolää-

kärin vastuutehtäviin kuuluvat korkeariskisten tehtävien hoito ja niiden tilanne-

johtaminen, puhelin- ja radiokonsultaatiot sekä toimiminen suuronnettomuuk-

sissa lääkintäjohtajana. Alueellisia eroja ensihoitolääkärin toiminnassa on pal-

jon. Lääkäriyksikön tarkoituksena on tuoda potilaan luo hätätilapotilaiden hoi-

toon perehtynyt lääkäri, joko maateitse tai helikopterilla. Ennen päivystäviä en-

sihoitolääkäreitä oli vähän, nykyään jokaisella erityisvastuualueella päivystää 

vähintään yksi ensihoitolääkäri. (Kuisma ym. 24.) 

 

Pelastuslakiin, (28.12.2018/1353, 27.§) sisältyy, että pelastuslaitos voi suorit-

taa ensihoidollisia tehtäviä alueellaan, jos yhteistoiminnasta on sovittu alueen 

pelastustoimen ja kuntayhtymän kesken. Tämä perustuu terveydenhuoltolain 

(1326/2010) 39 §:n 2 momenttiin. (Pelastuslaki 2011/379, 27.§.) 

 

3.2 Ensivaste 

Terveydenhuoltolaki (2010/1326) määrittelee ensivastetoiminnan seuraavasti: 

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan 

muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai louk-

kaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön 

antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätök-

sessä.  
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Ensivaste lukeutuu terveydenhuollon toimintaan ja se määritellään palveluta-

sopäätöksessä. Terveydenhuoltolain 40 §:n mukaan, ensivastetoiminnan tar-

koitus on lyhentää hätätilapotilaan tavoittamisviivettä sekä aloittaa yksinkertai-

set hätäensiaputoimenpiteet. Ensivastehenkilöstö koostuu maallikkotaustai-

sista vapaaehtoisista, pelastusalan ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista. 

Ensihoitopalvelusta annetun asetuksen (2017/585) 8. §:n mukaan ensivas-

teyksikössä vähintään kahdella henkilöllä on oltava ensivastetoimintaan sovel-

tuva koulutus. Ensivastetoimintaan osallistuvalle henkilöstölle koulutusta Suo-

messa järjestävät Suomen Pelastusalan keskusjärjestö (SPEK), Suomen Pu-

nainen Risti (SPR) ja Suomen meripelastusseura (SMPS). (Kuisma ym. 2017, 

23.) 

 

Sairaanhoitoalue määrittelee ensihoitopalveluun kuuluvien ensivasteyksiköi-

den lukumäärän. Pelastuslaitos tekee ensivastesopimukset tehtävään osallis-

tuvien kanssa. Ensivasteyksikköinä toimivat vakinaisen, sivutoimisen, sopi-

mus- ja teollisuuspalokunnan yksiköt, jotka on varusteltu asianmukaisella hen-

kilöstöllä sekä välineistöllä. Ensivastehenkilöstön koulutukset toteutetaan yh-

teistyössä Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa. (Itä-Uusimaa palvelutasopää-

tös 2018.)  

 

Ensihoidon päällikkö ja pelastuslaitos vastaavat ensivasteen taitojen ylläpi-

dosta. Ensivasteyksiköihin lukeutuvat rajavartiolaitoksen partiot, vakinaisten-, 

sivutoimisten- sekä sopimuspalokuntien yksiköt, järvi- ja meripelastusyksiköt 

sekä Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensivastepari tai -ryhmä. (Castrén ym 

2012,18.)  

 

 

3.3 Yhteistyö 

Yhteistyöllä pyritään tuottamaan lisäarvoa, jota yksin toimimalla ei saavuteta, 

Valtonen toteaa työssään, että yhteistyö on laaja käsite, joka kattaa esimer-

kiksi vuorovaikutustaidot, kommunikoinnin sekä yhteistoiminnan. Yhteistyön 

määritelmä on laaja sekä haastava. (Valtonen 2010.)   
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Etenkin sosiaali- ja terveysalalla työntekijöiden hyvä yhteistyö vaikuttaa työn 

laatuun sekä tehokkuuteen. Jatkuvat muutokset yhteiskunnassa vaativat näi-

den alojen työntekijöiltä jatkuvaa mukautumiskykyä. Tärkeänä osana on kom-

munikaatio, vuorovaikutustaidot sekä työntekijöiden oma halukkuus työsken-

nellä moniammatillisessa työyhteisössä. Moniammatillisessa työryhmässä ko-

rostuu työntekijöiden erilainen koulutustausta sekä erityisosaamiset. Jokai-

sella työtiimin jäsenellä on yhteinen tavoite, ja jokainen työntekijä on vas-

tuussa siitä, että tekee parhaansa tavoitteen saavuttamiseksi. (Paukkunen 

2003, 17–20.)  

 

Ruotsissa on tutkittu, miten moniviranomaisharjoitukset edistävät yhteistyötä. 

Harjoituksesta on tarkoitus tehdä mahdollisimman todentuntuinen, koska mo-

niviranomaistehtävät ovat usein suuria ja vaativat keskittymistä. Tutkimuk-

sessa todettiin, kun harjoituksessa keskitytään kannustavaan yhteistyöhön, on 

lopputulos parempi. Harjoituksen aikana on tarkoitus kokeilla eri toimintamal-

leja sekä antaa mahdollisuus virheille. Lopussa tulisi järjestää yhteinen loppu-

arviointi, jossa olisi hyvä vertailla erilaisia toimintamalleja. Näillä toimintamal-

leilla haavoittuvaisuus vähenee ja kyky tehdä töitä paranee. (Berlin & Carl-

ström 2014.) 

 

Työyhteisön toimintaa ja ensihoidon ja ensivasteen välistä yhteistyötä voi ke-

hittää monin eri tavoin. Yksi niistä asioista on potilasturvallisuuden parantami-

nen. Terveydenhuollon laadunhallinnan piiriin lukeutuu potilasturvallisuus. 

THL:n (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos) määritelmän mukaan se tarkoittaa 

potilaan saavan tarvitsemaansa kohdennettua hoitoa, josta hänelle aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa. Terveydenhuoltolain 8.§:n momentissa edelly-

tetään terveydenhuollon toimintayksiköiden laativan laadunhallinnan suunni-

telman ja potilasturvallisuutta edistävän ohjelman. Laissa painotetaan myös 

päättäjien ja esimiesten vastuuta varmistaa riittävä henkilöstömäärä, myös eri-

koistilanteissa, ja että henkilöstöllä on riittävä osaaminen tehtäviensä hoitami-

seen. Haasteina on luoda avoin potilasturvallisuuskulttuuri, jonka avulla mini-

moidaan vaaratilanteet kynnyksettömän raportoinnin avulla. Tärkeää on, ettei 

työyhteisössä syyllistetä ketään ja virheistä otetaan opiksi käymällä niitä läpi, 

samalla antaen rakentavaa palautetta, miten jatkossa tulisi toimia toisin. 

(Kuisma ym. 2017, 24.) 
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Toimiva yhteistyö on tärkeää etenkin maaseudulla, jossa on pitkät ajomatkat. 

Ruotsissa on tehty tutkimus, jonka aiheena on potilaan nopeampi tavoittamis-

aika, kun käytetään palomiehiä ensivasteena. Tutkimus on tehty maaseudulla 

eteläisessä Ruotsissa, jossa ajomatkat voivat olla pitkiä. Suurimmassa osassa 

tapauksia tavoittamisajat lyhenivät reilusti. Mutta huomattavia hälytysviiveitä 

syntyi hätäkeskuksessa, jossa pelastusta ei voida hälyttää ensihoidon tehtä-

välle yhtä nopeasti kuin itse ensihoitoa. (Svensson ym. 2020.) 

 

Puolassa on kiinnitetty huomiota potilasturvallisuuteen uuden lakimuutoksen 

myötä. Eri viranomaisten yhteistyön ollessa pääasiassa huonosti organisoitua, 

se johti se usein haitta- ja vahinkotapahtumiin potilaan hoidon aikana. Henki-

löstöpulan aikana lääkärit sekä muut hoitotyössä työskentelevät tekivät yhä pi-

dempiä työvuoroja. (Sagan ym. 2016.) 

 

Ilmailualalta on lähtöisin turvallisuuteen vaikuttavia keinoja, esimerkiksi miten 

turvallisuutta voidaan kehittää jatkossakin ja ylläpitää sitä. Tavoitteena on 

päästä turvallisempaan lopputulokseen, minimoiden mahdolliset potilasturvalli-

suutta vaarantavat seikat. Ei-teknisiä taitoja, yhteistyömenetelmiä ja resurs-

sien hallintaa (Crisis resourse management-CRM) käytetään kliinisten taitojen 

rinnalla. (Kuisma ym, 2017, 24.) 

