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Sammandrag
I publikationen presenteras en verksamhetsmodell för säkerhetsledning av sjuktransporterna och beskrivs praktiska åtgärder och
redskap för en fortsatt förbättring av säkerheten. Publikationen ger en översikt av arbetarskyddet i sjuktransporterna i dagens
läge och en modell av hur olika faktorer påverkar säkerheten som helhet. Ämnet betraktas ur olika synvinklar: identifiering och
bedömning av risker, uppföljning av tillbud, olycksstatistik samt tidigare undersökningar och publicerad litteratur.
Säkerhetsledning – eller bättre hänsyn till säkerhetsfrågor som en del av ledningen – är ett sätt att stärka och dels också förnya
utvecklandet av säkerheten i sjuktransporterna. Verksamhetsmodellen för säkerhetsledning anger de ramar inom vilka praxisen
för riskhantering och enskilda utvecklingsprojekt för ökad säkerhet görs till en del av sjuktransporternas ledning.
Ledningen är nyckeln till säkerheten i sjuktransporter – och inte enbart inom enskilda organisationer. Säkerhetspraxisen som
tillämpas av de serviceproducenter som tillhandahåller sjuktransporter bör utvecklas, men samtidigt bör riksomfattande riktlinjer
ses över med hänsyn bl.a. till deras effekter på utbildning, olika organisationsformer och samarbetet mellan olika myndigheter.
Vid sidan av denna publikation har särskilda arbetsrapporter publicerats om anskaffning av ambulanser med säker inredning
samt om lämpligheten av vissa bårar och vakuummadrasser. Allt offentligt material som publicerats inom SaTuRH-projektet
finns tillgängligt på en cd-romskiva som publicerats av Läkemedelsverket. Förutom rapporter innehåller skivan
utbildningsmaterial och redskap för riskbedömning och säkerhetsutveckling.

SISÄLLYS
Kuvailulehti

3

Alkusanat

5

1. Johdanto
1.1 Tausta
1.2 Määritelmät
1.2.1 Sairaankuljetus
1.2.2 Riskien arviointi
1.3 Julkaisun tavoitteet
1.4 Tarkastelunäkökulmat ja rajaukset

6
6
7
7
8
9
10

2. Menetelmät

11

3. Sairaankuljetuksen perustehtävä ja sen mallintaminen

13

4. Sairaankuljetuksen turvallisuuden nykytila
4.1 Riskien arviointi
4.1.1 Työturvallisuusriskien arvioinnin tulokset
4.1.2 Henkilöriskien arvioinnin tulokset
4.2 Vaaratilanteiden raportointi sairaankuljetuksessa
4.3 Sairaankuljetuksen työtapaturmat
4.3.1 Tapaturmatilastot
4.3.2 Yhden aluepelastuslaitoksen sairaankuljetustapaturmat
4.4 Keskeisiä sairaankuljettajien työturvallisuuden osa-alueita
4.4.1 Potilassiirrot
4.4.2 Liikenne
4.4.3 Kalusto ja laitteet
4.4.4 Väkivalta
4.4.5 Hygienia ja infektiot

16
16
16
16
18
20
20
21
24
24
26
27
31
33

5. Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista
5.1 Turvallisuuden johtamisen perusajatus
5.2 Turvallisuusjohtamisen malli
5.2.1 Turvallisuustoiminnan tavoitteet, pelisäännöt ja toimintaohjelmat
5.5.2 Turvallisuustoiminnan organisointi
5.2.3 Käytännön turvallisuustoimenpiteet
5.2.4 Turvallisuuden mittaaminen ja arviointi
5.3 Jatkuva parantaminen

34
34
35
36
37
39
40
41

6. Johtopäätökset

42

Lähdeluettelo

46

Liite A: Sairaankuljetusyksikön hälytystehtävän aikana suorittamat osatehtävät

49

Liite B: Sairaankuljettajien työturvallisuuden tarkistuslista

54

Liite C: Riskimatriisi ja riskien luokittelukriteerit

57

Liite D: Riskien arvioinnin tulokset

58

Liite E: Vaaratilanneilmoituslomake

60

Liite F: Sairaankuljetuksen riskikartta

62

Liite G: Riskianalyysilomake

63

ALKUSANAT
Tämän julkaisun tavoitteena on valaista niitä haasteita, jotka liittyvät sairaankuljetuksen riskeihin ja turvallisuuden kehittämiseen sekä turvallisuusasioiden parempaan huomioimiseen osana sairaankuljetuksen johtamista. Julkaisussa raportoidaan Sairaankuljetuksen turvallisuus ja riskienhallinta -hankkeen tulokset.
Haluamme kiittää hanketta rahoittaneita Työsuojelurahastoa ja Lääkelaitosta siitä, että ne ovat mahdollistaneet hankkeen toteuttamisen. Erityisesti haluamme kiittää hankkeeseen oman osaamisensa ja
työpanoksensa antaneita Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta, Tampereen aluepelastuslaitosta ja Suomen
Sairaankuljetusliittoa. Ilman näiden organisaatioiden työpanosta ja sitoutumista hankkeeseen työ olisi
jäänyt vaillinaiseksi. Kiitokset myös hankkeeseen osallistuneille ja sitä osaltaan rahoittaneille yrityksille:
ambulanssikaluston valmistaja Tera-Kori Oy ja laitevalmistajat Mediseam Oy, Pensi Rescue Oy ja Frestems Oy.
Tässä mainittujen organisaatioiden edustajat muodostivat hankkeen ohjausryhmän, jonka asiantuntevasta
puheenjohtajuudesta haluamme erityisesti kiittää Petri Pommelinia Lääkelaitoksesta.
Lämmin kiitos lisäksi työtovereillemme Esa Sitarille, Ari Josefssonille ja Riku Vuoriselle VTT:ltä sekä Päivi
Vehmasvaaralle Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoululta ja Sirpa Lusalle Työterveyslaitokselta, jotka ovat
osallistuneet projektin toteuttamiseen.
Tampereella 24.5.2006.
Mervi Murtonen ja Sirra Toivonen
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1. JOHDANTO
1.1 Tausta
Sairaankuljetusala on viime vuosien aikana muuttunut yleisen yhteiskunnallisen muutoksen mukana.
Sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten uudelleenorganisointi, päivystysalueiden jatkuva laajentuminen
ja tarkentuneet sairaanhoidon laatutavoitteet – ja
viime aikoina myös keskustelu pelastustoimen valtiollistamisesta – ovat tuoneet sairaankuljetukseen
oman haasteensa: sairaankuljetuksen tuottaman
palvelun laatu ja luotettavuus ovat yhä tärkeämpiä.
Sairaankuljetuksen merkitys osana pelastuslaitosten
toimintaa on samalla kasvanut. Lisäksi kiristyvä kilpailuttaminen luo haasteita sekä pelastuslaitoksille
että yksityisille sairaankuljetusyrityksille toiminnan
laadun, kannattavuuden ja turvallisuuden jatkuvaksi
ja samanaikaiseksi parantamiseksi.
Ambulanssilla tehtävien sairaankuljetusten määrä
on viime vuosina ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna
2002 sairaankuljetuksia tehtiin noin 408 000 kappaletta ja vuonna 2004 jo noin 433 700 kappaletta.
Edelleen vuonna 2005 sairaankuljetuksia tehtiin noin
435 000 kpl, missä on kasvua edelliseen vuoteen
0,5 prosenttia. Maksettavien korvausten lukumäärä
nousi samalla aikajaksolla 6 prosenttia ollen vuonna
2005 hieman alle 60 miljoonaa euroa. Asiakkaita sairaankuljetuksessa oli vuonna 2005 noin 278 000 kpl.
Kansaneläkelaitos on tehnyt noin 300 sairaankuljetussopimusta, joista yli 200 on yksityisten Suomen
Sairaankuljetusliitto ry:n jäsenyritysten sopimuksia,
25 Suomen Punaisen Ristin sopimuksia ja 80 kunnallisten toimijoiden, pääasiassa pelastuslaitosten
sopimuksia. Tehdyistä ambulanssimatkoista noin 40
prosenttia on yksityisten sairaankuljetusyritysten ja
noin 60 prosenttia pelastuslaitosten suorittamia
(Giss 2006, Sihvonen 2005).

Kuva 1. Sairaankuljettajien työympäristönä on liikkuva ambulanssi (lähde: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos)..

miseen hälytyskohteessa ja hoidon jatkamiseen kuljetuksen aikana ovat merkittävästi lisääntyneet ja
tätä kehitystä on pyritty myös tietoisesti tukemaan.
(Huhtala 2004)

Syyksi sairaankuljetustehtävien lisääntymiseen ja
sairaankuljetuksesta maksettujen korvausten kasvuun voidaan todeta ainakin sairaanhoitopiirien ja
sairaankuljetuksen päivystysalueiden laajentuminen,
sairaanhoidon erikoistuminen ja hoidon porrastaminen sairaaloiden kesken (Huhtala 2004, Piiroinen
2005). Myös väestön ikääntyminen muuttaa sairaankuljetustehtävien tarvetta: esimerkiksi HYKSsairaanhoitoalueella on arvioitu yli 65-vuotiaisiin
kohdistuvien ensihoitotehtävien osuuden lisääntyvän yli 60 %:lla vuoteen 2025 mennessä (HUS
2006).

Sairaankuljetus poikkeaa selvästi muista pelastustoimen ja terveydenhuollon tehtävistä. Siten myös
sairaankuljetuksen turvallisuus muodostuu varsin
omalaatuisesta riskien kokonaisuudesta: millään
muulla alalla työntekijät eivät tee suurta tarkkuutta,
asiakaspalvelukykyä ja erilaisten laitteiden käytön
osaamista vaativaa työtä olosuhteissa, joissa he ovat
päivittäin alttiina liikenteestä, tartuntataudeista ja
infektioista, raskaista nostoista ja siirroista, hankalista työasennoista, väkivallan uhasta, erilaisista
tapaturman vaaroista ja merkittävästä henkisestä
kuormittumisesta aiheutuville riskeille. Ominaista
sairaankuljetukselle ovat myös jatkuvasti kiristyvät
aikapaineet ja muutamien minuuttien mittaiset aikaikkunat, joiden sisällä työ tulee suorittaa. Yhtenä
merkittävästi sairaankuljetuksen turvallisuuteen
vaikuttavana osa-alueena tulee ottaa huomioon
myös potilaiden turvallisuus.

Sairaankuljetuksen painopiste on viime vuosina
siirtynyt yhä enemmän potilaiden kuljettamisesta
potilaiden hoitamiseen. Sairaankuljetusyksiköiden
valmiudet potilaan asiantuntevan hoidon aloitta-

Sairaankuljetuksen turvallisuutta on tähän asti kehitetty ensisijaisesti riskilähtöisesti; ja riskien tunnistamisen, kuvaamisen, arvioinnin ja hallinnan käytäntöjä osataan ja tehdään sairaankuljetuksessa paljon
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jo nyt. Myös ensihoitotyön fyysistä kuormittavuutta
ja työstä suoriutumiseen tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia ja toiminnan edellytyksiä on viime vuosina
käsitelty useissa suomalaisissakin tutkimuksissa
(Vehmasvaara 2004, Linqvist-Virkamäki ja muut
2002, Aasa 2005). Tutkimustyötä on tehty myös
sairaankuljettajien opiskelijavalinnassa käytettävän
testistön kehittämiseksi (Vehmasvaara 2004).
Pelastuslaitoksilla on eri riskien suhteen toteutettu
vuosittain lukuisia kehittämishankkeita ja -selvityksiä. Näissä hankkeissa on henkilöstöllä ollut aktiivinen kehittämisote ja tiettyyn aihealueeseen, joka
yleensä on liittynyt akuutisti käsillä olevaan ongelma-alueeseen, on paneuduttu ja toimintatapoja on
parannettu. Ongelmana tällaisessa tarvelähtöisessä
turvallisuuden kehittämisessä on ollut toiminnan
pirstaloituminen: kehityshankkeista ei ole muodostunut selkeää kokonaisuutta eikä pitkäjänteistä kehityssuuntausta. Riskienhallinta on liian usein ollut
liian harvojen ihmisten innostuksen ja yksittäisten
projektien varassa. Hyvä yksittäisten riskien hallinta
ei riitä, elleivät kokonaisvaltaisen turvallisuusjohtamisen käytännöt ole toimivia – tarvitaan kokonaisvaltaisempaa otetta turvallisuuden jatkuvaan
parantamiseen. Hyvä riskien hallinta on osa tätä.
Sairaankuljetuksen toimintatapoja on kohtalaisen
hyvin ohjeistettu, ja alalta löytyy laadukkaita uusia
oppikirjoja ja toimintaohjeita eri hoitotilanteisiin
(esim. Alaspää 2003, Castrén ja muut 2002, Rasku
ja muut 1999). Oppikirjojen ja toimintaohjeiden lähtökohtana on potilaan hyvä, laadukas ja nopea hoito.
Sairaankuljettajien oma työturvallisuus ei ole alan
kirjallisuudessa merkittävästi esillä ja jää taka-alalle

myös potilaan hoitoon keskityttäessä. Sairaankuljetuksen perustehtävä – potilaiden nopea ja ammattitaitoinen hoito ja kuljetus – ei kuitenkaan toteudu,
jos sairaankuljettajien oma terveys ja turvallisuus
jatkuvasti vaarantuu. Turvallisuusasioiden tulisi olla
kiinteä osa kaikkea ohjeistusta ja koulutusta. Lisää
huomiota tulisi kiinnittää erityisesti riskin ennakointiin eri tilanteisiin lähdettäessä.

1.2 Määritelmät
1.2.1 Sairaankuljetus
Sairaankuljetuksella tarkoitetaan ammattimaista
asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilökunnan
toimesta tapahtuvaa henkilönkuljetusta sairaankuljetusajoneuvolla tai erityisajoneuvolla ja ennen
kuljetusta tai kuljetuksen aikana annettavaa ensihoitoa, joka johtuu sairaudesta, vammautumisesta
tai muusta hätätilanteesta. Vastaavasti ensihoito
määritellään asianmukaisen koulutuksen saaneen
henkilön tekemäksi tilannearvioksi ja hänen antamakseen välittömäksi hoidoksi, jolla sairastuneen
tai vammautuneen potilaan elintoiminnot pyritään
käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan tai terveydentilaa pyritään parantamaan perusvälineillä,
lääkkeillä tai muilla hoitomenetelmillä. (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994).
Sairaankuljetuksen perustehtävänä on muun ensihoidon ohella turvata äkillisesti sairastuneen tai onnettomuuden uhrin korkeatasoinen hoito tapahtumapaikalla ja sairaankuljetuksen aikana. (Alaspää ja

Kuva 2. Hälytystehtävän vaiheet (mukaillen STM 2005).
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Kuva 3. Riskin arviointiprosessi (SFS-IEC 60300-3-9 2000)

muut 2003) Sairaankuljetus, ensihoito ja lääkinnällinen pelastustoimi ovat terveydenhuollon palveluita,
joita tarjoavat Suomessa tällä hetkellä kunnalliset
aluepelastuslaitokset, yksityiset sairaankuljetusyritykset ja Suomen Punainen Risti. Sairaankuljetus
toimii yhteistyössä hätäkeskuslaitoksen, pelastustoimen, poliisin ja terveydenhuollon toimijoiden
kanssa.
Tässä raportissa sairaankuljettajalla tarkoitetaan
sairaankuljetustehtäviin asianmukaisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Termiä sairaankuljettaja
käytetään yleisnimikkeenä kaikista sairaankuljetustehtäviä suorittavista ensihoitajan, sairaanhoitajan,
lääkintävahtimestarin, palomies-sairaankuljettajan
tai muun asianmukaisen koulutuksen saaneista henkilöistä.

1.2.2 Riskien arviointi
Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan riskien arviointi on nykyaikaisen työsuojelun peruslähtökohta.
Työnantajalla tulee olla tiedossa työpaikan vaara- ja
kuormitustekijät ja tätä tietoa tulee käyttää työpaikan työolojen, työtehtävien ja työmenetelmien
jatkuvaan parantamiseen siten, että työ ei aiheuta
vaaraa tai haittaa työtekijöiden terveydelle tai tur-
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vallisuudelle (vrt. esim. Siiki 2002).
Työturvallisuusriskien arviointi tarkoittaa prosessia,
jossa pyritään tunnistamaan ja arvioimaan ennalta
määritetyn kohteen toiminnoista kaikki työntekijöiden terveyteen tai turvallisuuteen haitallisesti
tai vaarallisesti vaikuttavat tekijät. Systemaattisen
riskien arvioinnin lopputuloksena syntyy kuvaus
kohteen vaara- ja kuormitustekijöistä, arvio niiden
merkityksestä terveydelle ja turvallisuudelle sekä
toimenpidesuunnitelma havaittujen riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi.
Riskien arviointiprosessi on määritelty esimerkiksi
standardeissa BS8800 (2000) ja SFS-IEC 60300-3-9
(2000). Työturvallisuuslain edellyttämän riskien arvioinnin toteuttamiseen on olemassa lukuisia näitä
standardeissa kuvattuja malleja soveltavia käytännönläheisiä menetelmiä, joita on esitelty esimerkiksi
VTT:n Riskianalyysit –sivustolla (Riskianalyysit 2005).
Esimerkiksi näiden menetelmien joukosta voidaan
nostaa tässä hankkeessa sovellettu Riskien arviointi
työpaikalla –työkirja (Murtonen 2003). Eri menetelmiin voi tutustua myös Työterveyslaitoksen wwwsivuilla (Menetelmäpakki 2005), jonne on koottu
eri organisaatioiden laatimia työolojen arviointi- ja
kehittämismenetelmiä. Menetelmistä on tehty myös
eri toimialoille räätälöityjä riskien arvioinnin ja hal-

Kuva 4. Sairaankuljetuksen turvallisuuden johtamisen kokonaisuus.

linnan oppaita esimerkiksi hoiva- ja hoitotyöhön
(Pohjonen ja muut 2003), terveydenhuollon hoitoyksiköille (Knuuttila & Tamminen 2004) ja kunta-alalle
(Murtonen & Tamminen 2006).
Näiden erityisesti työturvallisuusriskien arviointiin
kehitettyjen menettelyjen lisäksi saatavilla on lisäksi organisaatioiden toimintojen riskejä laajemmin
tarkastelevia menetelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi
Pk-yrityksen riskienhallinnan välinesarja (www.pkrh.ﬁ), jonka pohjalta on räätälöity sairaankuljetusalalla toimiville organisaatioille oma riskikartta (Liite
F). Vaikka liitteenä oleva riskikartta on lähtökohtaisesti tarkoitettu pienten sairaankuljetusyritysten
käyttöön, sen avulla voidaan tarkastella myös pelastuslaitosten sairaankuljetustoimintoihin liittyviä
riskitekijöitä.

1.3 Julkaisun tavoitteet
Sairaankuljetuksen turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämishanke (SaTuRH) sai alkunsa VTT:llä
toteutetuista ambulanssien varustelun ja rakentamisen tuotekehityshankkeista. Pitkäaikaista kehitystä
seurattaessa on ollut havaittavissa, että vaikka ylei-

sellä tasolla ambulanssien turvallisuus on kasvanut,
ambulanssien varustelussa on edelleen paljon epäjohdonmukaisuuksia ja esimerkiksi paljon käyttäjien
itse tekemiä laitteiden jälkiasennuksia, jotka heikentävät sairaankuljettajien työympäristön turvallisuutta. Näiden tuotekehityshankkeiden yhteydessä
havaittiin, että sairaankuljetusalan turvallisuuden
kehittämiseksi on tarpeen kiinnittää huomiota kaluston turvallisuuden ohella myös päivittäisiin työn
tekemisen ja johtamisen toimintatapoihin.
Julkaisussa esitetään toimintamalli sairaankuljetuksen turvallisuuden johtamiseen ja kuvataan käytännön toimenpiteitä ja työkaluja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Turvallisuusjohtamisen toimintamalliin on päädytty sairaankuljetustyön riskien arvioinnin kautta. Julkaisun toisena tavoitteena onkin
esittää katsaus sairaankuljetuksen työturvallisuuden
nykytilaan ja mallintaa eri osa-tekijöiden vaikutusta
työn kokonaisturvallisuuteen. Lähestymistapoja on
työn kokonaisuuden hahmottamiseksi ollut useita.
Julkaisussa sairaankuljetuksen turvallisuutta tarkastellaan riskien tunnistamisen ja arvioinnin, vaaratilanneseurannan, tapaturmatilastojen ja aiempien
tutkimusten sekä alan kirjallisuuden pohjalta.
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Tämän julkaisun tulososuus on kolmiosainen:
Luvussa 3 kuvataan sairaankuljetuksen perustehtävästä laadittu malli. Kappaleen mallinnetaan sairaankuljetustyön vaiheet, niihin liittyvät toimijat,
laitteet ja eri vaiheiden tavoitteet.
Luvussa 4 kuvataan sairaankuljetuksen turvallisuuden
nykytila hankkeen tulosten ja aiempien tutkimusten
valossa. Kappaleessa selkeytetään sairaankuljetuksen työturvallisuuteen vaikuttavia asioita ja kuvata
sairaankuljetuksen turvallisuuden johtamisessa huomioitavien asioiden moninaisuutta. Kappaleessa esitetään sairaankuljetustyön riskien arvioinnin (4.1) ja
vaaratilanneseurannan (4.2) menettelyt ja keskeiset
tulokset sekä tapaturmatilastotutkimuksen tulokset
(4.3). Kappaleen jälkimmäisessä osassa (luku 4.4)
käsitellään yksityiskohtaisemmin riskianalyysin, vaaratilanneseurannan ja tapaturmatilastojen tulosten
perusteella löydettyjä sairaankuljetustyön keskeisiä
riskitekijöitä ja niiden vaikutusta sairaankuljetuksen
turvallisuuteen.
Luvussa 5 esitetään riskitekijöiden hallintaan ja sairaankuljetuksen turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen tähtäävä turvallisuuden johtamisen malli ja
käytännön toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi. Luvussa luodaan yleisiä turvallisuusjohtamisen
periaatteita hyväksi käyttäen sairaankuljetukseen
räätälöity turvallisuusjohtamisen käytännön toimintamalli työturvallisuuden sekä kalusto- ja laiteturvallisuuden parantamiseksi.

1.4 Tarkastelunäkökulmat ja rajaukset
Tässä julkaisussa sairaankuljetuksen turvallisuutta
tarkastellaan erityisesti työturvallisuuden, ambulanssien sisätilaturvallisuuden ja laiteturvallisuuden
kannalta. Julkaisussa pyritään tarkastelemaan sairaankuljetusta ja sen turvallisuutta kokonaisuutena,
keskittymättä liikaa yksittäisiin sairaankuljetuksen
riskeihin. Kaikkia turvallisuuden osa-alueita tarkastellaan suhteessa laajempaan turvallisuusjohtamisen
viitekehykseen. Sisätiloiltaan turvallisten ambulanssien hankinnasta ja sairaankuljetuksessa käytettyjen
paarien ja tyhjiöpatjan käytettävyydestä on laadittu erilliset työraportit (Sitari 2006, Toivonen 2006).
Kaikki SaTuRH –hankkeessa tuotettu julkinen materiaali on saatavana Lääkelaitoksen julkaisemana CDROM julkaisuna. CD-ROM sisältää raporttien lisäksi
koulutusmateriaalia ja työkaluja sairaankuljetuksen
riskien arviointiin ja turvallisuuden kehittämiseen.
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Tätä julkaisua laadittaessa on tehty seuraavat tarkastelunäkökulmaan keskeisesti vaikuttavat määrittelyt ja rajaukset:
1) Tutkimuksessa on erityisesti keskitytty sairaankuljettajien turvallisuuteen työssä ja sairaankuljetustehtävään liittyvien riskitekijöiden selvittämiseen.
Tämä käsittää työn turvallisuuden tarkastelun kaikissa sairaankuljetuksen perustehtävän suorittamiseen tähtäävissä osatehtävissä hälytystehtävän
vastaanottamisesta aina paluuseen takaisin asemapaikalle saakka. Muita sairaankuljettajien työn osaalueita, kuten varallaoloa tai liikuntaharjoittelua ei
julkaisussa käsitellä.
2) Tutkimuksessa on keskitytty yksinomaan sairaankuljetuksen turvallisuuteen, joten pelastuslaitoksessa palomiesten työ sekä palomies-sairaankuljettajien tekemän työn toinen osa-alue, palo- ja pelastustehtävät, on rajattu tehdyn tutkimuksen ja tämän
raportin ulkopuolelle.
3) Julkaisussa pohditaan turvallisuusjohtamisen käytäntöjä erityisesti pelastuslaitosten kannalta, mutta
samat yleiset käytännöt ovat sovellettavissa myös
yksityisissä sairaankuljetuksissa tai alan muilla toimijoilla.
4) Potilaan hoitaminen ja potilasturvallisuus on rajattu kokonaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
5) Liikenteestä aiheutuvien vaarojen osalta tutkimuksessa on rajauduttu ambulanssin sisätilojen ja
varustelun turvallisuuden ja turvavarusteiden käytön
tarkasteluun (esim. turvavyöt). Yleinen liikenneturvallisuus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.
6) Tämä tutkimus ajoittui samaan ajankohtaan valtakunnallisen hätäkeskusuudistuksen kanssa. Hätäkeskusuudistuksessa poliisin hälytyskeskukset ja
kunnalliset hätäkeskukset korvattiin viranomaisten
yhteisillä valtiollisilla hätäkeskuksilla. Molempien
hankkeeseen osallistuneiden pelastuslaitosten osalla
muutos tapahtui hankkeen aikana. Vaikka muutos
ja muuttuneet toimintatavat selvästi vaikuttivat
myös sairaankuljetuksen arkeen, katsottiin että on
liian aikaista tarkastella hätäkeskuksen vaikutusta
sairaankuljetuksen turvallisuuteen, ja aihe jätettiin
tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

2. MENETELMÄT
Tutkimuksessa on käytetty seuraavia menetelmiä:
· Työn mallintaminen. Sairaankuljetustyö mallinnettiin sairaankuljetustehtävän päävaiheiden
tunnistamiseksi ja perustehtävän kuvaamiseksi.
Tehtävämallinnuksessa käytettiin hierarkkista
tehtäväanalyysiä (Liite A). Mallinnuksen tuloksia
hyödynnettiin riskianalyysien jäsentämiseen ja
riskien tunnistamiseen
· Riskianalyysimenetelmät. Työturvallisuusriskien
arvioinnissa käytettiin työn turvallisuusanalyysin ja poikkeamatarkastelun menetelmiä (Riskianalyysit 2005). Poikkeamatarkastelu otettiin
osaksi riskien arvioinnin tarkastelua, koska haluttiin laajentaa tarkastelunäkökulmaa selkeistä
työhön liittyvistä vaara- ja kuormitustekijöistä
myös muihin normaalista toiminnasta poikkeaviin
tilanteisiin ja toiminnan laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Riskianalyysien tavoitteena oli vaara- ja
kuormitustilanteiden tunnistamisen ja kuvaamisen lisäksi selvittää, mitä poikkeamia yleisestä
tehtävämallista sairaankuljetustehtävän aikana
voi tapahtua, eli miten sairaankuljettaja-työpari
voi itse toimia ohjeista tai vakiintuneista työtavoista poikkeavalla tavalla tai mitkä ulkoiset
seikat, kuten esimerkiksi potilas, ympäristö tai
hälytyksen kohde voivat olla tavanomaisesta
poikkeavia. Sairaankuljetustyön vaara- ja poikkeamatilanteiden tunnistamisessa edettiin tehtävämallin mukaisesti osatehtävittäin. Ideoinnin
apuvälineenä käytettiin sairaankuljettajien työturvallisuuden tarkistuslista -lomaketta (Liite
B). Keskeisten painopistealueiden löytämiseksi
määritettiin havaituille tilanteille riskin suuruus
liitteessä C esitetyn riskimatriisin avulla.
· Tarkistuslistat ja riskikartat. Tutkimuksessa kehitettiin ja käytettiin sairaankuljetustyön turvallisuuden analysoimiseksi tarkistuslistoja ja
sairaankuljetusyrityksen riskikartta. Kehitystyön
tavoitteena oli kohdentaa tarkastelua alan ominaispiirteisiin ja lisätä järjestelmällisyyttä sairaankuljetuksen riskien tunnistamiseen ja turvallisuuden kehittämiseen (ks. myös Liite F).

