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Olin työelämän kehittämisjaksolla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa kaksi
viikkoa. Ensihoito kehittyy kovalla vauhdilla ja hoito- ohjeet sekä käytänteet muuttuvat. Tämä
vaatii myös opettajalta hyvää perehtyneisyyttä pysyä ajan hermoilla. Työelämäjakson tavoitteena
minulla oli työelämäyhteistyön syventäminen ja kehittäminen sekä oman ammattitaidon ja
substanssiosaamisen kehittäminen, jotta voisin reformin hengen mukaisesti osallistua enemmän
opiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen työpaikoilla.
Työelämäjakson suoritin hoitotason yksiköissä, kenttäjohtoyksikössä sekä lääkäriyksikössä. Tämä
oli erittäin hyvä yhdistelmä antamaan kattavan kokonaiskuvan Etelä- Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun toiminnasta. Kahden viikon jakson aikana sain päivitettyä
uudet toimintaohjeet, määräykset ja toimintatavat. Pääsin myös tutustumaan käytössä oleviin
uusiin laitteisiin ja välineisiin. Kenttäjohto- ja lääkäriyksikön toiminnasta minulle avautui
entisestään ensihoidon nopea kehittyminen ja kuinka pitkälle nykyään vierianalytiikka ja hoidot
voidaan kentällä viedä eri tutkimusvälineiden ja vahvan osaamisen avulla. Kenttäjohtoyksikössä
pääsin myös seuraamaan ensihoidon päivittäistoiminnan organisointia.
Työelämäjaksoni aikana pääsin myös tutustumaan rakenteilla olevaan Community paramedicyksikköön. Tämä yksikkö aloitti toimintansa heti työelämäjaksoni jälkeen. Community paramedicyksikkö toimii yhden ensihoitajan voimin ja hoitaa kiireettömiä ensihoitotehtäviä. Yksiköllä on
tavallisia ensihoitoyksiköitä laajemmat välineet vierianalytiikkaan. Community paramedic- yksikön
ensihoitaja voi kohteessa mitata mm. tulehdusarvot ja virtsanäytteet, jotta kotiin jääminen on
turvallisempaa hoitojen jälkeen. Mielenkiinnolla jään odottamaan kokemuksia tästä uudesta
pilotista.
Työelämäjaksoni aikana kävin monia hyviä keskusteluita ensihoitohenkilöstön kanssa
opiskelijoiden ohjauksesta, näytön arvioinnista, oppilaitoksen ja työelämän välisen yhteistyön
kehittämisestä, työelämän toiveista sekä reformin tuomista muutoksista. Opiskelijoilta ensihoitajat
toivovat oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta työssäoppimisjaksoilla. Tärkeintä ei ole osata kaikkea
valmiiksi, vaan osoittaa aktiivisuutta kyselemällä ja opettelemalla asioita yhdessä ohjaajien kanssa.
Myös teoriatiedon hallitsemisen ensihoitajat näkevät tärkeänä alueena ensihoidon opiskelijoilla.
Teoria on johdonmukaisen toiminnan perusta ensihoitotehtävillä. Oppilaitosyhteistyöstä
työntekijät antoivat hyvää palautetta. He näkivät tärkeänä tiiviin yhteistyön opettajien kanssa
opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi.

Työelämäjakso oli kokonaisuudessaan hyvin antoisa. Työelämäjaksolle asettamani tavoitteet
toteutuivat hyvin ja tästä on hyvä lähteä viemään uusia asioita käytännön opetustyöhön.