 

Ensihoidossa yhteistyötä tehdään oman työparin, ensihoitolääkärin, toisten 

ensihoitoyksiköiden sekä ensihoitopalvelussa työskentelevien ja monien eri 

ammattiryhmien, muun muassa palo- ja pelastustoimen, poliisin ja sosiaalitoi-

men kanssa. Usein työntekijät eivät tunne toisiaan, joten on mahdotonta tietää 

toisten toimintatapoja. Kommunikaation puute johtaa usein potilasturvallisuutta 

vaarantaviin tekijöihin. Avoin kommunikointi ja tiedon kulun varmistus takaavat 

turvallisen lopputuloksen. (Kuisma ym. 2017, 24.)  

 

Kommunikaation sekä yhteistyön tärkeys nousee ylös useissa tutkimuksissa, 

joissa tutkitaan potilasturvallisuutta. Kun nämä toimivat, odotusajat sekä hoito-

virheet vähenevät. (Kilner & Sheppard 2010.) 

 

Ensihoidossa työskennellään usein eri ihmisten kanssa, joilla on erilaiset kou-

lutukset. Ensihoidon sekä päivystyksen henkilökunnan vuorovaikutusta on tut-
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kittu jonkin verran. Raportoinnissa käytetään erilaisia toimintamalleja, jotta po-

tilasturvallisuus toteutuisi. On tärkeää, että jokaisen vuorovaikutustaidot kehit-

tyvät, mutta myös se, että opiskelijat oppivat toimimaan tiettyjen mallien mu-

kaan. Tutkimuksessa tuli esille, että yhteinen turvallisuuden luominen, kom-

munikointi sekä takaisin vastaaminen ovat tärkeitä osa-alueita. (Mohaupt. 

2016.)  

 

Egyptissä on tultu siihen tulokseen, että naisilla sekä heillä, jotka ovat jatku-

vasti potilaskontakteissa on paremmat edellytykset hyväntasoiseen kommuni-

kaatioon. Myös heillä, jotka ovat olleet vähemmän kuin 10 vuotta alalla, on hy-

vät edellytykset kommunikaatioon. Tutkimus kertoo, että avoin kommunikointi 

on haastavinta. (El-Sherbiny ym. 2020.) 

 

Ei-tekniset taidot ensihoidossa ovat taitoja, jotka täydentävät teknistä osaa-

mista. Näihin taitoihin lukeutuvat tiimityö, tehtävänhallinta, päätöksentekokyky 

ja tilannetietoisuus. Tilannetietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta ympäristön 

tapahtumista ja kykyä käyttää tätä tilannetietoisuutta päätöksenteon perus-

tana. Tilannetietoisuus muodostuu tiedon keruusta, havaitsemisesta ja ym-

märtämisestä, sekä ennakoinnista. (Kuisma ym. 2017,103–105.) Työ on sekä 

haastavaa että monipuolista. Työssä korostuu etenkin kommunikointi sekä 

päätöksenteko. (Reblora ym 2020.) 

 

Yhteistyötä ja potilasturvallisuutta, sekä tilannetietoisuutta parannetaan 

ABCDE-tarkistuslistaa käyttämällä potilaan tilaa arvioitaessa, aktiivisesti kom-

munikoimalla, sekä saadut tiedot kirjataan tarkkaan paperille tai sähköiselle lo-

makkeelle. ISBAR-järjestelmää tulee käyttää konsultaatioissa, ennakkoilmoi-

tuksissa sekä raportoidessa potilaan luovutustilanteessa hoitolaitoksessa. 

(Kuisma ym 2017, 106.) Yhdysvalloissa tehty tutkimus osoittaa, että ensihoita-

jat antavat hyviä raportteja potilaiden luovutustilanteissa. Mutta vain osassa 

raportteja oli kaikki elementit, jotka vaaditaan kunnolliseen raportointiin. Useat 

hoitajat toivoivat lisäkoulutusta. (Janagama ym. 2020.)  

 

Viranomaisyhteistyötä ja sen kehittämistä varhaisessa vaiheessa on tutkittu ja 

sen tuomia etuja työn sujuvuuteen huomattu, sekä niitä on otettu käyttöön. Jo 

opiskeluaikana aloitettu viranomaisyhteistyö edistää yhteistyötä työelämässä 
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eri viranomaisten kanssa. Esimerkiksi erilaiset realistiset moniviranomaishar-

joitukset opiskeluaikana tuovat ymmärrystä toimivan yhteistyön tärkeydestä. 

(Dufva ym. 2009.) Holappa toteaa työssään, että viranomaisyhteistyön tulisi 

lähteä jo onnettomuuksiin varautumisesta. Siihen sisältyy pelastustoiminnan 

suunnittelu ja harjoittelu moniviranomaisyhteistyössä. Pienemmät onnetto-

muudet ovat usein kahden tai kolmen eri viranomaisen välisiä yhteistöitä. 

Suuronnettomuudet ovat taas haastavia ja yhteistyöhön käytettävät resurssit 

ovat isoja. Suuronnettomuuksissa on monia eri toimijoita, paljon kalustoa sekä 

huomattavasti suuremmat resurssit kuin päivittäisissä onnettomuuksissa. (Ho-

lappa, 2015, 1–2.) 

 

Norjassa tehdyssä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että 

yhteiset työtavat viranomaisten kesken parantavat viranomaisyhteistyötä. Täs-

säkin nousee esille kommunikoinnin tärkeys, tietoa pitää jakaa muiden viran-

omaisten kesken, jotta tilannetietoisuus säilyisi. Myös yhteiset dokumentaa-

tiotavat edesauttavat yhteistyötä. (Sörensen ym. 2018.) 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja 

ensivastehenkilöstön yhteistyötä sekä ensihoitajien että ensivastehenkilöstön 

näkökannoista. Tarkoituksena oli myös kartoittaa, mitä kehitettävää yhteis-

työssä voisi olla.  

Tavoitteena oli parantaa potilasturvallisuutta kriittisissä, henkeä uhkaavissa ti-

lanteissa parantamalla kommunikointia ja yhteistyötä tehtävillä ensihoidon ja 

ensivasteen välillä.  

 

Tutkimuskysymykset 

1. Millaiseksi yhteistyö koetaan tällä hetkellä? 

2. Mitä haasteita liittyy ensihoidon ja ensivasteen väliseen yhteistyöhön? 

3. Miten yhteistyötä voisi kehittää? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivista menetelmää käyttäen. Haastattelumuodoksi 

valikoitui puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka järjestettiin ennalta sovittuna 

aikana, yhdellä alueen pelastusasemista. 

 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Ymmärtäen ihmisen toimintaa, on luontaisin tapa tehdä tutkimusta kertomuk-

sia tutkimalla ja analysoimalla. Niiden avulla muodostetaan kokonaiskuva tut-

kittavasta alueesta ja välitetään tietoa eteenpäin toisten ihmisten kuultavaksi 

ja luettavaksi. (Valli 2018, 280.) 

 

Tutkimusprosessin aikana tutkija tekee empiirisiä havaintoja tutkittavasta ai-

heesta. Analysointiprosessien avulla saadaan tutkitusta aiheesta tärkeimmät 

ja oleellisimmat aineistot tutkimuksen läpisaattamiseksi. Tätä osuutta kuvail-

laan myös kirjallisessa osuudessa. Aineisto tulee tuntea hyvin ja tutkittavaan 

aiheeseen tulee perehtyä perinpohjaisesti. (Hirsjärvi ym. 2008, 266.)  

 

Tutkitun asian perusteella valitaan siihen sopiva tutkimusmenetelmä. Jos tut-

kittava asiaa ei ole kovin tutkittu, silloin käytetään kvalitatiivista menetelmää. 

Aiheen ollessa tunnettu ja paljon tutkittu käytetään kvantitatiivista menetel-

mää. Siihen vaikuttavat tekijät ovat tiedossa ja tutkimuksen avulla voidaan sel-

vittää tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yleisyyttä. (Kananen 2008, 12.) 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menetelmän 

avulla. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ai-

heesta. Kaikkia yhteistyöhön vaikuttavia asioita ei voi tutkia havainnoimalla tai 

määrällisesti, joten aiheen ymmärtämiseen tarvitaan ihmisten tuottamia ku-

vauksia aiheesta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 74.) Laadullisen 

tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on laatia uutta tietoa tutkittavasta aiheesta, 

kun siitä aiempi tutkittu tieto on vähäinen. Tutkimuksen kohteena on tutkitta-

vien näkökulma aiheesta ja tutkittavilla on oltava omakohtaista kokemusta ky-

seisestä asiasta. Laadullinen tutkimus perustuu asenteisiin, käyttäytymisen 
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muutoksiin ja uskomuksiin. (Hakala 2016, 7; Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 65–66, 70.). 

 

Hyvään lopputulokseen päästäksemme toteutimme haastattelun puolistruktu-

roidun teemahaastattelun avulla. Teemahaastattelu sijoittui muodollisuudes-

saan lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välille. Haastattelu ei eden-

nyt tarkkojen, yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta 

vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. Tee-

mahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, sillä siinä 

aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut aihepiirit, 

teemat, ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä liikutaankin jousta-

vasti ilman tiukkaa etenemisreittiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48, 66; Es-

kola & Suoranta 2000, 86–87.) 

