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1 ALKUSANAT 
 

Tämä ergonomia opas on tehty opinnäytetyönä yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun 

fysioterapiaopiskelijoiden ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon kanssa.  

Hyvällä ergonomialla pyrimme ennaltaehkäisemään vaivojen syntyä ja edistämään terveyttä. 

Ensihoitajilla esiintyy paljon erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja johtuen työn fyysisyydestä ja 

huonoista työasennoista. Potilaan nostaminen, kantaminen ja siirtäminen ovat ensihoidon 

raskaimmat työvaiheet.  

Oppaan tarkoitus on herättää mielenkiinto omaa ergonomiaa kohtaan. Oppaassa esitetään periaatteet 

ergonomiseen työskentelyyn. Jokainen ensihoitaja on työnsä asiantuntija, joten tämä opas ei ole 

ensihoidon opas, vaan tarkoituksena on perehdyttää lukija pohtimaan omaa tapaansa työskennellä. 

Oppaassa ei voida esittää kaikkia ensihoidon työskentelyvaiheita ja -asentoja. Olemme kuitenkin 

pyrkineet ohjaamaan kaikki ensihoidossa yleisimmin ilmenevät kuormitustekijät ja niiden 

vähentäminen ergonomian keinoin. Työntekijöiden ja työyhteisön kontolle jää näiden asioiden 

siirtäminen ja soveltaminen käytäntöön. Toivomme työyhteisön kiinnostuvan ergonomisesta 

työskentelystä, jossa tekniikka korvaa voiman ja innovoivan uusia menettelytapoja kuormituksen 

vähentämiseksi. 

Terveitä työvuosia! 

 

Ritva Marttinen 

Henna Nyrhivaara 

 

Fysioterapian koulutusohjelma 

Lahden ammattikorkeakoulu 
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2 YLEISTÄ ERGONOMIASTA 

Ergonomialla tarkoitetaan työn järjestelmällistä tarkastelua, jonka tarkoituksena on saada työ 

vastaamaan ihmisen henkisiä ja ruumiillisia edellytyksiä. Yksi ergonomian tehtävistä on työn 

kuormittavuustekijöiden tunnistaminen ja niiden ihmiseen kohdistuvien vaikutusten optimointi. 

(Työterveyslaitos 2003, 93.) Raskaiden taakkojen nostelu saattaa edellyttää niin suurta voimaa, että 

ne ylittävät voimantuotto- ja kestokyvyn, joka 

johtaa tapaturmiin sekä lihasten, jänteiden ja 

nivelten vaurioihin. Erityisesti riski kasvaa 

silloin, kun työ kuormittaa vahvasti yksittäisiä 

lihaksia. (Launis & Lehtelä 2011, 71.) Vaikka 

työtehtävissä suoritettaville raskaiden esineiden 

nostamiselle on säädöksiä ja rajoituksia, niiden 

noudattaminen ei aina ole mahdollista 

sairaankuljetuksessa, ja nostot voivat johtaa 

pitkäaikaisiin vaurioihin, jotka määritellään 

työperäisiksi sairauksiksi (Kluth & Strasser, 

2006) 

Koska ihminen on heikko nostaja, tulisi käsin 

nostoja välttää selän vaurioitumisen 

ehkäisemiseksi. Työperäisten selkävaivojen syntymiseen vaikuttavat käsin tehtävät nostotyöt 

merkittävästi. Mitä enemmän ja mitä huonoimmissa asennoissa nostoja tehdään, sitä suuremmaksi 

nousee ylikuormittumisen riski. Lisäksi käsin nostaminen lisää tapaturmariskiä. Yksikin väärin 

tehty nosto saattaa aiheuttaa elinikäisen vamman. Nostotyön kuormittavuuteen vaikuttavat taakan 

lisäksi myös nostoasento, taakan muoto, nostojen toistuvuus, työntekijän voimatuottokyky sekä 

noston suoritustapa. Tämän vuoksi nostotekniikka ja siihen liittyvät riskitekijät on tunnettava hyvin 

ja tätä kautta optimoitava. (Launis & Lehtelä 2011, 185–190.) 
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Fyysisesti raskain työtehtävä sairaankuljetuksessa on potilaan kantaminen paareilla tai kantotuolilla 

ambulanssiin. Seuraavana tulee potilaan nostaminen ja siirtäminen paareille, lattialle tai muulle 

alustalle. Kolmanneksi raskain työtehtävä on siirtyminen ambulanssista potilaan luokse 

hoitovälineiden kanssa. (Vehmasvaara 

2004, 59. 
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Taulukko 1 Sairaankuljetus ja ensihoitotyön työasentojen kuormittavuus tuki- ja liikuntaelimistön 

kannalta (Linqvist-Virkamäki, Lindholm, Levon ym. 2002). 

