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1 Johdanto 

 

Vammalla tai traumalla viitataan tässä opinnäytetyössä ulkoisen voiman aiheuttamaan 

kudosvaurioon (Duodecim: Lääketieteen sanasto. 2017. s.v. trauma). Vammautunut 

käsitteenä sisältää erityyppisiä tautitiloja ja vamman voi aiheuttaa sähkö, lämpö, 

kylmyys, kemikaalit tai säteily, tai vamma voi aiheutua mekaanisen energian 

seurauksena. Yleisiä potilaan vammautumistapoja ovat mm. liikenneonnettomuudet ja 

putoamiset. (Castrén – Helveranta – Kinnunen – Korte – Laurila – Paakkonen – Pousi – 

Väisänen 2012: 150–153; Frink  – Lechler – Debus – Ruchholtz. 2012: 145–147; Cole 

2004.)  

 

Osa vamman aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista on estettävissä asianmukaisella 

ensihoidolla, jonka tehtävä on muutakin kuin kuljettaa potilas hoitopaikkaan. Potilaan 

laadukas ensiarvio, tarkennettu tilanarvio, vammamekanismin selvittäminen, potilaan 

tutkiminen, elintoimintojen turvaaminen, lääkitys ja rangan tukeminen edistävät potilaan 

ennustetta ja jopa välittömästi pelastavat potilaan hengen. Potilaan selviytymiseen 

vaikuttaa näin ollen myös kohteessa käytetty aika ja työskentelyn sujuvuus. Lisäksi 

hoitopaikan valinnassa on tärkeä huomioida, että hoitopaikan taso vaikuttaa potilaan 

ennusteeseen. (Ångerman 2017.)  

  

Potilaan hyvällä ja systemaattisella tutkimisella voidaan löytää mahdollisesti kuolemaan 

tai pysyvään vammautumiseen johtava syy ja aloittaa hoito välittömästi. Tutkimisessa 

käytetään apuna järjestykseen liittyviä muistisääntöjä, joista yleisesti käytössä ovat 

Rapid Trauma Assessment (RTA) sekä RiVaLAiSeR-malli. Tutkimisen yhteydessä 

tehdään päätös tukemisen tarpeesta niskan, selkärangan ja lantion kohdalla. 

Massiivinen verenvuoto, kallovamma, hengitystieongelmat, jänniteilmarinta ja 

rankavammat ovat tutkimusten mukaan olennaisia potilaan kuolemaan tai pysyvään 

vammautumiseen johtavia syitä. (Jormakka 2017.) 

  

Ensihoitaja (AMK) –koulutuksen opetussuunnitelmaan kuuluu viiden opintopisteen 

laajuinen opintojakso Perustason ensihoito, jota seuraa kymmenen opintopisteen 

laajuinen harjoittelu. Perustason ensihoidon opintojakson tavoitteita ovat muun muassa 

akuutisti sairastuneen potilaan kohtaaminen ensihoitoympäristössä, ensiarvion 

tekeminen ja lisäavun tarpeen tunnistaminen sekä yleisimpien potilasryhmien hoidon 
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periaatteiden ymmärtäminen.  (Metropolia Ammattikorkeakoulu: Opinto-opas.) 

Tavoitteisiin sisältyy vammapotilaan tutkiminen. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata vammapotilaan tutkimista ja kehittää 

opiskelu- ja kertausmateriaalia. Tavoitteena on tukea Metropolia Ammattikorkeakoulun 

ensihoitajaopiskelijoiden osaamista opetusmateriaalin avulla.  

 

Opinnäytetyössä valmistuva opiskelumateriaali auttaa valmistautumaan opiskeluryhmän 

yhteisiin oppitunteihin, laboraatioihin ja simulaatioharjoituksiin, joissa teoriatieto 

yhdistetään käytännön osaamiseen. Opiskelumateriaali auttaa myös kertaamaan aihetta 

tuntien jälkeen. Opiskelumateriaalia voi perustason ensihoidon opintojakson lisäksi 

hyödyntää kertausmateriaalina työelämässä toimiville ensihoitajille. Onnistuneesta 

materiaalista on laajemmin hyötyä myös vammapotilaille, sillä opinnäytetyön avulla 

kehitetään ammatillista toimintaa.  

 

Toimintaympäristö on Metropolia Ammattikorkeakoulun ensihoidon tutkinto-ohjelma. 

Valmis opiskelumateriaali toteutettiin perehtymällä ensihoidon kirjallisuuteen, siihen 

liittyviin tutkimuksiin, muuhun oppilaitoksen suosimaan opetusmateriaaliin sekä 

ensihoidon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältöön ja opintojakson tavoitteisiin 

(Metropolia Ammattikorkeakoulu: Opinto-opas). Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen 

tuotoksena kehitettiin opiskelumateriaalia ensihoitajaopiskelijoille. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä tavoitellaan ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjaamista, 

opastamista ja toiminnan järjestämistä, ja tuotoksena voi olla ammatilliseen käytäntöön 

suunnattu ohje tai opastus. (Vilkka – Airaksinen 2003: 9.)  

 

Opinnäytetyö tehtiin opinnäytetyötä ohjaavien opettajien ohjauksessa ja yhteistyössä 

työn tilaajan, Metropolia Ammattikorkeakoulun, kanssa. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata vammapotilaan tutkimista ja kehittää 

opiskelumateriaalia Metropolian ensihoidon tutkinto-ohjelman opiskelijoille.  

 

Tavoitteena on kehittää opinnäytetyön ensisijaisten hyödynsaajien, eli Metropolia 

Ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoiden, osaamista ja ammatillista toimintaa 

opetusmateriaalin avulla.  

    

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:  

1. Miten vammapotilas tutkitaan ensihoidossa? 

2. Millainen opiskelumateriaali tukee opiskelijan osaamisen kehittymistä? 
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3 Vammapotilaan tutkiminen 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään pääasiallisesti potilaan tutkimista perustason 

ensihoidossa, mutta samat pääperiaatteet toimivat myös hoitotason ensihoidossa. 

Perustason ensihoidolla tarkoitetaan potilaan hoitoa ja kuljetusta riittävin valmiuksin, 

jotta potilasta voidaan valvoa ja hoitaa niin, ettei tämän tila kuljetuksen aikana 

odottamatta huonone. Perustason yksiköllä on valmiudet aloittaa yksinkertaiset henkeä 

pelastavat toimenpiteet, esimerkiksi turvata potilaan ilmatie, aloittaa elvytys, sekä 

annostella ja antaa perustason ensihoitolääkkeitä. (Jokisalo 2000: 1103–1104.)   

 

Vakavasti vammautuneen varhaisen vaiheen hoito vaikuttaa merkittävästi potilaan 

ennusteeseen. Saksalaisen tutkimuksen mukaan päivystyksen tavoitteena on henkeä 

uhkaavien vammojen varhainen tunnistaminen ja hoito tärkeysjärjestyksessä. Vakavasti 

loukkaantuneiden potilaiden hoito tulisi tehdä järjestelmällisesti ABCDE-protokollan (ks. 

taulukko 1) mukaisesti.  Myös ensihoidossa potilaan tutkimisen perustana ovat ensiarvio 

sekä tarkennettu tilanarvio. Ensiarvion tavoitteena on tajunnan ja elintoimintojen karkea 

ja nopea arvio ABCDE-protokollan mukaan, ja tarkennetussa tilanarviossa näitä 

syvennetään ja potilasta tutkitaan tarkemmin. Vammapotilaan kohdalla ensiarvion 

alkuun on lisätty c-kirjain. (Frink ym. 2017; Kuisma – Holmström – Nurmi – Porthan – 

Taskinen 2013: 120, 520–522.) 

 

Taulukko 1. cABCDE-muistisäännön avulla arvioidaan potilaan terveydentilaa. 

(Castrén ym. 2012: 150–153; Frink – Lechler – Debus – Ruchholtz 2017; Cole 2004, 

Kuisma ym. 2013: 120, 520–522; Alanen – Jormakka – Kosonen – Saikko 2017: 50, 56, 

218.) 

 

Catastrophal bleeding Massiivinen verenvuoto 
Välittömästi kohteeseen tultaessa 
arvioitava massiivinen vuoto 

Airway  Hengitystie 
Ovatko ja pysyvätkö hengitystiet 
auki? Tuntuuko ilmavirta? 

Breathing Hengitys 
Puhuuko potilas lauseita, sanoja 
vai ei ollenkaan? 
Näkyykö hengitysliikkeitä? 

Circulation Verenkierto 
Tuntuuko syke ja mikä on 
syketaajuus? 
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Disability Tajunnan taso 
Onko potilas hereillä? Miten 
potilas reagoi kipuun, puheeseen 
vai reagoiko ollenkaan? 

Expose 
Environment 

Potilaan paljastaminen ja 
tarkempi tutkimus 
Lisävammautumisen esto 
Ympäristö 
Potilaan haastattelu 

Vammapotilaan riisuminen 
vamma-alueiden tarkastamiseksi 
Kipu 

 

Tutkimuksissa on erilaisia tuloksia siitä, hyötyykö potilas nopeasta kuljetuksesta vai ajan 

kuluttamisesta ensihoitokohteessa. Tuloksiin vaikuttaa se, kuka on ensihoitokohteessa, 

miten taitava henkilö on kyseessä ja kuinka pitkä välimatka kohteesta on sairaalaan. 

Kaupunkiympäristössä, jossa on yleensä lyhyet välimatkat, potilas voi hyötyä enemmän 

nopeasta kuljetuksesta. Potilaat, jotka loukkaantuvat pidempien matkojen päästä 

sairaalasta, hyötyvät hoitotoimenpiteistä ennen sairaalaan kuljetusta. Nopeaa 

kuljetusmuotoa kutsutaan niin sanotuilla ”Load and go” ja ”scoop and run” –nimillä. ”Stay 

and play” –tavalla potilaalle tehdään ensihoitokohteessa tarvittavat tutkimukset ja 

hoitotoimenpiteet, jolloin jatkohoitopaikkaan pääseminen pitkittyy. (Haas 2008.)  

