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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vammapotilaan jäähtymistä en-
sihoitovaiheen aikana. Lisäksi tutkimme, onko vuodenajalla ja kiireellisyys-
luokalla yhteyttä potilaan lämpötilaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoi-
suutta vammapotilaan jäähtymisestä ensihoitovaiheen aikana. Toteutimme opin-
näytetyön yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointi-
kuntayhtymän kanssa. 

Opinnäytetyö on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Aineisto kerättiin kah-
den viikon tutkimusjaksoissa elokuussa 2017 ja joulukuussa 2017. Päijät-Hä-
meen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymän ensihoitoyksiköissä 
mitattiin tutkimusjoukkoon kuuluvilta vammapotilailta (N=116) lämpötila tärykal-
volämpömittarilla. Lämpötilat mitattiin potilaan kohtaamis- ja luovutusvaiheessa. 
Ensihoitokertomuksista kerättiin lämpötilojen lisäksi tiedot jäähtymisen estoon 
käytetyistä menetelmistä, vammamekanismi, kuljetuksen kiireellisyysluokka ja 
kuljetuskoodi. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelmalla.  

Vammapotilaiden jäähtymisestä ensihoitovaiheen aikana ei löytynyt tilastollista 
merkitsevyyttä. 14 (12 %) potilaalla lämpötila pysyi muuttumattomana koko ensi-
hoitovaiheen ajan. Suurin lämpötilaero oli 4,3 astetta, kun potilas oli lämmennyt 
ensihoitovaiheen aikana. Potilaan suurin jäähtyminen oli 1,1 astetta. Vuodenaiko-
jen ja kiireellisyysluokkien yhteydestä vammapotilaan jäähtymiseen ei löytynyt ti-
lastollista merkitsevyyttä.  

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella nykyiset toimintatavat jäähtymisen es-
toon ovat riittävät. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa kuitenkin pieni aineisto-
määrä ja kuljetusten kiireettömyys. Jatkossa olisi hyvä tutkia, miten lämpötila 
muuttuu vaikeasti vammautuneilla potilailla rajaamalla tutkimusjoukko vain A- ja 
B -kiireellisyysluokkien vammapotilaisiin.  
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Abstract 

 
Kaisa Hyvärinen, Laura Juntunen 
Decrease in body temperature of trauma patients during emergency care, 35 
pages, 1 appendix 
Saimaa University of Applied Sciences 
Health Care and Social Services, Lappeenranta 
Degree Programme in Paramedic Nursing 
Bachelor´s Thesis 2018 
Instructors: Senior Lecturers, Tia Windahl and Susanna Tella, Saimaa Univer-
sity of Applied Sciences, EMS Supervisor, Juho Riihimäki, Päijät-Häme Social 
and Health Care Group 
 
The purpose of this thesis was to investigate if there was a decrease in body 
temperature of trauma patiens during emergency care.  Additionally, we studied 
if the time of year and urgency of the ambulance call correlate with the de-
crease in body temperature of patients. The goal was to gain awareness about 
decrease in body temperature of the patient during emergency care. This thesis 
was produced together with Päijät-Häme Social and Health Care Group. 
 
This thesis is a quantitative study. The data was collected in two week periods 
during August 2017 and December 2017. Paramedics in Päijät-Häme measured 
the tympanic temperature of every trauma patient (N=116) during those weeks. 
Assessment was made during at the scene and repeated in hospital. The data 
from emergency care documents of each patient was collected and analysed 
with SPSS-statistics program. The following factors were analysed: tempera-
ture, injury mechanism, code and urgency of the ambulance transport and pos-
sible prevention of hypothermia done by the paramedics. 
 
The outcome of this study was that the decrease in body temperature of trauma 
patients during emergency care and transport was not clinically significant. In 
reference to data, 14 (12 %) patients temperature did not change at all during 
emergency care. In one case the patient warmed up 4,3 degree Celsius, and 
the major cooling was 1,1 degree Celsius. Neither time of year nor urgency of 
transport had any clinically significant effect on patients temperature. 
 
Conclusions based on this thesis are that the current procedures minimizing 
heat loss during transport are adequate. Still, considering the low number of 
participants and the low urgency of transports, findings of this thesis are not 
necessarily reliable. In the future, it would be good to focus the study only to pa-
tients with severe trauma. 
 
 
 
 
 
Keywords: trauma patient, decrease in body temperature, hypothermia, emer-
gency care 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyömme aiheena on vammapotilaan jäähtyminen ensihoitovaiheen ai-

kana. Saimme opinnäytetyön aiheen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon hyvinvointikuntayhtymältä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vamma-

potilaan jäähtymistä ensihoitovaiheen aikana. Lisäksi tutkimme, onko vuoden-

ajalla ja kiireellisyysluokalla yhteyttä potilaan lämpötilaan. Tutkimus toteutetaan 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymän ensihoi-

toyksiköissä. 

Maailmanlaajuisesti traumat ovat yleisin kuolinsyy alle 44-vuotiailla. Vammautu-

misen seurauksena kuolee vuosittain kuusi miljoonaa ihmistä. Arvioiden mukaan 

20 prosenttia kuolemista olisi estettävissä. (Karhu 2012.) Suomessa ensihoito 

kohtaa kriittisesti vammautuneita potilaita melko harvoin. Vammapotilaan koh-

dalla on tärkeintä havaita ja hoitaa estettävissä olevat kuolemaan tai pysyvään 

vammautumiseen johtavat oireet ja löydökset. (Alanen, Jormakka, Kosonen & 

Saikko 2016, 207.) 

Aiheesta ei ole tehty samankaltaisia tutkimuksia Suomessa. Vammapotilaiden 

määrä suhteessa muihin potilaisiin on vähäinen, ja tutkimustietoa ensihoidon 

vammapotilaista on vähän.  Vähäisten tehtävämäärien vuoksi kokemusta ei vält-

tämättä ehdi kertyä riittävästi vammapotilaan hoitamisesta ja tehokkaasta tilan-

nehallinnasta (Alanen ym. 2016, 207). Vammapotilaan hoidossa hypotermia on 

yksi harvoista asioista, johon voidaan vaikuttaa sairaalan ulkopuolisessa hoi-

dossa ennustetta parantavasti (Lyyra 2016a).   

Opinnäytetyötä tehdessä perehdyimme syvällisesti vammapotilaan ensihoitoon 

ja vammojen aiheuttamiin fysiologisiin muutoksiin. Ensihoitajakoulutuksen aikana 

vammapotilaiden hoitoon paneudutaan suhteellisen vähän ja ensihoidon kentällä 

vammapotilaiden määräkin on vähäinen. Opinnäytetyön avulla ensihoidossa osa-

taan kiinnittää enemmän huomiota vammapotilaiden jäähtymisen estoon, koska 

opinnäytetyössä käydään läpi jäähtymisen moninaisia vaikutuksia elintoimintoi-

hin.  
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2 Ensihoitopalvelu 

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle 

kiireellistä hoidon antamista ja tarvittaessa potilaan kuljettamista hoitoyksikköön 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). Ensihoitopalvelun hoitoketju muodostuu 

maallikon, hätäkeskuksen, ensivasteen, ensihoitajan, ensihoitolääkärin ja sairaa-

lan päivystysalueen yhteistyöstä (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taski-

nen 2015, 21). 

Ensihoitopalvelu on osa terveydenhuoltoa. Ensihoitopalvelun järjestäminen kuu-

luu sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoitopalvelun itse, yh-

teistyössä pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai ostaa palvelun 

muulta palveluntuottajalta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.) 

Ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö toiminta-alueella määritellään palve-

lutasopäätöksessä. Alueen riskianalyysi, erilaiset sairastumis- ja onnettomuus-

uhat sekä muut ensihoidon tarpeeseen vaikuttavat paikalliset tekijät määrittävät 

palvelutasopäätöksen. Riskianalyysi ja eri viranomaisten näkökulmat on otettava 

huomioon palvelutasopäätöksessä. (Kaskinen, Lindfors-Niilola & Riihelä 2013, 

15.) 

Palvelutasopäätöksessä jaetaan sairaanhoitopiirin hyvinvointikuntayhtymän alue 

yhden neliökilometrin kokoisiksi alueiksi. Alueet luokitellaan viiteen eri ris-

kialueluokkaan. Jokaisessa riskialueluokassa on ohjeelliset tavoittamisajat ensi-

hoitopalvelun yksiköille eri kiireellisyysluokissa. Koko sairaanhoitopiirin alueella 

on saatava yhdenvertainen ensihoitopalvelu samalla riskialueella asuvalle väes-

tölle. Riskialueluokkien jako perustuu alueella muodostuvien keskimääräisten en-

sihoitotehtävien, asutuksen ja väestön mukaan. (Kaskinen ym. 2013, 15 – 16.)  