 Menetelmät Kuormittavat asennot Muita vaikuttavia 

tekijöitä 

Ensihoitovälineiden 

ottaminen 

ambulanssista 

Paarit ja tuoli, 

perusyksikkö, 

defibrillaattori, 

happi/imulaite 

Nosto, kumartelu Ergonomia 

Ensihoitovälineiden 

vieminen kohteeseen 

Kantamalla, tuolissa, 

paarien päällä 

Nosto, kantaminen, 

työntövoima 

Ahtaat tilat, portaat, 

ergonomia 

Hoitotilanne Ensihoitovälineiden 

nostelu, potilaan 

siirtäminen 

Kantaminen, 

nostaminen, 

kumartelu, 

kiertyminen, 

kyykistely, 

polvillaan oleminen 

Ahtaat tilat, potilaan 

paino, potilaan 

kunto, hoitokorkeus, 

nostokorkeus, 

ergonomia 

Potilaan kuljetus 

autoon 

Avustamalla, 

tuolilla, paarilla, 

kantamalla 

Nosto, kantaminen, 

kumartelu, 

kyykistely, 

työntövoima 

Välineiden kunto + 

käyttötaito, tasoerot, 

siirtomatkat, maasto, 

portaat, hissin koko, 

ergonomia 

Potilaan siirto 

ambulanssiin 

 

Avustamalla, tuolissa 

nostaen, paareilla 

työntäen, 

ensihoitovälineiden 

nostot, 

potilaan siirto 

ambulanssissa 

tuolilta paareille 

Kantaminen, nostot, 

työntövoima, 

kumartelut, 

kiertyminen, 

kyykistely 

Välineiden kunto + 

käyttötaito, potilaan 

kunto, ahtaus, 

ergonomia 

Potilaan hoito 

autossa 

Tuolissa, paareilla Kumartelu, 

kiertyminen 

Ahtaus, epävakaus, 

potilaan kunto, 

ergonomia 

Siirto ambulanssista 

sairaalaan 

Avustamalla, 

tuolissa, paareilla 

Nosto, kumartelu, 

kiertyminen, 

kyykistely, 

työntövoima 

Välineiden kunto + 

käyttötaito, potilaan 

paino, potilaan 

kunto, ergonomia 

Sairaalasänkyyn 

siirto 

Avustamalla, 

nostamalla, 

siirtonosto 

Nosto, kumartelu, 

kurkottelu 

Nostokorkeus, 

potilaan kunto, 

potilaan paino, 

apuvoima 
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Hoitajia tulee motivoida tarkkailemaan omia työasentojaan. Hoitajien siirtotekniikoita tulee kehittää 

aktiivisesti. Teoreettinen potilassiirtokoulutus ei yksin riitä työskentelytapojen muuttamiseen. 

Motorisia taitoja omaksutaan vain harjoittelemalla käytännössä. Vanhojen siirtotapojen 

poisoppiminen tapahtuu myös käytännössä harjoittelemalla. (Karhula, Rönnholm & Sjögren 2007, 

21.) 

Selän vahingoittumisen riski on suuri käsin tehtävissä nostoissa ja siirroissa, jos nostettava taakka 

on liian suuri tai painava, vaikeasti tartuttava tai liian kaukana vartalosta. Taakkaa ei tule käsitellä 

vartaloa kiertämällä tai voimakkaasti taivuttamalla. Selän vahingoittumiseen vaikuttavat myös 

tarvittavan fyysisen ponnistuksen määrä. Liian rasittava ponnistus lisää vahingoittumisen vaaraa. 

Ponnistuksen tekeminen vain vartaloa kiertäen tai voimakkaasti taivuttaen ei ole suotavaa. Selän 

vaurioitumisen kannalta riskitekijä on ponnistuksen tekeminen vartalo epätasapainossa 

hallitsemattomassa asennossa. (Euroopan yhteisön direktiivi 90/269/ETY.) 
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3 POTILAAN HOITO JA SIIRTO 

Potilaan hoito- ja siirtotilanteet vaihtelevat jokaisen potilaan kohdalla. Ergonomia tulee hallita niin 

hyvin, että sitä voidaan soveltaa käytännön tilanteisiin. Jokaista osa-aluetta ei pysty saamaan 

optimaaliseksi, mutta kuhunkin tilanteeseen tulisi löytää paras mahdollinen ratkaisu. 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että selän hyvä asento tulee säilyä. Näin ollen kompensoidaan 

jalkojen asennosta, jos muuta mahdollisuutta ei ole. (Launis & Lehtelä 2011, 185–187.) 

