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Traumapotilaat ovat laaja potilasryhmä ensihoidossa, joiden hoidossa olennaista on ajankäyttö 
ja oikea taktiikka (Ångerman 2017, 115-121). Traumapotilas katsotaan sellaiseksi potilaaksi, jolla 
on vähintään kaksi vammaa, joista toinen vammoista on henkeä uhkaava (Kuisma ym. 2013, 
526). Traumapotilaan hoito koostuu muun muassa potilaan tilanarvioista, tutkimisesta, 
oikeanlaisesta tukemisesta sekä potilaan siirtämisestä oikeanlaisia välineitä apuna käyttäen 
(Traumapotilaan hoito 2018). Nykyisin Suomessa ensihoitoyksiköt pystyvät antamaan 
korkeatasoista hoitoa traumapotilaille, jolloin vammakuolemia voidaan estää (Kuisma ym. 2013, 
512). Ensihoitojärjestelmä on Suomessa jatkuvan kehityspaineen alaisena (Ångerman 2017, 
115-121). 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään aikuisen traumapotilaan tutkimiseen ja tukemiseen kentällä. 
Tieto perustuu Varsinais-Suomen alueella oleviin tämänhetkisiin ohjeistuksiin sekä hoitotason 
ambulanssissa oleviin välineistöihin. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. 
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Auranmaan ambulanssi Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
tarkastella traumapotilaan hoidossa ja siirrossa käytettäviä ohjeita ja välineitä. Tavoitteena oli 
järjestää traumapotilaan koulutus ensihoitohenkilökunnalle. Koulutus järjestettiin Auranmaan 
Ambulanssin henkilökunnalle ja koulutus on suunniteltu järjestettäväksi uudelleen ensi vuonna. 
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Traumatic patients are a large group of patients in primary care, whose treatment is timely and 
correct tactics (Ångerman 2017, 115-121). Trauma patient are considered to be a patient with at 
least two disabilities, one of which is threatening another person (Kuisma ym. 2013, 526). Treat-
ment of trauma patients consists of patient status assessments, proper patient support and pa-
tient relocation using the right treatment tools (Traumapotilaan hoito 2018). Nowadays, primary 
care units in Finland are able to provide high-guality care for trauma patients, thus preventing 
injury deaths (Kuisma ym. 2013, 512). The emergency care system is under constant pressure in 
Finland (Ångerman 2017, 115-121). 

This thesis focuses on researching and supporting an adult trauma patient on the ground. The 
information is based on current guidelines in Southwest Finland as well as on equipment at 
ambulance. The thesis was implemented as a functional thesis. The thesis principal was 
Auranmaan Ambulanssi Oy. Purpose of the thesis was to look at the guidelines and tools used 
for treating and transferring the trauma patient. The target was to arrange trauma training for the 
paramedics. Training was organized for Auranmaan ambulance paramedics and training is 
planned to be reorganized next year.	
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 

 

ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Potilaan 
systemaattinen tutkiminen. (PMC 2012; Castren ym. 2012, 
150; Nabwami 2018.) 

 

Anamneesi  Potilaan esitiedot (Kuisma ym. 2013, 522). 

 

Auskultointi Tarkoittaa sydämen, keuhkojen tai vatsan kuuntelututki-
musta, joka suoritetaan yleensä stetoskoopilla (Duodecim 
2018c; Paramedic 2018). 

 

cABC Catastrophic bleedind eli massiivisen verenvuodon tyrehdyt-
täminen, Airway, Breathing, Circulation. Vammapotilaalle 
suunnattu toimintajärjestys potilasta tutkittaessa. (Kuisma 
ym. 2013, 121.)  

 

Ensihoito Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ensihoitoa koskevan 
lainsäädännön valmistelusta sekä ohjaa ja valvoo toimintaa 
yleisellä tasolla. Ensihoitoa on muun muassa äkillisesti sai-
rastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon an-
taminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksik-
köön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa 
terveydenhuoltoa. (Ilkka ym. 2017.)  

 
GCS Glasgow Coma Scale. Tajunnan taso arvioidaan GCS – as-

teikolla, jossa arviointiperusteena kirjataan silmät, puhe ja 
liike. Pisteitä saa vähintään kolme ja enintään 15. (Castrén 
ym. 2010, 86.) 

 

Hoito-ohjeet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella noudate-
taan Ensihoito-oppaan ohjeita traumapotilaan kohdalla. Li-
säksi sairaanhoitopiiri voi antaa ensisijaisesti noudatettavia 
täydentäviä hoito-ohjeita. (TYKS 2018.)  

 

Hoitotason ambulanssi Hoitotason ambulanssilla on valmiudet aloittaa vaativampi 
hoito ja toteuttaa kuljetus niin, että potilaan elintoiminnot voi-
daan turvata (Varsinais-Suomen Pelastuslaitos 2018).  



 

 

Hypotermia Jäähtynyt potilas, jonka ruumiinlämpö on alle 35 astetta 
(Kuisma ym. 2013, 521-522). 

Immobilisaatio Potilaan liikkumattomaksi tekemistä sekä lepoon asetta-
mista (Duodecim 2018c). 

 

Inspektio Potilaan tarkastelu tai katselu näköhavainnolla (Duodecim 
2018c). 

 

Intoksikaatio Myrkytys tai humalatila potilaalla (Duodecim 2018b). 

 

KED  Kendrick Extrication Device. KED on puolivartalolasta. 
(Castrén ym. 2010, 262; Ferno Norden As 2014.) 

 
Krepitaatio Tarkoittaa ritinää keuhkoissa (Duodecim 2018c). 
 
NEXUS  National Emergency X-Radiography Utilization Study Group. 

(NEXUS) Traumapotilaan toimintaohje Varsinais-Suomen 
alueella (The New England journal of medicine 2018). 
Traumapotilaan toimintamalli (Lähde 2017). 

 

MIST  Mechanism, Injuries, Status, Time. Ensihoidon käytössä 
oleva muistisääntö vammapotilaan hoidossa. (Ånger-
man 2017, 117-118.) 

 

Palpoida Tutkitaan potilas käsin tunnustellen (Duodecim 2018c). 

 

RiVaLAiSeR  Rintakehä, vatsa, lantio, aivot, selkä, raajat. Ensihoidon käy-
tössä oleva muistisääntö vammapotilaan hoidossa. (Ånger-
man 2017, 117-118.) 

 

Reponoida Asettaa raaja anatomisesti oikeaan asentoon (Duodecim 
2018c). 

 

Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirit järjestävät oman alueensa ensihoitopalve-
lun. Sairaanhoitopiiri määrittelee ensihoidon palvelutason 
sekä tekee ensihoidon palvelutaso päätöksen, jossa määri-
tellään ensihoitopalvelun sisältö niin, että palvelu on toteu-
tettu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. (Ilkka ym. 2017, 
8.) 



 

 

 
Status Potilaan tila (Kuisma ym. 2013, 522). 
 
Subkutaaniemfyseema Ihonalainen ilmapöhö potilaalla (Finto 2018; Duodecim 

2018c.). 
 

Trauma Trauma voi olla pienestä naarmusta laajoihin monivammoi-
hin (Handolin ym. 2010). 

 

Traumaresuskitaatio Traumaresuskitaatio on paineenalainen ja kriittinen tiimi-
työnä tehty työsuoritus, mikä käsittää potilaan tutkimisen ja 
hoidon (Traumapotilaan hoito 2018). 

 

VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on julkisesti 
omistettu kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon 
palveluja omistamissaan sairaaloissa (TYKS 2018a).
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1 JOHDANTO 

Vaikeasti vammautuneen potilaan hoito on moniammatillista erityisosaamista ja resurs-

seja edellyttävä hoitoketju. Potilaan hoitaminen alkaa jo onnettomuuspaikalta. Laadukas 

ja asianmukainen hoito edellyttää, että auttajat omaavat riittävän kokemuksen tällaisten 

potilaiden hoidossa. (Traumapotilaan hoito 2018.) Vammautuminen on varsinkin länsi-

maissa suuri ennenaikaisen kuoleman syy. Vammakuolemia voidaan estää tehokkaalla 

hoidolla. Ensihoidon rooli vammapotilasta hoidettaessa on muutakin kuin nopea kuljetus. 

Samalla on tasapainoteltava varovaisen liikuttelun, tukemisen sekä ajan kanssa. (Ånger-

man 2017, 115-116.) Vammapotilas- termi on laaja-alainen ja se käsittää hyvin moni-

muotoisen joukon erilaisia potilasryhmiä. Vammautuneelle potilaalle annettava hoito, ta-

voitteet ja strategia tulee suunnata vammamekanismiin, potilaan tilan sekä vammalöy-

dösten mukaisesti. (Kuisma ym. 2013, 513.) 

Monivammapotilas termillä ei ole selkeää ja kansainvälisesti yhtä määritelmää. Suo-

messa monivammaksi katsotaan potilas, jolla on vähintään kaksi vammaa ja joista toinen 

on henkeä uhkaava. Vammat aiheuttavat jonkin vitaalielintoiminnan häiriön, kuten vuo-

tosokin, hengitysvajauksen tai tajunnantason laskun. Tyypillisiä tilanteita on esimerkiksi 

liikenneonnettomuus tai muut suurienergiset ja tylpät vammat. (Kuisma ym. 2013, 526.) 

Opinnäytetyö käsittelee aikuisten traumapotilaiden tutkimista ja tukemista hoitota-

son ambulanssin välineillä. Hoitotason ambulanssin työpari muodostuu kahdesta henki-

löstä, mikä on laissa määrätty. ”Toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka 

terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoi-

taja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen 

laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, 

jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusoh-

jelma; ja toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöstä an-

netussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka 

sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö.” (Finlex 2017). 

