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Maallikkodefibrillaatio osana 
sydänpysähdyspotilaan hoitoketjua

Heini Harve-Rytsälä

Kammiovärinän ja kammiotakykardian ainoan parantavan hoidon, defibrillaa-
tion, viiveen lyhentäminen näkyy suoraan sydänpysähdyspotilaan ennusteen 
paranemisena. Maallikkodefibrillaatio on yksi keino lisätä sydänpotilaan selviy-
tymismahdollisuuksia.

Äkillinen sydäntapahtuma ja sitä seuraava 
sydänpysähdys oli vuonna 2006 yksi ylei-
simmistä työikäisten kuolinsyistä Suomes-

sa 1. Alkurytminä 80 %:ssa tällaisista sydänperäi-
sistä sydänpysähdyksistä on kammiovärinä tai no-
pea kammiotakykardia 2. Kammiovärinän ja nope-
an kammiotakykardian ainoa parantava hoito on 
nopea defibrillaatio 3. Kansainväliset elvytyssuosi-
tukset asettavat tavoitteeksi alle viiden minuutin 
defibrillaatioviiveen sairaalan ulkopuolella tapah-
tuvassa sydänpysähdyksessä 4. Suomen olosuhteis-
sa viiden minuutin defibrillaatiotavoite on vaike-
aa tai jopa lähes mahdotonta saavuttaa suurimpia 
taajamia lukuun ottamatta. Tiedetään, että sydän-
pysähdyspotilaan selviämismahdollisuudet piene-
nevät 10–15 % jokaisen minuutin aikana, jonka 
defibrillaatio viivästyy 5, 6. Puoliautomaattiset neu-
vovat defibrillaattorit ovat yksi ratkaisu defibrillaa-
tioviiveiden lyhentämiseksi.

Neuvovien puoliautomaattisten defibrillaatto-
reiden (automated external defibrillator, AED) ke-
hittäminen alkoi 1970-luvulla. Laite analysoi itse 
potilaaseen kiinnitettyjen elektrodien kautta sy-
dämen sähköisen rytmin. Analysointi tapahtuu 
siten, että laite rekisteröi rytmin säännöllisyyttä, 
amplitudia, poikkeamaa asetetusta perusviivasta 
ja kompleksien morfologiaa. Tunnistaessaan de-
fibrilloitavan rytmin laite latautuu ja kehottaa suo-
rittamaan defibrillaation. Laite ei toteuta defibril-
laatiota automaattisesti, vaan käyttäjän tulee it-
se painaa defibrillointi-painiketta. Toisaalta laite 
ei myöskään lataudu eikä defibrillaatio ole mah-
dollista, ellei laite katso defibrillaatiota aiheellisek-

si. Laite myös ohjaa käyttäjäänsä ääni- ja kuvaoh-
jein kiinnittämään elektrodit sekä aloittamaan tar-
vittaessa painelupuhalluselvytyksen. Sairaalan ul-
kopuolella puoliautomaattiset defibrillaattorit tun-
nistavat kammiovärinän ja kammiotakykardian 
81,0 %:n sensitiivisyydellä ja 99,9 %:n spesifisyy-
dellä 7. Sairaalaolosuhteissa vastaavat luvut ovat 
100 % ja 97,6 % 8.

Useissa tutkimuksissa on osoitettu puoliauto-
maattisten defibrillaattoreiden käytön yksinkertai-
suus ja varmuus. Simuloiduissa tutkimuksissa jopa 
lasten on todettu kykenevän käyttämään neuvovaa 
puoliautomaattista defibrillaattoria oikein ilman 
edeltävää koulutusta 9, 10.