· Vaaratilanteiden raportointimenettelyt. Tarve sairaankuljetuksen vaaratilanteiden seurantatutkimukseen nousi sairaankuljetustyön havainnoinnista ja riskien arvioinnin ryhmähaastatteluista.
Sairaankuljettajat kertovat paljon tarinoita työssä
sattuneista vaaratilanteista. Yksittäisistä kerrotuista tarinoista ei kuitenkaan päästä kiinni sattuneiden tapausten yleisyyteen tai syytekijöihin,
ja siten yksittäisellä tarinalla ei ole muuta kuin
esimerkinomaista merkitystä sairaankuljetustyön
riskien arvioinnin tai turvallisuuden parantamisen
kannalta.
Vaaratilanneseurannan tavoitteena oli selvittää vaaratilannemenettelyjen nykytila ja saada
yleisesti kirjaamatta jäävät sairaankuljetustyön
vaara-, läheltä piti- ja poikkeamatilanteet kirjalliseen muotoon. Tavoitteena oli edelleen selvittää
kuinka vakavia vaaratilanteet ovat, kuinka usein
niitä tapahtuu ja mihin tehtäviin ne erityisesti
liittyvät.
Seuranta toteutettiin 3 kuukauden seurantajaksona neljällä eri asemalla Etelä-Suomessa. Näistä kolme oli kunnallisia pelastuslaitoksia ja yksi
yksityinen sairaankuljetusyritys. Vaaratilanteiden
ilmoittamiseen kehitettiin tätä seurantaa varten
oma lomake (liite E), johon sairaankuljettajat
täyttivät kuvauksen työssä havaitsemistaan vaaratilanteista. Seurantajaksoon sisältyivät yhdistetty aloituskokous ja avainhenkilöiden koulutus,
seurannan aikainen palautteen anto oman organisaation ja tutkijoiden toimesta sekä seurannan
päättänyt kaikkien seurantakohteiden yhteinen
palautetilaisuus. Lisäksi tulosten valmistuttua
yhdessä kohteessa pidettiin eri organisaatioiden
välinen yhteispalaveri pohtimaan sairaankuljetustyön turvallisuutta.
· Sairaankuljetustyön havainnointi. Sairaankuljetustyön havainnoinnin tavoitteena oli sairaankuljetustyön ja -vuoron perusrakenteiden selvittäminen. Tutkimuksessa havainnoitiin sairaankuljetustyötä eri asemilla kolmen 24 h työvuoron ajan.
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· Haastattelut. Tutkimuksessa haastateltiin pelastuslaitosten sairaankuljettajia ja pelastuslaitosten
sairaankuljetuksesta vastaavaa johtoa, sairaankuljetusyrittäjiä ja yksityisissä yrityksissä toimivia
sairaankuljettajia. Haastatteluiden tavoitteena oli
kokonaiskuvan luominen alan nykytilasta koko
sairaankuljetustyön kannalta. Puolistrukturoidut
haastattelut kattoivat työn eri osa-alueet, työturvallisuuden sekä laite- ja kalustotarkastelut.
· Tapaturmatilastot. Tapaturmatilastojen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sairaankuljetuksessa tapahtuvien tapaturmien määrä ja
uuden tutkijoiden käyttöön tarkoitetun Internet-pohjaisen tietokantasovelluksen toimivuus sairaankuljetuksen tapaturmataajuuksien
selvittämiseksi. Tutkimus sisälsi Tapaturmavakuutusten liiton tilastoimien tapausten tietokantahaut kesään 2005 mennessä käytettävissä olleista tapauksista. Tutkittu aikajakso oli
tammikuusta 2003 – huhtikuun loppuun 2004.
Tutkimuksessa tutkittiin seuraavat tietokannat:
- Ammattiluokat: Terveydenhuolto, sosiaalialan työ
- Toimialat: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
- Ammattiluokka: Palomiehet
· Kysely. Sairaankuljetusyrittäjien käsityksiä sairaankuljetustyön riskien suuruudesta, koulutustarpeista ja työssä käytettävän kaluston ja laitteiden toiminnasta selvitettiin 17.4.2005 Suomen
sairaankuljetusliiton kevätpäivillä toteutetussa
kyselyssä. Menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua kyselyä. Kysely jaettiin osallistujille ja
vastaukset kerättiin saman tilaisuuden aikana.
Kyselyyn vastasi 50 henkilöä. Yhteensä Suomessa
on 208 sairaankuljetusyrittäjää.
· Sisätilaturvallisuustarkastelut. Ambulanssien
sisätilaturvallisuustutkimuksen tavoitteena oli
luoda kokonaiskuva ambulanssin sisätilaturvallisuuden nykytilasta ja laatia työkalu uusien ambulanssien sisätilaturvallisuuden kehittämiseksi.
Ambulanssien sisätilaturvallisuuden nykytilaa
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selvitettiin tarkastelemalla 14 kpl vuosina 2000
– 2005 valmistettua käytössä olevaa ambulanssia
ja kahta liikenneonnettomuudessa vaurioitunutta
ambulanssia. Tarkasteluissa verrattiin toteutettuja ratkaisuja standardin SFS-EN 1789 ja standardiehdotuksen prEN 1789: 2004 potilastilan sisustukselle asettamiin yleisiin vaatimuksiin. Tulokset
on esitetty työraportissa: ”Ohjeita ambulanssin
varustelijalle, ostajalle ja käyttäjälle ambulanssissa työskentelevien turvallisuuden parantamiseksi
ja ambulanssin vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi” (Sitari 2006).
· Laitetarkastelut. Laitetarkasteluiden tavoitteena
oli saada käsitys sairaankuljetustyössä käytettävistä ambulanssin varustukseen kuuluvista laitteista. Ambulanssissa käytettyjä laitteita ja niiden
toimivuutta selvitettiin vertaamalla seitsemän
ambulanssin ratkaisuja standardin SFS-EN 1789
ja standardiehdotuksen prEN 1789:2004 laitteille
asettamiin vaatimuksiin.
· Käytettävyystesti. Tavoitteena oli tutkia kahden
Suomen myydyimmän paarin ja yhden tyhjiöpatjan käytettävyyttä ja toimivuutta erilaisissa
käyttötehtävissä ohjatun käyttöskenaarion avulla. Tuotteiden testaukseen osallistui sekä kutakin
tuotemerkkiä normaalisti työssään käyttäviä sairaankuljettajia että tuotemerkkiä vain vähän tai ei
lainkaan käyttäneitä sairaankuljettajia. Yhteensä
testeihin osallistui 4 sairaankuljettajaparia. Testitilanne dokumentoitiin valokuvien, videoiden
ja testin jälkeen toteutetun puolistrukturoidun
kyselyn avulla.

3. SAIRAANKULJETUKSEN PERUSTEHTÄVÄ JA SEN MALLINTAMINEN
Sairaankuljettajien työ koostuu ensihoidollisista hälytystehtävistä, varallaolosta, koulutuksista, harjoittelusta ja laitteiden ja varusteiden ylläpitotehtävistä.
Työ voi sisältää myös johtamista tai taloudellista
vastuuta. Sairaankuljettajien suorittamien sairaankuljetustehtävien määrä työvuoron aikana vaihtelee
muun muassa työskentelypaikan, sairaankuljetussopimuksen, sairaankuljetuksen tason (perustason tai
hoitotason sairaankuljetus) ja organisaation käytössä olevien ambulanssien määrän mukaan. Pelastuslaitoksissa työskentelevät pelastajat tekevät
sairaankuljetustyön lisäksi usein myös palomiehen
ja pelastajan työtehtäviä. Yksityisissä sairaankuljetusyrityksissä yrityksen johto tekee myös sairaankuljetustyötä.
Hälytyksen kohteita ja hälytystehtäviä on vaikea
määritellä tarkasti, sillä näihin käsitteisiin sisältyvät
kaikki erilaiset sairaankuljetusyksikön suorittamat
tehtävät kahden sairaalan välisestä siirtokuljetuksesta suuronnettomuuden monipotilastilanteeseen
tai yksinäisestä vanhuksesta aggressiiviseen mielenterveyspotilaaseen. Erilaiset hälytystehtävät, potilaat, kohdepaikat, tehtävät tai ympäristöolosuhteet
tuovat eri osatehtäviin jatkuvasti muuttuvia erityispiirteitä, jotka sairaankuljettajien tulisi osata ottaa
huomioon ja ennakoida, joko jokapäiväisten toimintojen suunnittelussa tai sairaankuljetustehtävän
aikana. Turvallisuuden parantamisen näkökulmasta
erityisesti ennakoinnin merkitys ja ennakoitavuuden parantaminen korostuvat. Esimerkkinä ennakkosuunnittelusta voidaan mainita turvallisuusasiat
huomioon ottavan perehdytyssuunnitelman laatiminen asemalle tulevia harjoittelijoita varten. Tehtävän aikainen turvallisuuden huomioiva toiminnan
suunnittelu on esimerkiksi sitä, miten varaudutaan
ja toimitaan yksityisasunnossa olevien kotieläinten
kanssa.
Sairaankuljetustyön lukuisista muuttujista huolimatta sairaankuljetustehtävissä on samanlaisena

toistuvia osatehtäviä ja vaiheita, jotka eivät ole
riippuvaisia kulloinkin hoidettavan hälytystehtävän
luonteesta, hälytyskohteen sijainnista tai potilaasta.
Sairaankuljetuksen tehtävä jaettiin alla olevan kuvan (Kuva 5) mukaisesti seitsemään osatehtävään.
Tehtävämallinnuksen tuloksena sairaankuljetusyksikön yhden hälytystehtävän aikana suorittamat
osatehtävät on kukin edelleen jaettu pienempiin
yksittäisiin tehtäviin (kuva 6 ja liite A). Sairaankuljetustehtävän keskeiset osatehtävät ovat seuraavat:
1. Sairaankuljetustehtävä alkaa hätäkeskuksen sairaankuljetusyksikölle välittämästä hälytyksestä.
Hälytys suoritetaan hälytysohjeen mukaisesti ja
siitä käy ilmi tehtäväkoodi, kiireellisyysluokka
(ABCD) ja hälytyskohteen osoite tai muu sijaintitieto. Hätäkeskus käyttää tehtävien luokitteluun
tehtäväluokkaluetteloa, joka on yhteinen kaikille
hätäkeskustoimintaan osallistuville yksiköille. Tilanteeseen hälytetään A- ja B-kiireellisyysluokan
tehtävissä lähin, tarkoituksenmukaisin tai tilannepaikan nopeimmin tavoittava sairaankuljetusyksikkö.
2. Hälytyksen kuitattuaan sairaankuljettajat selvittävät kohteen sijainnin hätäkeskuksen antamien
tietojen, kartan tai GPS:n avulla, pukevat ylleen
tarvittavat työvaatteet, siirtyvät ambulanssiin ja
lähtevät kohteeseen.
3. Kohteeseen siirryttäessä ajonopeus, matkan pituus ja kommunikointi esimerkiksi hätäkeskuksen
tai muiden yksiköiden kanssa vaihtelee kunnan,
asemapaikan sijainnin ja hälytystehtävän mukaan. Esimerkiksi taajama-alueella ajoaika on
yleensä alle kymmenen minuuttia. Haja-asutusalueella kohteeseen pääsy voi kestää jopa useita
kymmeniä minuutteja. Perustehtävissä sairaankuljetusyksikkö siirtyy kohteeseen itsenäisesti,
mutta esimerkiksi vakavissa väkivaltatapauksissa
tai suuronnettomuuksissa tarvitaan ennakoivaa

Kuva 5. Sairaankuljetuksen osatehtävät.
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Kuva 6. Sairaankuljetustehtävän jako osatehtäviin.
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kommunikointia muiden kohteeseen matkalla
olevien tai kohteessa jo olevien pelastuslaitosten
tai poliisin yksiköiden kanssa,
4. Hälytyskohteessa toimiminen: Kohteessa sairaankuljettajatyöpari tekee tilannearvion, haastattelee
potilasta ja muita läsnä olevia henkilöitä antaa
tarvittavan ensihoidon ja tarvittaessa valmistelee potilaan kuljetusta varten. Potilaan tiedot ja
potilaalle annettu hoito kirjataan ensihoitokertomukseen. Potilas siirretään ambulanssiin joko
paareilla tai kantotuolilla, ellei hän itse kykene
kävelemään.
5. Potilaan kuljetus hoitolaitokseen tehdään joko
hälytysajona tai normaalina ajona riippuen potilaan tilasta ja sairaankuljettajien omasta tilannearvioinnista. Kuljetuksen aikana hoitajana
toimiva sairaankuljettaja on potilaan kanssa ambulanssin takana hoitotilassa. Kuljetuksen aikana
sairaankuljetusyksikkö ilmoittaa hätäkeskukselle
potilaan kuljetuskoodin ja yksikön varausasteen,
jonka avulla hätäkeskus kykenee priorisoimaan
kuljettamassa olevien yksiköiden käytettävyyttä
päällekkäistehtäviin.
6. Potilas luovutetaan hoitolaitoksessa ensiapupoliklinikalle tai suoraan osastolle. Potilas avustetaan
tarvittaessa paareilta tai kantotuolista sairaalasänkyyn. Tehtävä on suoritettu, kun sairaankuljettajat saavat ensihoitokertomukseen kuittauksen
vastaanottajalta.
7. Paluu asemapaikalle sisältää ajon hoitolaitoksesta
takaisin tukikohtaan tai suoraan uuteen hälytyskohteeseen. Pitkissä siirtokuljetuksissa paluumatkan pituus voi olla satoja kilometrejä.
X-tehtävät, joissa potilasta ei kuljeteta, ovat selkeä
tehtäväluokka, joka poikkeaa tästä sairaankuljetustehtävän kaavasta, sillä siinä joko ennen kohdetta
tai kohteessa käymisen jälkeen siirrytään suoraan
vaiheeseen “ajo tukikohtaan” (edellä kuvatun mallin
osatehtävät 5 ja 6 jäävät pois).
Tehtävämallinnuksen tieto on riskiarvioinnin lisäksi
hyödynnettävissä laitteiden käytön suunnittelussa ja
erilaisten varusteiden vaatimuksia asetettaessa. Tehtävämallinnusta on mahdollista hyödyntää myös eri
organisaatioiden yhteistoiminnan toimintatapojen
kehittämiseen tai sairaankuljetustehtävän aikaisen
johtamisen suunnittelussa. Tällöin tehtäväanalyysissä tulisi huomioida, mitä informaatiota sairaankuljettajat tarvitsevat kunkin tehtävän suorittamiseen,
mitä informaatiota he välittävät tai heidän tulisi
välittää muille sidosryhmille ja miten yhteistyö toteutuu eri osatehtävissä.
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4. SAIRAANKULJETUKSEN TURVALLISUUDEN NYKYTILA
4.1 Riskien arviointi
4.1.1 Työturvallisuusriskien arvioinnin
tulokset
Työturvallisuusriskien ja laatupoikkeamien arvioinnissa erilaisia vaara- ja poikkeamatilanteita tunnistettiin sairaankuljetuksen osatehtävistä yhteensä
134 kpl. Toteutuneita tai mahdollisia poikkeamatilanteita tunnistettiin yhteensä 53 kpl ja toteutuneita tai mahdollisia vaaratilanteita yhteensä 81 kpl.
(Kuva 7)
Noin puolet kaikista osatehtävissä havaituista vaaraja poikkeamatilanteista (45 % poikkeamatilanteista
ja 51 % vaaratilanteista) liittyi sairaankuljetustyöparin toimintaan erilaisissa hälytyskohteissa. Myös
kaikista muista osatehtävistä tunnistettiin sekä vaara- että poikkeamatilanteita.
Kun tarkastellaan erikseen sairaankuljettajien terveyteen tai turvallisuuteen vaikuttavia vaaratilanteita, havaitaan että ne jakaantuvat ensinnäkin yhden
sairaankuljetustehtävän aikana usealle eri osatehtävälle (Kuva 7) ja toiseksi vaaratilanteet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia (Kuva 8). Työsuojelun koko
kirjo on edustettuna sairaankuljettajien työssä; työ
sisältää sekä henkistä että fyysistä kuormittumista, altistumista kemiallisille ja biologisille tekijöille
mutta myös merkittävässä määrin tapaturman vaaroja. Juuri riskien moninaisuuden vuoksi on tärkeää
kyetä erottamaan joukosta sairaankuljettajien turvallisuuden ja terveyden kannalta merkittävimmät
riskit, jo pelkästään sen vuoksi, että toimenpiteet
riskien pienentämiseksi voidaan kohdistaa oikein.

Luokittelun perusteella merkittävimmiksi sairaankuljettajien työn riskeiksi määritettiin taulukossa 1
esitetyt riskitekijät.
Riskien arvioinnin tuloksia on tarkemmin osatehtävittäin ja riskilajeittain tarkasteltu liitteen D taulukossa.

4.1.2 Henkilöriskien arvioinnin tulokset
Tässä yhteydessä henkilöriskeillä tarkoitetaan kaikkia organisaation henkilöstöön liittyviä terveys- ja
turvallisuusriskejä sekä henkilöstön osaamiseen,
johtamiseen ja henkilöstöhallintoon liittyviä riskejä.
Riskitarkastelun tuloksena todettiin, että osaava ja
ammattitaitoinen henkilöstö on sairaankuljetusalallakin organisaation kriittisin resurssi. Uusia ja entistä
parempia ambulansseja voi ostaa, mutta oikean henkilön löytäminen oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan
on joskus vaikeaa.
Sairaankuljetusalan ongelmana on, että erityisesti pienissä sairaankuljetusyrityksissä ohjeet ovat
pääasiassa suullisia – yrityksissä ei useinkaan ole
kirjallisia ohjeita. Uusien työntekijöiden tai harjoittelijoiden työhönopastukseen ja perehdyttämiseen
ei ole määritelty toimintatapoja, eikä kunnollisia
perehdytysaineistoja ole olemassa. Työhön ja ”talon
tapoihin” opitaan sitä tekemällä.
Henkisen ja fyysisen kuormittumisen riski on sairaankuljetusalalla kokonaisuus, joka on sairaankuljetusyrittäjien mukaan merkittävämpi poissaolotekijä
kuin esimerkiksi tapaturmat. Liiallista kuormittumista tai siihen johtaneita syytekijöitä on joskus vai-

Hälytys
Lähtö Hälytys
Lähtö
Ajo kohteeseen
Ajo kohteeseen
Kohteessa
Kohteessa
Johtaminen ja organisointi
Johtaminen ja organisointi
Ajo sairaalaan
Ajo sairaalaan
Ensiavussa
Ensiavussa
Paluu Paluu
Asemapaikalla
Asemapaikalla
Poikkeamatilanteiden jakauma (N=53)

Vaaratilanteiden jakauma (N=81)

Kuva 7. Riskianalyysissä havaittujen sairaankuljetustehtävään liittyvien poikkeama- ja vaaratilanteiden jakauma osatehtävittäin.
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Taulukko 1. Työturvallisuusriskien arvioinnissa merkittävimmiksi nousseet sairaankuljetustyön riskitekijät ja yhteenveto
niihin kirjatuista havainnoista.

Riskitekijä

Selitteitä ja havaintoja

Hälytysajo, liikenne ja
työskentely liikkuvassa
ambulanssissa

- Onnettomuusvaara muun liikenteen kanssa.
- Hälytysajotaito: ajoreitit ja ajon tasaisuus, paikkakuntatuntemus.
- Turvavöiden käyttämättömyys hoitotilanteissa.
- Ambulanssin sisätilaturvallisuus: ahtaat tilat, terävät reunat, laitteiden sijoittelu
ja kiinnitykset.
- Ambulanssin siisteys.
- Yleinen liikennekulttuuri.

Potilaiden nostot ja
siirrot

- Potilaan nosto kohteessa paareille tai kantotuoliin: vaikeita nostoasentoja, potilas
voi olla hankalassa paikassa.
- Paarin nosto lattiatasosta ylös.
- Kantotuolin tai paarien kantaminen kohteesta ambulanssiin – pitkä staattinen kantotilanne.
- Kantotuolin nosto ambulanssiin.
- Potilaan siirtäminen ambulanssissa kantotuolista paareille.
- Potilaan siirto paareilta tai kantotuolista sairaalasänkyyn.
- Potilassiirtojen kuormittavuutta lisäävät mukana kuljetettavat hoitovälineet.

Hälytykseen liittyvä
turvallisuusinformaatio
ja hälytyksen vastaanottaminen

- Hälytyksessä välitettävä (turvallisuus-)informaatio ja ennakkotieto: tiedot potilaan
infektioista, ennakkotieto väkivallan uhasta, monipotilastilanteista saatavilla oleva
tieto.
- Monen yksikön yhteislähdöt.
- Lähtö hälytykseen yöaikaan, pimeässä tai suoraan unesta.
- Tiedonsiirtojärjestelmien toimintahäiriöt.

Yhteistyön toimimattomuuteen liittyvät riskit

- Sairaankuljetusyksikön sisäinen yhteistyö: Työparin sisäinen yhteistyö ja työroolit. Selkeä vastuiden ja työtehtävien jako ja vastuun kantaminen. Työnjaon tasapuolisuus.
- Sairaankuljetusyksiköiden välinen yhteistyö: Hoitovastuun ottaminen ja vastuun
kantaminen koko tehtävän ajan. Yhteistyö eri organisaatioiden perus- ja hoitoyksiköiden välillä.
- Eri organisaatioiden ja yksiköiden välinen yhteistyö hälytystehtävän aikana erityisesti
johtovastuun omaavan osapuolten kanssa. Tilanteen ja hoidon johtaminen kohteessa.
Suuronnettomuustilanteet.
- Kiireellisyysluokitusten epäselvyydet laitossiirtojen yhteydessä.
- Yhteistyö ensiavussa toimivan henkilöstön kanssa.

Liukastuminen tai kompastuminen

- Riski liittyy erityisesti seuraaviin tilanteisiin: astuminen ulos ambulanssista, potilassiirrot, hoitotarvikkeiden kantaminen.
- Työskentely ulkotiloissa erilaisissa kohteissa: liukkaat pinnat, hiekoittamattomuus,
jää, lumi.
- Työkohteiden huono valaistus.
- Väärät jalkineet.
- Kiire lisää liukastumisen todennäköisyyttä.

Riskikohteet

- Tieliikenneonnettomuuspaikka, yksiköiden oikea pysäköinti onnettomuuspaikalle.
- Yksityisasunnot: niissä olevat henkilöt, lemmikkieläimet, aseet ja työkalut.
- Tietyt ravintolat ja yökerhot: melu, ahtaat ja huonosti valaistut työskentelytilat,
paljon sivullisia.
- Ei käytössä kohteessa vaadittavia suojaimia.