2.1 Kiireellisyysluokat ja tehtäväluokat 

Hätäkeskuksessa tehdään riskinarvio, jonka perusteella ensihoidon hälytystehtä-

vät jaetaan neljään eri kiireellisyysluokkaan. A-luokan tehtävä on korkeariskinen 

ensihoitotehtävä. Esi- ja tapahtumatietojen perusteella on arvioitu, että avuntar-

vitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna. B-luokan ensihoitotehtä-

vässä avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei ole varmuutta. Se on 
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todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä. C-luokan tehtävässä vaaditaan 

ensihoitopalvelun tekemää nopeaa tilan arviointia, mutta avuntarvitsijan perus-

elintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi. D-luokan tehtävässä 

vaaditaan ensihoitopalvelun hoidon tarpeen arviointia, mutta avuntarvitsijan tila 

on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä. (Kaskinen ym. 2013, 16.) 

Hätäkeskustietojärjestelmässä tehtäväluokkia on yhteensä yli 450 (Silfvast, 

Castrén, Kurola, Lund & Martikainen 2009, 4 – 5). Hätäkeskuspäivystäjän teke-

män riskinarvion perusteella jaetaan kiireellisyysluokkien lisäksi myös tehtävä-

luokka. Tehtäväluokkaa kutsutaan tehtäväkoodiksi. Riskinarvion perusteella 

muodostuu tilannekohtainen tehtäväkoodi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2005, 

22.)  

Tehtäväkoodit ovat numerosarjoja. Ensihoitotehtävät, joissa johtovastuu on pää-

sääntöisesti terveystoimella, numerosarjan ensimmäinen numero on 7. Johtovas-

tuun ollessa pelastustoimella numerosarja alkaa numerolla 2 tai 4. Poliisijohtoiset 

tehtävät ovat 0-alkuisia. (Silfvast, Castrén, Kurola, Lund & Martikainen 2009, 4 – 

5.) 

2.2 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhty-

män ensihoitopalvelu 

Tällä hetkellä voimassa oleva Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvin-

vointikuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös on astunut voimaan 1.5.2017. 

Ensihoitojärjestelmässä perus- ja hoitotason ensihoitajat, kenttäjohtajat sekä 

vaativan tason ensihoitajat kuuluvat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon 

hyvinvointikuntayhtymän ensihoitokeskuksen palvelukseen. Ensihoitokeskus 

vastaa ensihoitopalveluiden järjestämisestä ja johtaa toimintaa. Alueella toimii 

perustason ja hoitotason sekä vaativan hoitotason yksikköjä. Kahdesta ensihoi-

toyksiköstä vastaa yksityinen palveluntuottaja Hartola-Sysmä Sairaankuljetus 

Oy. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymä 2017, 

5.) 

Ensihoitokeskus on tehnyt yhteistyösopimuksen Päijät-Hämeen pelastuslaitok-

sen kanssa. Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitoyksiköt toimivat osana alueel-

lista ensihoitojärjestelmää. Pelastuslaitos vastaa omista henkilöstöresursseista, 
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asemapaikoista soveltuvin osin sekä ensihoitopalvelun tarvitseman kaluston han-

kinnasta, huolloista ja ylläpidosta. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon 

hyvinvointikuntayhtymä 2017, 5.) 

Kuljettavien yksiköiden lisäksi alueella toimivat ensihoitokeskuksen tuottamat en-

sihoidon vastaanottopalvelua tarjoavat yksiköt (EVA-yksiköt). EVA-yksiköt ovat 

yhden hoitotason ensihoitajan miehittämiä yksiköitä, jotka eivät kuljeta potilaita. 

Yksikön tehtävänä on toteuttaa vaativaa hoidon tarpeen arviointia ja kotisairaala-

tehtäviä, tukea tehostettua kotiutusprosessia, parantaa ensihoitovalmiutta yöai-

kaan ja lyhentää kriittisesti sairaiden potilaiden hoidon aloitusviivettä. (Päijät-Hä-

meen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymä 2017, 5 – 6.) Ensihoi-

topalvelun tavoittamisprosentit riskialueluokittain esitetään taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Palvelutasopäätöksen mukaiset tavoittamisprosentit Päijät-Hämeen 

alueella. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymä 

2017, 6.) 

3 Vammapotilaan jäähtyminen ensihoidossa 

Vamma eli trauma määritellään ulkoisen voiman aiheuttamaksi kudosvaurioksi. 

(Berg & Rantalainen 2010.) Kudosvaurio voi syntyä mekaanisen, kylmän tai kuu-

man, kemiallisen tai säteilyperäisen voiman seurauksena. Voiman suuruus, 

suunta, kosketusalue ja vammautuneiden kudosten ominaisuudet vaikuttavat ku-

dosvaurion laajuuteen. Vamman aiheuttava voima voi olla tylppä, lävistävä tai 

räjäyttävä. Eri voimien aiheuttamat kudosvauriot voivat poiketa toisistaan merkit-

tävästi. (Kuisma ym. 2015, 513 – 514.) 
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Vammamekaniikka 

Kudosvauriot voidaan jakaa aiheuttajamekanismin voimakkuuden mukaan pieni- 

ja suurienergisiin vaurioihin. Suurienergisessä kudosvauriossa on tyypillisesti vai-

keita vammoja yhdessä tai useammassa elimessä, ja näistä johtuen todetaan 

usein myös peruselintoimintojen häiriöitä. Pienienergisissä vammoissa kudos-

vaurioita voi syntyä useisiin kehonosiin ja ne ovat vähäisiä, mutta niillä ei ole 

yleensä vaikutusta vitaalielintoimintoihin. (Lassus & Kröger 2010, 25.) 

Tylpässä vammassa vamman aiheuttajana ei ole mikään ulkoinen objekti. Ylei-

simpiä tylppien vammojen aiheuttajia ovat liikenneonnettomuudet ja putoamiset. 

Tylpissä vammoissa vammaenergian kosketusalue on laaja, etenkin jos ky-

seessä on liikenneonnettomuus. Tällöin kudosvaurioita syntyy yhteen tai useam-

paan kehonosaan, mistä aiheutuu mahdollisesti myös peruselintoimintojen häiri-

öitä. (Harris, Kerr, Lane & Rouse 2011, 130,148; Kuisma ym. 2015, 514.) 

Lävistävässä vammassa ulkoinen objekti aiheuttaa pistohaavan. Suomessa lä-

vistävän vamman aiheuttajana ovat useimmiten puukotukset, työtapaturmat ja 

ampuma-aseonnettomuudet. Vamman vakavuus voi eri aiheuttajien välillä vaih-

della paljonkin. Teräaseen aiheuttamat vammat ovat usein ulkoisesti helposti pai-

kannettavissa, mutta sisäelinvaurioita on vaikea ennustaa. Ampumahaavat ovat 

yleensä ennalta arvaamattomia, ja ne voivat aiheuttaa laajalle levinneitä sisäisiä 

vammoja. (Harris ym. 2011, 130,148; Kuisma ym. 2015, 517.)  

Räjähdysvammoja aiheuttavat yleensä ilotulitteet, räjähteet ja teollisuusvälineet. 

Räjähdyksissä syntyy paineaalto, jolloin kiinteä tai nestemäinen aine muuttuu no-

peasti kaasuksi ja aiheuttaa energian vapautumisen ympäristöön. Paineaallon 

aiheuttaman vammaenergian voimakkuus riippuu räjähdyksen voimakkuudesta 

ja uhrin etäisyydestä räjähdyspisteeseen. Erityisen vaarallisia tilanteita ovat rä-

jähdykset suljetuissa tiloissa, joissa paineaallon energia ei pääse vapaasti pur-

kautumaan. Räjähdykset aiheuttavat usein moninaisia vammoja, kuten sisäelin-

vaurioita, lävistäviä sirpalevammoja, kaatumisia, putoamisia sekä palovammoja 

ja kemiallisia myrkytyksiä. (Kuisma ym. 2015, 518 – 519.) 
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3.1 Vammapotilas ensihoidossa 

Maailmanlaajuisesti traumat ovat yleisin kuolinsyy alle 44-vuotiailla. Vammautu-

misen seurauksena kuolee vuosittain kuusi miljoonaa ihmistä. Arvioiden mukaan 

20 prosenttia kuolemista olisi estettävissä. Veren hyytymishäiriö lisää kuoleman 

riskiä 3 – 4 -kertaiseksi. (Karhu 2012.) Vaikeasti vammautuneille potilaille hyyty-

mishäiriö kehittyy 30 prosentille sairaalaan tullessa ja myöhemmin 50 prosentille 

(Tulikoura 2010, 67). Hypotermia eli alilämpöisyys, asidoosi eli elimistön happa-

moituminen ja hemodiluutio eli veren laimentuminen ovat yleisimmät syyt trau-

man jälkeiseen hyytymishäiriöön eli koagulopatiaan. (Karhu 2012.) 