Public access defibrillation

Käsitteellä ”Public access defibrillation” (PAD) 
tarkoitetaan kansainvälisissä julkaisuissa konsep-
tia, jossa valikoiduista maallikoista koostuvia ryh-
miä koulutetaan tunnistamaan elottomuus, aloit-
tamaan painelu-puhalluselvytys ja suorittamaan 
nopea defibrillaatio neuvovaa puoliautomaattista 
defibrillaattoria käyttäen. Ryhmät toimivat osana 
ensihoitojärjestelmää, ja niiden toimintaa valvoo 
viranomainen. PAD-käsitteeseen kuuluu myös 
oleellisesti se, että defibrillaattorit sijoitetaan va-
likoituihin paikkoihin, joissa sydänpysähdykses-
tä kärsivän potilaan kohtaaminen on todennäköis-
tä 4. Defibrillaattorin sijoituspaikka voi olla myös 
liikkuvassa yksikössä, joka todennäköisesti tavoit-
taa potilaan nopeasti, esimerkkeinä mainittakoon 
poliisipartiot 11 ja vapaapalokuntien yksiköt 12. 



FINNANEST 7, 4 (5) 441

PAD-käsitteelle ei toistaiseksi ole olemassa viral-
lista suomenkielistä vastinetta. Tässä artikkelis-
sa käytetään termiä ”maallikkodefibrillaatio” vas-
taavassa merkityksessä. On tärkeää huomioida, et-
tä termillä ei tässä yhteydessä tarkoiteta ylipäänsä 
maallikoiden suorittamaa defibrillaatiota, vaan ni-
menomaan edellä mainitut edellytykset täyttävää 
järjestäytynyttä toimintaa.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat kiistatta osoit-
taneet, että maallikkodefibrillaatio-ohjelmat ovat 
parantaneet sydänpysähdyspotilaiden selviytymis-
tä lisäämättä kuitenkaan neurologisista häiriöistä 
kärsivien potilaiden määrää 13–16.

Maallikkodefibrillaatio Suomessa

Vuonna 1990 lentoyhtiö Finnair käynnisti oman 
maallikkodefibrillaatio-ohjelmansa sijoittamal-
la puoliautomaattisia defibrillaattoreita aluksi 
muutamiin lentokoneisiin. Tällä hetkellä kaikis-
sa pitkänmatkan lentoja tekevissä ja lähes kaikissa 
muissakin matkustajakoneissa on puoliautomaat-
tinen defibrillaattori sekä sitä käyttämään koulu-
tettua matkustamohenkilökuntaa. Lennon aikana 
sattuvan sairaskohtauksen varalta on olemassa sel-
keät toimintaohjeet, ja matkustamohenkilökun-
ta harjoittelee elvytystä sekä defibrillaattorin käyt-
töä säännöllisesti. Lentoyhtiöiden maallikkodefib-
rillaatio-ohjelmat on kansainvälisissä tutkimuksis-
sa todettu kustannus-hyötysuhteeltaan kannatta-
viksi 14, 15, 17.

Toinen laajamittainen kansainväliset kriteerit 
täyttävä maallikkodefibrillaatio-ohjelma toteutet-
tiin Helsingissä 1999–2000. Seitsemän julkista ti-
laa, joissa sydänpysähdyspotilaan kohtaamisen to-
dennäköisyydeksi oli arvioitu vähintään yksi vuo-
dessa, varustettiin neuvovalla puoliautomaattisella 
defibrillaattorilla. Sijoituspaikoiksi valittiin kolme 
satamaterminaalia, rautatieasema, kaksi ostoskes-
kusta ja yksi matkustajalaiva. Yhteensä 269 kysei-
sissä paikoissa työskentelevää henkilöä koulutet-
tiin tunnistamaan elottomuus, aloittamaan elvytys 
ja suorittamaan defibrillaatio. Vuoden seuranta-
aikana koulutetut maallikot käyttivät defibrillaat-
toria seitsemälle potilaalle  ennen ammattiavun 
ehtimistä paikalle 18. 