 

Päätös nopeasta kuljettamisesta tehdään ensiarvion aikana. Potilaalle tehdään 

ensihoitokohteessa tarvittavat ja välttämättömät henkeä pelastavat hoitotoimenpiteet, 

joita ovat esimerkiksi elvytys, defibrillointi ja lisähapen anto. Tämän jälkeen lähdetään 

kuljettamaan potilasta. Nopeasta kuljetuksesta hyötyvät potilaat, jotka saavat 

parantavan hoidon vain sairaalassa. Tällaisia potilaita ovat esimerkiksi massiivisen 

sisäisen verenvuodon saaneet potilaat. Kuljetuksen aikana pyritään tekemään 

täsmällisempi tilanarvio ja hoitoa jatketaan. (Castrén ym. 2010: 91–92) 

 

3.1 Ensiarvio 

 

Jo tehtäväkoodi antaa tietoa ensihoitotehtävän sisällöstä, ja sen mukaan voidaan 

suunnitella toimintaa onnettomuuspaikalla ja arvioida resurssien riittävyys. Kuten 

muillakin ensihoitotehtävillä, oma työturvallisuus on muistettava. Erityisesti 

vammapotilasta hoidettaessa on hyvä ottaa huomioon hoitoympäristö. Ensihoitajan 

työturvallisuutta uhkaavat mm. vilkas liikenne onnettomuuspaikalla, sähköjännite, 

tulipalo, laukeamattomat turvatyynyt ja väkivallan uhka.  Ensihoidon tekemä ensiarvio 

alkaa jo potilaan ja tilanteen yleissilmäyksellä. Ensihoitaja pyrkii selvittämään jo 

onnettomuuspaikalle saapuessaan, mitä on tapahtunut, ja mikä on potilaan 
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vammamekanismi. Jälkimmäinen auttaa päättelemään, millaisia piileviä oireita potilailla 

voi olla. Tämän lisäksi ensihoitajan suorittama arvio perustuu kliinisiin löydöksiin ja 

esitietoihin. Kohteessa pyritään samalla huomioimaan potilaan lisävammautumisen riski 

ja oma työturvallisuus. Ensiarvion aikana turvataan peruselintoiminnot ja arvioidaan 

lisäavun tarve. Tutkimisen yhteydessä annetaan vain välitön ensihoito potilaalle tilanteen 

niin vaatiessa.  (Castrén ym. 2012: 145–146, 150; Kuisma ym. 2013: 120, 519–520; Cole 

2004; Kuisma ym. 2017: 121, 515.)  

 

Vammapotilaan ensihoidossa yksi tärkeimmistä asioista on arvio siitä, vuotaako potilas 

vai ei – sisäisesti tai ulkoisesti. Potilas, jolla on massiivinen verenvuoto, menettää verta 

jatkuvasti enemmän, ja vuoto tulisikin tyrehdyttää jo ensiarvion yhteydessä. Mahdollisten 

verenvuotojen tyrehdyttämisen jälkeen avataan hengitystiet ja turvataan niiden 

pysyminen auki. Tajuttoman potilaan leukaa nostetaan, tarvittaessa puhdistetaan nielu 

ja tuetaan pään asentoa käsin. Jos epäillään kaularankavammaa, potilaan päätä ei 

taivuteta taaksepäin. Hengityksen riittävyyttä arvioidaan ilmavirran tuntumisen, 

hengitysliikkeiden näkymisen, happisaturaation ja puhekyvyn avulla. Potilaan puheesta 

tarkistetaan, pystyykö hän puhua lauseita, sanoja vai ei ollenkaan. Vammapotilaan 

pulssit ja lämpörajat kokeillaan. Jos rannepulssia ei tunnu, kokeillaan 

kaulavaltimopulssia. Kaulavaltimopulssin tuntuessa verenkierto on toistaiseksi riittävää. 

Potilaan ollessa reagoimaton, on tärkeää arvioida nopeasti, onko kyseessä elottomuus 

vai tajuttomuus. Potilaan tajunnantaso arvioidaan. (Alanen ym 2017: 218-219; Antman 

2014; Koponen – Sillanpää 2005, Castrén ym. 2012: 151; Castrén ym. 2010: 85.)  

 

Ensiarvioon kuuluu potilaan neurologinen arvio. Apuna käytetään Glasgow'n kooma-

asteikkoa (GSC, Glasgow Coma Scale, ks. taulukko 2). Sitä käytetään tajunnan tason 

arvioimiseen esimerkiksi päähän kohdistuneessa vammassa. GCS perustuu potilaan 

kykyyn avata silmät, kommunikoida verbaalisesti, noudattaa kehotuksia ja liikuttaa 

raajojaan. (Ångerman 2017; Luoto – Artola – Helminen – Liimatainen – Kosunen – 

Öhman 2013; Fischer – Mathieson 2001; Castrén 2010: 433.) 
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Taulukko 2. Glasgow Coma Scale –pisteytys (Castrén ym. 2012: 167). 

 

 6 pistettä 5 pistettä 4 pistettä 3 pistettä 2 pistettä 1 pistettä 

Silmien 
avaaminen 
(4 pistettä) 

 
 spontaani

sti 
kehotukse
sta 

kivulle ei vastetta 

Puhevaste 
(5 pistettä) 

 
asiallinen sekava irrallisia 

sanoja 
ääntelee ei vastetta 

Liikevaste 
(6 pistettä) 

noudattaa 
kehotuksia 

paikantaa 
kivun 

väistää 
kivun 

koukistaa 
raajoja 
kivulle 

ojentaa 
raajoja 
kivulle 

ei vastetta 

 

Sekavan potilaan tajunnantasoa ja hermoston tilaa seurataan kliinisen tutkimuksen 

lisäksi toistamalla arvio. Potilas on suuririskinen, mikäli tajunnantaso on alentunut. 

Pupillien koko ja symmetrisyys tarkistetaan nopeasti. Tajuissaan olevalta testataan 

neurologisten puutosoireiden esiintyvyyttä, tajutonta pidetään rankavammaisena, 

kunnes toisin tiedetään. Kaikkien mahdollisten vammalöydösten kartoittamiseksi 

potilasta riisutaan, mutta pyritään ehkäisemään potilaan jäähtyminen ja tarpeeton 

paljastaminen yksityisyyden turvaamiseksi. (Kuisma ym. 2013: 521–522, 542; Castrén 

2009: 437; Alanen ym. 2017: 220, Castrén 2012: 153.) 

 

3.2 Tarkennettu tilanarvio 

 

Ensiarvion jälkeen potilaasta otetaan vähintään perustutkimukset, joita ovat verenpaine, 

syketaajuus ja rytmin tasaisuus, puhalluskoe ja korvalämpö. Laskeneen tajunnantason 

kohdalla mitataan myös verensokeri, ja intuboidulla potilaalla seurataan uloshengityksen 

hiilidioksidipitoisuutta. (Kuisma ym. 2013: 523.) 

 

Ennen tarkennettua tilanarviota pyydetään lisäapua, mikäli potilas on eloton, potilas on 

tajuton eikä torju kipua tai GCS on 9, rannesyke ei tunnu, hengitystaajuus on yli 30/min 

tai 8/min tai potilas jaksaa puhua vain lyhyitä lauseita (erityisesti kasvojen, kaulan tai 

rintakehän alueen vammoissa), hengitysteitä tukkii vierasesine, potilaalla on laaja, yli 20 

% palovamma, potilaalla on terävä vamma tai kontrolloimaton sisäinen tai ulkoinen 

verenvuoto tai jos kyseessä on monivammapotilas. Muita korkeariskisiä löydöksiä ovat 

jänniteilmarinta, vammautumisesta johtuva hypotermia, lantion tai kallon murtuma ja 

rankavammat (ks. taulukko 3). Myös kaulan ja vartalon alueen lävistäviä vammoja tulee 
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poikkeuksetta pitää henkeä uhkaavina. (Castrén ym. 2012: 153, 158; Kuisma ym. 2013: 

553.) 

 

Taulukko 3. Korkeariskiset löydökset (Alanen ym. 2017: 230–232) 

 

Kriittinen tila Löydökset 

Massiivinen verenvuoto (sisäinen ja 
ulkoinen) 

Ulkoiset verenvuodot maassa tai vaatteissa 
Sokin oireet 

Jänniteilmarinta 

Rintakehän vamma 
Puuttuva hengitysääni 
Paheneva hengitysvaikeus 
Epävakaa verenkierto 
Trakean siirtyminen 
Krepitaatio 

Hengitysteiden tukkeutuminen 

Vierasesine hengitysteissä 
Leukaluun murtuma 
Kaulan alueen vamma 
Hengitystiepalovamma 

Hypotermia (vammautumisesta 
johtuva) 

Pitkä liikkumattomuus ja verenkierron 
heikentyminen 
Kalpeus, vilunväristykset, matala lämpö 

Lantion murtuma 
Voimakkaan sisäisen verenvuodon oireet 
Jalkojen kiertymät 

Kallovamma 
Vammatutkimuksen perusteella 
Likvor-vuodot 
Pupillien muutokset 

Niska- ja selkärankavamma 
Vammamekanismi 
Vamman merkit niskasta tai selkärangasta 
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Vammapotilaan tilanarvioon on olemassa erilaisia traumapisteytyksiä, kuten ehkä eniten 

käytetty RTS (revised trauma score, lyhyt traumapisteytys, ks. taulukko 4). Se perustuu 

potilaan GCS:n, systolisen verenpaineen ja hengitystiheyden arvoihin. Traumapisteytys 

antaa osviittaa potilaan ennusteesta. (Kuisma ym. 2013: 512–525; Fischer – Mathieson 

2001.)  

 

Taulukko 4. Revised Trauma Score -pisteytyksen mukaan yli 12 pistettä 

merkitsee vakavaa elintoimintohäiriötä (Kuisma ym. 2013: 525). 

 

GCS Systolinen verenpaine 
(mmHg) 

Hengitysfrekvenssi 
(/min) 

Pisteet 

13-15 > 89 10-29 4 

9-12 76-89 > 29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

 

Vammapotilaan järjestelmälliseen tutkimiseen on olemassa erilaisia muistisääntöjä. 

RTA-mallissa vammapotilaan tutkimusjärjestys etenee päästä varpaisiin. RiVaLAiSeR-

mallissa tutkimusjärjestys on rinta, vatsa, lantio, aivot (pää), selkä ja raajat. 

Vammatutkimus tehdään yleensä potilaan maatessa selällään. Jos potilas ei ole 

valmiiksi tässä asennossa, tulee hänet mahdollisuuksien mukaan kääntää selälleen 

ennen tutkimusta. Hoitovastuussa oleva ensihoitaja tukee päätä tutkimisen ajan ja 

huolehtii hengitysteiden avoimuudesta.  (Alanen ym.  2017: 221; Jormakka 2017.) 

 

Potilaan kallon ja kasvojen luut tunnustellaan kauttaaltaan päälaelta aina niskaan ja 

kaulaan saakka. Kasvoista tunnustellaan posket ja leukaluu. Tutkimisella pyritään 

löytämään luiden arkuus ja virheasennot.  Samalla seurataan jääkö hanskoihin verta. 

