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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä kirjallisuuskatsaus aiheesta: teho-osas-
tokuntoisen potilaan siirtokuljetukset ambulanssilla ja siirtojen haasteet hoitotyön 
näkökulmasta. Aiheesta oli ennestään melko vähän ja hajanaista tietoa saata-
villa. Tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, millaisia haasteita te-
hopotilaiden ambulanssisiirtoprosessissa on raportoitu ja mitä tärkeitä asioita kir-
jallisuuskatsauksessa nousee esille huomioitavaksi näille vaativille siirtokuljetuk-
sille. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa. Ensin pe-
rehdyttiin ensihoitajien ja tehohoitajien ammattitaitovaatimuksiin, jotka ovat kai-
ken vaativan siirtokuljetuksen perusta. Sen jälkeen etsittiin ja käsiteltiin tutkimus-
aineistoa, jota tästä aiheesta on kirjoitettu. Sivuamme työssä myös simulaatio-
harjoittelun tuomaa oppimista. Käsittelemme aihetta myöskin lakien ja etiikan nä-
kökulmasta ja millaiset puitteet se luo potilassiirtotoiminnalle. 
 
Opinnäytetyön aiheen rajaamisen, tiedonhaun ja luokittelun jälkeen syntyi käsitys 
aiheesta, että teho-osastokuntoisen potilaan siirtokuljetus on moniammatillista 
yhteistyötä, jonka saumaton toimiminen on perusta potilasturvallisuudelle ja hoi-
don laadulle. Tehohoitopotilaan siirtäminen ambulanssilla vaatii hyvää tiedonku-
lun hallintaa, monitorointivalmiuksia, oikeasisältöistä dokumentointia, hoitoväli-
neitä, osaamista ja tekniikkaa sekä valmiuden hallita myös kiireelliset ja vaativat 
hoitotilanteet. 
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The aim of this thesis was to find and gather information of what kinds of chal-
lenges there are to move an intensive care unit patient by ambulance. There was 
relatively little information available of this subject. The aim was to find out rele-
vant literature summaries to determine what they say about the challenges of 
moving an intensive care unit patient by ambulance. Also, we discuss which 
points in the literature are valid concerning demanding patient transit. 
 
We decided to do this thesis by a descriptive literature summary. First, we the 
describe paramedic`s and the ICU (intensive care unit) nurse’s skills. The skills 
are the basis of moving the intensive care unit patient by ambulance. We wanted 
to expand our research, so the second subject is to describe the meaning of sim-
ulation learning with demanding patient transfer by ambulance. We took into ac-
count also the law and settings which are valued in transfer by ambulance.  
 
After defining the theme of thesis and after information collecting, there emerged 
notion that moving an intensive care unit patient by ambulance is a multi-profes-
sional co-operation. Seamless multi-professional co-operation is the base of pa-
tient safety and quality of nursing. Moving by ambulance an intensive care unit 
patient demands lots of knowledge and professional skills. Also, it demands the 
ability of monitoring, a real time documentation and skills to move forward the 
patient’s data. It`s also important to have appropriate technology and suitable 
treatment tools, without mentioning the ability to handle urgent and demanding 
nursing situations. 
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 JOHDANTO 

 

 

Tehohoidolla tarkoitetaan vakavasti sairaiden potilaiden hoitoa teho-osastoilla tai 

teho-osastojen ulkopuolella. Tehohoitotyötä voidaan tehdä myös ensihoidossa, 

esimerkiksi sairaaloiden välisissä potilassiirroissa, joissa potilaita kuljetetaan am-

bulanssilla joko toiseen yliopistosairaalaan jatkohoitoon tai kuntoutumaan kes-

kussairaalan teho-osastolle. Tehohoitotyön laadun täytyy säilyä hoitoympäris-

töstä huolimatta riittävän laadukkaana, jotta tehohoito olisi asiakkaalle ja poti-

laalle turvallista. Tehohoitotyötä ohjaavat tietyt laatuvaatimukset, joita voidaan 

soveltaa myös ensihoitopalvelun tuottamiin tehohoitopotilaan potilassiirtoihin. Te-

hotasoista ambulanssilla tapahtuvaa potilaan siirtokuljetusta, voidaan kutsua mo-

nella eri tavalla. Se voi olla ”hoitotason potilassiirto”, ”tehosiirto”, ”vaativa tai eri-

tyistason potilassiirto”. Ambulanssi muuttuu hetkellisesti tehohoitoympäristöksi 

tehohoitoa tarvitsevan potilaan kohdalla ja uuden ympäristön on vastattava teho-

potilaan hoidon tarpeeseen niin teknisesti kuin hoitohenkilökunnan osaamisenkin 

suhteen. (Karlsson ym, 2017.) 

 

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoi-

don antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoito-

palvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa. (Keistinen & 

Ilkka, 2020) Ensihoitopalvelun järjestämisestä koko maahan säädetään tervey-

denhuoltolaissa. Terveydenhuoltolain tarkoitus on luoda maahan ensihoitopal-

velu, joka muodostaa myös alueellisen palveluketjun alueen päivystävien sairaa-

loiden välillä. Terveydenhuoltolaissa ensihoitopalvelu määritellään terveyden-

huollon toiminnaksi, jonka tehtävänä on vastata ensisijaisesti terveydenhuollon 

laitosten ulkopuolella olevien kiireellistä apua tarvitsevien potilaiden hoitoon. Ter-

veydenhuollon yksikössä hoidossa olevien potilaiden hoitovastuu on lähettävällä 

laitoksella. Potilaan siirtokuljetuksesta terveydenhuollon yksiköiden välillä sääde-

tään erikseen. (L 1326/2010.) 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee kirjallisuuskatsauksen muodossa teho-osaston ja 

ensihoidon välistä yhteistyötä ja sen haasteita. Kirjallisuuskatsauksella pyritään 

etsimään ajankohtaista tietoa tästä aiheesta ja keräämään se yhteen, mitä 
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tiedetään näiden kahden toimijan välisestä yhteistyöstä, haasteista ja laatuvaati-

muksista. 

 

 

 

 AMMATTITAITOVAATIMUKSET POTILASSIIRROISSA 

 

 

Opinnäytetyön aluksi avataan keskeisiä käsitteitä, jotka tässä työssä esiintyvät. 

Käsitteiden avaaminen on luokiteltu kuuteen eri osa-alueeseen (alaotsikkoon) ja 

ne liittyvät pitkälti ensihoidossa ja tehohoidossa toimivien ammattihenkilöiden 

osaamisen arviointiin. 

 

 

2.1 Ensihoitajan ammattitaitovaatimukset 

 

Ensihoidossa voi työskennellä hoitotyössä monella eri ammattinimikkeellä: lää-

kintävahtimestari-sairaankuljettaja, palomies, lähihoitaja, sairaanhoitaja AMK tai 

ensihoitaja AMK - riippuen henkilöstön koulutuksesta, kokemuksesta, lisäkoulu-

tuksesta ja ambulanssin varustelusta. (Helsingin pelastuslaitos, 2020.) Ensihoito-

opas on alan keskeinen oppikirja ja jakaa ensihoitojärjestelmän karkeasti perus-

tason ja hoitotason ensihoitoon. (Valli, 2016.) Ensihoitajien toimenkuvan mukaan 

siis ensihoidossa jakaantuu työ ja vastuu sen mukaan, onko taustalla laillistettu 

vai nimikesuojattu terveydenhuoltoalan ammattihenkilö (eli sairaanhoitaja / ensi-

hoitaja vai lähihoitaja / perushoitaja). 

 

Ammattitaitovaatimusten lisäksi ensihoitoa ohjaa alan eettiset ohjeet. Ensihoi-

toalan eettiset ohjeet ovat ensihoitopalvelun tehtävissä toimivien (ensivaste, pe-

rus- ja hoitotaso sekä ensihoidon kenttäjohto) ammatillisia käyttäytymismalleja, 

joiden tarkoituksena on edistää alan arvostusta potilaiden ja heidän läheistensä 

sekä yhteistyökumppanien silmissä. Eettiset ohjeet koostuvat kolmesta eri kate-

goriasta, joita ovat potilaan kohtaaminen ja hoitaminen, lakien ja asetusten 



6 
 

 

noudattaminen, eettisyys ja yhteistyö sekä työn kehittäminen, oppiminen ja oh-

jaus. (Suomen Ensihoitoalan Liitto ry, 2011-2018.) 

 

Perustason ensihoidosta säädetään ensihoitopalveluun liittyvässä asetuksessa 

(340/2011). Sen mukaan ambulanssin suositus minimivarusteluksi on SFS-EN 

1789 ja SFS-EN 1865 EU-standardin mukainen ajoneuvo ja varusteet. Sairaan-

hoitopiirien tehtävä on valvoa ja ohjeistaa tämän tason toimintaa, jonka päivittäi-

nen operatiivisen toiminnan valvonta kuuluu käytännössä kenttäjohtajille, hoito-

tason yksiköille ja lääkäriyksikölle. Perustason miehitys perustason ambulans-

sissa on kaksi perustason ensihoitajaa, joilla vähintään toisella tulee olla tervey-

denhuollon ammattihenkilön pätevyys. (Valli, 2016.) 

 

Tämä pätevyys takaa tarvittaessa potilaan tilan tutkimisen ja tilan arvioinnin, sy-

dämen ja verenkierron hoidon (sydämen sähköisen toiminnan hoitamisen defib-

rillaattorilla), hengityksen hoidon (maskiventilaatio palkeen avulla, elottoman po-

tilaan hengitystien varmistamisen kurkunpääputkella tai -naamarilla), nesteytyk-

sen hoidon (laskimokanylointi ja nesteensiirto kristalloidilla aikuispotilaalle), tapa-

turmapotilaanhoidon (tilan tutkiminen, tuet, tyhjiöpatja ja lastoitusvalmius) sekä 

tavallisten ensihoitolääkkeiden käytön ohjeiden mukaisesti (happi, adrenaliini, 

diatsepaami, inhalaatiot, nitraatti ja ASA-valmiste, glukoosiliuos, glukagoni, hiili 

ja parasetamoli). Tämän lisäksi perustason tehtäviin kuuluu ensihoitokertomuk-

sen täyttäminen, hoito-ohjeiden pyytäminen lääkäriltä, ennakkoilmoituksen teko 

tarvittaessa, suullisten raporttien pitäminen eteenpäin, lisäavun pyytäminen ja 

tehtäväkohtaisten tietojen toimittaminen laadunvalvontajärjestelmään. (Valli, 

2016.) 