 

 

5.2 Aineiston keruu 

Tutkimus rajattiin Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle, ettei tutkittavasta 

aihealueesta olisi tullut liian laaja ajankäytön ja resurssien vuoksi. Tutkittavat 

henkilöt toimivat alueen ensihoito- ja ensivasteyksiköissä. Aineistoa ke-

räsimme järjestämällä teemallisen ryhmähaastattelun. Haastattelun kutsut lä-

hetimme sähköpostitse. Haastatteluun valikoitui kaksi ensihoitajaa sekä kolme 

ensivastehenkilöä. Ensivastehenkilöistä yksi on sopimuspalokuntalainen ja 

kaksi vakituista palomiestä. Haastattelun otannasta rajasimme pois alueen 

kenttäjohtajat. Ensivastehenkilöihin laskimme vakinaiset palomiehet, sivutoi-

miset sammutusmiehet sekä sopimuspalokuntalaiset, jotka toimivat ensivaste-

ryhmässä. Ryhmähaastattelu pidettiin Loviisan pelastusasemalla 13.3.2020 

klo 10–11. Teemahaastattelun avulla saimme kerättyä informaatiota monelta 

haastateltavalta samaan aikaan. Samalla he pystyvät tukemaan toisiaan 

haastattelun aikana. (Hirsjärvi, 2013, 210.) 

 

Teemahaastattelun tarkoituksena on löytää tarkoituksenmukaisesti tutkimus-

kysymyksiin liittyvät asiat. Teemahaastattelusta saatu hyöty on se, että haas-

tateltavien vastausten mukaan pystytään kysymyksiä syventämään ja tarken-

tamaan haastattelun aikana. Hirsjärven ja Hurmeen (2018) mukaan metodolo-
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gisesti eli menetelmällisesti teemahaastattelussa painotetaan tutkittavien anta-

mia merkityksiä ja sitä, miten merkitykset ovat vuorovaikutuksessa syntyneet, 

sekä heidän näkemyksiään asioista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.) 

 

Haastattelun järjestäminen vaatii huolellista valmistelua. Haastattelu pitää olla 

hyvin suunniteltu, sekä haastattelijan rooliin pitää perehtyä. Haastatteluissa on 

monia haasteita, jotka voivat johtua eri asioista. Haastattelija voi olla liian ko-

kematon tilanteeseen. Haastateltava voi tuntea itsensä uhatuksi, tai koko ti-

lanne voi olla haastava. Haastattelulla pyrimme saamaan mahdollisimman 

luotettavia tietoja. Haastattelun aikana haastattelijat sekä vastaajat ovat suo-

rassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tämä tiedonkeruumenetelmä antaa jous-

tavuutta sekä muita etuja aineistoa kerättäessä, joskin haittojakin voi esiintyä. 

Haastattelun avulla voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen 

vaatimalla tavalla. Haastateltavia voi myötäillä haastattelun kulun aikana, 

haastattelukysymyksien paikkoja voi siirtää sekä vastauksia voi tulkita laajem-

min kuin esimerkiksi lomakekyselyssä. Haastattelussa kysyjä näkee haastatel-

tavan reaktiot, ilmeet sekä eleet. Haastateltava voi myös kertoa enemmän 

kuin on ajateltu. Haastattelun etuja on myös se, että saatavia tietoja voidaan 

syventää, jos halutaan tietää aiheesta enemmän. Myös lisäkysymyksiä voi 

esittää haastattelun kuluessa. Haastattelun etuna on, että ajankohta on sovittu 

ennakkoon osallistujien kanssa, joten vastaajiksi suunnitellut henkilöt osallistu-

vat tilaisuuteen. Jos haastattelun jälkeen haluaa vielä esittää lisäkysymyksiä, 

saa yhteyden helposti vastaajiin. (Hirsjärvi 2013, 204.) 

 

5.3 Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston analysointi aloitetaan heti sen keruuvaiheessa. Tutki-

muspäiväkirjaa tulee pitää alusta asti, jonka avulla varmistetaan aineiston 

analyysin pysyvän ”linjassaan”. Myöhemmin kerätty materiaali voi analyysin 

loppuvaiheessa ilmentää jotakin muuta kuin mitä se alkuperäisessä konteks-

tissaan tarkoitti. Alkuvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat aineiston käsittelyyn 

ja miten aineistoa tulkitaan. Kerättyä aineisto analysoidaan, tulkitaan ja teh-

dään johtopäätökset niiden ollessa ydinasioita tutkimuksen aikana. Analyysin 

ansiosta selviää vastaukset ongelmiin. Analyysitapoja on monia ja analyysita-

vaksi valitaan sellainen, joka tuo parhaiten vastauksia tutkimustehtävään tai 
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ongelmaan. Usein analyysivaihe koetaan vaikeaksi, koska sääntöjä ei ole luo-

kiteltu tiukoiksi ja tapoja tehdä analyysi on monia eri vaihtoehtoja. (Hirsjärvi 

ym. 2008.) 

 

Haastattelu nauhoitettiin koulun kirjastosta lainaamilla sanelimilla. Haastatte-

lun nauhoittaminen mahdollisti tietojen tarkan litteroinnin, sekä tarpeen mu-

kaan tietoihin palaamisen ja tietojen tarkastamisen. Ensimmäisenä haastattelu 

litteroitiin eli kirjoitettiin tekstimuotoon. Haastattelusta litteroitua tekstiä kertyi 

yhteensä 6 sivua. 

 

Laadullisen aineiston tarkoituksenmukaisin tapa on kirjoittaa sanatarkkaan 

haastattelu. Aineiston litterointi on yleisempi käytössä kuin päätelmin teko 

suoraan nauhoitusta kuuntelemalla. (Hirsjärvi & Hurme, 2000.) 

 

Tämän jälkeen aineisto redusoitiin eli pelkistettiin. Aineiston pelkistämisessä 

eli redusoinnissa analysoitava informaatio voi olla auki kirjoitettu haastatteluai-

neisto, muu asiakirja tai dokumentti. Se pelkistetään siten, että aineistosta kar-

sitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Pelkistäminen voi olla joko informaa-

tion tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Se tapahtuu siten, että auki kirjoitetusta 

aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, 

jotka voidaan esimerkiksi alleviivata erivärisillä kynillä. (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 108–109.) 

 

Aineiston analyysi jatkui klusteroimalla, eli ryhmittelemällä. Tutkimuskysymyk-

set ohjasivat aineiston analyysiä siten, että laitoimme vastaukset sitä vastaa-

van tutkimuskysymyksen alle. Aineistosta eritellään samankaltaiset ja poik-

keavat käsitteet. Samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmitellään ja kootaan omiksi 

kategorioiksi. Aineistosta yhdistetään samaan alakategoriaan kuuluvat ja 

niistä muodostetaan edelleen yläkategorioita. Kategoriat nimetään sisältöä yh-

distävällä nimellä. Kategorian voi nimetä käsityksen, piirteen tai tutkittavan ai-

heen mukaan. Pelkistäminen on analyysin tärkeä vaihe, koska tutkija tekee 

silloin päätöksen oman näkemyksensä mukaan, mitkä ilmaisut ovat samaan ja 

mitkä eri kategoriaan kuuluvia. Tutkimuksesta saadusta aineistosta laaditaan 

teoreettinen kokonaisuus aineistolähtöisessä analyysissä. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä saadaan vastaus tutkimusongelmiin yhdistelemällä käsit-

teitä. Analyysi pohjautuu päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineistossa edetään 
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tutkittavasta aiheesta käsitteellisempää näkemystä kohti. Tutkimuskysymyk-

siin vastataan näiden koottujen kategorioiden avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

108–115, 124–127.) 

 

Aineiston analyysin viimeinen vaihe oli abstrahointi eli käsitteellistäminen. Kä-

sitteellistäminen on vaihe, jossa käsitteiden kautta muodostetaan kuvaus tutki-

musaiheesta. Uutta teoriaa muodostaessa johtopäätöksiä ja teoriaa verrataan 

alkuperäiseen aineistoon. Tutkimuksen kannalta tarpeellinen tieto jaotellaan ja 

valikoitu tieto muodostaa teoreettisen käsitteen. Aineiston ryhmittely on osa ai-

neiston käsitteellistämistä. Käsitteellistämisessä alkuperäisestä aineistossa 

esiintyvistä kielellisistä ilmauksista tehdään teoreettisia käsitteitä ja edelleen 

johtopäätöksiä. Pääkategoriat kootaan yhdistäväksi luokaksi ja nimetään. Tu-

loksissa esitetään kategorioiden mukaan muodostuneet käsitteet ja näiden si-

sällöt. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 125, 127.) 

 

  

6 TULOKSET 

Tuloksista tuli ilmi, että yhteistyö alueen ensivasteen ja ensihoidon välissä 

koetaan toimivaksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhteistyön toimi-

vuutta ja löytää mahdollisia kehittämiskohteita. Kehittämiskohteita nousi esille, 

esimerkiksi koulutuksien järjestäminen.  

