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Ohjeen tarkoitus 

Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää niitä toimintamalleja, joiden mukaisesti lääkäri 
tai muu lääkintähenkilöstö vastaa ensiavun ja lääkinnän toteuttamisesta SAJL:n ja sen 
jäsenseurojen järjestämissä otteluissa sekä turnauksissa. 

Lääkintävalmiuden järjestäminen 
SAJL:n ja sen jäsenseurojen järjestämissä rekisteröidyissä sarja- ja harjoitusotteluissa sekä 
turnauksissa on peliajan aikana oltava läsnä lääkinnästä vastaava henkilö.  

Lääkinnän järjestämisvastuu on kotijoukkueella tai turnauksen järjestävällä seuralla.  

Lääkinnästä vastaava henkilö toimii puolueettomana ottelutapahtuman vastuuhenkilönä, joka 
toimii yhteistyössä joukkueiden ja erotuomareiden kanssa, ja jonka tehtäviin kuuluu molempien 
joukkueiden pelaajien tarvittavat lääkinnälliset arviot ja toimet. 

Yleisenä pyrkimyksenä on, että lääkinnästä vastaa lääkärikoulutuksen saanut ja tutkinnon 
suorittanut henkilö. 
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Lääkintätoiminnasta vastaavan henkilön pätevyysvaateet määritellään sarjoittain, sarjakriteereissä 
tai -kirjoissa. Sarjoissa, joissa lääkintätehtävään on määrätty lääkäri, voi kokenut ja pätevöitynyt 
terveydenhuoltoalan ammattilainen hakea etukäteen poikkeuslupaa lääketieteelliseltä 
valiokunnalta. Valiokunta käsittelee hakemuksen kahden viikon toiminta-ajalla kirjallisen 
hakemuksen saapumisesta. 

Kaudella 2020 voimassa ovat seuraavat vähimmäisvaateet (Kilpailusäännöt 2020 III.B.1. mukainen 
sakko EA-henkilön puuttumisesta): 

 Vaahteraliigat: miehet ja naiset – lääkäri tai lääketieteellisen valiokunnan etukäteen 
hyväksymä terveydenhuollon ammattilainen (1.000€/ottelu) 

 Lasten turnaukset – lääkäri tai lääketieteellisen valiokunnan etukäteen hyväksymä 
terveydenhuollon ammattilainen (500€/tapahtuma) 

 Muut sarjat – minimissään Punaisen Ristin EA1 -ensiapukoulutuksen hyväksytysti 
suorittanut henkilö. (500€/ottelu) 

Ottelun lääkinnästä vastaava esittäytyy päätuomarille ennen pelitapahtumien alkua (viimeistään 
tuomareiden saapuessa kentälle) sekä ilmoittaa hänelle pääasiallisen sijaintinsa pelin aikana. Mikäli 
lääkintävastaava sijoittuu sivurajalle pelaajien joukkoon, on suotavaa käyttää ko. joukkueen ja sen 
toimihenkilöiden yleisestä linjasta poikkeavaa pukeutumista (esim. selkeästi erottuva väri). 

Mikäli vierasjoukkueella on oma lääkäri tai muu ensiaputoiminnasta vastaava henkilö, tai otteluun 
on erillisesti osoitettu ns. ottelulääkäri (tai vastaava EA-henkilö), tulee kotijoukkueen 
lääkintävastaavan sopia ennen ottelun aloittamista menettelytavat ja ensisijaiset vastuut pelaajien 
loukkaantumistilanteissa. 

Lääkinnän yhteydessä huomioidaan, että pelin aikaiset olosuhteet vastaavat kenttälääkintää, jolloin 
resurssit ja mahdollisuudet kattaviin ja itsenäisiin lääkintätoimiin ovat rajalliset. Lääkintävastaavan 
tulee tarvittaessa turvautua ensihoitoon tai terveydenhuollon yksiköihin, erityisesti jos 
loukkaantuneella pelaajalla epäillään kiireellistä hoitoa tai sen arviota edellyttävää tilaa. Kaikessa 
lääkinnällisessä toiminnassa on lääkintävastaavan huomioitava oma koulutus, kokemus ja 
perehtyneisyys loukkaantumisiin sekä vammoihin. 

