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Johdanto 

Pyrimme etukäteen turvaamaan oman ja muiden turvallisuuden, mutta silti onnettomuuksia tapahtuu. Jotkut näistä 

henkilöistä tarvitsevat apua, joku voi kuolla tai saada vakavan, pysyvän vamman, jos heitä ei hoideta välittömästi. 

Monet asiat vaikuttavat, selviytyykö uhri hengissä ja vialla pysyviä vaurioita vai kuoleeko tai vammautuuko hän.  

Sinä voit kuitenkin vaikuttaa omalta osaltasi ollessasi hätätilanteessa paikalla. Usein ero elämän ja kuoleman tai 

täydellisen toipumisen ja pitkäaikaisen invalideetin välillä on maallikko, joka antaa ensiapua siihen saakka, kunnes 

terveydenhuollon ammattilaiset saapuvat paikalle. Sinä voit olla ensiavun antaja ja voit luottaa siihen, että olosuh-

teet huomioon ottaen autat. Ensiapukurssilla opit ensihoitoa noudattamalla samoja periaatteita, joita ammattilaiset 

käyttävät. 

 

Oppimisvinkkejä: 

1. Älä pyri täydellisyyteen. Yleisin väärinkäsitys on, että pienikin virhe vammauttaa tai tappaa potilaan. 

Tämä on harvin totta. Kouluttaja ohjaa kurssilla ymmärtämään mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun joku 

pyrkii täydellisyyteen, on todellisessa hätätilanteessa taipumusta olla tekemättä mitään, koska hän 

pelkää ettei tee kaikkea täydellisesti. Älä jää tähän koukkuun, vaan muista aina—Annettu asianmu-

kainen apu on parempi kuin täydellinen apu, jota ei annettu tai joka viivästyy. 

2. Älä pelkää. Olet oppimassa jotain uutta, joten virheet eivät ole ongelma, vaan tärkeä osa oppimista. 

3.  Pidä hauskaa, sillä opit enemmän ja nopeammin pieni pilke silmäkulmassa. Ole kuitenkin huomaa-

vainen, joku kurssitoveri on voinut olla vastaavanlaisessa oikeassa tilanteessa kuin mitä harjoittelette.  

4. Ole päättäväinen ja toimi. On useampi kuin yksi tapa auttaa. 

5. Asiat palautuvat mieleen. Kun harjoittelet, huomaat että asiat palautuvat mieleen.  Videoissa ja har-

joituksissa kerrataan tämän vuoksi asioita.  

6. Kertaa aika ajoin asioita kotona tai työpaikalla. 

 

Avun tarpeessa olevan auttaminen 

Jos kohtaat avun tarpeessa olevan henkilön, joka tarvitsee ensiapua ja olet arvioinut tilanteen oman turvallisuutesi 

kannalta. Apua on annettava heti—sekunnitkin ovat tärkeitä. Onnistuneen elvytyksen todennäköisyys pienenee 

ajan mittaan. Jos potilas ei hengitä ja sydän ei lyö, hän voi saada aivovaurion jo muutamassa minuutissa. 

Monet lääketieteelliset hätätilanteet, kuten sydämenpysähdys vaativat ensihoitopalvelun antamaa ammattimaista 

apua. Hanki heidät paikalle nopeasti. Yleensä on paras tehdä ensin hätäilmoitus, ennen ensiavun antamista. 

 

Sen lisäksi, että teet ystävällisen teon avun tarpeessa olevalle, on olemassa kolme perussyytä auttaa ensiapua tar-

vitsevaa henkilöä: 

1. Voit pelastaa potilaan hengen tai palauttaa hänet henkiin. 

2. Voit lyhentää potilaan toipumisaikaa, joko sairaalassa tai kotona. 

3. Voit vaikuttaa siihen, vammautuuko potilas tilapäisesti vai pysyväksi. 



Joskus ensiapukoulutuksen saaneetkin henkilöt voivat epäröidä antaa ensiapua. Yleisempiä syitä, miksi ihmiset epä-

röivät antaa ensiapua ovat: 

• Ahdistus. Tilanne hermostuttaa ja pelottaa, ne ovat normaaleja reaktioita tilanteissa. Luota kuitenkin 

koulutukseesi, niin annat potilaalle parhaan mahdollisuuden selviytyä tai elpyä. 