 

Hoitotason ensihoito tarkoittaa hoitoa, jota annetaan ensihoitopalveluna asetuk-

sen (340/2011) määritellyn terveydenhuollon koulutuksen saaneen ammattihen-

kilön toimesta. Ammattihenkilö voi olla ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja AMK, 

jolla on 30 opintopisteen ensihoitoon suuntaava lisäkoulutus. Hoitotasolla edelly-

tetään perustason edellytysten lisäksi minimivaatimuksena tiettyjä asioita (luetel-

laan seuraavaksi). Hoitoyksikön antamaa päivittäistä hoitoa valvoo ensihoitopal-

velun kenttäjohtaja ja lääkäriyksikkö operatiivisesti. Hoitoyksiköksi voidaan 
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kutsua ambulanssia, jossa on vähintään yksi hoitotason koulutuksen omaava 

ammattihenkilö. (Valli, 2016.) 

 

Hoitotason henkilökunnan valmiuksiin ensihoidossa kuuluu hengityksen avusta-

minen (elottoman tai tajuttoman hengitystien varmistaminen kurkunpäänaama-

rilla tai -putkella tai intubaatio suun kautta), nestehoidon toteuttaminen (ulomman 

kaulalaskimon kanylointivalmius, shokkisen tai elottoman lapsen kanylointi, in-

traosseaalisen yhteyden avaaminen), tapaturmapotilaan hoito (murtuneen tai si-

joiltaan olevan raajan paikalleen asettaminen tarvittaessa), lääkehoidon ja hoito-

jen toteuttaminen kattavammin ohjeiden mukaan (elvytyslääkkeet ja vasopresso-

rit, kouristelevan potilaan lääkehoito, glukoosi diabeetikolle, koronaaripotilaan 

trombolyytit, antitromboottiset lääkkeet, vammapotilaan kivunhoito, inhalaatiot, 

CPAP-hoito, ulkoinen tahdistus, neulatorakosenteesi, nenämahaletkun asettami-

nen, tajuttoman potilaan lääkkeellinen intubaatio, hypovolemian hoito nestein, 

hätätilarytminsiirto sedaatiossa, krikotyreotomia ja tarvittaessa lääkintäjohtajana 

toimiminen). (Valli, 2016.) 

 

 

2.2 Sairaanhoitajan ammattitaitovaatimukset 

 

Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden mukaan sairaanhoitajien työ tulee toteuttaa 

turvallisena ja korkeatasoisena. Myös terveydenhuoltolaki velvoittaa, että hoidon 

tulee olla korkeatasoista, turvallista ja näyttöön perustuvaa (Terveydenhuoltolaki, 

2010/1326). Laatu ja turvallisuus luo potilasturvallisuutta ja potilaiden mielestäkin 

se on tärkeä osa sairaanhoitajien ammattitaitoa, jolla taataan turvallinen hoito. 

Pätevä sairaanhoitaja on kykenevä, alansa hallitseva, hyvän kompetenssin (pä-

tevyys) omaava ja kelpoisuusvaatimukset täyttävä. Kliininen kompetenssi mielle-

tään kehittyväksi prosessiksi ennemmin kuin staattiseksi tilaksi ja sitä on vaikea 

mitata yhdellä yhtenäisellä mittarilla, joka sopisi kaikkeen hoitotyöhön. (Sneck, 

2015, s 23-25.) 

 

Potilaan kohtaamiseen, teoreettisen ja näyttöön perustuvan hoidon, kokonaisval-

taisen hoidon takana on ammatillisesti taitavaksi kypsynyt hoitaja, joka kehittää 

osaamistaan edelleen ja sitä kautta hoitotyötä. Peruskoulutus itsessään ei takaa 
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vielä osaamista vaan ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on sairaan-

hoitajan päivitettävä jatkuvasti osaamistaan, jolloin voidaan puhua elinikäisestä 

oppimisesta. Näiden taitojen harjaannuttaminen alkaa jo koulussa opintojen al-

kuvaiheessa. Lääkehoito on tärkeä osa-alue hoitotyössä, jonka päätöksenteossa 

ja toteuttamisessa tarvitsee ensin hyvää tietojen ja taitojen hallintaa. (Sneck, 

2015, s 23-25.) 

 

Sairaanhoitajat arvioivat itse, että osaaminen lisääntyy työkokemusvuosien kart-

tuessa. Sneck on väitöskirjassaan (2015) kuitenkin tutkinut, että osaaminen ei 

lisäänny automaattisesti eikä lineaarisesti vaan kehittyy sen sijaan prosessin tu-

loksena, joka on monimutkainen ja yksilöllinen. Sitä edeltää hyvä anatomian, fy-

siologian ja patofysiologian, farmasian ja farmakologian osaaminen sekä tiedon-

haussa harjaantuminen ja hyvät pohjatiedot, jonka päälle rakentaa uutta tietoa. 

(Sneck, 2015, s 57-71.) 

 

 

2.3 Tehohoitajan urapolku 

 

Suomessa Turun yliopistossa on tutkittu tehohoitajan urapolkua ja kompetenssia 

eli pätevyyttä kattavimmin ehkä Lakanmaan väitöskirjassa. Lakanmaa toteaa tut-

kimuksessa, että sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen kestää noin kaksi 

vuotta kansainvälisten suositusten ja tutkimusten mukaan ennen kuin sopiva pä-

tevyys voidaan saavuttaa itsenäiseen työhön. (Lakanmaa, 2011, s 21-22.)  

 

Tehohoitaja voi arvioida omaa ammattitaitoa muun muassa itsearviointilomak-

keilla. Tehohoidossa kehittymisessä on useita eri osa-alueita. Tehohoitajan osaa-

misalueet tehohoitotyön kansainvälisten järjestöjen (ACCCN, EfCCNa ja 

WFCCN) luokittelemana jakaantuu 20 eri osaamisalueeseen. Tietojen ja taitojen 

perustaksi oletetaan, että tehosairaanhoitajalla on vahva osaaminen anatomi-

asta, fysiologiasta, patofysiologiasta, farmakologiasta ja elintoiminnoista ja miten 

sairaus niihin vaikuttaa. Lisäksi ajatellaan, että tarvitaan arviointikykyä ja enna-

kointikykyä seurata muuttuvaa vointia erilaisten mittareiden ja tulosten perus-

teella. Potilaiden ja omaisten ohjaamisen ohella tarvitaan myös psykososiaalista 

ja sosiaalista osaamista, myös eri kulttuureiden ja uskontojen kanssa. Eettinen ja 
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lainsäädännöllinen tietotaitoperusta täytyy olla kunnossa ja kykyä noudattaa 

näistä saatavia ohjeistuksia ja määräyksiä. Opetus- ja ohjaustaitojen sekä mo-

niammatillisen yhteistyön hallitsemisen lisäksi täytyy olla valmius oppia ja osata 

lukuisien teknisten laitteiden hallinta. Huolehtia tehohoitotyössä lisäkouluttautu-

misesta, infektio-ohjeiden noudattamisesta, pitää valmiutta yllä erilaisiin hätäti-

lanteisiin. Unohtamatta keskustelutaitoja, tietotekniikan käyttötaitoja, yleisiä tur-

vallisuusohjeita ja näkemystä siitä, että tehohoitotyökin voi tulevaisuudessa ja 

yleisesti muuttua. (Lakanmaa, s 22, 2011.) 

 

Lakanmaan taulukossa ei varsinaisesti puhuta kuljetusvalmiuksista tehohoitajan 

kompetenssina, mutta voidaan yleisesti ajatella, että ainakin nämä asiat täytyisi 

osata ennen itsenäiseksikin miellettyä potilassiirtoa. Voidaan myös ajatella tämän 

perusteella, että yli 2 vuoden tehohoitotyön kokemuksella nämä valmiudet alka-

vat täyttyä (valmius äkillisesti muuttuvan voinnin stabiloimiseen, tekniikan käytön 

hallitseminen ja keskeisten hoitoprotokollien osaaminen, jonka pohjalla on vahva 

teoreettinen osaaminen ihmiselimistöstä ja patofysiologiasta, lääkkeiden vaiku-

tuksesta elimistöön jne.) Lisäksi voidaan ajatella, että on hyvä olla muita ominai-

suuksia, joiden pohjalta tekijä on valmis irrottautumaan tutusta ympäristöstä ja 

lähtemään kuljettamaan yksin tai yhdessä teholääkärin kanssa tehopotilasta toi-

seen sairaalaan.  

 

 

2.4 Ambulanssi tehohoitoympäristönä 

 

Perustason ambulanssin suositus minimivarusteluksi on SFS-EN 1789 ja SFS-

EN 1865 EU-standardin mukainen ajoneuvo ja varusteet. (Valli, 2016). Tämä 

standardi määrittelee auton sisustukseen liittyviä asioita (mm potilasosaston tek-

nisten laitteiden turvallisuudesta, terävistä särmistä, huoltotyökalujen sijainnista 

(tunkki, varapyörä, työkalut), lujuuksista ja väliseinästä. Standardi rajaa laitteet 

tarkastelun ulkopuolelle. (VTT, 2006) Istuimien, turvavöiden asentamisen, kiinni-

tyksien ja ohjaamon osalta sovelletaan tieliikennelain mukaan direktiivien ja E-

sääntöjen vaatimuksia. Ambulanssiin sovelletaan myös monia muita vaatimuk-

sia, joita säätelee liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen rakenteesta 

ja varusteista. (Sitari, 2006.) 
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Erikoistuneempaakin ambulanssien tekniikkaa Suomesta löytyy paikoin. Pohjois-

Savon sairaanhoitopiirissä on esimerkiksi valmistauduttu ensihoidon ja potilas-

siirron erikoistilanteisiin erikoisvarustelluilla ambulansseilla. Ambulanssit on va-

rusteltu mahdollisimman monikäyttöisesti: samalla ambulanssilla voidaan hoitaa 

päivittäistehtävien lisäksi niin keskos-, obeesi- kuin tehosiirtotehtävätkin. (Suo-

men Ensihoidon Tiedotus Oy, 2019) Kuopion yliopistollisen sairaalan ensihoidolla 

on esimerkiksi käytössään tehosiirtoyksikkö, joka on rakennettu Mercedes-Benz 

Sprintterin alustalle, jota voidaan muunnella kahden paaripotilaan, yhden sänky-

potilaan tai tehosiirrettävän potilaan mukaan. Tehosiirroissa sänky asettuu kes-

kelle hoitotilaa ja hoitotiimiläisten paikat sijoittuvat potilaan ympärille. Aiheesta 

kirjoittaa myös ensihoidon tiedotuslehti; Systole (2019), jonka artikkelissa maini-

taan, että erityistason siirtotehtäville on laadittu myös hälytysryhmät, jotta yksikkö 

voidaan miehittää erityisosaamista vaativille tehtäville mahdollisimman nopeasti. 