 

 

6.1 Yhteistyö tällä hetkellä 

 

Yhteistyön tärkeys 

 

Yhteistyö ensihoidon ja ensivasteen välillä kyseisellä alueella koetaan tällä 

hetkellä toimivaksi. Keikoilla yhteistyö sujuu hyvin, joskin joitakin kehittämisen 

kohteitakin löytyi. Radioliikenne sujuu hyvin, jos ei ole esimerkiksi teknologisia 

ongelmia. Yhteistyötä arvostetaan keikoilla ja arvostus on molemminpuolista. 

Tarvittaessa toiselta pystyy kysymään neuvoa ja pahat keikat käydään yh-

dessä läpi, etenkin yksiköiden sisällä. 
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Raportoinnin tärkeys  

 

Alkuraportoinnin aikana nähdään hyvin lähtötiedot. Kohteessa saadaan poti-

laasta hyvä raportti. Alkuraportointi koetaan tärkeäksi yhteistyön kannalta. 

Kommentteja, joita nousi esille: Evyltä tullut hyvä raportti. Loistava raportti tul-

lut, jos ensivasteyksikkö on ehtinyt haastatella potilaan. Ensivasteyksiköltä tu-

lee hyvät raportit ennen ensihoidon saapumista. Evyltä tulee nopeasti tuulilasi-

raportti, jolloin kenttäjohtaja osaa varata riittävät resurssit. Raportti helpottaa 

ensihoidon valmistautumista. 

 

 

Ensivasteyksikön hyödyntäminen 

 

Ensihoito kokee, että ensivasteyksiköstä on paljon hyötyä monin eri tavoin. 

Haastattelussa nousivat esiin hyvät kokemukset ensivasteesta. Ensivaste hel-

pottaa ensihoidon työskentelyä, ja ensivasteesta on iso apu hankalissa poti-

lassiirroissa. Ensivaste arvostaa myös, kun heidän apuaan käytetään tehtävän 

loppuun asti, eivätkä he koe missään vaiheessa olevan ylimääräisiä. Ensivas-

teesta on myös apua ensihoidon ollessa vasta matkalla kohteeseen. Monesti 

ensihoidon tullessa kohteeseen ensivaste on ehtinyt haastatella ja tehdä tutki-

mukset potilaalle. 

 

Etenkin paikkakunnilla, missä etäisyydet ovat pitkät, niin hyödynnetään enem-

män ensivasteyksiköiden apua potilaan tavoiteaikojen minimoinnissa. Ensi-

vasteen vastassa olo kohteessa nopeuttaa tehokkaan ensihoidon aloitusta. 

Monesti paikat ovat hankalia ja pelkän navigaattorin varassa suunnistaminen 

on välillä haastavaa. Siksi vastassa olo koetaan tärkeäksi, nopeuttaen poti-

laan tavoittamista. 

 

Ensivasteen asiantuntijuutta hyödynnetään usein. Heidän paikallistuntemuk-

sensa koetaan loistavaksi. Ensihoito kokee olevansa vastaavassa tilanteessa 

pulassa ilman ensivasteen paikallistuntemusta. 
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6.2 Yhteistyön haasteet 

Yhteistyön haasteissa nousi eniten esille teknologian käyttö, tilannekuvan an-

taminen sekä kohteen tavoittaminen. Etenkin teknologian käyttö oli suuressa 

roolissa, koska alueen yksiköt ovat erilaisia, sekä tietty osa henkilökunnasta 

on vakituisia ja osa taas sopimuspalokuntalaisia.  

 

Teknologian käyttö 

 

Teknologian käyttöön liittyy haasteita. Yksiköissä on erilaiset laitteet käytössä, 

navigaattorit ovat erilaisia, ensivasteella ei ole Merlotia (ensihoidon navigaa-

tio- ja tilannetietojärjestelmä) käytössä. Kommunikaatiovälineinä ovat kaikilla 

yksiköillä samanlaiset Virve-puhelimet. Haastattelussa nousi esille, että laitteet 

voivat olla epäkunnossa. Matkalla keikalle voi esimerkiksi Merlot kaatua, uu-

delleenkäynnistämisessä menee oma aikansa. Yhteyden saamisessa puolin 

ja toisin on ajoittain ongelmia. Kohteessa voi olla huono Virven kuuluvuus, 

minkä vuoksi yksikköön ei saa yhteyttä. Ensihoidon näkökulmasta on ajoittain 

haasteita saada kohteeseen matkalla olevaa tai jo kohteessa olevaa ensivas-

teyksikköä kiinni virven kautta. Ajoittain kohteeseen tuleva ensihoitoyksikkö on 

väärässä puheryhmässä eikä kuule, kun ensivasteyksikkö yrittää tavoitella. Ti-

lanteet voivat olla haasteellisia, jolloin pitäisi saada toiseen yksikköön yhteyttä, 

joskus toisen kutsuminen menee myös radiovirrassa ohi.  

 

Virveä ei osata käyttää kaikkialla, osaamisen puutokset nousivat ylös. Virven 

käytössä esiintyy paljon haasteita. Osaamistaso riippuu siitä, kuinka paljon 

Virveä on tottunut käyttämään. He, jotka ovat enemmän tehtävillä, ovat enem-

män rutinoituneita käyttäjiä, kuin taas he, jotka käyvät harvoin. Käytön haas-

teet ovat liittyneet Virve-liikenteeseen, esimerkiksi löytämiseen oikeille puhe-

ryhmille. Uusi puheryhmäuudistus on koettu haasteelliseksi sopimuspalokun-

nissa.  
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Tilannekuvan välittäminen 

 

Yksi tärkeimmistä kommunikaation osista tehtävillä on tilannekuvan välittämi-

nen muille osallistujille. Tehtävälle kun lähdetään, on tärkeää saada lisätiedot 

tehtävästä, jotta matkalla ehtii tekemään esimerkiksi toimintasuunnitelmaa. 

Haastattelussa tuli ilmi, että tietoa ei aina ole, puolin tai toisin. Tiedot voivat 

olla vajavaisia. Ensihoitoyksikkö ei aina ole tietoinen siitä, että ensivasteyk-

sikkö on lähtenyt matkalle. Heidän hälyttämisensä tehtävälle tulee kyllä ensi-

hoidon tietoisuuteen, mutta matkalla olo jää jonnekin. Tämä tietämättömyys 

johtunut usein hätäkeskuksen toiminnasta.  

 

Hälytysviestit ensihoidolle ja ensivasteelle ovat erilaiset. Ensivasteen hälytys-

vistiin tulee tietoon vain hälytysaika ja tehtäväkoodi. Vasta asemalle tultaessa 

he näkevät virvestä tai tabletista hälytysosoitteen ja muut lisätiedot. Ajoittain 

ensihoitajat ja ensivastehenkilöt joutuvat kysymään hätäkeskuksesta osoit-

teen, koska sitä tietoa ei jostain syystä ole tullut perille. Tehtävät voivat muut-

tua, luonteeltaan tai kiireellisyysluokaltaan, eikä silloinkaan tietoa tai osoitetta 

aina tule. Ensivasteyksikön viestissä ei ole ilmoittajan puhelinnumeroa, jonka 

vuoksi ilmoittajalle ei pysty soittamaan ja varmistamaan kohdetta.  

 

Raportoinnin haasteet liittyvät myös tilannekuvan välittämiseen. Ajoittain jo 

tuulilasiraportissa tulee solutason arvoja. Tuulilasiraportti voi jäädä kokonaan 

antamatta. Ensimmäinen raportti pitäisi tulla nopeasti, jotta tiedetään tehtävän 

kiireellisyys ja tilanne kohteessa. Tehtävillä pitäisi olla myös tietty järjestelmäl-

lisyys, jotta esimerkiksi kommunikointi toimisi kohteessa. Lyhyitä time out- ti-

lanteita pitäisi ajoittain ottaa, jolloin koko toiminta pitäisi pysäyttää. Tuli ilmi, 

että työt jatkuvat tehtävällä ja välttämättä kaikki eivät kuuntele ja käy läpi tilan-

netta. Yleensä toinen ensihoitaja sitoo itsensä kiinni potilaan hoitamiseen ja 

toinen ottaa raportin vastaan. Jos näin tehdään, kuuleeko varmasti tämä tut-

kiva ensihoitaja myös raportin kokonaisuudessaan.  

 

Kohteen tavoittaminen 

 

Alueella on kaupunkia sekä maaseutua, joten kohteen tavoittamiset voivat olla 

haasteellisia ja erilaisia eri puolella aluetta. Navigointiongelmia nousi esille 

haastattelussa. Sopimuspalokuntapuolella on perinteinen navigaattori, jossa ei 
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ole hätäkeskuksen paikannusta. Myös laitteissa, jossa on paikannus, voi se 

olla väärässä paikassa, joten navigointiongelmia keikoille lähtiessä esiintyy.  

Kohteen löytyminen voi olla haastavaa, esimerkiksi ensivasteyksikkö voi olla 

eksynyt. Joko he ovat menneet väärään kohteeseen navigointiongelman takia 

tai sitten kohde on vaikeasti löydettävissä. Joissain tilanteissa ensihoito on 

joko samaan aikaan ensivasteen kanssa kohteessa, tai jopa ennen. Ensivas-

teyksikkö voi myös olla pulassa jostain syystä, etenkin jos samalla tehtävällä 

esiintyy useamman laitteen kanssa ongelmia.  