Suomessa ensihoito kohtaa kriittisesti vammautuneita potilaita melko harvoin. 

Vähäisten tehtävämäärien vuoksi kokemusta ei välttämättä ehdi kertyä riittävästi 

vammapotilaan hoitamisesta ja tehokkaasta tilannehallinnasta. Vammapotilaan 

tapauksessa on tärkeintä havaita ja hoitaa estettävissä olevat kuolemaan tai py-

syvään vammautumiseen johtavat oireet ja löydökset. (Alanen ym. 2016, 207.) 

Potilaan tutkimisessa tärkeimmät huomioitavat asiat ovat vammamekanismi ja 

vammatutkimus. Vammamekanismin tietäminen auttaa riskinarvion teossa ja oh-

jaa toimintaketjua alusta lähtien. Oikeilla toimintamalleilla voidaan säästää koh-

teessaoloaikaa, mikä vammapotilaan tapauksessa on selviytymisen kannalta 

merkittävässä asemassa. Ensihoidolla on rajalliset mahdollisuudet hoitaa vam-

mapotilaita kohteessa, ja pääasiallinen hoito tapahtuukin yleensä sairaalassa. 

Näin ollen kohteessa tehdään vain välttämättömät tutkimukset ja mahdollisesti 

muutamia keskeisiä hoitotoimenpiteitä, minkä jälkeen potilas kuljetetaan sairaa-

laan. (Alanen ym. 2016, 207) 

Ensihoidossa vakavasti vammautuneen potilaan tapauksessa voidaan valita load 

and go tai stay and play -taktiikka potilaan tilan mukaan. Load ang go -taktiikka 

valitaan potilaille, jotka hyötyvät nopeasta kuljetuksesta sairaalaan. Taktiikka va-

litaan yleensä potilaille, jotka ovat saaneet lävistäviä vammoja vartalon tai kaulan 

alueelle. Tylpästi vammautuneiden potilaiden kohdalla on huomioitava jatkuvan 

kehonsisäisen verenvuodon mahdollisuus. Taktiikka valitaan myös, jos potilaalla 

on muu hallitsematon verenvuoto tai sokin oireita, epäilys massiivisesta keuh-

koemboliasta tai akuutista aivohalvauksesta. (Lyyra 2016b.)  
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Stay and play -taktiikassa potilaan tila kannattaa vakauttaa tapahtumapaikalla 

ennen kuljetusta. Tilanteita, joita kannattaa hoitaa kohteessa, ovat tietyt kriteerit 

täyttävät elvytykset, hengitysvaikeudet, rytmihäiriöt, akuutit ST-nousuinfarktit, ta-

junnantason laskut, intubaatio ja jänniteilmarinnan purkaminen. (Lyyra 2016b.)  

3.2 Potilaan jäähtyminen 

Potilaan jäähtyminen vaikuttaa monella eri tapaa vitaalielintoimintoihin. Potilaan 

jäähtyessä verisuonet supistuvat. Verisuonten supistuminen nostaa verenpai-

netta. Jäähtyneillä potilailla on enemmän verenkierrollisesti merkittäviä rytmihäi-

riöitä. Sen lisäksi katekoliamiinipitoisuudet voivat moninkertaistua, sepelvaltimoi-

den virtausvastus kasvaa ja sydänlihaksen verenvirtaus vähenee. (Kokki 2013.) 

Katekoliamiini on viestiaine, joka vaikuttaa sympaattisen hermoston tavoin eli li-

sää elimistön suorituskykyä. (Kustannus Oy Duodecim, Terveysportti 2016). 

Nämä tekijät voivat aiheuttaa riskipotilaille sydänlihasiskemian eli sydänlihaksen 

hapenpuutteen. Sydänlihasiskemian riskiä lisää myös suurentunut hapenkulutus, 

koska kylmä veri sitoo happea tiukemmin ja luovuttaa sitä huonommin. (Kokki 

2013.) 

Kehon viileneminen aiheuttaa myös veren viskositeetin kasvamisen, verihiutalei-

den toiminnan heikkenemisen, fibrinolyysin kiihtymisen ja hyytymistä kuvaavien 

arvojen pienenemisen (Kokki 2013). Tämä on tärkeää huomioida massiivisesti 

vertavuotavien potilaiden tapauksessa. 

Verenvuoto vähentää kiertävää verivolyymia, jolloin elimistö jäähtyy. Elimistön 

jäähtyessä kehon hapenkulutus lisääntyy. Hapenpuutteen jatkuessa syntyy 

happo-emästasapainon häiriöitä. Jäähtyminen yhdessä happo-emästasapainon 

häiriöiden kanssa aiheuttaa häiriöitä veren hyytymismekanismeihin. (Credland 

2016.)  

3.3 Kuoleman kolmio 

Hypotermian, asidoosin ja koagulopatian yhdistelmästä käytetään nimitystä kuo-

leman kolmio (Kuva 1). Vammapotilaan tapauksessa verenvuoto vähentää veri-

volyymia, jolloin kehon lämpötila laskee. Lämpötilan laskiessa elimistön hapen-

kulutus lisääntyy ja kudoksiin pääsee yhä vähemmän hapekasta verta. Hapen 
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vähentyessä elimistössä lisääntyy anaerobinen aineenvaihduntaketju, joka lisää 

maitohapon tuotantoa. Näin potilaalle kehittyy metabolinen eli aineenvaihdunnal-

linen asidoosi. Hypotermian ja asidoosin yhdistelmä hidastaa veren hyytymisket-

jun toimintaa ja vähentää hyytymistekijöitä. Koagulopatia estää hemostaasin, ja 

verenvuoto jatkuu, mikä aiheuttaa edelleen lämmönhukkaa ja hapenpuutetta. 

Kuoleman kolmion eri tekijät pahentavat toisiaan ja syntyy hallitsematon elinhäi-

riöiden sarja. Hypotermian, asidoosin ja koagulopatian yhdistelmän on todettu 

johtavan jopa 90 %:n kuolleisuuteen vakavasti vammautuneiden potilaiden ta-

pauksessa. (Credland 2016; Moffatt 2012.) 

 

Kuva 1. Kuoleman kolmio. (mukaillen Lyyra 2016a.) 

Hypotermia 

Hypotermia eli alilämpöisyys on tila, jossa kehon lämpötila laskee alle 35:n cel-

siusasteeseen. Lieväksi alilämmöksi määritellään, kun kehon lämpötila on 32 – 

35 astetta, keskivaikeaksi 30 – 32 ja vaikeaksi alle 30 astetta. Lievän hypotermian 

oirekuvaan kuuluu voimakas sympatikotonia eli sympaattisen hermoston aktivoi-

tuminen ja vahva lihasvärinä. Oirekuvaan kuuluu myös sydämen tiheälyöntisyys 

ja verisuonten supistuminen. Yleensä tajunta on täysin normaali. Kun potilaan 
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lämpötila laskee alle 32 asteen, elintoiminnot alkavat hidastua, lihasvärinä hidas-

tuu ja loppuu. Potilas alkaa muuttua sekavaksi, tajunnan taso laskee, ja voi esiin-

tyä spontaaneja eteisperäisiä rytmihäiriöitä. (Nyyssönen 2013.) 

Vaikeassa hypotermiassa tajunnan taso laskee aina syvään tajuttomuuteen 

saakka. Potilaan syke ei tunnu, ja jänneheijasteet puuttuvat. Tällöin myös varta-

lon keskeiset osat ovat kylmiä ja raajat ovat jäykät. Potilaan verenpaine on matala 

tai mittaamattomissa. Hypotermia aiheuttaa muutoksia myös EKG:ssä.  (Nyyssö-

nen 2013.) 

