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Elvytyskoulutus TAYS:ssa

Terveydenhuollon henkilöstön elvytystaitojen on 
todettu olevan vaihtelevia ja yleisesti ottaen huo-
noja 1, 2. Henkilö, joka ei työssään joudu säännöl-
lisesti elvytystilanteisiin, tarvitsisi kertaavaa elvy-
tyskoulutusta vähintään kuuden kuukauden välein 
ylläpitääkseen taitojaan 3. Edelleen painotetaan, et-
tä elvytyskoulutuksen tulisi olla juuri tietylle am-
mattiryhmälle suunnattua, ja siinä tulisi huomioi-
da koulutettavien aiempi koulutus ja työtehtävän 
vaatimukset 4.

TAYS:n hoitohenkilökunnan painelu-puhallus-
elvytys- ja defibrillointikoulutus on toteutettu noin 
20 vuotta samalla tavalla kuin se tapahtuu nyky-
äänkin. Keväisin ja syksyisin järjestetään neljä kah-
den tunnin mittaista koulutuskertaa, joiden aika-
na luentosaliin voi vapaasti tulla harjoittelemaan 
peruspaineluelvytystä ja ventilointipalkeen käyt-
töä kahdella elvytysharjoitusnukella. Lisäksi se osa 
hoitohenkilökunnasta, joiden toimintayksikös-
sä on käytössä defibrillaattori, saa koulutusta sen 
käyttöön samassa tilaisuudessa. Erilaisten työteh-
tävien tai koulutustaustojen asettamia vaatimuksia 
ei koulutuksessa ole mahdollista huomioida. Kou-
lutusta on voinut siis saada puolen vuoden välein, 
mutta vapaaehtoisuuteen perustuvassa koulutuk-
sessa se hoitohenkilökunnan osa, joka on saanut 
elvytyskoulutusta kahdesti vuodessa, on jäänyt hy-

vin pieneksi. Koulutus ei myöskään ole tavoittanut 
kaikkia hoitohenkilökunnan jäseniä.

Käytössä olevalla koulutusmallilla ja -resurs-
seilla koko henkilökunnan kouluttaminen kahdes-
ti vuodessa ei olisi edes mahdollista. Lisäksi kukin 
koulutukseen osallistuja on saanut harjoitella käy-
tännössä vain muutamia minuutteja ja koulutus 
on rajoittunut lähinnä painelu-puhalluselvytyksen 
ja ventilointipalkeen käytön tekniikkaan. Ryhmä-
tilanteita tai johtamista ei ole harjoiteltu. Harjoit-
telua ei myöskään ole ollut mahdollista järjestää 
omaan työpisteeseen. Ongelmana on ollut myös, 
että koulutukselle ei ole varattu aikaa hoitajien 
työajasta. Tämä on johtanut koulutuksen suoritta-
miseen kiireessä tai hoitajan vapaa-ajalla.

Pilottikoulutusprojekti

Projektin tavoitteena oli luoda koulutusmalli, josta 
saatuja kokemuksia ja palautetta voidaan käyttää 
koko sairaalan elvytyskoulutuksen uudistamiseen.

Projektiin valittiin pilottiosastoksi TAYS:n gast-
roenterologinen osasto GAS2. Osastolla hoidetaan 
ensisijaisesti potilaita, joilla on ylemmän maha-
suolikanavan ongelmia. Osastolla on neljä tehos-
tetun valvonnan potilaspaikkaa ja 21 tavallista po-
tilaspaikkaa. GAS2 valittiin pilottiosastoksi, koska 
osastolla oli tavallisista vuodeosastoista eniten el-
vytystilanteita TAYS:ssa vuonna 2007. Enemmän 
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elvytystilanteita oli vain kahdella sydänvalvonnan 
osastolla. 

