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Simulaatio-opetus ensihoidossa
Juhana Hallikainen ja Olli Väisänen

Simulaatio-opetuksen suosio ensihoidossa on nopeassa kasvussa. Pienryhmis-
sä suoritettu, hyvin suunniteltu ja kohdennettu opetus motivoi opiskelijoita ja 
antaa hyviä oppimistuloksia. Metodi on kuitenkin opettajalle varsin vaativa ja 
edellyttää kouluttautumista. Opetusvälineistöä on nykyisin kattavasti saatavilla, 
mutta se on kallista. Tästä huolimatta simulaatio-opetus tulee yleistymään ja 
mm. useimmat anestesiologian ja tehohoidon yliopistoklinikat ovat hankkineet 
tai suunnittelevat hankkivansa simulaatio-opetuslaitteistoa ja siirtävänsä osan 
perus- ja jatkokoulutuksestaan simulaatiotekniikalla suoritettavaksi. Suomessa 
ensihoidon koulutus on ollut edelläkävijä simulaatio-opetustekniikan kehittä-
misessä ja käyttöönotossa. Simulaatio-opetusta on käytetty jo koko ensihoidon 
hoitoketun koulutuksessa perustasoisesta ensihoidosta aina ensihoitolääkärei-
den koulutukseen asti. 

Simulaatio-opetuksella tarkoitetaan todelli-
suuden jäljittelemistä opetustilanteessa. Si-
mulaatio-opetuksessa voidaan keskittyä tiet-

tyjen käden taitojen harjoitteluun tai keskittyä 
kommunikointiin ja muuhun keskeiseen ryhmä-
työhön (CRM, crises resource management) po-
tilasturvallisuuden parantamiseksi. Opetustek-
niikkana simulaatio-opetus on vanha, sillä van-
himmat lento-opetuksessa käytettävät simulaatto-
rit ovat Suomessakin jo 1950-luvulta. Myös muilla 
teollisuuden aloilla, kuten ydinvoimateollisuudes-
sa ja laivaliikenteessä, käytetään simulaatio-ope-
tusta normaalina osana henkilökunnan ylläpito-
koulutusta.

Anestesiologia on lääketieteen alalla ollut pio-
neeri simulaatio-opetuksen kehittämisessä ja tuo-
misessa uutena opetusmuotona niin perusopetuk-
seen kuin osaksi täydennyskoulutustakin. Aneste-
siologian opetukseen, ennen kaikkea leikkaussa-
lissa tapahtuviin hätätilanteisiin, simulaatio-ope-
tus tuli USA:ssa 1980-luvun loppupuolella lähinnä 
David Gaban julkaisemien artikkelien ansiosta 1, 2. 
Potilasturvallisuuteen ruvettiin kiinnittämään ene-
nevässä määrin huomiota, ja invasiivisilta toimen-
piteiltä alettiin edellyttää tiettyä turvallisuustasoa 
myös erikoistumiskoulutuksessa olevilta lääkäreil-

tä aiempaa enemmän. Suomessa anestesiologinen 
simulaatio-opetus on perinteisesti ollut kädentai-
tojen kehittämistä (suoniyhteyden avaus, endo-
trakeaalinen intubaatio). Nyttemmin simulaatio-
opetusta antavissa keskuksissa on opetusta laajen-
nettu myös yhteistyön hiomiseen leikkaustiimissä. 
Aikaa on kulunut 20 vuotta siitä, kun ensimmäiset 
artikkelit aiheesta julkaistiin. 

Simulaatio-opetus Suomessa

Suomessa nk. ”Full scale” simulaatio-opetus jälki-
puinteineen on vielä varsin nuorta. Ensimmäiset 
tietokoneohjatut simulaationuket hankittiin Puo-
lustusvoimille ja Arcadan ammattikorkeakoulul-
le Helsinkiin vuonna 2000. Arcada on ollut edellä-
kävijänä Suomessa simulaatio-opetuksen alalla. Se 
perusti Suomen ensimmäisen simulaatiokeskuk-
sen, Arcada Medical Simulation Centerin, vuonna 
2004 3. Sittemmin mm. Puolustusvoimat on saa-
nut oman simulaatiolaboratorionsa Sotilaslääke-
tieteen keskukseen Lahteen, ja Rovaniemen am-
mattikorkeakoulu on rakentanut EU-rahoitteisen 
virtuaalisen oppimisympäristön 4. Myös yliopistot 
ovat hankkineet erityyppisiä simulaatiolaitteistoja 
lääketieteellisiin tiedekuntiin, ja suunnitelmia si-
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mulaatio-opetuksen laajentamisesta lienee kaikil-
la lääketieteellisillä tiedekunnilla. 