Myös kaulan seudulla voi näkyä verenvuodosta aiheutuvaa turvotusta, ja kaulan vamma 

onkin riski hengitykselle. Potilaan kaulaa tutkittaessa arvioidaan, onko henkitorvi siirtynyt 

jompaankumpaan suuntaan, mikä kertoo mahdollisesta jänniteilmarinnasta. Tukikauluri 

asetetaan kaulan tutkimisen jälkeen. (Alanen ym. 2017: 222; Kuisma ym. 2013: 229; 

Castrén ym. 2010: 439; Castrén ym. 2012: 277; Castrén ym. 2014: 289.) 
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Pään alueella pyritään havaitsemaan kallovamman merkkejä, kuten selkäydinnesteen 

vuotaminen nenästä, korvasta tai suusta, tai verenvuodosta johtuvat molemminpuoliset 

tummat silmänaluset kallonpohjamurtumaan viitaten. Pään tutkimisen kohdalla 

katsotaan myös suuhun ja tarkistetaan, ettei potilaan hengitysteissä ole estettä. Samalla 

nähdään mahdolliset verenvuodot ja hengitystiepalovammanmerkit, joita ovat potilaan 

hengitysteiden mustuminen ja turvotukset. (Alanen ym. 2017: 222; Castrén ym. 2010: 

439–440; Kuisma ym. 2013: 229.) 

 

Potilaan pupilleista tarkistetaan valoreaktio, koko ja pupillien symmetrisyys keskenään. 

Poikkeavat löydökset voivat antaa merkkejä aivojen vammautumisesta tai 

sairastumisesta ja lääkkeiden tai huumeiden käytöstä. Poikkeavia löydöksiä ovat 

laajentuneet, supistuneet tai valoon reagoimattomat pupillit, puolierot pupilleissa, 

silmäväre ja katseen pysyvä kohdistuminen johonkin suuntaan. Esimerkiksi 

kallonsisäisen paineen noustessa valoreaktio usein häviää, aivoverenvuodossa 

vuotopuolen pupilli voi laajeta, ja supistuneet sekä valoon reagoimattomat pupillit voivat 

kertoa keskushermoston häiriöstä. Muita huomattavasti kohonneeseen kallonsisäiseen 

paineeseen viittaavia löydöksiä ovat potilaan tajunnantason aleneminen ja hengityksen 

pysähtyminen. (Castrén ym. 2010: 439; Castrén 2012: 277.) 

 

Vakavan päänvamman hoito edellyttää usein vaativia hoitotasoisen ensihoitajan tai 

lääkärin tekemiä toimenpiteitä, joten lisäapua on hyvä kutsua tarvittaessa jo varhaisessa 

vaiheessa. Tajuttoman potilaan hengitystie turvataan, jotta potilas ei aspiroi ja ventilaatio 

onnistuu. Potilaalle asetetaan nieluputki, mutta varotaan oksennusrefleksistä aiheutuvaa 

aspiraatiota. Tarvittaessa potilas käännetään kylkiasentoon, mutta kaulavammaa 

epäillessä muistetaan tukea niskaa. Mikäli potilas on tajuton ja hänellä on aivovamma 

eikä potilasta ole intuboitu, myös kuljetus tapahtuu kylkiasennossa ja pääty 30 astetta 

koholla laskimopaluun varmistamiseksi. (Castrén ym. 2012: 178–179.) 

 

Rintakehää tutkittaessa potilaan rintakehä paljastetaan ja tarkistetaan, onko ulkoisia 

vamman merkkejä. Aluksi katsotaan, liikkuuko rintakehä hengityksen mukana 

symmetrisesti. Rintakehän (rintalasta, solisluut ja kylkiluut) stabiliteetti tunnustellaan 

varovasti painamalla, jolloin voidaan sulkea pois rintakehän alueen murtumat. 

Rintakehän epästabiliteetti kertoo sarjakylkiluumurtumasta, jota kutsutaan myös 

hetkurinnaksi tai varstarinnaksi. Silloin useammassa kylkiluussa on vähintään kaksi 

murtumaa. Rintakehä ei toimi enää keuhkojen tukena, jolloin vaurioitunut puoli ei pääse 

vaihtamaan kaasuja täydellisesti. Palpaatiotutkimuksen jälkeen kuunnellaan 
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hengitysäänet ja lasketaan hengitystaajuus. Hengitysäänistä kuunnellaan, kuuluvatko 

hengitysäänet symmetrisesti molemmilta puolilta vai ovatko hengitysäänet hiljentyneet 

esimerkiksi ilmarinnan vuoksi. Ilmarinta voi kerätä ilmaa myös ihon alle. Ihon alle 

muodostuu näkyvää turvotusta, jota painamalla tuntuu nariseva tuntemus. Tätä 

kutsutaan krepitaatioksi. (Alanen ym. 2017: 223; Castrén ym. 2010: 436–437; Castrén 

ym. 2014: 270–273.) 

 

Rintakehän vammat voivat johtaa potilaan menehtymiseen ja ovat poikkeuksetta 

vaarallisia. Yksi keuhkovamman komplikaatioista on traumaattinen ilmarinta, jossa 

keuhkokudoksen vaurioituminen aiheuttaa ilman pääsyn keuhkopussionteloon. Ilmarinta 

voi syntyä rintakehässä olevan haavan läpi tai keuhkon ja keuhkopussiontelon välisen 

vamman takia. Avoimessa ilmarinnassa sisään- ja uloshengitysilma kulkeutuu 

rintaontelossa olevan reiän läpi keuhkon ja rintakehän seinämän väliin, eikä saavuta 

keuhkorakkuloita, jolloin kaasujenvaihto estyy. Paineilmarinnassa ilmaa pääsee 

sisäänhengityksessä keuhkoista keuhkopussionteloon. Sinne kehittyvä ylipaine painaa 

mm. sydäntä ja johtaa nopeasti verenkierron romahtamiseen. Rintakehän suurten 

verisuonten vuoto voi aiheuttaa myös keuhkoja painavan veririnnan, jolloin potilaalla on 

myös massiiviseen verenvuotoon liittyvät hypovoleemisen sokin oireet (ks. taulukko 4.) 

Veri voi vuotaa myös sydänpussiin (sydämen tamponaatio), jolloin sydän ei riittävän 

vuodon jälkeen enää kykene laajenemaan. Paineilmarintaa tai sydämen tamponaatiota 

on syytä epäillä, jos potilaalla on rintakehävamma, vammanpuoleinen hengitysääni 

häviää, potilaalla on nopeasti voimistuva hengenahdistus, verenkierto romahtaa, 

kaulasuonet pullottavat ja potilaan tila lähenee kriittistä ja yleistila romahtaa. (Castrén 

ym. 2012: 270–272, 274.) 

 

Potilaan vatsa tunnustellaan käsin kylkikaarista suoliluun kaariin asti. Vatsaa 

tunnusteltaessa arvioidaan vatsan pehmeys, pinkeys ja aristavat kohdat. Vatsa jaetaan 

neljään osaan, jolloin kipukohdat pystytään paikallistamaan vasempaan ja oikeaan 

puoleen sekä ylä- ja alaneljänneksiin. Kipukohdan voi kuvailla olevan myös 

keskilinjassa. Ulkoiset vammat tarkistetaan ja katsotaan, näkyykö sisäisen verenvuodon 

merkkejä. Sisäinen verenvuoto vatsan alueella ei välttämää näytä selkeitä merkkejä 

tutkittaessa. Merkittävä vuoto voi kuitenkin aiheuttaa vatsan muuttumisen isommaksi tai 

pehmeäksi. Vatsan alueen vammojen hoito sairaalan ulkopuolella on rajallista, joten 

potilas on saatava kuljetettua nopeasti lopulliseen hoitopaikkaan load & go –periaatetta 

noudattaen. (Alanen ym. 2017: 225: Castrén 2010: 437; Castrén ym. 2014: 270–275.) 
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Vatsan alueen vammat jaetaan lävistäviin ja tylppiin vammoihin. Lävistäviä vammoja 

vatsan alueella ovat esimerkiksi puukotukset ja ampumiset. Vammamekanismin 

perusteella voidaan arvioida mahdollisia sisäelinvaurioita. Liikenneonnettomuudet ovat 

taas yleisimpiä tylpän vatsavamman aiheuttajia. Esimerkiksi perna voi vaurioitua iskusta 

selkään tai kylkeen, ja vaurioituessa perna voi vuotaa runsaasti. Munuaiset voi vaurioitua 

putoamisen seurauksena ja virtsarakko voi revetä turvavyön voimasta kolarissa. (Alanen 

ym. 2017: 224–225; Castren ym. 2014: 274) 

 

Selkä tutkitaan yhdellä hallitulla käännöllä, jonka aikana potilas asetetaan rankalaudalle. 

Selkärankavammapotilas siirretään usean ensihoitajan toimesta ja niskan liikkeet 

minimoidaan tukikaulurilla. Selkä tutkitaan kääntämällä potilas “blokkina”. Kääntäessä 

“blokkina” tulee huomioida potilaan muut vammat. Kääntäminen voi aiheuttaa 

lisävammoja ja lisätä verenvuotoa, mikäli potilaalla on lantionmurtuma. Jos ei ole syytä 

epäillä selkärangan, kallon tai rintakehän vammaa, potilaan voi kääntää selän tutkimisen 

ajaksi kylkiasentoon. Selästä tunnustellaan kylkiluut ja tarkistetaan iho mahdollisten 

murtumien ja ihorikkojen löytämiseksi. Selkärangan nikamia ei erikseen palpoida, mutta 

aristuskohtia voidaan kokeilla. Voimakas arkuus selkärangan alueella voi kertoa 

murtumasta. Mikäli tajuissaan olevalla potilaalla on raajoissa pistelyä, puutumista tai 

tunnottomuutta, häntä pidetään rankavammaisena. (Alanen ym. 2017: 223–225; Castrén 

ym. 2010: 440; Castrén ym. 2014: 280, 289.) 

 

Rankavammaa voidaan epäillä tiettyjen vammamekanismien kohdalla. Kolarissa, 

väkivallan kohteena ollessa ja liikenneonnettomuudessa niskan kaulanikamat voivat 

liikkua ja tämä voi vaurioittaa potilaan selkäydintä. Peräänajossa voi syntyä niin sanottu 

piiskaniskuvamma, kun niska heilahtaa nopeasti taaksepäin ja eteenpäin. Myös 

esimerkiksi sukellusonnettomuuksissa voi syntyä kaularankavammoja pään osuessa 

vaikkapa kiveen. Kasvojen, niskan, kaulan ja selän vammautumisen yhteydessä on aina 

epäiltävä rankavammaa ja potilasta käsiteltävä varoen. Mahdollisen halvauksen aste 

riippuu selkäydinvamman korkeudesta. Myös spinaalisokiksi kutsuttu tila saattaa 

aiheuttaa samantyyppisiä väliaikaisia oireita. Siinä kovasta tärähdyksestä johtuva 

selkäydintilan turvotus aiheuttaa verenpaineen ja sykkeen laskua, ja raajat ja peräsuoli 

sekä virtsarakko voivat veltostua ja hengitys vaikeutua. (Castrén ym. 2014: 279–280.) 

