
Tilannetietoisuus 
– kiitelty ja kiistelty turvallisuustekijä
Tilannetietoisuus on yksi ei-teknisistä taidoista ja hyvä tilannetietoisuus parantaa 
tiimin toimintaa erityisesti akuuttitilanteissa. Tilannetietoisuutta voidaan lisätä so-
vituilla toimintamalleilla, kuten aikalisä ja ABCDE-protokolla, ja tilannetietoisuustai-
toja voidaan myös harjoitella simulaatiotilanteissa.  

T
ilannetietoisuus (situational aware-
ness) on ilmiönä tunnettu luultavasti 
niin kauan kuin maailmassa on so-
dittu. Käsitteenä se julkituotiin en-
simmäisen maailmansodan aikana, 
kun vihollisen suunnitelmista ja liik-

keistä haluttiin olla tietoisia, ennen kuin vihol-
linen ehti hankkia samaa tietoa omista joukoista 
(1). Turvallisuuskriittisille aloille käsite vakiintui 
1980-luvulla ilmailun kautta. Monimutkaistuva 
teknologia tuotti ohjaamohenkilökunnalle valta-
van määrän tietoa, jonka jäsentely oli haastavaa 
ja työlästä. Lukuisissa ilmailualan onnettomuus-
tutkinnoissa on osoitettu, että tieto onnettomuu-
teen johtavasta häiriöstä on ollut olemassa, mutta 
sitä ei ole huomattu tai ymmärretty. Vastaavia 
haasteita kohdataan leikkaussaleissa päivittäin. 
Teknologian ja moniammatillisen tiimin avul-

la potilaasta tuotetaan valtavasti samanaikaista 
tietoa. Ärsykkeiden määrän kasvaessa suureksi 
tiimin johtaja on haasteen edessä. Miten saada 
säilytettyä tilannetietoisuus ja poimittua oleelli-
nen tieto päätöksenteon tueksi?

Ei-tekniset taidot
Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi teknis-
ten taitojen lisäksi kriittisten potilaiden hoidos-
sa tarvitaan ei-teknisiä taitoja. Akuuttihoidossa 
ei-teknisten taitojen hallinta korostuu, koska ih-
misen tiedonkäsittelyprosessi on rajallinen ja altis 
ulkopuolisille häiriötekijöille. Esimerkiksi kiire, 
stressi, suuri työkuorma, alentunut vireystaso ja 
väsymys altistavat kaikki inhimillisille virheille. 
Ei-teknisten taitojen tarkkailuun ja arviointiin on 
anestesiologian alalle kehitetty ANTS-työkalu 
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(Anaesthetists’ Non-Technical Skills). ANTS 
jäsentelee ei-teknisten taitojen osa-alueita sekä 
mahdollistaa niiden opettamisen ja havain-
noinnin. ANTS jakaa ei-tekniset taidot neljään 
kategoriaan: johtamiseen, tiimityöhön, tilan-
netietoisuuteen ja päätöksentekoon. Osa-alueet 
koostuvat useista eri elementeistä, joiden arviointi 
ja mittaaminen on haasteellista. Tiimityössä ha-
vainnoidaan tehtävien koordinointia, informaa-
tion jakamista ja tiimin jäsenten 
tukemista, mikä näkyy suoraan 
tarkkailijalle. Päätöksenteon osalta 
arviointi on haasteellisempaa, kos-
ka esimerkiksi riskien arviointi voi 
tapahtua yksittäisen toimijan aja-
tuksissa, ja päätös näyttäytyy tark-
kailijalle valmiina toimintana (2). 
Ei-teknisten taitojen hallinnalla 
on todettu olevan selvä yhteys sii-
hen, kuinka nopeasti mahdolliset 
ongelmatilanteet leikkaussaleissa 
saadaan ratkaistua. Mitä paremmin ei-tekniset 
taidot ovat hallinnassa, sitä paremmin kriittiset 
tilanteet saadaan hoidettua (3).