Väkivallan uhka

- Aggressiivisesti käyttäytyvät potilaat, omaiset tai sivulliset. Päihteiden alaisia tai
mielenterveyspotilaita.
- Väkivaltatilanteet: puukotus, ampuminen, tappelu
- Väkivaltaiselta vaikuttavan potilaan tai sivullisten kanssa ei osata toimia oikein. Oma
tai työparin käytös voi provosoida väkivaltaista henkilöä.
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sairaankuljetuksessa
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Kuva 8. Riskien arvioinnissa havaittujen vaaratilanteiden
luokittelu erilaisten syytekijöiden mukaan. Mukana ovat
kaikkiin osatehtäviin tunnistetut vaaratilanteet (N=81).

Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa tai tilannetta sairaankuljettajien työssä, josta olisi voinut
syntyä työtapaturma, onnettomuus tai muita haitallisia seurauksia. Vaaratilanteessa vakavat haitalliset seuraukset ovat jääneet kuitenkin toteutumatta. Vaaratilanteet pitävät sisällään myös läheltä piti
–tilanteiksi kutsutut tapahtumat, jotka eivät johda
henkilö- tai omaisuusvahinkoihin tai muunlaisiin
menetyksiin (OHSAS 18001 2003). Vaaratilanteiden
raportointi lisää työntekijöiden tietoja onnettomuusja tapaturmariskeistä sekä luo mahdollisuuden lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta työntekijöiden ja
työnantajan välillä arkisista työhön liittyvistä asioista (Kjellen 2000).
Vaaratilanteiden, tapaturmien ja suuronnettomuuksien määrällistä suhdetta on pohdittu useissa tutkimuksissa. Tyypillisesti suhdetta kuvataan kolmion tai
ns. jäävuorimallin avulla, jossa jokaista yhtä vakavaa
tapausta kohti esiintyy suuri määrä lievempiä tapauksia ja vielä suurempi määrä vaaratilanteita. Tutkimuksissa on myös havaittu, että vaaratilanteiden
raportoinnin määrällinen kasvu vähentää yritysten
tapaturmataajuutta. Tämän vuoksi ilmoitettujen
vaaratilanteiden lukumäärää on alettu pitää yhtenä
positiivisista turvallisuustoiminnan indikaattoreista
(Jones ja muut 1999). Tällainen kehitys on voimistanut erityisesti vaaratilanneraporttien määrällistä
seurantaa.

Kuva 9. Sairaankuljetuksen keskeiset henkilöriskit. Ote sairaankuljetuksen riskikartasta (Liite F).
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Vaaratilanteiden määrällinen rekisteröinti ei kuitenkaan riitä turvallisuuden ennakoivaan parantamiseen
tai tapaturmien ehkäisyyn. Vaaratilanneraportointi
on osa yrityksen kokonaisvaltaista turvallisuuden kehittämistä, ja se on voimakkaasti sidoksissa yrityksen organisaatioon, johtamiskulttuuriin ja erityisesti
moniin turvallisuustoiminnan osa-alueisiin, kuten
työsuojelutoimintaan, ohjeistukseen ja perehdytyk-
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Kuva 10. Vaaratilanneseurannan aikana palautettujen ilmoitusten jakautuminen (N=55).

seen sekä riskien arviointiin.
Kolmen kuukauden seurantajakson aikana neljältä
asemalta palautettiin yhteensä 55 vaaratilanneilmoituslomaketta (suluissa on kuukauden jaksoina
palautettujen lomakkeiden määrä):

Asema A: 12 kpl (6 + 4 + 2)

n. 300 tehtävää / kk

Asema C: 11 kpl (6 + 5 + 0)
Asema B: 19 kpl (16 + 0 + 3) n. 520 tehtävää / kk
Asema D: 13 kpl (5 + 5 + 3)

n. 150 tehtävää / kk

Yhteensä 55 kpl

Eri asemilta palautettiin ilmoituksia sattuneista
vaaratilanteista suunnilleen sama määrä, mutta
palautettujen vaaratilanneilmoitusten määrä vaihteli siten, että yksittäiseltä asemalta palautettiin
kuukauden seurantajaksolta 0 – 16 ilmoitusta sattuneesta vaaratilanteesta. Seurannan aikana tiedettiin sattuneen vakavia fyysiseen turvallisuuteen
ja henkiseen kuormittumiseen liittyneitä vaaratilanteita, joista ei kuitenkaan saatu kirjallista ilmoitusta. Ainoastaan yhden aseman henkilöstön omien
kommenttien mukaan ilmoituslomake oli täytetty
kaikista seurantajakson aikana sattuneista vaaratilanteista. Tämä asema oli seurantaan osallistunut
yksityinen sairaankuljetusyritys.

Tehtyjen vaaratilanneilmoitusten jakautuminen ennalta annettuihin vaaratilanneluokkiin jaoteltuna on
esitetty alla (Kuva 10). Vaaratilanneluokat käyvät
ilmi liitteenä E olevasta vaaratilanneilmoituslomakkeesta.
31 % kaikista seurantajakson aikana tehdyistä vaaratilanneilmoituksista käsitteli väkivallan uhkatilanteita (ks. taulukko 3, s. 26). Tämä tulos on yhdenmukainen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen
läheltä piti –tilanteiden seurannan kanssa, jossa
eniten läheltä piti –tilanteita sattui juuri väkivaltatilanteisiin liittyen (Rahola 2002). Toiseksi eniten
seurantajaksolla tehtiin ilmoituksia liikenteessä sattuneista vaaratilanteista, ja näitä olivat esimerkiksi
täpärästi hälytysajossa vältetty törmäystilanne tai
turvavöiden käyttämättä jättäminen. Suurin osa hygieniaan tai infektioihin liittyvistä vaaratilanteista
liittyi käytettyihin neuloihin tai lääkeampulleihin.
Esimerkkejä seurannassa raportoiduista vaaratilanteista on kuvattu aihealueittain luvussa 4.4.
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Kuva 11. Pelastuslaitosten sairaankuljetuksen tapaturmat syytekijöittäin, N=168.
(TVL 2005)

4.3 Sairaankuljetuksen työtapaturmat
4.3.1 Tapaturmatilastot
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tapaturmatilastosta löydettiin palomiehille luokiteltuja tapaturmia
tarkastelujaksolta, tammikuusta 2003 huhtikuuhun
2004 yhteensä 613 kpl. Näistä 170 kappaletta eli
noin 28 % pystyttiin tapaturmakuvauksen perusteella identiﬁoimaan ja luokittelemaan sairaankuljetuksen1 tapaturmiksi. 170 kappaletta oli luokiteltavissa

liikuntatapaturmiksi ja loput muissa, muun muassa
palo- ja pelastustehtävissä sattuneiksi tapaturmiksi.
(TVL 2005)
Pelastuslaitosten sairaankuljetuksessa ja ensivastetehtävissä sattuneet tapaturmat ovat kohdistuneet
yleensä jalkoihin tai selkään äkillisen fyysisen kuormituksen seurauksena tai liittyen putoamiseen, hyppäämiseen, kaatumiseen tai liukastumiseen (Kuva
11).
Koska tapaturmatilastossa ei ole eritelty sairaankuljetukseen liittyviä tai ammattinimikkeelle ”sai-

Tilastotietojen perusteella ei voida erotella pelastuslaitoksen henkilöstölle sairaankuljetustehtävissä ja ensivastetehtävissä sattuneita tapaturmia, joten ne on kaikki tässä tutkimuksessa luokiteltu pelastuslaitoksissa sattuneiksi sairaankuljetuksen tapaturmiksi.
1
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Sairaankuljetus- ja
ensivastetehtävät, 170 kpl
Muut, mm. pelastustehtävät,
273 kpl
Liikuntaharjoittelu, 170 kpl

Kuva 12. Pelastuslaitosten tapaturmat 2003-4/2004. N=613 (TVL 2005).

raankuljettaja” sattuneita tapaturmia, yksityisten
sairaankuljetusyritysten tapaturmailmoituksia on
hyvin vaikeaa erotella sosiaali- ja terveydenhoitoalan tapaturmista. Tapaturmatilastosta ovat löydettävissä vain ne yksittäiset tapaukset, joissa sairaankuljetuksen väline (ambulanssi, kantotuoli, paarit)
on ollut osallisena tapahtumassa tai joita osataan
muuten etsiä avainsanojen avulla. Pelastuslaitosten
henkilöstön osalta sairaankuljetuksen tapaturmien ja poissaolojen selvittämistä vaikeuttaa se, että
tilastossa heille sattuneet tapaturmat luokitellaan
ammattinimikkeen “palomies” mukaan. Näin on
myös muussa kunta-alan tilastoihin perustuvassa
turvallisuusseurannassa (vrt. esim. Vahtera ja muut
2002). Tapaturmien tutkimista vaikeuttaa lisäksi
sanallisten tapaturmakuvausten niukkuus. Joissain
tapauksissa tapaturmakuvauksessa oli kuvauksena
ainoastaan yksi sana, kun taas joistakin tapauksista
oli laadittu useamman rivin tapaturmakuvaus.

4.3.2 Yhden aluepelastuslaitoksen sairaankuljetustapaturmat
Seuraavissa kuvissa on esitetty yhteenveto yhden
aluepelastuslaitoksen vuosina 2003 ja 2004 tapaturmista (Kuva 13, Kuva 14). Kuten koko maan pelastuslaitoksissa (Kuva 12) yhdessä pelastuslaitoksessa
kahden vuoden aikana sattuneet tapaturmat jakautuvat kohtalaisen tasan sairaankuljetustehtävien,
palo- ja pelastustehtävien ja liikuntaharjoittelun

osalle. Sairaankuljetustapaturmia oli yhdessä pelastuslaitoksessa 33 % vuonna 2003 ja 31 % vuonna
2004 kaikista työtapaturmista.
Tarkasteltaessa yhden pelastuslaitoksen tapaturmien jakautumista eri ikäryhmien työntekijöille, havaitaan että 30–35 -vuotiaiden ikäluokassa on kahtena
peräkkäisenä vuotena sattunut eniten tapaturmia.
Työtapaturmien jakauma on muissa ikäryhmissä ollut tasainen.
Kuvassa 15 on esitetty edellä kuvatuista tapaturmista työntekijöiden itsensä tekemistä tapaturmakuvauksista poimittuja avainsanoja. Avainsanoja
haettiin erikseen syy- ja seuraustekijöille. Kuten on
havaittavissa, nostoista aiheutuneet selkävammat
ovat yleisin tapaturman aiheuttaja. Pelastuslaitosten välillä on suuria eroja tapaturmien suhteen.
Tämä käy ilmi toisesta pelastuslaitosten sairaankuljetustyössä sattuneita tapaturmia selvittäneestä
tutkimuksesta, jossa vuoden seurantajaksolla sattui
eniten verialtistustapaturmia, väkivaltatapaturmia
ja liikennetapaturmia. Tässä seurannassa työergonomiaan liittyviä tapaturmia ei sattunut lainkaan
(Rahola 2002).
Luvussa 4.4 on tarkemmin tarkasteltu viittä riskien
arvioinnin, vaaratilanneselvityksen ja tapaturmatilastojen perusteella merkittäväksi noussutta sairaankuljetuksen turvallisuuden kannalta keskeistä
osa-aluetta.
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Kuva 15. Pelastuslaitoksen
tapaturmakuvauksista
poimittuja avainsanoja.

Taulukko 2. Sairaankuljetustyön työasentojen kuormittavuus tuki- ja liikuntaelimistön kannalta (mukaillen LindqvistVirkamäki ja muut 2002).
Menetelmät/ Eri vaihtoehdot

Kuormittavat asennot

Ensihoitovälineiden otto
ambulanssista

Paarit/kantotuoli
Lääkelaukku
Deﬁbrillaattori
Happi-/Imulaite

Nosto
Kumartelu

Ergonomia

Ensihoitovälineiden vienti
kohteeseen

Kantamalla
Työntämällä tuolissa tai
paarien päällä

Nostaminen
Kantaminen
Työntövoima

Ahtaat tilat
Portaat
Ergonomia

Ensihoitovälineiden nostelu
Potilaan siirtäminen

Nostaminen
Kantaminen
Kumartelu
Kiertyminen
Kyykistely
Polvillaan oleminen

Ahtaat tilat
Potilaan paino
Potilaan kunto
Hoitokorkeus
Nostokorkeus
Ergonomia

Potilaan kuljetus
ambulanssiin

Avustamalla
Tuolilla työntäen/
kantamalla
Paarilla työntäen/ kantamalla
Ensihoitovälineiden kanto

Nosto
Kantaminen
Kumartelu
Kyykistely
Työntövoima

Välineiden kunto ja
käyttötaito
Tasoerot
Siirtomatka
Maasto
Portaat
Hissin koko
Ergonomia

Potilaan siirto ambulanssiin

Avustamalla
Tuolilla nostaen
Paarilla työntäen/ nostaen
Ensihoitovälineiden nostot
Potilaan siirto ambulanssissa
tuolilta paareille

Nostot
Kantaminen
Kumartelu
Kyykistely
Työntövoima
Kiertyminen

Välineiden kunto ja
käyttötaito
Potilaan kunto
Ahtaus
Ergonomia

Potilaan hoito autossa

Paarilla
Tuolissa

Kumartelu
Kiertyminen

Ahtaus
Epävakaus
Potilaan kunto
Ergonomia

Siirto ambulanssista hoitolaitokseen

Avustamalla
Tuolissa
Paareille

Nostot
Kumartelu
Kyykistely
Työntövoima
Kiertyminen

Välineiden kunto ja
käyttötaito
Potilaan paino
Potilaan kunto
Ergonomia

Siirto sairaalasänkyyn

Avustaen
Nostamalla
Siirtonosto

Nostot
Kumartelu
Kurkottelu

Nostokorkeus
Potilaan paino
Potilaan kunto
Apuvoima

Hoitotilanne

Muita vaikuttavia
tekijöitä
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4.4 Keskeisiä sairaankuljettajien
työturvallisuuden osa-alueita
4.4.1 Potilassiirrot
Vahingoittunut siirsi painavaa vuodepotilasta sängystä ambulanssin paareille nostamalla. Joutui kurottamaan nostaessa, tasapaino horjahti ja selkä venähti
(TVL 2005)
Potilasta siirrettäessä paareilta toiselle työkaveri vetäisi potilasta oletettua nopeammin, jolloin selkä venähti. Potilas painoi 100 kg. (TVL 2005)
Liukastunut ulkona kaatuen selälleen, nostaessa potilasta kantotuolilla autoon. (TVL 2005)
Sekava potilas, epäilty aivoverenkiertohäiriö. Potilaan
paino reilusti yli 100 kg. Paareja ei saatu huoneeseen
sisään, nostettaessa potilas laittaa hanttiin ja käyttäytyy sekavasti. Siirron aikana potilas liikkuu. Työasennot
vaikeat, nosto- ja siirtoasennot käyvät selälle. Toinen
sairaankuljettaja ottaa potilasta takaa rinnan ympäri
kiinni, toinen edestä jaloista kiinni, oviaukko oli ahdas.
(SaTuRH -hankkeen vaaratilanneseuranta)
A-tehtävä, potilasta oltiin kantamassa paareilla autoon. Sisään työntäessä jalkani lipsahti kaivonkannen
reunan kohdalla ja paarit putosivat muutaman sentin,
onneksi omille pyörilleen. Pelastustie oli liukas ja kapea,
kun auto ajettiin oven eteen se jäi kallelleen koska toisen puolen pyörät olivat jo jääpenkereen päällä. Auto
oli kiireessä pysäköity niin, että kaivonkansi, jonka
reunoilla oli yli 5 cm jääkerrostuma, jäi juuri huonolle
kohdalle kun paareja työnnettiin autoon. (SaTuRH hankkeen vaaratilanneseuranta)
Yhden hälytystehtävän aikana sairaankuljettajat
suorittavat useita erilaisia voimia vaativia nostoja kantotehtäviä. Työn fyysistä kuormittavuutta lisäävät esimerkiksi huonot työasennot, nostettavan
taakan paino (potilas, paarit tai kantotuoli, hoitovälineet), taakan epävarmuus ja epätasapaino sekä
huonot nostokorkeudet. Käytännössä hälytystehtävien aikaiset työolosuhteet ovat usein huomattavasti
hankalammat kuin esimerkiksi yleensä testeissä ja
koulutuksessa käytetyissä sisätiloissa muun muassa alustan epätasaisuuden, liukkauden, säätilan tai
käytettävissä olevan tilan suhteen. Nostojen kuormittavuutta lisää se, että ei ole olemassa yhdenmukaisia käytäntöjä potilaan nosto- ja siirtotilanteisiin
(Vehmasvaara 2005).
Huomattava on myös se, että potilassiirrot kuuluvat niihin sairaankuljetuksen osatehtäviin, joista
tehdään eniten potilasvahinkoilmoituksia. Tyypilli-
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siin potilasvahinkoilmoituksiin kuuluvat esimerkiksi
potilaan putoaminen paareilta tai kantotuolista tai
paarin vioista potilaalle aiheutuvat vammat (Palonen
2005). Potilassiirrot edellyttävät siis sairaankuljettajilta fyysisen voiman lisäksi jatkuvaa tarkkuutta.
Taulukko 2 kuvaa sairaankuljetustyön työasentojen
kuormittavuutta tuki- ja liikuntaelimistön kannalta.
Taulukon avulla voidaan esimerkiksi arvioida työntekijän kuormittumista eri osatehtävissä.
Sairaankuljetuksen fyysisesti kuormittavimmat usein
toistuvat nostot ovat (Linqvist-Virkamäki ja muut
2002 ja Vehmasvaara 2005):
- potilaan nostaminen kantotuolilla ambulanssiin,
erityisesti ambulanssin sisältä käsin kantotuolia
nostavan henkilön kannalta
- potilaan siirtäminen ambulanssissa kantotuolilta
paarille
- noston alkuvaihe nostettaessa paarit ylös lattiatasosta
- vedettäessä potilas vuoteesta paareille.
Esimerkiksi kantotuolin nostaminen ambulanssiin
tuottaa lantiorangalle kovan kuormituksen ja siten
suuren loukkaantumisriskin. Toistaiseksi Suomessa ei ole olemassa hyviä ratkaisuja kuormituksen
pienentämiseksi. Esimerkiksi rampin käyttäminen
pienentää kuormitusta, mutta ratkaisu kuormituksen pienentämiseksi ei ole riittävä. Tulevaisuudessa
tarvitaan uusia tapoja nostaa, nostattaa tai siirtää
kantotuolissa oleva potilas ambulanssiin (Ferreira
& Stanley 2005). Huomioitavaa on, että potilaan
kuljettaminen ajon aikana kantotuolissa ei ole sallittua, elleivät kantotuoli ja potilaan kiinnittäminen
turvavöillä ole tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä.
Sairaankuljettajat eivät yleisesti itse pidä työssä
suoritettuja nosto- ja siirtotehtäviä erityisen kuormittavina. Hälytyskohteissa suoritettaviin hankaliin
nostoihin saadaan apua esimerkiksi toiselta sairaankuljetusyksiköltä tai pelastusyksiköltä aiempaa
helpommin. Kuormittavia nostoja esiintyy myös jätettäessä tai haettaessa potilasta hoitolaitoksesta.
Usein sairaankuljettajat eivät saa, eivätkä myöskään
pyydä nostoapua sairaalan henkilökunnalta. Nostoa
keventävien apuvälineiden käyttö on vähäistä. Potilaan omaa siirtymistä pyritään toisaalta tukemaan ja
hyödyntämään. Koska nostoihin ja siirtoihin liittyvät
tapaturmat nousevat selvästi esille tapaturmatilastoissa on nostojen kuormittavuuteen jatkuvasti syytä kiinnittää huomiota.
NIOSH:n (National Institute of Occupational Safety
and Health) julkaiseman nostokaavan avulla voidaan

Kuva 16. Potilaan nostaminen paarilla maasta on yksi sairaankuljetustyön fyysisesti kuormittavimmista toistuvista
tehtävistä. Tässä nostotehtävässä molempien sairaankuljettajien nostoindeksi on 3.21 (Toivonen ja muut, 2006).

Kuva 17. Sairaankuljettajan noston kuormittavuuden arviointia.

määrittää suosituksia tavanomaisille nostoille. Kaavan avulla voidaan laskea suositeltu enimmäisnostotaakka, jonka melkein kaikki terveet henkilöt voivat
nostaa kohtuullisen ajan ilman kohonnutta riskiä
saada nostamisesta aiheutuva selkävaiva. Melkein
kaikki tarkoittaa 99 % miehistä ja 75 % naisista
Yhdysvaltain työväestön keskuudessa. Ihanteellisessa nostotilanteessa enimmäistaakkasuositus on 23
kg. Kaavalla lasketaan nostoindeksi, NI, joka mittaa
selkävaivojen riskiä. NIOSH:n mukaan on todennäköistä, että osalle työntekijöistä aiheutuu kohonnut
selkävaivojen riski nostotöissä, jossa NI > 1,0. Lähes
kaikkien asiantuntijoiden mukaan jokaisella työntekijällä riski kohoaa, jos NI on yli 3. Nostokaava ja
nostoindeksi perustuvat käsitykseen, että nostojen
aiheuttamat selkävaivat lisääntyvät noston kuormittavuuden kasvaessa. (Toivonen ja muut 2006)
Kuvassa 17 vasemmalla olevan ensihoitajan nostokorkeus on 199 cm. NIOSH:n nostoindeksillä ei
voida arvioida hänen nostotilanteensa kuormittavuutta, koska indeksissä yli 175 cm:n korkeuteen
nostettaessa tulee tulokseksi 0. Tämän voi tulkita
siten, että tällaisia nostoja ei tulisi suorittaa. Lisäksi
ensihoitajan selän taaksetaivutus kulma on 25 º, joka
on todettu erittäin kuormittavaksi. Kuvassa oikealla
olevan ensihoitajan nostoindeksi on 0,74. (Toivonen
ja muut, 2006)
Perusperiaatteena on, että kaikki sairaankuljetustehtävissä toimivat ovat saaneet koulutusta oikeista nostotavoista, nostotilanteiden ergonomiasta
ja nostoon käytettyjen apuvälineiden toiminnasta.
Koska nostotilanteet voivat usein olla ennalta arvaamattomia ja sairaankuljettajien huomio voi olla
kiinnittyneenä muihin asioihin – kuten potilaan
tilaan –, tulee oikeiden nostotekniikoiden toimia
täysin luonnollisesti. Näin ei aina ole laita edes
simuloiduissa nostotilanteissa. Yksi tähän vaikuttavista tekijöistä on nostettavien laitteiden muotoilu tai toimintaperiaate. Nykyiset ratkaisut eivät
aina mahdollista ergonomista nostoa. Esimerkiksi
nostettaessa tai laskettaessa kantopaaria lattialle
ergonomisen nostoasennon huomioiminen on vaikeaa. Sairaankuljettajat korostivatkin ylläpitävän
koulutuksen ja lisäkoulutuksen merkitystä oikeiden
nostotekniikoiden, nostoapuvälineiden ja erityisesti
paarien ergonomisessa käytössä.
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4.4.2 Liikenne
Hälytysajossa ollut ambulanssi kaatui potilas ja saattajat mukanaan varhain torstaiaamuna. Ambulanssimiehistön lisäksi autossa oli potilas ja kaksi saattajaa,
jotka kuljetettiin tarkastukseen sairaalaan. Kukaan
autossa olleista ei poliisin sairaalasta saaman tiedon
mukaan loukkaantunut vakavasti törmäyksessä. Tieturma tapahtui räntäsateessa sohjoisella tiellä kello
5.55, kun kuljettaja menetti auton hallinnan. Ambulanssi törmäsi ohituskaistalla keulastaan keskikaiteeseen, kaatui kyljelleen ja liukui noin 90 metriä. (Iltalehti
5.2.2004)
Hälytysajossa (hälytysvalot + sireenit päällä + suuntavilkku) vasemmalle kääntyessä vastaantuleva henkilöauto ensin näytti hidastavan ja laskevan meille
tietä, mutta jatkoikin sitten vauhdilla matkaa suoraan
ambulanssin edestä. Ehdittiin kuitenkin jarruttaa ambulanssilla. Tie oli valoisa ja näkyvyys hyvä. (SaTuRH
-hankkeen vaaratilanneseuranta)
Hälytysajossa olleen ambulanssin edessä hlöauto ja
linja-auto, hlöauto väisti tien oik. reunaan. Ambulanssin lähtiessä ohittamaan myös linja-auto lähti
ohittamaan edellä ajanutta hlöautoa -> ambulanssi
joutui äkkinäisellä liikkeellä väistämään linja-autoa
tien vas. reunaan. Seurauksena hlöauto, linja-auto
ja ambulanssi rinnakkain eikä tilaa vastaantulevalle
liikenteelle, nopeutta n. 80 km/h. (SaTuRH -hankkeen
vaaratilanneseuranta)
Liikenne on sairaankuljetustyön turvallisuuden
tärkeä osa-alue merkittävien onnettomuusriskien
vuoksi ja koska sairaankuljettajat saattavat viettää
suurimman osan työajastaan liikenteessä. Liikenteen
riskiä lisää muuta liikennevirtaa nopeammin tehtävä
hälytysajo. Potilaan hoitaminen ja tarkkailu jatkuu
kuljetuksen aikana, jolloin toinen sairaankuljettajista tekee hoitotyötä liikkuvassa ambulanssissa usein
ilman turvavöitä. Kasvaneet sairaanhoitopiirit ja
yöpäivystysten siirtyminen isompiin sairaaloihin on
lisännyt ja tulee edelleen lisäämään ajettujen kilometrien ja liikenteessä käytetyn työajan määrää.
Työn aikainen liikenne muodostaa sairaankuljetuksen suurimman kuolemaan johtavan tapaturmariskin, minkä vuoksi ambulanssien turvallisuuteen ja
sairaankuljettajien liikennekoulutuksen ja -kulttuurin jatkuvaan parantamiseen tulisi kiinnittää
erityistä huomiota (Maguire ja muut 2002). Ambulanssikolareita ja niissä aiheutuvia sairaankuljettajien tapaturmaisia loukkaantumisia sattuu lukumääräisesti enemmän kaupunkiympäristöissä, kun
taas maaseutuympäristössä osalliset loukkaantuvat
vakavammin (Maguire ja muut 2002). Syitä tähän
löytyi muun muassa suuremmista tilannenopeuksista ja turvavöiden vähäisemmästä käytöstä (Weiss
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Kuva 18. Helsingin Sanomien pikkuilmoituksia ambulanssionnettomuuksista samalta viikolta marraskuussa 2005.

ja muut 2001).
Turvavöiden käyttö on yksi keskeisimpiä turvallisuustoimenpiteitä sairaankuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi (Becker ja muut 2003).
Hankkeessa toteutetun kyselyn (Suomen sairaankuljetusliiton jäsenyritykset, 2005, n=50) mukaan
suurin osa sairaankuljettajista käyttää turvavyötä
toimiessaan ambulanssin kuljettajana. Turvavyön
käytöllä omassa autossa ja kuljettajana hälytysajossa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Toisaalta
voidaan luotettavasti 95 %:n (laskennassa valittu
taso) varmuudella todeta, että eri työtehtävissä turvavyön käyttö on harvinaisempaa kuin siviiliajossa.
Poikkeuksen tästä tekee siis hälytysajossa ajaminen,
jossa tilastollisesti merkittävää eroa ei ole. Kyselyyn
vastanneissa ero on kuitenkin 8.2 % -yksikköä (Kuva
19).
Kun verrataan turvavyön käyttöä vastaajien liikkuessa omalla autollaan siihen, miten he käyttävät turvavyötä työssään ambulanssissa saadaan seuraavat
tulokset: niistä henkilöistä, jotka ilmoittivat kyselyssä käyttävänsä aina turvavyötä ajaessaan omalla
autollaan (N=45):
95,5 %
25,0 %

ei pidä turvavyötä aina potilastilassa,
ei pidä turvavyötä aina muussa kuin
hälytysajossa,
23,3 % ei pidä turvavyötä aina apumiehen
paikalla,
11, 4 % ei pidä turvavyötä aina hälytysajossa.
Nämä tulokset ovat yhdenmukaisia aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa tehtyjen havaintojen
kanssa, joissa on todettu, että turvavöiden käyttöaste ambulansseissa vaihtelee huomattavasti. (Larmon
ja muut 1993 ja Weiss ja muut2001):
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Kuva 19. Käytätkö turvavyötä aina? (N=49)

100 % käyttöaste ohjaamossa hälytysajon aikana
0 % ambulanssin takaosassa hälytysajon aikana
80 % onnettomuuteen joutuneessa ambulanssissa
olleista ihmisistä käytti turvavyötä.

