Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun
uusissa työmuodoissa
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tutkimushankkeessa tutkitaan moniammatillisten ja yhden hengen ensihoitoyksiköiden työhyvinvointia ja
työturvallisuutta.

Tausta
Resurssien rajallisuus sekä mm. pitkät matkat harvaan asutuilla alueilla ovat saaneet ensihoidon ja pelastustoimen
organisaatiot kehittämään uudenlaisia malleja ennaltaehkäisevään ja operatiiviseen työhön. Suomessa toimii
monilla alueilla yhden hengen ensihoitoyksiköitä ja yksiköitä, jotka lähtevät sekä ensihoidon että pelastuksen
tehtäville (esim. monitoimiyksikkö). Lisäksi on erilaisia toimintamalleja, joissa tehdään yhteistyötä kotihoidon kanssa
tiiviimmin kuin perinteisessä ensihoitoyksikössä. Toimittaessa moniammatillisessa tai yhden hengen
ensihoitoyksikössä tulee sekä työnkuvaan että toimintatapoihin uusia elementtejä, joilla on vaikutusta
työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Hankkeessa keskitytään Suomessa jo toimivien ja kokeiluvaiheessa olevien
moniammatillisten pelastaja-ensihoitaja- sekä yhden hengen ensihoitoyksiköiden toimintamalleihin.
Kansainvälisiä esimerkkejä uudenlaisista toimintamalleista ovat muun muassa community paramedic-, paramedic
practitioner- ja emergency care practitioner -toiminta Britanniassa, Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa,
tehtävänkuvien laajentaminen Tanskassa, erilliset ensivastetiimit Ruotsin ja Norjan maaseudulla sekä
pelastustoimen ja terveyspalvelujen yhteistyö kaatumisten ja tulipalojen ehkäisemiseksi ikäihmisten kodeissa
Britanniassa.

Tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa edellä mainittujen toimintamallien vaikutuksista henkilöstön työhyvinvointiin
ja työturvallisuuteen sekä niiden edistämiseen johtamisen, osaamisen kehittämisen ja työn organisoinnin keinoin.
Hankkeessa tunnistetaan pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirien uusien toimintamallien jo olemassa olevia
työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä ja riskejä. Esiin nousseita käytäntöjä pyritään edelleen
kehittämään ja vahvistamaan.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen monitoimiyksikkö.
Kuva Tamlans.
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Tutkimusta ovat toteuttamassa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa Kuopion yliopistollisen sairaalan Ensihoitopalvelut sekä ItäSuomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Lisäksi hankkeessa ovat mukana toimijoina Etelä-Savon, Keski-Suomen ja
Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset.
Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa toteutetaan
1.8.2018–31.1.2020. Se on jatkoa Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona -hankkeelle.
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