Tamminen-Peter (2005, 11) määrittelee potilassiirron olevan työtehtävä, jossa avustetaan potilaan 

siirtymistä paikasta toiseen kuten sängystä tuoliin. Siirtotaidolla hän tarkoittaa kykyä tunnistaa 

potilaan voimavarat ja osata 

hyödyntää niitä potilaan 

siirtymisen. Potilas siirtyisi 

mahdollisimman pienellä 

avustuksella turvallisesti ja 

miellyttävästi. Hoitajan tulee 

työskennellä hyvässä ja 

tasapainoisessa asennossa. 

Siirtotaitoon kuluu myös 

apuvälineiden hyödyntäminen. 

Potilasta tulee ohjata ja 

aktivoida siirtymään 

sanallisesti ja/tai kosketuksen avulla. Potilasta voidaan aktivoida koskettamalla potilaan etureiden 

lihaksia istumasta seisomaan noustaessa. Potilaan omaa aktiivisuutta ei saa estää avustusotteilla.  

Hoitajan otteet eivät saa esimerkiksi vaikuttaa polven liikkumiseen eteenpäin istumasta seisomaan 

noustessa Ote kainaloista estää yläraajojen käyttämistä. Avustusotteet eivät saa aiheuttaa kipua. 

Siirron ja siirtymisen tulee edistää potilaan normaalia liikkumista. Siirtymisellä edistetään 

luonnollisten liikemallien käyttöä. Ylösnoustessa istuma-asennosta tulee ylävartalon kallistua eteen 

ja jalkaterät viedään kehon painopisteen alle. Usein jalat jäävät liian eteen. (Karhula, Rönnholm & 

Sjögren 2007, 17.) 

Pidä ergonominen työasento aina mukana! 
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3.1 Tutkimis- ja hoitoasento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ole mahdollisimman 

lähellä potilasta.  

 Vältä kurkottavaa ja 

etukumaraa asentoa. 

 Jousta jaloista, mikäli 

potilas on lattialla tai 

matalassa sängyssä. 

 Vältä pitkää kyykyssä tai 

polvillaan oloa. 

 Tue vartaloasi esimerkiksi 

jalalla potilaan sängystä. 

(Kuva) 

 Pidä tarvitsemasi välineet 

lähellä ja ota kaikki 

tarvittavat välineet esille 

ennen tutkimisen alkua. 

 Tee itsellesi tilaa. 

 Siirrä huonekaluja pois 

edestä (muista oikeat 

työasennot!). 
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 EI NÄIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niskan takakeno asento 

kuormittaa yksittäisiä 

niskanikamia sekä vaikeuttaa 

verenkiertoa päähän. 

Selkärangan pyöreys aiheuttaa 

turhaa kuormitusta etenkin 

lanneselän nikamille, joka saattaa 

johtaa alaselkäkipuihin. 

Yliojentuneissa polvissa paino 

lepää luisten rakenteiden päälle 

kuormittaen polviniveltä. 

Kaukana olevat 

hoitotarvikkeet 

aiheuttavat hoitajalle 

selän kiertoa ja 

kurkotusta, jotka 

kuormittavat selän 

tukirakenteita sekä 

pehmytkudosta. 
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 TEE NÄIN 

 

 

 

 

Tue oma asentosi potilaan sängystä 

jalalla, tällöin saat tukevan alustan 

selällesi. 

Pidä selkä suorassa. 

Pidä pää mahdollisimman suoran 

rangan jatkeena, näin huomioit 

verenkierron esteettömän kulun etkä 

suotta rasita niskan nikamia.  

Ota hoitotarvikkeet mahdollisimman 

lähelle potilasta, näin vältät 

ylimääräiset selän kierrot. 

Kyykisty kumartamisen sijaan. 

Näin säilytät selkärangan suoran 

asennon. 

Vältä mahdollisuuksien mukaan 

pitkää kyykyssä oloa esimerkiksi 

tauottamalla siten, että käyt 

välillä seisomassa ja ravistelet 

jalkoja. 
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Hyvässä tutkimusasennossa hoitaja tukee 

vartalonsa siten, että selkäranka ja pää ovat 

suorassa asennossa.  