 

Traumapotilaat ovat laaja potilasryhmä ensihoidossa, joiden hoidossa olennaisia asioita 

ovat ajankäyttö, oikea taktiikka ja ennustetta parantavat hoidot. Suomessa ensihoitoyk-

siköt pystyvät antamaan korkeatasoista hoitoa traumapotilaille. Traumapotilaan hoito 

koostuu eri tekijöistä, kuten potilaan tilanarvioista, potilaan oikeanlaisesta tukemisesta, 
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siirtämisestä sekä lääkitsemisestä. (Ångerman 2017, 115-121.) Hoito-ohjeet, joita työssä 

on esitelty, perustuvat Varsinais-Suomen tämän hetkisiin traumapotilaan ohjeistuksiin. 

Varsinais-Suomen (VSSHP:n) alueella noudatetaan Ensihoito-oppaan ohjeita ja lisäksi 

sairaanhoitopiiri voi antaa ensisijaisesti noudatettavia täydentäviä hoito-ohjeita (TYKS 

2018b). 

 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään aikuisen traumapotilaan tutkimiseen ja tukemiseen 

kentällä. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella aikuisen trau-

mapotilaan tukemista ja tutkimista, millaisia toimintaohjeita ja välineitä Varsinais-Suo-

men hoitotason ambulanssissa on käytössä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tie-

toisuutta traumapotilaan tuennasta sekä siirtymätilanteista oikeanlaisia välineitä apuna 

käyttäen. Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää aiheesta koulutus Auranmaan Ambu-

lanssin henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena oli ylläpitää Auranmaan ambulanssin hen-

kilöstön osaamista sekä kerrata henkilökunnalle VSSHP:n ohjeistuksia traumapotilaan 

tukemisen osalta. Lisäksi koulutuksen tavoitteena oli saada ensihoitajat käyttämään mo-

nipuolisemmin traumapotilaalle tarkoitettua välineistöä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli 

Auranmaan Ambulanssi Oy. Opinnäytetyötä voivat hyödyntää terveydenhuollon ammat-

tihenkilöt esimerkiksi koulutuksen tukena. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi aikuisen traumapotilaan tutkimista ja 

tukemista sekä hoitamiseen tarvittavia välineitä. Tarkoituksena oli perehtyä kirjallisuu-

teen, VSSHP:n ohjeistuksiin sekä käytössä oleviin toimintamalleihin, jonka pohjalta kir-

jallinen työ laadittiin. Opinnäytetyöhön kuului myös toiminnallinen osuus, mikä toteutettiin 

koulutuksen muodossa. Koulutuksen sisältö koostui traumapotilaan hoitamisesta ken-

tällä ja on suunnattu ensihoitoon. Koulutus oli tarkoitettu Auranmaan Ambulanssi Oy:n 

henkilökunnalle. Koulutuksen pohjaksi oli laadittu PowerPoint esitys. Koulutuksen tarkoi-

tuksena oli kouluttaa henkilökuntaa ja käydä läpi traumapotilaan tutkimista ja tuke-

mista sekä opettaa työntekijöille oman toimintayksikön välineiden käyttöä. Koulutuksen 

perustana käytettiin tämänhetkisiä, valmiiksi laadittuja VSSHP:n ohjeita. Ohjeet ja toi-

mintamallit ovat käytössä koko Varsinais-Suomen alueella kaikissa ensihoitoyksiköissä.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää ensihoitajille koulutus traumapotilaasta. Koulu-

tuksessa käytiin traumapotilaan tuentaan liittyvät välineet läpi, ja samalla työntekijät sai-

vat käyttökoulutuksen uuteen tyhjiöpatjaan. Koulutuksessa käydyt traumapotilaan väli-

neet olivat tyhjiöpatja, tyhjiölasta, kovakauluri, kauhapaarit sekä puolivartalolasta eli 

KED. Koulutuksen tavoitteena oli rohkaista henkilökuntaa käyttämään monipuolisemmin 

sekä laajemmin olemassa olevaa ambulanssin kalustoa. Tavoitteena oli antaa henkilö-

kunnalle uusia ideoita ja saada aikaan keskustelua oman yksikön välineiden käytöstä 

potilaan siirrossa sekä pohtia eri vaihtoehtoja siirtää traumapotilasta muillakin ambulans-

sin välineillä. Tärkeää on myös opinnäytetyön kautta auttaa henkilökuntaa valitsemaan 

sopivin tuentaväline potilaalle. On tärkeää, että henkilökunta ylläpitää osaamistaan jat-

kuvasti. Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää uusien työntekijöiden perehdytyksessä 

sekä opiskelijoiden ohjauksessa työharjoittelua suorittaessa.  

 

Opinnäytetyön ohjaavat kysymykset olivat:  

 

1. Miten traumapotilasta voidaan tutkia? 

2. Milloin potilaan rankaa tulee tukea NEXUS kriteerien mukaan?  

3. Mitä välineitä yksikössä on siirtoa ja kuljetusta varten? 
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3 TRAUMAPOTILAAN TUTKIMINEN 

Kyseessä on monivammapotilas, kun potilaalla on vähintään kahdessa kehonosassa 

vamma, ja ne ovat yksinään tai yhdessä hengenvaarallisia. Näiden potilaiden onnetto-

muustyypeistä tavallisin on tieliikenneonnettomuus (75 %), seuraavana putoaminen (8 

%) sekä työtapaturmat (8 %). (Duodecim 2018c.) Traumapotilaan kohtaaminen on yksi 

haastavimmista ensihoidon tehtävistä. Ensihoidossa pystytään tänä päivänä antamaan 

tietyille potilasryhmille monipuolista hoitoa kentällä. (Kuisma ym. 2013, 512.)  

Traumapotilaan kudosvammat syntyvät mekaanisen voiman vaikutuksesta. Vammat jae-

taan suuri- ja matalaenergisiin vammoihin. Suuri vammaenergia on seurausta suuresta 

liike-energiasta, jossa liike-energia kasvaa massan ja nopeuden kasvaessa. Yksiselit-

teistä jakoa pienen ja suuren vammaenergian välillä ei kuitenkaan ole. Suuria aineistoja 

tutkittaessa voidaan havaita, että tietynlaisiin onnettomuuden olosuhteisiin liittyy suuren-

tunut komplikaatioiden ja kuolleisuuden riski. Vammamekanismi tulee pitää mielessä tut-

kimus- ja hoitoprosessin ajan. Mitä suuremmasta vammaenergiasta on kyse, sitä toden-

näköisemmin potilaalla on merkittäviä vaurioita, vaikka kliininen tilanne näyttäisi sillä het-

kellä hyvältä tai vakaalta. (Traumapotilaan hoito 2018.) Potilaan kliininen arvio kertoo 

nykytilan sekä ennustaa tilan kehittymistä (Ångerman 2017, 117). 

Trauman laatuja on erilaisia, joten traumapotilaita on useanlaisia. Vammamekanismi ja 
vammaenergia ovat olennaisia arvioon vaikuttavia osia. Vammaprofiilia ei muutoin voida 

määrittää ilman tarvittavia lisätietoja. Putoamiset, kaatumiset sekä liikenneonnettomuu-

det muodostavat suuren osan tylpistä vammamekanismilaaduista. Lävistäviä mekanis-

mivammoja ovat usein puukotukset tai ampumiset. Tylpistä vammoista aiheutunut vam-

mamekanismi aiheuttaa yleensä suuremman vammaprofiilin. Tällöin vammaprofiiliin liit-

tyy monia riskejä, kuten rankavamman riski, henkeä uhkaavalle vuodolle altistavia lantio- 

tai sisäelinvammoja sekä mahdollinen aivovamma. Merkittävät lävistävät vammat uh-

kaavat potilaan tilaa paineilmarinnan sekä akuutin verenvuodon mahdollisuuden vuoksi. 

Vammapotilaan hoidon kulmakivet rakentuvat perusasioiden varaan. Ensihoidossa käy-

tössä on kolme lyhennettä potilaan tutkimiseen liittyen. Lyhenteet ovat MIST, ABCDE ja 

RiVaLAiSeR. Vammaprofiilin määrittäminen muodostaa riskinarvion ytimen. (Ångerman 

2017, 117.) 
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Mahdollisen selkärankavamman saanut potilas tutkitaan siten, että etsitään palpoiden 

aristuksia sekä murtumalinjoja rangan alueelta. Selkärankaa tunnusteltaessa huomio 

kiinnitetään mahdollisiin virheasentoihin. Jos potilas on tajuissaan, häneltä kysytään ki-

vuista ja onko mahdollisia neurologisia puutosoireita kuten pistelyä, puutumista tai lihas-

voimien heikkoutta. Potilasta pyydetään liikuttamaan raajojaan, jos vammat eivät ole es-

teenä tähän. Myös raajojen ihon tunto testataan karkeasti. Vakavan kaularankavamman 

esiintyvyys voidaan sulkea pois, jos potilas on tajuissaan. Potilaat, joiden tajunnantaso 

on laskenut, tulee käsitellä aina siten, että kaularankavamma on mahdollinen ja se tulee 

huomioida. (Kuisma ym. 2013, 530.) 

Rintakehän vammojen tutkiminen ja hoitaminen on vammapotilaalla kiireellisintä. In-

spektiolla nähdään avovamma, rintakehän liikkeen symmetria ja hengitystaajuus. Pal-

poinnilla taas todetaan aristus ja krepitaatio. Syvä krepitaatio on merkkinä kylkiluunmur-

tumasta ja pinnallinen subkutaaniemfyseemasta. Auskultaation perusteella todetaan, 

onko potilaan hengitysäänet symmetriset puhtaat. (Duodecim 2018c.) 

