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Miksi kirjoitin EKG-rekisteröintikirjan?

1. Minulla on EKG-osaamista enemmän, kuin koskaan tai missään olen 

saanut opettaa tai luennoida.

2. Sain  mahtumaan EKG-kirjaan  vain noin 70% EKG-osaamisestani.

3. Suomessa ei ole yhtään ja maailmallakin on vain muutama kirja EKG-

rekisteröinnistä, joten kirjalle pitäisi olla kysyntää.

4. EKG-kirjan kirjoittaminen on ollut haaveeni kymmeniä vuosia ja pidän 

kirjoittamisesta ja opiskelijat ovat pyytäneet minua kirjoittamaan.



Millainen kirja on ulkoasultaan ja rakenteeltaan?

 Sivuja on 227.

 Kansilehti (muuttui matkan varrella).

 Nimi (ei oma toive).

 Kuvia yli 150 kpl.

 Itsenäisiä tehtäviä 35 kpl. 

 8 pääotsikkoa.

 Sisällöstä:  70% on työelämässä  tarvittavaa tietoa.

 10% tiedoista  ei tule vastaan kaikille rekisteröijille 
kenties koskaan työelämässä. 

 10 %  tiedoista hyvä/mukava  tietää (potilaan 
kysymyksiin vastauksia). 

 Lähteitä on vain 45 kpl. 



Kirjoitin kirjan hoitajalle heidän työtään  kunnioittaen ja 

kuitenkin antaen hoitajille ja esimiehillekin   haasteita 

työelämään.

 Lääkärilehti (2020) arvioinnin  mukaan sillä on käyttöä myös 

lääketieteenopiskelijoiden koulutuksessa.



Millainen EKG-kirja on kyseessä?

”Kattava käsikirja EKG-rekisteröinnistä”.

1. Se on EKG-rekisteröinnin  oppi- ja käsikirja, jonka pitäisi kuulua  

jokaisen EKG-laitteen viereen.

2. Teksti on selkeää ja motivoivaa.

3. ”Tiesitkö, että”- kuplia  on  sisältökokonaisuuksien lopussa. Ne 

ovat kevennyksiä, yhteenvetoja  tai tietoiskuja asioista. 

4. Huumoriakin löytyy sieltä täältä, vähän kätkettynä  kenties.

5. Hyvin laadittu hakemisto auttaa  asioiden löytymisessä.

6. Autenttiset EKG-käyrät selkiyttävät  asioita. 



Esimerkki ”Tiesitkö, että” kuplasta ja lähdemerkintöjen 

käytöstä.



Mitä kirja käsittele?

Sydämen johtoratajärjestelmää ja EKG-kytkentöjä.

EKG-rekisteröintiä  mm. seuraavasti:

Potilaan kohtaamista.

Lasten EKG-rekisteröintiä.

Lisärekisteröintejä  (peilikuvarekisteröintiä).

EKG-löydösten tunnistamista.

Sydämen sykkeen laskemista. 

 EKG-rekisteröinnin tulevaisuuden näkymiä. 

 EKG-artefakteja  havainnollisin kuvin. 

 EKG-rekisteröinnin laadunvarmistusta. 

”Kirja sisältää runsaasti vinkkejä teknisesti laadukkaan EKG-käyrän 

rekisteröintiin.”



Mitä uutta kirjassa on?  

1) Se on lähes  virheetön EKG-käsitteiltään. (Poikkeuksena ovat 

käsitteet  EKG-piirturi on  EKG-kone ja suodin on suodatin.)

 Yleensä oppikirjoissa käytetään väärin raajaelektrodit-sanaa, kun kyseessä on 

raajajohdinvirhe. Samoin elektrokardiogrammi- ja elektrokardiografia-käsitteet 

menevät usein sekaisin.

 ”EKG:n ottaminen.”

2) Itsenäiset tehtävät.

3) Kaikki kuvat EKG-käyrien lisäksi.

Huomaa sormien asento!





Itsenäisen tehtävän 

esimerkki:

Huomaa farkut ja 

housunlahje.



Miten oli mahdollista kirjoittaa EKG-kirja?

1. Olen tutkinut kokeellisesti ja opiskellut teoriaa  kaikista  niistä 
asioista, jotka EKG-kirjassani on. 

2. Opiskelin ja luin jo väitöskirjaani varten yli 600 lähdettä. 

3. EKG-rekisteröintiosuutta tukee työskentelyni vuosikymmeniä EKG-
rekisteröinnin parissa. 

4. EKG-artefaktiosuuden pohjana on suorittamani lukuisat EKG-
rekisteröintikokeilut työelämässä.

5. EKG-löydösosuuden taustalla on  kymmenet koulutukset ja 
myöhemmin niistä luennointi.

6. Minulla on laaja EKG-käyräkokoelma, josta olen valinnut kuvia 
kirjaan.



Miten ja milloin EKG-kirja syntyi?