Erityisyksiköt tehtäville hälytetään ensihoidon kenttäjohtajan kautta 24/7. (Suo-

men Ensihoidon Tiedotus Oy, 2019.)  

 

Ambulanssivarustelua tarjoavat Suomessa mm. yritykset nimeltä Profile Oy, J5L 

Oy ja TamLans Oy. Näiden lisäksi auton sisällä olevat hoitolaitteet kuten defibril-

laattorit, ruiskupumput ja imulaitteet hoitaa kansainväliset sairaalatarvikkeita tuot-

tavat yritykset, joista mainittakoon esimerkkinä Zoll, LifePack ja Braun. 

 

 

2.5 Potilassiirtotoiminta 

 

Terveydenhuoltolain pykälä 73 määrittelee ensihoidon potilassiirtotoiminnan si-

ten, että jos kunnan terveyskeskuksen potilaspaikalle otetun ulkopaikkakuntalai-

sen potilaan hoitoajan arvioidaan ylittävän keskimääräisen hoitoajan, on terveys-

keskuksen ryhdyttävä toimenpiteisiin potilaan siirtämiseksi siihen terveyskeskuk-

seen tai sairaanhoitolaitokseen, jossa on sairastuneen potilaan asuin- ja koti-

kunta. Mikäli tämä siirto voidaan tehdä potilaan tilaa vaarantamatta.  Jos sairaus 

vaatii lisähoitoja ja toimenpiteitä, on kunnan tai sairaanhoitopiirin huolehdittava 

potilaan kuljettamisesta toiseen toimintayksikköön hoitoa tai suoritettavia toimen-

piteitä varten. Tästä on kyse potilassiirtotoiminnassa. (L1326/2010.) 
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Ensihoito on siis tyypillisesti jaoteltu perustason ambulanssiin (ensihoitoyksikkö) 

ja hoitotason ambulanssiin (ensihoitoyksikkö), joita avustaa tarvittaessa paloau-

ton ensivastevalmiudessa olevat ammattilaiset ja ensihoitolääkäri lääkäriyksikös-

sään. (Valli, 2016) Näiden lisäksi ambulanssitoimintaa pyörittävät yksityiset yri-

tykset, joiden tehtävä ei ole vastata kiireellisiin hätäkeskustehtäviin vaan suorittaa 

potilassiirtoa pääasiassa maakunnan sairaaloiden välillä ja toisiin maakuntiin: 

hoitolaitoksesta kotiin ja takaisin, sairaaloiden ja hoitolaitosten välillä, vammau-

tumisten yhteydessä lomanviettopaikasta kotipaikkakunnalle tai ulkomailta koti-

maahan. (9LivesOy, 2020.) 

 

Se, miten sairaanhoitopiireittäin tehopotilaiden kuljetukset jakaantuvat (tekevätkö 

niitä pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit vai yksityinen), on kunkin sairaanhoito-

piirin ja erityisvastuualueen oma hallinnollinen päätös ja näyttää vaihtelevan val-

takunnallisesti. Todettakoon kuitenkin, että kaluston on oltava riittävän hyvälaa-

tuista, monipuolista ja riittävät valmiudet on oltava hoitaa potilas tehohoitotasoi-

sesti ja tehohoidon runsaan hoitovälineistön takia suotavaa on olla runsaasti tilaa 

ja valmiutta hoitaa potilasta myös autossa kuljetuksen aikana. 

 

Hoitolaitossiirto suoritetaan pääsääntöisesti yksiköllä, joka ei osallistu kiireelli-

seen sairaankuljetukseen. Hoitotasoisten ensihoitoyksiköiden pitää osallistua 

hoitolaitossiirtoihin vain poikkeustapauksissa, sillä hoitoyksikköä tarvitaan val-

miuteen alueen kiireellisten potilaiden hoitoa varten. Ensihoito-opas kertoo, että 

hoitolaitosten on järjestettävä toimintansa siten, että kuljetus voidaan toteuttaa 

perustasoisella yksiköllä. Lähettävän yksikön lääkäri on vastuussa potilaasta ju-

ridisesti. Siirron päättävä lääkäri varmistaa ajankohdan ja tiedustelee vapaata 

paikkaa vastaanottavasta sairaalasta, kartoittaa potilaan tilan ja riskit. Siirtokulje-

tukseen osallistuvien ensihoitajien tai mukana kulkevan henkilökunnan on suo-

riuduttava niistä toimenpiteistä, joita potilaan tila tai sen huononeminen vaatii. 

Potilaan vointia on osattava ennakoida esimerkiksi siten, että mahdollinen intu-

baatio on pitäisi tehdä jo lähettävässä hoitolaitoksessa, koska se on autossa ah-

taampaa ja hankalampaa. (Castrén, 2016.) 
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Pääasiassa siirtokuljetusyksikkö yleensä perustasoinen, mutta hoitotasoinen sil-

loin, jos siirtotarve on välitön. Lääkärihelikopteria käytetään vain erityistilanteissa 

ensihoitolääkärin harkinnan mukaan. Valmistautuminen siirtoon ensihoidon nä-

kökulmasta tarkoittaa tarkkaa esityötä ja selvittelyä riskiarvioineen, valvontasuun-

nitelmineen ja toimenpidevalmiuksineen. Lisähenkilökunnan ensihoidon mukaan 

on tultava pääasiassa lähettävästä sairaalasta. Vastuukysymyksissä lähettävän 

sairaalan lääkäri vastaa potilaan voinnista siirron ajan, ellei lääkäri itse ole lähet-

tämässä. Ensihoitolääkäri harvoin lähtee siirroille mukaan, mutta hänet voidaan 

kutsua paikalle akuutissa tilanteessa. Epävakaata potilasta ei pääasiassa lähdetä 

kuljettamaan hoitolaitossiirtona, ellei voinnin huononeminen sitä vaadi, kun tar-

vittavaa henkeä pelastavaa hoitoa ei ole saatavilla lähettävässä yksikössä. 

(Castrén, 2016.) Toisaalta, erikoissairaanhoidon vaativimpien hoitojen keskittä-

minen pääkaupunkiseudulle saattaa tulevaisuudessa lisää akuutteja hoitolaitos-

siirtoja muualta Suomesta. 

 

Potilaan siirtäminen ambulanssiin vaatii tarkkaavaisuutta, jotta kaikki potilaan hoi-

toon liittyvät letkut, putket ja johdot tulee huomioiduksi. Hapen määrä on aina 

arvioitava tapauskohtaisesti ja sille on olemassa laskukaavoja, riippuen onko po-

tilas hengityskoneessa vai ei. Tarvittavat potilasasiakirjat otetaan mukaan. Riit-

tävä hoitohenkilökunta otetaan myös mukaan siirtoon. Vastaanottavassa sairaa-

lassa potilas siirretään ambulanssista turvallisesti, raportoidaan voinnista, luovu-

tetaan asiakirjat ja omaisuus. Matkan aikana ilmenevissä ongelmissa voidaan 

tarvittaessa pyytää apua ja hoito-ohjetta myös lähettävän lääkärin lisäksi joskus 

vastaanottavalta hoitoyksiköltä tai ensihoitolääkäriltä. (Castrén, 2016.) 

 

 

2.6 Oppimismenetelmät: simulaatio-oppiminen 

 

Edellisissä kappaleissa on kerrottu, että tehopotilaan potilassiirrolla ambulans-

sissa voi työskennellä varsin monenlaisella taustalla ja riippuen organisaatiosta, 

ja että kuljetuskäytännöt ovat kirjavia. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteistyö 

tosielämässä sujuu saumattomasti, ja että sitä voidaan harjoitella säännöllisesti. 

Joillain sairaanhoitopiireillä näyttää olevan käytössä esimerkiksi tehopotilaiden 

kuljettamisessa oppimismallina ”simulaatioharjoittelu”, jossa harjoitellaan 
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kaikkein vaativimpia potilassiirtoja, jotta oikean potilaan kohdalla kuljetus sujuisi 

ilman vaaratekijöitä. 

 

Simulaatio-oppimisen pioneerina pidetään terveydenhuoltoalalla Yhdysvalta-

laista David Gabaa.  Simulaatiossa toimijoiden ammatillisen osaamisen lähtökoh-

dat voivat olla hyvin erilaiset ja vaihdella paljon, kuitenkin simulaatio-oppimista 

voi hyödyntää laajasti hoitotyössä. Simulaatioharjoittelusta ja -oppimisesta on 

saatavilla paljon hyvää kirjallisuutta ja sen merkitys eri toimijoiden välisessä yh-

teistyössä on potilaan hoidon ja työturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Simu-

laatio-oppimisen merkitys on nykyään erittäin iso ja tärkeä osa oppimisessa hoi-

toalalla, jottei asioita tarvitse harjoitella ”oikeilla potilailla oikeissa tilanteissa”. 

Tästä on kyse simulaatioharjoittelussa. (Korvenoja, 2019, s1-3.) Tästä syystä li-

säsimme simulaatioharjoittelusta kertomisen tähän opinnäytetyöhön mukaan.  

 

 

 

 KIRJALLISUUSKATSAUS TEHO-OSASTON POTILASSIIRROISTA 

 

 

3.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimuksena ja opinnäytetyönä 

 

Kirjallisuuskatsaus tutkimuksena ja opinnäytetyönä käyttää jo olemassa olevaa 

tietoa ja teorioita luodakseen tältä pohjalta uutta tietoa. Katsauksen toinen funktio 

on arvioida jo olemassa olevaa tietoa ja rakentaa kokonaisuus jostain aiheesta. 

Puhutaan primääri ja sekundääritutkimuksista, joista kirjallisuuskatsaus on tämä 

jälkimmäinen. Olemassa olevista tiedoista kerätään sekundääriaineisto, tästä 

koostuu kirjallisuuskatsaus. (Hirsjärvi 2009, s 186.) 

 

Katsaustyyppejä on kolmenlaisia: kuvaileva, systemaattinen ja meta-analyysi. 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on väljin, ilman tiukkoja normeja ja sääntöjä. Ilmiötä 

on helpompi kuvata vapaammin tässä mallissa. Kuvaileva voi olla luonteeltaan 

narratiivinen tai integroiva, joista narratiivinen on helpompi lukuisempi. Salminen 
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2011 Vaasan yliopiston opetusmateriaaleissa kuvailee narratiivista kolmella eri 

tavalla: toimituksellinen, kommentoiva ja yleiskatsaus. (Salminen 2011, s 6-7.) 