Suomessa simulaatio-opetus kuitenkin alkoi ni-
menomaan prehospitaalisen simulaatio-opetuksen 
kehittämisestä. Tämä on huomionarvoista siitäkin 
syystä, että tiedossamme ei ole juurikaan simulaa-
tiokeskuksia, jotka keskittyisivät sairaalan ulko-
puoliseen ensihoitoon. Julkaistua tietoa prehospi-
taalisesta simulaatio-opetuksesta on vähän 5, 6. 

Simulaatio-opetukseen tarvittava 
välineistö ja simulaatioharjoitus

Tarvittavat välineet, varusteet ja tilat riippuvat hy-
vin pitkälle opetuksen tavoitteista, opetuksen koh-
deryhmästä sekä tietenkin käytettävissä olevis-
ta taloudellisista voimavaroista. Nykyisissä simu-
laationukeissa voidaan kaikkia peruselintoimin-
toja havainnoida joko katsomalla, kuuntelemalla 
tai tunnustelemalla. Potilasnukesta voidaan mo-
nitoroida mm. sydämen rytmiä, pulssioksimet-
riaa, noninvasiivista tai invasiivista verenpainet-
ta, keuhkovaltimopainetta, lämpötilaa ja uloshen-
gitysilman hiilidioksidipitoisuutta. Kaikkia näi-
tä arvoja päästään myös muuttamaan tietokoneel-
ta harjoituksen edetessä. Simulaationukeilla voi 
harjoitella myös useita invasiivisia toimenpiteitä, 
kuten suoniyhteyden avaamista, kirurgista ilma-
tietä, pleuradreenin laittoa, neulatorakosenteesiä 
ja bronkoskopiaa varsin todentuntuisissa olosuh-
teissa. Tietyissä harjoitustilanteissa voidaan käyt-
tää myös elävää potilasta (esim. trauma-team-
koulutus), jolloin käytössä on ainoastaan simulaa-
tiolaitteiston potilasmonitori.

Simulaatio-opetuksen tila voi olla mikä tahan-
sa, mutta riittävä yhdenmukaisuus simuloitavan 
ympäristön kanssa (koti, päivystysalue) on tar-
peen (kuva 1). Usein harjoituksen ohjaajat ovat 
erillään opetustilasta, ja näköyhteys opetustilasta 
ohjaamoon on estetty esimerkiksi yksisuuntaisen 
peililasin avulla (kuva 2). Toisinaan taas ohjaaja 
on itse mukana harjoitteessa. Varsinaisessa simu-
laatio-opetusluokassa on lisäksi kamera- ja mik-
rofonilaitteisto opetustilanteen tallentamista var-
ten sekä mahdollisesti suora kuva- ja ääniyhteys 
toiseen opetusluokkaan. Täällä muu opetusryhmä 
voi seurata harjoituksen etenemistä häiritsemät-
tä itse suorittajia. Kaikkein tärkein ja myös kallein 
tekijä on kuitenkin osaava henkilökunta, jolla on 
riittävä kliininen kompetenssi opetettaviin asioi-
hin sekä perehtyneisyys simulaatio-opetuksen pe-
dagogiikkaan. Ennen simulaattorin hankkimis-
ta on suunniteltava ja selvitettävä myös sen käyt-

töä, opettajien saatavuutta, opettajien koulutusta 
ja heidän palkkakustannuksiaan. 

Jokaisen harjoituksen suunnittelu alkaa oppi-
mistavoitteiden asettamisella. Yhden harjoituksen 
kesto on noin 20 minuuttia. Harjoituksen jälkeen 
alkaa simulaatio-opetuksen kannalta keskeisin pe-
dagoginen osuus, palautekeskustelu eli debriefing 
(kuva 3). Palautekeskustelussa käydään ohjaa-
jan johdolla oppimistavoitteiden kannalta keskei-
set asiat niin, että ohjaaja johdattelee keskustelua 
ja opiskelijat itse tuottavat tiedon (reflektio). Apu-
na voidaan käyttää kuvamateriaalia harjoitustilan-
teesta (kuva 4). Sen tarkoituksena on tukea ja nos-
taa esiin keskeisiä tapahtumia kokonaissuorituk-

Kuva 1. Simulaatiotila lavastettuna potilaan kodiksi, Arcada 
MSC.

