Ensihoitoalan eettiset ohjeet
Ensihoitoalan eettiset ohjeet ovat ensihoitopalvelun tehtävissä toimivien
(ensivaste, perus- ja hoitotaso sekä ensihoidon kenttäjohto) ammatillisia
käyttäytymismalleja, joiden tarkoituksena on edistää alan arvostusta
potilaiden ja heidän läheistensä sekä yhteistyökumppanien silmissä.
Potilaiden kohtaaminen ja hoitaminen
1.
2.
3.

4.

Ensihoitaja pyrkii työssään ylläpitämään ihmiselämää ja lievittämään kärsimystä.
Ensihoitajan tulee aina ensisijaisesti vaalia potilaan etua, vaarantamatta omaa tai 		
työparin työturvallisuutta.
Ensihoitaja kunnioittaa potilaidensa itsemääräämisoikeutta ja huolehtii siitä, että 		
annettu hoito on laadultaan ja saatavuudeltaan kaikille tasavertaista huomioiden
potilaan iän, aseman, sukupuolen ja seksuaaliseen moninaisuuden, kansallisen tai 		
etnisen alkuperän sekä terveysongelman.
Ensihoitajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu keskinäiseen luottamukseen. 		
Ensihoitaja pitää salassa potilaan antamat luottamukselliset tiedot ja harkitsee, 		
milloin keskustelee niistä muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Ensihoitaja huolehtii,
että luottamuksellisia potilastietoja käsitellään ja säilytetään säädettyjen lakien ja 		
asetusten mukaisesti.

Lakien ja asetusten noudattaminen, eettisyys ja yhteistyö
5.
6.
7.
8.

9.

Ensihoitaja toimii aina voimassa olevien ensihoitopalvelun toimintaa ohjaavien lakien
ja asetusten mukaisesti, ymmärtäen ammatillisen roolinsa ja vastuunsa potilaille, 		
sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen.
Ensihoitaja on työssään rehellinen, vilpitön ja luotettava sekä toimii tavalla, joka ei 		
heikennä ensihoitoalan luotettavuutta ja arvostusta muiden silmissä.
Ensihoitaja kantaa vastuun tekemistään ammatillisista päätöksistä.
Ensihoitaja arvostaa ja kunnioittaa oman ja muiden ammattiryhmien edustajien 		
osaamista ja asiantuntemusta. Ensihoitaja ei arvostele vaan antaa rakentavasti 		
palautetta ja puuttuu tarvittaessa kollegoiden tekemiin virheisiin. Ensihoitaja luottaa
kollegoihin ja kohtelee heitä oikeudenmukaisesti sekä puolustaa tarvittaessa heitä 		
vaikeissa tilanteissa.
Ensihoitaja kieltäytyy osallistumasta sellaisiin epäeettisiin menettelyihin, jotka ovat 		
ristiriidassa potilaan edun kanssa.

Työn kehittäminen, oppiminen ja ohjaus
10. Ensihoitaja on sitoutunut osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen ja huippuosaamisen
saavuttamiseen sekä ammattivalmiuksiensa ylläpitämiseen. Ensihoitaja osallistuu 		
ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen, ylläpitääkseen omaa osaamistaan ja taitoja,
jotka ovat välttämättömiä laadukkaan ensihoitopalvelun toteuttamisessa.
11. Ensihoitaja sitoutuu osallistumaan ensihoitoalaan liittyvään tutkimustoimintaan.
12. Ensihoitaja ymmärtää ensihoitoalan ammattiin opiskelevien opiskelijaohjauksen
merkityksen ja sitoutuu laadukkaan ohjauksen toteuttamiseen.
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