Tilannetietoisuus käsitteenä
Tilannetietoisuus on yksi potilasturvallisen työs-
kentelyn kulmakivistä, mutta mitä sillä oikeas-
taan tarkoitetaan? Tilannetietoisuus on terminä 
abstrakti ja moniulotteinen. Tilannetietoisuutta 
on mahdotonta käyttää määrittelemättä ensin 

mistä pitää olla tietoinen kussakin tilanteessa. 
Otetaan esimerkki leikkaussaliympäristöstä: 
anestesiahoitaja on tietoinen potilaan saamista 
lääkkeistä ja vitaalielintoiminnoista, kun taas 
kirurgilla on tarkka tieto siitä, miten leikkaus ete-
nee ja mitä instrumentteja hän tarvitsee seuraa-
vaksi. Kysyttäessä kultakin leikkaussalissa työs-
kentelevältä henkilöltä millainen tilanne salissa 
on, saadaan juuri niin monta erilaista vastausta 

kuin salissa on työntekijöitä. 
Tilannetietoisuuden määre 
täyttyy vasta silloin kuin kaikki 
ovat samoista asioista tietoisia. 
Tilannetietoisuus on yksinään 
liian abstrakti termi käytettä-
väksi ja tulisi ennemminkin 
puhua siitä, mistä ollaan tietoi-
sia ja mistä kussakin tilanteessa 
pitäisi olla tietoinen. Oleellista 
on keskittyä siihen, miten tie-
toisuutta saadaan parannettua 

koko tiimin keskuudessa, sekä määrittää mistä 
osatekijöistä tilannetietoisuus koostuu (2).

M. Endsley on luonut vuonna 1995 teorian, 
jossa tilannetietoisuus määritellään jatkuvaksi 
kolmitasoiseksi prosessiksi. Taso yksi kuvaa tie-
toisuutta siitä, missä tällä hetkellä ollaan (Per-
ception of the elements in the environment). Taso 
kaksi kuvaa ymmärrystä nykytilanteesta, eli mitä 
tällä hetkellä tapahtuu  (Comprehension of the 
current situation). Tasolla kolme arvioidaan mi-
hin päädytään, jos jatketaan samalla tavalla (Pro-

Kuva 1. Tilannetietoisuus osana päätöksenteon prosessia Mica Endsleyn (1995) teoriaa mukaillen.

ToimintaPäätöksenteko

Tilannetietoisuus

Taso 1.
Kuka potilas on, miksi hän on 
täällä ja mitä esitietoja potilaasta 
on olemassa.

Taso 2.
Potilaan havainnointi ja tarkkailu, 
ymmärrys siitä mitä potilaan 
voinnissa tapahtuvat muutokset 
tarkoittavat, mikä potilasta 
vaivaa.

Taso 3.
Mikä potilaan tila tulee olemaan, 
jos jatkamme samalla tavalla.

Ympäröivät 
tekijät

Turvalliseen työskentelyyn 
vaaditaan sekä teknisiä 
että ei-teknisiä taitoja.
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jection of future status). Endsleyn määritelmän 
mukaan kolmannen tason jälkeen on mahdollista 
tehdä päätöksiä, jotka johtavat toimintaan (4).