Kylkiluiden sarjamurtumat aiheuttavat rentorinnan ja paradoksaalisen hengitysliikkeen 

eli sisäänhengittäessä rintakehä nousee ja vatsan yläosa laskee, jonka seurauksena 

keuhkotuuletus ja hapetus heikentyvät. Rentorinta hoidetaan tukisidoksella, joka vähen-

tää samalla kipua. Hyvä hoitomenetelmä on potilaan kääntäminen kyljelleen vammapuo-

len päälle. Vatsavammat voivat aiheuttaa sisäelimien kuten vatsan ja pernan verenvuo-

don tai suurten suonten repeämän. Lantiomurtuma aiheuttaa usein sisäisen verenvuo-

don ja lisäksi se voi aiheuttaa virtsarakon tai virtsaputken repeämän. (Duodecim 2018c.) 

Aivovamman tutkiminen ja hoito ovat ABCDE -tutkimusjärjestyksessä vasta neljäntenä, 

aloitetaan ensihoito-ohjeet silti kysymyksillä "onko potilas tajuissaan, hengittääkö potilas 

ja onko potilaalla verenvuotoja?" Tämä perustuu siihen, että tajuissaan oleva potilas ei 

aspiroi ja pystyy itse kertomaan hengitysvaikeudestaan. Näin ollen alkuvaiheessa kysy-

myksellä selvitetään vain kaikkein tärkeintä eli hengitystä. Murtumat ja luksaatiot diag-

nosoidaan palpoimalla vaatteiden läpi. (Duodecim 2018c.) 
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3.1 Potilaan tilanarvio 

Ensiarvion tarkoitus on tutkia ja hoitaa henkeä uhkaavat peruselintoimintojen häiriöt ja 

vammat, jotka muutoin johtaisivat kuolemaan (Wilkinson ym. 2008). Tapahtumapaikalla 

tulee selvittää mahdollisen lisävammautumisen riski ja estää se. Ensihoidossa tärkeim-

mät seurattavat vitaalielintoiminnot ovat tajunta, hengitys ja verenkierto. (Alaspää & 

Holmström 2013, 119; Kuisma ym. 2013, 120.) Potilaan tutkiminen voidaan jakaa kah-

teen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen muodostaa alkuarvio välittömästi henkeä uh-

kaavan tilan havaitsemiseksi ja toisen arvion muodostaa tarkennettu tilanarvio. (Trau-

mapotilaan hoito 2018.) Ensiarvio tulee tehdä noin kymmenessä sekunnissa ja sen ta-

voitteena on selvittää, onko tarvetta välittömille toimenpiteille. Ensiarvion tavoitteena on 

selvittää, tarvitseeko potilas ulkoisen verenvuodon tyrehdyttämistä, hengitystien, hengi-

tysteiden tai verenkiertoon liittyviä toimenpiteitä sekä tehdä karkea neurologinen arvio. 

(Ångerman 2017, 117.)  

Ensiarviossa riittää potilaan tajunnantason karkea arviointi. Hengityksestä tunnustellaan 

kämmenselällä ilmavirtausta, sillä pelkkä rintakehän liikehdintä ei kerro todellista tilan-

netta. Lisäksi alustavassa ensiarviossa riittää pulssin tunnustelu ranteesta. Vammapoti-

laille on kehitetty oma menetelmä potilaan tutkimisessa. (Kuisma ym. 2013, 121.) Muun-

nos on cABCD, josta c tarkoittaa massiivisen verenvuodon tyrehdyttämistä. Ensiarvio 

tehdään aina huolimatta siitä, millainen potilaan vointi on. (Kuisma ym. 2013, 520; Ån-

german 2017, 117.) Kun peruselintoiminnot ABCDE on turvattu, muodostetaan sen pe-

rusteella käsitys potilaan yleistilanteesta vammamekaniikan ja löydösten perusteella. 

Samalla päätetään, millaisiin ensihoidon toimenpiteisiin ryhdytään ja kauanko kohteessa 

on järkevää kuluttaa aikaa. Muodostetaan toimintastrategia joko ”load and go”, jolloin 

minimoidaan kohteessa käytettävä aika ja kuljetetaan potilas nopeasti lopulliseen hoito-

paikkaan. Jos potilas on tajuton tai kallovamman saanut, toimintastrategiaksi valitaan 

ensiarvion perusteella ”stay and play”, jolloin hoitotoimenpiteillä minimoidaan aivovau-

rion laajeneminen, jolloin kohteessa käytetään enemmän aikaa potilaan vitaalielintoimin-

tojen turvaamiseen. (Kuisma ym. 2013, 522.) 

Tarkennettu tilanarvio tehdään toistetusti ABCDE-mallin mukaisessa järjestyksessä (Ån-

german 2017, 117; Traumapotilaan hoito 2018). Ensiarvion sekä välittömien henkeä pe-

lastavien toimenpiteiden jälkeen voidaan siirtyä tekemään tarkennettua tilanarviota.  Tar-

kennettuun tilanarvioon yhdistyy vammalöydökset ABCDE arvion lisäksi. Tarkoituksena 

on tarkentaa vammalöydöksiä ja arvioida potilaan tilan mahdollisia muutoksia. (Kuisma 
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ym. 2013, 120.) Tarkemmin sanottuna luodaan tarkempi ja selkeämpi käsitys onnetto-

muuteen johtaneista tapahtumista, potilaan anamneesista sekä potilaan sen hetkisestä 

statuksesta. Tarkennetussa tilanarviossa potilas tutkitaan perusteellisemmin ja tutkimi-

nen suunnataan vammamekanismiin. Tässä vaiheessa potilaalle aloitetaan tarkennettu 

ensihoito, kuten nesteytys, lääkehoito, kivunlievitys sekä haavojen ja murtumien hoito. 

(Kuisma ym. 2013, 522.) 

3.2 ABCDE 

Airway eli ilmatie tarkoittaa hengitysteiden hallintaa kaularankaa tukien. Tutkitaan 

ovatko hengitystiet auki, tuntuuko ilmavirta ja pysyvätkö hengitystiet avoinna. Jos potilas 

on tajuissaan ja kykenee vastaamaan kysymyksiin, hengitystie ei tällöin ole välittömästi 

uhattuna. Hengitystien auki pysyminen vaarantuu, jos potilas onkin tajuton, potilaan si-

säänhengitys vinkuu, potilaan puhe on käheää tai hänellä on kasvojen tai kaulan alueella 

murskavamma. Ilmatiet avataan tarvittaessa kohottamalla potilaan leukakulmaa varo-

vasti ja samalla kaksin käsin kaularankaa tukien. Nielun ollessa tukossa se putsataan 

joko sormin tai imulaitteen avulla. Potilaan GCS:n ollessa alle 9, tulee potilaalle asettaa 

nielutuubi ja aloittaa ventilointi. Jotta voidaan varmistaa hengitysteiden auki pysyminen, 

tulee potilas intuboida tai asettaa vaihtoehtoinen hengitystiemalli kuten Igel. (PMC 2012; 

Kuisma ym. 2013, 520; Nabwami 2018.) 

Breathing eli hengitys tarkoittaa hengityksen riittävyyden arviointia ja avustamista. Po-

tilaasta tarkkaillaan, puhuuko hän sanoja vai lauseita, ja onko hengitysliikkeet nähtä-

vissä. Hengitystaajuuden riittävyydestä kertoo, jos hengitystaajuus on yli 30 tai alle 8 

minuutissa tai potilas jaksaa puhua vain lyhyitä lauseita. Potilasta ventiloidaan palkeella 

silloin, jos kyseessä on tajuton potilas, potilaan hengitystaajuus on alle 8 minuutissa tai 

potilaan hengitys on kuorsaavaa.  Hengittämättömän potilaan kohdalla tarkastetaan kau-

lavaltimon syke sekä aloitetaan tarvittaessa peruselvytys. Jos potilaalla todetaan jokin 

peruselintoiminnon häiriö tai potilaalla on suurierginen vamma, aloitetaan lisähappi. Hen-

gitysäänet tulee auskultoida, jolloin huomioidaan muun muassa hengitysäänen puuttu-

minen toispuoleisesti. Potilaan rintakehä paljastetaan, jolloin sen liikkeitä ja ihoa pysty-

tään tarkastelemaan. Samalla huomioidaan hengitysliikkeiden symmetrisyys ja mahdol-

liset haavat keholla. Rintakehää tunnustellaan palpoimalla karkeasti luiden rakenne, jolla 

voidaan selvittää mahdolliset murtumat. Samalla huomioidaan jänniteilmarinnan 
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mahdollisuus, varsinkin jos hengitysäänet ovat toispuoleiset, hengitys on työlästä tai po-

tilaan verenkierto romahtaa äkillisesti. (PMC 2012; Kuisma ym. 2013, 521; Nabwami 

2018.) 

Circulation eli verenkierto tarkoittaa verenkierron riittävyyden arviointia sekä ulkoisten 

verenvuotojen tyrehdyttämistä. Potilaasta tunnustellaan sykettä ja tarkistetaan, onko 

merkittäviä ulkoisia tai sisäisiä verenvuotoja. Suuret ulkoiset verenvuodot tyrehdytetään 

painamalla vuotokohtaa. Mikäli rannesyke ei tunnu, tarkistetaan potilaan syke kaulaval-

timolta. Jos sykettä ei edelleenkään tunnu, aloitetaan tarpeen vaatien peruselvytys. Jos 

kyseessä on massiivinen, kontrolloimaton vuoto, epävakaa verenkierto, suurienerginen 

vamma, lävistävä vamma tai laaja palovamma, avataan potilaalle vähintään kaksi suo-

niyhteyttä. (PMC 2012; Kuisma ym. 2013, 521; Nabwami 2018.) 