Hypotermian kuolleisuutta kasvattava vaikutus on lukuisissa tutkimuksissa kiis-

tatta osoitettu. Laajassa taiwanilaistutkimuksessa havaittiin, että hypotermisilla 

(<36 celsiusastetta) potilailla oli selkeästi kasvanut kuolleisuuden riski (OR: 6,6, 

95 % CI: 4,86 – 9,01, p < 0,001), vaikkei samankaltaistetussa tutkimusjoukossa 

saatukaan tilastollisesti merkittävää eroa (Hsieh, Kuo, Hsu, Chien, Hsieh & Hsieh 

2018). Lapsiin kohdistetussa tutkimuksessa on havaittu, että hypotermisen (<35 

celsiusastetta) lapsitraumapotilaan ennuste voi olla jopa heikompi kuin aikuisilla 

(OR: 8,7, 95 % CL: 3,1 – 24,6, p < 0,0001)(Sundberg, Estrada, Jenkins, Ray & 

Abramo 2010). Kuitenkin osassa tutkimuksia on esitetty, että hypotermia yksis-

tään olisi kliinisenä mittarina huono ennustamaan kuolleisuutta, mutta korreloisi 

kuitenkin vahvasti vammautumisen ja verenvuodon vakavuuden osalta 

(Trentzsch, Huber-Wagner, Hildebrand, Kanz, Faist, Piltz & Lefering 2012). 

Asidoosi 

Asidoosissa on kyse elimistön happo-emästasapainon häiriöstä. Happo-emästa-

sapainoa kuvaa pH-arvo, joka kuvastaa vetyionien määrää elimistössä. Normaa-

listi elimistön nesteiden pH-arvo on 7,35 - 7,45. Elimistön pH-arvo mitataan luo-

tettavimmin valtimoverestä. Kun pH laskee alle 7,35:n, tilaa kutsutaan asidoo-

siksi. Se tarkoittaa elimistön nesteiden liiallista happamuutta. Kyse voi olla hap-

pojen kertymisestä elimistöön tai liiallisesta emästen menetyksestä. (Larmila 

2010.) 

Respiratorinen asidoosi syntyy, kun ventilaatio eli keuhkotuuletus on riittämä-

töntä. Tällöin veren hiilidioksidipitoisuus nousee ja pH laskee. Ventilaatiovajausta 



14 

voivat aiheuttaa esimerkiksi hengityskeskuksen toiminnan häiriintyminen, hengi-

tystä lamaavat lääkeaineet tai keuhko- ja verisuoniston sairaudet. Vammapoti-

laalla ventilaatiovajaus voi johtua esimerkiksi rintakehän alueen vammasta. (Lar-

mila  2010.)  

Metabolinen eli aineenvaihduntaan liittyvä asidoosi on yleisin syy asidoosiin. Me-

tabolinen asidoosi voi syntyä esimerkiksi ketoosissa eli happamien ketoaineiden 

kertymisessä, myrkytyksissä, maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa tai vatsa-

taudissa, kun elimistö menettää liikaa emäksisiä bikarbonaatteja. Kudosten riittä-

mätön hapensaanti voi johtaa laktaattiasidoosiin.  (Larmila 2010.) Esimerkiksi lii-

allinen verenvuoto vammapotilaalla voi aiheuttaa laktaattiasidoosin. 

Elimistö pyrkii säätelemään happo-emästasapainon häiriöitä elimistön eri pusku-

rijärjestelmien avulla. Ensimmäisenä häiriöihin vastaa elimistön respiratorinen 

kompensaatio. Keuhkotuuletus säätelee hiilidioksidin määrää. Asidoottisessa ti-

lassa elimistö pyrkii vähentämään hiilidioksidin määrää tiheään hengittämällä eli 

hyperventilaatiolla. Metabolinen säätely pyrkii tasapainottamaan happo-emästa-

sapainoa munuaisten säätelyn, kemiallisten puskurijärjestelmien ja glykolyysin eli 

glukoosin anaerobisen pilkkomisen säätelyn avulla. (Kustannus Oy Duodecim, 

Terveysportti 2016). Munuaiset erittävät tarpeen mukaan joko hapanta tai emäk-

sistä virtsaa. Kemiallinen puskurijärjestelmä pyrkii estämään pH-muutoksia pus-

kuroimalla bikarbonaattia, proteiinia ja fosfaattia. (Larmila 2010.) 

Koagulopatia 

Koagulopatia on veren hyytymismekanismin häiriö, jolloin hyytymistekijät kuluvat 

ja potilaan verenvuototaipumus kasvaa (Tulikoura 2010, 62). Yleisimpiä syitä 

vamman jälkeisen koagulopatian kehittymiselle ovat hypotermia, asidoosi ja he-

modiluutio eli veren laimentuminen. Näiden seurauksena verihiutaleiden aktivoi-

tuminen ja aggregaatio eli toisiinsa tarttuminen heikentyy. Trombiinin muodostu-

minen heikentyy, ja fibrinolyysi lisääntyy. (Karhu 2012.) Trombiini osallistuu veren 

hyytymisprosessiin, ja fibrinolyysi vaikuttaa verihyytymän liukenemiseen (Kustan-

nus Oy Duodecim, Terveysportti 2016). Nämä kaikki tekijät lisäävät vammapoti-

laan verenvuodon riskiä merkittävästi (Karhu 2012). 



15 

Useiden tutkimusten mukaan potilailla, joille kehittyy varhainen koagulopatia, on 

nelinkertainen kuolleisuusriski muihin vammapotilaisiin nähden (Credland 2016). 

Sairaalaan tullessa 30 prosentilla vaikeasti vammautuneista potilaista on koagu-

lopatia, myöhemmässä vaiheessa osuus kasvaa yli 50 prosenttiin. Hoidossa py-

ritään ennakoimaan hyytymishäiriön uhka ja estämään sen synty, koska jo syn-

tyneen koagulopatian hoito on huomattavasti vaikeampaa. Koagulopatian ehkäi-

semiseksi huomioidaan tehokas hemostaasi eli verenvuodon tyrehdyttäminen, 

hyytymistekijöiden korvaus, asidoosi, hypotermia, hematokriitti eli veren punaso-

lujen tilavuusosuus sekä hypokalsemian esto. (Tulikoura 2010, 67.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vammapotilaan jäähtymistä ensihoito-

vaiheen aikana. Lisäksi tutkimme, onko vuodenajalla ja kiireellisyysluokalla mer-

kitystä potilaan lämpötilaan.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoisuutta vammapotilaan jäähtymisestä en-

sihoitovaiheen aikana. Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan kiinnittää 

enemmän huomiota vammapotilaiden jäähtymisen estoon ja mahdollisesti paran-

taa hoidon laatua tulevaisuudessa.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten vammapotilaan lämpötila muuttuu ensihoitovaiheen aikana? 

2. Mikä yhteys on vuodenajalla ja vammapotilaan lämpötilalla ensihoitovai-

heen aikana? 

3. Mikä yhteys on kiireellisyysluokalla ja vammapotilaan lämpötilalla ensihoi-

tovaiheen aikana? 

5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyömme on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Määrällistä tutki-

musta voidaan kutsua myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Tilastollisen tutkimuksen 

avulla voidaan selvittää lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. 
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(Heikkilä 2016, 15.) Tässä opinnäytetyössä vertailimme ensihoidon vammapoti-

lailta mitattuja lämpötiloja sekä potilasmääriä. 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Kaikki hyvinvointikuntayhtymän ensihoito-

yksiköt ja ensihoitajat osallistuivat tutkimusaineiston keräämiseen. Opinnäytetyö-

tämme ohjasivat Päijät-Hämeen ensihoidon kenttäjohtaja Juho Riihimäki sekä 

Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoidon tuntiopettaja Tia Windahl ja lehtori 

Susanna Tella.  

5.1 Aineiston kerääminen 

Tilastollisen tutkimuksen tiedot voidaan kerätä muiden keräämistä tilastoista, re-

kistereistä tai tietokannoista tai tiedot voidaan kerätä myös itse (Heikkilä 2014, 

16). Tässä opinnäytetyössä aineisto kerättiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja tervey-

denhuollon hyvinvointikuntayhtymän kaikissa ensihoitoyksiköissä ensihoitajien 

kirjaamien tietojen perusteella. Tämä edellytti, että ensihoitajat sitoutuivat aineis-

ton huolelliseen keräämiseen ja kirjaamiseen. Ennen aineiston keräysjaksoa jo-

kaiselle asemapaikalle toimitettiin saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen kulusta 

ja huomioitavista asioista (Liite 1). Työelämän ohjaaja toimitti saatekirjeet ase-

mapaikoille. 