Vahingoittunut oli osallisena sairaankuljetusajoneuvon tulipalon sammutuksessa ja kaasupullojen
poistossa autosta. Hän sai palovammoja selkäänsä ja
savumyrkytyksen.(TVL 2005)

Turvavöiden käyttämättömyyden syitä ambulanssin
takaosassa ovat mm. potilaan hoitamisen vaikeutuminen, liikkumisen vaikeutuminen, epämukavuus
ja työtehon aleneminen (Larmon ja muut 1993).
Ambulanssin takaosassa oleva hoitaja pystyy hyvin
käyttämään turvavyötä siirtokuljetuksen aikana, kun
potilaan tila on vakaa, mutta potilaiden hoitotoimenpiteiden ajaksi turvavyö on lähes poikkeuksetta
irrotettava. Hoitajan turvavyöratkaisuja olisikin kehittävä paremmin tukemaan käyttöä erilaisissa työtilanteissa hälytysajon ja siirtokuljetusten aikana.

Paarien takapyörien lukitus petti ja paarit romahtivat
maahan potilas päällä (SaTuRH -vaaratilanneseuranta)

4.4.3 Kalusto ja laitteet
Paarien pääpuolen nostokahva hajosi kuljetuksen aikana. Hengenahdistuspotilaan asento oli huono, kun
pääpuolta ei saatu ylös. ((SaTuRH -vaaratilanneseuranta)
Ajoneuvon latausvirtajohdon eristeet olivat vioittuneet
niin, että sähköjohdot olivat tulleet näkyviin. Johtoa oli
teipattukin jo kerran, eli se oli ollut useamman vuoron
ajan viallinen. ( SaTuRH -vaaratilanneseuranta)
Vahingoittunut oli lyönyt ambulanssissa päänsä väliseinään äkkijarrutuksessa. (TVL 2005)
Löi vasemman polven ambulanssin terävään
metallikulmaan.(TVL 2005)

Ambulanssin sisätilaturvallisuus
Ambulansseja koskevat liikenne- ja viestintäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön antamat lait,
asetukset ja vaatimukset. Vaatimukset koskevat sekä
ajoneuvon rakennetta ja liikenneturvallisuutta että
ambulanssissa työskentelevien henkilöiden turvallisuutta. Ambulansseja koskeva lainsäädäntö on kuvattu SaTuRH -hankkeessa tuotetussa työraportissa
(Sitari 2006).
Ambulanssiin asennettavien kalusteiden, laitteiden
ja komponenttien sijoittelussa on tärkeää tunnistaa niihin liittyvät mahdolliset vaarat ja laitteiden
rikkoontumisherkkyys, mutta myös arvioida niiden
käyttötarvetta ja käytettävyyttä eri hoitotilanteissa. Sisätilaturvallisuus on huomioitava myös ambulanssin ohjaamoon sijoitettavien laitteiden ja
materiaalien osalta, esimerkiksi lamput, kartat ja
raivauskalusto.
Ambulanssien merkittävimpinä puutteina sisätilaturvallisuuden osalta ovat:
· Terävät reunat hyllyissä ja kaapeissa sekä mm.
pistorasioiden, säätölaitteiden ja hoitolaitteiden
kiinnitysratkaisuissa.
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· Hoitolaitteita on sijoitettu ambulansseihin niin,
että henkilöt voivat kolhia niihin itsensä. Tämä
lienee seurausta voimassa olevista vaatimuksista
– hoitolaitteet ja niiden kiinnitysratkaisut on rajattu sisätilavaatimusten ulkopuolelle.

Paarien ja tyhjiöpatjan käytettävyys

· Hoitolaitteita ja -välineitä sekä muita tarvikkeita on autoissa kokonaan kiinnittämättä tai liian
heikoilla kiinnityksillä, mikä lisää loukkaantumisriskiä kolaritilanteessa.

Sairaankuljetuksen monipuolisissa käyttötilanteissa
ja erilaisten käyttäjien toimesta tapahtuvassa käytössä laitteiden ja välineiden kestävyys- ja käytettävyysominaisuudet korostuvat. Käytettävyystutkimuksen perusteella keskeisten sairaankuljetuksessa
käytettävien tuotteiden – paarin tai tyhjiöpatjan
– tärkeimpinä ominaisuuksina käytettävyyden kannalta nousivat esiin seuraavat ominaisuudet:

Uudemmissa ambulansseissa standardin vaatimukset ovat yleisesti aikaisempaa paremmin huomioitu
sekä valmistuksen että laitesijoittelun osalta.

- rakenteiden kestävyys ja toimivuus rajuissakin
käyttötilanteissa ja erilaisissa ympäristöolosuhteissa

Kysymys väliseinästä ambulanssin ohjaamon ja potilastilan välillä on puhuttanut sairaankuljetuspiirejä
viime vuosina. Valmisteilla olevassa eurooppalaisessa
standardissa EN 1789:1999/prA1:2004 määritellään
ambulanssiin kiinteä väliseinä ohjaamon ja potilastilan välille. Väliseinässä voi olla ovi, mutta se ei saa
olla auki ambulanssin ollessa liikenteessä. Suomi on
ilmeisesti lähes ainoa Euroopan maa, jossa tähän asti
on lähes poikkeuksetta ollut avoin kulkuyhteys ambulanssin ohjaamon ja potilastilan välillä. Suomen
Sairaankuljetusliitto ry:n jäsenyrityksille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin sairaankuljetusyrittäjien
mielipidettä ambulanssin ohjaamon ja potilastilan
välisestä kiinteärakenteisesta väliseinästä. Kyselyn
tulos vastannee ilmeisesti alalla tällä hetkellä vallalla olevaa mielipidettä eli noin 80 % vastanneista
(N=49) oli sitä mieltä, että väliseinää ei saisi muuttaa kiinteäksi. Vastaajat kommentoivat aihetta seuraavilla argumenteilla:

- tuotteen toimivuus eri tavoin vammautuneiden
tai sairastuneiden potilaiden hoidossa

- Siirtyminen ulkokautta ohjaamosta takaosaan on
hankalaa esim. talvella pakkasissa.
- Kuljettajan tulee päästä nopeasti auttamaan hätätilanteessa hoitotilaan potilasta ja hoitajaa.
- Kuljettaja tulee voida seurata tilannetta ambulanssin takaosassa.
- Parityöskentely: hoitajan on päästävä keskustelemaan ambulanssin kuljettajan kanssa niin ettei
potilas kuule.
- Liikkuminen ohjaamon ja potilastilan välillä on
tärkeää, esim. varusteiden haku, ajajan opastus.
- On ollut kiinteä jo > 7 vuotta. (ei ole ollut ongelmia), kuljettaja voi keskittyä rauhassa ajamiseen
pelkäämättä, että potilas “syöksyisi” ohjaamoon
häiritsemään ajoa.
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- käytön yksinkertaisuus
- erilaisten käyttötapojen nopea opittavuus
Vasta näiden kriteereiden jälkeen nousivat esiin sellaiset laitteiden ominaisuudet kuin
- keveys,
- muotoilu,
- käytön ergonomia tai
- ominaisuuksien monipuolisuus.
Paarin toimintaratkaisujen kehittämisen rinnalla
valmistajien tulee koko ajan panostaa myös pienien yksityiskohtien kehittämiseen, käytettävyyteen
ja toimintavarmuuteen. Esimerkiksi lukituksen tai
materiaalin toimimattomuus voi pilata muuten hyvän tuotteen ja tehdä siitä jopa vaarallisen. Myös
sairaankuljettajien omatoiminen käytön osaamisen
ylläpitäminen on tärkeää. Erään sairaankuljettajien
omin sanoin: ”pitääkin pitää porukalla paarisulkeiset
kun päästään takaisin asemalle”.
Sairaankuljetuksen muiden laitteiden toimivuus
Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n jäsenyrityksille
suunnatussa kyselyssä kysyttiin ongelmia ambulanssissa käytettävien elektronisten laitteiden käytössä. Kuten kuva 20 osoittaa sairaankuljetuksessa
käytettävät laitteet ja niiden huolto toimivat pääsääntöisesti hyvin. Kyselyn tulos vahvistaa kentältä
haastatteluin ja havainnoin saatua tulosta, jonka
mukaan potilaan hoitamiseen tarkoitetut laitteet
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Kuva 20. Ongelmat elektronisten laitteiden kanssa sairaankuljetuksessa (N=50, kaikkiin kohtiin eivät kaikki vastaajat olleet
vastanneet).

toimivat ja niiden käyttö osataan. Toisin sanoen jopa
yli 90 % vastaajista totesi, ettei laitteiden käytössä
ole ongelmia. Ongelmallisia laitteitta sairaankuljetuksessa ovat VIRVE ja erilaiset paikantamiseen
tarkoitetut laitteet. Paikannuslaitteiden vastauksia
analysoitaessa on huomioitava, että kohtaan oli
vastannut noin kolmasosa kaikista vastanneista
eli paikannuslaitteet eivät vielä ole ambulanssien
standarditekniikkaa ja niiden käyttö hälytystehtävän
apuna on uutta.

Nosto- ja siirtoapuvälineiden ongelmia kartoittaneen kysymyksen tulokset on esitetty alla olevassa
kuvassa. Kuten on havaittavissa käyttäjät olivat yleisesti tyytyväisiä käyttämiensä nosto- ja siirtoapuvälineiden toimintaan ja huoltoon. Noin 80 % kaikista
vastanneista ilmoitti, että heillä nosto- ja siirtoapuvälineet toimivat ilman merkittäviä ongelmia.
Suurimpana ongelmana nähtiin, ettei laitetta osata
käyttää oikein tehtävän vaatimalla tai valmistajan
tarkoittamalla tavalla.
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Kuva 21. Ongelmat nosto- ja siirtoapuvälineiden käytössä (N= 50, kaikkiin kohtiin eivät kaikki vastaajat olleet
vastanneet).
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4.4.4 Väkivalta
Juopunut potilas on kaatunut lyöden päänsä. Uhkailee pahoinpitelevänsä/ampuvansa hoitajan. Tarttuu
useasti kiinni, kielloista huolimatta. Lopulta hoitaja
on pakotettu irrottamaan uhkaavan kiinnipitämisen
lievää itsepuolustusta käyttäen. (SaTuRH –hankkeen
vaaratilanneseuranta)
Potilasta oltiin kuljettamassa terveyskeskukseen ambulanssissa moottoritiellä. Potilas alkoi yllättäen riehua, koska luuli häntä vietävän eri paikkaan. Potilas
pääsi luikahtamaan turvavöiden välistä irti ja pyrki
väkivalloin ohjaamoon. Kuljettaja sai pysäytettyä
auton, jolloin hoitava sairaankuljettaja pakeni takaovesta. Estäessään potilasta ottamasta ambulanssia haltuunsa kuljettaja nyrjäytti selkänsä. SaTuRH
–hankkeen vaaratilanneseuranta)
Oli siirtämässä psykologista potilasta ambulanssiin.
Potilas rupesi vastustelemaan, potkimaan, sylkemään,
lyömään. Otti kiinni potilaasta, jolloin kaatuneet ja oikea käsi jäänyt potilaan ja maan väliin. (TVL 2005)
Väkivalta muodostaa sairaankuljetuksessa kasvavan
ongelman. Lisääntynyt alkoholin ja päihteiden käyttö sekä mielenterveyspotilaiden avohoito lisäävät
ongelmatapausten osuutta sairaankuljetustyössä.
Väkivaltaisen käyttäytymisen syytekijöihin, väkivallan uhkatilanteisiin ja aggressiivisesti käyttäytyviin
henkilöihin liittyy usein myös ensihoitoa vaativia
tilanteita, joten sairaankuljettajien on mahdotonta
täysin välttää väkivallan uhkatilanteisiin joutumista. Sairaankuljetuksessa väkivaltaisesti käyttäytyvät potilaat ja sivulliset ovat perinteisesti samoja
häiriökäyttäytyjiä, joita muutkin palveluammateissa ja hoitoalalla työskentelevät kohtaavat. (Hakala
2004).
Väkivaltatilanteiden yleisyydestä ja niiden aiheuttamista seurauksista on hyvin vähän yksilöityä tietoa
Suomesta. Vuoden 2003 väkivaltatapaturmien osalta
on tiedossa, että palomiehille sattui vuoden aikana
9 väkivaltatapaturmaa, joita ei kuitenkaan ole tarkemmin yksilöity (Hintikka & Saarela 2006). Ruotsissa sairaankuljettajien työssään kokemaa väkivaltaa
selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että 80 %
tutkituista oli kokenut työssään väkivaltaa ja että 26
% tutkituista piti väkivaltaa työssään merkittävänä
tai kohtalaisen merkittävänä ongelmana. (Suserud
ja muut 2002) Tutkittaessa kohdatun väkivallan
muotoa todettiin, että 78 % (N=53) oli kohdannut
työssään sanallista uhkailua itseään tai lähiomaista
kohtaan, 67 % oli kohdannut fyysistä väkivaltaa (esimerkiksi vetäminen hiuksista, potkiminen, lyöminen,
läpsiminen, puristelu käsistä, tarttuminen rinnuksista) ja 17 % vastanneista oli uhkailtu aseella.

Väkivaltatapauksia oli Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton tapaturmatilaston mukaan palomiesten tapaturmailmoituksissa seurantajaksolla 2003 – 4/2004
kymmenen kappaletta eli noin 6 % kaikista tapauksista. Väkivaltatapaukset ovat pääsääntöisesti
potilaiden aiheuttamia ja muita tapaturman syytekijöitä olivat sivullinen ulkopuolinen henkilö tai
kotieläimet. (TVL 2005)
Vaaratilanneseurannassa (luku 4.2) mukana olleessa yksityisessä sairaankuljetusyrityksessä kirjattiin
kolmen kuukauden seurantajakson aikana yhteensä
8 väkivaltaan liittynyttä vaaratilannetta. Sairaankuljetusyritys suoritti kyseisenä ajanjaksona noin 450
hälytystehtävää, joten ilmoitettujen väkivaltatilanteiden määräksi saadaan noin 2 % kaikkien tehtävien
kokonaismäärästä. Tämä vastaa kansainvälisten tutkimusten tuloksia, joissa väkivaltatiheydeksi on saatu noin 4–5 % kokonaistehtävämäärästä (Mechem
ja muut 2002, Grange & Corbett 2002). Yksikään
vaaratilanneseurannassa ilmennyt väkivaltatapaus
ei johtanut jatkotoimenpiteisiin, vaikka ilmeisesti
kaikki niistä ylittävät pahoinpitelyn tunnusmerkit.
Tutkimuksen osana tilanteita käsiteltiin yhdessä keskustelutilaisuudessa, jossa olivat paikalla sairaankuljetusyrityksen, poliisin, pelastustoimen ja terveyskeskuksen edustajat. Vaaratilanneseuranta herätti
sairaankuljettajissa keskustelua hyväksyttävän riskin
suuruudesta erityisesti väkivaltatilanteiden osalta.
Seuraavaan taulukkoon on koottu sairaankuljettajien tekemät kuvaukset tapahtumista.
Väkivallan uhkatilanteiden raportointiin ei ole olemassa yhtenäistä käytäntöä. Myös ohjeistusta väkivaltatilanteissa toimimisesta on vähän ja tieto on
usein liian yleistä tai eri lähteiden tieto on keskenään
ristiriitaista (Hakala 2004). Syiksi aiemmissa tutkimuksissa on esitetty esimerkiksi sairaankuljetusalan
pientä osuutta koko terveydenhuoltoalassa ja yksityisten palveluntarjoajien osuutta yhteiskunnan rahoittamien palveluiden lisänä. Osasyynä mainitaan
myös alalla toimivien hajanainen koulutustausta eri
sairaanhoidon ammattilaisista palomies-pelastajiin
(Suserud ja muut 2002).
Koska sairaankuljetustehtäviä suoritetaan hyvin
erilaisissa kohteissa, työntekijöiden turvallisuuden
lisäämiseksi ei välttämättä ole olemassa yhtä ratkaisua, vaan eri toimijoiden on suunniteltava omiin
toimintatapoihinsa, toimintaympäristöönsä ja kalustoonsa soveltuvat tavat väkivallan uhkatilanteiden
torjumiseksi. Keinoja toimintatapojen kehittämiseksi
väkivaltatilanteisiin liittyvin tapausten vähentämiseksi tai niihin liittyvän riskin pienentämiseksi ovat
mm. seuraavat:
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- Omassa toimintaympäristössä ja omissa työtehtävissä sattuneiden väkivaltatilanteiden nykyistä
parempi havainnointi, kirjaaminen ja analysointi.
- Hälytyslaitteiden, turvavälineiden, suojainten ja
suojavaatetuksen asianmukainen käyttö
- Koulutus erilaisissa väkivallan uhkatilanteiden
varhaiseen havaitsemiseen, erilaisissa kohteissa
tapahtuvissa uhkatilanteissa toimimiseen, aggressiivisesti käyttäytyvien henkilöiden kanssa
kommunikointiin ja itsepuolustukseen
- Pienryhmien säännölliset kokoontumiset väkivallan uhkatilanteiden ja niiden herättämientuntemusten käsittelemiseksi sekä erityiskeskustelut
vakavampien tapausten käsittelemiseksi

- Opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen ambulanssityössä esiintyvään väkivaltaa
ja sen ennaltaehkäisyyn
Väkivaltatilanteiden hallinnassa tärkeää on varautua
ennakolta väkivaltatilanteeseen. Oppia voisi ottaa
myös poliisin työväkivaltatilanteita käsitelleestä
tutkimuksesta, jossa todetaan että hyvä vuorovaikutus asiakkaan kanssa on ratkaiseva tekijä uhkaavan tilanteen rauhallisena säilymiseen (Selin & Leino
2005). Lisäksi omassa työympäristössä ja työtehtävissä sattuneiden väkivallan uhkatilanteiden analysointi ja yhteinen käsittely on hyvä keino kehittää
toimintatapoja vastaavissa tilanteissa toimimiseen.

Taulukko 3. Yhdessä sairaankuljetusyrityksessä 3 kuukauden seurantajakson aikana tapahtuneet väkivallan uhkatilanteet
(lähde: SaTuRH vaaratilanneseuranta.
Potilas humalassa, löydetty kadulta istumasta. Mahdollisesti pahoinpidelty (päässä iso kuhmu). Potilas kuljetetaan terveyskeskuspäivystykseen suostuttelun jälkeen. Terveyskeskuksen pihassa siirryttäessä ulos autosta, potilas
uhkaa hoitajaa kädet nyrkissä. Hoitaja painaa potilaan ambulanssin lattialle. Muutaman minuutin puhumisen jälkeen potilas rauhoittuu ja kävelee sisään terveyskeskukseen. Poliisit saapuvat myös pian paikalle. Potilas poistuu
n. 45 min. myöhemmin terveyskeskuksesta vastoin lääkärin ohjeita (seuranta).
Ambulanssi otti poliisipartiolta kyytiin juopuneen, päänsä lyöneen mieshenkilön. Poliisipartion poistuttua paikalta
ambulanssihenkilöstö sai potilaalta osakseen seksuaalista häirintää, joka muuttui fyysiseksi uhkailuksi. Poliisipartio pyydettiin uudestaan paikalle ja potilas pantiin lepositeisiin kuljetuksen ajaksi.
Alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttäjä potilaana, kävi varoittamatta käsiksi sairaankuljettajaan. Otti kiinni rinnuksista ja uhkasi sanallisesti tappaa.
Ambulanssi toi sekavan, kouristaneen potilaan terveyskeskuksen poliklinikalle. Potilas pesun tarpeessa, joten ambulanssin henkilöstö vei potilaan vuodeosaston kylpyhuoneeseen kylvetykseen. Sekava potilas vastusteli pesemistä ja yritti lyödä ja potkia ambulanssihenkilöstöä sekä sylkeä päälle.
Juopunut potilas kaatunut lyöden päänsä. Uhkailee pahoinpitelevänsä/ampuvansa hoitajan. Tarttuu useasti kiinni,
kielloista huolimatta. Lopulta hoitaja on pakotettu irrottamaan uhkaavan kiinnipitämisen lievää itsepuolustusta
käyttäen.
Potilas käyttänyt lääkkeitä ja alkoholia, intoksikaatio. Aloittaessamme hoidon (suoniyhteyden avaaminen) potilas
alkoi riehua aivan yllättäen, yritti mm. lyödä, potkia jne. Potilas näin ollen tekeytyi alkuun huonokuntoisemmaksi
kuin mitä todellisuudessa oli.
Ambulanssin saapuessa pihaan potilaan irrallaan oleva koira yritti hyppiä ambulanssin ovesta sisään ja purra
henkilökuntaa. Henkilöstö ei voinut tulla ulos autosta ennen kuin pahasta hengitysvaikeudesta kärsivä potilas
oli saanut koiransa kiinni ja sisätiloihin. Koiraa pyydystettäessä potilaan hengitysvaikeus paheni entisestään ja
muuttui vaikeahoitoisemmaksi.
Huumausaineiden käyttäjä juonut lakkaa ja riehuu sängyllä ambulanssin tullessa. Ambulanssin henkilöstö + palokunta pitelevät potilasta paikallaan lääkärin tutkiessa. Hoitohenkilöstölle ruhjeita painimisesta, potilas lepositeisiin kuljetuksen ajaksi.
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4.4.5 Hygienia ja infektiot
Potilasta siirrettäessä paareilta sängylle potilas sylkäisi verta ja sylkeä kasvoille ja vasempaan silmään
(TVL 2005)
Löydetty vainaja huoneesta. Ensihoidon aloittamiseksi vainajaa siirretty, jolloin ihokosketus suun / nielun
eritteisiin. Vainajalla hepatiitti (TVL 2005).
Neula laskettu väliaikaisesti hyllylle, löytyi huollossa
lattialta (SaTuRH vaaratilanneseuranta)
Lääkepakissa rikkinäisiä ampulleja, vaikka teräväjäteastia aivan vieressä. (SaTuRH vaaratilanneseuranta)
Potilaan MRSA:sta ei ollut tietoa, paarien lakanat jäivät vaihtamatta ja pinnat pyyhkimättä. Potilaalla 4
eri kyytiä päivän aikana.. (SaTuRH vaaratilanneseuranta)
Yleisin veritartunnalle altistava tilanne sairaankuljetuksessa on kontaminoituneen viiltojätteen käsittely.
Sairaankuljetuksessa neulanpistotapaturmia sattuu
paljon, mutta ne johtavat harvoin vakaviin seurauksiin. Suomessa on raportoitu vain muutamia pistotapaturmasta aiheutuneita vakavia tartuntatapauksia
(Alaspää 2003). Tartuntavaaran henkistä kuormittavuutta lisää, että mahdollisen tartuntatapahtuman
jälkeen lopullinen tieto tartunnan saamisesta tai
taudin tarttumattomuudesta saadaan vasta 6 kuukautta tapahtumasta viimeisten seurantanäytteiden
jälkeen.
Sairaankuljetuksen vaaratilanneseurannassa havaittiin, että suuri osa tartuntavaaraa aiheuttavista vaaratilanteista johtui hoidon aikana käytettyjen neulojen käsittelystä. Sekä ambulanssissa että
hoitolaukussa on erilliset teräväjäteastiat, mutta
kaupallisesti saatavien lähinnä sairaalaympäristöön
suunniteltujen astioiden käytettävyys, turvallisuus
tai paikka kenttäolosuhteissa tai hoidon aikana eivät
täytä kaikkia käyttötilanteiden tarpeita, jolloin käytettyjä neuloja jää irralleen, joko paarin patjaan pai-

nettuina, lattialle tai hoitotilan hyllytasoille. Myös
erilaisissa toimintaympäristöissä, organisaatioissa
ja jopa sairaankuljetusparin kesken voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä käytettyjen neulojen vaarallisuudesta – useimmiten riskiä vähäteltiin, esimerkiksi erään sairaankuljettajan sanoin ”jos työparille
kertoo, mihin käytetyn neulan laittaa, se ei tämän
jälkeen ole riski” – ikään kuin molemmat sairaankuljettajat olisivat tämän jälkeen koko ajan tietoisia
siitä, missä käytetty neula kulloinkin on.
Huolelliset työmenetelmät, asianmukaiset suojaimet
ja ammattitaidon ylläpitäminen ovat tärkeimmät
toimet veritartuntojen ehkäisyssä (Castren 2002).
Tartuntavaarallisia potilaita hoidettaessa on tärkeää,
että sairaankuljettajat saavat koko tehtävän täsmällistä, oikeaa ja ajantasaista tietoa hoidettavan
ja kuljetettavan potilaan terveydentilasta niin hätäkeskuksen kuin eri sairaaloiden tai hoitolaitosten
taholta. Ilman tätä tietoa hyvätkään oikeisiin toimintatapoihin ja tartuntavaarojen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet eivät ole tehokkaita. Kyse on
myös yhdenmukaisista toimintatavoista ja yhteisistä
käsityksistä kontaminoituneeseen teräväjätteeseen
liittyvistä riskeistä.
Ambulanssilla ja sen välineistöllä on myös tärkeä
merkitys tartuntavaaraan pienentämisessä. Niiden
puhtaanapidon tarkoituksena on vähentää sekä potilaan että henkilökunnan riskiä saada tartuntatauti
hoidon yhteydessä. Työtehtävässä toimimisen lisäksi
myös varusteiden ja kaluston siisteydellä vähennetään tartuntavaaran riskiä. Sisätilojen ja laitteiden
puhdistamisella (pesulla, desinﬁoinnilla tai steriloinnilla) tai hävittämisellä ohjeiden mukaan varmistetaan, etteivät sairaankuljettajat tai toiset potilaat
altistu tartuntavaaraa aiheuttaville mikrobeille (Rasku 1999). Siisti työympäristö lisää työssä viihtymistä
ja työturvallisuutta.