 

Tässä opinnäytetyössä ajatellaan kirjallisuuskatsauksen olevan kuvaileva, ai-

neiston laajuuden ja tutkimuksen luonteen takia, joka on siis alemman ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyön tasoinen. 

 

 

3.2 Kirjallisuuskatsauksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoite on saada kerättyä tietoa tehohoitopotilaiden 

siirtokuljetuksista ja niiden haasteista. Tutkimusartikkeleista pyritään etsimään ja 

löytämään tuoretta tietoa siirtojen toteuttamisesta ja sen haasteista sekä pyritään 

löytämään mahdollisia samankaltaisuuksia, jotka toistuvat useissa tutkimustulok-

sissa. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymykset ovat: 

 

  

1. Minkä verran tiedetään tehopotilaiden siirtokuljetuksista ja minkä verran niistä 

on tuoretta tutkimustietoa? 

 

2. Minkälaisia asioita ja haasteita kirjallisuudesta löytyy tehopotilaiden siirtokulje-

tuksesta? 

 

 

 

3.3 Kirjallisuuskatsauksen toteutus, aineiston analyysi ja aikataulutus 

 

Opinnäytetyöprosessi lähti käyntiin suunnittelupalaverilla, joissa etsittiin mielei-

nen opinnäytetyöryhmä ja opinnäyteyön aihe. Alkupalaverissa ja alkuseminaa-

reissa työstettiin opinnäytetyölle nimi, valittiin tutkimustapa, lähestymistapa ja 

mahdolliset yhteistyökumppanit sekä työn aikataulut ja tavoitteet. Opinnäytetyön 

luonne muuttui matkan varrella kyselystä kirjallisuuskatsaukseksi. 
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Aikataulullisesti oli tarkoitus edetä opintosuunnitelman mukaisesti ja saada opin-

näytetyö valmiiksi kesään 2020 tai viimeistään alkusyksyyn 2020 mennessä.  

 

Työn teoreettiseksi viitekehykseksi ja teoriapohjaksi valittiin tässä työssä käsitel-

tävien ammattiryhmien ammattitaitovaatimukset, ambulanssin tehohoitoympäris-

tönä ja simulaatio-oppimisen näkökulman. Nämä asiat luovat pohjan työlle, joka 

on tutkimuskohteena. 

 

Tehohoitoa vaativien potilaiden potilassiirroista kertovaa hoitotieteellistä tietoa et-

sittiin kirjallisuudesta keskeisillä suomalaisilla ja kansainvälisillä tietokannoilla.  

Käytettäessä keskeisiä hoitotieteellisiä ja lääketieteellisiä tietokantoja (Cinahl, 

Cochrane, PubMed), oppikirjatietoa ja väitöskirjojen tietoa lähdemateriaalina 

sekä valikoimalla niitä myös hakutuloksista pääasialliseksi tutkimusmateriaaliksi 

saadaan työstettävästä opinnäytetyöstä niin ikään luotettavaa uutta tutkimustie-

toa. Materiaalia näytti olevan vähän saatavilla tästä aiheesta suomen kielellä, jo-

ten teimme myös englanninkielisiä hakuja kansainvälisen näkökulman saa-

miseksi. Keskeisiksi hakusanoiksi valittiin tehohoito ja potilassiirto (englannin kie-

lellä intensive care ja patien transport). Hauista poissuljettiin potilassiirrot sairaa-

lan sisällä, osastosiirrot ja siirtotilanteet osastolta leikkaussaliin ja takaisin, myös 

kaikki fysioterapiaan liittyvä materiaali. Myös keskoslasten hoitoon liittyvät asiat 

poissuljettiin hakutuloksista sekä yli 10 vuotta vanha tutkimustieto.  

 

Tiedonhaut tehtiin asiasanojen mukaisesti ja arvioitiin samalla tutkimustulosten 

laadun ja määrän riittävyys tähän kirjallisuuskatsaukseen. Osasta tutkimustulok-

sia näki jo otsikon perusteella, että artikkelin sisältö ei vastaa tämän opinnäyte-

työn tutkimuskysymykseen, joten ne suljettiin tietysti pois. Ne artikkelit, mitkä vai-

kuttivat otsikon perusteella sopivalta, niistä edettiin tiivistelmäosion ja tutkimustu-

losten lukemiseen. Ne artikkelit, mitkä antoivat parhaan vaikutelman sopivuuden 

vielä tämänkin jälkeen, luettiin kokonaan ja etsittiin parasta mahdollista tietoa ai-

heesta. Tähän aiheeseen sopivimmat tutkimusartikkelit taulukoitiin. 

 

Tässä opinnäytetyössä on liitteenä tutkimusartikkelitaulukko (liite 1), joka havain-

nollistaa tämän lopullisen tutkimustulosten valikoinnin tarkemmin. Ensimmäi-

sessä taulukossa (taulukko 1) on kerrottu hakusanoilla löytyneiden 
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tutkimustulosten numeraaliset määrät (n), soveltuvien artikkeleiden määrät sekä 

tulosten määrät, joka löytyy sähköisenä aineistona. Toisessa taulukossa (liite 1) 

on kuvailtu artikkelin täydellinen nimi, keskeinen sisältö ja artikkelista noussut 

teema tai asiasana, jonka ympärille kyseisen tutkimusartikkelin sisältö nivoutuu. 

Tarkemmat tiedot tutkimusartikkelin vuodesta, kirjoittajista ja alkuperästä löytyy 

lähdeluettelosta. 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysissä on kyse siitä, että sopiva aineisto 

etsitään, kerätään, pelkistetään ja ryhmitellään. Aineiston kuvaaminen tapahtuu 

esittämisen, tulkinnan ja synteesin tekemisellä. Pelkistäminen tuottaa käsitteitä 

ja ilmaisuja, jotka nimetään sisältöä kuvaavaksi teemaksi. Se on analyysissä kriit-

tisin vaihe, jolloin luokittelussa voi olla tutkijan omaa objektiivista näkemystä luo-

kittelussa. (Tuomi ym 2009, 101.) Tässä työssä se pelkistäminen on toteutettu 

liitteessä olevaan taulukkoon keskimmäiselle sarakkeelle ja käsitteellistäminen 

on nähtävillä oikeanpuoleisessa liitteen sarakkeessa. Näistä käsitteistä syntyi 

teemoja, jotka avattiin tutkimustulosten muodossa kappaleissa tarkemmin. Kap-

paleiden alkuun on johdannoksi otettu jokaiseen pieni pätkä oppikirjatietoa, johon 

tutkimustuloksia voidaan peilata. 

  

 

 

 

 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TIEDONHAUN KUVAUS 

 

 

Tähän taulukkoon on koottu kuuden hoitotieteen kannalta keskeisen hakukoneen 

antamat tulokset niillä hakusanoilla, jotka on ajateltu keskeisiksi tämän opinnäy-

tetyön kirjallisuuskatsauksen kannalta. Alla taulukko tuloksista. E-aineisto on va-

likoitunut poikkeusolojen vuoksi viimeiseen sarakkeeseen, koska pandemia-ai-

kana on täytynyt suosia etätyöskentelyä ja kirjastot ovat olleet kiinni. 
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HAKUKONE HAKUSANA OSUMAT VALIKOIDUT (joista e-

aineisto) 

 

1. Medic 

  

 

 

tehohoit* AND 

potilassiir* 

(2010-2020) 

6 4 0  

 

2. Finna.fi 

 

 

 

tehohoit* AND 

potilassiir* 

(2010-2020) 

15 3 2 

 

3. Google 

scholar 

(suomeksi) 

 

 

tehohoit* AND 

potilassiir* 

(2010-2020) 

65 10 10 

 

4. Cochrane 

 

 

 

”patient 

transport” AND 

”intensive care” 

(2010-2020) 

48 0 0 

 

5. CiNahl 

 

 

 

”patient 

transport” AND 

”intensive care” 

(2010-2020) 

37 7 3 

 

6. PubMed 

 

 

 

“patient 

transport” AND 

“intensive care” 

(2010-2020) 

42 3 3 

 

Taulukko 1: asiasanojen hakutulokset keskeisistä hakukoneista  
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Medic-tietokanta sisältää viitteitä suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä tutki-

muksista. Tämän hakukoneen avulla löysimme hakusanoilla kuusi artikkelia, 

joista otsikon perusteella mahdollisesti neljä olisi ollut soveltuvaa, mutta niitä ei 

valitettavasti löytynyt e-aineistona vaan kirjastosta, jolloin nämä tutkimusartikkelit 

jouduttiin rajaamaan pois kirjastojen ollessa kiinni. 

 

Finna.fi on hakupalvelu, josta löydät aineistoja suomalaisista arkistoista, kirjas-

toista ja museoista, valtakunnallisesti. Tällä hakukoneella saatiin kaksi tulosta, 

molemmat ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä, jotka sinällään ovat myös jonkun 

harjoitustöitä tieteellisen tutkimuksen harjoitteluun. Otimme ne silti aineistoon 

mukaan sopivan sisällön perusteella. 

 

Google Scholar tuotti eniten hakutuloksia (65), mutta niistä otsikon ja sisällön pe-

rusteella tähän työhön valikoitui vain 10. Suurin osa niistä opinnäytetöitä. 

 

Cochrane-verkosto on arvotettu englanninkielinen kansainvälinen tutkimusver-

kosto, joka tuottaa Cochrane-katsauksia eli tiivistelmiä lääketieteellisestä tutki-

mustiedosta. Cochrane ei tuntenut suomenkielisiä hakutermejä, joten englannin-

kielinen haku tuotti tuloksia, mutta niistä jo pelkän otsikon perusteella ei yksikään 

soveltunut tähän työhön. 

 

Cinahl on viitetietokanta, joka sisältää hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälistä tut-

kimusta. Cinahl hakutulokset oli haettava myös englannin kielellä, koska suomen 

kielellä tuloksia ei saatu. Cinahlin 37:stä hakutuloksesta poimittiin työhön seitse-

män tätä työtä käsittelevää artikkelia, jotka otsikon selaamisen perusteella saat-

taisivat soveltua työhön. Niistä kuitenkin neljä käsitteli siirtoa ilmateitse ja hoitoa 

sen aikana, joten lopulta artikkelimäärä pieneni kolmeen. 

 

PubMed on lääketieteen suurin tietokanta, ja sen hakutulokset englannin kielellä 

tuottivat meille 42 kiinnostavaa artikkelia otsikon perusteella, joista otsikon pe-

rusteella kolme pääsi jatkoon niin että tutustuimme sisältöön. 
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4.1 Tiedonkulku 

 

Sairaalan osaston tilatessa kuljetuksen potilaalle sairaalasta toiseen sairaalaan, 

on tilaajan huomioitava oikeanlaisen kuljetusmuodon tilaamisesta potilaalle. 