Kuva 2. Simulaattorin ohjaushuone, Arcada MSC.

Kuva 3. Harjoituksen jälkipurku meneillään MediHeli 
PETE:n simulaatiokoulutuksessa.

Kuva 4. Jälkipuinnin aikana voidaan katsoa nauhoitetta 
harjoitteesta ja läpikäydä onnistunutta toimintaa. MediHeli 
PETE:n simulaatiokoulutus. 
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sesta. Ehkä poikkeavaa tavalliseen opetukseen on 
myös hyvien, oikein tehtyjen suoritteiden näyttä-
minen ja tätä kautta oikein tekemisen ja oppimi-
sen vahvistaminen 7.

Simulaatio-opetuksessa luottamus ja turval-
lisuuden tunne opiskelijoilla on keskeistä hyvän 
opetustuloksen saavuttamiseksi. Ryhmän kanssa 
sovitaan yhteisistä pelisäännöistä: harjoituksista 
ei puhuta muille eikä toisten opiskelijoiden mah-
dollisia virheitä käsitellä opetustilanteen jälkeen. 
Ohjaajalla on aina mahdollisuus ja myös velvolli-
suus keskeyttää harjoitus tai puuttua harjoitukseen 
esim. takapäivystäjän roolissa, mikäli harjoitusti-
lanne muuten olisi etenemässä ei-toivottuun suun-
taan. 

Ensihoidon simulaatio-opetus 
Helsingin yliopistossa

Tällä hetkellä simulaatio-opetusta käytetään Hel-
singin yliopistossa lääketieteen opiskelijoiden en-
sihoidon perusopetuksen osana yleisen toimin-
tamallin opettamiseen hätätilapotilailla sekä tiet-
tyjen käden taitojen kertaamiseen. Opetusmuo-
to on opiskelijoiden keskuudessa hyvin suosittu 
ja se toivottavasti jättää erikoisalastamme mielui-
san kuvan myös opiskelijan myöhemmin mietties-
sä omaa erikoisalan valintaansa.

Yhteistyössä Arcadan kanssa on tarjottu jo vuo-
desta 2004 viidennen vuoden lääketieteen opiske-
lijoille mahdollisuus vapaaehtoiseen, yhden päi-
vän mittaiseen hätätilapotilaan hoidon opetuk-
seen simulaatio-opetuksen muodossa. Vuosikurs-
sista 70–80 % on osallistunut opetukseen. Tässä 
opetuksessa opiskelijat hoitavat kolmen hengen 
ryhmissä erilaisia yleisiä hätätilapotilaita (sydä-
men vajaatoiminnan aiheuttama keuhkoödeema, 
akuutti sydäninfarkti, lääkeaineintoksikaation ai-
heuttama tajuttomuus jne.) pienen aluesairaalan 
päivystyspoliklinikkaa vastaavissa olosuhteissa. 
Näissä opetustilanteissa opetuksen pääpaino on 
ollut lääketieteessä, mutta harjoitusten aikana on 
pyritty kiinnittämään huomiota myös ryhmätyös-
kentelyn perusperiaatteisiin.

Vuonna 2000 aloitettiin Helsingin yliopiston 
ja Arcadan yhteistyö ensihoitokurssin muodossa. 
Näihin anestesiologian klinikan ensihoidon syven-
täviin opintoihin pääsee vuosittain 13–15 lääketie-
teen opiskelijaa, jotka opiskelevat yhdessä AMK-
ensihoitajaopiskelijoiden kanssa puolen vuoden 
ajan yhden iltapäivän viikossa (15 opintopistettä). 
Myös tällä ryhmällä opetukseen sisältyy paljon si-
mulaatio-opetusta, pääpainon ollessa sairaalan ul-

kopuolisessa ensihoidossa ja päivystyspoliklinikan 
toiminnassa. Näissä opetustilanteissa ei opetusta-
voite ole aina pelkästään lääketieteellisen tiedon 
soveltaminen, vaan myös kommunikointi, johta-
minen ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskei-
siä simulaatio-opetuksella harjoiteltavia asioita 8. 
Kurssi on yksi Helsingin yliopiston lääketieteelli-
sen tiedekunnan suosituimmista ja saanut hyvän 
arvioinnin opiskelijoilta joka vuosi.