Tilannetietoisuus käytännössä
Käytettäessä tilannetietoisuutta tilanteiden ar-
viointiin opetuksessa tai akuuttihoidossa, tulee 
muistaa käsitteen abstraktius. Huono tilanne-
tietoisuus ei itsessään abstraktina 
käsitteenä johda väärään loppu-
tulokseen tai potilasvahinkoihin, 
vaan käsite tulee pilkkoa konk-
reettisempiin osiin. Kyseessä voi 
olla esimerkiksi virheellisesti 
tulkittu viesti ympäristöstä, huo-
mion kiinnittyminen muualle, 
potilaan puutteellinen seuranta 
tai huono päätöksenteko. Tilan-
netietoisuutta kutsutaan turval-
lisuustieteissä “kansan malliksi” 
(folk model) (5), koska se vaikuttaa pintapuolises-
ti tarkasteltuna kuvaavan hyvin käytännön tasoa 
ja vetoaa näin käyttäjiinsä. Tieteellisestä näkö-
kulmasta termi tilannetietoisuus tulisi määritellä 
selkeämmin, jotta sitä voitaisiin käyttää yksiselit-
teisesti ja johdonmukaisesti. Mitä tarkalleen ot-
taen tarkoitetaan, kun sanotaan, että anestesian 
aikana oltiin hyvin tilannetietoisia? Entä mistä 
tilannetietoisuus koostuu, kun potilas on siirret-
ty heräämöön? Tilannetietoisuuden kohteet tu-
lisi olla selvillä ja sovittuna toimijoiden kesken.  
Huomio tulee suunnata niihin tekijöihin, joista 
juuri sillä hetkellä on merkityksellistä olla tietoi-
nen. Tilannetietoisuus ei ole pelkästään tiimin ja 
potilaan välistä toimintaa, vaan toimijoiden tulee 
olla tietoisia myös organisaation ja ympäristön 
mahdollisuuksista ja uhista.

Tilannetietoisuuden harjoittelu
Tilannetietoisuutta voidaan harjoitella ja paran-
taa jokapäiväisessä työssä jo olemassa olevilla toi-
mintatavoilla. Esimerkkejä potilasturvallisuutta 
lisäävistä käytänteistä ovat “time out” eli aikalisä 
sekä ABCDE-protokolla. Toimintamallien käyt-
töönotto tai käytön lisääminen vaatii ainoastaan 
yhteisen halun tehdä työtä turvallisemmin. Si-
muloidut tilanteet ovat erinomainen tapa har-
joitella tilannetietoisuuden lisäämistä, ja taitava 
simulaatio-ohjaaja rakentaa harjoituksia, joissa 
oppijat joutuvat pohtimaan mitä tietoa juuri nyt 
tarvitaan tilannetietoisuuden lisäämiseksi.

Time out, tai suomalaisittain aikalisä, on 
hetki, jolloin koko tiimi pysähtyy kuulemaan 
lyhyen yhteenvedon taustasta, nykytilanteesta ja 
tulevaisuuden suunnitelmasta. Leikkaussalien 
käyttämät tarkistuslistat ovat toimiva esimerkki 
etukäteen sovituista aikalisistä, jotka ajoittuvat 
ennen anestesian alkua, ennen toimenpiteen al-
kua ja ennen siirtymistä heräämöön. Tärkeää on 
kuitenkin oivaltaa, että aikalisä voidaan ottaa 

useammin, juuri silloin kun sille 
on tarvetta.  Aikalisä on jokaisen 
tiimin jäsenen oikeus ja velvolli-
suus. Mikäli joku tiimin jäsenistä 
tuntee, että hänellä ei ole selkeää 
kuvaa mitä on tapahtunut, mikä 
on nykytilanne tai millä suun-
nitelmalla aiotaan jatkaa, hänen 
tulee pyytää aikalisä. Kun ti-
lanteeseen tulee uusia toimijoita 
tai joku tiimin jäsenistä on kes-
kittynyt hetkeksi vaativaan toi-

menpiteeseen, pidetään aikalisä. Tiimin johtaja 
valitsee sopivan hetken aikalisälle ja käy nopeasti 
läpi keskeiset asiat, tiimin jäsenten täydentäes-
sä raporttia omilla tiedoillaan ja havainnoillaan 
(6). Teho-osastolta lähtenyt MET-ryhmä elvyt-
tää potilasta kirurgisella osastolla ja potilaan oma 
lääkäri tulee paikalle 12 minuutin kohdalla elot-
tomuuden alusta. MET-ryhmä pitää aikalisän 
elvytyksen ollessa käynnissä, vaikka painelija ei 
aikalisään pystykään täysin keskittymään. Näin 
varmistetaan, että jokaisella elvytykseen osallis-
tuvalla on riittävät esitiedot potilaasta, elvytyksen 
kulusta ja jatkosuunnitelmasta.  