Koulutus suunniteltiin kolmiosaiseksi. Ensim-
mäinen osa oli pilottiosastolla pidetty alustus kou-
lutuksesta, joka pidettiin tammikuussa 2008. Alus-
tuksessa esiteltiin projekti ja koulutuksen sisältö 
sekä käsiteltiin elvytyskoulutuksen tarpeellisuutta. 
Tarkoituksena oli motivoida hoitohenkilökuntaa 
osallistumaan innokkaasti koulutukseen. Lisäk-
si tarjottiin mahdollisuutta vaikuttaa koulutuksen 
sisältöön. Tämän jälkeen oli mahdollista asettaa 
osaston elvytyskoulutukselle seuraavat tavoitteet: 
1. vahvistaa hoitohenkilökunnan kykyä tunnistaa 
mahdollisimman nopeasti äkkieloton potilas tai 
potilas, jota uhkaa mahdollinen sydänpysähdys, 2. 
kasvattaa hoitohenkilökunnan valmiuksia aloittaa 
viivyttelemättä tehokas peruselvytys sairaalan el-
vytyksistä vastaavan ryhmän (TAYS:ssa ELVI-ryh-
mä) saapumiseen asti ja 3. parantaa yhteistyötä el-
vytysryhmän kanssa.

Koulutuksen toinen osa koostui pienryhmäkou-
lutuksista. Koulutuksia pidettiin kuusi kertaa maa-

lis-huhtikuussa 2008. Koulutuksen kesto oli 1 tun-
ti 45 minuuttia. Yhteen pienryhmäkoulutukseen 
osallistui kuusi henkilöä. Osallistujat pienryhmiin 
jaettiin hoitajien työvuorojen mukaan. Koulutus al-
koi 20 minuutin mittaisella teoriaosuudella. Osuu-
dessa käsiteltiin projektin motiiveja ja tavoitteita, 
sydänpysähdyspotilaan tuntomerkkejä ja ennak-
ko-oireita, potilaan ennusteeseen vaikuttavia teki-
jöitä, painelu-puhalluselvytyksen tekniikkaa, puo-
liautomaattisen defibrillaattorin käyttöä, sairaala-
elvytyksen erityispiirteitä sekä elvytysetiikkaa. Li-
säksi pilottiosaston hoitohenkilökunnan pyyn-
nöstä kerrottiin lyhyesti elvytyksessä käytettävistä 
lääkkeistä. Koulutettaville jaettiin projektin osana 
toteutetut PPE sairaalassa -taskukortit. Kortin toi-
selle puolelle on kuvattu peruspaineluelvytyksen 
toteutus 3–5 hoitajan avulla, joka vastaa päivävuo-
rossa elvytyspotilaan hoitoon irrotettavissa olevaa 
hoitajamäärää (kuva 1). Toiselle puolelle on kuvat-
tu toteutus kahden hoitajan avulla, joka vastaa ti-
lannetta yövuorossa (kuva 2).

Teoriaosuuden jälkeen aloitettiin käytännön 

PPE sairaalassa 
 
Päivävuoro 
 
Hoitaja 1 (johtamisvastuu, kunnes elvytysryhmä saapuu) 
1. Eloton potilas: reagoimattomuus ravistelulle ja puhuttelulle. 
2. Tarkista nielu, poista vierasesineet, avaa hengitystiet kohottamalla              
 leukaa, totea hengittämättömyys (käytä max 10s). 
3. Delegoi hoitajat 2, 3 (4, 5). 
4. Tee tilaa, laske sängyn laita, laske sänky, irroita pääty. 
5. Paljasta rintakehä, aloita paineluelvytys (taajuus 100/min). 
6. Kun hoitaja 2 on saanut maskin potilaan kasvoille, keskeytä painelu ja 
 purista paljetta rauhallisesti kaksi kertaa. 
7. Jatka painelua 30 painallusta, jonka jälkeen ventiloi kaksi kertaa. 
8. Kun elvytys jatkunut n. 2 minuuttia, vaihda tehtäviä hoitaja 3:n 
 kanssa. 
9. Kun hoitaja 3 elvyttänyt n. 2 minuttia, vaihtakaa tehtäviä. 
 