Aineisto kerättiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikun-

tayhtymän ensihoitoyksiköistä. Tutkimusjoukkona olivat vammapotilaat. Kohde-

ryhmä valittiin ensihoidon tehtäväkoodien mukaisesti. Tutkimusjoukkoon kuulu-

vat tehtäväkoodit esitetään taulukossa 2. 

74 Vamma (muu mekaaninen) 03 Pahoinpitely, tappelu 
741 Putoaminen (A, B, C, D) 031 Ampuminen (A, B) 
744 Haava (A, B, C, D) 032 Puukotus (A, B, C) 
745 Kaatuminen (A, B, C, D) 033 Potkiminen, hakkaaminen (A, B, C, D) 
746 Isku (A, B, C, D) 034 Tekotapa epäselvä (B) 
747 Vamma, muu (A, B, C, D)   
    
20 Tieliikenneonnettomuus 21 Raideliikenneonnettomuus 
202 Pieni (A, B, C) 212 Pieni (A, B) 
203 Keskisuuri (A, B, C) 213 Keskisuuri (A, B) 
204 Suuri (A, B) 214 Suuri (A, B) 



17 

    
22 Vesiliikenneonnettomuus 23 Ilmaliikenneonnettomuus 
222 Keskisuuri (A, B) 231 Pieni (A) 
223 Suuri (A, B) 232 Keskisuuri (A) 
  233 Suuri (A) 
    
27 Maastoliikenne  48 Ihmisen pelastaminen 
271 Maastoliikenneonnettomuus (A, B) 486 Ihmisen pelastaminen puristuksista (A, B) 

Taulukko 2. Tutkimusjoukkoon kuuluvat tehtäväkoodit.  

Kaikki ensihoitoyksiköt Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointi-

kuntayhtymän alueella osallistuivat tutkimusaineiston keräämiseen. Ensihoitajat 

mittasivat tutkimusjoukkoon kuuluvilta potilailta lämpötilan tärykalvolämpömitta-

rilla. Lämpötilat mitattiin potilaan kohtaamis- ja luovutusvaiheessa. Tutkimusai-

neisto kerättiin kahdessa kahden viikon erässä talvella ja kesällä. Kesäajan ai-

neisto kerättiin vuoden 2017 elokuussa. Talviajan aineisto kerättiin vuoden 2017 

joulukuussa.  

Ennen aineiston keräämistä ensihoitajia pyydettiin kiinnittämään huomiota kirjaa-

miseen. Ensihoitajat kirjasivat potilastiedot Codean sähköiseen järjestelmään. 

Tutkimuksemme kannalta tärkeitä tietoja olivat tarkka vammamekanismi, jäähty-

misen estoon käytetyt menetelmät sekä potilaan lämpötila kohdattaessa ja luo-

vutettaessa. 

Vammapotilaiden määrää ei voinut etukäteen tietää. Arvioimme kuitenkin tutki-

musjoukon kokoa edellisvuosien vammapotilaiden määrän mukaan. Vuonna 

2015 tutkimusjoukkoon kuuluvia vammapotilaita oli kuukaudessa keskimäärin 

290 (Riihimäki 2016). Keräsimme aineistoa kaksi kahden viikon erää, jotta tutki-

musjoukosta tulisi riittävän suuri.  

Vastauksien saaminen tutkimuskysymyksiin edellytti, että keräsimme oikeat tie-

dot tutkittavista. Tarvittavat tiedot tutkittavista olivat seuraavat: 

 potilaan lämpötila kohtaamisvaiheessa 

 potilaan lämpötila luovuttamisvaiheessa 

 vammamekanismi 

 tehtäväkoodi  

 kuljetuskoodi  
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 jäähtymisen estoon käytetyt menetelmät. 

5.2 Aineiston analysointi 

Tilastollisen tutkimusaineiston käsittely ja analysointi voidaan tehdä käyttämällä 

erilaisia tilastollisia yleisohjelmia. Tilasto-ohjelman käyttäminen nopeuttaa ja hel-

pottaa aineiston käsittelyä. (Heikkilä 2016,118 – 119.) Opinnäytetyössämme käy-

tettiin aineiston käsittelyyn ja tilastolliseen analysointiin IBM SPSS Statistics 24.0 

-ohjelmaa. Tarvittavat tiedot kerättiin ensihoitokertomuksista Excel-taulukkoon, 

josta ne siirrettiin SPSS-ohjelmaan.   

SPSS-ohjelman avulla voidaan tehdä tutkimusaineistolle tilastollisia analyyseja 

ja luoda graafisia taulukoita (Karhunen, Rasi, Lepola, Muhli & Kanniainen 2011, 

3). Analysoinnissa käytettiin kuvailevia tilastoja, kuten prosentteja ja keskiarvoja. 

Graafisia kuvioita käytetiin tulosten havainnollistamiseksi. Tilastollista merkit-

sevyyttä testattaessa käytettiin parametrittomia testejä Mann-Whitney U ja Krus-

kal-Wallis sekä ristiintaulukointia ja khiin neliötestiä. Tilastollisen merkitsevyyden 

rajana pidettiin p-arvoa <0,05. 

Ristiintaulukoinnin avulla voidaan tutkia eri muuttujien välisiä yhteyksiä ja riippu-

vuuksia (Heikkilä 2016, 198). Parametrittomien testien avulla voidaan tarkastella 

muuttujien välisiä eroavaisuuksia, kun ne ovat jakaumasta riippumattomia ei-

vätkä oleta muuttujien normaalijakautuneisuutta. Mann-Whitney U -testin avulla 

voidaan tutkia kahden riippumattoman muuttujan välisiä yhteyksiä keskenään. 

Kruskal-Wallis -testillä tutkitaan useampaa riippumatonta muuttujaa. (Karhunen 

ym. 2011, 80 – 81.) 

Seuraavien muuttujien välisiä yhteyksiä verrattiin keskenään: 

 potilaan lämpötila kohtaamisvaiheessa – lämpötila luovutusvaiheessa 

 potilaan lämpötila luovutusvaiheessa/kohtaamisvaiheessa – jäähtymisen 

estoon käytetyt menetelmät 

 potilaan lämpötila luovutusvaiheessa – kuljetuskoodi 

 potilaan lämpötilaero ensihoitovaiheen aikana – kuljetuskoodi 

 potilaan lämpötila kesällä – potilaan lämpötila talvella. 
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Syötimme SPSS-ohjelmaan tutkittavien kohtaamislämpötilan ja luovutuslämpöti-

lan lisäksi suoraan myös ensihoitovaiheen aikaisen lämpötilaeron eli luovutus-

lämpötilan ja kohtaamislämpötilan erotuksen. Sen avulla pystyimme vertaile-

maan lämpötilaeroa paremmin. 

6 Tulokset 

Seuraavissa luvuissa esitetään tutkimusaineisto ja vertaillaan niiden välisiä yh-

teyksiä keskenään. Tutkimusaineistoa ja tuloksia on havainnollistettu taulukoiden 

ja diagrammien avulla. 

6.1 Vammapotilaat ensihoitovaiheen aikana 

Tutkimusjoukkoon kuuluvia ensihoitotehtäviä oli yhteensä 683, joista kesäajalla 

oli 353 ja talviajalla 330. Kesäajalla kuljetuksia tuli yhteensä 181, joista tarvittavat 

kaksi lämpötilaa on mitattu 58 (32,0 %) potilaalta. Talviajalla kuljetuksia oli yh-

teensä 154 ja lämpö on mitattu kaksi kertaa 58 (37,7 %) potilaalta. Kuvassa 2 

esitetään aineistomäärät talvi- ja kesäajalla sekä aineistomäärät yhteensä. Läm-

pötila kohdatessa sekä luovutettaessa oli mitattu yhteensä 116 vammapotilaalta. 

 

Kuva 2. Koko tutkimusjoukkoon kuuluvat ensihoitotehtävät tutkimusjaksolta. 
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Vammapotilaiden selvästi yleisin kuljetuskoodi oli 745 eli kaatuminen. Kaikista 

116 potilaasta koodilla 745 kuljetettiin yhteensä 88 (75,9 %) potilasta (N=88).  

Yleisin vammatyyppi oli tylppä. Tylppiä vammoja saaneita potilaita oli 76 (65,5 

%). Lävistäviä vammoja oli 12 (10,3 %) potilaalla. 26 (22,4 %) potilaalla oli sekä 

tylppiä että lävistäviä vammoja. Kahden potilaan vammatyypistä ei ole tietoa en-

sihoitokertomuksesta puuttuneen maininnan vuoksi. Kuvassa 3 esitetään vam-

matyyppien määrät.  

 

Kuva 3. Tutkimusaineistoon kuuluvien potilaiden vammatyypit. 