Tuettaessa potilasta omalla vartalolla 

vältetään hoitajan turhaa voimankäyttöä. 

Käsien voimankäytön vähentäminen 

rentouttaa myös hartioita, joka vähentää 

niska-hartiaseudun kuormitusta. 

Ennakoimalla, 

suunnittelemalla ja 

järjestelemällä saat 

työt sujumaan 

ergonomisesti ja 

säästät terveyttäsi.  



11 
 

3.2 Potilaan avustaminen makuulta 

istumaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ole mahdollisimman 

lähellä potilasta. 

 Vältä kurkottamista ja 

voimakkaita 

kiertoliikkeitä omassa 

vartalossasi. 

 Avusta potilas 

kylkiasentoon, jalat 

koukussa, 

mahdollisimman lähelle 

sängyn reunaa. 

 Avusta potilaan ylempi 

käsi eteen siten, että hän 

saa itse avustettua 

nousuvaiheessa. 

 Avusta potilaan jalat alas 

sängyn reunalta.  

 Paina potilaan ylemmästä 

lonkasta, jotta paino 

siirtyy koko pakaralle ja 

tarvittaessa avusta 

alemmasta olkapäästä. 

 Anna ohjeita ja kerro mitä 

tapahtuu seuraavaksi. 

 Vältä riuhtomista tai 

repimistä. 

(Karhula, Rönnholm & 

Sjögren 2007, 17.) 
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 EI NÄIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potilasta käsistä vedettäessä kuormittuvat 

hoitajan: 

- selkä 

- olkapäät 

- kädet 

Asento on epäergonominen myös potilaalle 

eikä potilas pysty auttamaan omalla 

voimallaan ylösnousussa. 

Kuvan kaltainen 

nostotekniikka altistaa 

useille erilaisille 

rasitusvammoille sekä 

nostaa tapaturmariskiä. 
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EI NÄIN 

 

 

 

Voimalla nostettaessa potilas on usein kaukana hoitajasta, jolloin taakka 

muuttuu suuremmaksi. Vipuvarren kasvaessa lihastyö selässä estyy ja paino 

lepää nivelsiteiden varassa. Näin nostettaessa kuormittuvat etenkin hoitajan 

selkä, niska, olkapäät sekä kädet.  

Mitä suurempi potilas, sitä suurempi kuormitus! 
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TEE NÄIN 

Noston vaiheet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tue itsellesi hyvä asento 

mahdollisimman läheltä potilasta. 

Potilas on selin makuulla. Vie 

potilaan kauimmainen polvi 

koukkuun. 

 

Tuo potilaan kauimmainen 

käsi rinnan yli, olkapään 

viereen. 

Avusta potilas kyljelleen 

mahdollisimman lähelle 

sängyn reunaa.  

Kannusta potilasta 

itsenäiseen painonsiirtoon. 
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Avusta potilaan jalat 

alas sängyn reunalta. 

Käytä painovoimaa 

apuna. 

Paina potilaan ylemmästä 

lonkasta, jotta paino siirtyy koko 

pakaralle ja tarvittaessa avusta 

alemmasta olkapäästä. 

Paina ylemmästä lonkasta ja avusta 

alemman olkapään alta. 

Kehota potilasta työntämään itseään 

alemman käden avulla. 
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Mitä enemmän potilas osallistuu, 

sitä vähemmän hoitaja 

kuormittuu! 
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3.3 Potilaan avustaminen istumasta seisomaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muista potilaan 

luonnollinen liikemalli: 

vältä estämästä potilaan 

polvien liikettä eteenpäin 

omalla vartalollasi. 

 Vältä avustamista 

kainaloista, sillä se estää 

yläraajojen käytön. 

 Avusta potilaan 

pakaroiden alta potilas 

lähemmäs sängyn reunaa. 

(Pakarakävely) 

 Avusta potilas niin 

pitkälle, että jalkapohjat 

ottavat lattiaan. 

 Anna potilaan kumartua 

eteenpäin. 

 Aktivoi tarvittaessa 

reisistä painamalla 

kevyehkösti. 

 Seisomaan nousu 

tapahtuu etukumaran 

kautta, ei suoraan 

ylöspäin. 

 Koukista polvista ja 

lonkista, älä kurkota. 

 Pidä selkä suorassa. 

 Käytä mahdollisimman 

vähän omaa voimaa. 