Ensiavusta vastaavan henkilön on myös varmistuttava oman potilasvakuutuksen (vastuuvakuutus) 
voimassaolosta (SAJL lääketieteellisen valiokunnan suositus 19.3.2014). 
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Lääkinnästä vastaavan henkilön tehtävät 
1) vastaa riittävän lääkinnällisen ja potilaan siirtovälineistön paikallaolosta sekä sijainnista, 

varmistaa kentän osoitteen/sijainnin, jotta tarvittaessa apua pystytään hälyttämään 
viivytyksettä 

2) vastaa pelissä loukkaantuneen pelaajan hoitamisesta omien resurssien ja osaamisen 
puitteissa niiltä osin, kun pelaajan tila edellyttää välitöntä hoitoa (mm. elintoimintojen 
ylläpito / elvytys, raajojen ja rangan tarvittava tukeminen, sijoiltaan menneiden nivelten tai 
murtumien paikoilleen asettaminen, avohaavojen hoito) 

3) vastaa pelissä loukkaantuneen pelaajan jatkotutkimusten ja -hoidon tarpeen kiireellisyyden 
arvioinnista, käyttäen esim. seuraavaa luokittelua: 

I. pelaajan vamma tai tila edellyttää ensihoitoyksikön toimesta välitöntä ja 
kiireellistä siirtoa terveydenhuollon yksikköön (mm. peruselintoimintojen häiriö, 
epäily pää- tai rankavammasta, vaikeat murtumat ja sijoiltaan menot, epäily 
sisäelinvammasta, ym. vakavat vammat) 

II. pelaajan vamma tai tila edellyttää omalla kyydillä / taksilla välitöntä siirtoa 
terveydenhuollon yksikköön (mm. epäily raajamurtumasta ilman merkittävää 
instabiliteettia, yläraajan lievemmät vammat pääsääntöisesti ym.) 

III. pelaajan vamma tai tila edellyttää seurantakäyntiä tai jatkotutkimuksia 
terveydenhuollon yksikössä lähimpien vuorokausien aikana (lievemmät 
pehmytkudosvammat, jänne- ja nivelsidevammat, nivelten paikoilleen asetetut 
sijoiltaan menot ym.) 

IV. pelaajan vammaa tai tilaa voidaan seurata lähimpien päivien aikana ja 
hoitokontakti terveydenhuollon yksikköön tehdään, mikäli alkuvaiheen 
toipuminen ei tapahdu odotusten mukaisesti (muut pelin aikana lääkinnällistä 
huomiota edellyttävät vammat, mm. ruhjeet, venähdykset ja niihin verrattavissa 
olevat vammat). 

Lääkinnästä vastaavan henkilön on seurattava peliä ja oman osaamisensa puitteissa kiinnitettävä 
huomiota pelin aikana tapahtuneisiin pelaajien turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin (mm. päähän 
kohdistuneet iskut, raajojen vääntövammat). Mikäli lääkintävastaava havaitsee pelaajan terveyttä 
uhkaavan pelitilanteen tai tapahtuman, on hänellä velvollisuus pyytää puheoikeutta ottelun 
päätuomarilta ilmoittamalla tarkoituksestaan lähimmälle erotuomarille, joka välittää pyynnön 
päätuomarille (erotuomarin aikalisä). Tätä oikeutta tulee käyttää harkiten ja ainoastaan tilanteissa 
joissa lääkintävastaava haluaa tarkastaa pelaajan tilan mahdollisesti vaarallisen pelitapahtuman 
jälkeen. 

Loukkaantuneen pelaajan arvio 
Lääkintävastaava henkilö arvioi loukkaantuneen pelaajan tilan: 

- mikäli loukkaantunut pelaaja jää kentän pintaan ja seuraa erotuomarin aikalisä, jolloin 
lääkintävastaava menee kentälle erotuomarin kutsusta 

- mikäli pelaajalla ilmenee pelitapahtuman jälkeen arvioinnin tarve sivurajalla  
- mikäli lääkintävastaava itse havaitsee arviota edellyttävän tilanteen (kts. edellä) 
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Kentälle jääneen loukkaantuneen pelaajan välitön ensiarvio tehdään havainnoimalla ja 
kartoittamalla pelaajan peruselintoiminnot, tajunnan taso ja yleistila. 

Tajuissaan oleva ja normaalisti kommunikoiva pelaaja 
Vartalo tai raajavamma 

Mikäli pelaajan loukkaantuminen ei ole kohdistunut päähän tai rankaan, ja hänen tajunnan taso on 
normaali, selvitetään vammautunut kehon osa mahdollisimman nopeasti pelaajalta itseltään ja/tai 
tuomareilta.  