• Syyllisyys. Ihmiset miettivät joskus, miltä heistä tuntuisi, jos potilas ei toivukaan. Et voi taata, että 

potilas jää eloon tai toipuu täysin, moniin asioihin et voi vaikuttaa. Luota siihen, että antamasi apu 

auttaa toista ihmistä ja mahdollisesti parantaa potilaan hoitotulosta. 

• Epätäydellisen suorituksen pelko. 

• Pelko, että antamasi apu huonontaa henkilön tilaa. Vakavin tilanne on kun potilas ei hengitä eikä hä-

nellä ole sykettä. Ensiavun antaja ymmärrät, että tällaisen henkilön tilaa ei voi pahentaa. Luota koulu-

tukseesi, rentoudu hetki, ajattele koulutustasi ja mene auttamaan. 

• Infektion pelko. Epäröinnin taustalla voi olla pelko tartunnasta. Pidä mielessä, että suurin osa kaikes-

ta PPE:Stä suoritetaan kotona tai ystävälle. Näissä tapauksissa infektioriski on vähäinen, eikä tämän 

vuoksi tule jättää antamatta PPE:tä tai ensiapua. Jos käytät suojaimia on vielä epätodennäköisempää, 

että saisit taudin tai infektion. 

• Vastuuseen liittyvät huolenaiheet. Epäröinnin taustalla voi olla pelko joutua haastetuksi oikeuteen. 

Monilla maailman alueilla ovat voimassa ns. laupiaan samarialaisen lait ja ne on säädetty rohkaise-

maan ihmisiä auttamaan toisiaan. 

 

Laupiaan samarialaisen lait 

Laupiaan samarialaisen lait on laadittu rohkaisemaan ihmisiä auttamaan toisia ja yleensä ne suojaavat henkilöitä, 

jotka vapaaehtoisesti antavat apua sitä tarvitseville.  On olemassa kuusi tapaa toimia, jotta laupiaan samarialaisen 

lait suojaisivat sinua. Ne ovat: 

1. Anna vain hoitoa, johon sinut on koulutettu ensiavun antajana. 

2. Pyydä auttamiseen lupa. 

3. Toimi hyvässä uskossa (ts. tee parhaasi) 

4. Älä ole vastuuton tai huolimaton 

5. Toimi varovaisen henkilön tapaan. 

6. Älä jätä potilasta, kun olet aloittanut hoidon. Poikkeuksena tilanne, jossa sinun on tehtävä näin suoja-

taksesi itseäsi välittömältä vaaralta.  

 

Eloonjäämisen ketju 

Eloonjäämisen ketju kuvaa potilaan hoidon neljää lenkkiä. Se korostaa ryhmätyötä, joka on tarpeen hätätilanteessa 

sinun ja ammattimaisen ensiavun antajien välillä. 

Hätäilmoitus ensin-toimintamalli. Eloonjäämisketjussa sinun roolisi ensiavun antajan on hälyttää paikalle apua ja 

auttaa potilasta kunnes apu saapuu. Ensihoitopalvelun hälyttäminen paikalle on niin tärkeää, että useimmissa ta-

pauksissa, jos olet yksin eikä ketään muuta, joka voisi hälyttää apua puolestasi, sinun tulee tehdä hätäilmoitus ensin 

ja auttaa sitten potilasta.  



1) Varhainen tunnistaminen ja hätäilmoitus 

2) Varhainen PPE ja painelu-puhallus elvytys 

3) Varhainen defibrillointi 

4) Varhainen ammattilaisen antama hoito ja seuranta 

Varmista ensin, että sinun on turvallista lähestyä potilasta (tilannearvio) ja jos turvallista tee nopea ensiarvio poti-

laasta.  Jos potilas ei hengitä normaalisti eikä reagoi, pyydä sivullista soittamaan hätäilmoitus ja hankkimaan pai-

kalle AED-laite jos mahdollista. Jos ole yksin tee hätäilmoitus ensin. Eli teet hätäilmoituksen ensin ja sitten annat 

apua. (Poikkeuksena on jos potilas on lapsi tai aikuinen, joka on ollut veden alla. Näissä tapauksissa annetaan 

PPE:Tä lyhyen aikaa ja sitten tehdään hätäilmoitus, jos siis olet yksin.) 