 

Rankavammaisilla potilailla on riski menehtyä tai halvaantua, mikäli potilasta hoidetaan 

varomattomasti. Potilasta hoidetaan rankavammaisena, jos tätä mahdollisuutta ei voida 

poissulkea. Toisaalta erään tutkimuksen mukaan ensihoitajat tukevat tarpeettomasti 
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potilaita, joilta ei löytynyt rankavammaa. Potilaan hyvä tukeminen vaatii aikaa kohteessa. 

Lisäksi potilaan tukeminen selälleen voi aiheuttaa painehaavoja, oksennuksen 

aspiroimista, vaarantaa hengitystä, lisätä kallonsisäistä painetta ja vaikeuttaa 

ilmatiehallintaa. Selkeä ja valikoivampi tukemisen päätöstä ohjaava protokolla voisi 

vähentää näitä tarpeettomia tukemisia. Tutkimuksen tuloksena tuli esille, että 

ensihoitajat eivät pysty arvioimaan täsmällisesti selkärankavammoja vain 

vammamekanismin ja kliinisen kuvan perusteella. (Castrén ym. 2014: 289; ten Brinke – 

Gebbink – Pallada –  Saltzherr – Hogervorst – Goslings 2018.) 

 

Lantion murtumaa voidaan epäillä vammamekanismin ja -energian perusteella. Lantion 

tunnustelu stabiliteetin tarkistamiseksi tehdään vain kerran välttäen voimakasta 

painelua. Tämän jälkeen koskemista lantioon vältetään. Jaloista tarkistetaan pituuserot, 

kiertymät ja jalkojen asennot. Ulkokiertymä ja lyhentymä toisessa jalassa kertoo reisiluun 

murtumasta ja molempien jalkojen kääntyminen ulospäin kertoo lantion murtumasta. 

Lantio voi murtua monesta kohtaa, ja edestä sekä takaa murtunut lantio voi johtaa 

runsaaseen sisäiseen verenvuotoon. Murtunut lantio on erittäin kivulias ja potilas ei pysty 

välttämättä liikuttamaan raajaa kivun vuoksi. (Alanen ym. 2017: 226, 531; Castrén ym. 

2014: 275–276, 287) 

 

Raajoja tutkittaessa raajat tunnustellaan varovasti, jotta löydetään mahdolliset 

kipualueet, hetkumiset ja terävät luunpäät. Alaraajoja tunnustellaan reisistä nilkkoihin 

asti. Yläraajoja tunnustellaan solisluista ranteisiin ja sormiin asti yksi raaja kerrallaan. 

Raajat tunnustellaan käsin ja samalla katsotaan, näkyykö ulkoisia vammoja. Myös 

nivelten liike arvioidaan. Mahdollisia löydöksiä ovat virheasennot, nivelten 

sijoiltaanmenot, verenvuodot, mustelmat ja painoarkuudet sekä kädestä voi löytyä SOS-

ranneke. Virheasennot ja lyhentymät kertovat murtumista. (Alanen ym. 2017: 226; 

Castrén ym. 2010: 440–441; Castrén ym. 2014: 282.) 

 

Jaloista tunnustellaan syke jalkapöydän päältä tai nilkasta. Yläraajoista sykkeet 

tunnustellaan kyynärtaipeesta sekä rannevaltimon kohdalta. Löydösten symmetrisyyttä 

verrataan. Sykkeen tuntumattomuus voi kertoa matalasta systolisesta verenpaineesta, 

verisuonen katkeamisesta tai tukkeutumisesta tai valtimon puristuksiin joutumisesta. 

Mikäli sykettä ei tunnu, tarkistetaan ihon väri, ihon lämpötila ja lämpöraja sekä katsotaan 

raajojen kapillaaritäyttö. (Castrén ym. 2010: 440–441; Castrén ym. 2014: 282.) 
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Tajuissaan olevalta potilaalta kysytään, onko jalkapohjissa ja varpaissa tuntoa, samalla 

kun niitä kosketetaan. Potilasta pyydetään ojentamaan ja koukistamaan nilkkoja samalla 

painaen vastaan. Käsistä arvioidaan myös kosketustunto ja sormien, ranteiden ja käsien 

liikkuvuus. Potilaalta testataan puristusote. Epäonnistuneet testit voivat kertoa 

hermovauriosta. Jos käsien kohdalla testit epäonnistuvat, voi hermovaurio olla 

selkäydintasolla. Potilaan hengitystä tulee tarkkailla erityisesti, jos selkäydinvaurio on 

korkealla, sillä hengityslihasten toiminta voi olla vajavaista. (Castrén ym. 2010: 441.) 

 

Avomurtumat vuotavat enemmän ja ovat vaikeahoitoisempia, minkä vuoksi myös 

umpimurtumat on tuettava huolellisesti, jotta ne eivät pääse rikkomaan ihoa. 

Vammaenergia vaikuttaa myös luunmurtumien hoitoon, sillä suurempi energia aiheuttaa 

useammin pirstaleisen murtuman ja pehmytkudosvaurio on laajempi. Erityisesti 

vanhuksilla myös pienempi energia aiheuttaa herkemmin murtumia haurastuneisiin 

luihin. Raaja on tuettava hyvin lisävaurioiden ja -vuodon estämiseksi. Nilkan 

umpimurtumaa lukuun ottamatta niveliä ei reponoida, ellei verenkierto ole vaarantunut.  

Haavat, jotka ovat vain muutaman millimetrin syvyisiä ja joissa ei epäillä valtimovuotoa, 

voidaan hoitaa paikan päällä. (Castrén ym. 2012: 280–282.) 

 

Massiivisen verenvuodon yhteydessä potilaalle kehittyy hypovoleeminen sokki, kun 

veritilavuudesta on menetetty 40 % ja kiertävä verivolyymi ei riitä enää kudosperfuusion 

takaamiseksi. Elimistö pyrkii kompensoimaan tilannetta supistamalla pieniä laskimoita ja 

ohjaamalla verenkierron tärkeisiin sisäelimiin, jolloin myös sydämen syketaajuus 

nousee. Sisäisen verenvuodon määrä voi olla jopa usea litra ilman, että sitä ulospäin 

huomaa (ks. taulukko 4). Äkillisessä vuodossa kehon kompensaatiomenetelmät eivät 

ehdi toimia niin nopeasti, jolloin sokin oireet ilmenevät voimakkaammin kuin hitaassa 

verenvuodossa. (Kuisma ym. 2013: 428.) 

 

Aluksi sokin oireita voi olla vaikea tunnistaa, sillä potilaan korkea syke voi johtua myös 

tilanteen aiheuttamasta stressistä. Muita oireita ovat tyypillisesti kylmänkalpea iho, 

sykkeen heikkous, kasvanut hengitysfrekvenssi, matala verenpaine ja tajunnantason 

aleneminen. Riippuen siitä, mihin veri vuotaa, potilaalla voidaan havaita esimerkiksi iso 

ja pehmeä vatsa, vaimentuneet hengitysäänet tai muuta kudosturvotusta. Erityisesti 

lapsipotilaalla voi ilmetä elimistön kuivumisen merkkejä. Sisäistä verenvuotoa on syytä 

epäillä, mikäli potilaalla on sokin oireet ja hän on takykardinen, eikä ulkoista verenvuotoa 

näy. (Alanen ym. 2017: 225; Kuisma ym. 2013: 429, 528.) 
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Taulukko 5. Viitteellinen taulukko eri löydösten esiintymisestä hypovolemian 

vaikeusasteen mukaan (Kuisma ym. 2013: 524; Castrén 2012: 167). 

 

 1. aste 2. aste 3. aste 4. aste 

Verenhukka < 750 ml 750-1500 ml 1500-2000 > 2000 ml 

Osuus 
veritilavuudest
a (n. 4 500 ml) 

< 15 % 15-30 % 30-40 % > 40 % 

Verenpaine Normaali Normaali Laskenut 
Laskenut 
selvästi 

Syketaso Normaali > 100 > 120 > 140 

Lämpöraja Ranne Kyynärvarsi Olkavarsi Vartalo 

Tajunta Normaali 
Normaali / 
levoton 

Sekava Unelias / tajuton 

 

 

Tajuissaan olevan potilaan haastattelu antaa tärkeää tietoa ja auttaa arvioimaan potilaan 

tilaa mm. puheen selkeyden ja asiallisuuden perusteella. Potilaan anamneesissa eli 

esitietojen selvittämisessä keskitytään potilaan oirekuvaan. Perussairauksista kannattaa 

huomioida sydän- ja verenkiertoelimistöön sekä veren hyytymistekijöihin vaikuttavat 

lääkkeet ja muistaa, että tapahtumien taustalla voi olla sairaskohtaus. Erityisesti 

lääkeaineallergiat tulee selvittää.  Potilaan hoitohistoriaa on hyvä kysyä, sillä jo aiemmin 

vammautunut alue vammautuu herkästi uudelleen. Potilaan lisäksi voi haastatella 

esimerkiksi omaisia tai sivullisia. (Kuisma ym. 2013: 522; Alanen ym. 2017: 21, 55, 227–

228.) 

 

Käytännössä ABCDE-protokollasta ja muista työkaluista huolimatta kokenut ensihoitaja 

tutkii eri osa-alueet samanaikaisesti. Potilaan tila, asento ja hoitoympäristö saattavat 

vaikuttaa tutkimusjärjestykseen, jota täytyykin tarvittaessa soveltaa tilanteen mukaan. 

Tilanarvioon kuuluu löydösten lisäksi ensihoitajan saama yleisvaikutelma. Näihin 

vaikuttavat potilaan käytös, liikkuminen, kivuliaisuus ja yleisvointi, ja samalla 

ruumiinrakenne ja ulkonäkö otetaan huomioon. Yksittäinen, esimerkiksi jo ensiarviossa 

löydetty vamma, ei myöskään saisi viedä huomiota potilaan systemaattiselta ja 

huolelliselta tutkimiselta. Vammamekanismista ja potilasryhmästä riippumatta samat 

tilanarvion periaatteet toimivat jokaisella potilaalla, ja tutkiminen ja hoito pitäisi toteuttaa 
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huolellisesti mutta hetkeäkään hukkaamatta. (Alanen 2017: 23, 208; Castrén ym. 2012: 

150–153; Kuisma ym. 2013: 121; Ångerman 2017.) 

 

Potilaan peruselintoimintojen riittävyys on aina arvioitava, vaikka potilas vaikuttaisi 

hyvävointiselta. Mikäli ensihoitajalle jää epäilys potilaan henkeä uhkaavasta tilanteesta, 

on potilas kuljetettava jatkotutkimuksiin ja -hoitoon mahdollisimman nopeasti. Löydösten 

puuttumisesta huolimatta potilas on tutkittava sairaalassa vammamekanismin ja -

energian perusteella, esimerkiksi korkean pudotuksen jälkeen. (Alanen ym. 2017: 208; 

Castrén 150.) 