Disability eli tajunta tarkoittaa neurologisen arvion tekemistä potilaalle. Potilaasta tar-

kastetaan, onko hän orientoitunut, sekava vai tajuton. Jos potilas on tajuton, avataan 

ilmatiet ja käännetään potilas kylkiasentoon. Mikäli potilaan tila on sekava, tulee hänen 

tajunnantasoa seurata GCS asteikolla ja kliinisellä tutkimuksella. (PMC 2012; Kuisma 

ym. 2013, 521; Nabwami 2018.) 

Exposure eli paljastaminen tarkoittaa vammojen paljastamista sekä lisävammautumi-

sen estämistä. Potilas riisutaan mahdollisimman paljaaksi, jotta nähdään kaikki mahdol-

liset vammat. Potilaan hypotermia ehkäistään peittelemällä hänet avaruuslakanaan ja 

käyttämällä lisäksi lämpimiä nesteitä ja heateja eli nestepusseja. (PMC 2012; Kuisma 

ym. 2013, 521-522; Nabwami 2018.) 

3.3 MIST 

Ensihoidossa yksi traumapotilaaseen liittyvistä muistisäännöistä on MIST. MIST koostuu 

sanoista Mechanism, Injuries, Status sekä Time. Vammamekanismin ja vammaprofiilin 

määrittäminen on olennaista traumapotilaan hoidossa. Mechanism käsittää vammame-

kanismin, vammaenergian sekä tilanteessa olevat osalliset. Injuries käsittää traumapoti-

laan tutkimusmallin eli RiVaLAiSeR:in. Status käsittää traumapotilaan tutkimisen eli 

cABCDE mallin ja sana Time tarkoittaa ajankäyttöä kohteessa sekä kuljetusaikaa. (Ån-

german 2017, 117.) 
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3.4 RiVaLAiSeR 

Tutkimisjärjestyksessä hyvänä muistisääntönä traumapotilaan kohdalla on RiVaLAiSeR, 

jonka avulla potilas tutkitaan systemaattisesti. Muistisääntö etenee vammojen kriittisyy-

den ja mahdollisen hengenvaarallisuuden mukaan. Potilas tutkitaan palpoimalla kehon-

osia kummallakin kädellä. Jos ensiarvion perusteella potilas on selvästi mekaanisesti 

vammautunut, tulee tutkiminen suorittaa välittömästi. Tarkoitus on etsiä ja tunnustella 

potilaasta murtumia ja mahdollisia muita vammoja. ”Ri” tarkoittaa rintakehän alueen tut-

kimista. Jos rintakehässä havaitaan esimerkiksi poikkeavaa periksiantavuutta, tulee täl-

löin epäillä sarjoittaista kylkiluiden murtumaa. ”Va” tarkoittaa vatsan alueen tutkimista. 

Vatsan alueen poikkeava turvotus tai pinkeys voi olla merkki sisäelinvammasta ja sisäi-

sestä verenvuodosta. ”L” tarkoittaa lantion tutkimista. Jos potilas valittaa lantionseudun 

kipua, tulee epäillä lantion murtumaa. ”Ai” tarkoittaa aivojen, eli pään tutkimista. ”Se” 

tarkoittaa selän eli selkärangan tutkimista. Jos potilas aristaa rankaa, se voi kertoa ran-

gan alueen vammasta tai murtumasta. ”R” tarkoittaa raajojen eli käsien ja jalkojen tutki-

mista. (Väisänen ym. 2012, 158.) 

3.5 NEXUS- toimintaohje 

Tuennan tarvetta arvioidaan NEXUS-kriteereiden perusteella. NEXUS- kriteerejä käyte-

tään 15-65-vuotiailla potilailla ja tuennan tarvetta arvioidaan viiden kysymyksen avulla. 

(Lähde 2017.) 

1. Onko kaularangan keskilinjassa palpaatiokipua? 

2. Onko neurologisia puolieroja/puutosoireita? 

3. Onko tajunta alentunut? GCS < 15? 

4. Onko merkkejä intoksikaatiosta? 

5. Onko vakavia lisävammoja? 

Ensimmäisestä kysymystä arvioidaan palpoimalla potilaan niskan ja kaularangan alu-

etta. Toista kysymystä arvioidaan tekemällä potilaalle karkea neurostatus, jossa katso-

taan reagoivatko potilaan pupillat lampun kanssa ja ovatko pupillat symmetriset. Raaja-

voimat testataan tekemällä puristuskoe ja raajojen kannattelu koe. Mahdolliset tuntopuu-

tokset tai puutumisoireet tutkitaan myös. Kolmanteen kysymykseen saadaan tieto arvi-

oimalla potilaan tajunnantaso. Tajunnantaso arvioidaan antamalla potilaalle Glasgow 
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Coma Scale eli GCS pisteet. GCS pisteytys muodostuu silmistä, puheesta ja liikkeestä. 

Silmien pisteytys on 1-4, puheen pisteytys on 1-5 ja liikkeen pisteytys on 1-6. GCS pis-

teitä voi siis saada minimissään kolme ja maksimissaan 15. (Liimatta 2014; Duodecim 

2018a.) Neljänteen kysymykseen saadaan tietoa tutkimalla potilaan mahdollinen lääke- 

tai alkoholiyliannostus. Viides kysymys arvioidaan tutkimalla potilas ABCDE mallin mu-

kaisesti ja suorittamalla potilaalle tilanarvio. (Liimatta 2014.) 

Mikäli johonkin viidestä kysymyksestä vastataan ”kyllä”, silloin NEXUS on positiivinen ja 

potilaalle tulee suorittaa tuenta kovakaulurilla. Jos kaikkiin viiteen kysymykseen vastaus 

on ”ei” tällöin NEXUS on negatiivinen, eikä potilaan immobilisointiin ole tarvetta. Tällöin 

kaularangan selkäydinvamman todennäköisyys on minimaalinen. Jos potilas on lapsi tai 

yli 65- vuotias, potilaan ranka tulee tukea herkemmin huomioiden samalla vammameka-

nismi ja vammaenergia. (Lähde 2017.) 

Suuri vammaenergia yksittäisenä tekijänä ei tarkoita potilaan immobilisoinnin tarvetta. 

Vammaenergia tulee arvioida aina, sillä vammaenergian suuruus on suorassa suh-

teessa potentiaalisten vammojen määrään ja vaikeusasteeseen. Täten suurienergisissä 

vammoissa tulee arvioida potilaskohtaisesti tukemisen tarvetta negatiivisen NEXUS löy-

döksen jälkeenkin. (Lähde 2017.) 
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4 TRAUMAPOTILAAN TUKEMINEN JA SIIRTÄMINEN 

Potilas tulee asettaa tyhjiöpatjalle tai kauhapaareille, jos potilas on tajuton, kyseessä on 

suurienerginen vamma tai hänellä epäillään jostain muusta syystä rankavammaa. Tällöin 

potilas valittaa kaularangan alueen aristusta tai hänellä esiintyy neurologisia puutosoi-

reita, kuten lihasvoimien heikkoutta, puutumista tai pistelyä. Kaularankaa tulee tukea en-

nen siirtoa tyhjiöpatjalle, joko käsin tai asettamalle tukikauluri. (Kuisma ym. 2013, 521-

522.) Traumapotilaan tuenta arvioidaan aina potilaskohtaisesti. Selkä- sekä kaularanka-

potilaat tuetaan hyvin oikeanlaisella välineistöllä. Tuennan tarpeen arvio on tärkeää, sillä 

tarpeeton tuenta saattaa aiheuttaa potilaalle lisähaittoja. Tuennan tarpeen arvio suorite-

taan iän, tapahtumatietojen sekä vammalöydösten ja edellä mainittujen NEXUS- kritee-

reiden perusteella. Aina ennen potilaan siirtoa arvioidaan tuennan tarve. Lävistävän 

vamman saaneita ei lähdetä ensihoidossa tukemaan ajan säästämiseksi. Potilasta ei 

tueta kovakauluriin, jos tiedossa on syy kaularangan jäykkyyteen tai syntyy kliinisesti 

vaikutelma jäykästä kaularangasta. (Lähde 2017.)  

Tärkein ensihoitoon liittyvä havainto rankavamman yhteydessä on ehkäistä lisävammau-

tuminen rankaa tukemalla. Paras immobilisaatio saavutetaan käyttämällä kauluria sekä 

tyhjiöpatjaa. Kaularankaa tulee tukea myös käsin liikuteltaessa potilasta. Suurimmat li-

sävammat aiheutuvat nimenomaan potilaan liikuttamisesta riittämättömällä tuennalla. 

Rankaan ei saisi tulla kiertoliikettä tai taipumista etu- tai takasuunnassa ja potilaan nenän 

tulee olla keskilinjassa vartalon kanssa. (Kuisma ym. 2013, 532.) 

Traumapotilasta siirrettäessä onnettomuusalueelta tyhjiöpatjalle tai ambulanssin paa-

reille tulisi tehdä kauhapaareja apuna käyttäen (Lähde 2017). Traumapotilas on hyvä 

siirtää ensiarvion ja immobilisoinnin tekemisen jälkeen parempaan tai turvallisempaan 

paikkaan, kuten esimerkiksi ambulanssiin, etteivät huonot ympäristöolot pahenna tilan-

netta entisestään. Huonoja ympäristöoloja ovat esimerkiksi kylmyys ja kuumuus, tuuli, 

sade, erilaiset savukaasut tai allergeeniset ympäristöt. (Castrén ym. 2010, 442.)  

Tutkimisen sekä välttämättömien hoitotoimenpiteiden jälkeen potilaan haavat sidotaan, 

murtumat lastoitetaan sekä potilaassa kiinni olevat esineet tuetaan kuljetuksen ajaksi. 