Järjestelmällinen potilaan tutkiminen ABC-
DE-menetelmällä on laajasti käytössä hätätilapo-
tilaiden hoidossa. Alun perin vammapotilaiden 
hoitoon suunnitellun protokollan on osoitettu 
parantava ainakin AVH-, sepsis-, sokki- ja trau-
mapotilaiden ennustetta. Tilannetietosuutta on 
helppo parantaa jäsentämällä potilaan tutki-
mista, toimenpiteitä ja ennen kaikkea löydösten 
raportointia ABCDE-protokollan mukaisesti.  
Tiimin jäsenet tietävät, että kriittisen potilaan 
tilanne arvioidaan aina samalla kaavalla, ja huo-
mio kiinnitetään niihin kohtiin missä on rapor-
toitu ongelmia. ABCDE-protokollan harjoitte-
lu simulaation avulla on tehokasta ja menetelmä 
opettaa osallistujille tilannetietoisuutta edistäviä 
ei-teknisiä taitoja, kuten tiedon jakamista, selkeää 
kommunikointia ja hyvää johtamista (7).

Tilannetietoisuuden mittaaminen on han-
kalaa, koska käsitteen määrittelyssä on epätark-

Ei-teknisten taitojen 
hallinta korostuu 
akuuttihoidossa.
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kuutta. Terveydenhuollon tilannetietoisuutta 
käsitteleviä tutkimuksia on kuitenkin tehty niin 
järjestelmätasolla, kuin potilashoitoon liittyen. 
Suomessa on esimerkiksi tutkittu hätäkeskus-
päivystäjän ja ensihoidon kenttäjohtajan tilan-
netietoisuuden muodostumista (8).  Ilmailuun 
kehitetty SAGAT-mittari (The Situation Global 
Assessment Technique) on laajasti käytetty arvi-
ointityökalu, ja siitä on muokattu hätätilapotilaan 
simulaatioihin soveltuva versio, jolla on osoitettu 
esimerkiksi simulaatio-opetuksen olevan tehok-
kaampi tapa tilannetietoisuuden oppimiseen kuin 
luento-opetuksen (9). Tutkimusasetelma, jossa 
SAGAT-mittari on yhdistetty ABCDE-proto-
kollaan, osoittaa tilannetietoisuuden positiivisia 
vaikutuksia moniin ei-teknisiin taitoihin (10,11). 
Simuloidussa ympäristössä tehdyn monikeskus-
tutkimuksen mukaan moniammatillisen tiimin 
jäsenet toimivat sitä paremmin ja tehokkaammin, 
mitä parempi tilannetietoisuus heillä oli. Toisaal-
ta tiimin ammatillisen kokemuksen ja tilanne-
tietoisuuden lisääntymisen välillä ei todettu yh-
teyttä. Kokeneet tiimin jäsenet eivät välttämättä 
koe tarvetta tiedon jakamiselle, vaan tekevät pää-
töksiä itsenäisesti. Tämä saa muut tiimin jäsenet 
kokemaan vähäisempää tilannetietoisuutta (12).

Riittävä tilannetietoisuus hektisessä ympäris-
tössä ei ole itsestäänselvyys. Kiire altistaa oiko-
miselle ja sovitut toimintatavat voivat unohtua. 
Simuloiduissa tilanteissa ohjaajan suusta usein 
kuultu fraasi “parantakaa tilannetietoisuutta” ei 
auta oppijaa ymmärtämään, miten tilannetie-
toisuutta parannetaan. Johtaminen, tiimityö ja 
päätöksenteko kytkeytyvät voimakkaasti tilanne-
tietoisuuteen, joten kaikkien ei-teknisten taitojen 
käyttäminen, sekä aikalisän ja ABCDE-proto-
kollan hyödyntäminen edesauttaa niin simuloi-
vaa tiimiä, kuin kriittistä potilasta hoitavaa tiimiä 
tilannetietoisuuden lisäämisessä. 
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