Osaston lääkäri määrittelee ohjeen perusteella kuljetustarpeen. Tilaajan on pys-

tyttävä kertomaan, mihin sairaalaan ja osastolle potilas on menossa. Miksi potilas 

tarvitsee ambulanssin, mitkä ovat potilaan voinnissa olennaiset huomiotekijät tai 

oireet, voidaanko potilasta yhdistää toisen potilaan kanssa, sekä millaista hoitoa 

ja valvontaa potilaan odotetaan matkan aikana tarvitsevan. Vaativassa potilas-

siirrossa potilaan kuljetuksen tilaamisen olisikin hyvä hoitaa potilaan omahoitaja 

tai hoitava lääkäri, jotka ovat perehtyneet kunnolla hoidettavan potilaan hoitoon, 

sen tarpeisiin ja osaavat mahdollisesti arvioida mitä potilas tulee seuraaviin tun-

teihin tarvitsemaan hoidollisesti. (Puolakka 2017, s 766.) 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimusartikkelien joukosta löytyy tietoa, että tie-

donkululla, hyvällä ohjauksella ja oikea-aikaisella tukemisella voidaan lievittää 

myös pelkotiloja ja ennaltaehkäistä negatiivisia ennakkoasenteita yhtä hyvin 

omaisissa kuin hoitohenkilökunnassakin. Tiedonkululla ei tarkoiteta ainoastaan 

hoitohenkilökunnan välistä kommunikointia vaan yhtä tärkeää on myös huomi-

oida tukiverkostot, erityisesti lapsipotilaiden kohdalla. (Hanhinen, 2014.) Tämän 

näkökulman merkitys korostuu hoitolaitossiirtojen yhteydessä, jos lasta siirretään 

hoitolaitoksesta toiseen. 

 

Kommunikaatio ja tiedonkulku vaikuttavat hoitoon ja seurantaan monin eri tavoin. 

Haittatapahtumia aiheuttaa usein potilaan tarkkailun puute, joka voi johtua alun 

perin tiedonkulun puutteesta. Hoito, seuranta, tiedonkulku, kommunikaatio, vas-

tuu potilaasta, ensihoitopalvelun tuntemus, riskitekijät välineistössä ja ympäris-

tössä sekä niihin liittyvä ohjaus ja tiedonkulku vaikuttavat suoraan potilaan saa-

maan hoidon laatuun. (Ahonen, 2011.) 
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4.2 Kiireelliset ja vaativat potilassiirrot 

 

Oppikirjasta saatavan teoriatiedon perusteella sairaaloiden välissä ambulanssilla 

tapahtuvista potilassiirroista vain pieni osa on kiireelliseksi luokiteltuja tehtäviä. 

Tehtävän kiireellisyyden määrittelee aina potilaan hoidon tarpeen vaativuus. Var-

sin yleinen virhekäsitys siitä että, kaikki teho ja valvonta osastoilta lähtevät poti-

laat ovat kiireellisiä hälytysajona ajettavia tehtäviä. Tärkeä asia on, että potilas ja 

ambulanssi valmistellaan huolellisesti ennen lähtöä ja perille päästään turvalli-

sesti. Teho tai valvonta osaston potilaan siirto on tavallisesti täysin kiireetön, 

vaikka potilas on vaativan hoidon piirissä ja korkeariskisesti luokiteltu. (Puolakka 

2017, s 766.). 

 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella osa potilassiirroista sairaaloiden vä-

lissä on kuitenkin näitä kiireellisiä ja vaativia potilassiirtoja. Esimerkiksi vuonna 

2014 Suomessa hälytettiin ensihoitoyksikkö yhteensä 12 074 kiireelliselle hoito-

laitossiirtotehtävälle. Kiireellisten hoitolaitossiirtojen taustalla on uusi asetus päi-

vystyksellisen hoidon antamisesta ja hoitojen keskittämisen suunta valtakunnal-

lisesti. Vuonna 2018 esimerkiksi Kymenlaaksossa on suoritettu 191 kiireellistä 

hoitolaitossiirtoa yliopistolliseen sairaalaan. Tämä vain yhden vuoden aikana, yh-

dessä maakunnassa, joten tilastoa ja ajankohtia ei suoraan voi yleistää. Trendi 

nähtiin tutkimuksessa nousevana ja kiireellisten siirtojen määrän arvioitiin yhä 

nousevan. (Kivistö, 2020.) 

 

Suurin osa kuitenkin siirrettävistä potilaista esimerkiksi Kuopion yliopistollisen 

sairaalan alueella (vuonna 2008, ~60%) oli kiireettömiä ja perustason hoitolaitos-

siirtoja terveyskeskuksiin, jolloin yleisin kuljetusmuoto oli perustason ambulanssi. 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella Kuopion yliopistollisen sairaalan alu-

eella 2008 vain 4,4% tarvitsi suonensisäistä nesteytystä matkalla. Vuoteen 2009 

verrattuna kasvua nähtiin yleisesti olevan 3,6%. Tutkimustuloksessa myös todet-

tiin, että arvioidun kiireettömän kuljetuksen kuljetustarpeen arvioinnissa löytyi jon-

kin verran poikkeamia, jolloin kiireetön kuljetus oli muuttunutkin kiireelliseksi. (Ki-

vistö, 2020.) 
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Kiireellisten ja vaativien potilassiirtojen osalta ECMO-siirrot ja typpihoitopotilaiden 

siirrot edustivat sitä kaikkein vaativinta ja raskainta tehohoitoa sekä vaativinta 

siirtokuljetusta monimutkaisine teknisine laitteineen ja käytäntöineen osaamisen 

suhteen. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella todetaan, että esimerkiksi 

rankkoja ECMO-siirtoja pitäisi tämän vuoksi suorittaa vain erikoiskoulutetulla 

henkilökunnalla, joka on erikoistunut näihin hoitoihin potilasturvallisuuden ni-

missä. ECMO-siirrot ARDS (keuhkovaurio) -potilaalla on vaarallisia, koska riski 

hapenpuutetiloihin on kuljetuksen aikana suuri. Näiden ECMO-siirtojen osalta 

suositellaan, että vain kokenut ydinryhmä tekisi harkiten näitä vaativimpia hoito-

laitossiirtoja kiireellisenä. (Heuer, 2019.) 

 

Maailmalla kirjallisuuskatsauksen mukaan on tutkittu myös kuljetustapoja vaati-

vien tehosiirtojen osalta, onko kustannustehokkaampaa, mutta yhtä turvallista 

kuljettaa tehohoitoa vaativaa potilasta ambulanssilla, helikopterilla vai pienlento-

koneella. Erään tutkimuksen näkökulma oli kustannustehokkuus, jossa pohdittiin 

menetetyn työajan ja muiden kuljetuskustannusten näkökulmasta potilassiirtoa 

toiseen sairaalaan. Lyhyehkön matkan potilassiirroilla (alle 400km) ambulanssi 

on edelleen hyvin kilpailukykyinen tapa kuljettaa tehohoitoa vaativia potilaita. Pi-

demmille matkoille artikkelissa suositeltiin lentoteitse tapahtuvia kuljetuksia heli-

kopterilla (400-500km) ja lentokonekuljetusta vain pitkiin kuljetuksiin kustannus-

tehokkuuden näkökulmasta. Tuloksissa oli huomioitu myös potilasturvallisuusnä-

kökulma. (Brändström, 2014.) 

 

 

4.3 Monitorointi, tekniikka ja hoitovälineet 

 

Monitorointi tehosiirrolla tapahtuu joko ambulanssin omalla monitorilla tai teho-

osaston siirtomonitoreilla ja laitteilla. Monitoroinnin tarve määritellään potilaan 

seuranta tarpeiden mukaisesti. Mikäli potilasta monitoroidaan teho-osaston lait-

teilla, mukana pitäisi olla vähintään teho-osaston sairaanhoitaja. Ambulanssin 

monitorissa ei ole esimerkiksi mahdollisuutta invasiiviseen (kajoava verenpai-

neen mittaus) verenpaineen mittaukseen. Invasiivista verenpainetta seurataan 

teho-osaston omilla monitoreilla ja tämä vaatii aina mukaan vähintään yhden te-

hohoitoon perehtyneen (teho-osaston) sairaanhoitajan. Valtimokanyylillä 
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verenpaineen mittaaminen on luotettavampi mittaus menetelmä kuin perinteisellä 

mansetilla tapahtuva mittaaminen, siksi valtimokanyylillä tapahtuvaa mittausta tu-

lisikin hyödyntää potilassiirron aikana. Potilassiirtoa suorittavassa yksikössä olisi 

myös hyvä olla kapnografi -mittari intuboiduille potilaille, jolla pystytään tarkkaile-

maan potilaan hengityksen kaasujen vaihtumista (hiilidioksidi pitoisuus). Myös 

teho-osaston puolesta tehosiirrolle on asetettu vaatimuksia, että teho-osastojen 

välisille siirroille osallistuvan hoitajan on oltava riittävän kokenut. Vaikka potilaalla 

olisi laajat monitorointi seurannat menossa, pitää potilaan vointia arvioida jatku-

vasti myös visuaalisesti ja fyysisesti. (Puolakka 2017, s 769.) 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen mukaan tarkistuslista eli ”check list” on varsin ny-

kyaikainen menetelmä tarkistaa ja huomioida oikean monitorointivalmiuden ja 

hoitolaitteiston sekä välineistön resurssointi tehosiirroilla. Tarkistuslista selkeyt-

tää työnjakoa, vastuunjakoa ja arvioi hoitolaitteiden riittävyyttä siirron aikana. Siir-

tokuljetukseen luotu ohje toimii potilasturvallisuuden tällöin parantajana ja huo-

mioi, että oikeat laitteet, välineet, tekniikka ja lääkkeet ovat potilaalla saatavilla 

myös tehosiirron ajan. Sen käyvät läpi lähettävän sairaalan hoitohenkilökunta yh-

teistyössä siirtoon osallistuvan hoitohenkilöstön kanssa. (Veteläinen, 2010.) 