Hoitaja 2 
1. Hae elvytysvälineet. 
2. Laita nielutuubi. 
3. Yhdistä maski ja hapenkerääjä ventilointipalkeeseen. 
4. Kytke ventilointipalje happilähteeseen, happivirtaus 15 l/min. 
5. Aseta maski potilaan kasvoille, nosta leukaa kaksin käsin ja tiivistä 
 maski potilaan kasvoille. 
 
Hoitaja 3 
1. Hälytä elytysryhmä: p. 64691, mikä on tilanne, missä ollaan. 
2. Kun elvytys jatkunut n. 2 minuuttia, vaihda tehtäviä hoitaja 1:n kanssa 
 ja aloita painamaan ja ventiloimaan 30/2 sykleissä. 
3. Kun kun olet elvyttänyt n. 2 minuttia, vaihda tehtäviä hoitaja 1:n 
 kanssa. 
 
(Hoitaja 4)  
1. Avaa laskimoyhteys. 
 
(Hoitaja 5) 
1. Ohjaa elvytysryhmä paikalle. 
 
 Elvytysryhmän saavuttua kaikki jatkavat toimintojaan, kunnes saavat 
 luvan lopettaa. Elvytysryhmä tarvitsee potilaan tiedot. Ota aina yhteys 
 hoitavaan lääkäriin. 

 
lk Saara Markkanen, el Sanna Hoppu, TAYS TEHO 2008 

 

PPE sairaalassa 
 
Yövuoro 
 
Hoitaja 1 (johtamisvastuu, kunnes elvytysryhmä saapuu) 
1. Eloton potilas: reagoimattomuus ravistelulle ja puhuttelulle. 
2. Tarkista nielu, poista vierasesineet, avaa hengitystiet kohottamalla 
 leukaa, totea hengittämättömyys (käytä max 10s). 
3. Delegoi hoitaja 2. 
4. Tee tilaa, laske sängyn laita, laske sänky, irroita pääty. 
5. Paljasta rintakehä, aloita paineluelvytys (taajuus 100/min). 
6. Kun hoitaja 2 on saanut maskin potilaan kasvoille, keskeytä painelu ja 
 purista paljetta rauhallisesti kaksi kertaa. 
7. Jatka painelua 30 painallusta, jonka jälkeen ventiloi kaksi kertaa. 
 
Hoitaja 2 
1. Hälytä elytysryhmä: p. 64691, mikä on tilanne, missä ollaan. 
2. Hae elvytysvälineet. 
3. Laita nielutuubi. 
4. Yhdistä maski ja hapenkerääjä ventilointipalkeeseen. 
5. Kytke ventilointipalje happilähteeseen, happivirtaus 15l/min. 
6. Aseta maski potilaan kasvoille, nosta leukaa kaksin käsin ja tiivistä 
 maski potilaan kasvoille. 
 
 Elvytysryhmän saavuttua kaikki jatkavat toimintojaan, kunnes saavat 
 luvan lopettaa. Elvytysryhmä tarvitsee potilaan tiedot. Ota aina yhteys 
 hoitavaan lääkäriin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lk Saara Markkanen, el Sanna Hoppu, TAYS TEHO 2008 