 Kirjoittamista on tukenut loputon innostus ja kiinnostus läpi 

työelämän  EKG-rekisteröintiosaamisen ja siihen liittyvän tiedon 

hankintaan.

 Saatoin kirjoittaa kirjan  vasta eläkkeellä.  Opettajan työ on 

nimittäin 7/24 (paitsi kesälomalla), vaikka joku ei taida uskoa sitä 

todeksi.

 Kirjan  kirjoittaminen  kesti täyspäiväisesti  1 vuoden ja sen 

hiominen vielä tämän lisäksi  1,5 vuotta.

 .



Onko tarjolla vaihtoehtoisia tapoja toimia EKG-rekisteröintitilanteissa? 

 Kirjassa on tarjolla vaihtoehtoisia työtapoja, jos niitä on 

olemassa.  Näitä ovat mm:

 Ihonkäsittely;  lähinnä käytettävät välineet ja 

työskentelyjärjestys.

 Rintaelektrodien paikkojen hakeminen. 

Amputaatiopotilaan raajaelektrodien paikat. 

Rytmikäyrässä käytettävä piirtonopeus ja/tai 

kytkennät.

Lasten EKG-rekisteröinnissä V4R-kytkennän johdin.

 Näistä toimintatavoista tulee sopia työpaikkakohtaisesti.



Esimerkki vaihtoehtoisista 

toimintatavoista. 



Mitä sisältöjä jäi puuttumaan tai missä ilmeni  ongelmia?

 EKG-löydösten tunnistamisosiota piti rajoittaa, koska tulkinta 
on lääkärien työtä. Kirjaan on valittu vain lisärekisteröintejä 
vaativat EKG-löydökset, rintakipupotilaan ja potilaan henkeä 
uhkaavat EKG-löydökset. Lisäksi mukaan on mahtunut  
muutama tärkeä EKG-löydös.

 EKG-piirtureiden suodinjärjestelmä-osio on lyhyt, koska se  on 
insinöörien osaamista. Käytännön työssä suotimien käytöstä 
löytyy ohjeita  EKG-piirturin käyttöohjeesta.

 Sydämen sähköisen akselin  kuvaaminen sanoin  ilman 
puhetta ja liitutaulua oli minulle lähes mahdoton tehtävä. Yritin 
selvitä siitä, mutta en tiedä onnistuinko.



Sydämen sähköinen akseli.



Missä  sudenkuopat olivat? 

Kuvat  ja EKG-käyrät.  Graafikot eivät osanneet EKG-

rekisteröintiä, joten…...

Ottamani  valokuvat eivät kelvanneet kirjaan. (Aito 

kuva  vauvasta, rintaelektrodien paikat yms., 

tussimerkinnät rintakehällä jne.)

Osa uusista asioista voi/ehti vanheta ennen kirjan 

julkaisua (flimmerin tunnistin).



Mikä kirjan tekemisessä ihmetytti?

Kesto, miten tekstistä painoon voi kestää 
ikuisuuden?

Oikoluku vie aikansa. Tehdään moneen 
kertaan.

Kuvat ja kuvatekstit. Liitetään tekstiin 
vasta myöhemmin. 

Kuvien numerointi.

Hakemiston laatiminen oli vaativa työ.





Palkkio ja palaute?

 Kirjoittaminen ei ole  rahallisesti kannattavaa. Korvaus ei ollut edes  10 
senttiä tunnilta. Olen toki  perfektionisti kaiken  kirjoittamani suhteen, 
joten se saattoi hidastaa aikataulua.

 Ei  saatu palautetta bioanalyytikko- eikä sairaanhoitajalehdeltä 
pyynnöistä huolimatta. 

 Onneksi  kustantaja kehui, kannusti ja antoi rakentavaa palautetta  koko 
prosessin ajan.

 Lääkärilehdeltä kiittävä arviointi kirjasta. 

 Paras palkkio on hyvä mieli  ja kiitollisuus siitä, että sain mahdollisuuden 
jakaa EKG-osaamista kaikille siitä kiinnostuneille. 



Palaute (Lääkärilehti  28.2.2020)

Aapo Aro

”Käsi sydämelle, kuinka moni lääkäri tunnistaa 
pastasiltailmiön EKG-käyrästä?”

”Selkeä rakenne ja runsaat kuvat tekevät siitä 
helposti luettavan käsikirjan.”

”Lopussa on vielä 35 hauskaa tehtävää 
vastauksineen oman osaamisen 
kartoittamiseen.”

”Kunnianhimoinen EKG-rekisteröinnin käsikirja”.





Ryhtykää   tekin tuottamaan tekstiä julkaisuihin  

omalta asiantuntijuusalaltanne, jos innostusta ja 

motivaatioita riittää. 

Kirjaa myy Byrettikustannus oy.

Kiitos.