 

Kohteen tavoittamisessa voi olla haasteita maaston takia. Vakituisilta asemilta 

ajetaan ensivastetehtävät isoilla autoilla, eli sammutusautoilla. Sopimuspalo-

kuntien ensivasteyksiköt ajavat pääsääntöisesti miehistöautoilla tehtävät, joten 

saavutettavuus on parempi. Isoilla autoilla ei aina pääse perille asti, joten voi 

joutua jalkautumaan jo reilusti ennen kohdetta. Voi myös olla, että kohteeseen 

ei pääse autoilla ollenkaan, jolloin jalkautuminen on ainut vaihtoehto. Maaseu-

duilla ajomatkat ovat pitkiä, etenkin ensihoidolla, mutta ajoittain myös ensivas-

teet ajavat pitkiä matkoja.  

 

6.3 Yhteistyön kehittäminen 

Yhteistyön kehittäminen nousi ylös haastattelun aikana. Haasteita kehittämi-

seen lisää se, että kaikki ensivasteessa olevat henkilöt eivät ole päätoimisia, 

vaan osa on sivutoimisia palokuntalaisia ja osa taas sopimuspalokuntalaisia. 

Koulutuksen kannalta tämä lisää haasteita, päätoimiset ovat joka neljäs vuoro-

kausi vuorossa, jossa he käyvät läpi erilaisia koulutuksia. Sopimus- sekä sivu-

toimiset palokuntalaiset käyvät kerran viikossa yhtenä iltana harjoittelemassa 

asemallaan. Ensivasteharjoituksia heillä on muutamia puolessa vuodessa. Ak-

tiiviset sopimus- sekä sivutoimiset ensivastehenkilöt käyvät kaksi kertaa vuo-

dessa Porvoon pelastusasemalla koulutuksessa. Vuositasolla yhteistyötä toi-

vottaisiin kuitenkin enemmän. 

 

Toive lisäkoulutuksesta 

 

Toive lisäkoulutuksesta nousi esille haastattelussa. Sopimuspalokunnille jaet-

tavaa koulutusmateriaalia ei ole saatavilla. Tiettyjä materiaaleja käytetään pa-
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lomiesten ensivastekoulutuksissa sekä ensihoidon koulutuksissa. Mutta sopi-

vaksi muokattua materiaalia sopimuspalokuntien ensivastekoulutuksiin ei ole. 

Ehdotuksena oli, että materiaalia voisi jakaa sopimuspalokunnille, jotta he voi-

sivat käydä niitä itse läpi omissa viikkoharjoituksissaan. Syynä se että rahoi-

tusta on vaikea järjestää yhteisharjoituksiin, joissa sekä sopimus- että sivutoi-

miset ensivastehenkilöt tapaisivat päätoimisia ensivastehenkilöitä tai ensihoi-

toa. Yhteisharjoitusten vähyys nousi esille kehitysehdotuksissa, mutta samalla 

tuli esille myös rahoituksen puutos. Sopimuspalokuntalaiset toivoisivat enem-

män yhteisiä koulutuksia päätoimisten ensivastehenkilöjen kanssa, kuten 

myös ensihoidon kanssa. Yhteisharjoituksia on myös vaikea järjestää sen ta-

kia koska päätoimiset harjoittelevat yleensä aamupäivästä. Sopimus- sekä si-

vutoimiset palokuntalaiset ovat silloin omissa töissään, joten aikataulullisesti 

nämä harjoitukset ovat myös hankalia. Esille nousi myös mielipide, että näitä 

harjoituksia ei toisaalta edes pitäisi yhdistää, vaan pitää ominaan. Pitäisi mie-

luummin antaa tukea sopimus- sekä sivutoimisten omiin ensivasteharjoituksiin 

esimerkiksi materiaalin muodossa.  

 

Ensivastetehtävien määrä 

 

Toisilla asemilla on enemmän ensivastetehtäviä kuin toisilla. Tästä syystä 

osalla ensivastehenkilöistä on enemmän kokemusta erilaisten tehtävien hoita-

misesta. Jos tehtäviä on vähän, ei tietynlaista rutiinia synny. Tiettyjen toiminta-

mallien käyttö tehtävillä helpottaa tehtävän läpivientiä sekä yhteistyötä tule-

vien yksiköiden kanssa. He, jotka ovat harvemmin tehtävillä, joutuvat mietti-

mään enemmän toimintamalliaan, joka vie hieman enemmän aikaa, kun se, 

että kohteessa on rutinoitunut ensivastehenkilö. Tehtäviä ei pysty lisäämään, 

mutta koulutuksia voi lisätä, tai muuttaa koulutuksien laatua paremmiksi sekä 

monipuolisemmiksi.  

 

Defusingin käyttö 

 

Yhteistyön tukemisessa nousi esille defusingin tarve hankalien tehtävien jäl-

keen. Henkisesti haasteellisia ja kuormittavia tehtäviä tulee aina silloin tällöin 

vastaan, näihin toivottaisiin ensihoidolta enemmän osallistumisaktiivisuutta. 

Nousi esille, että sopimuspalokunnat toimivat ensivasteena usein omilla kylillä, 
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tuttujen henkilöiden parissa. Silloin esimerkiksi elvytystilanteet voivat olla eri-

tyisen kuormittavia ja henkisesti raskaita. Näihin tilanteisiin toivottaisiin de-

fusingia. Toisaalta myös ensivasteyksiköiden pitää olla aktiivisia ja pyytää sitä 

myös itse, ellei ensihoitoyksikkö sitä jostain syystä tarjoa. Yksiköt käyvät läpi 

omia kokemuksiaan tehtävistä omassa yksikössään. Defusingin käytössä pi-

täisi olla matala kynnys, tällä tuettaisiin yhteistyötä sekä työntekijöiden jaksa-

mista.  

 

Välttämättä defusingin tarvetta ei aina ole, mutta keikan purku yhteisesti ensi-

vasteen sekä ensihoidon toimesta tukisi yhteistyötä alueella. Tällä hetkellä 

tehtäviä puidaan läpi omassa yksikössä. Jos sen tekisi yhdessä, voisivat mo-

lemmat osapuolet oppia toisiltaan sekä henkilöt tulisivat tutummiksi. Yleensä 

sopimuspalokunnat keskustelevat keskenään asioista eivätkä ota yhteyttä en-

sihoitoon. Ensihoito toivoisi tässä asiassa enemmän aktiivisuutta alueen ensi-

vasteilta, enemmän kommunikaatiota ensihoidon suuntaan. Toiveena olisi, 

että otettaisi yhteyttä puolin ja toisin ja käytäisiin tehtävä yhdessä läpi. Kyn-

nyksen toivottaisiin olevan matala koskien yhteydenottoja. Näillä tavoin voisi 

tilanteiden jälkihoidosta olla hyötyä, sekä toimia osittain myös koulutuksena.  

 

Ensihoidon opastus kohteeseen 

 

Ensihoidon opastuksessa kohteeseen on alueella hieman kehitettävää. Ensi-

hoidon näkökulmasta olisi toiveena, että ensivasteyksikkö huomioisi tulevan 

ensihoitoyksikön paremmin. Yleensä ensivasteyksikössä on sen verran poruk-

kaa mukana, että joku voisi jäädä opastamaan ensihoidon kohteeseen, jos 

kohdetta on haasteellista löytää. Ensivasteyksikkö voitaisiin jättää paremmin 

näkyville sekä siihen voisi jättää vilkut päälle, jotta se näkyisi selkeämmin. Toi-

veena myös on se, että katsottaisiin ambulanssin mahdollinen sijoituspaikka.   

 

 

7  POHDINTA 

 

Ensivastetoiminnasta on tullut keskeinen osa ensihoitopalvelua. Pelastustoi-

men vuosittaisista tehtävämääristä suuri osa on ensivastetehtäviä. Tämän 

opinnäytetyön keskeinen tarkoitus oli tutkia Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen 



30 

ensivasteyksiköiden sekä ensihoidon yhteistyötä molempien osapuolien näkö-

kulmasta. Tutkimme, millaista yhteistyö on tällä hetkellä, millaisia haasteita yh-

teistyöhön liittyy ja voiko sitä kehittää. Tällä tutkimustyöllä haluttiin herättää 

keskustelua viranomaisyhteistyön mahdollisesta kehittämisestä kyseisen pe-

lastuslaitoksen alueella. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alueella ei ole 

aiemmin tutkittu ensivasteen ja ensihoidon välistä yhteistyötä, joten aiempaa 

tulomateriaalia vertailukohteena ei ole.  