Kuva 22. Esimerkkejä ambulansseissa käytössä olevista teräväjäteastioista.
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5. SAIRAANKULJETUKSEN TURVALLISUUS ON JOHTAMISTA
5.1 Turvallisuuden johtamisen
perusajatus

– Asiakkaiden näkökulma: pelastuslaitokset ovat
vahinkoja ennaltaehkäisevä ja hädässä auttava
turvallisuusviranomainen.

Sairaankuljetustyöhön liittyy paljon erilaisia ja eritasoisia riskejä. Työn vaara- ja kuormitustilanteille
on tyypillistä, että ne vaihtelevat huomattavasti eri
työtehtävissä ja ovat lisäksi voimakkaasti riippuvaisia sairaankuljetuksen ulkopuolisista tekijöistä.
Muuttuvista olosuhteista ja ulkopuolisten tekijöiden turvallisuusvaikutuksista huolimatta useimpiin
poikkeama- ja vaaratilanteisiin vaikuttavat myös
sairaankuljettajien itsensä käyttäytyminen ja toimenpiteet joko tilanteen tapahtumishetkellä tai jo
sitä aikaisemmin. Siten useimpiin vaara- ja poikkeamatilanteisiin voidaan myös itse vaikuttaa.

– Taloudellinen näkökulma: omaehtoinen varautuminen ja turvallisuusosaaminen lisääntyvät, mikä
lisää pelastuslaitosten kustannustehokkuutta.

Sekä pelastuslaitoksissa että yksityisissä sairaankuljetusyrityksissä on tehty paljon hyvää työtä
sairaankuljettajien työturvallisuuden ja myös potilasturvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuus on
sairaankuljetuksessa itseisarvo ja siten yksi toiminnan peruslähtökohdista. Myös lainsäädännön vaatimuksia työturvallisuuden suhteen seurataan ja noudatetaan – erään sairaankuljetusesimiehen sanoin:
”lainsäädännön mukaan toimitaan”.
Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin
todettu sairaankuljetuksen johtamiseen liittyviä ongelmia: puutteita johtamistavoissa ja –osaamisessa, kommunikoinnissa ja työyhteisön toimivuudessa
(Työryhmämuistio 2006, Woollard ja muut 2003,
Tangherlini 2000), strategisen johtamisen ja johdon
sitoutumisen puutetta (Caple 1995) jopa niin, että
puutteet johtamisessa ovat sairaankuljettajille merkittävämpi kuormitustekijä kuin potilaiden hoidon
aiheuttama stressi (Boudreaux & Mandry 1996).
Henkilön toimintaan, käyttäytymiseen ja riskinottoon ja siten suoraan myös henkilöiden turvallisuuteen vaikuttavat merkittävästi organisaation johdon
toiminta, päätökset ja erilaiset organisaation toiminnassa piilevät virheet (vrt. esim. Reason 1997 ja
Levä 2003). Tapaturmien, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syitä voidaan siis löytää organisaation
eri tasoilta ja eri toiminnoista. Näihin ns. järjestelmävirheisiin vaikuttamalla voidaan onnettomuuksia
ehkäistä paremmin kuin yrittämällä muuttaa ihmisiä
(Ruuhilehto 2000) tai oman organisaation ulkopuolisia tekijöitä.
Mankkinen (2002) jäsentää turvallisuuskulttuuri
–käsitteelle seuraavat neljä ulottuvuutta pelastuslaitosten toiminnoista:
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– Sisäinen näkökulma: ydinprosessien nimeäminen
turvallisuuskulttuurin näkökulmasta
– Kehittymisen näkökulma: turvallisuuskulttuuri
–ajattelun jatkuva parantaminen oman toiminnan systemaattisella analysoinnilla ja häiriötilanteiden kartoittamisella, ydinkompetenssien
määrittely ja kehittäminen, oppimista suosivan
asenneilmapiirin luominen.
Turvallisuuskriittisille toiminnoille tai organisaatioille – joihin sairaankuljetuskin lukeutuu – on listattu
8 tyypillistä erityispiirrettä ja teemaa, joita niiden
tulisi erityisesti toiminnassaan käsitellä. Nämä kahdeksan teemaa ovat (Oedewald ja Reiman 2006):
1. Riskien ja turvallisuuden kuvaaminen
2. Henkilöstön suhtautuminen riskeihin
3. Organisaation rakenteiden ja prosessien monimutkaisuus
4. Organisaation toiminnan ennakointi
5. Koulutussatsaukset ja henkilöstön pätevyys
6. Ohjeiden rooli
7. Epävarmuuksien käsittely
8. Vastuukysymykset
Turvallisuuskriittisissä organisaatioissa tulisi hyödyntää erilaisia riskitarkasteluja luomaan henkilöstölle tutkittuun tietoon perustuva selkeämpi kuva
organisaation toimintaan liittyvistä riskeistä. Työn
turvallisuusmerkitys motivoi ihmisiä erityisesti jos
organisaatiossa aktiivisesti toimitaan turvallisuuden edistämisen puolesta. Se, miten organisaatiossa riskejä ja turvallisuutta käsitellään ja miten
turvallisuutta pyritään hallitsemaan, heijastuu
moniin ratkaisuihin ja päätöksiin organisaatiossa.
Turvallisuuskriittisissä organisaatioissa koulutus tulisi nähdä enemmän asiantuntemuksen lisäämisenä
kuin toimintamallien ohjaajana ja vastaavasti ohjeet

Kuva 23. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän yleinen malli (mukaillen ILO-OHS 2001). (Sairaankuljetukseen räätälöity malli
on esitetty luvussa 6.)

tulisi laatia niin, että ne tukevat työn turvallista ja
tehokasta suorittamista, jäsentävät monimutkaisia
toimintoja ja tuottavat tietoa muille osapuolille ja
uusille työntekijöille. (Oedewald ja Reiman 2006)

5.2 Turvallisuusjohtamisen malli
Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyy sekä menetelmien
ja toimintatapojen että ihmisten johtaminen. Turvallisuusjohtaminen pitää sisällään jatkuvan suunnittelun, toiminnan ja seurannan (vrt. esim. STM 2002).

johtamisjärjestelmille asetettuja vaatimuksia on
jäsennetty ja painotettu hieman eri tavoin, mutta
yhteenvetona voidaan todeta niiden kaikkien kattavan seuraavat turvallisuuden johtamisen osatehtävät tai vaiheet:
1. Turvallisuuspolitiikan tai ohjelman laatiminen
– Tavoitteet ja päämäärät
– Johdon ja henkilöstön sitoutuminen turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen

Turvallisuusjohtamista ei varsinaisesti ole organisaatioissa olemassa erillisenä toimintona, vaan turvallisuusasioiden tulisi olla osa organisaation johtamista ja kaikkea toimintaa kaikissa organisaation
osissa ja kaikilla organisaatiotasoilla. Turvallisuuden
johtamisessa korostuu siten organisaation johdon
rooli turvallisuudesta vastaavana ja sitä ohjaavana
toimijana.

2. Toiminnan suunnittelu ja organisointi

Turvallisuusjohtamisen järjestelmät ja mallit ovat
johdon keino toteuttaa turvallisuusasioiden hoitamista ja tavoitteellista kehittämistä käytännössä (Levä 2003). Turvallisuusjohtamisen malleja on
määritetty useissa standardeissa ja spesiﬁkaatioissa
(esim. ILO-OHS 2001, OHSAS 18001 2003, OHSAS
18002 2003 ja BS 8800 2004). Näiden vapaaehtoisten toimintajärjestelmien lisäksi myös lainsäädännössä on 2000-luvulla ohjattu työpaikkoja yhä
enemmän järjestelmälliseen ja ennakoivaan turvallisuuden johtamisen suuntaan (vrt. esim. työturvallisuuslaki 738/2002).

3. Järjestelmän toteuttaminen ja käytännön toimenpiteet

– Riskien arviointi
– Lainsäädännön vaatimusten huomioon ottaminen
– Turvallisuustoiminnan organisointi ja vastuut

– Koulutus
– Ohjeet
– Toiminnan ohjaus

Eri standardeissa ja spesiﬁkaatioissa turvallisuus-
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4. Mittaaminen ja tarkastukset
– Turvallisuustoiminnan tason mittaaminen ja seuranta
– Auditoinnit ja johdon katselmukset
– Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta
5. Korjaavat toimenpiteet ja jatkuva parantaminen
– Ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet
– Turvallisuustoiminnan jatkuva parantaminen verrattuna tavoitteisiin, mittareihin että ulkopuolisiin vertailutietoihin
Tässä yhteydessä turvallisuusjohtaminen – tai turvallisuusasioiden parempi huomioon ottaminen osana johtamista – nähdään keinona vahvistaa ja osittain myös uudistaa sairaankuljetuksen turvallisuuden kehittämistä. Tavoitteena ei ole ollut rakentaa
sairaankuljetuksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää
vaan lisätä turvallisuuden kehittämisen järjestelmällisyyttä hyvän turvallisuuden johtamisen avulla.
Kun sairaankuljetuksen turvallisuuden kehittäminen
perustuu jatkuvan parantamisen hyviin käytäntöihin, kehittämistoiminta on suunnitelmallisempaa ja
pitkäjänteisempää ja se nivoutuu paremmin koko
organisaation johtamiseen.
Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kuvan 24 viittä osa-aluetta.

5.2.1 Turvallisuustoiminnan tavoitteet,
pelisäännöt ja toimintaohjelmat
Hyvän turvallisuusjohtamisen lähtökohtia on useita. Koko johdon tulee olla sitoutunut turvallisuuden
edistämiseen organisaation toiminnoissa, jotta se
saa vastakaikua henkilöstöltä. Vasta henkilöstön
sitoutuminen varmistaa sen, että turvallisuusjohtamisajattelu ja sen kautta tulevat toiminnot kehittävät turvallisuuskulttuuria (STM 2002). Organisaation
ylin johto laatii ja hyväksyy kirjallisen turvallisuusohjelman. Turvallisuusohjelmien tärkein tehtävä on
tuoda julki johdon ja koko organisaation yhteinen
tahtotila turvallisuuden suhteen. Turvallisuusohjelmissa kuvataan turvallisuuden kehittämisen suunta
ja painopisteet ja sen avulla johto voi asettaa turvallisuustoiminnalle tavoitteet. Turvallisuusohjelma
voi olla joko työsuojelun toimintaohjelma tai turvallisuutta laajemmin tarkasteleva organisaation
erillinen turvallisuuspolitiikka.
Pelastuslaitosten toimintasuunnitelmissa ja asemakohtaisissa toimintasuunnitelmissa sairaankuljetus-
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toiminto on huomioitu yhtenä toiminnan osa-alueena. Näillä toimintasuunnitelmilla linjataan myös
käytännön kehittämistä. Pelastuslaitoksissa on
yleisesti laadittu yksi laitoskohtainen työsuojelun
toimintaohjelma, johon liittyy joskus yksityiskohtaisempi vuosittainen työsuojelun toimintasuunnitelma. Työsuojelun toimintaohjelmissa pelastuslaitoksen toimintaa on yleensä tarkasteltu kokonaisuutena, jossa ei sairaankuljetuksen erityispiirteitä ole
välttämättä käsitelty lainkaan. Tästä seuraa suoraan
se, että sairaankuljetuksen riskejäkään ei tarkastella
erillisenä kokonaisuutena ja turvallisuuden kehittämistoimenpiteet eivät kohdistu tehokkaasti alan
keskeisimpiin ongelmiin. Sairaankuljetuksen riskit
poikkeavat kuitenkin huomattavasti palo- ja pelastustehtävien riskeistä, joten sairaankuljetustehtävä
tulisi käsitellä erikseen.
Organisaation ylimmän johdon prioriteetit näkyvät suoraan siinä, mitä asioita johto käsittelee. Sen
vuoksi turvallisuusasioita tulisi säännönmukaisesti
käsitellä johtoryhmien kokouksissa kaikkien organisaation toimintojen osalta. Johtoryhmien kokoukset
ovat ylimmän johdon työkalu turvallisuusohjelmien
toteutumisen seurantaan ja turvallisuusasioiden
johtamiseen. Johtoryhmissä tulee olla aktiivinen
sairaankuljetuksen edustus.
Johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen
tulisi olla nykyistä selkeämmin nähtävissä. Osoituksia johdon sitoutumisesta ovat esimerkiksi käynnit
asemilla, keskustelut henkilöstön kanssa (ns. turvallisuusvartit), osallistuminen turvallisuuden kehittämistehtäviin (esimerkiksi riskien arviointiin,
tapaturmien tutkintaan, koulutustilaisuuksiin) sekä
kehittämisresursseista huolehtiminen.
Sairaankuljettajat hyväksyvät työssään hyvin paljon
riskejä (esim. pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävää
fyysistä väkivaltaa). Organisaatiossa tulisi käydä
yhteistä keskustelua ja linjanvetoa siitä, millaisia
riskejä työssä pitää sietää ja millaiset riskit eivät ole
hyväksyttäviä. Millaiset tapaukset tai vaaratilanteet
tulee esimerkiksi ilmoittaa esimiehelle?
Kehittämisehdotuksia sairaankuljetukseen:
– Johdon sitoutuminen ja näkyvä tuki turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen
– Turvallisuusasioiden käsittely säännönmukaisesti
johtoryhmän kokouksissa.
– Turvallisuusasioiden näkyvä huomioon ottaminen
tarjouksissa (turvallisuus on yksi sairaankuljetuksen laatutekijöistä).

Taulukko 4. Linjajohdon ja työntekijöiden turvallisuusvastuut (Työturvallisuuskeskus 2002).
Ylin johto

työsuojelun yleisjohto ja –valvonta
toimintatavat, joilla ylläpidetään ja kehitetään työsuojelua
aineelliset edellytykset, kuten tuotantovälineiden ja -tilojen turvallisuus ja huolehtia niistä
jo suunnittelu- ja investointipäätösten yhteydessä
toiminnalliset edellytykset, kuten riittävän pätevien alempien esimiesten valinta, selkeän
tehtäväjaonvahvistaminen ja yleisvalvonta

Keskijohto

työturvallisuusohjeiden laatiminen ja niiden noudattamisen valvonta
koneiden ja laitteiden hankinta ja valvonta
työyhteisön sosiaalisten suhteiden ja henkisen työsuojelun edellytykset
tarpeellisten esitysten tekeminen ylimmälle johdolle

Lähiesimies

työn ja työtehtävien suunnittelu
koneiden ja laitteiden kunnon valvonta
turvallisten työmenetelmien ja henkilönsuojainten käytön valvonta
työnopastus

Työntekijät

ohjeiden ja määräysten noudattaminen
omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen
vaaratekijöiden poistaminen
vaaroista ilmoittaminen, jos ei itse voi poistaa aiheuttajaa
turvalaitteiden ja suojavälineiden käyttö

– Sairaankuljetuksen erityisriskit ja näihin liittyvät
turvallisuuden kehittämisen osa-alueet tulisi tuoda näkyvämmin esiin työsuojelun toimintaohjelmissa.
– Tarvitaan linjanvetoa: millaisia riskejä työssä pitää
sietää ja millaiset riskit eivät ole hyväksyttäviä?

5.5.2 Turvallisuustoiminnan organisointi
Jokainen on oman työpaikkansa turvallisuusjohtaja oman toimivaltansa puitteissa: lähiesimiehillä ja
organisaation keskijohdolla on omat turvallisuuteen
liittyvät tehtävänsä, ja jokaisella työntekijällä on
turvallisuusvastuita ja velvoitteita (vrt. Taulukko 4).
Viimekädessä turvallisuus on kuitenkin organisaation ylimmän johdon vastuulla.
Vuonna 2005 uusien aluepelastuslaitosten organisaatiot olivat nuoria, eikä yhtenäisiä toimintatapoja
ollut vielä ehtinyt muodostua. Ison aluepelastuslaitoksen eri asemilla saatettiin toimia vielä täysin
vanhojen käytäntöjen mukaan, jolloin yhden pelastuslaitoksen sisällä toimintatavat ja asioiden organisointi saattoivat vaihdella suurestikin. Pelastuslaitoksissa työsuojeluorganisaation toiminta ja eri
henkilöstöryhmien työsuojeluvastuut tulisi kuvata
selkeämmin: henkilöstölle tulisi olla täysin selvää,
että turvallisuusasiat ovat yksiselitteisesti linjaorganisaation vastuulla, ja myös työntekijöillä on turvallisuuteen liittyviä velvoitteita (esim. vaaratilanteista

ilmoittamisen ja suojainten käytön osalta). Esimieskoulutuksessa tulisi käydä läpi esimiesten turvallisuusvastuita ja -tehtäviä. Vastuu konkretisoituu
esimerkiksi siinä, että lähiesimiehen tulisi käsitellä
oman vastuualueensa vaaratilanneilmoitukset. Hän
myös vastaa niiden edellyttämistä toimenpiteistä
oman toimivaltansa puitteissa ja tekee tarvittavia
toimenpide-esityksiä ylemmille organisaatiotasoille.
Samassa yhteydessä tulisi kuvata työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja selkeyttää työsuojeluorganisaation roolia asiantuntijana, ei päävastuullisena toimijana. Työsuojeluhenkilöstö (työsuojelupäällikkö ja
työsuojeluvaltuutettu) on yhdessä työterveyshuollon
edustajien kanssa organisaationsa erityisasiantuntija työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jotta tämä asiantuntijan rooli voisi toteutua,
työsuojeluhenkilöstön tulee saada asianmukaista
koulutusta. Pelastuslaitoksen työsuojelupäällikön
työnkuvaa tulisi tarkastella kriittisesti ja selkeyttää
työsuojelupäällikön ja esimiesten työnjakoa turvallisuusasioissa. Pohdittavaksi jää, riittääkö nykyisten
pelastuslaitosten kokoisille ja tämän riskitason organisaatioille osa-aikainen työsuojelupäällikkö.
Eri foorumeille ja toimintaryhmiin (esim. johtoryhmä,
yhteistoimintaryhmä, riskien arviointiryhmä) tarvitaan aktiivinen ja aito sairaankuljetuksen edustus
varmistamaan, että sairaankuljetuksen erityispiirteet
tulevat organisaation toiminnanohjauksessa huomioitua. Tämä edellyttää sairaankuljettajilta myös
omaa aktiivisuutta.
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Kuva 24. Sairaankuljetuksen turvallisuusjohtamisen kokonaisuus.

Työterveyshuoltosopimukset ovat useassa tapauksessa vielä vanhojen organisaatiorajojen mukaisia,
minkä vuoksi työterveyshuollon palveluntuottajia
on uusien aluepelastuslaitoksen sisällä useita. Toiminta on pirstaleista ja eritasoista eri paikkakunnilla. Sopimusten uusintavaiheessa tulisi kiinnittää
huomiota palveluntarjoajan kohdetuntemukseen ja
työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan
(erityisesti työpaikkaselvityksiin). Työterveyshuollon
toimintaa ja organisaation omaa työsuojelutoimintaa tulisi suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Työpaikalla tehdyt riskien arvioinnit ovat hyvää lähtötietoa työterveyshuollolle.
Hyvän turvallisuusjohtamisen käytäntönä hankkeessa havaittiin se, että turvallisuusasiat olivat vakituinen osa asemien kuukausiraportointia, mikä ohjasi
esimiehiä seuraamaan asemalla sattuneita läheltä
piti –tapauksia ja tapaturmia säännöllisesti. Tämä
on hyvä keino korostaa linjajohdon vastuuta selvilläolovelvoitteesta turvallisuusasioissa, tapausten
selvittämisestä ja käytännön toimenpiteistä.
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Kehittämisehdotuksia
– Työsuojeluvastuiden selkeä viestiminen ja koulutus läpi koko organisaation.
– Työsuojeluorganisaatio asiantuntijana – ei päävastuullisena toimijana.
– Tarvitaan selkeyttä työsuojelupäällikön ja esimiesten työnjakoon.
– Työsuojelupäällikköjen ja -valtuutettujen tulisi
kouluttautua. Kunta-alalle järjestetään erillisiä
työsuojelun peruskursseja ja työsuojelupäällikkökursseja.
– Turvallisuus osaksi johdon työvälineitä (kuukausiraportit, johtoryhmät jne.).
– Työterveyshuollon toimintaa ja organisaation
omaa työsuojelutoimintaa tulisi suunnitella yhtenä kokonaisuutena.

5.2.3 Käytännön turvallisuustoimenpiteet
Käytännössä sairaankuljetuksen turvallisuusjohtamisen hoidettavana on iso joukko hyvin erilaisia
turvallisuuden osa-alueita ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä (Kuva 24).
Pelastuslaitoksissa työsuojelu (tai työturvallisuusja terveys) on perinteisesti ymmärretty hyvin suppeasti koskien lähinnä paloasemien fyysisiä työoloja, tapaturman torjuntaa, työvälineitä ja kone- ja
laiteturvallisuutta. Laajempi henkisen työsuojelun
sisältävä työsuojelunäkemys on vielä osittain vieras (Työryhmämuistio 2006). Pelastuslaitoksissa on
tehty työturvallisuuslain 738/2002 edellyttämiä työturvallisuusriskien arviointeja eri tavoin. Arvioinnit
ovat kuitenkin useissa tapauksissa jääneet liian suppeiksi kattaen vain palo- ja pelastustehtävät tai vain
asemalla tapahtuvan toiminnan. Sairaankuljetuksen
erityispiirteet jäävät siis riskien arvioinnissakin huomioimatta. Riskien arvioinnilla ei myöskään vielä ole
toimintaa ennaltaehkäisevästi ohjaavaa vaikutusta,
vaan turvallisuuden kehittämistä suunnataan joko
sattuneiden tapaturmien tai yksittäisten kehittämisaloitteiden mukaan.
Nykykäsityksen mukaan suunnitelmallinen turvallisuuden kehittäminen perustuu huolelliselle ja
kattavalle riskien arvioinnille. Työturvallisuus- ja
työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi on yksi
lakisääteisistä riskien arvioinneista, ja se on osa
organisaatioiden riskienhallinnan kokonaisuutta.
Työsuojeluriskien arvioinnin avulla tunnistetaan
organisaation eri toiminnoista työtekijöiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavat tai mahdollisesti
vaarantavat asiat, arvioidaan niiden merkitys työtekijöiden terveyden tai turvallisuuden kannalta.
Riskien arvioinnin tuloksena määritetään keskeisimmät työturvallisuuden kehittämisalueet ja laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma riskien
pienentämiseksi. Sairaankuljetuksen riskianalyysin
tuloksia on tarkemmin esitelty luvussa 4.1.
Kunnossa oleva kalusto on osa pelastajien ammattiylpeyttä. Ambulanssiin ja sen varusteisiin tehdään
kattava tarkastus jokaisen vuoronvaihdon yhteydessä. Ennakoiva turvallisuudesta huolehtiminen
toteutuu sairaankuljetuksessa parhaiten juuri kaluston vuoronvaihtotarkastuksina, vaikkakin niiden
ensisijainen tarkoitus on toiminnan sujuvuuden varmistaminen. Sairaankuljetuksen tarkastusrutiineja
olisi mahdollista hyödyntää enemmän myös työn
turvallisuuden tarkastamiseen. Esimerkiksi paarien
ennakkohuolto ja –tarkastuskäytännöt auttaisivat
havaitsemaan paarien vaarallista kulumista, ja kuluvat osat voitaisiin vaihtaa ajoissa, kun havaitaan niiden oletetun käyttöiän täyttyneen (Rahola 2002).