lk Saara M
arkkanen, el Sanna Hoppu, TAYS TEHO 2008

Kuva 1. Taskukortti: PPE sairaalassa. Päivävuoro. Kuva 2. Taskukortti: PPE sairaalassa. Yövuoro.
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harjoitukset. Aluksi harjoiteltiin elvytysharjoitus-
nuken avulla painelu-puhalluselvytyksen tekniik-
kaa sekä ventilointipalkeen käyttöä. Lisäksi tutus-
tuttiin puoliautomaattiseen defibrillaattoriin ja sen 
käyttöön. Varsinainen painopiste käytännön har-
joitteissa oli simuloiduissa elvytystilanteissa. Har-
joitukset tehtiin potilashuoneessa, jossa elvytys-
harjoitusnukke oli nostettu sänkyyn ja näin pääs-
tiin harjoittelemaan aidon tuntuista tilannetta. 
Varsinaisen elvytyksen lisäksi jouduttiin kiinnittä-
mään huomiota mm. sängyn säätämiseen oikealle 
korkeudelle, tyynyn ottamiseen pois potilaan pään 
alta ja elvytysvälineiden etsimiseen.

Simuloiduissa tilanteissa käytettiin kahta har-
joitusmallia. Toisessa mallissa tilanteessa olevat 
hoitajat ottivat vastaan ohjeita muulta ryhmältä 
ja toimivat näiden ohjeiden mukaisesti. Toisessa 
mallissa taas tilanteessa olijat toimivat itsenäises-
ti ja ryhmän muut jäsenet tarkkailivat. Tilanteita 
harjoiteltiin eri hoitajamäärillä ja osallistujat saivat 
kokeilla eri rooleja tilanteessa. Jokaisen harjoituk-
sen jälkeen tilanne käytiin läpi kouluttajan johdol-
la. Pohdittiin, mikä meni hyvin ja missä olisi ol-
lut parannettavaa. Lisäksi keskusteltiin tilanteesta 
omalla osastolla, ja kuinka elvytystilanteiden suju-
vuutta siellä voitaisiin parantaa.

Koulutuksen kolmantena osana osallistujat täyt-
tivät palautelomakkeen, jossa tiedusteltiin mielipi-
teitä omista elvytystaidoista ja -kokemuksista, ai-
emmin TAYS:ssa saadusta elvytyskoulutukses-
ta, nyt saadusta koulutuksesta ja minkälaista kou-
lutusta toivoisi saavansa tulevaisuudessa. Lisäksi 
toukokuussa 2008 järjestettiin vielä suullinen pa-
lautekeskustelu pilottiosaston hoitajille. 

Koulutuksen osallistujat

Yhteensä koulutukseen osallistui 36 hoitajaa. Heis-
tä 34 vastasi kirjalliseen palautekyselyyn. Kaik-
ki koulutukseen osallistuneet olivat naisia ja työs-
kentelivät kyseisellä hetkellä pilottiosastolla. Kyse-

lyyn vastanneista 26 oli koulutukseltaan sairaan-
hoitajia, neljä perushoitajaa, kaksi sairaanhoidon 
opiskelijaa, yksi osastonhoitaja ja yksi lähihoidon 
opiskelija. Koulutettaviin kuului kokeneita ja aloit-
televia hoitajia. 

Kyselyyn vastanneista 91 %:a (n=31) oli joutu-
nut työssä ollessaan mukaan elvytystilanteeseen. 
Vastaajista 65 % (n=22) oli osallistunut elvytysti-
lanteeseen viimeisen vuoden aikana. Omaa suoriu-
tumistaan elvytystilanteessa niihin osallistuneista 
hyväksi arvioi 16 %, kohtalaiseksi 55 %, vaihtele-
vaksi 26 % ja huonoksi 3 % (taulukko 1). Omaa 
suoritusta huonontaviksi tekijöiksi ilmoitettiin 
useimmiten elvytystilanteen sekavuus tai puuttuva 
tilannejohtajuus, oma hermostuminen, oma epä-
varmuus ja laitteiston puuttuminen tai toimimat-
tomuus. Elvytystilanteiden yleisen sujuvuuden ar-
vioi tilanteisiin osallistuneista (n=31) hyväksi 32 % 
(n=10), kohtalaiseksi 35 % (n=11) ja vaihtelevak-
si 32 % (n=10). Kokonaisuutta huonontavaksi te-
kijöiksi ilmoitettiin ehdottomasti useimmiten el-
vytystilanteen sekavuus, tai puuttuva tilannejohta-
juus, eli samat seikat kuin omaa suoriutumistakin 
huonontavat tekijät. Muita useasti mainittuja ko-
konaistilannetta huonontavia tekijöitä olivat puut-
teellinen tieto potilaan hoitolinjoista, vaikeus saa-
da lääkäriä paikalle ja laitteiston puuttuminen tai 
toimimattomuus. 