Valtaosa pelissä tapahtuneista vammautumisista liittyy ruhjeisiin, raajojen nivelsiteiden vammoihin 
sekä lieviin murtumiin, joiden ensivaiheen tutkiminen ja kartoitus voidaan toteuttaa turvallisesti 
sivurajalla tai muussa pelialueen ulkopuolisessa tilassa. Potilaan siirron sivurajalle tulee näissä 
tapauksissa tapahtua ilman tarpeetonta viivettä ja tarvittavaa siirtoapua hyödyntäen 
(huoltohenkilöstö, muut pelaajat ym.) jotta pelitapahtumaan ei synny kohtuutonta ja tarpeetonta 
viivästymistä.  

Ainoastaan välitöntä hoitoa edellyttävät toimet voidaan tarvittaessa ja osaamisen sekä 
mahdollisuuksien mukaan toteuttaa kentällä, kuten mm.: 

- raajavamman yhteydessä sijoiltaan meno tai raajan merkittävä virheasento: raajan oikaisu 
ja tuenta 

- aktiivinen verenvuoto: paineside vuotokohtaan 

Ranka- tai päävamma 
Mikäli pelaaja on normaalissa tajunnan tasossa ja ilmoittaa loukanneensa kaula- tai muun 
tukirangan alueen, suoritetaan pelaajan ensiarvio kentällä. Mikäli pelaajalla on kovaa kipua 
tukirangan alueella ja/tai raajojen neurologisia oireita, on epäiltävä rankavammaa jolloin: 

- pelaajaa ei tarpeettomasti liikuteta 
- vartaloa sekä päätä tuetaan niin että rankaan ei kohdistu kierto- tai vääntöliikkeitä 
- poistetaan tarvittaessa kasvosuojus (ruuvien / pikalukituksen avaus) ja kypärä, niskaa käsillä 

tukien (elintoimintojen ylläpito ei saa viivästyä tarpeettomasti tästä syystä) 
- mikäli kyseessä on kaularangan alueelle kohdistunut vamma, voidaan pelaajalle asettaa 

kaularangan tukikaulus, edellyttäen että sen asianmukainen ja oikea asettaminen kuuluu 
lääkintävastaavan osaamiseen 

- pelaaja siirretään kentältä paareilla ja edelleen sairaalaan välittömiin jatkotutkimuksiin 
ensihoitoyksikön toimesta 

- mikäli käytettävissä ei ole tukikaulusta, sitä ei pystytä asettamaan asianmukaisesti, tai 
pelaajaa ei voida muilla tavoilla turvallisesti ja tukevasti siirtää kentältä paareilla, tuetaan 
kaularankaa käsin sekä mahdollisuuksien mukaan pään liikkeen estävällä tukemisella mm. 
paksuja pyyhkeitä käyttäen (tehtävään asetettu henkilö keskittyy ainoastaan tähän 
toimintaan). Pelaaja siirretään kentältä vasta ensihoitoyksikön toimesta 

Tajunnan tasoltaan alentunut tai tajuton pelaaja 
Mikäli pelaajan tajunnan taso on alentunut, varmistutaan elintoimintojen toiminnasta (hengitys ja 
verenkierto).  
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Jos tajuttoman pelaajan peruselintoiminnoissa todetaan häiriö tai niiden puute (ei hengitä), 
toimitaan välittömästi seuraavan ohjeen mukaisesti: 

- kutsutaan paikalle riittävästi avustavaa henkilöstöä (kahdesta kolmeen) joista yksi ilmoittaa 
tapahtumasta ja pelaajan tilasta hätäkeskukseen: puh. 112. (Pelaajan peruselintoimintoja 
ylläpitävä toiminta tai elvytys eivät saa keskeytyä hälytyksen suorittamisen aikana) 

- poistetaan kasvosuojus (ruuvien / pikalukituksen avaus) ja tarvittaessa kypärä, niskaa käsillä 
tukien (kts. edellä, elintoimintojen ylläpito ei saa viivästyä tarpeettomasti tästä syystä) 

- varmistetaan ja vapautetaan ilmatie (poistetaan hammassuojat) siten että leukaa 
työnnetään eteenpäin molemmista leukakulmista ja oikaistaan kaula/pää rangan 
keskiakselin suuntaiseksi 