Kaikkien potilaiden (N=116) alkulämmön ja loppulämmön alin sekä ylin lämpötila 

ja keskiarvo esitetään kuvassa 4. Alin mitattu kohtaamislämpötila oli 32,1 astetta 

ja korkein 39,7. Kohtaamislämpötilan keskiarvo oli 36,4 astetta. Luovutuslämpö-

tilan keskiarvo oli 36,6 astetta. Loppulämmön alin arvo oli 34,4 ja ylin arvo 39,3 

astetta.  
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Kuva 4. Potilaiden alkulämmön ja loppulämmön alin sekä ylin lämpötila ja kes-
kiarvo. 

6.2 Lämpötilanmuutos ensihoitovaiheen aikana 

Kaikkien potilaiden lämpötilaero ensihoitovaiheen aikana näkyy kuvassa kuusi. 

Potilaiden lämpötila pysyi muuttumattomana ensihoitovaiheen aikana 14 (12,1 

%) potilaalla. Suurin lämpötilaero oli 4,3 astetta, kun potilas oli lämmennyt ensi-

hoitovaiheen aikana. Potilaan suurin jäähtyminen oli 1,1 astetta.  

 

Kuva 5. Ensihoitovaiheen aikainen lämpötilaero. 
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Jäähtymisen estoon käytetyt menetelmät olivat peitto tai suoniyhteyden avaami-

nen ja sitä kautta lämpimien nesteiden antaminen. 116 potilaasta suoniyhteys oli 

avattu 44 (37,9 %) potilaalla. Kaksi kertaa oli yritetty avata suoniyhteys siinä on-

nistumatta. Potilaat saivat suoniyhteyden kautta myös nesteitä. Kuvassa 6 esite-

tään suoniyhteyden avaamismäärät. 

 

Kuva 6. Suoniyhteyden avaaminen ensihoitovaiheen aikana. 

Peittoa oli käytetty 18 (15,5 %) potilaalla. Yhden kerran peittoa oli yritetty laittaa 

potilaalle, mutta hän ei halunnut. 97 (83,6 %) potilaalla peittoa ei ole käytetty tai 

sitä ei ole erikseen ensihoitokertomukseen kirjattu. Peiton käyttömäärät esitetään 

kuvassa 7. 
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Kuva 7. Peiton käyttäminen ensihoitovaiheen aikana. 

SPSS-ohjelman parametrittomien testien avulla verrattiin jäähtymisen estoon 

käytettyjä menetelmiä ja lämpötilaeron merkitsevyyttä keskenään. Kruskal-Walli-

sin testin mukaan ensihoitovaiheen aikaisella lämpötilaerolla ja peiton käytöllä ei 

ole tilastollista merkitsevyyttä keskenään (p=0,302). Lisäksi selvitettiin, miten po-

tilaan kohtaamislämpötila vaikuttaa peiton käyttöön. Kruskal-Wallisin testin mu-

kaan niillä ei ole tilastollista merkitsevyyttä (p=0,196). 

6.3 Lämpötilanmuutos eri vuodenaikoina 

Selvitimme, onko vuodenajalla yhteyttä potilaan lämpötilan muutokseen. Opin-

näytetyössämme ei mitattu erikseen ulkoilman tai ympäristön lämpötilaa. Ilmatie-

teenlaitoksen havaintoasemien mittausten mukaan saimme kuitenkin kuukauden 

keskilämpötilan. Lahdessa Launeen havaintoasemalla elokuun 2017 keskiläm-

pötila oli 14,6 astetta. Vuosien 1981 – 2010 keskilämpötila elokuussa on ollut 

15,1 astetta. Joulukuussa 2017 Launeen havaintoaseman keskilämpötila oli –0,4 

astetta. Joulukuun keskilämpötila vuosina 1981 – 2010 on ollut –4,5 astetta. (Il-

matieteen laitos 2018.)  

Parametrittomien testien avulla verrattiin kesä- ja talviajan aineistoa ja niiden 

mahdollisia eroja keskenään. Vuodenaikojen välillä ei havaittu olevan tilastollista 
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merkitsevyyttä (p=0,457). Kuvassa 8 esitetään Mann-Whitney U -testin mukaan 

piirretty kuvio ensihoitovaiheen aikaisista lämpötilaeroista kesä- ja talviaikana. 

 

Kuva 8. Ensihoitovaiheen aikainen lämpötilaero kesällä ja talvella. 

Parametrittomilla testeillä selvitettiin myös potilaiden luovutuslämpötilaa kesä- ja 

talviaikana. Niiden välillä ei ole myöskään tilastollista merkitsevyyttä (p=0,549). 

6.4 Lämpötilanmuutos eri kiireellisyysluokissa 

Tutkimme, onko kiireellisyysluokalla yhteyttä potilaan lämpötilan muutokseen. 

Suurin osa potilaista oli kuljetettu kiireettömänä eli C- ja D -kiireellisyysluokissa. 

116 (N=116) potilaasta kiireettömänä oli kuljetettu yhteensä 101 (87,1 %) poti-

lasta. Kiireellisenä kuljetuksena eli A- ja B-luokassa oli kuljetettu yhteensä vain 

15 (12,9 %) potilasta. Kuljetusten määrät eri kiireellisyysluokissa näkyvät kuvasta 

9.  
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Kuva 9. Potilaiden kuljetusmäärät eri kiireellisyysluokissa. 

Vertasimme ensin potilaan kohtaamislämpötilaa ja hälytyksen kiireellisyysluok-

kaa keskenään. Kruskal-Wallisin testillä tilastollista merkitsevyyttä ei löytynyt 

(p=0,142).  

Vertasimme hälytyksen kiireellisyysluokan sekä kuljetuksen kiireellisyysluokan ja 

ensihoitovaiheen aikaisen lämpötilaeron muutoksia keskenään. Kruskal-Wallisin 

testin mukaan kiireellisyysluokalla ja lämpötilaerolla ei ole tilastollista merkit-

sevyyttä (p=0,07). Lisäksi ensihoitovaiheen aikaisella lämpötilaerolla ja kuljetuk-

sen kiireellisyysluokalla ei ole tilastollista merkitsevyyttä keskenään (p=0,39).  

7 Pohdinta  

Tutkimusjaksomme pituus oli kaksi kahden viikon jaksoa. Toinen toteutettiin elo-

kuussa 2017 ja toinen joulukuussa 2017. Tutkimusjaksojen aikana oli yhteensä 

335 kuljetettua vammapotilasta. Arvioimme ennen tutkimusjakson alkua, että sai-

simme riittävästi tutkimusaineistoa kahdelta kahden viikon jaksolta, koska 

vuonna 2015 Päijät-Hämeen alueella oli kuukaudessa 290 kuljetettua vammapo-

tilasta. Vammapotilaiden määrä olikin riittävä tutkimusjaksojen aikana. 

Ongelmaksi opinnäytetyötä tehdessä muodostui kuitenkin lämpötilan mittaami-

nen kahdesti. Ensihoitajat mittaavat normaalisti vain kerran potilaan lämpötilan, 
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eikä se ole ensimmäisiä tutkittavia asioita. Opinnäytetyötämme varten ensihoita-

jien piti mitata lämpötila heti kohdatessa potilas ja uudelleen vielä ennen potilaan 

luovuttamista. Saatekirjeistä ja sähköpostiin menevistä muistutuksista huolimatta 

saimme vain yksittäisiä tuloksia tutkimusaineistoomme kahdelta ensimmäiseltä 

tutkimusjaksolta, jotka olivat maaliskuussa 2017 ja heinäkuussa 2017. Aineiston 

vähyyden vuoksi uusimme tutkimuksen kahdesti. 

Kahden epäonnistuneen tutkimusjakson jälkeen työelämänohjaajamme vei saa-

tekirjeiden ja muistutuksien lisäksi päivystyksen seinälle muistilappuja, jotta en-

sihoitajat muistaisivat paremmin mitata myös luovutuslämpötilan. Tutkimuksen 

uusimisesta ja muistutuksista oli hyötyä, koska elokuussa 2017 kaksi tarvittavaa 

lämpötilaa oli mitattu 58 potilaalta (32,0 %) kaikista 181 kuljetetusta vammapoti-

laasta. Joulukuussa 2017 154 potilaan joukosta tarvittavat kaksi lämpötilaa oli 

mitattu 58 kertaa (37,7 %). Tutkimusaineistoa saatiin yhteensä 116 (34,6 %) po-

tilaalta, mihin olimme tyytyväisiä. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella nykyiset toimintatavat jäähtymisen estoon 

ovat riittävät. Tuloksien tulkinnassa täytyy kuitenkin ottaa huomioon pieni aineis-

tomäärä ja kuljetusten kiireettömyys. 87,1 prosenttia potilaista kuljetettiin C- ja D-

kuljetusluokassa. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet ensihoitajat tiesivät tutki-

muksesta ja saattoivat toimia paremmin potilaan jäähtymisen estämiseksi. 