Palaute

Elvytyskoulutus sai pilottiosastolla hyvän vastaan-
oton ja sitä oli mukava järjestää. Osallistujat oli-
vat pääosin kiinnostuneita aiheesta ja osallistuivat 
käytännön harjoituksiin innokkaasti. Koulutus he-
rätti paljon keskustelua ja pohdintaa parhaista toi-
mintatavoista elvytyksen onnistumiseksi. 91  %:n 
mielestä koulutus oli hyvin tarpeellinen, 6  %:n 
mielestä tarpeellinen ja 3 % mielestä jonkin ver-
ran tarpeellinen. 91 % vastaajista koki oppineensa 
koulutuksessa jotakin uutta (taulukko 2). Kaikki 

Taulukko 1. 31:n työssään elvytystilanteeseen joutuneen hoitajan vastaukset kysyttäessä elvytystilanteiden 
sujuvuudesta. 

 Hyvä Kohtalainen Vaihteleva  Huono 

Oma suoriutuminen elvytystilanteissa 16 %  (n=5) 55 %  (n=17) 26 %  (n=8) 3 %  (n=1)

Elvytystilanteiden yleinen sujuvuus 32 %  (n=10) 35 %  (n=11) 32 %  (n=10) 0 %  (n=0)

Taulukko 2. 34:n hoitajan vastaukset kysyttäessä koulutuksen tarpeellisuudesta.

  Hyvin tarpeellinen  Tarpeellinen Jonkin verran tarpeellinen Tarpeeton

Koulutuksen tarpeellisuus  91 %  (n=31) 6 %  (n=2) 3 %  (n=1) 0 %  (n=0)
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vastaajat tunsivat koulutuksen lisänneen varmuut-
ta toimia elvytystilanteissa. 

Kaikki vastaajat kokivat käytettyjen koulutus-
mallien helpottaneen taitojen omaksumista. Käy-
tännön harjoittelua pidettiin koulutuksen parhaa-
na puolena ja simulaatiotekniikkaa kehuttiin. Kou-
luttajan asiantuntijuutta aiheesta arvostettiin. Teo-
riaosuutta koulutuksen alussa pidettiin tärkeänä 
osana koulutusta. Koulutuksen kiireettömyys, ky-
symyksille varattu aika ja mahdollisuus keskustel-
la ryhmän kesken olivat palautteessa usein mainit-
tuja positiivisia puolia. Palaute elvytysharjoituksen 
jälkeen sai kiitosta. Tiimityön harjoittelu simulaa-
tiotilanteissa koettiin hyödylliseksi. 

Negatiivisena pidettiin koulutuksen ajankoh-
taa työvuoron jälkeen. Lisäksi kaivattiin harjoitte-
lua omalla osastolla sekä oman osaston käytäntö-
jen kertausta. Osa vastaajista kaipasi lisää teoria-
opetusta, osan mielestä käytännön painottaminen 
oli tärkeää. Vastaajien toivomien vuosittaisten el-
vytyskoulutuskertojen mediaani oli kaksi. 

Vastaajat toivoivat lisää panostusta elvytysten 
ennaltaehkäisyyn osastolla sekä vaikeasti sairai-
den potilaiden hoitolinjojen selkeyttämistä. Lisäk-
si kaivattiin aitojen elvytystilanteiden jälkeistä pa-
lautetta sairaalan elvytysryhmältä. 