 

Tavanomaisesta toimintamallista poiketen suuronnettomuustilanteessa potilaiden 

kohtaaminen aloitetaan primaariluokittelulla, jossa potilaat luokitellaan nopeasti kolmeen 

kiireellisyysryhmään ja menehtyneisiin. Tällöin aikaa ei tuhlata yksittäisen potilaan 

hoitoon, vaan kartoitetaan potilaiden määrä ja hoidon tarve. Primaariluokittelun tekee 

yleensä ensimmäinen paikalle saapunut yksikkö. Onnettomuuspaikasta tehdään nopea 

yleiskatsaus, jonka perusteella arvioidaan potilaiden määrä ja annetaan 

suuronnettomuusilmoitus. Luokitteluun käytetään noin 20 sekuntia per potilas.  Ainoat 

toimenpiteet primaariluokittelun aikana ovat ilmateiden avaus, kylkiasento ja massiivisen 

verenvuodon tyrehdyttäminen. Näiden lisäksi primaariluokittelussa potilaasta 

huomioidaan syketaajuus, hengitystaajuus ja potilaan tajunnan taso. Primaariluokitellun 

jälkeen tehdään yksityiskohtaisempi sekundaariluokittelu potilaan vammojen ja 

elintoimintojen perusteella. Sekundaariluokittelun tekee mahdollisuuksien mukaan 

ensihoitolääkäri suurimman hyödyn saavuttamiseksi. Luokittelujohtajana toimii yleensä 

hoitotason ensihoitaja, joka määrää yksiköiden tehtävän, esimerkiksi kentällä 

aloitettavan ensihoidon tai potilaiden kuljetuksen jatkohoitoon. (Kuisma ym. 2013: 708–

711.) 
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4 Opinnäytetyön toteutus 

 

4.1 Tiedonhaku 

 

Opinnäytetyön tiedonhaussa käytettiin Eric, Cinahl, Medic ja Terveysportti –tietokantoja 

ja portaaleja. Hakusanoina käytettiin keskeisiä käsitteitä ja oppimisprosessiin liittyvää 

sanastoa. Tiedonhaun hakusanoja ovat muun muassa vammapotilas, vamma, 

vammapotilaan tutkiminen, trauma patient, trauma assessment ja ensiarvio.  Aineistoa 

karsittiin lähinnä otsikon ja tiivistelmän perusteella. Aineistoa rajattiin pois niiden 

tutkimusten ja artikkeleiden pohjalta, jotka eivät liittyneet opinnäytetyön aiheeseen. 

Aineistoa hakiessa käytettiin myös käsinhakumenetelmää. Itse opiskelumateriaali 

perustuu suurimmaksi osaksi ensihoidon kirjallisuuteen. Lähteenä käytettiin tutkimusten 

lisäksi hoitosuosituksia ja Duodecimin sanastoa 

 

Tietoa haettiin hoitotyön lisäksi myös kasvatusalan tietokannoista (Eric, Cinahl, 

Duodecim), jotta saatiin näyttöä siitä, millä tavalla oppimista voi tukea. Varsinkin uusissa 

tutkimuksissa keskityttiin paljon e-oppimiseen, ja nämä tutkimukset rajattiin pääosin pois. 

Haun rajaaminen koettiin vaikeaksi, sillä aiheesta haluttiin erilaisia näkökulmia. 

Hakutuloksia tuli todella paljon, joten tuloksista jouduttiin karsimaan paljon tutkimuksia, 

joita ei käyty läpi.  

 

Tietoa haluttiin löytää laajalta alueelta, joten kuvauksen muodostamisessa 

vammapotilaan tutkimisesta hyödynnettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus on yksi yleisemmin käytettyjä kirjallisuuskatsaustyyppejä. Siinä 

aineistot ovat laajoja ja tutkittava asia kuvataan laaja-alaisesti. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus jakautuu vielä kahteen tyyppiin, joista tässä opinnäytetyössä 

käytettiin integroitua kirjallisuuskatsausta. Integroivassa kirjallisuuskatsauksessa aihetta 

päästään kuvaamaan monipuolisesti samalla tarkastellen ja arvioiden tutkittavaa 

aineistoa. Siinä yhdistyvät systemaattinen ja narratiivinen kirjallisuuskatsaus. (Salminen 

2011: 6–9.)  

 

Integroivaa kirjallisuuskatsausta ohjaa sen prosessimainen eteneminen. Prosessin 

etenemisessä on viisi vaihetta, joita ovat tyypillisesti tutkimusongelmien nimeäminen, 

analysoitavan aineiston keruu, aineiston laadun arviointi, aineiston analysointi ja tulkinta 

sekä tulosten esittäminen. Integroitu kirjallisuuskatsaus tuo tarkemmin suunnitellun ja 



18 

  

jäsennellyn katsauksen kuvailevaan tiivistelmään tutkitusta aiheesta. (Stolt – Axelin – 

Suhonen 2015: 13, 110.) 

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analysoinnissa päädyttiin hyödyntämään soveltuvin osin sisällönanalyysia. 

Sisällönanalyysi voidaan määrittää sellaiseksi menettelytavaksi, jossa analysoidaan 

aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti ja kuvaillaan tutkittavaa ilmiötä. 

Opinnäytetyössä käytetään induktiivista eli aineistolähteistä sisällönanalyysiä, jossa 

edetään aineiston ehdoilla ja saadaan muodostettua yleiskäsitteen avulla käsitteitä. 

Tässä opinnäytetyössä tiedonhaun perusteella saadusta aineistosta etsittiin vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, joiden perusteella muodostettu kuvaus on esitetty luvussa 3 ja 

alaluvussa 4.3. (Kyngäs – Elo – Pölkki – Kääriäinen –  Kanste 2011: 139.)  

 

4.3 Opiskelumateriaalin kehittäminen 

 

Olennaista oppilaiden mielenkiinnon herättämisessä ja oppimisprosessiin 

sitoutumisessa on sisällyttää opetukseen aktiivisia opetusmenetelmiä. Osatekijänä 

opiskelijan motivaatiolle on itseohjautuva opiskelu. Tutkimukset tukevat sitä, että 

opiskelijat tarvitsevat opiskeluunsa stimulointia, realistisuutta ja viihdykettä pelkän 

lukemisen ja luennoimisen sijaan. Tällöin opiskelija pyrkii tunnistamaan 

oppimistarpeensa ja tavoitteensa ja valitsemaan käyttämänsä oppimistavan sekä 

arvioimaan omaa osaamistaan. Opiskelijoita motivoivat keinot sekä uuden tiedon 

yhdistäminen jo aiemmin opittuun syventävät oppimiskokemusta. Opiskelijan 

ongelmanratkaisukyvyt ja kriittinen ajattelu kehittyvät. Aktiivinen opetusmetodi tekee 

sen, ettei opiskelija vain ota tietoa vastaan, vaan pyrkii ymmärtämään periaatteita ja 

soveltamaan tietoa käytännössä. (Samson 2015; Day-Black 2015.)  

 

Toisessa tutkimuksessa tulee esille, että sairaanhoitajaopiskelijoiden oppiminen parantui 

niin sanotulla "Flipped Classroom" opetusmenetelmällä, joka auttaa opiskelijoita 

kehittymään aktiivisiksi opiskelijoiksi. Flipped Classroom –metodissa annetaan 

opiskelumateriaalia jo ennen oppituntia ja oppitunnilla aktivoidaan opiskelijoita 

interaktiivisilla toiminnoilla. Interaktiivisia toimintoja ovat esimerkiksi keskustelu, 

aktiviteetit kuten tietovisat ja kysymysten pohtiminen. (Singla – Saini – Kaur 2016.) 

Kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun opettaminen rohkaisee opiskelijoita ja tuo heille 
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paremman ymmärryksen syy-seuraussuhteille ja parantaa päättelytaitoa sekä asioiden 

kyseenalaistamista (Kivunja 2014). 

 

Tutkimustietoon perehtymisen ja pohdinnan jälkeen opinnäytetyö päädyttiin 

toteuttamaan muistiinpanojen, taulukoiden, kysymysten sekä potilas-case tehtävien 

muodossa. Ajatuksena oli luoda monipuolinen materiaalipaketti, jossa oleelliset asiat 

kerrataan useampaan otteeseen eri muodoissa ja eri tavoilla. Tehtävät toteutettiin niin, 

että niitä saatettiin harjoitella joko itsenäisesti, opiskelukaverin kanssa tai opettajan 

johdolla. Tarkoituksena oli luoda materiaalia, jossa yhdistyvät itsenäinen ulkoa opettelu, 

suullinen kertaus sekä ongelmaratkaisun ja yhteistyön harjoittelu. Opiskelumateriaalia 

voi käyttää hyväksi myös Flipped Classroom –tyylisessä opiskelussa, jolloin opiskelijat 

ensin tutustuvat teoriaan ja valmistautuvat oppituntiin tehtävien avulla. Virallisesta 

opiskelumateriaalista tehtiin Power Point –esitys. Opiskelumateriaalin liitteistä löytyy 

Word tiedostomuotoinen versio (ks. liite 3). 
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5 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana otettiin huomioon ja noudatettiin hyviä tieteellisen 

käytännön periaatteita. Näitä keskeisiä lähtökohtia hyvälle tieteelliselle käytännölle ovat 

rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä. Tutkimuksen tiedonhankinnassa 

kuuluu käyttää tutkimuksen kriteereihin sopivia tiedonhankintamenetelmiä ja sopimus 

tutkimussuunnitelmasta tulee täyttää. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)  

 

Tässä opinnäytetyössä käytettävä ensihoidon teoria pohjautuu tutkittuun tietoon, ja 

lähteenä käytettiin alan oppikirjoja, hoitosuosituksia sekä tieteellisiä julkaisuja. Lähteistä 

pyrittiin löytämään kattava ja mahdollisimman luotettava materiaali opinnäytetyön 

pohjaksi. Materiaalia rajattiin tarvittaessa ajoitusten mukaan, etsien mahdollisimman 

uutta tietoa. Tiedonhakuun pyrittiin käyttämään paljon aikaa, jotta saatiin 

mahdollisimman kattava ja luotettava teoriapohja. 

 

Teorian luotettavuuteen vaikuttaa eri tutkimuksista ja lähteistä löydettyjen tulosten 

samankaltaisuus. Opinnäytetyön lähteisiin otettiin myös ulkomaalaisia tutkimuksia, joten 

luotettavuus voi kärsiä toimintamallien kansainvälisisistä eroavaisuuksista. Lähteitä 

käytettiin soveltuvin osin, ja opinnäytetyössä huomioitiin pääasiassa Suomessa käytetyt 

hoito-ohjeet.  

  

Lähteinä käytettyjä materiaaleja tutkittiin puolueettomasti ja opinnäytetyön raportti ja 

opiskelumateriaali pyrittiin kirjoittamaan mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti, 

jolloin tulkinnanvaraisia väärinkäsityksiä ei synny. Opinnäytetyön opiskelumateriaali 

tulee Metropolian Ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden käyttöön ilman 

rahallista korvausta. 