Voit soittaa numeroon 112 mistä tahansa matkapuhelimesta missä tahansa maassa yhdistääksesi en-

sihoitopalveluun.  

Tilannearvio 

Tilannearvion tavoitteena on arvioida hätätilanteen turvallisuus.  

Kuinka se tehdään. 

1. PYSÄHDY –Arvioi tilanne 

• Mikä on aiheuttanut vamman? 

• Onko olemassa mitään vaaroja? Etsi mahdollisia vaaroja, kuten vuotava kaasu, kemikaalit, sätei-

ly, alhaalla roikkuvat sähkölinjat, tulipalo, tuliaseet, räjähdyksen, hapen vähenemisen vaara jne. 

• Voitko lähestyä turvallisesti? Mieti kuinka lähestyt turvallisesti. Ole valppaana esim. tulevan lii-

kenteen varalta, onko moottori sammutettava. Tuleeko alueelle virtaa, onko sähköt saatava en-

sin pois päältä? 

 

2. MIETI –Tee turvallinen toimintasuunnitelma 

• Voitko auttaa turvallisesti? Muista, että oma turvallisuutesi on oltava etusijalla. 

• Mitä hätäensiapua kenties tarvitaan? 

• Kuinka voit tehdä hätäilmoituksen? 

• Ajattele koulutustasi ja rentoudu. 

 

3. TOIMI –Aloita ensiavun antaminen 

• Noudata niitä suosituksia mitä opit 

• Jatka oman turvallisuutesi huomioimista antaessasi ensiapua 

 



Suojautuminen 

Suojien käyttäminen suojaa sinua veren / ruumiin nesteiden välityksellä tarttuvilta taudeilta. On kuitenkin tärkeä 

tietää, että tutkimukset ovat osoittaneet, että taudin tarttumisen todennäköisyys on hyvin vähäinen PPE:tä suori-

tettaessa. Älä siis viivytä hätäensiapua, jos suojia ei ole saatavilla. 

Ensiavun antaja voi suojautua käyttämällä hanskoja, elvytys-suojaimia (puhalluselvytys), silmä– tai kasvosuojuksia 

(roiskeet). Pese aina kätesi tai muu alue antibakteerisella saippualla ja vedellä sen jälkeen kun olet antanut elvy-

tystä (PPE) ja ensiavun jatkotoimenpiteitä. Hankaa voimakkaasti, jotta saat paljon vaahtoa. Jos vettä ei ole saata-

villa, käytä antibakteerisia pyyhkeitä tai saippuattomia nesteitä. 

 

Ensiarviointi—ilmatiet auki? Hengitys normaali? 

Ensin tulee määrittää reagoiko potilas ja hengittääkö hän normaalisti. 

Potilas, joka ei reagoi, ei liiku eikä reagoi stimulaatioon, kuten taputtamiseen solisluuhun tai kovaääniseen puhee-

seen. Tätä nimitetään tajuttomuudeksi. 

Potilas, joka ei reagoi ja haukkoo henkeä, EI hengitä normaalisti. Ensimmäisten minuuttien aikana sydämenpysäh-

dyksen jälkeen potilas voi juuri ja juuri hengittää tai hänen hengityksensä on epäsäännöllistä, hidasta ja äänekästä 

haukkomista. Älä sotke tätä normaaliin hengitykseen. Potilas, joka tuskin hengittää tarvitsee välittömästi PPE:tä. 

Huom. ÄLÄ käytä aikaa sykkeen mittaamiseen. Sillä jopa ammattilaisten on vaikea löytää pulssia, hätätilanteessa 

tähän menee liikaa aikaa. 

 

On useita syitä, miksi potilas ei hengitä. Näitä ovat mm.: 

• Sydänkohtaus tai äkillinen sydämenpysähdys 

• Veden alle joutuminen ja lähes hukkuminen 

• Aivohalvaus 

• Vieras esine tukkii ilmatiet—tukehtuminen 

• Savun hengittäminen 

• Lääkkeen/huumeen yliannostus 

• Sähköisku 

• Vammat 

• Salamanisku 

• Kooma 

 

KUINKA se tehdään. ( potilas, joka reagoi) 

1. Arvioi, onko tilanteessa vaaroja. Tarkista potilaan reagoivuus pyytämällä lupa auttaa: - Hei, Olen Kari ja olen 

saanut ensiapukoulutuksen, voinko auttaa?. Jos pyyntöön ei saada vastausta, taputa potilasta solisluuhun ja 

kysy: Onko kaikki hyvin? Onko kaikki  hyvin?. Solisluu on herkkä ja sen taputtaminen paljastaa reagoivuuden 

asteen. 