 

 

4.4 Dokumentointi 

 

Dokumentointi potilassiirron aikana suoritetaan yleisimmin manuaalisesti kirjoit-

tamalla potilasasiakirjaan tai strukturoidulle valvontalomakkeelle, tämän suorittaa 

tehohoitoa tarjoava hoitohenkilökunta. Ambulanssi henkilökunta käyttää Kelan vi-

rallista SV210, selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta lomaketta, joka 

jo nimensäkin perusteella palvelee tässä tapauksessa potilaskertomuksen lisäksi 

ensisijaisesti KELA:n maksuliikennettä. Lomakkeen ensihoitoa koskeva osuus 

ohjaa kysymyksillään täyttäjäänsä. Koska lomakkeessa on vähän tilaa, tulee 

tekstin olla lyhyt, ytimekäs ja selkeä koska sitä voidaan tarvittaessa lukea vielä 

vastaanottavassa hoitolaitoksessa. Näin ohjeistaa oppikirjamateriaali ensihoita-

jia. (Riihelä & Porthan 2017, s 43.) 
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Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan hoitoja, tutkimuksia ja erilaisia toimenpi-

teitä potilaille ja asiakkaille tarvitaan ja halutaan jatkuvasti enenevissä määrin. Se 

on maailmalla yleinen trendi. Haittoja ja komplikaatioriskejä aiheuttaa tiedonkulun 

ja kommunikaation puute, puutteet ja riskitekijät ympäristössä ja välineistössä, 

mutta myös ensihoitopalvelun asiantuntemus ja vastuun ottamiseen liittyvät ky-

symykset. Tämän vuoksi tiedonkulku ja erityisesti dokumentointi on tärkeää poti-

laiden hoitoketjuissa, jotka yltävät aina toiseen sairaalaan saakka. Dokumentointi 

toimii ensihoidon monenkirjavassa maailmassa myös muistin tukena, kun potilas 

siirretään toiseen sairaalaan. Välttämättä jokainen työntekijä ei ole uransa var-

rella vielä kaikkiin hoitomenetelmiin. Senkin vuoksi dokumentoinnilla ja sen anta-

malla muistin tuella on suuri merkitys. (Kinnunen, 2018.) 

 

Tutkimustuloksena eräs artikkeli käsitteli hoidon laadun ja potilasturvallisuuden 

näkökulmasta dokumentointia. Tehosiirron aikainen kirjaustapa on systemaatti-

sempaa ja turvallisempaa, jos potilassiirron aikana kirjataan tehosiirtoihin erik-

seen suunnitellulle kaavakkeelle potilaan vointiin ja hoitoon liittyvät asiat. Tällöin 

asioita ei unohdu niin herkästi kirjaamatta siirron aikana. (Ylikulju, 2013.) 

 

 

4.5 Moniammatillinen yhteistyö ja hoidon laatu 

 

Osastoilla potilaan oma lääkäri soittaa puhelimella etukäteen raportin vastaanot-

tavaan hoitolaitokseen ja varmistuu, että vastaanottavassa hoitolaitoksessa on 

potilaalle tilaa ja tarvittavat hoitomuodot ovat käytettävissä jatkohoitopaikassa. 

Potilassiirron tilauksen tekeminen saa alkunsa siis lähettävän osaston lääkärin 

päätöksestä, että potilasta on turvallista kuljettaa joko jatkohoitoon toipumaan tai 

saamaan erikoistuneempaa hoitoa toiseen yliopistosairaalaan. Teho-osastolla 

kyydin määrää niin ikään tehohoitoon perehtynyt lääkäri, mutta varsinaisen tilauk-

sen tekee sihteeri (tai harvemmin päivystysaikaan hoitohenkilökunta kiireellisiä 

päivystysajan siirtoja varten, jotka harvinaisempia). Tilaus voidaan tehdä sähköi-

sellä järjestelmällä, jossa sen käsittelee palvelukeskuksen työntekijä, yleisimmin 

sihteeri. Kyyti välitetään sitä kautta sopivalle ambulanssille, joka lähtee suoritta-

maan tehtävää. Päivystysaikaan tehtävästä on sovittava paikallisen kenttäjohta-

jan (ensihoidon esimies päivystysaikaan) kanssa, joka päättää tarvittavan 
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lisähenkilökunnan hälyttämisestä ja tehtävien jakautumisesta. Ambulanssin riit-

tävän monipuolinen varustelu, turvallisilla ja helposti käytettävillä välineillä liikku-

vassa autossa on erittäin tärkeää. On myös tärkeä asia huolehtia siitä, että teh-

tävällä on mukana riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka tietävät 

molemmilta tahoiltaan, miten potilasta hoidetaan tai miten ambulanssin laitteet 

toimivat myös ongelma tilanteissa. Sujuva kommunikointi ja yhteistyö ensihoita-

jien, teho-osaston sairaanhoitajien ja lääkärien välillä on erittäin tärkeää onnistu-

neen potilassiirron suorittamisessa. (Puolakka 2017, 770.)  

 

Sairaaloiden välisissä potilassiirroissa raportointia tapahtuu lähtövaiheessa, joko 

ensihoitajien hakiessa potilasta, tai kun tehtävälle osallistuu myös teho-osaston 

henkilökuntaa. Raportointi tapahtuu suullisesti ja mukaan annetaan potilaan tär-

keät epikriisit, se on virallinen ja oikea tapa välittää tietoa sairaaloiden välillä po-

tilaasta. Suullisen kommunikaation parantamiseksi on kehitetty erilaisia malleja, 

joista monessa maassa käytetyin on SBAR” (Ponzer 2013, 136). Raportoinnissa 

on käytössä myös kehittyneempi ns. ”ISBAR menetelmä”. ISBAR:in ammatillinen 

käyttö soveltuu kiireettömissä, että kiireellisissä tilanteissa. ISBAR tulee sanoista 

Identify (tunnista) Situation (tilanne), Background (tausta), Assessment (Nykyti-

lanne) ja Recommendation (toimintaehdotus)”. (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, 

2017.) 

 

Kirjallisuuskatsauksessa löytyi artikkeli, joka käsitteli tehohoitopotilaan siirtokul-

jetuksessa myös ISBAR-menetelmän soveltuvuutta potilassiirtoihin. Artikkelissa 

todetaan, että tarkistuslistan ohella ISBAR-menetelmä potilaan voinnista rapor-

toidessa seuraavalle hoitoketjun hoitohenkilökuntaan kuuluville luo pohjaa poti-

lasturvallisuudelle ja hoidon standardisoidulle laadulle. (Hyvönen, 2017.)  

 

Tutkimustuloksista käy ilmi myös, että aikataulutus sairaalasiirtojen välissä ja tie-

donkulku sen suhteen täytyy huomioida, jotta vältytään turhilta haasteilta ja vaa-

ratilanteilta. Onnistunut aikataulutus, sujuva yhteistyö kaikkien osapuolten kes-

ken luo hyvän pohjan yhteistyölle toimijoiden välillä. Pelisääntöjä tarvitaan. (Reif-

ferscheid, 2013.) Joissain yksiköissä maailmalla on käytössä erillisiä moniamma-

tillisia tiimejä, jotka kehittävät siirtotoimintaa ja suorittavat potilasiirtoja 
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turvallisemmaksi. Tämän on nähty lisäävän tutkimusten mukaan työtyytyväisyyttä 

ja turvallisuutta. (Schoenfisch, 2011.) 

 

Teoriatiedon valossa vielä mainittakoon, että käytössä yleisesti valtakunnassa on 

myös HaiPro vaaratapahtumien raportointi järjestelmä, joka palvelee siinä vai-

heessa, kun hoitoketjussa ei kaikki ole mennyt standardien mukaan tai on aiheu-

tunut vaaraa kuljetuksesta potilaalle. ”HaiPro on potilas- ja asiakasturvallisuutta 

vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro-

raportointijärjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen osastojen omassa 

käytössä. Järjestelmään voidaan liittää myös henkilöstöön kohdistuvien haitta ja 

vaaratapahtumien raportointi. Raportointi perustuu työntekijöiden vapaaehtoi-

seen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen 

ja käsittelyyn. Järjestelmän tarkoitus on kehittää työntekijöiden ja sairaalan oppi-

mista ja haittatapahtumien välttämistä sekä niitä ehkäisevä työkalu, sillä ei etsitä 

syyllistä johonkin asiaan. Raportit käsitellään sen jälkeen osastonhoitajan, ylihoi-

tajan ja osaston vastuu lääkärin toimesta, tietyt raportit menevät myös sairaalan 

johdolle ja työsuojelulle käsiteltäväksi. (Awanic oy, 2019.) 

 

 

4.6 Potilasturvallisuus ja simulaatioharjoittelu 

 

Kirjallisuuden ja teoriatiedon valossa simulaatioharjoittelulla voidaan parantaa 

tiedonkulkua ja yhteistyön sujuvuutta. Tämä helpottaa päivittäisessä työssä, var-

sinkin kiireisiissä tilanteissa ja lisää potilasturvallisuutta ja henkilökunnan toimi-

mista vaativissa tilanteissa. Moniammatillisen hoitotiimin toimintaa voidaan ny-

kyisin harjoitella monipuolisten ja todentuntuisten potilastilanteita simuloivien har-

joituksien avulla. Simulaatioissa on ammattitaitojen lisäksi mahdollista testata ja 

tarkastella viestinnän vaikutusta, henkilökunnan toimivuutta tiimityöskentelyssä, 

sekä niitä voidaan videoida ja simulaation jälkeen toimintaa voidaan tarkastella 

tarkemmin ja huomioida kehitystarpeet. Simulaatioharjoitukset tarjoavat erin-

omaisen mahdollisuuden ammatillisen ja viestintä osaamisen kehittymiselle. Har-

joitusten avulla osallistujista voidaan vahvistaa ajastus, toiminta ja viestintä mal-

leja vaativien potilassiirtojen toimivuudesta ja jokaisen omasta toiminnasta mo-

niammatillisen tiimin jäsenenä. (Kuisma, 2017.) 
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Kirjallisuuskatsaus tehopotilaiden siirtokuljetuksista antaa myös tulokseksi artik-

keleita, joissa mainitaan simulaatio-opetus moniammatillista yhteistyötä edistä-

väksi menetelmäksi. Hoitohenkilökunta tarvitsee opetusta ja harjaannusta selke-

ästi akuutteihin tilanteisiin tai harvoin ilmeneviin haasteellisiin tilanteisiin. Simu-

laatio-opetuksella kehitetään myös selkeää viestintää ensi- ja akuuttihoidossa, 

joissa ammatillinen yhteistyö korostuu. (Salminen-Tuomaala, 2018.)  

 

Kaiken takana näillä harjoituksilla on se, että potilaan hoidon laatu ei saa laskea 

siirtojen aikana vaan sen on pysyttävä tehohoitotasoisena. (Ruotsalainen, 2013) 

Tulevaisuudessa potilassiirtojen laadun arvioidaan muuttuvan yhä vaativam-

maksi, jolloin ammattitaidon on oltava yhtä monipuolista, vaikka resurssit ovat 

rajalliset, tukipalvelujen kehitystä kaivataan, kun lähettävillä yksiköillä ei ole re-

sursseja hoitaa monipuolisesti potilaita hoitojen keskityttyä osaamiskeskuksiin. 