 

Aikaisemman tutkimustiedon mukaan hyvä yhteistyö yksiköiden välissä lisää 

potilasturvallisuutta sekä parantaa hoidon laatua. Tärkeää on aloittaa viran-

omaisyhteistyöharjoitukset jo varhaisessa vaiheessa, silloin se tuntuu myös 

luontevammalta myöhemmin työelämässä. (Dufva ym. 2009.) Valtonen toteaa 

tutkimuksessaan, että yhteistyö on käsitteenä kovin laaja, ja siksi vaatii harjoit-

telua, jotta se olisi sujuvaa. (Valtonen 2010.) Haastattelun avulla saimme sel-

ville haluamamme tiedon. Tutkimustulosten mukaan, yhteistyö tällä hetkellä 

on sujuvaa alueella. Mutta etenkin sopimuspalokuntalaiset toivoisivat enem-

män yhteistyötä ensihoidon kanssa tehtävien ulkopuolella. Jatkuvat muutokset 

yhteiskunnassa vaatii kriittisten alojen työntekijöiltä jatkuvaa mukautumisky-

kyä. Jokainen työntekijä on vastuussa omasta osuudestaan, jotta työ sujuisi 

mahdollisimman hyvin. Erittäin tärkeinä osina korostuu, juurikin kommunikaa-

tio sekä vuorovaikutustaidot. (Paukkunen 2003,17-20.) Vaikka tulokset kerto-

vat, että yhteistyö on sujuvaa nykyhetkellä, vaatii se kuitenkin ylläpitoa. Yh-

teiskunnassa elämme haasteellisia aikoja COVID-19-pandemian takia. Eten-

kin nyt, korostuu yhteistyö sekä kommunikaation tärkeys, jotta esimerkiksi so-

pimuspalokuntalaiset saavat tarpeeksi ohjeistusta.  

 

Yhteistyötä voidaan kehittää esimerkiksi järjestämällä koulutuksia, joilla paran-

netaan varautumista erilaisiin tilanteisiin. Koulutuksien järjestämistä tukee esi-

merkiksi Ruotsissa tehty tutkimus moniviranomaisharjoituksesta. Heidän har-

joituksensa olivat mahdollisimman todentuntuisia ja lopussa järjestettiin yhtei-

nen tilanteen läpikäynti tilaisuus. (Berlin & Carlström 2014.) Haastattelussa tu-

likin juuri ilmi koulutuksien kehittäminen alueella, joko yhteisharjoituksien muo-

dossa tai koulutusmateriaalien jaossa. Yhteisharjoituksia on vaikea järjestää 

säännöllisesti vakituisen ja sopimushenkilöstön välillä, joskin tutkimukset tuke-

vat yhteisharjoituksien tärkeyttä. Työyhteisön tuki korostuu, ketään ei saa syyl-

listää ja virheistä opitaan läpikäymällä niitä. Tutkimustuloksemme tukevat 
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aiempaa tutkimusmateriaalia, jossa on tutkittu viranomaisyhteistyötä muualla 

Suomessa sekä maailmalla. Tutkimuksemme otanta oli kapea, laajemmalla 

tutkimuksella mahdollistettaisiin enemmän kehityskohteita eri suunnista.  

 

Aluksi mietimme yhdessä, mitkä aiheet kiinnostaisivat meitä opinnäytetyöhön 

liittyen. Opiskelemme molemmat ensihoitajiksi, joten ensihoitoon liittyvä aihe 

luonnollinen valinta. Työn pitää olla tilaustyö työelämästä, joten mietimme en-

sin mistä alkaisimme kysymään aiheesta. Päätimme laittaa sähköpostia ja ky-

syä mahdollista opinnäytetyön Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ensihoito-

päälliköltä. Sieltä saimmekin nopeasti vastauksen sekä molempia miellyttävän 

aiheen. Ensimmäinen opinnäytetyöaiheemme oli, että tekisimme vastaavat ky-

selyt sekä Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alueelle ja Kymenlaakson Pelas-

tuslaitoksen alueelle. Tarkoitus oli vertailla näitä kahta aluetta keskenään, 

mutta päädyimme melkein heti siihen, että aihe olisi aivan liian laaja. Raja-

simme siis tutkimukseen ainoastaan Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen alu-

eelle.  

 

Ensihoidon ja ensivasteen välinen yhteistyö Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen 

alueella valikoitui aiheeksemme. Aihe on mielenkiintoinen, sekä tärkeä tulevai-

suutta ajatellen. Aihe oli myöskin siksi mielenkiintoinen, jotta voisimme opin-

näytetyömme avulla kehittää alueen yksiköiden välistä yhteistyötä. 

 

Maria on toiminut yhdessä alueen ensivasteyksikössä vuosia. Tämä tuo mo-

nia hyviä puolia työhön: tiesimme hyvin keihin ottaa yhteyttä, minne lähettää 

kyselyt. Haasteena on kuitenkin se, että objektiivisuus työhön säilyy koko 

ajan. Omat mielipiteet tai kokemukset eivät saa vaikuttaa työhön. Työ oli hel-

pompi tehdä tutulle alueelle, tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten kanssa. 

Osakseen myös se tuo haasteita, miten haastattelu saadaan sujumaan tuttu-

jen kanssa. 

 

Haasteena oli myös meidän yhteinen välimatkamme. Parityössä olisi mukava 

työskennellä fyysisesti saman pöydän ääressä. Työkuviot ja perhe-elämä ei 

antanut niin paljon joustoa puoleen taikka toiseen. Näimme silloin tällöin kou-

lulla, muuten viestittelimme keskenämme tai soittelimme. Lisähaasteita toi 

koulunkäynti, molemmilla oli harjoitteluita tai muita kursseja samaan aikaan. 

Koulussa Johanna oli hieman edellä opinnoissa, joten siksi emme välttämättä 
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olleet samaan aikaan koulussa. Koulutöissä eri tahtiin eteneminen toi aikatau-

lutushaasteita opinnäytetyötä ajatellen. Aloitimme opinnäytetyön teon ajoissa, 

saimme aiheen nopeasti ja opinnäytetyön alulle. Jouduimme hieman hidasta-

maan ajoittain tahtia muiden koulutehtävien ja tenttien takia. Molemmilla oli 

myös ajoittain omia työkiireitä. 

 

Haastattelu järjestettiin perjantaina 13 päivä maaliskuuta Loviisan pelastus-

asemalla. Olimme juuri viime tipassa asian suhteen, koskien korona epide-

miaa. Kyseinen perjantai oli viimeinen päivä, kun haastattelu oli mahdollista 

pitää, tämän jälkeen pelastuslaitoksen tiloihin ei olisi päässyt. Koronaepidemia 

lisäsi myös muita haasteita. Molemmilla on töitä, jotka pitää hoitaa, koulun ti-

loihin ei pääse, ja ohjausta on vaikea saada. Viestien välityksellä keskuste-

limme, miten jaamme työt ja missä mennään juuri sillä hetkellä. Epävarmuutta 

hetkeen myös toi se, miten aikataulu tulee muuten pitämään, onko mahdollista 

pitää seminaari ja miten se pidetään. Seminaari järjestettiin Teamsin kautta 

etänä, mikä mahdollisti opettajan, meidät opinnäytetyön tekijät, opponoijat 

sekä muut seminaariin osallistuvat kokoontumaan ilman fyysistä läsnäoloa 

koululla. 

 

7.1  Eettisyys ja luotettavuus 

 

Hyviä käytäntöjä noudattamalla saavutetaan tutkimustulosten luotettavuus. 

Eettisten näkökohtien huomioon ottaminen on tieteellisen toiminnan vaatimus. 

Tutkittavilta henkilöiltä tuli saada suostumus tutkimukseen osallistumisesta. 

Tutkimukseen osallistujille kerrottiin kaikki oleellinen tieto tutkimuksen kulusta 

varmistaen annetun informaation ymmärtämisen. (Hirsjärvi ym. 2004, 26–28.) 

Tutkimuksen tulokset on kuvattu selkeästi sekä ymmärrettävästi. Ammattiter-

mistöt on avattu teksteissä. Aineistoa on kerätty kotimaisista sekä ulkomai-

sista lähteistä, tutkimuksemme tulokset tukevat aiempien tutkimuksien tulok-

sia. Joskaan aiempia ensivasteen ja ensihoidon yhteistyön tutkimuksia ei ole 

toteutettu kyseisen pelastuslaitoksen alueella. Tutkimuksen siirrettävyyttä tu-

kee se, että tutkimuskysymykset ovat selkeästi muotoiltu ja esillä sekä liitteistä 

löytyy haastattelukysymykset. Tutkimuksemme on kuvattu työssä selkeästi ja 

totuudenmukaisesti. Toinen tutkia voisi toteuttaa saman tutkimuksen toisella 

pelastuslaitoksen alueella.  
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Eettisyys tutkimuksessa on “tieteellisen toiminnan ydin”. Tutkimusetiikka vas-

taa säännöistä, joiden mukaisesti tulee tutkimusta tehdessä toimia. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211.) Tutkimuksen eri vaiheissa nousseilla 

eettisillä kysymyksillä tarkoitetaan tieteen etiikkaa. Etiikka sisältyy tutkimusvai-

heisiin päätöksinä ja valintoina alkaen tutkimuksen aiheen valikoinnista ja 

päättyen tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Päätöksen tueksi tutkittaville anne-

taan tarvittavat tiedot tutkimukseen osallistumisesta, kuten kuinka kauan osal-

listuminen kestää, sekä kuinka aktiivisesti ja millä tavalla tutkimukseen tulee 

osallistua.  