2.  Sanallinen vastaus potilaalta tarkoittaa, että hän on reagoiva ja että hänen ilmatiensä ovat auki, että hän 

 hengittää normaalisti ha hänen sydämensä lyö. Näin ollen PPE ei ole tarpeen—älä aloita rintakehän painal-

 luksia. 

3.  Tee tarvittaessa hätäilmoitus ensihoitopalveluun. 112. 

4.  Pidä potilas liikkumatta –älä siirrä potilasta ( ellei sinun tai hänen turvallisuus ole vaarassa) 

5.  Jos sinulla on hanskat, suojuksia. Aseta ne. Älä kuitenkaan viivytä hätäensiapua, jos suojuksia ei ole. 

6.  Jatka ensiarviointia CABS-muistisanan S-kirjaimen kohdalta suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, sokin ja 

 selkärankavamman ensiapu. 

7.  Jatka hoitoympyrässä seuraten potilaan tilaan. Rauhoittele ja odota apua. Muista potilaan tila voi muuttua  

 nopeasti, hän voi vajota tajuttomuuteen ja lopettaa normaalin hengittämisen. 

 

KUINKA se tehdään. ( potilas, joka ei reagoi) 

1. Arvioi, onko tilanteessa vaaroja. Tarkista potilaan reagoivuus pyytämällä lupa auttaa: - Hei, Olen Kari ja olen 

saanut ensiapukoulutuksen, voinko auttaa? Jos pyyntöön ei saada vastausta, taputa potilasta solisluuhun ja 

kysy: Onko kaikki hyvin? Onko kaikki  hyvin?  Solisluu on herkkä ja sen taputtaminen paljastaa reagoivuuden 

asteen. 

2. Tarkista ilmateiden avoimuus ja normaali hengitys. Jos et ole varma, ovatko ilmatiet auki tai hengittääkö 

potilas normaalisti: 

 Avaa ilmatiet nopeasti kallistamalla päätä leuasta nostamalla. Aseta kätesi potilaan otsalle ja kallista 

päätä varovasti taaksepäin. 

 Tarkista, toimiiko hengitys normaalisti. Katso rintakehän liikkeitä ja kuuntele hengitysääniä. Kokeile 

tuntuuko uloshengitys poskellasi 

3. Jos potilas ei reagoi eikä hengitä normaalisti, pyydä sivustakatsojaa tekemään hätäilmoitus ja hankkimaan 

paikale AED-laite, jos mahdollista. Jos olet yksin tee ensin hätäilmoitus matkapuhelimellasi. Tee ensin hätäil-

moitus ja anna sitten apua. 

4. Aseta suojukset paikoilleen, jos ne ovat heti käytettävissä. Älä viivytä hätäensiapua, jos suojuksia ei ole. 

5. Jos potilas ei reagoi EIKÄ hengitä normaalisti, aloita PPE välittömästi. 

6. Jos potilas ei reagoi, mutta hengittää normaalisti, jatka ensiarviointia CABS-muistisanan S-kirjaimen kohdal-

ta. Tarkista onko kyseessä suuri verenvuoto, sokki tai selkärankavamma. 

7. Jos suurta verenvuotoa, sokkia tai selkärankavammaa ei löydy tai epäillä, voit asettaa reagoimattoman, hen-

gittävän potilaan kylkiasentoon. Muista kuitenkin, että seuraa aina myös kylkiasennossa olevaa potilasta. 

Hänen tilanteensa voi muuttua äkillisesti. 

 



Hoitoympyrä 

Auttamistilanteessa on luonnollista olla hermostunut. Voi olla vaikea muistaa, mitä tehdä ja miten tehdä se. 

Muistisanaa AB-CABS voidaan käyttää muistin tukena. 

  

Hoitoympyrä auttaa hahmottamaan hätäensiavun tärkeysjärjestystä. 

A= Airway open?  Ilmatiet auki? 

B= Breathing Normally? Hengitystiet auki? 