(Helin, 2010.) 

 

 

 

4.7 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Opinnäytetyön aiheen rajaamisen, tiedonhaun ja luokittelun jälkeen syntyi käsitys 

aiheesta, että teho-osastokuntoisen potilaan siirtokuljetus on moniammatillista 

yhteistyötä, jonka saumaton toimiminen on perusta potilasturvallisuudelle ja hoi-

don laadulle. Tehohoitopotilaan siirtäminen ambulanssilla vaatii hyvää tiedonku-

lun hallintaa, monitorointivalmiuksia, oikeasisältöistä dokumentointia, hoitoväli-

neitä, osaamista ja tekniikkaa sekä valmiuden hallita myös kiireelliset ja vaativat 

hoitotilanteet. 
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 POHDINTA 

 

 

Sairaalasiirrot etenkin vaativilla ja tehohoitotasoisilla potilailla on kuitenkin syytä 

säilyttää tehohoitotasoisena, joka vaatii tiettyä osaamista, hiottuja yhteistyökuvi-

oita, saumatonta viestintää, riittävää osaamista ja tekniikkaa sekä ennen kaikkea 

ilmiönä tilaisuuden päästä esille, että nämäkin hoitoketjun osat vaativat erikois-

osaamista, jonka tulisi saada tunnustusta ja huomiota enemmän mitä nykyään 

saavat. (Helin, 2010.) Hoitolaitossiirtoihin vaativalla ja erityistasolla liittyy myös 

suuria riskejä, mikäli lähdetään liikkeelle riittämättömin resurssein tai osaamatto-

malla henkilökunnalla. Hoitolaitossiirrot, joita tässä käsitellään, keskittyvät pää-

asiassa tässä opinnäytetyössä Suomen rajojen sisään. Ulkomaiset vaativat ja 

erityistason potilassiirrot ovat vielä tästäkin monimutkaisempia ja kalliita (yleensä 

vakuutusyhtiön suorittamia) hoitolaitossiirtoja. 

 

Simulaation merkitys moniammatillisessa työryhmässä korostuu erittäin paljon 

nykyisessä terveydenhuollossa ja varsinkin tehon ja potilassiirtojen välisessä yh-

teistyössä. Moniammatillisessa ryhmässä työskentely pitäisi aloittaa jo koulutuk-

sen varhaisessa vaiheessa. Ymmärtämällä ryhmädynamiikan perusteet eli tois-

ten ammattiryhmien edustajia ja heidän tarpeitaan sekä huoli kriittisissä tilan-

teissa, muodostuu pohja yhteisymmärrykselle tilanteesta ja yhtenäisille ajatus-

malleille sekä kannustavalle ja koordinoidulle potilashoidolle tilanteissa.  (Rall 

2013, 14.)  

 

Toiminnan kehittäminen varmistaa tehokkaan ja turvallisen toiminnan, josta hyö-

tyvät niin potilas, hoitajat kuin lähettävä ja vastaanottava sairaala ja lopulta koko 

yhteiskunta. Hoitolaitossiirtojen suorittamisessa on edelleen parannettavaa. Kul-

jetuksen tilaamisessa, tehtävän vastaanottamisessa, monitoroinneissa, doku-

mentoinneissa ja tiedonkulussa on parannettavaa tutkitusti. (Puolakka 2017, s 

773.)  

 

Toivottavasti valmistuttuaan tämä työ antaisi jotenkin mallia, miten toimintaa voi-

daan kehittää. Jatkotutkimusaiheena tämän kirjallisuuskatsauksen jälkeen voisi 

tehdä laadullisen tutkimuksen kyseisten ammattiryhmien (teho-osaston hoitajien 
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ja ensihoitajien) kesken kyselyn, minkälaisia asioita he nostaisivat kriittisiksi pis-

teiksi tehopotilaan siirroilla ja mitä kehitettävää käytännön kentällä toimivien ih-

misten mielestä tänä päivänä esiintyy. 

 

 

5.1 Tutkimuksen eteneminen 

 

Tämän opinnäytetyön luonne muuttui kesken opinnäytetyön prosessin. Opinnäy-

tetyön prosessi alkoi keväällä 2019 suunnittelupalaverilla ja opinnäytetyön aiheen 

etsimisellä. Tämän työn alkuperäiseksi aiheeksi muotoutui ”vaativien ja erityista-

son potilassiirtojen suorittaminen” ja työn piti olla yhteistyössä tehty kysely ja yh-

teinen projekti Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Alkuperäisessä työssä 

oli tarkoitus laadullisella menetelmällä, kyselylomakkeella, lyhyen kirjallisuuskat-

sauksen jälkeen tutkia tehosiirtojen haasteita hoitajilta kyselemällä (tehohoidon 

ja ensihoidon näkökulmasta), analysoida laadullinen aineisto sisällön analyysi -

menetelmällä ja esittää tulokset yleisesti opinnäytetyön tulosten muodossa. 

 

Kesken prosessin, juuri kun alkuperäisessä työssä oli aika lähteä kirjallisuuskat-

sauksen ja tutkimussuunnitelman jälkeen hakemaan tutkimuslupaa organisaati-

olta ja etsimään yhteyshenkilöä työnantajan puolelta, tuli maailmanlaajuinen pan-

demia (COVID-19) sekoittamaan kuvioita siten, että kaikki ylimääräinen tutkimus-

toiminta ja opiskelijaohjaus ajettiin organisaatiossa alas (ainakin tehohoidon yk-

sikössä) ja alkoi vaikuttaa siltä, että valmistuminen viivästyy. Vaihtoehtoisia tutki-

mustapoja suositeltiin sairaalan johdonkin toimesta, ylimääräistä henkilöliiken-

nettä pyrittiin välttämään sairaaloiden sisällä ja opiskelijoiden lähiopetusjaksoja-

kin peruttiin tulevan massiivisen pandemian takia. Tehohoitokapasiteettia alettiin 

tuplata hyvin nopealla aikataululla. Tällöin muuttui myös tämän opinnäytetyön 

luonne ja tutkimustapa kirjallisuuskatsaukseksi. 
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5.2 Tutkimuksen eettisyys ja haasteet 

 

Työntekijöinä ja vastuullisina opiskelijoina kannamme vastuun sekä omasta val-

mistumisesta että työn kuormittavuudesta tehohoidossa ja neuvottelimme opinto-

ohjaan ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa vaihtoehtoisesta menetelmästä suorit-

taa päättötyö loppuun. Etäpalaverissa päädyttiin laajentamaan hieman näkökul-

maa ja tekemään kirjallisuuskatsaus alkuperäisestä aiheesta, ilman kyselykaa-

vakkeita tehohoitajille ja ensihoitajille. Aiheen laajentaminen suoritettiin ottamalla 

tehohoitajan ammattitaitovaatimukset uutena osa-alueena tähän ensihoitoa kä-

sittelevään opinnäytetyöhön ja tutustumalla tehohoitoa koskeviin tuoreisiin väi-

töskirjoihin tai julkaisuihin. 

 

Tuntui väärältä kuormittaa tässä vaiheessa jo valmiiksi monin kerroin kuormitet-

tuja tehohoitajia ylimääräisellä kyselyllä ja toisaalta jo valmiina lähihoitajina, tule-

vina sairaanhoitajia meillä takaraivossa jyskyttää oma valmistuminen, joka olisi 

saattanut viivästyä. Lisäksi on hyvä olla tiedossa ajankohta, jolloin lopputyö voi 

olla valmis, jotta valmistumisesta voidaan tarvittaessa sopia työnantajan kanssa. 

Pandemia-aikana myöskin ulkona- ja kaupungilla liikkumista välttäen olemme 

tehneet työn vastuullisesti etsien viimeisintä tutkittua tietoa pitkälle nettipalveli-

milta. 

 

Pohdinnan viimeisenä asiana ja tulevina hoitotyön asiantuntijoina pohdimme lo-

puksi, miten teoriatieto ilmenee käytännössä ja peilasimme sitä omaan kokemuk-

seen lyhyesti. Arvioisimme oman työhistorian osalta (molemmilla opinnäytetyön 

kirjoittajalla kokemusta ensihoidosta yli 10 vuotta), että turvallisen hoitolaitossiir-

ron osalta ainakin omissa työympäristöissä ollaan hyvällä ja turvallisella tiellä. 

Meillä on hyvät olosuhteet työskentelylle ja kokemusta jo niin simulaatioharjoitte-

lusta kuin niistä kaikkein vaativimmistakin tehohoitotasoisten potilaiden hoitolai-

tossiirroista. Potilasturvallisuus ja hoidon laatu on useimmiten näissä hoitoket-

juissa juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Tutkimustulokset tuntuvat sen 

vuoksi itsestä erittäin asianmukaisilta tutkimuskysymykseen peilattuna. 
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 LIITTEET 

 

 

Liite 1: kirjallisuuskatsauksen tutkimustulosten taulukointi 

 

ARTIKKELI KESKEINEN SISÄLTÖ ASIASANA / NÄKÖKULMA 

OYS ERVA – alueen keskus-

sairaaloista tapahtuvien teho-

potilaiden sekundaarisiirtojen 

laatu siirtokuljetusdokument-

tien kirjausten perusteella arvi-

oituna 

 

 

Potilaan hoidon laatu ei saa 

laskea potilassiirron aikana 

vaan sen on pysyttävä teho-

tasoisena 

 

Hoitotyön laatu 

Tehohoitopotilaan turvallinen 

siirtokuljetus - opas teho-osas-

tolle ja sairaankuljetukseen 

 

 

Tehopotilaan siirtokuljetuk-

seen luotu ohje projektiluon-

toisena opinnäytetyönä, po-

tilasturvallisuuden paranta-

miseksi 

 

 

Potilasturvallisuus, moni-

torointi 

 

OYS ERVA – alueen keskus-

sairaaloista tapahtuvien teho-

potilaiden sekundaarisiirtojen 

laatu siirtokuljetusdokument-

tien kirjausten perusteella arvi-

oituna 

 

 

(sama kuin yllä) 

 

- 

 

VSSHP:N ALUESAIRAA-

LOISTA TAPAHTUVIEN PO-

TILASSIIRTOJEN TULEVAI-

SUUDEN NÄKYMÄT - Am-

mattihenkilöiden näkökulma 

 

 

Potilassiirtojen laatu muut-

tuu yhä vaativammaksi, am-

mattitaito on monipuolinen 

mutta resurssit rajalliset, tu-

kipalvelujen kehitystä kaiva-

taan, lähettävillä yksiköillä ei 

ole resursseja hoitaa moni-

puolisesti on syy lähettää 

 

 

Laatu, resurssit, monipuolistu-

vat hoidot 
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TURVALLINEN HOI-

TOLAITOSSIIRTO Tarkis-

tuslista päivystyksen hen-

kilökunnalle 

 

 

Tarkistuslista parantaa poti-

lasturvallisuutta hoitolaitos-

siirroissa luomalla työkalu 

hoitolaitossiirtojen valmiste-

luun ja vähentämällä unoh-

duksia 

 

 

Potilasturvallisuus, ISBAR 

Riskisiirtoja: potilasturvallisuu-

teen liittyviä vaaratapahtumia 

hoitolaitossiirtojen yhteydessä 

ensihoitajien kokemina 

 

 

Hoitoja, tutkimuksia ja toi-

menpiteitä keskitetään jatku-

vasti enemmän. Haittata-

pahtumien aiheuttaa poti-

laan tarkkailun puute. Hoito 

ja seuranta, tiedonkulku ja 

kommunikaatio, vastuun ot-

taminen potilaasta, ensihoi-

topalvelun tuntemus, kiireet-

tömien siirtojen tilausjärjes-

telmä sekä puutteet ja riski-

tekijät välineistössä ja ympä-

ristössä. 