Palautekeskustelussa keskusteltiin siitä, oliko 
koulutuksesta ollut apua omaan työhön. Elvytyk-
sestä saatu tieto ja työskentelyjärjestyksen läpikäy-
minen todettiin helpottavan elvytystilanteen tuo-
maa epävarmuutta. Koulutus ja sen aikana käydyt 
keskustelut olivat saaneet osan hoitajista muutta-
maan työskentelytapojaan. Esimerkiksi osa hoita-
jista oli ottanut tavaksi poistaa valvonnassa työs-
kennellessään potilassänkyjen päädyt helpottaak-
seen mahdollisessa elvytystilanteessa työsken-
telyä. Elvytystaskukortit oli koettu hyödylliseksi 
kertausmateriaaliksi ja niitä ehdotettiin jaettavaksi 
osaston uusille hoitajille perehdytyksen yhteydes-
sä. Puoliautomattiseen defibrillaattoriin tutustu-
minen oli lisännyt innokkuutta laitteen hankkimi-
seen omalle osastolle. Koulutukseen toivottiin li-
sättävän tutustuminen sairaalan elvytysryhmän el-
vytyskärryyn.

Pohdinta

Projekti onnistui hyvin. Kiinnostus elvytyskoulu-
tusta kohtaa oli suurta ja koulutukselle oli selkeä 
tarve. Pienryhmäkoulutuksissa käydyissä keskus-
teluissa kävi ilmi hoitohenkilökunnan toive tukeen 
kriittisesti sairaan potilaan hoidossa. Koulutukses-
sa harjoitellut työskentelymallit ja elvytyksen teo-

rian opiskelu toivat lisää varmuutta toimia elvytys-
tilanteissa. Koulutuksen tavoitteet toteutuivat. 

Projektin avulla kartoitettiin laajalti pilottiosas-
ton henkilökunnan elvytyskoulutukseen liittyviä 
toiveita ja tarpeita. Koulutuksesta saatiin paljon 
kiitosta, mutta myös rakentavia muutosehdotuk-
sia. Samalla kerättiin kokemusta tämänkaltaisen 
koulutusmallin toteuttamisesta ja siihen vaaditta-
vista resursseista.

Käytännön harjoittelun tulisi jatkossakin olla 
pääasiallisena painopisteenä elvytyskoulutukses-
sa. Simuloidut elvytystilanteet selkeyttivät elvytys-
tilanteen työjärjestystä ja auttoivat tiimityöskente-
lyn harjoittelemisessa. Elvytystilanteen aiheutta-
ma epävarmuus väheni, kun tilannetta oli harjoi-
teltu simuloidusti. Simuloitujen tilanteiden avulla 
pystyttiin havainnollistamaan tilannejohtajuuden 
tarve ja hoitajat pääsivät harjoittelemaan johtaja-
na toimimista. Elvytyksen teorian hallinta luo var-
muutta siitä, että kykenee toimimaan oikein. Mo-
nille teoria toiminnan takana tuntui tuovan mo-
tivaatiota tavoitella oikeaa tekniikkaa ja tehokas-
ta suoritusta.

Tiimityön harjoittelu oli aitoa ja simuloiduissa 
tilanteissa pystyttiin hyödyntämään ryhmän jäsen-
ten vahvuuksia ja työnkuvaa osastolla. Elvytyksen 
kouluttaminen ryhmässä, jonka jäsenet työskente-
levät yhdessä, oli tärkeää. Lisäksi syntyi keskuste-
lua elvytystilanteiden hoidosta omalla osastolla ja 
pohdittiin, kuinka tilanteita pystyttäisiin yhdessä 
hoitamaan paremmin. Keskustelut ja koulutus oli-
vat tuoneet jo lyhyen ajan jälkeen muutoksia työs-
kentelyyn osastolla ja sairaalan elvytystiedostos-
ta vahvistui tämä löydös. Vuonna 2007 kyseisellä 
osastolla elvytettiin 10 kertaa, mutta tänä vuonna 
31.8. mennessä elvytyksiä oli tullut eteen vain kak-
si. Sydänpysähdystä ennakoivia vitaalielintoimin-
tojen muutoksia kyetään aikaisempaan verrattuna 
havaitsemaan ja hoitamaan paremmin. 