Palo- ja pelastusalan hyvin toimivat koulutusrutiinit
ovat hyvä ja ennakoiva keino turvallisuustietoisuuden ylläpitämiseksi ja riskien pienentämiseksi. Myös
sairaankuljettajien koulutus on pelastuslaitoksissa
jatkuvaa. Koulutukseen sisältyy myös erityistä turvallisuuskoulutusta (esim. väkivallan uhkatilanteissa
toimimiseen ja hälytysajoon). Erillistä turvallisuuskoulutusta ei välttämättä tarvita, kun turvallisuusasiat ovat olennainen osa kaikkea koulutusta. Myös
samanaikaista koulutusta palo- ja pelastushenkilöstön kanssa voidaan järjestää (esim. pelastajat harjoittelevat pintapelastusta ja samassa yhteydessä
sairaankuljettajat harjoittelevat hukkuneen elvyttämistä).
Sairaankuljetus on hyvin ohjeistettu. Satoja sivuja
kattavassa hoito-ohjeistossa on kuitenkin vain yksittäisiä mainintoja sairaankuljettajan omasta turvallisuudesta kulloisenkin hoitotilanteen tai potilaan
kohdalla. Hoito-ohjeisiin tulisi liittää selkeä, lyhyt ja
asiallinen maininta kuhunkin aiheeseen liittyvistä
erityisistä sairaankuljettajan omaa turvallisuutta
koskevista asioista (esimerkiksi mielenterveyspotilaan kuljettaminen, infektiopotilaan hoitaminen tai
liikenneonnettomuuspaikalla toimiminen). Erillistä
turvallisuuskoulutusta ei tarvita, kun turvallisuusasiat ovat luontainen osa kaikkea koulutusta ja kaikkia
ohjeita. Turvallisuus tulisi olla kaikkien ohjeiden ja
koulutusten ensimmäinen asia, ei viimeiseksi jätettävä lisäkohta.
Sairaankuljettajan turvallisuus työvuoron aikana
riippuu lopulta hänen ja työparinsa omasta toiminnasta ja käyttäytymisestä hälytystehtävän aikana.
Turvallinen käyttäytyminen ja myös työparin turvallisuudesta huolehtiminen ovat osa sairaankuljettajien ammattitaitoa. Työturvallisuus konkretisoituu
jokaisessa hälytystehtävässä: miten ambulanssin
kuljettaja osaa ennakoida hälytysajon aikaiset vaaratilanteet, miten työpari varmistaa oman turvallisuutensa yksityisasuntoon mentäessä, miten toimitaan
aggressiivisesti käyttäytyvän potilaan kanssa tai miten potilasta nostetaan oikein. Sairaankuljetushenkilöstön käyttäytymiseen puolestaan vaikuttavat
koulutuksen lisäksi organisaatiossa tehdyt yleiset
linjaukset, noudatettavaksi sovitut toimintatavat ja
myös esimiestyö ja turvallisen toiminnan valvonnan
käytännöt.
Kehittämisehdotuksia
– Riskianalyyseissä tulee ottaa nykyistä paremmin
huomioon sairaankuljetuksen osallistuminen yhteistehtäviin ja erikseen on arvioitava sairaankuljetustehtävän erityisriskit.
– Erillisiä turvallisuuskoulutuksia tai -ohjeita ei tar-
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vita, kun turvallisuusasiat ovat luontainen osa
kaikkea koulutusta ja kaikkia ohjeita. Koulutuksessa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon
sairaankuljetuksen riskit sekä laajempi henkisen
työsuojelun sisältävä työsuojelunäkemys.
– Koulutusrotaatiota ja koulutuksen kattavuutta
tulee tarkastella samalla tavoin koko henkilöstön
osalta – yhteiskoulutukset ovat tärkeitä!

5.2.4 Turvallisuuden mittaaminen ja
arviointi
Turvallisuutta mitataan, jotta sitä voitaisiin parantaa. Mittarit ovat johdon ja toiminnan suunnittelun
apuväline. Turvallisuusmittareita käytetään turvallisuustoiminnan tehokkuuden arviointiin, kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja kohdentamiseen
sekä toimenpiteiden vaikutusten arviointiin.
Keskeisinä turvallisuusmittareina pelastuslaitoksissa
ovat tapaturmat ja läheltä piti –tilanteet, poissaolot sekä erilaiset työhyvinvointi- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt (esimerkiksi Kunta10). Mittareita
tarkastellaan laitos- ja vuositasolla ja niiden tuloksia käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa esim.
työsuojeluyhteistoiminnassa. Käytössä olevat turvallisuusmittarit ovat pääsääntöisesti jälkikäteen
reagoivia ja negatiivisia mittareita.
Turvallisuusmittareista tulisi käydä ilmi, onko tapaturma sattunut sammutustehtävän, sairaankuljetustehtävän tai muun pelastustehtävän aikana. Nyt tätä
luokittelua ei yleensä tehdä. Osa pelastuslaitoksen
henkilöstöstä tekee sekä sairaankuljetustehtäviä
että palo- ja pelastustehtäviä ja vain osa henkilöstöstä on päätoimisia sairaankuljettajia. Samoin laajoja henkilöstö- tai ilmapiirikyselyjä suunniteltaessa
tulisi miettiä, miten hyvin kyselyn tulokset voidaan
kohdistaa eri toimintoihin ja voidaanko esimerkiksi
vastaajan perustietoja tarkentamalla kohdistaa vastauksia paremmin sairaankuljetukseen (vastaajien
anonymiteetti on kuitenkin säilytettävä).
Tapaturmia tai muuta jälkikäteistä tietoa ei suositella ainoaksi turvallisuuden mittariksi: myös kunnossa
olevia asioita ja turvallisuuteen eteen tehtävää työtä tulee mitata. Tapaturmien sijaan tulee kiinnittää
huomiota vaarallisiin toimintatapoihin ja vahinkojen
syntymiselle alttiisiin oloihin, joita aiheuttavat esimerkiksi muutokset ja kiire (Henttonen 2000). Mittarin pitäisi kohdistua pikemminkin tekemiseen kuin
tulokseen (”sitä saat mitä mittaat”). Mittarin avulla
tulisi voida suoraan seurata turvallisuutta kehittävää
toimintaa, ja mittariin tulokseen tulisi voida vaikuttaa omalla toiminnalla.
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Kokoamalla käytetty mittaristo monipuolisesti erilaisista ja toiminnan eri puolia tarkastelevista mittareista voidaan parantaa myös mittaamisen luotettavuutta. Kun mittari kohdistuu ennaltaehkäisevään turvallisuustoimintaan, henkilöstö voi omalla
toiminnallaan vaikuttaa mittarin tulokseen. Tällöin
mittari ohjaa toimintaa. Esimerkkejä ennakoivista
ja toimintaan kohdistuvista mittareista on lueteltu
seuraavassa:
– Riskien arviointisuunnitelmien toteutuminen
– Riskien arvioinnin perusteella toteutettujen toimenpiteiden määrä
– Siisteys- ja järjestysindeksi
– Johdon asemakierrosten kattavuus ja henkilöstökokousten määrä
– Turvallisuuskeskustelut henkilöstön kanssa (turvallisuusvartit)
– Kehityskeskustelujen kattavuus (tavoite 100%)
– Turvallisuusaloitteiden määrä
– Asiakaspalaute
– Koulutustuntien määrä / henkilö
– Vaaratilanneilmoitusten määrä.
Johdon asemakierrokset ovat hyvä keino viestiä turvallisuusasioista, antaa palautetta ja käydä epämuodollista keskustelua johdon ja henkilöstön välillä.
Vierailut kohdistuvat valitettavasti vain yhteen työvuoroon kerrallaan ja toteutuvat käytännön syistä
harvoin yhdellä yksittäisellä asemalla, mutta ne ovat
silti näkyvyydeltään ja vaikuttavuudeltaan merkittävä osa hyvää johtamiskulttuuria. Johto kiertää
eri asemilla jonkun verran, mutta asemakäyntejä ei
juurikaan käytetä turvallisuuden tai toimintatapojen
edistämiseen.
Kehittämisehdotuksia
– Johdon asemakierrokset
– Ennakoivia ja toiminnallisia turvallisuusmittareita
sekä mittareiden läpinäkyvyyttä tulisi lisätä.
– Henkilöstö- tai ilmapiirikyselyjen kohdentuvuutta
sairaankuljettajiin tulee parantaa

5.3 Jatkuva parantaminen

Kehittämisehdotuksia

Turvallisuuden parantaminen on pitkä ja hidas prosessi. Turvallisuuden johtamisen lähtökohtana tulisi
olla toiminnan jatkuva parantaminen riippumatta
siitä, millä tasolla turvallisuustoiminnassa ollaan ja
paljonko tapaturmia sattuu. Turvallisuus rapautuu,
ellei siihen kiinnitetä jatkuvasti huomiota. Myös
työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta jatkuvaa selvilläoloa työpaikan turvallisuustilanteesta
ja työyhteisön tilasta. Laki korostaa työpaikkojen
järjestelmällistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä
toimintaa työntekijöiden työturvallisuuteen ja työterveyteen vaikuttavissa asioissa – eli kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa (Siiki 2002).

– Turvallisuuden kehittämisen pitkäjänteisyyttä tulisi parantaa: keinoina tähän on riskien arvioinnin
jatkuva päivittäminen esim. 3 vuoden välein.
– Turvallisuuden parantamista voidaan keskittää
vuosittaisiin tai puolivuosittaisiin teemoihin.
– Mittareiden tulee ohjata toimintaa: niihin tulee
voida vaikuttaa omalla toiminnalla ja mittarin
tuloksella tulee olla merkitystä.
– Tiedonsiirtoa pelastuslaitosten sisällä ja välillä on
varaa kehittää.

Yksi keino kehittämishankkeiden pirstaleisuuden ja
lyhytjänteisyyden vähentämiseksi on kehittämistoiminnan teemoittaminen. Esimerkiksi vuosisuunnittelun yhteydessä nimetään erikseen kehittämisteemat kevät – ja syyskausille. Teemojen valinta tulisi
perustua systemaattiseen riskien arviointiin tai muihin kehittämistarveselvityksiin. Teeman tulisi olla
näkyvä ja kattava, niin että teema otettaisiin huomioon koulutuksessa, vaaratilanteita kerättäisiin kohdistetusti teemaan liittyen, järjestettäisiin erillisiä
teemapäiviä, aihe näkyisi henkilöstölehdessä jne.
Pelastuslaitoksissa toteutetaan paljon erilaisia kehittämishankkeita ja opinnäytetöitä. Niitä hyödynnetään kuitenkin aivan liian vähän. Tietoa tehdyistä
selvityksistä ja niiden tuloksista ei ole edes helposti
saatavilla. Kehittämisprojektien käynnistämiseen ja
suunnitteluun tulisi liittää suunnitelma projektin
tulosten hyödyntämisestä ja levittämisestä. Myös
pelastuslaitosten välillä tieto kehittämishankkeista
ja hyvistä käytännöistä tuntuu kulkevan sattumanvaraisesti, vaikka esimerkiksi kilpailullisia esteitä tiedonvaihtoon ja benchmarkingiin ei pelastuslaitosten
välillä ole.
Mittareiden tulee ohjata toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kehittämistoimintaa
ohjataan mittarin osoittamaan suuntaan ja että
aktiivisesti turvallisuusmittareita käyttämällä on
mahdollisuus saada muutoksia aikaan (esim. aktiivinen vaaratilanneilmoittelun pitäisi johtaa käytännön muutoksiin ja aktiivisesta kehityskeskustelujen
käymisestä pitäisi saada palautetta). Mittarin vaikuttavuuden arviointi on myös hyvä testi mittarin
toimivuudelle: jos mittareilla ei ole mitään seurausvaikutuksia tai niiden tulokset tuntuvat epäluotettavilta, tulee mittareita kehittää.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Sairaankuljetusalaa pidetään yleisesti raskaana ja
kuormittavana alana. Yksi tämänkin hankkeen keskeisistä johtopäätöksistä on, että sairaankuljetustyöhön liittyy paljon erilaisia ja eritasoisia riskejä. Alan
vaara- ja kuormitustilanteille on tyypillistä, että ne
vaihtelevat huomattavasti eri työtehtävissä ja ovat
lisäksi voimakkaasti riippuvaisia sairaankuljetuksen
ulkopuolisista tekijöistä. Yhden työvuoron aikana
sairaankuljettajatyöpari voi altistua useille erilaisille
vaara- ja kuormitustilanteille, joiden luonnetta tai
esiintymisen ajankohtaa ei voida täysin ennakoida. Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä myös
voimakas yhteys toisaalta hoidettavien potilaiden
turvallisuuteen ja toisaalta asiakaspalvelu- ja kommunikaatiotilanteisiin potilaan ja muiden paikalla
olevien henkilöiden kanssa: sairaankuljettajien tulee
oman turvallisuutensa varmistamisen lisäksi jatkuvasti huolehtia potilaan tilasta ja turvallisuudesta ja
kommunikoida potilaan ja muiden paikalla olevien
pelastusyksiköiden tai sivullisten kanssa.
Juuri sairaankuljetustyön riskien moninaisuuden
vuoksi voi olla vaikeaa hahmottaa alan turvallisuuden kokonaiskuvaa ja löytää useiden turvallisuuteen
kriittisesti vaikuttavien tekijöiden joukosta oikeat
painoalueet. Sairaankuljetuksen turvallisuuden kehittämisessä huomio tulisikin kiinnittää yksittäisten
riskien hallinnan sijasta koko toiminnan turvallisuuskäytäntöihin ja vielä korostetummin turvallisuusasioiden hyvään hallintaan osana sairaankuljetusorganisaation johtamista. Turvallisuusjohtamisen
toimintamalli kuvaa puitteet, joiden avulla riskienhallinnan käytännöt ja yksittäiset turvallisuuden
kehittämishankkeet liitetään osaksi johtamista.
Sairaankuljetuksen turvallisuus on siis johtamista –
eikä pelkästään yksittäisten organisaatioiden tasolla,
vaan sairaankuljetuksen palveluntuottajien omien
turvallisuuskäytäntöjen kehittämisen lisäksi alalla
tulisi kiinnittää huomiota valtakunnallisten linjausten turvallisuusvaikutuksiin esimerkiksi koulutuksen,
organisaatiomuotojen tai eri viranomaisten välisen
yhteistyön suhteen.
Tässä tutkimuksessa sairaankuljetuksen keskeisimmät työturvallisuusriskit selvitettiin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tapaturmatilastojen, sairaankuljetuksen riskien arvioinnin ja kolmen kuukauden
vaaratilanneseurannan avulla. Pääriskeiksi näiden
selvitysten perusteella nousivat potilaiden nostot ja
siirrot, väkivalta ja liikenne (Kuva 25).
Turvallisuuden jatkuva parantaminen on voimakkaasti sidoksissa selkeään käsitykseen oman toiminnan turvallisuuden nykytilasta, minkä selvittämiseen
vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on yksi
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keskeisimpiä välineitä. Riskien arviointi tuottaa hyvin tietoa jatkuvan parantamisen lähtökohdaksi:
sen avulla voidaan tunnistaa keskeiset kehittämiskohteet ja ideoida käytännön toimenpiteitä, mutta
myös tunnistaa muutoksia käytännössä: mitä riskejä
on saatu pienennettyä ja mitkä riskit ovat pysyneet
ennallaan. Riskien arviointi itsessään edellyttää jatkuvaa päivittämistä jo pelkästään sen vuoksi, että
arvioinnin avulla aikaansaadut käytännön muutokset muuttavat lähtöasetelmaa, josta riskien arviointi
on alun perin tehty. Riskien arviointi on siis itseään
vanhentava prosessi.
Sairaankuljetuksen vaaratilanneseuranta on keino
saada yksityiskohtaista ja ensisijaisesti laadullista
mutta tilastojen kautta myös määrällistä tietoa sairaankuljetuksen riskeistä. Esimerkiksi tässä hankkeessa toteutettu vaaratilanneseuranta tuotti kirjallisen kuvauksen kymmenistä vaaratilanteista, joita ei
ilman tätä seurantajaksoa olisi kyetty organisaatioissa systemaattisesti käsittelemään. Seurantajakso
herätti eri asemilla pohdintaa mm. siitä millaisia vaaratilanteita työssä todellisuudessa esiintyy ja missä
menee hyväksyttävän riskin raja. Vaaratilanneseurannan avulla voidaan myös arvioida omia toimintatapoja: vaaratilannekuvauksia voidaan hyödyntää
turvallisuuskoulutukseen ja sen miettimiseen, mikä
merkitys omilla toimintatavoilla on vaaratilanteiden syntymiseen ja niistä selviytymiseen ja miten
omia toimintatapoja kehittämällä vastaavat vaaratilanteet voitaisiin jatkossa ehkäistä.
Sairaankuljetustyössä hyväksyttävien riskien tasosta ei ole tehty yleistä linjanvetoa yleisesti alalla,
oppilaitoksissa tai organisaatioissa. Esimerkiksi väkivallan osalta alalla vallitsee yleinen käsitys, että
sanallisen herjailun ja uhkailun lisäksi myös esimerkiksi potilaan tahallinen fyysinen voimankäyttö tai
kontakti sairaankuljettajaan (tarttuminen käsistä tai
vaatteista, lyöminen tai potkiminen) kuuluvat hyväksyttävästi sairaankuljettajan työhön. Näin asian
ei pitäisi olla. Asiakkaan ottama fyysinen kontakti
sairaankuljettajaan on eräs selkeä hyväksyttävän riskin raja: potilaan fyysisen voiman tai vallan käyttöä
vahingoittamistarkoituksessa ei tarvitse sairaankuljetustyössä sietää, ja tällaisista tapauksista tulisi
esimerkiksi tehdä vaaratilanne- tai tapaturmailmoitus. Esimerkiksi suurin osa vaaratilanneseurannassa
havaituista väkivallan uhkatilanteissa täytti pahoinpitelyn tunnusmerkit ja niistä voisi tehdä rikosilmoituksen. Yhdestäkään tapauksesta näin ei kuitenkaan ole tehty. Sairaankuljettajat katsovat olevansa voimattomia ajamaan pahoinpitelytapauksia
eteenpäin prosessin työläyden takia; prosessi vaatii
omalla ajalla tapahtuvaa rikosilmoituksen tekemistä
ja oikeusprosessiin osallistumista. Ilmoitus tehdään

Kuva 25. Sairaankuljetuksen riskejä osatehtävittäin jäsenneltyinä.

käytännössä vain erittäin törkeistä tapauksista. Suserudin tutkimus vahvistaa tutkimuksen havaintoa,
että väkivaltatilanteiden eteenpäin viemiseen ei
usein ole riittäviä keinoja (Suserud ja muut. 2002).
Väkivaltariskien yleisyyden ja merkittävyyden
arviointia sairaankuljetuksessa vaikeuttaa se,
että kaikki väkivallan uhkatilanteet tai niistä aiheutuneet vähäiset fyysisetkään seuraukset eivät
näy tapaturmatilastoissa. Edellä kuvattu vaaratilanneseuranta on hyvä keino saada väkivaltatilanteiden
yleisyys ja vakavuus näkyviin. Tässä hankkeessa toteutettu vaaratilanneseurantajakso synnytti asemilla
paljon keskustelua juuri väkivallan uhkatilanteiden
määrästä ja vakavuudesta sairaankuljetustyössä.
Vaaratilanneseurannan jälkiarvioinnin ja tämän johdosta tapahtuneen sairaankuljetusyksiköiden oman
toiminnan ja yhteistyön kehittämisen ansioista ainakin yhdessä kohteessa on havaittu merkittävä väkivallan vaaratilanteiden vähentyminen seurannan
jälkeen.
Sairaankuljetustyön kokonaiskuormittavuuden ymmärtämisellä, fyysisten ja psyykkisten kuormitustekijöiden ja kuormittavien työtilanteiden tunnistamisella sekä sairaankuljettajien työkyvystä huolehtimisella on tärkeä merkitys sairaankuljetuksen
perustehtävän onnistumisen kannalta. Esimerkiksi

nosto- ja siirtokoulutusta ja harjoittelua olisi mahdollista sisällyttää muun turvallisuuskoulutuksen
tapaan osaksi muiden ensihoitotehtävien ylläpitävää koulutusta. Koulutuksessa olisi hyvä huomioida käytettävissä olevien kantajien määrän vaikutus
kuormittumiseen ja apuvoimien tehokas hyödyntäminen potilaiden nostoissa ja siirroissa. Nosto- ja
kantotyön kuormittavuuden pienentämiseksi tulee
työtä tehdä sekä sairaankuljetusyrityksissä, koulutusorganisaatioissa että kanto- ja siirtoapuvälineitä
valmistavissa yrityksissä. Kuten Norreira ja Stanley
(2005) suosittavat, suuririskisten käsin tehtävien
nostojen turvalliseen suorittamiseen tulee miettiä
ennaltakäsin organisaatiokohtaiset toimintaohjeet.
Ohjeissa voidaan määritellä esimerkiksi selkeät tilanteet, jolloin on tarkoituksenmukaista pyytää lisäkantovoimaa paikalle. Järjestelmä ei toimi ilman
selkeää johdon sitoutumista.
Ambulanssien sisätilaturvallisuuden tila heijastelee
edelleen myös yleistä sairaankuljetuksen turvallisuuden tilaa. Ambulansseista löytyy vielä paljon
epäjohdonmukaisuuksia ja niin sanottuja omia ratkaisuja, jotka heikentävät sairaankuljettajien työympäristön turvallisuutta. Nämä johtuvat osaltaan
ambulanssirakentamisen osalta voimassa olevan
kunnollisen velvoittavan asetuksen puuttumisesta
ja nykyisten suositusten ja määräysten yleisyydestä.
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Toisaalta ambulanssien sisätilaturvallisuus voidaan
kuvata nelitahoiseksi kokonaisuudeksi, joissa turvallisuuteen vaikuttavina tekijöinä ovat 1) ambulanssien vaatimustenmukaisuus ja turvallisuuden
huomioon ottaminen valmistuksessa, 2) ambulanssien tilaamisen ja hankinnan käytännöt ja tilaajan
ambulanssille asettamat turvallisuusvaatimukset, 3)
ambulanssiin tehtävien lisäasennusten turvallisuus
ja 4) ambulanssin turvalliset käyttötavat. Suomessa
yleisesti käytössä olevan kulkuaukkomahdollisuuden
säilyttämiseksi tulisi käyttäjien, pelastuslaitosten ja
viranomaisten käydä keskustelua siitä, millaisia ja
kuinka merkittäviä turvallisuusvaikutuksia vapaan
ambulanssin sisäisen kulkumahdollisuuden poistaminen voi tuoda esim. potilaiden hoidon, ohjaamosta
takaosaan siirtymisen tai kommunikoinnin osalta.
Turvavyön käyttö ambulanssin eri istuimilla on helppo tapa hoitaa omaa turvallisuutta ajon aikana. Turvatyynyin varustetussa ambulanssissa turvavöiden
käyttö ohjaamossa on ehdottoman tärkeää. Potilastilassa turvavyön käyttö ei nykyisillään aina ole
mahdollista potilaan hoitamisen tai hyvän teknisen
ratkaisun puuttumisen vuoksi. Tässäkin on kyse sekä
yksittäisen sairaankuljettajan käyttäytymisestä että
koko organisaation linjauksesta, kuinka on sovittu
toimittavaksi.
Alalla on paljon ohjeita, oppikirjoja ja tietoa eri
tavoin loukkaantuneiden potilaiden hoitamiseksi,
mutta sairaankuljettajien turvallisuuden kannalta
asioita on pohdittu niukasti, vaikka hyvin monissa
tilanteissa sairaankuljettajien oma turvallisuus tai
työkyvyn ylläpito on hyvin pienen onnenkantamoisen varassa. Erillistä turvallisuuskoulutusta tai sairaankuljetuksen turvallisuuden oppikirjaa ei tarvita,
kun turvallisuusasiat ovat luontainen osa kaikkea
koulutusta ja kaikkia ohjeita. Turvallisuus tulisi olla
ohjeiden ja koulutusten ensimmäinen asia, ei viimeiseksi jätettävä lisäkohta.
Sairaankuljetusalalla sattuneiden tapaturmien selvittämistä vaikeuttavat toiminnan monialaisuus,
tilastoinnin puutteet (esim. oman ammattinimikkeen ja toimialaluokituksen puuttuminen, tapaturmakuvausten puutteet, väkivaltatilanteiden puutteellinen ilmoittaminen) ja se, että alan riskitekijät
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näkyvät seurantajärjestelmissä eri tavoin (vrt. esim.
tapaturmatilaston ja vaaratilanneseurannan erot).
Tapaturmatiedot ovat kuitenkin useimmille suomalaisille organisaatioille vielä yksi tärkeimmistä turvallisuusmittareista, jota myös johto seuraa. Tapaturmatiedot eivät kuitenkaan anna riittävää kuvaa
sairaankuljetustyön turvallisuudesta. Tähän voidaan
alan organisaatioissa vaikuttaa suoraan siten, että
tapaturmakuvaukset laaditaan riittävän yksityiskohtaisiksi ja selkeiksi.
Turvallisuuden johtaminen tai turvallisuusohjelmat
saattavat näennäisesti olla kaukana hälytystehtävien arjesta. Turvallisuutta johdetaan kuitenkin
organisaation joka tasolla – yksittäisestä sairaankuljettajasta ylimpään johtoon asti, yksittäisestä
siirtokuljetustehtävästä vaativiin suuronnettomuuksien monipotilastilanteisiin asti. On valitettavaa,
jos organisaation turvallisuusjohtamisen käytännöt
tulevat näkyviksi vain sattuneiden vaaratilanteiden
tai tapaturmien yhteydessä, ja jos vasta silloin testataan miten organisaatio toimii sairaankuljettajien
turvallisuuden takaamiseksi. Kuva 26 esittää turvallisuusjohtamisen ennakoivan ja jatkuvan parantamisen kehän sovellettuna sairaankuljetukseen ja
esimerkkejä käytännön toimenpiteistä, joilla työterveys- ja työturvallisuusasiat voidaan kytkeä aiempaa
kiinteämmin osaksi sairaankuljetusorganisaatioiden
johtamista.
Pelastuslaitokset ovat turvallisuuden ammattiorganisaatioita. Turvallisuus – hyvä turvallisuuskulttuuri
ja turvallisuuden johtaminen läpi koko organisaation
– voisivat olla nykyistä korostetummin sairaankuljetuksen palveluntuottajien keskeinen kilpailuvaltti.
Turvallisuuden kehittäminen on kestävällä pohjalla, kun yksittäisten riskien tai virheiden sijaan tarkastellaankin sitä, miten koko organisaatio toimii
turvallisuutta edistävällä tavalla. Yksittäisen riskin
pienentämisen sijasta turvallisuus tulisi nähdä laajempana kokonaisuutena, jossa on monimutkaisia
syy-seuraussuhteita ja johon tehtävät muutokset
koskettavat toimintoja laajemmin kuin usein ajatellaan. Turvallisuuden kannalta hyviksi hiotut johtamisen käytännöt vaikuttavat yhtä lailla kaikkiin työn
riskeihin ja kaikkien työntekijöiden turvallisuuteen.