(Karhula, Rönnholm & Sjögren 

2007, 17.) 
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EI NÄIN 

 

 

 

 

Kainaloista nostettaessa ei 

pystytä hyödyntämään 

potilaan omaa voimaa. 

Nosto rasittaa erityisesti 

hoitajan: 

- selkää 

- yläraajoja 

- olkapäitä 
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TEE NÄIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKARAKÄVELY 

1. Mene mahdollisimman 

lähelle potilasta. 

2. Laita kädet potilaan 

kankkujen sivuille/alle. 

3. Auta potilasta siirtämään 

painoa puolelta toiselle ja 

samalla ”kävelemään” 

kankuilla lähemmäksi 

sängyn reunaa. 

4. Jatka pakarakävelyä 

kunnes potilaan jalat ovat 

tukevasti lattialla. 

Aloita istumasta seisomaan nousu avustamalla potilas sängyn reunalle pakarakävelyn avulla. 

Tällöin voidaan käyttää potilaan omaa voimaa ylösnousussa eikä kuormiteta hoitajaa. Muista oma 

tukeva asento. Kyykyssä kuormitat vähiten selkää ja niskaa. Pidä hartiat rentoina. 

Käytä pakarakävelyssä 

apuna omaa 

painonsiirtoasi siirtäen 

painoa puolelta 

toiselle tasaisella 

tahdilla. 
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Aloita ylösnousu vasta kun potilas istuu tukevasti sängyn reunalla, koko jalkapohja 

lattiassa. 

Mikäli potilaalla on tarpeeksi voimaa ja riittävän hyvä tasapaino, voit avustaa seisomaan 

nousun potilaan sivulta. Tue tällöinkin oma vartalosi esimerkiksi toispolviseisonnassa 

potilaan sängyn päältä.  

Pitämällä käsiään 

reisiensä päällä 

potilas pystyy 

paremmin 

aktivoimaan 

reisilihasten 

käytön.  

Avusta aina ensin 

etukumaraan ja 

sitten vasta ylös 

luonnollisen 

liikemallin kautta. 
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Mikäli potilaan voimat ovat heikot tai hänellä on tasapainon kanssa ongelmia, avusta aina 

edestä, jolloin estät kaatumisen ja pystyt paremmin tukemaan potilaan asentoa myös seistessä.  

Painamalla potilaan reisistä aktivoit häntä 

käyttämään reisilihaksiaan paremmin. 

Asiakas saa paremman tuen tukemalla 

käsiään hoitajan hartioihin. 

Hoitaja saa paremman tuntuman 

potilaaseen ottamalla häntä kevyesti, mutta 

tukevasti kiinni lapojen takaa. 

Painonsiirto tapahtuu ensin eteen ja sitten ylös. Käytä liike-energiaa avuksesi. Voit 

myös aluksi heijata potilasta edestakaisin löytääksesi tuntuman ja aktivoidaksesi 

potilaan keskivartalon lihaksia. Ole mahdollisimman lähellä potilasta, mutta älä estä 

hänen liikettään eteenpäin. Muista oman selän ja niskan suora asento. 
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3.4 Potilassiirto 
 

          

 Vältä nostamista, jos ei ole 

välttämätöntä! 

 Käytä potilaan omaa 

voimaa apuna. 

 Siirrä liu’uttamalla. Käytä 

liukulakanaa tai -lautaa. 

 Nostettaessa:  

 pidä taakka 

mahdollisimman lähellä 

vartaloa 

 koukista jalat 

 pidä selkä suorana, pää 

suoraan selän jatkona 

 pidä kyynärpäät 

mahdollisimman lähellä 

vartaloa 

 nosta ensin ylös ja siirrä 

vasta sitten 

 Vältä kurkottamista tai 

kiertoa  

(Launis & Lehtelä 2011, 

189, Shcibye, Hansen, Hye-

Knudsen, Essendrop, 

Böcher & Skotte 2003, 121, 

Karhula, Rönnholm & 

Sjögren 2007, 16.) 
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Käytä siirroissa hyväksesi 

mahdollisuuksien mukaan 

seisomaan ja istumaan nousun 

vaiheita. 

Tuo paarit/kantotuoli 

mahdollisimman lähelle 

potilasta. Siirtoetäisyyden tulisi 

olla mahdollisimman lyhyt. 

Siirto tulisi tehdä hoitajan 

polvi-kyynärpäälinjan välille. 

 

Pidä potilas mahdollisimman 

lähellä vartaloasi. 