C= Chest Compressions Rintakehän painallukset 

A= Airway open Avaa ilmatiet 

B= Breathing for the patient Puhalluselvytys 

S = Serious Bleeding, Shock, Spinal injury Suuri verenvuoto, Sokki, Selkärankavamma 

Liiku koko ajan hoitoympyrässä, näin muistat hoitoympyrän asianmukaisen hätäensiapu järjestyksen. 

 

Kuinka PPE toimii 

Rintakehän painallukset. Sydän pumppaa runsashappista verta  koko elimistöön valtimoita pitkin. Kudoksista vä-

hähappinen veri palaa laskimoita myöten sydämeen, josta sydän pumppaa sen keuhkoihin hakemaan happea. Jos 

sydän on pysähtynyt, rintakehän painallukset korvaavat sydämen pumppaustoimintaa ja kierrättää verta elimis-

töön. Rintakehän painallukset pakottavat verta sydämestä valtimoiden kautta eteenpäin ja vievät happirikasta 

verta elintärkeille elimille. Rintakehän painalluksilla saadaan aikaan korkeintaan 1/3 normaalin veren virtauksesta 

kehoon. Tämän vuoksi painallukset on aloitettava nopeasti ja vältettävä taukoja PPE:n aikana. 



Puhalluselvytys. Uloshengityksesi sisältää paljon käyttämätöntä happea, joka auttaa potilasta, joka ei hengitä. 

Hengittämämme ilma sisältää 21 % happea, käytämme siitä noin 5 % itse. Tämän vuoksi uloshengityksen sisältä-

mässä ilmassa on  vielä happea jäljellä ja sitä voidaan käyttää puhalluselvytyksessä tukemaan potilasta, joka ei 

hengitä. 

Huom. Jos et kykene antamaan reagoimattomalle potilaalle puhalluselvytystä tai se tuntuu vastenmieliseltä—

Rentoudu. Anna potilaalle vain jatkuvia rintakehän painalluksia. Jo pelkät painallukset ovat hyödyllisiä potilaalle, 

jonka sydän ei lyö.  

 

PPE—painelu-puhalluselvytys 

PPE on kaksivaiheinen prosessi: 

1) Rintakehän painallukset  2) Puhalluselvytys 

 

Rintakehän painallukset: 

Kun olet tehnyt tilannearvion ja ensiarvion( ilmatiet on auki, ei hengitä normaalisti),  jossa päädyt siihen ettei po-

tilas reagoi ja hengitä normaalisti. Tee ensin hätäilmoitus tai pyydä sivullista tekemään hätäilmoitus ja hakemaan 

AED-laite, jos mahdollista. Aloita PPE elvytys. 

 Aseta potilas selälleen, ellei hän jo ole  

 Paikanna rintakehän kohta , paljasta rintakehään niin paljon , että löydät sen (rintakehän keskikoh-

ta, joillain nännien välissä) 

 Aseta käsi rintakehän kohtaan ja toinen käsi sen päälle, lukit sormet yhteen. Käden kämmenen 

osalla painetaan. 

 Aseta itsesi niin, että olkapääsi ovat suoraan 

käsivarsiesi yläpuolella ja käsivarret suorana 

 Kohdista painalluksen voima suoraan alaspäin, 

anna vartalosi painon hoitaa painallukset 

 Painalluksen tulee olla niin kova ja nopea,  

että rintalasta painuu noin 5 cm 

 Jokaisen painalluksen jälkeen hellitä ja anna 

rintakehän palautua normaaliin asentoon 

 Toista 30 kertaa ( vauhti tulisi olla vähintään 100 painallusta / minuutissa). Nopeus on paljon suu-

rempi kuin useimmat luulevat. Laske ääneen: yksi-kaksi-kolme jne. 

 

Puhalluselvytys 

Kun olet painanut 30 krt rintakehän painallukset 

 Aseta elvytyssuojain suun eteen ( jos sinulla on). Jos ei tee ilman suojainta. 

 Avaa ilmatiet. Kallista päätä varovasti taaksepäin samalla päälaelta tukien. 

 Purista nenä kiinni, laita suusi tiukasti potilaan suun ympärille ja puhalla n. 1 sekunnin puhallus kak-

si kertaa. (2 puhallusta) 



 Anna potilaalle vain juuri sen verran ilmaa, että rintakehä nousee. 