Lopuksi potilas peitellään lämmönhukan estämiseksi. Potilaan siirtämiseen on tärkeää 

valita oikea väline. Erilaisia siirtoon tarkoitettuja välineitä ovat paarit ja erilaiset patjat ja 

alustat. Kun potilaalla epäillään rankavammaa, hänen siirtämiseen käytetään apuväli-

neenä tyhjiöpatjaa, puolivartalolastaa, raajalastoja, kauhapaareja tai niskatukea. Kun 
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traumapotilasta lähdetään siirtämään, tarvitaan aina riittävästi ihmisiä. Yksi ihminen on 

potilaan päässä kiinni tukemassa sitä koko siirron ajan. Lantion, yläselän ja polvien tu-

kemiseen siirron ajaksi tarvitaan arviolta kolme henkilöä. Yksi henkilöistä ohjaa tilan-

netta, jota muut noudattavat. (Castren ym. 2010, 442-443.)  

Hätätilapotilas voidaan ottaa ulos autosta katon kautta maksimaalisesti rankaa tukien. 

Tekniikka vaatii ajoneuvon katon leikkaamista ja mahdollisesti kojelaudan siirtämistä. 

Aika-arvio potilaan ulos saamiseen tällöin on noin 15–20 minuuttia. Sivuovesta on mah-

dollista saada potilas ulos hätäsiirtona alle viidessä minuutissa, jos apuna käytetään pe-

lastusvälinesarjaa. Rangan tuennassa joudutaan kuitenkin tekemään kompromisseja 

tässä tekniikassa. Laadukkaasti toteutettu vammapotilaan tutkiminen, elintoimintojen va-

kauttaminen, kipulääkitys, potilaan rangan ja raajojen tukeminen sekä välttämättömät 

toimenpiteet ja turvallinen kuljetus muodostavat vammapotilaan ensihoidon ytimen. (Ån-

german 2017, 120-121.) 

4.1 Tuennan välineet 

Tukikauluria käytetään potilaan kaularangan tukemiseen. Pelkän tukikaulurin antama 

tuki on riittämätöntä ja rankaa tulee tukea lisäksi tyhjiöpatjalla. Tärkeää on tukea rankaa 

koko matkan alueelta. Kaulurin koko säädetään potilaan koon sekä valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. Kaulurin asettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Oikean kokoinen kauluri tu-

kee potilaan kaularankaa niin etu- kuin takasuunnassakin. Jotta tuenta olisi riittävää 

myös sivuttaissuunnassa, tulee immobilisoida rankaa myös tyhjiöpatjalla. (Kuisma ym. 

2013, 531.) Kaulurin käytössä täytyy muistaa, että sen antama tuki on rajallista, eikä se 

yksinään estä sivusuuntaista liikettä. Väärän kokoinen tai virheellisesti asetettu kauluri 

saattaa painaa kaulan verisuonia tai ahtauttaa ilmateitä. (Kuisma ym. 2013, 532.) Poti-

laan kaulanalue tulee tutkia palpoimalla ennen niskatuen asettamista. Huomiota tulisi 

kiinnittää etenkin kaulalaskimoiden täytteisyyteen sekä henkitorven asentoon (Castrén 

ym. 2012, 289). Niskatuen asettaminen aloitetaan ensin mittaamalla sormilla potilaan 

normaaliasentoisen pään väliä leukakulmasta epäkäslihakseen. Tukikauluri säädetään 

oikean kokoiseksi. Autossa istuvalle potilaalle liu’utetaan niskatuki leuan alle. Niskaa tu-

keva osa käännetään paikoilleen, ja kiinnitetään tarranauhalla. Pään tukemista käsillä 

jatketaan niin kauan, kunnes potilas on immobilisoitu tarpeeksi. (Castrén ym. 2012, 290.) 
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Kuva 1. Tukikauluri. 

Potilaan suojaaminen lisävammoilta on yksi ensihoidon tärkeimmistä tehtävistä. Potilaan 

tukeminen liikkumattomaksi tyhjiöpatjan avulla mahdollistaa turvallisen kuljetuksen tilan-

teissa, joissa potilaalla epäillään rankavammaa. Tyhjiöpatjan tärkeimpiä ominaisuuksia 

ovat kestävyys, keveys sekä helppokäyttöisyys. (Telespro 2018.) Tyhjiöpatjaa käytettä-

essä, immobilisoinnissa kiinnitetään huomiota kaularangan sekä lantion tuentaan 

(Kuisma ym. 2013, 522). Tyhjiöpatja olisi hyvä asettaa ambulanssin paareille suoraan, 

jottei se pääse taipumaan väärään asentoon. Patjassa olevat mikropallot tasoitellaan 

käsin tasaisesti ympäri patjaa. Patjan tukivyöt avataan, ja siirretään sivuun, sekä kytke-

tään tyhjiöpumppu tai mahdollisesti imulaite venttiiliin. Potilas asetetaan selälleen kes-

kelle tyhjiöpatjaa suoraan linjaan. Kädet voidaan asettaa patjan päälle, mutta poikkeus-

tilanteissa, jos halutaan tukea myös kädet, ne voidaan jättää myös patjan sisälle. Ennen 

kuin tyhjiöpatja tyhjennetään ilmasta, patja muotoillaan potilaan vartalon mukaan, niin 

että se tukee hyvin raajoja, lantiota, keskivartaloa, hartiaseutua, sekä päätä. Jalkojen 

väliin on hyvä tehdä oma valli, jotta molemmille jaloille saadaan oma tila. Vyöt asetetaan 

kiinni muttei vielä kiristetä. Tämän jälkeen patja voidaan tyhjätä ilmasta, kuitenkin koko 

ajan samalla tukien patjaa jaloilla ja käsillä. Ilmaa tyhjätessä patja kovettuu potilaan var-

talon mukaisesti. Kun ilma on tyhjätty, vyöt kiristetään tiukaksi. (Ripatti 2013, 227.)  
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Kuva 2. Tyhjiöpatja. 

Tyhjiölastaa käytetään raajojen tukemiseen. Murtumat on lastoitettava tyhjiölastalla. Las-

toituksen tarkoitus on vähentää kipua ja verenvuotoa murtumakohdassa. Murtuma on 

heti tapaturman jälkeen melko kivuton, ja tällöin raaja voidaan reponoida ja lastoittaa. 

(Duodecim 2018.) Liian varovainen reponointi vain lisää kipua potilaalla, eikä sillä usein 

saada haluttua lopputulosta aikaiseksi (Castrén ym. 2012, 286-287). 

 

Kuva 3. Tyhjiölasta 
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Kauhapaarit ovat kehitetty potilaan evakuointia varten. Potilasta ei tule kuljettaa näiden 

päällä, sillä jos potilas on yli 30 minuuttia niiden päällä, ne aiheuttavat painekohtiin kipua 

ja voivat lisätä selkärangan liikettä. (Lähde 2017.) Kauhapaarit on suunniteltu vaikeasti 

liikuteltavien potilaiden siirtoon. Ne jakautuvat kahtia ja kumpikin osa liuùtetaan potilaan 

alle ja yhdistetään takaisin yhteen. Tällöin potilasta ei tarvitse nostaa tai kääntää. Potilas 

voidaan lisäksi kiinnittää vöillä kauhapaareihin. (Medkit 2018.) Kauhapaarit on suunni-

teltu niin, että voi irrottaa vain toisen pään tai molemmat. Potilas ns. kauhotaan paareille 

samalla kun käytetään saksityyppistä sulkemismenetelmää. Parhaimpina käyttötarkoi-

tuksina kauhapaarit on suunniteltu lonkkavamma potilaalle sekä muille traumapotilaille. 

Kauhapaarit tukevat potilaan löydetyssä asennossa ja samalla vähentää lisävammautu-

misen riskiä. Kauhapaarien ominaisuuksiin kuuluu kapea jalkaosan runko, joka on tar-

koitettu ahtaisiin tiloihin soveltuvaksi. Teleskooppi putket mahdollistavat pituussäädön 

eri mittaisille potilaille sekä avoimeksi muotoiltu keskus sallii myös röntgen kuvauksen 

samanaikaisesti. (Ferno 2014a.) 

 

Kuva 4. Kauhapaarit. 

KED on puolivartalolasta, joka on suunniteltu potilaan siirtämiseen ja tukemiseen ah-

taissa olosuhteissa. KED on ihanteellinen siirtoväline esimerkiksi auto-onnettomuuk-

sissa tai muissa ahtaissa tiloissa. KED:ssä on joustava, ympärille käärittävä muotoilu, 

mikä mahdollistaa helpon paikoilleen asettamisen. Pystysuorassa KED on jäykkä, mikä 
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takaa riittävän tukemisen päälle, niskalle ja selkärangalle. KED tukee ylävartalon eli se 

on puolivartalo lasta. Samalla se vähentää lisävammautumisen riskiä potilasta siirrettä-

essä. Lisäksi elvytys ja röntgenkuva on mahdollista KEDin ollessa paikoillaan. (Ferno 

2014b.) 

 

Kuva 5. KED. 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janette Metsistö 

5 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä opiskelija tekee tuotoksen, joka voi olla esimerkiksi 

malli, opas, esite, perehdytyskansio tai prosessikuvaus (Salonen 2013). Opinnäytetyön 

päämääränä on osoittaa hankkimaani ammatillista ja tutkimuksellista kypsyyttä, ja että 

olen perehtynyt suuntautumisalaan. 

 

Osaamisen näyttäminen pelkästään kirjallisessa muodossa on rajoittavaa ja haasteel-

lista. Tämän vuoksi opinnäytetyössä on toiminnallinen osuus. Toiminnallisen opinnäyte-

työn tavoitteena on synnyttää toiminnallinen tuotos. Tällaisessa toimintamallissa yleensä 

ratkaistaan jokin ongelma, kuvaillaan jokin prosessi ja analysoidaan sen vaiheita tai ke-

hitetään jotain alan käytäntöä. Palvelua tai tuotetta rakennetaan, kokeillaan ja kehitellään 

käytännön toiminnan kautta. Toiminnallisen opinnäytetyö -nimityksen rinnalla voidaan 

käyttää synonyymisesti myös monimuotoista opinnäytetyötä. (Toiminnallisen opinnäyte-

työn erityispiirteitä 2012.)  