- aloitetaan peruselvytys ohjeen mukaisesti (liite 1 ja 2), jota jatketaan keskeytyksettä, kunnes 
paikalle hälytetty ensihoitoyksikkö ottaa hoitovastuun 

Mikäli pelaaja on tajuton tai tajunnan taso on niin alentunut, että luotettava kommunikaatio ei ole 
mahdollista pelaajan kanssa, mutta hänen peruselintoiminnot ovat häiriintymättömät (hengitys ja 
verenkierto), on pelaajaa lähtökohtaisesti pidettävä sekä päähän että rankaan vaikeasti 
vammautuneena. Pelaajaa ei täten saa siirtää kentältä eikä häntä saa tarpeettomasti liikuttaa (kts. 
edellä), mutta peruselintoimintojen toiminnasta on varmistuttava koko ajan. Tapahtumasta 
ilmoitetaan hälytyskeskukseen (kts. yllä) ja pelaaja siirretään ensihoidon kuljetukseen vaikeasti 
vammautuneen potilaan protokollan mukaisesti (tyhjiöpatja ym.). 

Mikäli pelaajan tajunnan taso on päähän kohdistuneen iskun seurauksena lievästi häiriintynyt (mm. 
lievä sekavuus) ja kaula- tai muu rangan alueen vamma pystytään suurella todennäköisyydellä 
sulkemaan pois oirekuvan sekä pelaajan antamien tietojen perusteella, on epäiltävä merkittävää 
yksittäistä päävammaa. 

Lievän päävamman saaneen pelaajan tutkimus- ja hoitoprotokolla 
Oireet ja löydökset 

Päävammaan viittaavia löydöksiä ovat mm: 

- pään pitely iskun jälkeen 
- hitaus nousta ylös 
- tyhjä tai lasittunut katse 
- sekavuus 
- tasapainon ja/tai motoriikan häiriö (kompastelu, liikkeiden jähmeys tai vaikeus) 

 

Päävammaan viittavia oireita (pelaajan kokemana tai kertomana) ovat mm: 

- päänsärky 
- huimaus 
- tasapainon häiriö 
- pahoinvointi tai oksentelu 
- muistamattomuus tapahtumista päävammaa ennen ja sen jälkeen 
- ajattelun hitaus ja jähmeys, uneliaisuus 
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- herkkyys äänille ja valolle 
- sekavuus 
- väsymys (tapahtumaan liittyvä) 
- näön hämärtyminen tai näkökentän säkenöiminen 
- korvien soiminen / tinnitus 
- korostunut tunnereaktio (ärtyisyys, surullisuus, tunneherkkyys, ahdistuneisuus, 

hermostuneisuus) 

Tutkiminen 
Päävamman (tai sen epäily) saaneen pelaajan ensiarvio suoritetaan kentällä, selvittäen: 

- vammamekanismi (mitä tapahtui, mistä suunnasta isku tuli) 
- arvioidaan vammaenergian voima (suunta, suuruus) 
- karkea neurologinen status (raajojen liikkeet, katseen kohdistaminen, puhe, orientaatio) 

Päävamman arvio perustuu pelaajan tilan kokonaisuuteen sekä Glasgow Coma Scale (GCS) ja 
Maddocks testiin (liite 3).  

Yksittäisinä löydöksinä tai oireina em. kohdat eivät suoraan osoita päävammaa, mutta niiden 
puuttuminen ei poissulje päävamman mahdollisuutta. 

Pelaaja voi palata samassa pelissä pelaavaan kokoonpanoon ainoastaan, mikäli seuraavat ehdot 
täyttyvät: 

- pelaajalla ei ole mitään em. päävammaan viittaavista löydöksistä tai oireista 
- pelaaja suorittaa GCS- ja Maddocks-testit virheettömästi 
- pelaaja kokee itse olevansa täydellisessä pelikunnossa  

Kaikissa muissa tapauksissa pelaaja ei voi palata pelaavaan kokoonpanoon ja hänen seurantaa on 
jatkettava. 