 

Yksityisyyden suoja huomioidaan kunnioittamalla tutkittavan päätöksiä – mitä 

tietoja hän tutkimuskäyttöön luovuttaa. Tutkittavan päättäessä itse tutkimuk-

seen osallistumisesta huomioidaan tutkimukseen osallistuvan itsemääräämis-

oikeudesta. Tutkijan tarkoituksena on saada selville tutkittavien näkökulma ai-

heeseen. Tutkittavaa tuetaan haastattelun aikana esittämällä tarkentavia kysy-

myksiä ja vältetään johdattelemasta. Tutkittavia varjellaan haitallisilta vaikutuk-

silta muuttamalla tai poistamalla tunnistettavuustietoja.  

Laadullisen tutkimuksen otanta on yleensä pieni, mutta tutkittavien kokonais-

määrästä huolimatta on päämääränä saada runsas aineisto tutkittavasta ai-

heesta. Tutkimukseen osallistuvien pieni lukumäärä kasvattaa riskiä tunnistaa 

tutkittavan henkilöllisyys. Tutkimuskäytössä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuo-

lisille. (Hakala 2016, 5, 8–10, 12; Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 

218–219, 221.) Etiikan mukaisesti tutkittavien on etukäteen tiedettävä tutkitta-

vasta aiheesta, jolloin myös tutkimukseen myöntyminen kasvaa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 86).  

 

Tutkimusaineistoa kootessa on huomioitava ihmisten kohtelu ja heidän oikeu-

tensa. Tutkittavia on kohdeltava kunnioittavasti ja rehellisesti. Tutkimukseen 

osallistujia täytyy tiedottaa tutkimuksesta ja heidän tulee antaa suostumus. 

Heillä on myös mahdollisuus kieltäytyä tai keskeyttää tutkimus. Tutkittavan 

täytyy saada tarpeeksi tietoa tutkimuksen laadusta. Tutkimuksen aikana on 

huomioitava ja varmistettava tutkittavan nimettömyydestä. Tunnistettavuuteen 

liittyvät asiat muutetaan tai poistetaan. Suoraan tutkittavilta kerätty aineisto 

edellyttää kirjallista tiedotetta ja vapaaehtoista suostumusta. (Hakala 2016, 7– 

8, 10.) 
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Haastatteluja varten haimme tutkimusluvan. Haastatteluista saatu aineisto oli 

käytössä vain tätä opinnäytetyötä varten ja työn valmistuttua kerätty aineisto 

hävitettiin asianmukaisesti. Aineiston nauhoitukseen käytettiin siihen soveltu-

vaa sanelinta, ja kysyimme luvan haastattelun nauhoitukseen jokaiselta haas-

tatteluun osallistuneilta. Huolehdimme haastateltavien yksityisyydensuojasta 

sekä siitä, ettei heitä voi tunnistaa esimerkiksi puheen maneereista, iästä tai 

sukupuolesta. Aineistoa ei ole käsitellyt kukaan ulkopuolinen henkilö, ainoas-

taan tämän opinnäytetyön tekijät. Opinnäytetyöntekijät eivät saaneet tietoon 

haastateltavien yhteystietoja. Ennen haastattelun aloitusta kävimme jokaisen 

haastateltavan kanssa saatekirjeen ja suostumuslomakkeen suullisesti läpi. 

Kertasimme tutkimuksen olevan vapaaehtoinen ja kerroimme, että sen voi lo-

pettaa missä vaiheessa tahansa. Kerroimme, mihin saatua aineistoa käyte-

tään ja ketkä sitä käsittelevät. Lisäksi kerroimme, että allekirjoitetut suostu-

muskirjeet, sekä tätä tutkimusta varten kerätty aineisto hävitetään opinnäyte-

työn valmistuttua. 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta lisäävät asianmukaiset tutkimus-, tiedonhan-

kinta- ja arviointimenetelmät. Tutkimus toteutettiin yhtenä haastatteluna, jossa 

osallisena oli yhteensä viisi henkilöä. Haastatteluun osallistuvien henkilöiden 

otanta tuli olemaan melko vähäinen, mikä vaikutti tutkimuksen luotettavuu-

teen. Tämän tutkimuksen tekijät olivat kokemattomia tutkijoita, mikä osaltaan 

myös vaikutti työn luotettavuuteen. Tutkimuksen validiteetti toteutui haastatte-

lukysymysten pohjautuessa tutkimusongelmiin. Reliabiliteettia on saattanut 

vähentää haastateltavien hälytysluonteinen työ, kuten myös se, että ovatko he 

vastanneet rehellisesti vai ovatko esimerkiksi henkilökemiat tai työyhteisö vai-

kuttaneet vastauksiin haastattelutilanteessa.  

Suurin osa suomessa tehdyistä tutkimuksista koskien ensivastetta on tehty 

ammattikorkeakouluissa. Tämän takia jouduimme rajaamaan kyseiset työt 

pois etsimistämme tutkimuksista. Englanninkielisissä tutkimuksissa oli haas-

teena se, että muiden maiden ensihoitojärjestelmät poikkeavat paljon suomen 

järjestelmästä. Pyrimme ottamaan mukaan vain mahdollisimman tuoretta tutki-

musmateriaalia, mutta mukaan päätyi jokunen hieman vanhempi tutkimus.  
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Yksi kriteereistä oli julkaisuiden maksuttomuus, jonka vuoksi jouduimme rajaa-

maan materiaalia. Kriteeriksi nousi myös kieli, rajasimme tutkimuksen suo-

men-, ruotsin- ja englanninkielisiin julkaisuihin.  

Eettistä näkökulmaa olemme miettineet. Ainoastaan haastateltavien henkilölli-

syys sekä haastattelun tallenne on tässä työssä arkaluontoista materiaalia. 

Tallenne hävitettiin sovitusti heti kun analyysi valmistui. Opinnäytetyötä varten 

pyysimme tutkimusluvan. Opinnäytetyön sopimuksessa on ilmennyt aihe, ai-

kataulu sekä työn tavoitteet, ja tämän olemme toimittaneet sekä koululle että 

toimeksiantajalle. Opinnäytetyössämme ei esiinny salassa pidettävää materi-

aalia, joten hyväksymisen jälkeen se on täysin julkinen. Työ lisätään Theseus-

verkkopalveluun julkaisuseminaarimme jälkeen. Opinnäytetyö luovutetaan 

myös toimeksiantajan käyttöön. Opinnäytetyölle ei tarvittu rahoitusta, emmekä 

saa korvausta työstä.  

 

7.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksia koskien ensivastejärjestelmää on lähinnä tehty ammattikorkea-

kouluissa perustutkinnon opinnäytetöissä. Joitain ylemmän ammattikorkea-

koulun tutkimuksia on saatavilla koskien ensivastetta. Muita kotimaisia tutki-

muksia aiheesta on niukasti saatavilla. Joten yleisesti ottaen ensivastejärjes-

telmään liittyviä tutkimustietoja kaivattaisiin tulevaisuutta varten. Tutkimuk-

semme otanta oli kapea, laajemmalla tutkimuksella saisi enemmän mielipiteitä 

esille. Tätä kautta saisi nostettua enemmän kehityskohteita esiin.  

 

Yhteistyö tällä hetkellä  

 

Tutkimuksessamme tuli ilmi, että yhteistyö toimii suurimmalta osin alueella. 

Sopimuspalokuntalaiset toivoisivat enemmän yhteistyötä tietyillä osa-alueilla, 

kuten esimerkiksi keikkojen purussa, koulutuksissa ja defusingin tarjoami-

sessa. Ensihoidon näkökulmasta toive olisi, että ensivasteyksiköt ottaisivat 

heidät paremmin huomioon esimerkiksi autojen sijoittelulla tehtävillä. He toi-

voisivat myös, että heitä opastettaisiin hankaliin kohteisiin paremmin, jotta ta-

voiteajat lyhenisivät. Jonkin ajan kuluttua voisikin uusia samantyylisen kysely-

tutkimuksen, ja selventää onko yhteistyö parantunut entisestään alueella. Jos 



36 

lähialueiden pelastuslaitoksille on tehty vastaavia tutkimuksia, voisi tuloksia 

vertailla keskenään.  

 

 

Yhteistyön haasteet 

 

Haasteita nousi esille, mutta kaikkiin haasteisiin ei voi vaikuttaa. Alueella on 

vaihtelevaa maastoa, maaseutua ja kaupunkia. Joskus tehtäville pääsy on 

hankalaa, etenkin isoilla autoilla, silloin joutuu jalkautumaan ennen kohdetta. 