5.1 Koulutuksen suunnitelma 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Auranmaan Ambulanssin Oy. Työtä varten pyydettiin 

lupa käyttää ambulanssin välineistöä ja kuvata niitä työssä. Tarkoituksena oli perehtyä 

ja tutustua Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistuksiin ja hoito-ohjeisiin traumapo-

tilaiden osalta. Tavoitteena oli pitää työntekijöille kuukausikoulutus aiheesta traumapoti-

laan tutkiminen ja tukeminen. 

 

Auranmaan Ambulanssissa työntekijöiden ammattinimikkeet koostuvat perustason 

ja hoitotason ensihoitajista, jotka ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä 

ensihoitajia. Traumapotilaan koulutusaiheelle oli tarvetta ja koulutusaihe oli toivottu. Kou-

lutuksessa oli tarkoitus käyttää heidän omaa kalustoaan. Koulutuksessa perehdytään 

ambulanssin välineistöön, mitkä ovat kohdennettu erityisesti traumapotilaiden hoitoon. 

Lisäksi perehdytään tämän hetkisiin ohjeistuksiin sekä tuoreimpiin hoito-ohjeisiin, mitkä 

ovat Varsinais-Suomen alueella käytössä. Ohjeet on laatinut ja antanut VSSHP Ensihoi-

don ja päivystyksen liikelaitos ja ohjeet ovat käytössä Varsinais-Suomen alueella kai-

kissa hoitotason ambulansseissa. Koulutusta pidettäessä on erityisen tärkeää, että väli-

neet tunnetaan ja osataan vahvalla tietopohjalla käyttää sekä esitellä niitä muille. 
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Koulutus oli suunniteltu järjestettäväksi 2.11.2018 kello 9-11 Auranmaan Ambulanssin 

asematiloissa, jotka sijaitsevat Aurassa. Koulutukseen kutsuttiin Auranmaan Ambulans-

sin henkilökunta. Koulutuksen kestoksi suunniteltiin 2h. Koulutuksessa oli tarkoitus 

käydä läpi traumapotilaan tutkimista luento muodossa. Koulutusta varten oltiin laadittu 

oma harjoitussuunnitelma sekä PowerPoint esitys. Koulutuksessa oli tarkoitus esitellä ja 

käydä läpi traumapotilaan hoidossa käytettävät välineet ja keskustella esimerkki tilan-

teista, joissa välineitä tulisi käyttää. Tarvittavia välineitä koulutusta varten olivat KED, 

kauhapaarit, tukikauluri, tyhjiöpatja sekä tyhjiölastat. Koulutuksen lopuksi oli suunniteltu, 

että koulutuksessa olijat antavat suullisen palautteen koulutuksesta. Koulutusmateriaali 

on suunniteltu käytettäväksi tulevissa traumakoulutuksissa ja kuukausikoulutuksissa. 

5.2 Traumapotilaan koulutus 

Traumapotilaan koulutus pidettiin Auranmaan Ambulanssi Oy:n asematiloissa. Koulutuk-

sen aihe, eli traumapotilaan tutkiminen ja tukeminen ambulanssin välineistöllä, sekä aika 

ilmoitettiin etukäteen. Aihetta ei oltu käsitelty kuukausikoulutuksissa ja lisäksi Auran-

maan Ambulanssissa oli uutta välineistöä, kuten tyhjiöpatja, josta ei oltu pidetty koulu-

tusta työntekijöille. Alussa käytiin läpi, miten koulutus toteutetaan eli ensin pidettiin teo-

riaosuus, jonka jälkeen käytiin traumapotilaalle tarkoitetut välineet läpi. Neljästätoista il-

moituksen saaneesta kymmenen ilmoitti tulevansa paikalle ja neljä ilmoitti, etteivät 

pääse. Koulutukseen osallistui Auranmaan Ambulanssin Oy:n henkilökunnasta 9 henki-

löä, sen hetkiset opiskelijat 2 henkilöä, opinnäytetyön ohjaava opettaja sekä 2 henkilöä, 

jotka kuuluvat vielä ensihoidon parissa työskenteleviin, joista toinen on eläkkeellä oleva 

opettaja.  Koulutusta ennen tehtiin esivalmistelut ja testattiin että PowerPoint esitys saa-

daan selkeästi näkyviin ja sovitettiin tila koulutukselle sopivaksi. Suunnitelmana oli, että 

kun koulutuksessa siirrytään välineiden esittelyyn, niin tarvittavat välineet haetaan am-

bulanssista vasta siinä vaiheessa. Näin toimittiin siksi, että ambulanssin on oltava välit-

tömässä lähtövalmiudessa tehtäville. Varasuunnitelmana oli, että välineet otetaan käyt-

töön vara-autosta, jos hälytettävissä oleva ambulanssi olisi poistunut asemalta.  
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Kuva 1. Koulutuksen teoriaosuus. 

Koulutus alkoi ajallaan ja paikalle tulleet ensihoitajat, opiskelijat sekä opettajat ohjattiin 

koulutustilaan. Koulutus alkoi esittelyllä ja kertomalla miksi koulutus pidetään ja mikä on 

koulutuksen aihe. Koulutusta käytiin PowerPoint esitystä seuraten, mikä on liitteenä 

opinnäytetyössä. Koulutuksen pitäjällä oli erikseen omat muistiinpanot koulutusta varten, 

joissa oli syventävää tietoa asiasta.  
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Kuva 2. Tukikaulurin asettelu. 

Teoriaosuuden jälkeen käytiin erikseen traumapotilaan tuentavälineet läpi havainnoillis-

taen. Ennen koulutusta oli kysytty toiselta opiskelijalta suostumus vapaaehtoiseksi avus-

tajaksi. Opiskelijaa apuna käyttäen käytiin kaikki traumapotilaan tukemiseen tarvittavat 

välineet läpi. Sen jälkeen ensihoitajat kävivät vielä välineitä läpi pareittain, jolloin nähtiin, 

että välineitä osataan käyttää oikein. Koulutuksen lopuksi kysyttiin osallistujilta palautetta 

suullisesti. 
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Kuva 3. Tuettu traumapotilas. 

5.3 Koulutuksen arviointi 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus sujui hyvin ja suunnitellusti. Kaikki ilmoittautuneet 

tulivat paikalle ja koulutus aloitettiin suunnitelman mukaisesti kello yhdeksän. Osallistujat 

esittivät kysymyksiä koulutuksen aikana ja kaikki seurasivat teoriaosuutta kiinnostu-

neesti. Koulutuksessa oli esillä uutta tietoa maailmalta, kuten traumapotilaan tutkimiseen 

liittyvä RTA- malli. RTA- malli eli Rapid Trauma Assessment tarkoittaa nopean trauman 

arviointia. Tätä mallia ei ole käyty itse opinnäytetyössä läpi, koska malli ei ole käytössä 

Varsinais-Suomessa tällä hetkellä. RTA- malli esiteltiin koulutuksessa, koska se soveltuu 

traumapotilaan tutkimiseen RiVaLAiSeRin tilalle. Monet kiinnostuivat tästä mallista, ja 

haluavat kokeilla sitä myös kentällä.  
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Koulutus oli jaettu kahteen osaan niin, että ensin oli teoriaosuus ja jonka jälkeen seurasi 

käytännön harjoittelua. Tämä osoittautui hyväksi ja mielekkääksi tavaksi toimia, sillä 

tästä tuli positiivista palautetta. Koulutus sujui suunnitelman mukaisesti, eikä esimerkiksi 

välineitä tarvinnut ottaa vara-autosta. Koulutukseen varattu kaksi tuntia oli riittävä. Aikaa 

jäi vielä vähän ylikin, mikä käytettiin yleiseen keskusteluun, omakohtaisiin kokemuksiin 

sekä suullisiin palautteisiin. 

Kaikilta osallistujilta tuli positiivista palautetta, ja suurimmalle osalle koulutuksessa oli 

jotain uutta tietoa, kuten RTA- malli. Jokainen osallistuja antoi ainakin yhden palautteen. 

Kaikille ensihoitajille aihe oli tarpeellinen ja he kokivat sen hyödylliseksi. Traumakoulu-

tuksen aikana, kun KED:iä käytiin läpi, huomattiin, ettei läheskään kaikki muista ohje-

sääntöä, jolla KED:in vyöt tulee laittaa kiinni ja kiristää. Koska KED:in ohjesääntöä on 

vaikea muistaa ja se on englanninkielinen, tehtiin ratkaisu, että numeroidaan vyöt 1-5. 

Tällöin jokainen muistaa missä järjestyksessä vyöt kiinnitetään ja kiristetään. 

Lisäksi koulutuksen aikana selvisi, etteivät kaikki ole kentällä käyttänyt KED:iä vaan va-

linnut vaihtoehtoisen välineen tilalle. Valmistuvilta opiskelijoilta tuli palautetta, että kou-

lutuksessa oli paljon asioita, joita opintojen aikana ei ole käyty läpi. Esimerkiksi KED oli 

vieras väline. Ensihoitajat osallistuivat koulutukseen aktiivisesti ja harjoittelivat pareittain 

välineiden käyttöä. Koulutusmateriaali on jätetty Auranmaan Ambulanssi Oy:n käyttöön 

ja sitä voi hyödyntää tulevissa koulutuksissa. Koulutus on suunniteltu järjestettäväksi uu-

destaan ensi vuonna toimeksiantajan pyynnöstä. Lisäksi koulutus voidaan liittää osaksi 

laajempaa koulutusta kuten traumapotilaan hoitaminen. Tällöin aiheesta saa kokonais-

valtaisen käsityksen ja laajemman oppimisprosessin. 
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6 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Opinnäytetyössä käytettiin luotettavia lähteitä ja pyrittiin etsimään uusimpia tietoja mah-

dollisimman monipuolisella tavalla. Lähteiden ajankohtaisuutta varmistettiin etsimällä uu-

simmat hoito- ja toimintaohjeet sekä käyttämällä alle kymmenen vuotta vanhaa kirjalli-

suutta. Lisäksi työn luotettavuutta voidaan arvioida sillä, että tieto on löydettävissä use-

ammasta eri lähteestä. Opinnäytetyössä viitataan muiden tekijöiden tutkimuksiin asian-

mukaisella tavalla. Työstä kannettiin vastuu, jotta hyvän tieteellisen käytännön kriteerit 

täyttyisivät asianmukaisella tavalla. (TENK 2012.) 