1990-luvulta lähtien neuvovat puoliautomaatti-
set defibrillaattorit ovat yleistyneet myös vapaaeh-
toisista maallikoista koostuvien ensivasteyksiköi-
den käytössä 12. Ensivasteyksikkö on mikä tahansa 
yksikkö, joka tavoittaa hätätilapotilaan ensimmäi-
senä. Paikallisten sopimusten mukaan mm. va-
paapalokuntien yksiköt ja Suomen Punaisen Ris-

tin ensiapuryhmät ovat perustaneet koulutetuis-
ta maallikoista koostuvia ensivasteyksiköitä, jotka 
ovat hätäkeskusten hälytettävissä. Nämä yksiköt 
eivät koskaan kuljeta potilasta, eikä ensivasteyk-
sikkö koskaan korvaa sairaankuljetusyksikköä, 
vaan ammattilaiset käyvät aina tarkistamassa po-
tilaan tilanteen. Ensivasteyksikkö pyritään hälyt-
tämään alueellisen ohjeen mukaan etenkin silloin, 
kun sairaankuljetusyksikön oletettu viive on pitkä 
tai potilaan hoidossa tarvitaan oletettavasti ”lisä-
käsiä” ammattilaisten avuksi.

Etenkin taajamien ulkopuolella sekä maaseu-
dun pienissä kunnissa sairaankuljetusyksiköitä on 
vähän, niiden toiminta-alue usein laaja ja alueelli-
set ambulanssityhjiöt yleisiä. Tällöin on todennä-
köistä, että paikallinen ensivasteyksikkö tavoittaa 
hätätilapotilaan lyhimmällä viiveellä. Tällaisessa 
ympäristössä maallikkodefibrillaatiosta on toden-
näköisesti saatavissa suurin hyöty.

Tulevaisuuden näkymiä

Vaikka PAD-konsepti on kansainvälisesti laajalti 
hyväksytty ja tutkittu osa sydänpysähdyspotilaan 
hoitoketjua, on maallikkodefibrillaatiotoiminta 
Suomessa huonosti tunnettua ja organisoitua. En-
sivasteyksiköiden koulutuksesta ja toiminnasta ei 
ole toistaiseksi selkeää kansallista ohjeistusta vaan 
yksiköiden toiminta on ollut niiden oman aktiivi-
suuden sekä paikallisten ensihoidon vastuulääkä-
reiden kiinnostuksen varassa 12. Lähitulevaisuu-
dessa ensivastetoiminta tultaneen määrittelemään 
osaksi terveydenhuoltoa, jolloin ohjeistus ja val-
vonta on helpompi toteuttaa. Samalla ensivastetoi-
minnan valtakunnallinen yhtenäistäminen on hel-
pompaa.

Neuvovat puoliautomaattiset defibrillaattorit 
ovat 2000-luvun kuluessa kehittyneet. Saatavil-
la on hyvin pienikokoisia ja entistä helppokäyttöi-
sempiä malleja. Myöskään hinta ei ole enää lait-
teen hankinnan esteenä. Laitteet ovat myös nous-
seet suuren yleisön tietoisuuteen muutaman jul-
kisuutta saaneen, onnellisesti päättyneen elvytys-
tilanteen myötä. Näistä seikoista johtuen voidaan 
olettaa, että neuvovien puoliautomaattisten defib-
rillaattoreiden määrä kauppakeskusten ja työpaik-
kojen seinillä vain lisääntyy. Samalla todennäköi-
syys sille, että ansaittua vapaapäiväänsä viettävä 
anestesialääkäri törmää laitteen käyttöön elvytys-
tilanteessa kasvaa koko ajan. Laki velvoittaa ter-
veydenhuollon ammattilaista apuun myös vapaa-
ajallaan. Lukijan, joka ei koe itseään tutuksi puo-
liautomaattisten defibrillaattoreiden kanssa, kan-
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nattaisi pikaisesti tutustua johonkin laitteeseen, 
ennen kuin törmää käyttötarpeeseen tosielämäs-
sä. Urakka ei liene mahdoton, sillä tutustuminen 
yhden valmistajan yhteen malliin riittää. Kaikki-
en käyttöperiaate on sama mallista ja valmistajas-
ta riippumatta.

Puoliautomaattisten defibrillaattoreiden yleis-
tymisen myötä on herännyt ajatus laitteen huomi-
oimisesta myös hätäkeskusten toteuttamassa pu-
helimitse tapahtuvassa elvytysneuvonnassa. Tois-
taiseksi tästä aiheesta on olemassa vain simulaa-
tiotutkimuksia, mutta niiden tulokset ovat ol-
leet myönteisiä 19, 20.                                      
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