Kuva 26. Yhteenveto sairaankuljetuksen turvallisuuden johtamisen jatkuvan parantamisen kehästä ja käytännön toimenpiteistä.
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Hoitaja,
Makuutilat, autohalli
kuljettaja

Pukeutuminen

Mahdollinen tilanteen tarkempi
Hoitaja
selvittäminen
Hoitaja,
Kohteeseen löytäminen
kuljettaja

Nopea ja turvallinen ajo. Varoittaa muita tielläliikMuu liikenne
kujia hälytysajoneuvosta.

Ambulanssi, yleinen tie- ja
Olla etukäteen tarpeeksi hyvin tietoisia siitä, mikä
VIRVE, kännykkä
AHK, Muut yksiköt
katuverkko
kohteessa odottaa.
Ambulanssi, kohteen ympäristö, Hälytykseen liittyneet osoitetiedot, Saada ambulanssi turvalliseen paikkaan mahdolli- Opastajat kohpiha
kartat, GPS
simman lähelle potilasta.
teessa

Ambulanssi, viestintävälineet,
hälytyslaitteet, kartta

Hälytysajo – liikenne – liikenneAmbulanssi, yleinen tie- ja
Kuljettaja
valot
katuverkko

Asemapaikan muu
henkilökunta

Tavoittaa apua tarvitseva henkilö mahdollisimman Muut yksiköt
nopeasti ja turvallisesti.
(sk, poliisi, palo)

Oven avausmekanismi

Ambulanssi

Oman turvallisuuden varmistaminen ajon aikana.

Ilmoittaa Häkelle yksikön lähteneen kohteeseen.

Statuslähetin, (VIRVE)
Turvavyöt

Lähtö tehtävän kiireellisyyden antamassa rajoissa.

Ambulanssissa oleva kartta, GPS

Muut samaan hälytykseen lähtevien
yksiköiden henkilöt, asemapaikan
muu henkilökunta

Ajo kohteeseen

Auton käynnistäminen ja liikkeelKuljettaja Ambulanssi, asemapaikka
lelähtö
Autotallin oven avaus
Kuljettaja Ambulanssi, asemapaikka

Turvavöiden kiinnitys

Kohteen selvittäminen - haku
kartasta
Kuittaus

Hoitaja Ambulanssi, asemapaikka
kuljettaja
kuljettaja Ambulanssi, asemapaikka
Hoitaja,
Ambulanssi, asemapaikka
kuljettaja

Asemapaikan oleskelutilat, käytäPäästä lähtemään mahdollisimman nopeasti
vät, portaikot ja muut kulkureitit.

Hoitaja,
Asemapaikka
kuljettaja

Siirtyminen autolle

Lähtö

Asemapaikalla olevat kartat, häly- Selvittää potilaan sijainti ja nopein mahdollinen
tykseen liittyneet osoitetiedot
ajoreitti.

Hoitaja,
Asemapaikka, ambulanssi
kuljettaja

Potilaan alustava paikallistaminen

Varustautuminen tehtävän ja kohteen mukaiseen
vaatetukseen

Listaus tehtäväkoodeista selittei- Arvioida hälytystehtäväntyyppi, riskitaso ja kiireellineen
syys. Antaa viitteitä myös potilaasta.

Ulkovaatteet ja -jalkineet

Muut tahot

Vastaanottaa viesti ja reagoida siihen sen vaatimal- AHK, asemapaikan
la tavalla. Päästä lähtemään nopeasti.
muu henkilökunta

Tavoite

Hoitaja,
Asemapaikka, ambulanssi
kuljettaja

VIRVE – piipperi – GSM –
kuulutus(kaiutin

Välineet

Tehtävä- ja kiireellisyyskoodin
avaaminen

Paikka

Viestin vastaanottaminen

Tekijät

Asemapaikka (tauko-, makuuHoitaja, tai kuntoilutilat), ambulanssi
kuljettaja (edellisen tehtävän paluumatkalla)

Hätäkeskus-hälytys

Tehtävät
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Tekijät

Paikka

Välineet

Tavoite

Muut tahot

Hoitaja

Hoitaja

Konsultointi

Lääkitseminen

Kohde

Kohde

Kohde

Hoitolaukku, hoitovälineet

Hoitaja,
Kohde
kuljettaja

Hoitaja,
Kohde ja sen lähiympäristö
kuljettaja

Hoitovälineiden kerääminen

Potilaalle mukaan otettavien
tavaroiden kerääminen

Potilaan vaatteet, kengät, lompakko

Paarit, hoitovälineet, laukku,
peitteet

Hoitaja,
Kohde
kuljettaja

Potilaan nosto tai siirtyminen
paareille, turvavöiden kiinnittäminen tai kävelevän potilaan
saattaminen

Paarit, hoitovälineet, laukku,
peitteet

Hoitaja,
Kohde
kuljettaja

Ensihoitokertomus

Hoitolaukku, lääkkeet

Kännykkä

Neula, annostelija, nestepussi

Potilaan valmistelu kuljetukseen

Ensihoitokertomuksen täyttämi- Hoitaja,
Kohde
nen ja allekirjoittaminen
kuljettaja

Hoitaja

Tipan laitto

Kohteessa

Konsultoitava
lääkäri

Potilas

Potilas, muut
yksiköt

Kerätä yleiseltä paikalta pois potilaan omaisuus,
Omaiset
ottaa potilaan mukaan sairaalassa tarvittavat asiat.

Kaikkien omien laitteiden ja tarvikkeiden kuljettaminen pois kohteesta.

Saada potilas siirrettyä turvallisesti paareille tai
hoitotuoliin siirtoa varten.

Kuvata ensihoidossa tehdyt toimenpiteet ja potiPotilas, omaiset
laan taustatiedot jatkohoitoa ja raportointia varten.

Potilaan saattaminen kuljetuskuntoon. Potilaan hoiPotilas
taminen siten, että häntä ei tarvitse kuljettaa.

Varmistaa epäselvä tilanne tai hankkia lisätietoja

Nesteytys ja lääkitsemisreitin varmistaminen

Potilaan tilan selvittäminen, hoitaminen ja kuljetuskuntoon saattaminen
Hoitaja, Ambulanssi, kohteen lähiympäIlmoittaa AHK:lle, että yksikkö on saapunut poti- AHK, muut yksiköt,
Kuittaus “kohteessa”
Statuslähetin, VIRVE
kuljettaja ristö
laan luokse.
sivulliset
Potilas, Muut yksiKulkureitti kohteeseen ja itse
paarit/tuoli, hoitolaukku, EKG,
Saada potilaan tilan selvittämiseen, hoitamiseen
Laitteiden kantaminen autosta Hoitaja,
köt (muut hoitajat,
kohde (ulkona, sisällä, koti,
Happi, C–PAP, jne. ensihoitokerto- ja kuljettamiseen tarvittavat laitteet ja tarvikkeet
kohteeseen
kuljettaja
lääkäri, mediheli,
julkinen tila)
muskaavake
mahdollisimman lähelle potilasta.
poliisi, palomiehet)
Hoitaja, Kohteen lähiympäristö, kulkuPotilaan löytäminen mahdollisimman nopeasti ja Opastajat koh– “-- , taskulamppu,
Potilaan etsiminen
kuljettaja reitti ja kohde
turvallisesti
teessa
Potilas, omaiset,
hoitolaukku, EKG, Happi, C–PAP, Selvittää mitä on tapahtunut. Varmistaa ympäristön sivulliset, muut
Tilanteen arviointi ja johtaminen Hoitaja
Kohde
jne. ensihoitokertomuskaavake
turvallisuus.
kohteessa olevat
yksiköt
Potilas, omaiset,
Hoitaja
Kohde
Ensihoitokertomus
Selvittää potilaan henkilötiedot
Taustatietojen selvittäminen
muut yksiköt
Hoitolaukku, EKG, verenpaine,
Potilaan saattaminen kuljetuskuntoon. Potilaan hoiPotilaan hoitaminen
Hoitaja
Kohde
happisaturaatio, sokeri, promillePotilas
taminen siten, että häntä ei tarvitse kuljettaa.
mittari

Tehtävät
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Tavoite

Kuljettaja Ambulanssi

Kuljettaja,
Ambulanssi
hoitaja

Hoitaja

Kuljettaja

Statuksen kuittaus

Kiireellisyyden arviointi

Hoitokertomuksen täyttäminen

Ajo kohteesta sairaalaan - Liikenne (hälytysajo)

Paarien nostaminen ambulanssiin niin, että nosto ei
kuormita itseä liikaa eikä vahingoita potilasta.

Hoitokertomuksen luovuttaminen
Hoitaja
ensiapuun/hoitajalle, allekirjoitus

Ensiapu, sairaala, terveyskeskus Ensihoitokertomus, kynä

Hoitaja,
Nostolakana, sairaalan sänky,
Ensiapu, sairaala, terveyskeskus
kuljettaja
paarit, kantotuoli

Potilaan nostaminen sairaalan
sängylle

Ensiapu, sairaala, terveyskeskus Ensihoitokertomus

Hoitaja

Potilaan luovuttaminen ensiapuun hoitajalle

Potilas, Ensiavun
henkilökunta

Potilas, mukana
olevat omaiset

Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen.

Nostaa potilas turvallisesti hoidettavaksi.

Potilas, muut
ensiavussa olevat
yksiköt ja potilaat
Ensiavun vastaaSiirtää potilas hallitusti vastaanottavan hoitolaitokottovirkailijat ja
sen vastuulle
sairaanhoitajat
Viedä potilas turvallisesti sisään sairaalaan.

Potilaan nostaminen autosta,
Hoitaja,
Ensiapu, sairaala, terveyskeskus Paarit, nostolakana
kävelevän potilaan saattaminen kuljettaja

Potilaan kuljettaminen sairaalaan turvallisesti ja
mahdollisimman nopeasti.

Lain velvoitteiden täyttäminen

Oman turvallisuuden varmistaminen ajon aikana.

Saada ambulanssi mahdollisimman lähelle ovea,
turvalliseen paikkaan

Ambulanssi

Ensihoitokertomus

Turvavyöt

Statuslähetin, VIRVE

Ilmoittaa AHK:lle, että yksikkö on matkalla kohteesAHK
ta hoitolaitokseen.
Statuslähetin, VIRVE, ambulanssin Arvioida potilaan tilan kriittisyys ja kuljetuksen
hälytyslaitteet
kiireellisyys
Potilas, mukana
Potilaan kunnon säilyttäminen kuljetuksen aikana
olevat omaiset

paarit, hoitolaukku, EKG, tippa, jne.

Potilaan kuljettaminen sairaalaan turvallisesti

Ambulanssin pysäköinti ensiavun
Kuljettaja Ensiapu, sairaala, terveyskeskus Ambulanssi
oven eteen

Ensiavussa

Ennakkoilmoitus ja konsultointi

Ambulanssi, yleinen tie- ja
katuverkko

Ambulanssi

Potilaan hoitaminen/ rauhoittaHoitaja
Ambulanssi
minen
Kuljettaja,
Turvavöiden kiinnittäminen
Ambulanssi
hoitaja

Hoitaja, Kohteen lähiympäristö, piha,
kuljettaja ambulanssi

Laitteiden/potilaan nosto autoon

Ajo sairaalaan

-

Palomiehet, muut
sk -yksiköt

Muut tahot

Tilanteen, potilaan hoitopaikan ja jatkotoimenpiteiden selvittäminen omaisille. Vastaaminen omaisten Omaiset, sivulliset
kysymyksiin.

Välineet

Kommunikointi potilaan omaisHoitaja
ten ja muiden läsnäolleiden
Kohde ja sen lähiympäristö
kuljettaja
kanssa.

Paikka
Saada potilas siirrettyä turvallisesti ambulanssiin
kuljetusta varten.

Tekijät

Potilaan, paarien ja hoitovälineiHoitaja
Kulkureitti kohteesta ambulansden siirtäminen kohteesta auton
Paarit, hoitolaukku, hoitolaitteet
kuljettaja siin
luo

Tehtävät

52

Tekijät

Välineet

Asemapaikka, koulutustilat

Asemapaikka, toimistotilat

Koulutus ja harjoitukset

Raportointi

Ajopäiväkirjat, tietokone

Työkyvyn yläpitäminen koko 24 h työvuoron ajan.

Ruokailu

Asemapaikka

Työkyvyn yläpitäminen koko 24 h työvuoron ajan.

Ylläpitää henkilöstön fyysistä kuntoa
Ylläpitää henkilöstön osaamista ja opettaa uusia
taitoja
Tilastoida hälytystehtävät ajopäiväkirjojen perusteella.

Tarpeen mukaisen lähtövalmiuden ylläpito.

Nukkuminen

Kuvata hälytystehtävän kohde, kesto ja ajetut
kilometrit
Ambulanssin saattaminen valmiiksi uusia potilaita
varten.
Ambulanssin toimintakyvyn ylläpitäminen.
Ambulanssin toimintakyvyn ylläpitäminen.

Muut toimenpiteet työvuoron
aikana
Liikuntaharjoittelu

Työkaverit

Potilas, omainen

Muut tahot

Aseman henkilökunta

Ambulanssin saattaminen valmiiksi uusia potilaita
Organisaatio
varten.

Ilmoittaa AHK:lle että yksikkö on palaamassa tukikohtaan.

Ambulanssin siivous (tarvittaessa)
Varallaolo ja päivystys – rutiinitarkastukset
Tankkaus
Huolto
Siivousvälineet, rätit, imuri

Kynä

Ajopäiväkirjan täyttäminen

Hoitaja

Lääkkeet, vara-akut

Statuslaitteisto, VIRVE

Käytettyjen lääkkeiden ja hoitoHoitaja
tarvikkeiden täydentaminen

Tukikohta

Hoitaja,
Ambulanssi
kuljettaja

Keikan läpikäynti työparin kanssa

Ambulanssi, yleinen tie- ja
katuverkko

Kuljettaja

Ajo liikenteessa

Kuittaus

Kuljettaja Ambulanssi

Ambulanssin saattaminen valmiiksi uusia potilaita
varten.

Hoitaja,
Ensiapu, sairaala, terveyskeskus Paarit
kuljettaja

Paarien laittaminen takaisin
autoon

Ajo tukikohtaan

Paarien saattaminen valmiiksi uusia potilaita
varten.

Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen.

Tavoite

Hoitaja,
Ensiapu, sairaala, terveyskeskus Paarit, nostolakana
kuljettaja

Ensiapu, sairaala, terveyskeskus Maksukaavake

Paikka

Paarien järjestäminen: peitteet,
nostolakanan vaihto

Maksukaavakkeen luovuttaminen
Hoitaja
potilaalle

Tehtävät
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Asemapaikka, huoltotilat

Asemapaikka

Asemapaikka

Asemapaikka
Asemapaikka

Varustehuolto

Työterveyshuolto

Tehtävän arviointi jälkikäteen

Yhteistyö
Johtaminen

Paikka

Asemapaikka, julkiset paikat ja
tapahtumat

Tekijät

Esittely- ja PR-tilaisuudet

Tehtävät

Erilaisia tarvikkeita

Välineet

Ylläpitää laitteita, välineitä ja tarvikkeita ja pitää
ne lähtövalmiina.

Välittää tietoa sairaankuljetuksen toiminnasta,
kalustosta. Tehdä toimintaa tutuksi esim. kouluissa.

Tavoite

Muut tahot

LIITE B: SAIRAANKULJETTAJIEN TYÖTURVALLISUUDEN TARKISTUSLISTA
Tämän tarkistuslistan tarkoituksena on tukea sairaankuljetustyön riskien arviointia. Listan osassa 1 kuvataan
sairaankuljetustyön ominaispiirteitä ja osassa 2 luetellaan työssä mahdollisesti esiintyviä vaara- ja kuormitustekijöitä. Etenemistavaksi voidaan valita esimerkiksi erilaisten tehtäväluokkien (1.4) tai työn osatehtävien
(1.5) mukainen tarkastelu, jolloin jokainen työtehtävä käydään läpi ja tarkastelussa tunnistetaan muiden
listassa mainittujen tekijöiden vaikutuksia kyseisen tehtävän turvallisuuteen. Osion 2 vaara- ja kuormitustekijät voidaan käydä läpi myös muulla tavoin määritellyistä kohteista. Listan avulla tehdyt havainnot
kootaan erilliseen muistioon tai riskianalyysilomakkeeseen.

1 Tarkastelukohteen määrittely
1.1 Työntekijät ja työnjako

• Potilaan kuljetus sairaalaan

• Ketkä osallistuvat työn suorittamiseen?

• Paluu asemapaikalle

• Henkilökohtaiset ominaisuudet: ikä, sukupuoli,
fyysinen kunto

• Toiminta asemapaikalla

• Ammattinimikkeet: ensihoitaja, palomies-sairaankuljettaja, lääkintävahtimestari
• Työparijärjestelyt ja työnjako

1.4 Hälytyskohteet
• Piha, ostoskeskus tai muu julkinen ja avoin paikka

• Työkokemus

• Koulu, ostoskeskus, virasto, hotelli, ravintola tai
muu julkinen laitos

1.2 Työssä käytettävät laitteet

• Julkinen tapahtuma, urheilutapahtumat

• Millainen ambulanssikalusto on käytettävissä?

• Hoitolaitokset, terveyskeskus, sairaala, vanhainkoti

• Mitä hoitolaitteita on käytössä?
• Millaisia paareja, kantotuoleja ja muita nostoapuvälineitä on käytettävissä?

• Yksityisasunto, kesäasunto
• Teollisuuslaitos, rakennustyömaa

• Mitä henkilökohtaisia suojavälineitä käytetään?

• Katu tai tie, rautatie, lentokenttä

• Mitä kommunikaatiojärjestelmiä käytetään?

• Metsä, pelto tai muu maastokohde

• Mitä turvalaitteita käytetään?

• Vesialue, ranta, satama tai laiva

• Millainen laitteiden käyttökokemus tai käytön
osaaminen henkilöstöllä on?

• Muu toimialueella oleva erityisen vaarallinen
kohde: jyrkänne, kaivanto tms.

1.3 Työn osatehtävät

1.5 Tehtäväluokat

• Hälytyksen vastaanottaminen ja kuittaaminen

• Peruselintoiminnan häiriö tai hapenpuute (70 ja
71)

• Lähtö asemapaikalta
• Ajo kohteeseen, hälytysajo
• Saapuminen kohteeseen
• Toiminta kohteessa
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• Vamma tai onnettomuus (74 ja 75)
• Verenvuoto tai sairaus (76, 77 ja 78)
• Sairaankuljetustehtävä (79)
• Monipotilastilanne (796)

• Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuva tehtävä (2)
• Palo, räjähdys, vaarallisen aineen onnettomuus
tai muu onnettomuus(4)
• Pahoinpitely, tappelu tai muu hengen ja terveyden
suojaan kohdistuva tehtävä (0)

2 Vaara- ja kuormitustekijöiden
tunnistaminen
2.1 Työolosuhteet
• Haitallinen tai vaaraa aiheuttava valaistus
• Kuormittava tai vaarallinen lämpötila

• Kiireellisyysluokka (A, B, C, D ja X)

• Kuormittava tai vaarallinen melu

1.6 Ajankohta

• Käsiin tai koko kehoon kohdistuva tärinä

• Työaika: yötyö, työvuorojärjestelyt, vuoron alku,
työvuoron viimeiset tunnit

• Vaarallinen säteily

• Vuodenaika: kevät, kesä, syksy, talvi
• Vuorokaudenaika: aamu, päivä, ilta, yö
• Viikonpäivä, viikonlopputyö
• Muut erikoiset ajankohdat: juhlapyhät, lomaajat
• Poikkeustila: tulva, sähkökatkos, myrsky, lakko,
poikkeuksellinen säätila
• Työvuoroa edeltänyt vuorokausi tai muut merkittävät tapahtumat

1.7 Potilas
• Ikä: vanhus, aikuinen, nuori, lapsi, vauva
• Koko: kevyt, painava, pitkä
• Vireystila: päihteet, tajuttomuus, ylivireys, hormoonit
• Muut vaaralliset ominaisuudet: mielenterveyspotilaat, kieltäytyvä potilas, aggressiivisuus

• Vaaralliset aineet tai ilman epäpuhtaudet
• Tulipalo tai räjähdys

2.2 Tapaturmariskit
• Ympärillä tapahtuva liikenne tai työskentely
• Työympäristössä olevat ihmiset, väkivallan uhka
• Vaaralliset terävät tai kulmikkaat osat
• Kulkuteillä olevat esteet, puutteellinen siisteys tai
liukkaus
• Esineiden putoaminen tai kaatuminen
• Muualta sinkoilevat esineet tai aineet
• Puutteet turvajärjestelyissä, turvalaitteissa tai
suojuksissa.
• Työn aikana ympäristössä tapahtuvat muutokset

2.3 Liikenne
• Turvavöiden käyttö
• Ambulanssin sisätilaturvallisuus, auton turvallisuus
• Tiestö: moottoritie, valtatie, soratie, pyörätie, raitiovaunut ja junat
• Risteykset: valo-ohjatut risteykset, etuajo-oikeus,
tasoristeykset, liittymät
• Kaupungin keskusta, taajama, maaseutu
• Piha-alueet: asemapaikka, paloasema, hälytyskohde, sairaala
• Hälytysajo: ajo poikkeussääntöjen mukaan, hälytysvilkut, sireenit, ajovalot
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2.4 Ruumiillinen kuormittuminen

2.7 Osaamisen ylläpitäminen ja koulutus

• Potilaan nostot ja siirrot

• Peruskoulutus: sisältö, saatavuus, koulutuksen
antamat valmiudet

• Siirtyminen kohteeseen: kiipeäminen, käveleminen
• Hoitolaukkujen ja laitteiden kantaminen

• Työnopastus ja perehdyttäminen: uudet työntekijät, harjoittelijat, opastus laitteiden käyttöön,
osaamista ylläpitävä koulutus

• Kumartuneet tai kiertyneet työasennot

• Työtehtävien vaihtelevuus, työn monipuolisuus

• Työskentely polvillaan tai kyykyssä

• Työohjeiden kattavuus

• Toistuvat tai pitkäaikaiset kuormittavat liikkeet
tai työrupeamat

• Toiminnan arviointi jälkikäteen ja kokemuksista
oppiminen

2.5 Henkinen kuormittuminen

2.8 Laitteiden käytöstä aiheutuvat vaarat

• Henkilöön tai työsuorituksen kohdistuvat vaatimukset, työtulokseen kohdistuvat odotukset

• Puutteelliset käyttöohjeet ja toimintakaaviot

• Työilmapiiri, tasa-arvo, työyhteisön tuki, arvostus
ja palaute

• Puutteelliset työohjeet
• Hallintalaitteiden huono sijoittelu

• Jatkuva valppaanaolo, valvominen, herääminen
hälytykseen

• Työskentelytasojen tai säilytystilojen puutteellisuus

• Työmäärä ja työtahti, mahdollisuus taukojen pitämiseen

• Turvatoimintojen tai suojalaitteiden puutteet tai
käyttämättä jättäminen

• Asiakaspalvelu, ihmissuhdekuormitus

• Vahinkokäynnistys tai -pysäytys

• Epäasiallinen kielenkäyttö, uhkailu, herjaaminen

2.9 Inhimilliset virheet

• Kriisitilanteet, onnettomuudet tai hankalat potilastilanteet, debrieﬁng ja defusing

• Useita samanaikaisia käyttötoimenpiteitä vaativia kohteita

2.6 Työn organisointi ja johtaminen

• Valvontaa vaativien signaalien liian suuri määrä

• Päivittäisjohtaminen, lähiesimiehen toiminta

• Huomiokyvyn pitkäaikainen rasittaminen samalla
signaalilla

• Työtehtävien vastuuhenkilöt ja työnjako: hoitaja,
ajaja
• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, muut kohteessa olevat yksiköt, konsultoitava lääkäri, sairaalat ja terveyskeskukset
• Tiedon siirto ja kommunikointi: vuorojen välillä,
organisaation sisällä, shp:n sisällä

• Ääni- ja valomerkkien sopimaton voimakkuus
• Virheet laitteiden käytössä
• Virheet tiedonkulussa tai saadun tiedon tulkinnassa

2.10 Ulkoiset tekijät

• Muutoksiin reagointi ja häiriöiden hallinta

• Työterveyshuolto

• Vastuunjako ja vastuun siirtyminen

• Laatujärjestelmä ja laatutoiminta

• Turvallisuuskulttuuri, turvaton toiminta ja riskinotto

• Sivutyöt ja vapaa-aika
• Oma perhe ja läheiset
• Julkisuus ja media
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Tilanteen esiintymistiheys

Esiintyy useita kertoja viikossa.

