
Ensihoidon työturvallisuuteen vaikuttaminen; mitä on tehty ja mitä tehdään?



Mistä kyse?

Alan työturvallisuutta parannettava

• Väkivaltatilanteet lisääntymään päin

• Valtakunnalliset toimenpiteet, lainsäädäntö, 
paikallinen turvallisuuskulttuuri

• Asenteet ensihoitotyötä tekeviä kohtaan / 
kulttuurin muutos?

• Osa laajempaa kansainvälistä keskustelua (UK, 
Puola, Australia, USA ym.)



Mitä on tehty?

• Tiedottaminen: Ensihoidon työturvallisuus ollut mediassa säännöllisesti 
esillä koko vuoden 2017

• Lausunnot ja kannanotot poimittu erittäin hyvin mediaan. Media tarttunut 
myös oma-aloitteisesti, toimijoita haastateltu ympäri Suomea

• Näkyvyys vaikuttaa asenteisiin ja tuo asialle painoarvoa myös 
päätöksenteon piirissä

• Liittojen edustajat tavanneet päättäjiä viime vuoden aikana

• Tietoa kentältä täytyy viedä päätöksentekoelimiin

• Asiaan positiivista suhtautumista yli puoluerajojen

• Kahdesti salissa: Lakialoite (Ronkainen), kirjallinen kysymys (Parviainen)

• Yksittäisiä ulostuloja eri puolueiden kansanedustajilta



Herättää keskustelua…

• Eikö aihe koske kaikkia hoitotyötä tekeviä?

• Ensihoidossa väkivallan uhka erityisen akuuttia

• Myös ensivastehenkilöstö nyt mukana viestinnässä

• Tähän mennessä puhuttu pitkälti lakimuutoksesta / rangaistusten 

tiukentamisesta

• Osa kokonaisuutta, esimerkki löytyy nyt läheltä (Iso-Britannia / syksy 

2017)

• Lakimuutoksista paljon keskustelua myös kansainvälisesti: 

Lakimuutosten vaikuttavuus, asenteet, työturvallisuuskulttuurin 

yleinen parantaminen

• Miten työturvallisuuskulttuuria saataisiin parannettua myös paikallisella 

tasolla?



Seuraavaksi…

• Viedään asia ja siitä käytävä keskustelu myös vaalien yli 

seuraavalle hallituskaudelle. Päättäjien kontaktointi jatkuu

• Lakimuutosta ajetaan edelleen, uutena vaaditaan hanketta 

työturvallisuuden valtakunnalliseksi kehittämiseksi (STM)

• Koulutuksen yhtenäinen saatavuus, resursointi

• Huomio ensivastehenkilöstön ja ensihoitotyötä tekevien 

henkilöiden uhkatilanteiden tunnistamiseen liittyvien 

valmiuksien parantamiseen

• Sitovat ohjeet henkilökohtaisten turvavarusteiden laatuun ja 

saatavuuteen

• Yhtenäiset valtakunnalliset toimintaohjeet jo 

tapahtuneiden uhkatilanteiden käsittelyyn eri 

organisaatioissa

• Asian pitäminen esillä, asennevaikuttaminen näkyvyydellä
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Ensihoidon turvallisuuteen vaikutetaan 
myös Tehyn ensihoitotyöryhmässä
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Ensihoitotyöryhmä on Tehyn hallituksen nimeämä työryhmä, joka on 
toiminut vuodesta 2009 lähtien. Tehtävänä nostaa keskusteluun ensihoitoon 
vaikuttavia aiheita ja ennakoida tulevaisuutta alaan liittyvien 
erityiskysymysten osalta, mm.

• Ensihoidon työturvallisuuden edistäminen

• Ensihoitoalan koulutus

• Kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa

• Toimikausi= Tehyn hallinnon toimikausi 2018-2021 (4v)

• Kokoonpanossa pyritty huomioimaan mahdollisimman laaja 
asiantuntemus ensihoitoalasta 

Työryhmän tehtävä
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Tehyn ensihoitotyöryhmä



Työryhmä (2018-2021):
Vesa Maunuksela, Tehyn hallituksen edustaja

Mika Länsisola, Tehyn hallituksen edustaja

Juha Hyötyläinen, Ensihoitoalan Liiton puheenjohtaja

Simo Ekman, Lääkintäesimies Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Heikki Paakkonen, Yliopettaja Arcada ammattikorkeakoulu

Tomi Nieminen, Ensihoitopäällikkö TYKS ensihoito

Markku Kuisma, Ylilääkäri HUS ensihoito

Markku Nuutinen, Pääluottamusmies Siun-sote

Janne Keto, Vastaava ensihoitaja / ensihoidon kenttäjohtaja Lohjan sairaala, HUS (2019→)

STM:n asiantuntija (2019 alkaen)

Kirsi Sillanpää, Johtaja Tehy ry (pj)

Juha Kurtti, Tutkimuspäällikkö Tehy ry (siht)

Kokoonpano
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Tehyn ensihoitotyöryhmä



Palautetta kaivataan…

Ideoita turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi 

ensihoitoalalla?

Kirjaa vapaasti yksin tai kaksin omat ideasi 

aiheesta

Mene selaimella osoitteeseen:  

bit.ly\turvakulttuuri  