 

Tutkittuun tietoon perustuvat käytännöt ja ohjeistukset parantavat terveydenhuoltoa ja 

luovat sujuvamman prosessin potilastapauksia varten. Käytäntöjä luodessa tärkeä tekijä 

on eri tahojen välinen yhteistyö – tällöin vaatimukset suosituksille ovat korkeammat ja 

soveltuvat paremmin koko potilasryhmän hoitoon. (Wagar 2014.)  

 

Opinnäytetyön luotettavuutta mietittäessä tulee ottaa huomioon, että opinnäytetyö on 

toteutettu ensihoidon opiskeluvaiheessa, vaikkakin yhteistyössä opettajien kanssa.  

Opinnäytetyö pohjautuu tieteellisten kriteereiden täyttämiin ja eettisesti kestäviin 
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tutkimuksiin sekä alan oppikirjoihin, joten kaikki tässä opinnäytetyössä esitettävät asiat 

perustuvat tutkittuun tietoon.  
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6 Pohdinta 

 

Opinnäytetyön opiskelumateriaalista haluttiin tiivis, mutta kattava paketti vammapotilaan 

tutkimisesta. Aiheesta löytyy paljon hyviä lähteitä, ja tämän opinnäytetyön sekä 

opiskelumateriaalin tehtävänä on yhdistää tiivistetysti kaikki tärkeimmät asiat helposti 

opiskeltaviksi.  Opiskelumateriaalissa päädyttiin tekemään luentomainen Power Point –

esitys, joka sisältää mm. luetteloita, taulukoita ja muistisääntöjä. Opiskelumateriaalin 

lopussa olevilla kysymyksillä pyritään vielä herättämään opiskelijaa omaan ajatteluun ja 

saamaan opiskelijalle mahdollisimman hyvä oppimistulos. Materiaalin tarkoituksena on 

toimia ennen tuntia käytävänä tietoiskuna sekä kertausmateriaalina. Opinnäytetyön 

tavoitteet toteutuivat hyvin. 

 

Opinnäytetyö aloitettiin syksyllä 2017 opinnäytetyön suunnittelulla ja opinnäytetyön 

toteutusta ja raportointia jatkettiin keväällä ja syksyllä 2018.  Alusta asti opinnäytetyölle 

pyrittiin luomaan realistinen aikataulu, joka mahdollisti hyvän tiedonhaun, opinnäytetyön 

raportin kirjoittamisen sekä opiskelumateriaalin kehittämisen.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset rajasivat opinnäytetyötä. Aihe rajautui teorian osalta 

pelkästään vammapotilaan tutkimiseen, joka oli osittain haastavaa. Haastava osuus 

opinnäytetyön teossa oli keskittyä pelkkään rajattuun aiheeseen, sillä tutkiminen ja 

hoitaminen voi tapahtua ensihoidossa limittäin, ja hoidon vaikutukset voivat vaikuttaa 

tutkimuksen jatkoon. Selvä rajaus oli kuitenkin tarpeellinen, ja selkeytti tiedonhakua sekä 

opinnäytetyön toteutusta. Opinnäytetyöhön päätettiin ottaa mukaan vammapotilaasta 

mahdollisesti esille tulleita löydöksiä, mutta hoidollinen osuus rajattiin pois. Myös oma 

mielenkiinto aihetta kohtaan vaikeutti opinnäytetyön rajaamista.  

 

Opinnäytetyön tekeminen syvensi omaa oppimista aiheesta. Aihe oli alusta asti 

mielenkiintoinen, ja tulevaisuutta ajatellen erittäin hyödyllinen. Varsinkaan vaikea 

vammapotilas ei ole ensihoidossa yleinen, vaan tulee useimmiten yllättäen. Etenkin 

kohdatessa kiireellistä hoitoa vaativa potilas, tarvitaan ensihoitajan nopeaa ja 

systemaattista toimintaa ja päätöksentekoa. Näiden toteutuminen ei ole mahdollista 

ilman riittävää koulutusta ja harjoittelua.  

 

Tätä opinnäytetyötä voisi jatkossa kehittää tutkimalla yksittäisiä aihealueita, löydöksiä tai 

vammoja ja kehittämällä niistä omaa opiskelumateriaalia.  Opinnäytetyötä tehdessä mm. 

vammapotilaan selän tutkiminen ja tukeminen koettiin vaikeaksi aiheeksi. Kuten tässä 
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opinnäytetyössä otettiin esille, voi selän tutkiminen vammapotilaan kohdalla olla 

haastavaa, ja ensihoidossa rankavammaepäilyn takia voi tulla turhia tukemispäätöksiä. 

Hyvä opiskelu aiheesta jo ensihoidon koulutuksen aikana, valmistaa ensihoitajaa tuleviin 

kohtaamisiin vammapotilaan kohdalla. Vammapotilaan selän tutkimisesta ensihoidossa 

löytyi jonkin verran ristiriitoja sekä muuttunutta tietoa, joten laajempi tutkimus ja 

kirjallisuuskatsaus tai jopa opiskelumateriaali aiheesta olisi tarpeellinen.  

 

Opinnäytetyön aikataulun ja laajuuden puitteissa ei ollut mahdollista käsitellä 

vammapotilaan hoitamista. Opiskelumateriaalia tehdessä protokollien ja muistisääntöjen 

soveltaminen käytännössä ja yhdistäminen potilaan hoitoon ja muuttuvaan tilanteeseen 

koettiin vaikeaksi. Opinnäytetyössä keskityttiin tutkimisen yhteydessä lähinnä 

perustason valmiuksiin, ja vammapotilaan hoitoa tutkiessa voisi aiheeseen yhdistää 

hoitotason ensihoidon tuomat piirteet kuten lääkitys ja erilaiset toimenpiteet kentällä. 

Opiskelumateriaalia voisi kehittää hyödyntäen e-oppimista; opiskelu olisi 

mielekkäämpää esimerkiksi pelin muodossa. 

 

Vammapotilaan tutkimisesta ja hoidosta olisi hyvä suunnitella esimerkiksi kattava 

simulaatioharjoitus. Tilanne voisi alkaa esimerkiksi tehtäväkoodin saamisella, ja 

harjoituksen edetessä ensihoitajaopiskelijat saisivat lisätietoja potilaasta. Opiskelijan 

tulisi itse miettiä oppimansa teorian pohjalta, miten lähtee tutkimaan ja mitä hoitaa 

ensimmäisenä sekä harjoitella itsenäistä päätöksentekoa. Tällöin opiskelija pääsisi 

harjoittelemaan taitojaan käytännössä, mikä vahvistaisi oppimista ja valmistaisi oikeaan 

potilastilanteeseen. Hyvin opiskeltu teoria ja käytännön harjoittelu yhdessä takaavat 

hyvät valmiudet tulevaan työhön. 
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Tiedonhakuprosessin kuvaus 

 

Tietok
anta 

Hakusanat, 
hakusana-
yhdistelmät 

Valinta- ja 
poissulkukritee
rit  

Osumie
n määrä 
(kpl) 

Valinta 
otsikon 
perusteel
la (kpl) 

Valinta 
tiivistelm
än 
perusteel
la (kpl) 

Valinta 
koko-
tekstin 
perusteel
la (kpl) 

Eric Learning 

2014 jälkeen 
julkaistut, koko 
teksti, higher 
education 

1467 10 7 3 

Cinahl 

teaching 
strategies or 
teaching 
methods 

2015 jälkeen 
julkaistut, koko 
teksti, englanti, 
Academic 
journals 

1701 8 4 2 

Cinahl 
trauma 
assesment, 
NOT pain 

full text, english 
language, 2008 
jälkeen julkaistut 

91 5 3 0 

Cinahl 
Trauma patient* 
AND 
assessment 

Hakusana 
otsikossa, full 
text, english, 
2003 jälkeen 
julkaistut 

11 4 2 0 

Cinahl 
Assessment of 
trauma patient* 

TI title, full text 53 5 3 2 

Cinahl 
Load and go or 
scoop and run 
and trauma 

TI title, full text 111 2 2 1 

Cinahl 

Trauma and 
spine and 
prehospital and 
assessment 

2013 jälkeen 
julkaisutut,  

16 3 1 1 
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Yhteenveto mukaan valituista tutkimuksista 

 

Artikkelin 
tekijä(t), 
vuosi, maa 

Tutkimuksen nimi 
Tutkimuksen 
tarkoitus 

Tutkimusmenetelm
ä, otoskoko (n=) 

Tutkimuksen 
keskeiset tulokset 

Samson, 
2015, 
Kanada 

Fostering Student 
Engagement: Creative 
Problem-Solving in 
Small Group 
Facilitations  

Selvittää 
opiskelijoiden 
sitoutumista ja 
motivaatiota 
ongelmakeskeis
essä 
opetuksessa ja 
oppimisessa 

Laadullinen 
tutkimus, otoskoko 
ei tiedossa 

Aktiiviset ja 
opiskelijoita 
motivoivat 
strategiat 
kehittävät 
ongelmanratkaisu
kykyä. 

Day-Black, 
2015, 
Yhdysvallat 

Gamification: An 
Innovative Teaching-
Learning Strategy for 
the Digital Nursing 
Students in a 
Community Health 
Nursing Course 

Kuvata pelien 
käyttämistä 
opiskelumetodin
a 
sairaanhoitajan 
opinnoissa 

Kirjallisuuskatsaus 

Pelien käyttö 
opetusmetodina 
parantaa 
motivaatiota 
opiskeluun ja voi 
parantaa 
oppimista 

Singla – 
Saini – 
Kaur, 2016, 
Intia 

Evaluating the flipped 
Vs traditional teaching 
teaching method on 
student nurse's 
performance  

Eri 
opetusmetodien 
vertaaminen 

Määrällinen 
tutkimus, 
koeasetelma 
n = 73 

Flipped 
Classroom 
opetusmenetelmä
llä saatiin 
parempia 
oppimistuloksia 

Kivunja, 
2014, 
Australia 
 

Innovative Pedagogies 
in Higher Education to 
Become Effective 
Teachers of 21st 
Century Skills: 
Unpacking the 
Learning and 
Innovations Skills 
Domain of the New 
Learning Paradigm  

Mitata oppijan 
työskentelyä 
itseohjautuvass
a opiskelussa 
behavioraalisten 
ja 
metakognitiiviste
n keinojen 
avulla. 
 

Määrällinen 
tutkimus, n = 32 
 

Menestyvien ja 
vähemmän 
menestyvien 
oppijoiden välillä 
voidaan todeta 
ero, mutta aihe 
vaatii vielä 
tarkempaa 
tutkimista. 
 