Puoliautomaattiseen defibrillaattoriin tutustu-
minen koulutuksen yhteydessä ja aikaisen defibril-
loinnin hyödyllisyyden osoittaminen lisäsi haluk-
kuutta saada AED omalle osastolle. AED:n käy-
tön demonstrointi vähensi pelkoja siitä, että käyttö 
osastolla aiheuttaisi ongelmia.

Tilannejohtajuuden vahvistamista elvytyksissä 
tulisi pohtia elvytyskoulutustoiminnan kehittämi-
sessä. Elvytystilanteissa häiritsevimmäksi tekijäk-
si koettiin tilanteen sekavuus ja johtamisen puute. 
Koulutuksessa jaetussa elvytystaskukortissa johta-
misvastuu määrättiin hoitajalle, joka löytää elotto-
man potilaan. Olisiko johtamisvastuun määräämi-
selle muita, parempia tapoja? Simuloitujen harjoi-
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tusten avulla johtamisvastuun tarve pystyttiin to-
teamaan, mutta miten elvytyskoulutuksen avulla 
pystyttäisiin tukemaan johtamisvastuun ottamis-
ta?

Koulutuksen ajankohtaan tulisi myös kiinnit-
tää huomiota. Nyt monelle hoitajalle koulutus osui 
työvuoron jälkeiseen aikaan. Tämä vähensi kiin-
nostusta koulutusta kohtaan ja vaikeutti keskitty-
mistä. Paras aika koulutukselle olisi todennäköi-
sesti ennen työvuoron alkua. 

Koulutukseen tulisi lisätä omalla osastolla ta-
pahtuvaa koulutusta. Elvytysvälineiden paikat ja 
elvytyksen käytännön toteutus tulisi käydä sään-
nöllisin välein läpi osastolla. Tämä voisi olla joko 
osa järjestettyä koulutusta tai se voitaisiin ohjel-
moida toteutettavaksi järjestelmällisesti ja tietyin 
aikavälein osaston toimesta.

Kenen elvytyskoulutusta tulisi antaa? Nyt an-
netussa koulutuksessa kouluttajana toimi lääke-
tieteen kandidaatti. Vertaiskouluttajan on todet-
tu joissakin tilanteissa lisäävän koulutuksen te-
hokkuutta 5. Toisaalta palautteessa nousi esiin toi-
ve lääkärin antamasta koulutuksesta. Käytännön 
harjoitteissa vertaisjohtajuus voisi toimia parem-
min. Kouluttaja, jolla olisi kokemusta hoitajana 
toimimisesta elvytystilanteissa, osaisi antaa käy-
tännönläheisempiä ohjeita ja samaistua koulutet-
taviin. Myös palautteen antaminen aikaisemmista 
elvytystilanteista olisi helpompaa samaan ammat-
tiryhmään kuuluvalle. Teoriaopetuksen antajana 
voisi olla lääkäri.

Tulevaisuus TAYS:ssa

Sairaanhoitopiiri on yhdessä Pirkanmaan ammat-
tikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa 
käynnistänyt suunnittelutyön laajan elvytyskou-

lutuksen järjestämiseksi koko henkilöstölle sai-
raanhoitopiirissä (ns. Taito-hanke). Tämä raport-
ti ohjaa osaltaan siihen, että kaikilla elvytyskou-
lutuksen tasoilla opetus pitää sisältää sekä teo-
riaa että käytännönharjoituksia. Avainryhmissä, 
eli osastoilla, joilla elvytystilanteita on paljon, on 
harjoiteltava myös ryhmätoimintaa ja tilannejoh-
tajuutta käyttäen mieluiten simulaatiomallia. 
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