Olisimme saaneet suuremman aineistomäärän, enemmän kiireellisiä kuljetuksia 

sekä monipuolisemmin erilaisia vammapotilaita pidemmällä tutkimusjaksolla. Pi-

dempi tutkimusjakso olisi kuitenkin lisännyt työmäärää aineiston käsittelyssä, 

koska meidän piti lukea kaikki opinnäytetyöhön kuuluvat ensihoitokaavakkeet läpi 

ja kerätä niistä tarvittavat tiedot. Työmäärä olisi kasvanut liian suureksi kahden 

henkilön tekemänä opinnäytetyönä.  

Opinnäytetyön tuloksien luotettavuuden vuoksi olisi ollut parempi tehdä työ ensi-

hoitajien tietämättä. Se oli käytännössä kuitenkin mahdotonta tehdä niin, koska 

tarvitsimme aineistoon kaksi lämpötilaa. Toisen lämpötilan mittaaminen ei kuulu 

ensihoitajan normaaliin työnkuvaan.  
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7.1 Eettiset näkökohdat 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on tehnyt suomalaisen tiedeyhteisön 

kanssa tutkimuseettiset ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Vastuu hyvän 

tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti tutkijalle, tutkimus-

ryhmälle ja tutkimusyksikön johtajalle sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioi-

den johdolle. Tutkijan ja tiedeyhteisön pitää ottaa myös huomioon voimassa 

oleva lainsäädäntö. (Suomen akatemia 2012.) 

Lääketieteellisen ja terveystieteellisen tutkimuksen aloittaminen vaatii aina erilli-

sen tutkimusluvan. Tutkimuksemme toteutettiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter-

veydenhuollon hyvinvointikuntayhtymän ensihoitoyksiköissä, ja tutkimusluvat 

saatiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymältä. 

Tutkimuksessamme aineistona käytettiin potilastietorekisteriä, joten tutkimuk-

semme luokiteltiin rekisteritutkimukseksi. Rekisteritutkimuksessa henkilötietojen 

käsittely on kielletty. Eettisen toimikunnan lausuntoa emme Päijät-Hämeen sosi-

aali- ja terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymän ohjeiden mukaan tarvinneet. 

(Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 2016.)  

Tietosuojan noudattaminen tutkimuksessa on tärkeää. Tuloksista ei saa tunnis-

taa yksittäistä tutkittavaa. (Heikkilä 2016, 29.) Työelämän ohjaajamme keräsi 

sähköisestä järjestelmästä tutkimusjoukkoomme kuuluvat ensihoitokertomukset. 

Analysoimme aineiston paperille tulostetuista ensihoitokertomuksista, joista hen-

kilötiedot oli peitetty. Ensihoitokaavakkeista katsoimme vain tutkimuksen kan-

nalta tarvittavat tiedot. Keräämistämme tiedoista ei voinut tunnistaa yksittäistä 

potilasta. Tutkimusmateriaalia ei saanut viedä Päijät-Hämeen keskussairaalan 

ulkopuolelle, joten tiedot potilaista kerättiin Excel -taulukkoon keskussairaalassa.  

Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei tuloksia vääristellä tai esitetä 

niitä puolueellisesti. Pidimme huolen siitä, että lähteiden tieto pysyi muuttumatto-

mana. Tavoitteenamme oli tehdä tutkimus mahdollisimman tarkasti ja huolelli-

sesti. Paperinen tutkimusaineisto säilytettiin Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja 

aineistoa käsiteltiin vain keskussairaalan tiloissa. Ulkopuoliset eivät päässeet kä-

siksi aineistoon. Aineistoa säilytettiin vain tutkimuksen tekemisen ajan. Sähköi-

sesti tallennetut tiedostot poistettiin joka kansiosta.  
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7.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja mahdolliset riskit 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuuden kannalta 

on huomioitava, että otanta on riittävän suuri. Jos kerättyä aineistoa on liian vä-

hän, tulosten sattumanvaraisuus voi lisääntyä ja tulokset voivat olla harhaanjoh-

tavia. Tällöin tuloksia ei voida yleistää ja saada vastauksia mahdollisiin ongelmiin. 

(Heikkilä 2016, 28.)  

Tässä opinnäytetyössä tutkimusaikana oli yhteensä 335 tutkimusjoukkoon kuu-

luvaa kuljetukseen johtanutta ensihoitotehtävää. Kaksi tarvittavaa lämpötilaa oli 

mitattu vain 116 (34,6 %) potilaalta. Tutkimus olisi luotettavampi, jos aineisto-

määrä olisi suurempi. Suurempi aineistomäärä saataisiin pidemmällä tutkimus-

jaksolla. Pidempi tutkimusjakso voisi antaa myös monipuolisempaa aineistoa eri-

laisista vammapotilaista. Nyt kaikista 116 potilaasta 88 (75,9 %) potilasta kulje-

tettiin koodilla 745 eli kaatuminen.   

Luotettava tutkimus edellyttää myös, että tutkijan on oltava koko tutkimuksen ajan 

tarkka ja kriittinen. Aineiston keräämisessä, syöttämisessä, käsittelemisessä ja 

tuloksien tulkinnassa on oltava huolellinen, ettei tule virheitä. Tutkimusjoukon on 

edustettava koko tutkittavaa joukkoa, jotta tulokset ovat luotettavia. (Heikkilä 

2016, 28.) Aineistoa kerätessä huomioitiin, että tiedot kerättiin kaikista tehtävä-

koodien mukaan valituista potilaista.  

Yksi luotettavuuteen vaikuttava tekijä ovat Suomen vaihtelevat sääolosuhteet. 

Tutkimuskysymyksemme oli, onko vuodenajalla yhteyttä potilaan lämpötilaan. 

Sää voi kuitenkin olla hyvin vaihtelevaa vuodenajasta riippumatta. Talvikautena 

ilman lämpötila voi vaihdella plusasteista suuriin pakkasasteisiin, kun taas kesällä 

lämpötila saattaa vaihdella nollasta helleasteisiin. On myös syytä ottaa huomi-

oon, että tammikuussa ilman lämpötila voi olla sama kuin kesäkuussa. Potilaan 

lämpötila voi vaihdella sen mukaan, onko potilas ollut esimerkiksi sisä- vai ulko-

tiloissa ensihoidon kohdatessa. Opinnäytetyössämme emme ottaneet huomioon 

potilaan sijaintia.  

Potilaan lämpötilan mittauksessa on mahdollista saada virheellinen tulos. Täry-

kalvolämpömittarilla lämpötila tulisi mitata mahdollisimman syvältä korvakäytä-
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västä tärykalvon pinnalta, jotta tulos on luotettava. Liian pinnallinen mittaus kor-

vakäytävästä antaa todellista pienemmän mittaustuloksen. Muita virhelähteitä 

voivat aiheuttaa potilaalla käytössä oleva korvalääkitys ja kylmälle tai kuumalle 

altistuminen. Vääränlainen suppilosuoja sekä sormenjäljet ja pöly voivat vaikut-

taa mittaustulokseen lämpötilaa alentavasti. (Miettinen 2013.) 

Ensihoitajien piti mitata potilaan lämpötila heti kohdatessaan potilaan sekä vii-

meisenä luovuttaessaan potilaan sairaalaan. Me emme voi kuitenkaan olla var-

moja siitä, että lämpötila on mitattu heti ensihoidon alkuvaiheessa tai juuri ennen 

potilaan luovutusta sairaalaan. Etenkin kiireellisen potilaan lämpötilan mittaus 

kahteen kertaan on mahdollisesti jäänyt kokonaan tai on mitattu vähän myöhem-

min. 

Keräsimme tiedot potilaan jäähtymisen estoon käytetyistä menetelmistä. Niitä oli-

vat peiton käyttäminen ja suoniyhteyden avaaminen ja sitä kautta lämpimien nes-

teiden antaminen. Meillä ei kuitenkaan ole ensihoitokertomusten perusteella tie-

toa infusoitavan nesteen lämpötilasta. Tilanteen mukaan nesteet annetaan am-

bulanssissa lämpökaapista tai kohteessa ollessa huoneenlämpöisinä. Ensihoito-

kertomuksiin ei erikseen kirjata infusoitavan nesteen lämpötilaa, ja siksi emme 

vertailleet nesteiden antamisen ja lämpötilaeron välisiä yhteyksiä. 