Frink – 
Lechler –
Debus – 
Ruchholtz2
017, Saksa    

Multi trauma and 
emergencyroom 
management  

Kirjallisuuskatsa
us sairaalassa 
tapahtuvan 
vakavasti 
loukkaantuneide
n akuuttihoidon 
pääperiaatteista 

Kirjallisuuskatsaus 

Hoito tulisi 
tapahtua ABCDE-
protokollan 
mukaisesti 

Fischer – 
Matheiken 
2001, 
Yhdysvallat 

The history of the 
Glasgow Coma Scale: 
Implications for 
practice 

Osoittaa GCS:n 
perusperiaatteet 
ja se, miten sitä 
voidaan 
parhaiten 
käyttää 
hoitotyössä, 

Artikkeli 

GCS on käytetyin 
ja soveltuvin 
maailmanlaajuine
n työkalu 
tajunnantason 
määrittelemiseen, 
vaikka onkin vain 
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erityisesti 
vaikeasti 
arvioitavien 
vammojen 
kohdalla. 

yksi tilan 
arvioimiseen 
käytetyistä 
menetelmistä. 

Cole 2004, 
Iso-
Britannia  

Assessment and 
management of the 
trauma patient 

Antaa yleiskuva 
vammapotilaan 
ensiarviosta ja 
varhaisesta 
hoidosta. 

Artikkeli 

Vammapotilaan 
tilan arvioimiseen 
ja hoitamiseen 
tarvitaan 
organisoitu tiimi. 
Hoitajalla olisi 
suositeltavaa olla 
systemaattinen 
lähestymistapa 
päivystyspoliklinik
alle saapuvan 
potilaan hoitoon. 

Haas – 

Nathens 

2008, 

Kanada  

Pro/con debate: Is the 

scoop and run 

approach the best 

approach to trauma 

services organization? 

Vertailee 
potilaan nopean 
kuljetuksen ja 
ensihoitokohtee
ssa vietetyn ajan 
hyötyjä ja 
haittoja 

Laadullinen 
tutkimus 

Nopean 
kuljetuksen 
hyödyllisyys 
vaihtelee 
kohteessa 
riippuvista 
asioista, kuten 
jatkohoitopaikan 
läheisyydestä ja 
ensihoitajan 
kokemuksesta. 

Brinke – 

Gebbink – 

Pallada – 

Saltzherr – 

Hogervorst

, – 

Goslings 

2018, 

Hollanti 

Value of prehospital 

assessment of spine 

fracture by paramedics 

Tutkimus 
ensihoitajien 
arvioinneista 
potilaiden 
selkärankavam
moista 

Tulevaisuuteen 
suuntautuva 
joukkotutkimus, 
n=190 

Ensihoitajat eivät 
pysty arvioimaan 
potiladen 
selkärankavamma
a täsmällisesti 
vammamekanismi
n ja kliinisten 
löydösten 
perusteella. 
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Vammapotilaan tutkiminen: opiskelumateriaali ensihoitajille 

 

Opiskelumateriaali: Vammapotilaan 
tutkiminen 
 

 
Ensiarvio 
 

Potilaan ensiarvion tavoitteena on elintoimintojen karkea ja nopea arvio ABCDE-

protokollan mukaan.  

 

cABCDE 
 

catastrophic bleeding = massiiviset verenvuodot 

➔ Näkyykö massiivisia verenvuotoa 

Airway = hengitystie 

➔ Ovatko ja pysyvätkö hengitystiet auki? 

➔ Tuntuuko ilmavirta? 

Breathing = hengitystie 

➔ Puhuuko potilas lauseita, sanoja vai ei ollenkaan? 

➔ Näkyykö hengitysliikkeitä? 

Circulation = verenkierto 

➔ Tuntuuko syke ja mikä on syketaajuus? 

Disability = tajunnantaso 

➔ Onko potilas hereillä? 

➔ Miten potilas reagoi – kipuun, puheeseen vai ei ollenkaan? 

Expose/environment = paljastaminen, ympäristö, “kaikki muu” 

➔ Vammapotilaan riisuminen, vamma-alueiden paljastaminen 

➔ Saadaanko ympäristöstä lisätietoja potilaasta ja   vammamekanismista 

➔ Työ- ja potilasturvallisuus 
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➔ Tarkempi tutkimus 

 

Load and go vai stay and play? 
 

• Potilaan vammat, ensihoitajien osaaminen, kuljetusmatka vaikuttavat siihen, 

kuinka paljon aikaa kannattaa käyttää kohteessa 

• Mikäli potilas voi saada parantavan hoidon vain sairaalassa, nopea kuljetus 

hyödyttää potilasta enemmän kuin paikalla annettu hoito 

➔ Ensihoitokohteessa potilaalle tehdään tarvittavat ja henkeä pelastavat 

hoitotoimenpiteet (esim. elvytys, defibrillointi, lisähapen anto). 

 

GCS 
 

Glasgow Coma Scale, Glasgow’n kooma-asteikko, on yleisin käytetty pisteytys potilaan 

tajunnantason arviointiin. 

 

 6 pistettä 5 pistettä 4 pistettä 3 pistettä 2 pistettä 1 pistettä 

Silmien 
avaaminen 
(4 pistettä) 

 
 spontaani

sti 
kehotukse
sta 

kivulle ei vastetta 

Puhevaste 
(5 pistettä) 

 
asiallinen sekava irrallisia 

sanoja 
ääntelee ei vastetta 

Liikevaste 
(6 pistettä) 

noudattaa 
kehotuksi
a 

paikantaa 
kivun 

väistää 
kivun 

koukistaa 
raajoja 
kivulle 

ojentaa 
raajoja 
kivulle 

ei vastetta 

 
RTS 
 

Revised Trauma Score –pisteytyksen mukaan yli 12 pistettä merkitsee vakavaa 

elintoimintojen häiriötä. 

 

GCS Systolinen verenpaine 
(mmHg) 

Hengitysfrekvenssi 
(/min) 

Pisteet 

13-15 > 89 10-29 4 
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9-12 76-89 > 29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

 

Ennen tarkennettua tilanarviota pyydetään lisäapua, mikäli  

• Potilas on eloton 

• Potilas on tajuton eikä torju kipua tai GCS on 9 

• Rannesyke ei tunnu 

• Hengitystaajuus on yli 30/min tai 8/min tai potilas jaksaa puhua vain lyhyitä 

lauseita 

• Erityisesti kasvojen, kaulan tai rintakehän alueen vammoissa 

• Hengitysteitä tukkii vierasesine 

• Potilaalla on laaja, yli 20 % palovamma 

• Potilaalla on terävä vamma tai kontrolloimaton sisäinen tai ulkoinen verenvuoto 

tai 

• Kyseessä on monivammapotilas. 

 

Ensiarvion jälkeen potilaalle tehdään vähintään perustutkimukset 

• RR 

• Syketaajuus 

• EKG 

• Puhalluskoe 

• Korvalämpö 

• Verensokeri (alentunut tajunnantaso) 

• EtCO2 (intuboitu potilas) 

 

Tarkennettu tilanarvio ja vammapotilaan 
systemaattinen tutkiminen 
 

RTA 

 

1.     Pää ja niska 
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2.     Rinta/selkä 

3.     Vatsa 

4.     Lantio 

5.     Jalat ja kädet 

 

RiVaLaiSeR 

 

1.     Rinta 

2.     Vatsa 

3.     Lantio 

4.     Aivot (pää) 

5.     Selkä 

6.     Raajat 

 

Hoitovastuussa oleva ensihoitaja tutkii pään sekä pupillit ja tukee niskaa ja päätä 

tutkimuksen ajan. 

 

Pää ja niska 
 

• Tunnustellaan kallo sekä kasvon luut kauttaaltaan 

• Tarkistetaan välillä, onko käsineissä verta 

• Katsotaan pupilleista valoreaktio, koko ja symmetrisyys 

• Tarkistetaan vuodot ja vammat korvasta, nenästä tai suusta 

• Tunnustellaan niskan ja kaulan alue ja katsotaan ulkonäkö 

• Tarvittaessa niskan tukeminen  
 

➔ Mahdolliset löydökset 

• Murtumat ja muut ulkoiset vammat 

• Epäilys kallonpohjan murtumasta 

• Merkit hengitysteiden tukkeutumisesta tai hengitystiepalovammasta 

• Trakean siirtyminen jänniteilmarintaan viitaten 
 

Rinta ja selkä 
 

• Katsotaan rintakehän liike, symmetrisyys ja hengitystaajuus 
• Tunnustellaan rintakehän stabiliteetti 
• Kuunnellaan hengitysäänet 
• Tutkitaan selkä siirron ja tukemisen yhteydessä 

• Tarkistetaan iho, palpoidaan kylkiluut, mutta ei nikamia 
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• Tarkistetaan välillä, onko käsineissä verta 
 

➔ Mahdolliset löydökset 
• Rintakehän vammat (ilma-, veri- tai jänniteilmarinta) 
• Rintakehän turvotus ihon alle kerääntyneestä ilmasta ja painamalla tuntuva 

nariseva tuntemus, “krepitaatio”, merkkinä ilmarinnasta 
• Hiljentyneet hengitysäänet, epäsymmetrisyys 
• Aristukset ja murtumat, muut ulkoiset vammat 

 

Vatsa 
 

• Tunnustellaan alueittain 

• Tunnustellaan vatsan pehmeys  

• Tunnistetaan kipukohdat 

• Katsotaan turvotukset ja ulkoiset vammat 

 

➔ Mahdolliset löydökset 

• Lävistävät vammat 

• Pinkeä vatsa 

• Turvonnut ja pehmeä vatsa 

 

Lantio 
 

• Kokeillaan stabiliteettia vain kerran 
• Vältetään kovaa painamista ja lisävammojen syntymistä 
• Katsotaan jalkojen asentoa 
 

➔ Mahdolliset löydökset 
• Lantion murtuman merkit 
• Kiertymät 
• Jalan lyhentymät 
• Epästabiili lantio 

 

Jalat ja kädet 
 

• Tunnustellaan lihakset ja luiden stabiliteetti  
• Tarkistetaan nivelten liike  
• Tarkistetaan pulssit, lämpörajat, värit, tunnot, liikkeet, voimat sekä löydösten 

symmetrisyys 
 

➔ Mahdolliset löydökset 
• Murtumat ja epästabiilit raajat 
• Ulkoiset vammat 
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• Korkeat lämpörajat ja pulssin puuttuminen 
• Tunnon puuttuminen 

 

• Huomioidaan löydösten yhteys selkäydinvaurioihin sekä neurologisiin ongelmiin 
 

Korkean riskin löydökset 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriittinen tila Löydökset 

Massiivinen verenvuoto (sisäinen ja 
ulkoinen) 

Ulkoiset verenvuodot maassa tai vaatteissa 
Sokin oireet 

Jänniteilmarinta 

Rintakehän vamma 
Puuttuva hengitysääni 
Paheneva hengitysvaikeus 
Epävakaa verenkierto 
Trakean siirtyminen 
Krepitaatio 

Hengitysteiden tukkeutuminen 

Vierasesine hengitysteissä 
Leukaluun murtuma 
Kaulan alueen vamma 
Hengitystiepalovamma 

Hypotermia (vammautumisesta 
johtuva) 

Pitkä liikkumattomuus ja verenkierron 
heikentyminen 
Kalpeus, vilunväristykset, matala lämpö 

Lantion murtuma 
Voimakkaan sisäisen verenvuodon oireet 
Jalkojen kiertymät 

Kallovamma 
Vammatutkimuksen perusteella 
Likvor-vuodot 
Pupillien muutokset 

Niska- ja selkärankavamma 
Vammamekanismi 
Vamman merkit niskasta tai selkärangasta 
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Potilasta haastatellaan ja yleisvointi huomioidaan tutkimisen ja yksittäisten löydösten 

lisäksi. Kokenut ensihoitaja suorittaa potilaan arvion limittäin.  