 

 

Tiedonkulku, osaaminen, ti-

lausjärjestelmä, välineistö 

 

Kuopion yliopistollisen 

sairaalan potilassiirtokulje-

tusten seurantatutkimus 

 

 

 

Valtaosa siirtokuljetettavista 

potilaista (n=858), 59,7 %, 

siirrettiin terveyskeskuksiin. 

Yleisin kuljetusmuoto oli pe-

rustason ambulanssi, jolla 

siirtokuljetettiin 61,1 % poti-

laista. Alle yksi prosentti siir-

rettävistä potilaista tarvitsi 

suonensisäistä lääkehoitoa 

ja 4,4 % suonensisäistä nes-

teytystä. Happilisä oli käy-

tössä 6,6 %:lla. Potilaista 

45,2 % oli makuuasennossa 

kuljetettavia. Suurin osa po-

tilassiirtokuljetuksista vas-

tasi potilaan tilaa ja 

 

potilasturvallisuus 
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kuljetusmuotojen valintakri-

teereitä. Poikkeamia kuiten-

kin oli. Vuoteen 2009 verrat-

tuna terveyskeskuksiin siir-

rettävien potilaiden määrä 

on kasvanut 3,6 %. 

 

Lasten tehosiirtokaavake: 

Kriittisesti sairaan lapsen ja 

nuoren siirtokuljetus sekä sen 

aikainen kirjaaminen 

 

 

 

Hoidon laadun ja potilastur-

vallisuuden kannalta on tär-

keää, että käytössä olisi juuri 

tehosiirtoihin suunniteltu 

kaavake. Tehosiirron aikai-

nen kirjaaminen on järjestel-

mällisempää ja helpompaa 

eikä olennaisia asioita 

unohdu kirjata. 

 

 

Tiedonkulku, potilasturval-

lisuus 

Selvitys kiireellisistä hoi-

tolaitossiirroista Kymenlaak-

son alueelta 

 

 

Suomessa hälytettiin ensi-

hoitoyksikkö vuonna 2014 

yhteensä 12 074 kertaa kii-

reelliselle hoitolaitossiirto-

tehtävälle. Kiireellisten hoi-

tolaitossiirtojen lisääntyvän 

vaativan päivystyshoidon 

keskittymisen myötä. 

Vuonna 2018 Kymenlaak-

sossa suoritettiin 191 kiireel-

listä hoitolaitossiirtoa Ky-

menlaakson keskussairaa-

lasta eli KOKS:sta ja Poh-

jois-Kymen sairaalasta eli 

PoKS:sta yliopistosairaaloi-

hin. KOKS:sta suoritettiin 

144 kiireellistä hoitolaitos-

siirtoa ja PoKS:sta 47. Kii-

reellisten hoitolaitossiirtojen 

ajankohdissa oli. 

 

 

Työmäärän lisääntyminen, 

kiireelliset hoitolaitossiirrot 
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Hoitohenkilökunnan ja lääkä-

reiden käsityksiä moniamma-

tillisen simulaatio-opetuksen 

tarpeista 

 

Tutkimustuloksista voidaan 

päätellä, että hoitohenkilö-

kunta ja lääkärit tarvitsevat 

moniammatillista yhteistyötä 

edistävää simulaatio-ope-

tusta, joka kohdennetaan 

selkeästi akuutteihin tilantei-

siin tai harvoin ilmeneviin, 

haasteellisiin tilanteisiin. Li-

säksi simulaatio-opetusta 

tarvitaan viestinnän kehittä-

miseen akuuteissa tilan-

teissa, joissa useiden eri 

ammattilaisten yhteistyö ko-

rostuu. Koska simulaatio-

opetuksen avulla voidaan 

kehittää sekä johtamis- että 

tiimityötaitoja, sitä voidaan 

hyödyntää sekä esimies-

alaistaitojen ja perehdytys-

taitojen kehittämisessä.  

 

 

Simulaatio-oppiminen, mo-

niammatillinen yhteistyö, pe-

rehdytys 

 

VANHEMPIEN OHJAAMINEN 

VASTASYNTYNEEN 

SAIRAALASIIRROSSA 

 

 

Hyvän ohjaamisen ja tuke-

misen avulla vanhempien 

pelkoja on mahdollista lievit-

tää ja ennaltaehkäistä sekä 

vaikuttaa negatiivisiin en-

nakkotietoihin. Ohjaamisella 

on paljon merkitystä van-

hempien tukemisen kan-

nalta, sekä vaikutusta van-

hempien kokemukseen kes-

kussairaalasta 

 

 

Potilasohjaus, tiedonkulku 

 

Ensihoito- ja sairaankuljetus-

palvelujen kehittäminen Selvi-

tyshenkilön raportti 

 

Merkittävimmät ongelmat 

liittyivät nykyiseen lainsää-

däntöön, palveluiden 

 

Ammattitaito / pätevyys, val-

miustaso, logistiikan puute, 

palvelujen kirjavuus 
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järjestämiseen ja ohjauk-

seen, ambulanssien lähtö-

valmiusaikoihin, puuttuviin 

palvelutasonmäärityksiin, 

julkisen ja yksityisen sekto-

rin tarkoituksenmukaisen 

työnjaon puuttumiseen, mo-

nikanavaiseen rahoitusjär-

jestelmään, henkilöstön pä-

tevyysvaatimuksiin sekä hoi-

tolaitosten välisten potilas-

siirtojen logistiikan puuttei-

siin. Palvelu- ja kustannusta-

sossa oli huomattavia alu-

eellisia eroja, jotka eivät se-

lity pelkästään eroilla sairas-

tavuudessa tai alueellisissa 

erityispiirteissä vaan jotka 

liittyvät myös erilaisiin tapoi-

hin järjestää ja ohjata palve-

luita. 

 

 

A 10‐year retrospective study 

of interhospital patient 

transport using inhaled nitric 

oxide in Norway 

 

 

 

Transporting patients on in-

haled nitric oxide is an alter-

native in selected patients 

who would otherwise require 

extracorporeal membrane 

oxygenation during 

transport. 

Adverse events were rec-

orded in 12 of the 104 trans-

ports. Seven of the adverse 

events were due to malfunc-

tioning technical equipment, 

three were related to medi-

cation other than the inhaled 

nitric oxide and two were re-

lated to ventilation. 

 

 

Vaativa sairaalasiirto, vaativa 

tekniikka ja lääkehoito, riskit, 

ECMO-hoito, typpihoito, 

ECMO-siirto 
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A Lift Assist Team in an Acute 

Care Hospital— Prevention of 

Injury or Transfer of Risk dur-

ing Patient-Handling Tasks? 

 

 

 

 

A Lift Assist Team (LAT) was 

created on three units at a 

medical center where nurs-

ing staff were at high risk for 

patient-handling injuries. 

LAT members were drawn 

from the hospital's pool of 

patient transporters. Using 

qualitative and quantitative 

data, this case study sum-

marizes the development, 

implementation, and experi-

ences of the LAT. Nursing 

staff valued the LAT, report-

ing increased staff safety 

and improved patient care. 

LAT members reported 

greater job satisfaction and 

a newfound sense of assim-

ilation into the nursing group 

compared to when their role 

was patient transport only. 

 

 

Tiimityö, erikoistuminen, poti-

lasturvallisuus, 

työtyytyväisyys 

 

Organisation and scheduling 

of interhospital intensive care 

patient transport 

 

 

 

The need for interhospital 

transfer of intensive care 

and high risk patients is in-

creasing. These transfers 

are dangerous and challeng-

ing. Successful organisation 

and scheduling includes the 

appropriate selection of the 

transport vehicle and the 

preliminary consultation and 

cooperation of all partici-

pants according to prede-

fined rules. This article de-

scribes definitions and fun-

damentals, specific 

 

Aikataulutus, monia-

mmatillinen yhteistyö, pe-

lisäännöt 
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characteristics of different 

transport vehicles, recom-

mended consultation and 

typical pitfalls. 

 

 

Interhospital transport of 

ARDS patients on extracorpo-

real membrane oxygenation. 

 

 

 

ECMO is a technically com-

plex and challenging proce-

dure and should therefore 

only be performed in spe-

cialized centers. Transport-

ing ARDS patients to ECMO 

centers for treatment can be 

dangerous because of the 

risk of hypoxemia during 

transport. This raises the 

question if ECMO should not 

be already initiated in the 

transferring hospital before 

transport. 

 

 

Potilasturvallisuus, ECMO-

hoito, ECMO-siirto, vaativat 

potilassiirrot 

 

A 10‐year retrospective study 

of interhospital patient 

transport using inhaled nitric 

oxide in Norway 

 

 

 

(sama kuin yllä) 

 

 

Regional intensive care trans-

ports: a prospective analysis 

of distance, time and cost for 

road, helicopter and fixed-wing 

ambulances 

 

 

 

There are three different 

types of ambulance sys-

tems, all of which can man-

age the same secondary in-

tensive care patient 

transport mission: road am-

bulance, rotor-wing ambu-

lance, and fixed-wing ambu-

lance. 

 

 

Kuljetusmuoto, potilassiirto, 

kustannustehokkuus  
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Distance-cost and time re-

sults show that helicopters 

can be effective up to mod-

erate ICU transport dis-

tances (400–500), though 

are expensive to operate. 

For longer ICU patient trans-

ports, fixed-wing transport 

systems are both cost and 

time effective compared to 

helicopter-based systems. 

 

 
 