Pidä kyynärpäät lähellä vartaloa, 

jolloin hartialihakset voivat olla 

rennompina. 
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Käytä aina kun mahdollista 

apuvälineitä, kuten liukulakanaa. 

Tue itsesi hyvin, jotta saat selälle 

luonnollisen asennon. 

Käsillä kurkottaminen kuormittaa 

sekä olkapäitä että yläraajoja, joten 

vältä sitä. 

Ota tukeva ote mahdollisimman 

läheltä potilasta. 

Vältä liian kovaa sormilla 

puristamista, sillä se kuormittaa 

ranteita turhaan. 
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4 NOSTAMINEN 

 

Tamminen-Peter (2005, 11) määrittelee potilasnoston potilaan nostamiseksi tai laskemiseksi 

painovoimaa vastaan. Koska ihminen on heikko nostaja, tulisi käsin nostoja välttää selän 

vaurioitumisen ehkäisemiseksi. Työperäisten selkävaivojen syntymiseen vaikuttavat käsin tehtävät 

nostotyöt merkittävästi. Mitä enemmän ja mitä huonoimmissa asennoissa nostoja tehdään, sitä 

suuremmaksi nousee ylikuormittumisen riski. Lisäksi käsin nostaminen lisää tapaturmariskiä. 

Yksikin väärin tehty nosto saattaa aiheuttaa elinikäisen vamman. (Launis & Lehtelä 2011, 185.) 

Shcibye ym. (2003, 121) toteavat tutkimuksessaan, että alaselkää kuormittaa eniten tilanne, jossa 

potilaan koko paino nostetaan, potilaan ollessa passiivinen. Nostamisen sijasta pitäisi työntää tai 

vetää. 

Nostoasentoon vaikuttaa vahvasti se, kuinka korkealta taakka nostetaan. Matalalta nostettaessa ei 

koskaan saada optimaalista kuormitusta sekä selälle että jaloille. Mikäli käytetään niin sanottua 

jalkanostoa, jolloin mennään mahdollisimman kyykkyyn selkä suorana, nostetaan samalla sekä 

taakan että oman ruumiin paino. Selän välilevyjen rasitus vähenee, mutta samalla polvien nivelten 

ja jänteiden kuormitus kasvaa. Jaloissa on kuitenkin eniten voimaa ja koska taakka voidaan pitää 

mahdollisimman lähellä vartaloa, selän rasitus pienenee. Jalkanostoa suositellaankin käytettäväksi 

ennemmin kuin selkänostoa, jossa jalat ovat suorina ja selkä kaartuu taakan ylle. Tällöin 

välilevyihin kohdistuva paine erityisesti lannerangan osalla on suuri ja vammariski huomattava. 

Ensisijaisesti työtehtävät tulisi suunnitella siten, että jos nostoja on pakko tehdä, taakkoja voidaan 

keventää apuvälinein. Tämä vaatii työympäristön hyvää ergonomista suunnittelua. (Launis & 

Lehtelä 2011, 185–187.) Maastanoston työasentoon vaikuttaa useampi tekijä. Tekijöitä ovat paarien 

sijainti ensihoitajaan nähden, paarin paino, henkilöiden lukumäärä nostotilanteessa tai paarista 

johtuva toimintatapa. (Toivonen & Fagerström 2011, 10.) 

Potilassiirroissa nostaminen on usein ergonomisten suositusten vastainen. Potilasta kannustetaan 

olemaan mukana nostossa. Tämä saattaa hidastaa työtehtäviä, mutta säästää työntekijän 

kuormitusta. Potilasta ei pyritä nostamaan, vaan siirtämään ja liu’uttamaan. (Launis & Lehtelä 

2011, 189.) Shcibye ym. (2003, 121) kehottavat nostamisen sijaan vetämään tai työntämään 

potilasta. Sairaankuljetustyössä joudutaan myös nostamaan potilasta paarien tai kantotuolin avulla, 

jolloin potilaan siirtämisen lisäksi tulee myös potilaan nostamista. Kluth & Strasser (2006) toteavat, 

että potilaan siirrossa käytettävien välineiden ergonominen suunnittelu lisää turvallisuutta ja 

käyttäjäystävällisyyttä. Ja koska tehtävän suorittaminen on fyysisesti kevyempää, kohdistuu 

ensihoitajien selkään, käsille ja olkapääalueelle vähemmän rasitusta. 
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4.1 Paareilla nostaminen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ole mahdollisimman lähellä 

paareja. 