Maastollisiin asioihin ei voi vaikuttaa, mutta esille nousivat myös navigaatio-

ongelmat. Sopimuspalokunnilla on erilaisia navigaattoreita, joihin ei tule auto-

maattisesti kohteen sijaintitietoja. Yhtenäiset, toimivat, uudet navigaatiojärjes-

telmät auttaisivat ensivasteyksiköitä löytämään helpommin kohteeseen. Yh-

teiskoulutuksia toivottaisiin enemmän, etenkin sopimuspalokuntien näkökul-

masta. Säännöllisten, yhteiskoulutuksien järjestäminen on haastavaa vakitui-

sen ja sopimuspalokunnan kanssa. Jatkotutkimusaiheita voisi olla koulutuk-

sien järjestäminen alueella, etenkin se, miten koulutuksia voisi toteuttaa niin 

että ne palvelisivat jokaista osapuolta parhaimmalla mahdollisella tavalla. Kou-

lutuksia voisi tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan toteuttaa yhdessä 

sopimuspalokuntien, vakinaisten ensivastehenkilöiden ja ensihoidon kanssa.  

 

Yhteistyön kehittäminen 

 

Defusing on tärkeä aihe kuormittavien tehtävien jälkeen. Tämän toimintamallia 

ja käyttömallia voisi varmasti tutkia tulevaisuudessa. Miten defusing toiminta 

on rakennettu kyseisellä alueella, ja miten toimitaan, kun joku pyytää kyseistä 

tilaisuutta. Tarkennettu ohje, jonka voisi jakaa sopimuspalokunnille selventäisi 

toimintaa heille. Tietäisivät että koska jälkipurkua voi pyytää ja keneltä, sekä 

miten asiat hoidetaan sen puhelun jälkeen.   

 

Yhteisten koulutuksien tarve nousi esille. Yhtä tärkeänä pidettiin sitä, että kou-

lutusmateriaalia jaetaan alueen sopimuspalokuntiin, eikä välttämättä tarvitse 

järjestää niin paljoa yhteiskoulutuksia. Yhteydenpito yksiköiden välillä on tär-

keää, niin koulutuksen mutta myös tehtävien purkamisen takia. Ensivasteteh-

tävien määrä vaihtelee alueella, minkä vuoksi osa henkilöstöstä on suhteelli-
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sen harvoin tehtävillä. Ensivasteyksiköiden toimintaa tehtävillä kyseisellä alu-

eella voisi tutkia ja selvittää, onko tarpeellista tehdä esimerkiksi erilaisia, sel-

keitä muistikortteja tehtäväkoodeittain.  
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sekä asian-

tuntijakysely. 

Tutkimusme-

netelmiä on 

useita, trian-

gulaation pe-

riaate, toi-

mintatutki-

mus, Delfoi 

ja pragmatis-

tinen näke-

mys. 

Tutkimus 

koostuu ha-

vainnoista, 

jotka on tehty 

käytännön 

toiminnassa 

(yhteistoimin-

taharjoituk-

set), haastat-

teluista, ky-

selyistä ja 

kriteeri-Del-

foista.  

Tutkimuksen tuloksena 

oli turvallisuustoimijoi-

den yhteistyön teoreet-

tinen toimintamalli. 

Sekä toimivan yhteis-

työn kriteerit ja viiteke-

hys, nousivat esille tut-

kimuksessa.  

 

 

 

 

 
 
 

 



 

                                                                                                                            Liite 2. 

KUVA 1. Kuvassa näkyy Itä-Uuden-

maan Pelastuslaitoksen alueen vaki-

naiset pelastusasemat, teollisuuspa-

lokunnat, sivutoimiset asemat sekä 

ensihoitoasemat. 2011. [viitattu: 

10.12.2019] 

 

Saatavissa: https://player.sli-

deplayer.fi/93/15521394/sli-

des/slide_2.jpg 

KUVA 2. Ensivasteyksiköt Itä-Uudel-

lamaalla. 2020. [viitattu: 10.04.2020] 

Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen In-

tranet 

KUVA 3. HUS- alueen kuntakartta, 

sairaalat ja sairaanhoitoalueet. 2020. 

[viitattu: 20.03.2020] 

 

Saatavissa: https://www.hus.fi/hus-

tietoa/hallinto-ja-paatoksenteko/Pub-

lishingImages/HUS-aluekartta-

sis%c3%a4lt%c3%a4%c3%a4-toimi-

pisteet.jpg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Liite 3. 

SUOSTUMUSLOMAKE 

Minua on pyydetty osallistumaan Johanna Helin ja Maria Helgarsin opinnäytetyöhön liitty-

vään haastattelututkimukseen ensihoidon ja ensivasteen välisestä yhteistyöstä Itä-Uudenmaan 

pelastuslaitoksen alueella. 

Olen lukenut saatekirjeen ja ymmärrän, mihin tutkimukseen kerättyä tietoa käytetään. Saate-

kirjeessä olevat tiedot on myös kerrattu kanssani suullisesti ennen haastattelun aloitusta. Tie-

dän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus kieltäytyä osal-

listumasta siihen tai keskeyttää se missä vaiheessa tahansa ilman erillistä syytä. Suostun sii-

hen, että haastatteluni nauhoitetaan ja antamiani tietoja käytetään kyseisen opinnäytetyön te-

kemiseen. Minua on informoitu, että henkilöllisyyteni ei tule ilmi missään tutkimuksen vai-

heessa ja tunnistettavuustietoni on muutettu tai poistettu kokonaan. Minulle on kerrottu, että 

tutkimuskäyttöön antamiani tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, sekä saatu aineisto on käytössä 

vain tätä opinnäytetyötä varten ja työn valmistuttua kerätty aineisto hävitetään asianmukai-

sesti. Suostumuslomakkeita on kaksi samanlaista kappaletta, toinen jää minulle ja toinen tut-

kimuksen tekijöille. 

 

__________________                                                    _________________________ 

Aika ja paikka                                                                Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

____________________                                               __________________________ 

Johanna Helin                                                                    Maria Helgars  

ojohe010@edu.xamk.fi                                                 omahe063@edu.xamk.fi 

 

Ensihoidon ja ensivasteen välisen yhteistyön kartoitus Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alu-

eella 
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                                                                                                                                          Liite 4. 

SAATEKIRJE 

 

Opiskelemme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ensihoitajiksi. Teemme opinnäyte-

työtä ensihoidon ja ensivasteen välisestä yhteistyöstä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alu-

eella. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja ensivas-

tehenkilöstön yhteistyötä sekä ensihoitajien että ensivastehenkilöstön näkökannoista. Tarkoi-

tuksena on myös kartoittaa mitä kehitettävää yhteistyössä voisi olla. 

Tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta kriittisissä, henkeä uhkaavissa tilanteissa paran-

tamalla kommunikointia ja yhteistyötä tehtävillä ensihoidon ja ensivasteen välillä. 

Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja aineisto kerätään teemahaastattelun avulla ryhmähaas-

tatteluna. Haastatteluun kutsumme ennalta valitut henkilöt, kolme ensihoitajaa ja kolme ensi-

vastehenkilöä. Haastattelut nauhoitetaan ja ne käsitellään nimettöminä. Haastattelussa ei ky-

sytä ikääsi tai muita henkilötietojasi, eikä henkilöllisyytesi tule ilmi missään vaiheessa tutki-

musta. Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti. Haastatteluista saatu aineisto on käy-

tössä vain tätä opinnäytetyötä varten ja työn valmistuttua kerätty aineisto hävitetään asianmu-

kaisesti. Haastattelu on kestoltaan enintään 60min. 

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte jotakin lisätietoa, meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. 

Ystävällisin terveisin, 

Johanna Helin                                                  Maria Helgars  

ojohe010@edu.xamk.fi                                  omahe063@edu.xamk.fi 

                             Opinnäytetyön ohjaava opettaja 

                         Aki Viipuri              aki.viipuri@xamk.fi 
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Liite 5. 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Millaiseksi yhteistyö koetaan tällä hetkellä? 

· Mitä positiivisia asioita on yhteistyössä tällä hetkellä? 

· Koetteko että ensivasteesta on apua tehtävillä? 

· Miten ensivaste kokee yhteistyön ensihoidon kanssa? 

2. Mitä haasteita liittyy ensihoidon ja ensivasteen väliseen yhteistyöhön? 

· Oletko itse ollut haasteellisessa tilanteessa keikalla, joka liittyy yksiköiden väli-

seen yhteistyöhön? Kommunikaatioon? 

· Esiintyykö näitä haasteita usein keikoilla? 

· Miten haasteisiin voidaan vaikuttaa? 

3. Miten yhteistyötä voisi kehittää? 

· Voisiko yhteiset koulutukset kehittää yhteistyötä? 

· Millaisia yhteisiä koulutuksia? 

· Pitäisikö vuoden aikana olla enemmän pakollisia evy- koulutuksia Porvoossa 

evyläisille? 

· Mitkä osa-alueet vaatisivat eniten kehittämistä? 

· Onko ensivaste-henkilöillä kehitysehdotuksia liittyen ensihoitoon? 

· Jos ensihoitoyksikkö kävisi joskus viikkoharjoituksissa mahdollisuuksien mu-

kaan, edistäisikö se yhteistyötä? 

· olisiko kiinnostusta jatkossa kertoa/esittää parannusehdotuksia? kyselylomakkei-

den ym. muodossa? 

 

 



 

 

 