Toinen jäähtymisen estoon käytetty menetelmä oli peiton käyttäminen. Verta-

simme peiton käyttämistä ja lämpötilaeron välisiä yhteyksiä keskenään. Ensihoi-

tokertomuksiin oli erikseen kirjattu peiton käyttäminen vain 18 potilaalla. Toden-

näköisesti peittoa on kuitenkin käytetty useammin, mutta sitä ei ole erikseen kir-

jattu ensihoitokertomuksiin. Se vaikuttaa tulosten luotettavuuteen peiton käyttä-

misen suhteen.  

Opinnäytetyössämme ei ole huomioitu kaikkia potilaan lämpötilaan vaikuttavia 

tekijöitä. Esimerkkejä potilaan lämpötilaan vaikuttavista tekijöistä ovat kuume ja 

kuumetta alentavien lääkkeiden anto. Potilaan lämpötilaan voivat vaikuttaa myös 

märät vaatteet sekä potilaan sijainti. 116 potilaasta 88 kuljetettiin koodilla 745 eli 

kaatuminen. Usein kaatunut on edelleen lattialla tai maassa, kun ensihoito kohtaa 

potilaan. Viileä lattia tai kostea maa voi aiheuttaa potilaan jäähtymisen. Mikäli 

potilas on ollut pitkään kaatuneena, myös eritteet ovat voineet kastella potilaan 
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vaatteet ja siten nopeuttaa jäähtymistä. Opinnäytetyössämme ei kerätty tietoja 

näistä seikoista. 

Ensihoitajat saattoivat tutkimuksen ajan kiinnittää parempaa huomiota potilaan 

jäähtymiseen vaikuttaviin tekijöihin, koska he tiesivät tutkimuksesta. Tutkimusai-

neistoksi sopivat vain ne ensihoitotehtävät, joissa potilaalta oli mitattu kaksi läm-

pötilaa. Normaalisti potilaalta mitataan lämpötila vain yhden kerran. Tämä tarkoit-

taa sitä, että tutkimusaineistona käytetyissä ensihoitotehtävissä ensihoitajat ovat 

huomioineet tutkimuksen. Se voi vaikuttaa myös ensihoitajien parempaan toimin-

taan potilaan jäähtymisen estämiseksi esimerkiksi nostamalla ambulanssin sisä-

lämpötilaa tai peittelemällä potilas huolellisemmin. 

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä. Tutkimuksessa on mitattava ja 

kerättävä oikeita asioita, jotta tutkimustulos on pätevä. Tutkimuksen pätevyyteen 

vaikuttavat myös perusjoukon tarkka määrittely ja edustavan otoksen saaminen. 

(Heikkilä 2016, 27.) Tässä opinnäytetyössä kerättiin tietoja tiettyjen tehtäväkoo-

dien mukaisilta vammapotilailta. Vammapotilasmääritelmä on kuitenkin laaja ja 

siihen kuuluu paljon eri tehtäväkoodeja. Opinnäytetyössä suurin osa potilaista 

(75,9 %) oli kaatuneita ja vammatyyppi oli tylppä (65,5 %). Tutkimusmateriaali ei 

siis ole kovin kattava erilaisten vammapotilaiden osalta. Tutkimusjoukko oli myös 

melko pieni. 

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimuksena voisi toteuttaa uuden tutkimuksen, jossa olisi pidempi tutki-

musjakso. Pidemmällä tutkimusjaksolla saisi enemmän tutkimusaineistoa ja pää-

sisi vertailemaan luotettavammin tulosten merkitsevyyttä.  

Tutkimuksen voisi rajata myös vain A- ja B -kiireellisyysluokkiin. Silloin saataisiin 

suurempi joukko vaikeammin vammautuneita, joilla on myös suurempi riski jääh-

tymiseen. Meidän opinnäytetyössämme kaikista 116 potilaasta A ja B kiireelli-

senä kuljetettiin vain 15 (12,9 %) potilasta. Kiireettömänä eli C ja D kuljetettiin 

101 (87,1 %), joten meidän tutkimusaineistomme perustuu pääosin lievemmin 

vammautuneisiin potilaisiin. 
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Jatkotutkimuksessa voisi huomioida potilaan sijainnin ja ympäristön lämpötilan. 

Se antaisi paremmin tietoa, kuinka paljon ympäristön lämpötila vaikuttaa potilaan 

jäähtymiseen. Tutkimuksessa voisi huomioida, onko potilas sisällä vai ulkona, 

vuoteella vai lattialla sekä ympäristön lämpötilan. Erikseen ympäristön lämpötilan 

mittaaminen toisi kuitenkin lisätyötä ensihoitajille ja se voisi olla käytännössä han-

kalaa toteuttaa. 
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SAATEKIRJE                                                                         LIITE 1  

     

 

Arvoisat ensihoitajat, 

Opiskelemme Saimaan ammattikorkeakoulussa ensihoitajakoulutuk-
sessa. Teemme opinnäytetyötä vammapotilaan jäähtymisestä ensi-
hoitovaiheen aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vam-
mapotilaan jäähtymistä ensihoitovaiheen aikana. Lisäksi tutkimme, 
miten vuodenaika ja kiireellisyysluokka vaikuttavat vammapotilaan 
lämpötilaan.  

Tutkimus toteutetaan kaikissa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyden-
huollon hyvinvointikuntayhtymän ensihoitoyksiköissä. Tutkimusai-
neisto kerätään vuoden 2017 tammi-, helmi-, kesä- ja heinäkuussa. 
Tutkimuksessa tarvittavia tietoja ovat potilaan lämpötila kohtaamisvai-
heessa, potilaan lämpötila luovuttamisvaiheessa, vammamekanismi, 
tehtäväkoodi, kuljetuskoodi ja käytetyt lämmitysmenetelmät. Nämä tie-
dot tulisi kerätä kaikilta kohtaamiltanne mekaanisesti vammautuneilta 
vammapotilailta kaikista kiireellisyysluokista. Tutkimusjoukkoon kuulu-
vat tehtäväkoodit esitetään liitteenä olevassa taulukossa 1. 

Pyydämme teitä kiinnittämään huomiota huolelliseen ensihoitokerto-
muksen täyttämiseen ja oikeaoppiseen korvalämmön mittaustekniik-
kaan. Tutkimuksen onnistumisen kannalta etenkin potilaan lämpötila 
luovuttamisvaiheessa on tärkeä kirjata ensihoitokertomukseen, koska 
emme pääse Effican potilastietojärjestelmään katsomaan päivystyk-
sessä kirjattuja arvoja. Toivoisimme myös, että kirjaisitte tarkasti vam-
mamekanismin ja kaikki käytetyt lämmitysmenetelmät.  

Opinnäytetyötämme ohjaavat kenttäjohtaja Juho Riihimäki sekä Sai-
maan ammattikorkeakoulun ensihoidon lehtori Juha Jormakka. 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Kaisa Hyvärinen          Laura Juntunen 

kaisa.hyvärinen@student.saimia.fi    laura.juntunen@student.saimia.fi  
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74 Vamma (muu mekaaninen) 03 Pahoinpitely, tappelu 
741 Putoaminen (A, B, C, D) 031 Ampuminen (A, B) 
744 Haava (A, B, C, D) 032 Puukotus (A, B, C) 
745 Kaatuminen (A, B, C, D) 033 Potkiminen, hakkaaminen (A, B, C, D) 
746 Isku (A, B, C, D) 034 Tekotapa epäselvä (B) 
747 Vamma, muu (A, B, C, D)   
    
20 Tieliikenneonnettomuus 21 Raideliikenneonnettomuus 
202 Pieni (A, B, C) 212 Pieni (A, B) 
203 Keskisuuri (A, B, C) 213 Keskisuuri (A, B) 
204 Suuri (A, B) 214 Suuri (A, B) 
    
22 Vesiliikenneonnettomuus 23 Ilmaliikenneonnettomuus 
222 Keskisuuri (A, B) 231 Pieni (A) 
223 Suuri (A, B) 232 Keskisuuri (A) 
  233 Suuri (A) 
    
27 Maastoliikenne  48 Ihmisen pelastaminen 
271 Maastoliikenneonnettomuus (A, B) 486 Ihmisen pelastaminen puristuksista (A, B) 

Taulukko 1. Tutkimusjoukkoon kuuluvat tehtäväkoodit. 

 