 Koukista jaloista. 

 Pidä selkä suorana, pää 

suoraan selkärangan jatkona. 

 Pidä kyynärpäät 

mahdollisimman lähellä 

vartaloa. 

 Vältä voimakasta puristusta 

sormilla. 

 Pidä ranteet mahdollisimman 

luonnollisessa asennossa. 

 Pidä hartiat mahdollisimman 

rentoina. 

 Keskity hyvään asentoon 

koko suorituksen ajan. 

(Karhula, Rönnholm & Sjögren 

2007, 16.) 
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EI NÄIN 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vältä kumartamista, sillä se 

kuormittaa erityisesti selkää ja 

niskaa. 

Polvien yliojentuminen kuormittaa 

polviniveltä. 

Kurkottaessa kuormittuu 

niska-hartiaseutu yläraajojen 

lisäksi. 
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TEE NÄIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pidä taakka lähellä vartaloasi. 

Nostaessa:  

- Ota hyvä tuki keskivartalosta 

- Pidä kädet mahdollisimman lähellä 

vartaloa 

- Pidä selkä suorana, pää suorana 

selän jatkeena 
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Mieti ja kokeile eri 

otevaihtoehtoja erilaisilla 

paareilla. 

Otteen tulee olla tukeva ja 

optimiotteessa ranne ja kyynärpää 

linjautuvat suoraan olkapään 

kanssa. 

Tukeva, mutta rento puristus 

sormilla ei kuormita rannetta 

turhaan ja mahdollistaa sormien 

hyvän verenkierron. 
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5 KANTAMINEN 

 

Fyysisesti raskain työtehtävä on potilaan kantaminen paareilla tai kantotuolilla ambulanssiin. 

Seuraavaksi raskain on potilaan nostaminen ja siirtäminen paareille, lattialle tai muulle alustalle. 

Kolmanneksi raskain työtehtävä on siirtyminen ambulanssista potilaan luokse hoitovälineiden 

kanssa. (Vehmasvaara 2004, 59.) 

Potilaan kantotapa vaikuttaa välilevyihin kohdistuvaan paineeseen. Selkärangan rasitus riippuu 

taakan etäisyydestä vartaloon nähden siihen tarttuessa. Mitä kauempana taakka on, sitä enemmän 

tarvitsee vartaloa taivuttaa eteenpäin. Selkärankaan ja välilevyihin kohdistuva paine sekä taakan 

vipuvoima kasvavat. (Keveyttä työhön 2007, 13.) Kantamiseen vaikuttavat paarin sijainti 

ensihoitajan nähden, paarin paino ja pituus sekä tilojen ahtaus (Toivonen & Fagerström 2011, 10). 
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5.1 Potilaan kantaminen paarien avulla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potilaan kantaminen 

kantotuolilla saattaa olla 

helpompaa ahtaissa tiloissa, 

kuten hissittömissä 

rappukäytävissä. Kuitenkin 

potilaan siirto autoon on 

raskaampaa kantotuolilla kuin 

paareilla. 

 Pidä taakka mahdollisimman 

lähellä vartaloa. 

 Tauota aina, kun tarvitset sitä, 

vaikka pari jaksaisi toimia 

edelleen. 

 Käytä hissiä ja ramppeja aina, 

kun ne ovat saatavissa. 
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EI NÄIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakan painon kannattelu ja 

vartalon kierto kuormittavat selän 

tukirakennetta sekä pehmytkudosta 

ja altistavat muun muassa 

välilevyperäisille sairauksille ja 

vammoille. 

Lapojen hallinta heikkenee 

olkapäiden työntyessä eteen, jolloin 

olkapäiden rasitusvammariski 

kasvaa. 
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TEE NÄIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pidä taakka mahdollisimman 

lähellä vartaloa. 

Pidä kyynärpäät lähellä 

vartaloa. 

Siirrä potilasta pienin askelin. 

Pidä hyvä keskivartalon tuki 

koko matkan ajan. 

Tauota jos on tarpeen. 

 

 

Pyri laskemaan paarit siten, että 

pystyt tekemään sen suoraan 

eteenpäin ilman selän kiertoa. 

Pidä hyvä asento ja keskivartalon 

tuki loppuun saakka. 

Laske paarit jarruttaen. 

Jousta polvista. 

Pidä selkä suorassa, pää suoraan 

selän jatkeena. 
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5.2 Potilaan siirto ajoneuvoon 

kantotuolin avulla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siirrä aina mahdollisimman 

lyhyt matka! 