 

Viitteellinen taulukko eri löydösten esiintymisestä hypovolemian vaikeusasteen mukaan: 

 

 1. aste 2. aste 3. aste 4. aste 

Verenhukka < 750 ml 750-1500 ml 1500-2000 > 2000 ml 

Osuus 
veritilavuudest
a (n. 4 500 ml) 

< 15 % 15-30 % 30-40 % > 40 % 

Verenpaine Normaali Normaali Laskenut 
Laskenut 
selvästi 

Syketaso Normaali > 100 > 120 > 140 

Lämpöraja Ranne Kyynärvarsi Olkavarsi Vartalo 

Tajunta Normaali 
Normaali / 
levoton 

Sekava Unelias / tajuton 
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Kysymyksiä opiskelijalle 
 

1. Miten turvataan tajuttoman potilaan hengitystiet? 

➔ Potilaan leukaa nostetaan ja varmistetaan hengitysteiden auki pysyminen, 
tarvittaessa puhdistetaan nielu ja tuetaan pään asentoa käsin. Vammapotilaan 
päätä ei taivuteta taaksepäin. 
 

2. Missä järjestyksessä tutkit vammapotilaan? 

➔ Pää ja niska, rinta ja selkä, vatsa, lantio, raajat (RTA) tai rinta, vatsa, lantio, 
pää, selkä, raajat (RiVaLaiSeR). 
 

3. O/V: Vammapotilasta ei siirretä tai käännetä, ellei rankavammaa ole poissuljettu. 

➔ Väärin. Potilasta täytyy kääntää ja siirtää tutkimisen, kuljetuksen ja tukemisen 
mahdollistamiseksi, mutta vain kerran, mikäli mahdollista. 
 

4. Mitkä kolme asiaa tarkistetaan potilaan pupilleista? 

➔ Valoreaktio, symmetrisyys ja koko. 
 

5. Mitä tarkkailet vammapotilaan hengitystä? 

➔ Tuntuuko ilmavirta 

➔ Rintakehän liikkeet ja niiden symmetrisyys 

➔ Apuhengityslihasten käyttö 

➔ Pystyykö potilas puhumaan? 
 

6. Miten tutkit vammapotilaan hengitystä? 

➔ Hengitysfrekvenssi 

➔ Happisaturaatio 

➔ Hengitysäänet ja niiden symmetrisyys, vinkunat ja rohinat 
 

7. Mitä ovat kallonpohjanmurtuman ulkoiset merkit? 

➔ Tummat "pandamaiset" silmänaluset, kirkkaan likvorin vuoto nenästä tai 
korvasta. 
 

8. Luettele vähintään 5 tajuttomuuden syytä. 

➔ Vuoto, hapenpuute, intoksikaatio, infektio, hypoglykemia, matala verenpaine, 
epilepsia, simulaatio 
 

9. Miksi lantion tutkiminen on tehtävä varovaisesti ja vain yhden kerran? 

➔ Vältetään lisävammat ja kivun paheneminen 
 

10. O/V: Suurenergisen vamman jälkeen potilasta ei tarvitse viedä jatkohoitoon jos hän 

on hyvävointinen? 
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➔ Väärin: Vammamekanismin ja -energian perusteella, esimerkiksi korkean 
pudotuksen jälkeen, potilas on tutkittava sairaalassa, vaikka potilas vaikuttaisi 
hyvävointiselta 
 

11.  Mitä tarkoittaa krepitaatio? 

➔ Ihon alle kerääntyy ilmaa, joka näkyy turvotuksina ja painaessa tuntuu 
narisevalta 
 

12. Mistä se voi kertoa? 

➔ Ilmarinnasta 
 

13. Mikä on ensiarvio? 

➔ Nopeasti ja systemaattisesti tehtävä karkea arvio potilaan 
peruselintoiminnoista. 
 

14. Miten muodostuvat GCS-pisteet ja mitä niillä tehdään? 

➔ Silmien avaaminen (4), puheen tuotto (5) ja liikevaste (6 pistettä). Arvioidaan 
potilaan tajunnantasoa. 
 

15. Mistä vammapotilaan korkea lämpöraja voi johtua? 

➔ Mm. suuresta ulkoisesta tai sisäisestä verenvuodosta (ja siitä seuraavasta 
hypovoleemisesta sokista). 
 

16. Miksi hengitysliikkeiden symmetrisyyttä tarkkaillaan? 

➔ Rintakehän epäsymmetrinen kohoaminen voi olla merkki keuhkojen 
vahingoittumisesta ja riittämättömästä hengityksestä. 
 

17. O/V: kun potilas on menettänyt neljäsosan verivolyymistaan, tajunnantaso on 

huomattavasti alentunut. 

➔ Väärin. Elimistön kompensaatiomenetelmien ansiosta tajunnantaso voi olla 
normaali, vaikka jopa 30 % verivolyymista on menetetty 
 

18. Mitkä ovat jänniteilmarinnan merkkejä? 

➔ Rintakehän vamma 

➔ Puuttuva hengitysääni 

➔ Paheneva hengitysvaikeus 

➔ Epävakaa verenkierto 

➔ Trakean siirtyminen 

➔ Krepitaatio 
 

19. O/V: Vammapotilaan maatessa selällään, päätä ei tarvitse tukea tutkimisen aikana 

➔ Väärin: Hoitovastuussa oleva ensihoitaja, jää potilaan pään puolelle tukien sitä 
tutkimuksen ajan 
 

20. O/V: Tarkennetussa tilanarviossa syke mitataan kaikista raajoista. Miksi? 
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➔ Oikein: Sykkeen tuntumattomuus voi kertoa matalasta verenpaineesta, 
verisuonen katkeamisesta, tukkeutumista tai puristuksessa olemisesta 
 

21. Toisen jalan sykettä ei tunnu. Mitä tarkistat seuraavaksi? 

➔ Tarkistetaan ihon väri, ihon lämpötila ja lämpöraja sekä katsotaan raajojen 
kapillaaritäyttö. Molempia raajoja verrataan toisiinsa 
 

22. Miten tutkit raajojen voimaa ja liikkuvuutta? Miksi? 

➔ Tajuissaan olevalta kysytään, tunteeko potilas, kun raajoja kosketetaan. Käsistä 
tarkistetaan puristusvoima. Potilasta pyydetään ojentamaan ja koukistamaan 
nilkkoja ensihoitajan käsiä vasten. 

➔ Tutkimuksilla testataan mahdollisia murtumia ja hermovaurioita. 
 

23. O/V: Potilaan kääntäminen “blokkina” voi aiheuttaa lisävammoja ja verenvuotoa, 

mikäli potilaalla on lantion murtuma 

➔ Oikein 
 

24. Potilas on 65-vuotias mies, joka on ajanut autolla liikenteenjakajaa päin. 

Löydettäessä potilas on eloton. Turvavyö oli käytössä, joten potilas on yhä kuljettajan 

paikalla. Ei näkyviä verenvuotoja. Miten toimit? 

➔ Avaa hengitystiet ja jatka pään tukemista. Hälytä lisäapua. Potilaalla ei ole 
näkyviä suuria vammoja. Huomioi, että sydäntapahtuma on voinut aiheuttaa 
kolarin. Potilas siirretään mahdollisimman nopeasti elvytyksen aloittamiseksi. 
Päätä tuetaan käsin siirron ajan. Potilaan tuenta, kuten tukikaulurin laitto, ei saa 
viivästyttää elvytyksen aloitusta. Mikäli verenkierto saadaan palautettua, potilas 
tutkitaan protokollan mukaisesti ja kuljetaan kiireellisesti sairaalaan muistaen 
muut mahdolliset vammat. Huomioi hoidon aikana oma työturvallisuus, kuten 
muu. liikenne ja laukeamattomat turvatyynyt. 

 

25. Potilas on 25-vuotias nainen, joka on pudonnut toisen kerroksen parvekkeelta. 

Löydettäessä potilas makaa vatsallaan. Hän vastaa puhutteluun mutta ei liiku. Miten 

toimit? 

➔ Tee ensiarvio cABCDE-periatteen mukaisesti. Kokeile, tuntuuko potilaan 
rannesyke. Arvioi tajunnantaso GCS:n avulla. Tee perustutkimukset. Valitse 
tutkimusjärjestys; potilas on vatsallaan, joten sitä on sovellettava. Muista 
kuunnella hengitysäänet. Poissulje mahdollinen rankavamma, jos et ole varma, 
tue potilas. Potilas on käännettävä selälleen tutkimisen mahdollistamiseksi. 
Huomioi erityisesti verenvuodon, murtumien ja rankavamman mahdollisuus. 
Ota huomioon putoamisen syy (päihteet, itsetuhoisuus, väkivalta?). Tyrehdytä 
mahdolliset suuret verenvuodot. Putoamiskorkeuden takia kuljeta potilas joka 
tapauksessa jatkotutkimuksiin. 

 

26. Potilasta on puukotettu rintakehän alueelle. Potilas on hätääntynyt ja valittaa 

hengenahdistusta. Miten toimit? 
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➔ Kohteeseen mennessä huomioi oma työturvallisuus ja noudata poliisin ohjeita 
potilasta lähestyessä. Ensiarvion jälkeen ota potilaasta perustutkimukset ja 
tarkista systemaattisesti koko vartalo, jotta kaikki mahdolliset vammat 
löydetään. Puukko on voinut rikkoa keuhkokudosta, joten tutki tarkkaan, 
löytyykö ilmarinnan merkkejä. Hengitysäänet kuunnellaan tarkkaan. Ilman 
virratessa sisään- ja uloshengityksen mukana puukotushaavasta, laita haavan 
päälle sidos, joka estää ilman virtaamisen rintaonteloon, mutta päästää ilman 
ulos. Seuraa potilasta jatkuvasti, ja tarkkaile paineilmarinnan merkkejä. Huomioi 
myös sisäinen verenvuoto ja tarkkaile vitaaleja. Kuljeta potilas kiireellisesti 
sairaalaan. 
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