Mikäli ensiarvion ja em. testien jälkeen herää epäily päävammasta (”aivotärähdys” tms.), 
poistetaan pelaaja kentältä. Pelaajan jatkoarvio ja -hoito toteutetaan seuraavasti: 

- pelaaja siirretään rauhalliseen tilaan (pukuhuone, huoltohuone tms.) ja muut pelaajat, 
valmentajat ym. pelaajan arvioon / hoitoon liittymättömät henkilöt poistetaan 

- pelaajan kanssa kommunikoidaan rauhallisesti ja tavanomaisella keskustelulla ilman 
voimakkaan äänen käyttöä 

- pelaajan tila määritetään SCAT3-testin mukaisesti (liite 3) 
- pelaajan tilaa valvotaan jatkuvasti 
- mikäli pelaajan tajunnan taso on selkeästi häiriintynyt (kts. edellä) tai se heikkenee 

seurannan aikana, tulee potilas toimittaa välittömästi ensihoitoyksikön toimesta 
sairaalahoitoon 

Kaikissa tilanteissa, riippumatta ensiarviosta ja toiminnasta, on oleellista seurata pelaajan tilan 
kehittymistä riittävän pitkään, ja tarvittaessa on tehtävä uusia päätöksiä liittyen potilaan 
välittömien jatkotutkimusten järjestämisestä. 
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Mikäli päävamman saaneen potilaan tajunnan taso ei edellytä jatkotutkimuksia sairaalassa (eli on 
ja pysyy normaalina), voidaan pelaaja kotiuttaa. Tällöin on huomioitava että: 

- pelaaja kotiutuu saatettuna ja hänellä on valvonta (maallikko) seuraavan vuorokauden ajan, 
tarvittaessa yön aikana testiherätykset. 

- pelaaja ei saa ajaa autoa 
- pelaajalle on suoritettava lääkintähenkilöstön toimesta uusi arvio 1-2 päivän kuluessa ja 

tarvittaessa SCAT-testi uusitaan 1-2 kertaa kuntoutumisen seurannan yhteydessä  
o Testin tarpeellisuuden arviointi tapahtuu pelaajakohtaisesti ja päävamoihin 

perehtyneen lääkintähenkilöstön toimesta 
- paluu harjoituksiin ja peleihin tapahtuu yksilöllisesti (kts. alla) 

Päävamman saaneen pelaajan paluu harjoituksiin ja peleihin 
Urheilija, jolla epäillään aivotärähdystä tai jolla on diagnosoitu aivotärähdys, ei saa palata 
urheilemaan vammapäivänä. Päätös urheilun pariin palaamisesta tehdään aina yksilöllisesti. 

Harjoitteluun palaamisessa tulee edetä portaittain alla olevan Peliin paluu–ohjelman mukaisesti. 
Takaisin kilpailutoimintaan voi palata, kun urheilija on läpäissyt kaikki askeleet oireettomasti ja 
hänen motoriset ja kognitiiviset testituloksensa vastaavat henkilökohtaista lähtötasoa. Seuraavaan 
vaiheeseen siirrytään vasta, kun edeltävä sujuu oireettomasti ja jokaisen vaiheen välissä tulee olla 
vähintään 24 tuntia. On myös tärkeää seurata urheilijan vointia jokaisen portaan jälkeen 
huomioiden, että oireet saattavat palata millä portaalla tahansa, myös täyspainoiseen kilpailuun 
paluun jälkeen. Alussa kun urheilija palaa takaisin fyysiseen tai kognitiiviseen rasitukseen (myös 
esim. koulussa), saattavat aivotärähdyksen oireet (kuten päänsärky, huimaus, keskittymisen 
vaikeudet tai pahoinvointi) voimistua. 
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Peliin paluu -ohjelma 

 

Mikäli pelaajan päävamman lievätkin oireet jatkuvat yli 2 viikkoa tapahtumasta, tulee hänen 
hakeutua lääkärin vastaanotolle (Neurologia). 

Vammojen ja loukkaantumisten tilastointi 
SAJL:n lääketieteellinen valiokunta seuraa kansainvälisiä urheiluvammatilastoja ja vertaa niitä 
Suomessa raportoituihin vammoihin. Valiokunta toivoo jokaisesta merkittävästä 
loukkaantumisesta täytettävän Sajl Loukkaantumisraportin. Raportoinnilla seurataan ainoastaan 
vammatietoja, eikä siihen kirjata loukkaantuneen henkilötietoja.  

SAJL:n tietosuojaselosteeseen voi tutustua liiton sivuilla. 

Lisätietoja SAJL:n lääketieteellisestä valiokunnasta. 