Tiedonhaussa käytettiin useita eri tietokantoja ja erilaisia materiaaleja apuna. Tuoretta 

ja ajantasaista tietoa pyrittiin etsimään tutkimusraporteista, artikkeleista ja kirjallisuu-

desta. Tiedonhakua suoritettiin myös itse tutkimalla ja tutustumalla työssä esiteltäviin 

välineisiin ja ohjeistuksiin. Opinnäytetyössä on nähtävillä lähteiden alkuperä, jotka on 

merkattu asianmukaisella tavalla. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan hyvän 

tieteellisen käytännön keskeisiä piirteitä ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutki-

mustyötä tehtäessä. Työskentely oli vastuullista ja julkaisuihin viittaaminen asianmu-

kaista. Opinnäytetyön toteutuksessa on toimittu eettisten periaatteiden mukaisesti, jotka 

on jaettu kolmeen osa-alueeseen, vahingoittamisen välittämiseen, tutkittavan itsemää-

räämisoikeuden kunnioittamiseen sekä yksityisyyteen ja tietosuojaan. (TENK 2012.) 

 

Haasteena opinnäytetyössä oli kerätä ajankohtaisimmat tiedot ja uusimmat ohjeistukset. 

Kirjoista löytyi paljon tietoa aiheeseen liittyen mutta koulutusta varten oli etsittävä paljon 

tietoa netistä ja harjoiteltava itse välineiden käyttöä. Lisäksi ohjeistukset ovat muuttuvia, 

joten on oltava ajan tasalla toimintaohjeista sekä hoito-ohjeista. Haasteita työhön loi 

tehdä sitä yksin, sillä yksin tehdessä virheitä ei niin helposti huomaa. 
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä tietoa traumapotilaasta ja perehtyä traumapotilaan 

tuentaan ja siirtämiseen käytettäviin välineisiin ja sen pohjalta tehdä ensihoitohenkilö-

kunnalle koulutus aiheesta. Tavoitteena oli kouluttaa ensihoitohenkilökuntaa käyttämään 

monipuolisemmin omaa välineistöä traumapotilasta hoidettaessa. Opinnäytetyössä yh-

distyivät toiminnallinen opinnäytetyö sekä narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Toiminnalli-

sena osuutena järjestettiin traumapotilaan koulutus ensihoitajille. Kirjallisuuskatsauk-

sella haettiin tietoa traumapotilaan tutkimisesta ja tuennasta. Näiden avulla saatiin oh-

jaaviin kysymyksiin vastauksia. Ohjaavat kysymykset pyrittiin luomaan keskeisiksi asi-

oiksi. 

Opinnäytetyössä etsittiin tietoa traumapotilaan tutkimisesta kentällä sekä traumapotilaan 

tuentavälineistä. Trauma on monialainen käsite. Se voi olla yhdestä naarmusta laajaan 

monivammaan. Suomessa luokitellaan monivammapotilas sellaiseksi, jolla on kaksi sel-

laista vammaa, jotka yhdessä tai yksin aiheuttavat potilaan tilassa hengenvaaran. (Han-

dolin ym. 2010.) Työ oli rajattu Varsinais-Suomessa käytössä oleviin tämän hetkisiin oh-

jeistuksiin ja käytäntöihin. Traumapotilaan hoitamisesta ja tutkimisesta löytyi paljon kir-

jallista, ajan tasalla olevaa tietoa. Traumapotilaat tutkitaan systemaattisesti ABCDE pro-

tokollaa käyttäen. Potilaan tilaa arvioidaan ensiarvion sekä tarkennetun tilanarvion pe-

rusteella. Traumapotilaan tutkimiseen on lisäksi muistisääntöjä kuten MIST ja RiVa-

LAiSeR, joita käytetään traumapotilasta tutkittaessa. (Ångerman 2017, 117.) Potilaan 

tuennan tarvetta arvioidaan viiden NEXUS- kysymyksen perusteella (Lähde 2017). Trau-

mapotilas tuetaan ja siirretään oikeanlaisia välineitä apuna käyttäen, mitkä ovat kova-

kauluri, tyhjiöpatja, tyhjiölasta, kauhapaarit ja KED. Tärkeää on immobilisoida potilas oi-

kein. (Kuisma ym. 2013, 531.) 

Toiminnallista osuutta varten oli perehdyttävä itse traumapotilaan tukemiseen ja siirtä-

miseen vaadittaviin välineisiin ja opeteltava niiden käyttöä. Koulutusidea tuli henkilökun-

nan puolelta. Koulutuksesta oli palautteiden mukaan hyötyä ja uusia asioita opittiin. Li-

säksi koulutuksen aikana tuli kehitysidea KED:in vöihin liittyen ja päädyttiin numeroi-

maan KED:in vyöt. Tämän avulla saatiin KED:in käyttöön lisää suosiota. Koulutusmate-

riaali on jätetty Auranmaan Ambulanssi Oy:n käyttöön, ja sitä voidaan käyttää opiskeli-

joiden perehdytyksessä sekä koulutusmateriaalina jatkossa. 
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Traumapotilaat ensihoidossa ovat laaja potilasryhmä, joiden hoidossa huomioidaan 

ajankäyttö, oikea taktiikka ja oikeanlainen hoito (Ångerman 2017, 115-121). Opinnäyte-

työssä ei ole eriteltynä erilaisia trauman laatuja ja niiden potilasryhmiä, vaan on yleisesti 

käyty läpi traumapotilaan tutkimista sekä hoitamista. Lisäksi traumapotilaan ohjeistukset 

ja välineistö vaihtelevat eri maakunnissa, joten työssä on keskitytty sen vuoksi Varsinais-

Suomen alueella oleviin käytäntöihin. Haasteena työssä oli se, että yksin tehneenä aja-

tukset ja ideat saattavat olla suppeampia eivätkä yhtä laaja-alaisia kuin ryhmässä toi-

miessa. Koulutuksen voi pitää uudelleen ja sen voi liittää osaksi suurempaa koulutusta. 

Koulutusmateriaalia on helppo muokata ja koulutuksen voi pitää kuka tahansa valmiiksi 

laaditun materiaalin ansiosta. Koulutus on toimeksiantajan pyynnöstä suunniteltu pidet-

täväksi uudestaan ensi vuonna. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

1. Traumapotilaan tuentaan on olemassa omat toimintaohjeet, jotka ovat käytössä 

koko Varsinais-Suomen alueen kaikissa ensihoitoyksiköissä. Traumapotilaalle 

tehty NEXUS- ohje arvioi potilaan rangan tuennan tarvetta. 

 

2. Traumapotilas tutkitaan systemaattisesti ABCDE- mallin mukaisesti, jonka perus-

teella voidaan välittömästi aloittaa potilaalle oikeanlainen hoito. Potilaalle teh-

dään kohteessa ensiarvio kymmenessä sekunnissa, jonka jälkeen potilaan tilaa 

arvioidaan tarkennetulla tilanarviolla. 

 

3. Traumapotilaan koulutus oli palautteen mukaan tarpeellinen ensihoitohenkilö-

kunnalle ja koulutus sai positiivista palautetta osallistujilta. Traumapotilaan kou-

lutus onnistui suunnitellusti. Koulutusmateriaali on hyödynnettävissä tulevissa 

koulutuksissa. 

 

4. Traumapotilaan koulutuksessa opittiin traumapotilaiden hoitoon tarvittavien väli-

neiden käyttöä. KED puolivartalolastan vaikean muistisäännön vuoksi tehtiin ke-

hitysidea, jossa KED:ssä olevat vyöt numeroitiin kiinnitysjärjestyksen mukaisesti. 

 

5. Opinnäytetyön teko antoi lisää syventävää tietoa aiheesta. Koulutus pidetään uu-

destaan ensi vuonna ensihoitajille. 

 

6. Koulutusmateriaalilla voidaan perehdyttää uusia työntekijöitä sekä opiskelijoita. 

Koulutusmateriaali on kaikkien työntekijöiden saatavilla Auranmaan Ambulans-

sin asemalla. 
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Harjoitussuunnitelma 
 

Aihe: Traumapotilaan tukeminen ja siirtovälineet 

Kouluttaja: Janette Metsistö 

Aika: 2.11.2018 klo 9.00 

Paikka: Auranmaan ambulanssi oy, Pikku-Lahdontie 5b, 21380 Aura 

Osallistujat: Auranmaan ambulanssi oy:n ensihoitajat 

Ryhmä koko: 9-14 henkilö  

Tavoite: Ensihoitajille perehdytetään oman yksikön rangan tuentavälineitä. Palautetaan mieleen näiden 
käyttöä sekä koulutetaan rankavamma potilaan siirtoa eri välineitä käyttäen. 

Harjoituksen kulku: Ensin ensihoitajille pidetään teoriaosuus, tämän jälkeen opetetaan potilaan käytännön 
harjoitteilla tyhjiöpatjan, tyhjiölastojen, tukikaulurien, puolivartalolastan ja rankalaudan käyttöä. 