Ensihoidon simulaatio-opetus 
Arcadassa

Arcadan simulaatiokeskuksessa ensihoidon simu-
laatioharjoitteita opetetaan sekä ensihoidon pe-
rus- että jatko-opiskelijoille. AMK-ensihoitajatut-
kintoon johtavassa koulutuksessa käytämme simu-
laattoria sekä ensihoidon perusteiden että vaativan 
hoitotasoisen ensihoidon opiskeluun. Keskimää-
rin kukin opiskelija harjoittelee simulaattorissa 
noin 30 päivää opintojensa aikana. 

Arcada on suurin hoitotasoisen ensihoidon täy-
dennyskoulusta antanut ja antava yksikkö Suomes-
sa. Olemme pyrkineet resurssien mukaan lisää-
mään simulaatiokoulutusta sekä perus- että hoito-
tason kurssiohjelmiin, ja tulevaisuudessa pääpaino 
täydennyskoulutuksen kursseissa tullee olemaan 
nimenomaan simulaatioharjoitteissa. 

Ensihoidon osaamisen arviointi on ollut suo-
malaisten ensihoidon AMK- koulutusohjelmien 
päähuolena aivan niiden alusta lähtien. Nyttem-
min kaikki valmistuvat AMK-ensihoitajat läpikäy-
vät yhtenäisen valtakunnallisen teoriatentin, jonka 
oppilaitokset yhdessä laativat. Osaamisen arvioin-
tiin on liitetty myös käytännön osaamisen arvioin-
ti, joka tapahtuu keskitetysti Arcadassa ulkopuo-
listen arvioitsijoiden toimesta. Myös näissä arvi-
oinneissa käytetään simulaatiotekniikkaa hyväksi.

Lääkärihelikopteri Medi-Heli PETE:n 
simulaatiokoulutus

Arcadalla on käytössään liikuteltava simulaatto-
ri, joka mahdollistaa opetuksen antamisen myös 
muualla kuin varsinaisissa simulaatiotiloissa 9. Tä-
mä nk. mobiili simulaattori oli ensimmäistä kertaa 
käytössä Vaasassa tammikuussa 2007, jolloin jär-
jestettiin ensisijaisesti lääkärihelikopteri PETE:n 
lääkäreille, mutta myös lentoavustajille ja osin 
myös lentäjille ensihoitokoulutusta simulaatiotek-
niikalla (kuva 5). Koulutus oli laatuaan ensimmäi-
nen ensihoidossa toimiville lääkäreille suunnat-
tu simulaatiokoulutus Suomessa 10. Koulutus kesti 



FINNANEST 7, 4 (5) 439

viisi päivää, jona aikana kaikki keskeiset ensihoi-
don ongelma-alueet käytiin läpi. Koulutus sai hy-
vän vastaanoton ja jatkosuunnitelmat ensihoito-
lääkäreiden simulaatiokoulutukseen ovat jo ole-
massa.

Mitä tulevaisuudessa?

Ensihoidon piirissä simulaatio-opetus tulee laaje-
nemaan. Metodi on hyvä, kun joudutaan harjoit-
telemaan harvoin vastaantulevia tilanteita ja po-
tilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Harjoitte-
lun aikana ohjaajalle muotoutuu myös hyvä käsi-
tys opiskelijan osaamisesta, jolloin mahdollinen 
osaamisen arviointi ja harjoittelu voidaan yhdis-
tää. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää huomiota oh-
jaajien koulutukseen, simulaattoriresurssien opti-
maaliseen käyttöön sekä koko maan kattavaan yh-
teistyöhön simulaatiopedagogiikassa. 

Viiteluettelon lopusta löytyy kaksi kirjaviitet-
tä, josta saa hyvän peruskäsityksen simulaatio-
opetuksesta sekä myös perustietoa simulaatio-
pedagogiikasta.                                            
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Kuva 5. Lääkärihelikopteri MediHeli PETE:n 
simulaatiokoulutuksessa harjoitteita tehtiin mobiilin 
simulaattorin avustuksella, joka oli sijoitettu 
pelastuslaitoksen autohalliin. 