Esiintyy kuukausittain.

Esiintyy pari kertaa vuodessa.

Esiintyy 1-2 kertaa 2 vuodessa.

Esiintyy kerran 5 vuodessa tai harvemmin.

Luokka

5
Erittäin yleinen

4
Hyvin yleinen

3
Kohtalaisen yleinen

2
Harvinainen

1
Erittäin harvinainen

Tapahtuman todennäköisyyden määrittäminen (T)

• HUOM: T ja S ovat pari: arvioi juuri valittujen seurausten todennäköisyyttä.
• Valinnat perustellaan sanallisesti varsinaisessa riskien arviointitaulukossa.

• Arvioi erikseen jokaisen vaaratilanteen tyypillisimmät seuraukset (S) ja
näihin seurauksiin johtavan tilanteen todennäköisyys (T).
• Riskin suuruus on RISKIMATRIISISSA valitun sarakkeen (S) ja rivin (T)
leikkauspisteessä.

Riskin suuruuden määrittäminen

2
Lieviä tai
vähäisiä

Seurausten vakavuus (S)

4
Suuria

3
Vakavia tai
merkittäviä

2
Vähäinen

1
Ei seurauksia

2
Vähäinen

3
Kohtalainen

4
Merkittävä

5
Sietämätön

5
Erittäin
suuria

2
Vähäinen

3
Kohtalainen

4
Merkittävä

5
Sietämätön

5
Sietämätön

• Pitkä sairausloma,
pysyvä invaliditeetti, kuolema.
• Vakava fyysinen
väkivalta.
• Uupumisasteinen
henkinen kuormittuminen ja pitkäkestoisia poissaoloja.
• Erittäin suuri
omaisuusvahinko,
toiminnan
loppuminen.

5 Erittäin suuria
seurauksia

1
1
Merkityksetön Merkityksetön

1
1
Merkityksetön Merkityksetön

2
Harvinainen

3
Kohtalainen

3
Kohtalainen

4
Merkittävä

• Laajoja fyysisiä
vammoja, yli 14
vrk poissaolo
• Toistuvia poissaoloja aiheuttava
henkinen tai
fyysinen
kuormittuminen
• Kipua aiheuttava
fyysinen väkivalta
• Huomattava
omaisuusvahinko

4 Suuria
seurauksia

1
1
Merkityksetön Merkityksetön

1
2
Merkityksetön Vähäinen

3
Kohtalaisen yleinen

1
Erittäin harvinainen

1
2
Merkityksetön Vähäinen

2
Vähäinen

4
Hyvin yleinen

5
Erittäin yleinen

Tilanteen todennäköisyys
tai esiintymistiheys (T)

• Fyysinen tai
loukkaantuminen,
1 – 3 päivän
poissaolo.
• Lievä fyysinen
väkivalta tai
henkinen väkivalta
• Työstä suoriutumista vaikeuttava
henkinen tai fyysinen
kuormittuminen
• Pitkä toiminnan
häiriintyminen tai
keskeytys

3 Vakavia tai
merkittäviä
seurauksia

3
Kohtalainen

• Lievä
loukkaantuminen,
ei poissaoloja.
• Lievä henkinen
kuormittuminen tai
kielellinen väkivalta.
• Lievä fyysinen
kuormittuminen.
• Lyhyt toiminnan
häiriintyminen tai
keskeytys.

• Ei loukkaantumisia
tai poissaoloja.
• Ei merkittävää
henkistä tai fyysistä
kuormittumista.
• Ei toiminnan
häiriötä tai
keskeytystä.
• Lieviä omaisuusvahinkoja voi
esiintyä.

Riskimatriisi

2 Lieviä tai
vähäisiä
seurauksia

1 Ei seurauksia

Seurausten vakavuuden määrittäminen (S)

LIITE C: RISKIMATRIISI JA RISKIEN LUOKITTELUKRITEERIT
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LIITE D: RISKIEN ARVIOINNIN TULOKSET
Vaara- ja kuormitustekijät

F

T E K H Tarkennuksia

AHK-hälytys
Väärä tehtäväkoodi

x

x

Puutteellinen valmistautuminen kohteeseen, turha kiire tai
hälytysajo

Epäselvä osoite

x

x

Lähdön viivästyminen, turha kiire tai hälytysajo

Alentunut vireystila

x

x

Yöaikaan väsymys, unen puute tai lähtö suoraan unesta

Lähtö
Puuttuvat turvavyöt

x

VIRVE

Kiireessä ei ehditä laittaa
Annetun tiedon riittävyys ja oikeellisuus, huono kuuluvuus hälytysajossa, huomiokyvyn herpaantuminen liikenteessä, tekniset
ongelmat

x

Ajo kohteeseen
Oma varomattomuus liikenteessä

x

x

Keskittyminen kohteen etsimiseen, liian kova tilannenopeus

Muiden varomattomuus liikenteessä

x

x

Varoitusvilkkujen tai sireenin puute, liian kova tilannenopeus

Virhe tehtäväkoodin avaamisessa

x

x

Puutteellinen valmistautuminen kohteeseen, turha kiire

Tavaran putoaminen, sinkoutuminen

x

Liikkuvat, hyllyiltä tai kaapista putoavat tavarat lentävät kyydissä olevan henkilön päälle

Kohteessa
Hoitolaukun ja/tai paarien kantaminen
kohteeseen

x

Liukastuminen tai kaatuminen

x

Väkivallan uhka: pureminen, potkiminen, lyöminen

x

Ulko-olosuhteet (liukkaus, sade). Raskaan taakan kantaminen
ulkona tai portaissa

Infektioriski

x

Huonot työasennot
Sähköisku

Ulko-olosuhteet (liukkaus, sade). Raskaan taakan kantaminen
ulkona tai portaissa

x

x

Aggressiivinen potilas tai muu henkilö, tappelu- tai pahoinpitelytilanne, asiakkaalla olevat aseet

x

Verikontakti, muut eritteet, neulatapaturmat, käsineiden käyttämättä jättäminen, potilaan omat neulat

x
x

Kumara ja kiertynyt hoito- tai nostoasento, tilan puute
Deﬁbrillaattorin käytöstä aiheutuva tahaton sähköisku. Sivullinen harvoin virtapiirissä niin, että itse isku olisi vaarallinen,
mutta sähköisku voi aiheuttaa vaarallisia seurannaisvaikutuksia
(esim. kaatuminen)

x

Sanallinen uhkailu tai herjaaminen

x

Humalainen tai sekava potilas tai muu henkilö, ristiriitana
ammatillisen otteen ylläpitäminen ja asiakaspalvelun toteutuminen

Vastuu hoidon laadusta

x

Diagnoosi- ja hoitovirheet, ongelmat konsultaatioissa, oikea
lääkintä, vuorovaikutus omaisten kanssa

Valaistus

x

Valaistus yksityisasunnoissa ja ulkona hoidon kannalta joskus
riittämätön

Lämpöolosuhteet

x

Potilasta saatetaan joutua hoitamaan ulkona tai potilaan kanssa joudutaan viettämään pitkiä aikoja sisätiloissa

Potilaan nostaminen paareille tai tuoliin

Työnjako ja johtaminen

Muut kohteen riskit

x

Paarit tai tuoli saatava ahtaissakin tiloissa potilaan viereen,
potilas on nostettava paareille, nostolakanan käyttö

x

Erityisesti monipotilastilanteessa ja monen yksikön yhteistyössä tilanteen johtaminen saattaa olla epäselvää. Tästä aiheutuu
vastuun epäselvyyttä, turhaa juoksemista jne. Muuten yhteistyö parin kanssa

x

x

x

Tieto kohteessa olevista tapaturmariskeistä tai kemikaaleista
voi olla puutteellinen, esim. onnettomuustapauksissa

Ajo sairaalaan
Potilaan kantaminen
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x x

Kantaminen paareilla tai hoitotuolilla, samalla kannetaan
hoitolaukkua ja laitteita, paarien työntäminen autoon vaatii
kohtuullista voimankäyttöä, potilaan putoamisriski

Vaara- ja kuormitustekijät

F

T E K H Tarkennuksia

Tärinä ja huojunta

x

x x

Väkivallan uhka

x

Tavaroiden sinkoutuminen

Melu
Hapen käsittely

x

x

x
x

Hoitaja autossa potilaan kanssa kahdestaan, neuloja voi olla
potilaan saatavilla, potilas ei välttämättä turvavöissä, myös
omainen voi olla mukana
Huonosti kiinnitetyt laitteet tai tarvikkeet voivat erityisesti hälytysajon aikana irrota ja sinkoutua henkilöiden päälle.
Toisaalta liian hankalat kiinnitykset heikentävät laitteiden
käytettävyyttä.

x x

Infektioriski
Kaatuminen tai horjahtaminen

Tarkkuutta vaativan työn tekeminen liikkuvassa autossa

Auton, hälytyssireenin tai potilaan aiheuttama melu, laitteiden
merkkiäänet. Vaikeus kuulla kuljettajan puhetta tai Virveä

x

Happipullon venttiilien likaantuminen voi aiheuttaa syttymän.
Potilas voi heittää pullon esim. ohjaamoon ja happipullon kaulan rikkoutuminen voi lennättää pulloa suurella voimalla.

x

Neulojen käsittely liikkuvassa autossa. Käytettyjen neulojen
epäasianmukainen hävittäminen
Hoitaja ei pysty aina käyttämään turvavyötä. Hälytysajon aikana iskeytyminen päin ambulanssin seinää. Hälytysajon aikana
mahdollisuus äkkitilanteisiin (jarrutus, väistö) on suuri.

x

Ensiavussa
Vastuun siirtäminen

x

Potilaan nostaminen

x x

Väkivallan uhka

x

Infektioriski

x

Raportointi ensiapupoliklinikalle potilaan tilasta ja annetusta
hoidosta, ensihoitokertomuksen kuittaaminen, potilaan kytkeminen sairaalan laitteisiin (laitteiden käytettävyys)
Potilaan nostaminen paareilla autosta pihaan (liukkaus), työntäminen ensiapuun ja nostaminen sänkyyn

x

x

Potilas saattaaa vastustaa hoitoon jäämistä

x

Ambulanssin siivous ja likaisten tarvikkeiden vaihto puhtaisiin
(esim. verta tai muita eritteitä).

Ajo tukikohtaan
Alentunut vireystila

Kiireetöntä ajoa, varsinkin yöaikaan huomiokyky herpaantuu
helposti

x

Työn tauottaminen

x

x

Kiireiseen aikaan uusi hälytys tulee välittömästi edellisen
päätyttyä. Ei ole aikaa palautumiseen tai taukoihin. Myös
ambulanssin varustus voi olla uuteen kohteeseen lähdettäessä
puutteellinen.

Tukikohdassa
Liikunta

x

Auton peseminen

x

Varustuksen tarkistaminen
Palaute

Joukkuepeleissä suuri tapaturmariski
Sisäpesussa infektioriski (neulat, eritteet). Pesuveden liukastamat lattia

x
x

x

Varusteiden tarkastaminen on tarkkuutta vaativa työvaihe
(esim. lääkkeiden laskenta), hankalia nostoja (esim. happipullot)

x

Hälytystehtävien ja kriisitilanteiden käsittely työyhteisössä,
palaute työsuorituksista, työnohjaus

Riskilajien selitteet:
F = Fysikaaliset vaaratekijät: melu, tärinä, ilmanvaihto ja lämpötila jne.
T = Tapaturman vaarat: liukastuminen, kaatuminen, putoaminen, pistot ja viillot jne.
E = Ergonomia ja ruumiillinen kuormittuminen: työasennot, raskaat nostot tai siirrot, laitteiden käyttö jne.
K = Kemialliset ja biologiset altisteet: vaaralliset tai haitalliset kemikaalit, ilman epäpuhtaudet, infektiot jne.
H = Henkinen kuormittuminen: liiallinen vastuu, kiire, puutteellinen johtaminen, sosiaalisen tuen puute jne.
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LIITE E: VAARATILANNEILMOITUSLOMAKE

Ilmoitus sairaankuljetuksen vaaratilanteesta tai poikkeamasta
Ilmoittaja(t)

Vuoro nro

Tapahtumapäivä

Klo

Tapahtumapaikka
Mitä tapahtui? (valitse yksi, esimerkkejä sivun kääntöpuolella)
1. Vaaratilanne liikenteessä

5. Potilaan hoitoon liittyvä vaaratilanne

2. Ambulanssiin, laitteisiin tai varusteisiin liittyvä
vika, puute tai käyttövirhe

6. Potilaan nostoon tai siirtoon liittyvä vaaratilanne

3. Hygieniaan, aseptiikkaan tai infektioihin
liittyvä vaaratilanne
4. Vaaratilanne asemapaikalta hälytystehtävään
lähtemisen yhteydessä

7. Väkivallan uhkatilanne
8. Traumaattinen tilanne
9. Muu vaaratilanne tai poikkeama, mikä?

Tapahtuman kuvaus:

Arvio vaaratilanteeseen johtaneista syistä:
A. Toiminnan puutteellinen organisointi
B. Puutteellinen tai puuttuva ohje
C. Puutteellinen perehdytys tai koulutus
D. Puutteellinen informaatio tai tiedonkulku
E. Työ ei vastaa koulutusta tai tehtävänkuvaa

G. Ruuhkatilanne tai kiire
H. Rauhaton työympäristö
I.

J. Ulkopuoliset henkilöt
K. Muu, mikä?

F. Puutteellinen huolto tai tarkastus
Toimenpide-ehdotukseni vastaavien tapausten ehkäisemiseksi:

Ks. Täyttöohjeet seuraavalla sivulla.
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Väsymys

Vaaratilannelomakkeen täyttöohjeet
Ilmoittaja
Ilmoittajan nimi.

Vuoro nro
Työvuoronumero 1 - 4.

Tapahtumapäivä
Päivä, jolloin vaaratilanne tai
poikkeama sattui.

Klo
Kellonaika, jolloin vaaratilanne tai poikkeama sattui.

Tapahtumapaikka
Paikka, jossa vaaratilanne tai poikkeama sattui. Osoitteen lisäksi tärkeää on tilan kuvaus: asema, yksityisasunto,
katu, piha tms.
Mitä tapahtui?
Vaaratilanteen tyyppi ja luokittelu. Merkitse rasti yhteen tai useampaan kohtaan. Esimerkkejä mahdollisista vaaratilanteista:
1. Vaaratilanne liikenteessä: Vaaratilanteet hälytysajossa (poikkeussääntöjen vastaisesti ajaminen, vaaran aiheuttaminen muulle liikenteelle, sääolosuhteista johtuva lisääntynyt riski), vaaratilanteet hoidettaessa potilasta tiellä tai
kadulla tai vaaratilanteet muussa liikenteessä.
2. Ambulanssiin, laitteisiin tai varusteisiin liittyvä vika, puute tai käyttövirhe: Tekninen vika, kuluminen, puuttuva
osa, laitteen huono käytettävyys, laite ei saatavilla, väärä käyttötapa tms.
3. Hygieniaan, aseptiikkaan tai infektioihin liittyvä vaaratilanne: Verikontakti, neuloihin liittyvät vaaratilanteet,
puutteellinen käsihygienia, puutteellinen tieto potilaan sairauksista tms.
4. Vaaratilanne asemapaikalla hälytystehtävään lähtemisen yhteydessä: Asemapaikan sisätilojen rakenteisiin, valaistukseen tai toimintatapoihin liittyvät puutteet.
5. Potilaan hoitoon liittyvä vaaratilanne: Huono työasento hoidon aikana, potilas vastustaa hoitamista tms.
6. Potilaan nostoon tai siirtoon liittyvä vaaratilanne: Erityisen hankala nostoasento tai -paikka, painava potilas, nostoon liittyvä äkillinen fyysinen ylikuormittuminen, potilas vaarantaa itse noston tai siirron, erityisen pitkä kantomatka tai -aika, HUOM: nostoapuvälineiden vikojen yhteydessä rastitetaan myös kohta 2.
7. Väkivallan uhkatilanne: Sanallinen uhkailu tai herjaaminen, uhkailu aseella, fyysinen kontakti (tarttuminen, repiminen, lyöminen), ulkopuolisten välinen väkivaltatilanne, tappelu tms.
8. Traumaattinen tilanne: Tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita
(lapsipotilaat, työpaikkaonnettomuus, itsemurha, suuronnettomuus, insesti).
9. Muu vaaratilanne tai poikkeama: Muut vaaratilanteet tai poikkeamat, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin.
Tapahtuman kuvaus:
Kuvaa tilanne vaihe vaiheelta mahdollisimman tarkasti. Mitä tapahtui ennen kun vaaratilanne tai poikkeama syntyi? Mikä käynnisti tilanteen? Miten tilanne alkoi? Miten tilanne eteni? Keitä tilanteessa oli läsnä? Miten estettiin
laajemmat vahingot?
Arvio tilanteeseen johtaneista syistä:
Miksi vaaratilanne syntyi? Mikä edesauttoi tilanteen kehittymistä? Merkitse rasti yhteen tai useampaan kohtaan.
A. Toiminnan puutteellinen organisointi: Puutteet johtamisessa tai työnjaossa, epäselvä vastuu tai työnjako, yhteistyön puutteet tms.
B. Puutteellinen tai puuttuva ohje: Toimintoa ei suoritettu ohjeen mukaan, virheellinen tai vanhentunut ohje, kriittisestä toiminnosta puuttuu ohje, ohje ei ole saatavilla tai käytettävissä.
C. Puutteellinen perehdytys tai koulutus: Perehdytys työhön tai laitteen käyttöön puuttuu kokonaan tai on kesken,
perehdytyksessä ei käsitelty kyseistä tehtävää tai tilannetta, koulutus muuttuneisiin toimintatapoihin tai uusiin
laitteisiin on ollut puutteellinen.
D. Puutteellinen informaatio tai tiedonkulku: Tiedot hälytystehtävästä ovat puutteelliset, tiedottaminen muutoksista on puutteellista, tieto ei tavoita asianosaisia henkilöitä, tiedon vastaanottaminen on passiivista.
E. Työ ei vastaa koulutusta tai tehtävänkuvaa: Uusi, outo tai tehtävänkuvaan kuulumaton toiminto, syynä sijaisuus,
harjoittelu, miehistövaje tai hätätilanne.
F. Puutteellinen huolto tai tarkastus: Huollossa tai tarkastuksessa on jäänyt puute huomaamatta tai korjaamatta,
huolto tai tarkastus on jätetty tekemättä tai tehty liian myöhään, huolto tai tarkastus on aiheuttanut puutteita
välineisiin.
G. Ruuhkatilanne tai kiire: Useita peräkkäisiä hälytystehtäviä, useita yksiköitä samassa kohteessa, monipotilastilanne, miehistövajaus, liian lyhyt valmisteluaika.
H. Rauhaton työympäristö: Rauhaton tai vaarallinen hälytyskohde, paljon sivullisia paikalla, rauhaton potilas.
I. Väsymys: Fyysinen tai psyykkinen väsymys, unen puute, liian vähän taukoja, traumaattiset tilanteet, puutteellinen
jälkihoito.
J. Ulkopuoliset henkilöt: Potilas, omainen, ilmoittaja, sivullinen, muut poliisin tai pelastuslaitoksen yksiköt, muut
tiellä liikkujat.
K. Muu, mikä? Muut mahdolliset syyt, esim. sääolosuhteet. Kuvaa sanallisesti.
Toimenpiteet vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi:
Teknisiä tai rakenteellisia toimenpiteitä, toimintatavan muutoksia, dokumenttien tai ohjeiden muutoksia vastaavien
tapausten estämiseksi.
Lisätietoja: Mervi Murtonen, VTT, puh: 020 722 3247 tai Sirra Toivonen, VTT, puh: 020 722 3778
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Hälytyksen vastaanotto
Lähtövalmius ja viive
Ajo kohteeseen
Kohteen löytäminen
Kohteessa toimiminen
Hälytysajo
Paluu tukikohtaan
Päivystys ja varallaolo
Jokin muu, mikä?

Hälytystehtävän
suorittaminen

Avainhenkilöt
Koulutus ja osaaminen
Ohjeet ja perehdytys
Tapaturmat ja sairastuminen
Fyysinen jaksaminen
Henkinen jaksaminen
Rekrytointi ja henkilöstön
vaihtuvuus
Sijaisten saatavuus, harjoittelijat
Työsopimukset
Työaika ja työvuorojärjestelyt
Sivutyöt
Toiminnan organisointi ja
johtaminen
Kehityskeskustelut
Palaute ja kriisiapu
Jokin muu, mikä?

Henkilöstö





























































Nostot ja siirrot
Hoitaminen
Kuljettaminen
Väkivallan uhka
Infektiot ja hygienia
Asiakaspalvelu
Palaute ja reklamaatiot
Jokin muu, mikä?

Potilaat





















Kannattavuus
Maksuvalmius
Talouden suunnittelu ja
seuranta
Ulkopuolinen rahoitus
Kirjanpito
Hankinnat
Maksuliikenne, laskutus
Palkat
Vakuutukset ja niiden ehdot
Jokin muu, mikä?

Talous

Sopimukset
Toiminta-alue
Kuljetusten määrä ja jakautuminen
Toimitilat
Kaluston soveltuvuus
Polttoaine ja sen hinta
Laatujärjestelmä
Toimintakulttuuri
Lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta
Jokin muu, mikä?

Toimintaedellytykset

Sairaankuljetuksen
riskien hallinta

Nosto- ja siirtolaitteet
Hoitolaitteet
Turvavälineet ja suojaimet
Auton tiedonsiirtolaitteet
Hälytyslaitteet
Sisätilaturvallisuus
Auton tarkastukset
Laitteiden kalibrointi
Kunnossapito ja korjaus
Katsastukset
Käyttöohjeet ja muut asiakirjat
Jokin muu, mikä?

Ambulanssit ja
niiden varustelu































Liikenneonnettomuudet
Henkilövahingot
Potilasvahingot
Laiterikot
Tietoturvavahingot
Sopimusrikkomukset
Omaisuus- ja vastuuvahingot
Rikollisuus, ilkivalta
Maineen menetys
Jokin muu, mikä?

Potilaan omaiset
Kohteessa olevat sivulliset
Pelastuslaitokset
Poliisi
Konsultoiva lääkäri, MediHeli
Sairaalat ja muut hoitolaitokset
Muut sairaankuljetusyritykset
Kansaneläkelaitos
Vakuutusyhtiöt
Työterveyshuolto
Kalustovalmistajat
Alan liitot ja järjestöt
Sopimussuhdekunnat ja muut
kunnat
Media, yleinen mielipide
Jokin muu, mikä?

Sidosryhmät





















Onnettomuudet ja
vahingot

LIITE F: SAIRAANKULJETUKSEN RISKIKARTTA

Mahdolliset syyt

Seuraukset

Tämän sivun täyttöpäivämäärä:

Sivu: 1(1)
Laatijat:

Mikä voi mennä pieleen? Eroavuudet
Mikä poikkeaman aiheuttaa?
suunnitellusta toiminnasta

Poikkeama tai riski

Tehtävän vaihe:/ tuotteen tai järjestelmän tila:

Poikkema- ja riskianalyysi
Järjestelmä/tehtävä:

Luokka

Varautuminen
Ehdotetut toimenpiteet

LIITE G: RISKIANALYYSILOMAKE
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