Lopuksi pidetään kaikille yhteinen pieni palaute hetki, jossa kerrataan oppitunnilla käydyt asiat ja annetaan 
harjoituksesta palaute. 

 

 

Aikataulutus: 

9.00-9.05  5min Kouluttajan esittely sekä aiheen esittely 

9.05-9.25 20min Teoriaosuuden läpikäynti 

9.25-9.45  20 min  Ensihoitoyksikön välineiden esittely sekä käydään läpi autosta missä mikäkin väline 
sijaitsee 

9.45-10.00  15 min  Tauko 

10.00-10.45  45 min Käytännön harjoitteita, siten että kouluttaja näyttää esimerkki suorituksen ja 
ensihoitajat tekevät työpareittain potilaan tuennan sekä siirron. 

10.45-10.55 10 min  Harjoituksen yhteenveto, palautteen anto ja koulutuksen päättäminen 
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Liite 2. PowerPoint esitys 
 

  

 

 

TRAUMAPOTILAAN
TUTKIMINEN JA TUKEMINEN

AMBULANSSISSA

ENSIHOIDOSSA
• KOOSTUU ENSIARVIOSTA JA TARKENNETUSTA TILANARVIOSTA
• ENSIARVIO 10 SEK/POTILAS
• ALKUSELVITYS 30-60 SEK/POTILAS
-> EI VARSINAISTA HOITOA
-> HÄTÄENSIAPUTOIMENPITEET SALLITTUJA
• JATKUVA SEURANTA TÄRKEÄÄ
• TRAUMAPOTILAS TUTKITAAN ENSIARVIOSSA CABCD JA TARKENNETUSSA TILANARVIOSSA ABCDE
• C= CATASTROPHIC BLEEDING

POTILAAN TUTKIMINEN
ABCDE
• AIRWAY

- HENGITYSTEIDEN HALLINTA KAULARANKAA TUKIEN

- TUNNISTETAAN JA HOIDETAAN ILMATIE-ESTE

- LEUAN KOHOTUS

- POISTETAAN VIERASESINE/VERI/OKSENNUS

- I GEL/ INTUBOINTI
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POTILAAN TUTKIMINEN
ABCDE

• BREATHING

- HENGITYKSEN RIITTÄVYYDEN ARVIOINTI JA AVUSTAMINEN

- TUNNISTA HENGITYSVAJAUTTA AIHEUTTAVA TILA

- HAPPIHOITO KAIKILLE SUUREN RISKIN POTILAILLE

POTILAAN TUTKIMINEN
ABCDE

• CIRCULATION

- VERENKIERRON RIITTÄVYYDEN ARVIOIMINEN JA ULKOISTEN VERENVUOTOJEN TYREHDYTTÄMINEN

- NESTEHOITO KAIKILLE SUUREN RISKIN POTILAILLE

- HOIDETAAN HENKEÄ UHKAAVAT RYTMIHÄIRIÖT ENNEN KULJETUSTA

POTILAAN TUTKIMINEN
ABCDE
• DISABILITY
- KARKEA NEUROLOGINEN ARVIO
- GCS
- EHKÄISTÄÄN LISÄVAMMAUTUMINEN TUKEMALLA RANKAA
- VÄHENNETÄÄN LÄMMÖNHUKKAA
- KIVUNHOIDON ALOITUS (HOITO-OHJE)
- TAKTISEN LINJAUKSEN PÄÄTTÄMINEN ”LOAD AND GO” VAI ”STAY AND PLAY”



Liite 2 (4) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janette Metsistö 

 

 

 

POTILAAN TUTKIMINEN
ABCDE

• EXPOSURE

- VAMMOJEN PALJASTAMINEN JA LISÄVAMMAUTUMISEN ESTO

- SELVITÄ VAMMAMEKANISMI ELI LIIKE-ENERGIA

- TRAUMAN LAATU

POTILAAN TUTKIMINEN
• ENSIHOIDOSSA KÄYTÖSSÄ OLEVIA MUISTISÄÄNTÖJÄ:

• MIST

- MECHANISM, INJURIES, STATUS, TIME

• RIVALAISER

- RINTA, VATSA, LANTIO, AIVOT, SELKÄ, RAAJAT

• RTA – MALLI

LOAD AND GO
• POTILAS HYÖTYY NOPEASTA KULJETUKSESTA
• TERÄVÄ VAMMA VARTALON TAI KAULAN ALUEELLE (AMUPUMINEN/PUUKOTUS)
• TYLPÄSTI VAMMAUTUNEELLA EPÄILY SISÄELINVUODOSTA
• MUU HALLITSEMATON VERENVUOTO
• SOKKIPOTILAS
• MASSIIVISEN KEUHKOEMBOLIAN EPÄILY
• AKUUTIN AIVOHALAUKSEN EPÄILY
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STAY AND PLAY
• POTILAAN TILA KANNATTAA VAKAUTTAA KENTÄLLÄ ENNEN KULJETUSTA

• ELVYTYSTILANNE

• TAJUNNANTASON LASKU JOS SYY TIEDOSSA

• INTUBAATIOKRITEERIT TÄYTTÄVÄ POTILAS

• PNEUMOTHORAXIN NEULATORAKOSENTEESI

• KALLO-AIVOVAMMA POTILAS

KULJETUS

• KULJETUKSEN AIKANA VITAALIEN SEURANTA 5 MIN VÄLEIN

• VAIKEASTI VAMMAUTUNUT HYVÄ PITÄÄ EKG SEURANNASSA

• POTILAS VOIDAAN KULJETTAA TYHJIÖPATJALLA TAI KEDILLÄ JA TUKIKAULURILLA

• TIETYT POTILAAT VOIDAAN KULJETTAA KYLKIASENNOSSA (LATERAL TRAUMA POSITION)

• HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BCJHNCWX-MS

POTILAAN TUKEMINEN
• TUENNAN TARPEEN ARVIO POTILASKOHTAISTA

• KAIKKI SELKÄ- JA KAULARANKAPOTILAAT TUETAAN

• TUENNALLA VOIDAAN AIHEUTTAA MYÖS HAITTAA POTILAALLE

• TARPEEN ARVIOTA ARVIOIDAAN POTILAAN IÄN, TAPAHTUMATIETOJEN, VAMMALÖYDÖSTEN JA NEXUS-
KRITEEREIDEN PERUSTEELLA

• EI LÄVISTÄVÄN VAMMAN SAANEITA
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NEXUS- KRITEERIT
• VSSHP:N TOIMINTAOHJE

• 15-65 VUOTIAILLA

• 5 KLIINISTÄ KYSYMYSTÄ

• JOS VASTAUS YHTEENKIN KYSYMYKSEEN ON KYLLÄ, NEXUS ON POSITIIVINEN JA POTILAS TULEE 
IMMOBILISOIDA

• SUURIENERGISISSÄ VAMMOISSA ARVIOIDAAN TAPAUSKOHTAISESTI TUKEMISEN TARVETTA VAIKKA 
NEXUS OLISI NEGATIIVINEN

TUKIKAULURI
• STIFNEK
• AIKUISILLE JA LAPSILE OMA KOKO
• SÄÄDETÄÄN OIKEANKOKOISEKSI
• KAULURIN OLTAVA SUORASSA LINJASSA
• EI SAA JÄÄDÄ LIIAN LÖYSÄSTI
• LAITETAAN JOS NEXUS-OHJE POSITIIVINEN
• EI AIVOVAMMAPOTILAILLE

TYHJIÖPATJA

• POTILAS ASETETAAN TYHJIÖPATJALLE USEIN KAUHAPAARIEN AVULLA

• MUOTOILLAAN SOPIVAKSI

• HUOMIOIDAAN PÄÄ

• TYHJÄTÄÄN JOKO TYHJIÖPATJAN PUMPULLA TAI IMULAITTEELLA

• KIINNITETÄÄN VYÖT TIUKASTI
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RAAJALASTAT

• KÄYTTÖ SAMANLAINEN KUIN TYHJIÖPATJALLA

• KÄTEEN JA JALKAAN OMANKOKOINEN RAAJALASTA

• VOI OLLA USEAMPI LAITETTU POTILAASEEN ESIM MOLEMMAT JALAT

• VOIDAAN RAAJALASTAN LISÄKSI LAITTAA VIELÄ TYHJIÖPATJALLE

• KAHDEN NIVELEN YLITYS

KED

• RANGANTUENNAN VÄLINE

• SAA HYVIN ISTUVALLE POTILAALLE KUTEN KOLARI-AUTOON

• MUISTA MYÖS TARVITTAESSA STIFNEK

• OHJESÄÄNTÖNÄ KIINNITYVOILLE: MY BABY LOOKS HOT TONIGHT!

LÄHTEET / KUVAT
• LÄHTEET:

• VSSHP:N TOIMINTAOHJE: TRAUMAPOTILAAN TUENTA JA KULJETUS ENSIHOIDOSSA VSSHP:N ALUEELLA

• DUODECIM,  HTTPS://WWW.DUODECIMLEHTI.FI/LEHTI/1995/9/DUO50206

• TRAUMAPOTILAAN ENSIHOITO JA TUTKIMINEN, HTTPS://DOCPLAYER.FI/4416980-TRAUMAPOTILAAN-ENSIHOITO-JA-TUTKIMINEN.HTML

• LATERAL TRAUMA POSITION TECHNIQUES, HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BCJHNCWX-MS

• KUVAT:

• HTTPS://WWW.LAERDAL.COM/FI/DOC/124/STIFNECK-SELECT

• HTTP://WWW.TELESPRO.FI/TUOTELUETTELO.PHP?TUOTERYHMA=3

• HTTP://WWW.PENSI.FI/TUOTE/KAUHAPAARIT/

• HTTP://WWW.FERNONORDEN.FI