 Vältä kaiken siirtämistä 

kerralla. Vie potilas ja 

välineet erikseen ajoneuvoon. 

 Muista välineiden 

ergonominen kantaminen 

myös kohteesta pois. 

 Pidä tarvittaessa taukoa. 

 Potilaan siirtäminen 

kantotuolissa autoon 

kuormittaa erityisesti 

ambulanssissa olevaa 

työntekijää. Mikäli 

mahdollista, anna potilaan 

itse nousta ambulanssiin. 

 Ennakoi miten potilas 

matkustaa ja pyri siirtämään 

potilas ambulanssiin siinä 

apuvälineessä. 

(Karhula, Rönnholm & Sjögren 

2007, 16; Linqvist-Virkamäki,  

Lindholm, Levon & ym. 2002) 
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EI NÄIN 

Alhaalta nostaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylhäältä nostaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yliojennetut jalat, etukumara asento, 

kaartunut selkä ja taakse taipunut 

niska kuormittavat vahvasti: 

- jalkojen nivelrakenteita 

- selkää, erityisesti välilevyjä 

- kaularankaa 

- yläraajoja 

- niska-hartiaseutua 

 

ja altistaa erilaisille rasitusvammoille 

ja sairauksille. 

 

Väärä nostotekniikka 

kuormittaa: 

- selkää 

- niskaa 

- hartioita 

- yläraajoja 
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TEE NÄIN  

Alhaalta nostaminen 

Nosta  

- Jalat koukussa 

- Selkä suorana 

- Niska suorassa 

- Käsivarret lähellä 

vartaloa 

Muista hyvä 

keskivartalon tuki! 

Nosta ensin ylös ja lähde 

vasta sitten kantamaan 

pienin askelin eteenpäin. 

Pidä aisoista kiinni kunnes 

etummaisetkin renkaat ovat 

tukevassa auton lattiassa. 
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TEE NÄIN  

Ylhäältä nostaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde nostoon mahdollisimman 

läheltä taakkaa. 

Pidä hyvä keskivartalon tuki koko 

noston ajan. 

Nosta ensin suoraan ylös. 

Siirrä kantotuoli autoon pienin, 

suorin peruuttavin askelin. 
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5.3 Välineiden kantaminen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taakka tasaisesti 

molemmin puolin 

vartaloa. 

 Selkä suorassa, myös 

sivusuunnassa. 

 Pää rangan jatkeena. 

 Hartiat rentoina, samalla 

tasolla. 

 Kyynärpäät lähellä 

vartaloa. 
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EI NÄIN 

 

 

Toispuoleinen taakka kuormittaa erityisesti: 

- selkää 

- lonkkia 

- kantavaa yläraajaa ja hartiaa 

- niskaa 

 

Selän kiertynyt asento kuormittaa tukirakennetta epätasaisesti ja saattaa saada 

aikaan lihasepätasapainoa sekä aineenvaihdunnan häiriöitä selän 

hiussuonistossa ja altistaa näin ollen sekä sairauksille että vammoille. 
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Jatkuva toispuoleinen 

kantaminen kuormittaa vartaloa 

epätasaisesti ja saattaa saada 

aikaan lihaskireyksiä, 

lihasepätasapainoa, rangan ja 

lantion kiertoa sekä 

toiminnallista toispuoleisuutta. 

Kuvan taakka ei ole jakautunut 

tasaisesti: 

- Oikea olkapää on 

vasenta ylempänä 

- Rintaranka on kiertynyt 

oikealle 

- Lantio on kiertynyt 

vasemmalle 

- Oikeassa kädessä 

kuormittuvat olkapään 

lisäksi kyynärpää, ranne 

sekä sormet. 
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TEE NÄIN  

 

 

 

 

 

Kiristä repun hihnoja siten, että reppu 

on tukevasti koko selkää vasten, eikä 

repun ja selän väliin jää tyhjää tilaa. 

Nosta oikein sekä reppu että 

defibrillaattori. 

Kanna defibrillaattori 

mahdollisimman lähellä vartaloa, 

säilytä ranteen suora asento. 

Mikäli joudut kantamaan sekä reppua 

että defibrillaattoria, nosta ensin 

reppu selkään ja kiristä se tukevasti. 

Nosta defibrillaattori vasta tämän 

jälkeen ja yritä pitää ryhti 

mahdollisimman suorana. Vaihtele 

kantavaa kättä. 
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