 Jos et saa ensimmäisellä puhalluksella ilmaa perille, voit tarkistaa pään asennon (ilmateiden avaus) 

ja yrittää uudelleen. Potilaan iltateiden avaaminen väärällä tavalla on yleisin syy, miksi keuhkoihin ei 

saada ilmaa 

  Jos puhallukset eivät onnistu, älä yritä kuin kaksi kertaa, ettei aikaa kulu hukkaan. Jatka Rintakehän 

painalluksia mahdollisimman nopeasti.  

 Kahden puhalluksen jälkeen, aloita heti rintakehän painallukset 30 kertaa. Koeta tehdä painallukset ilman 

keskeytyksiä. 

 Jos teitä auttajia on kaksi voi toinen keskittyä rintakehän painalluksiin ja toinen tehdä puhallukset. Osia on 

myös hyvä vaihtaa väsymisen vuoksi esim. 2 minuutin välein. 

 Jatka 30 painalluksen ja 2 puhalluksen kanssa, kunnes 

• Ensihoito saapuu paikalle jatkamaan 

• Voit tehdä AED –laitteella defibrilloinnin 

• Potilas alkaa reagoida ja hengittää normaalisti 

• Toinen ensiavun antaja tulee jatkamaan 

• Olet liian uupunut jatkamaan 

 

Huom.  Jos potilaalla on kasvo– tai leukavamma, sulje suu suojataksesi vammakohtaa. Pidä leuka suljettuna ja 

asetta suusi nenän päälle ja anna puhalluksia nenän kautta. Myös tässä voit käyttää elvytyssuojainta. 

Huom. Elvytys aloitetaan yleensä aina rintakehän painalluksilla, poikkeuksena on jos potilaana on lapsi tai veden 

alla ollut (hukkuminen) potilas, tällöin aloitetaan kahdella puhalluksella. Tämä siksi, että ilmatiet tulevat avatuksi ja 

potilas voi alkaa reagoimaan puhalluksen avulla, eikä rintakehän painalluksia tarvita. 

 

Automaattisen defibrillaattorin eli Defin eli AED-laitteen käyttö 

Yleistietoa 

Defibrillaattori eli AED on sydämen sähköisen rytmin siirtolaite, jolla pyritään poistamaan haitallisen rytmin ai-

heuttama sydämen kaaostila antamalla elvytettävän sydänlihakseen tasavirtasähköisku. AED-laite on akkukäyttöi-

nen, mikroprosessoitu laite, jossa yhdistyy sydämen rytmin analyysi ja sähköiskun antamista koskeva kehotusjär-

jestelmä. Laitteet on tarkoitettu maallikkoauttajien käyttöön.  

Sähkö johdetaan sydänlihakseen kahden rintakehälle asetettavan liimattavan elektrodin kautta. Sähkövirran seu-

rauksena sydämen tahdistaminen siirtyy sen omaan, sinussolmukkeen ylläpitämään sähköjärjestelmään, jolloin 

sydän alkaa jälleen pumpata ja verenkierto palautuu. Tämä on välittömästi aloitetun defibrilloinnin tavoitetila. 

Sydänperäisistä äkkikuolemista suuri osa johtuu kammioväristä, joka on sydämen nopeaa, rytmitöntä, kaoottista 

lihasvärinää, joka ei ylläpidä sydämen pumppaustoimintaa.  Kammiovärinä voi johtua sydäninfarktista, mutta mei-

dän on pidettävä mielessä myös sähkön aiheuttamat vauriot kun on kyse sähkötapaturmasta. Mitä nopeammin 

päästää defibrillointi toteuttamaan sitä parempi on ennuste. Mitä pidemmän aikaa sydän on kammiovärinässä, sitä 

huonompi on ennuste, tämän vuoksi on tärkeä saada AED-laite mahdollisimman nopeasti paikalle, jotta vaarallinen 

rytmihäiriö voidaan keskeyttää. 



Painelu– puhalluselvytystä on aina suoritettava samalla kun AED-laitetta etsitään ja valmistellaan käyttöä varten—

silloinkin jos AED-laite on heti käytettävissä. Jotta rintakehän painallusten keskeytykset minimoidaan, jatketaan 

PPE:tä samalla kun laite käynnistetään ja elektrodit asetetaan potilaalle (jos paikalla toinen auttaja). 

Tarvittaessa voit pyyhkiä rintakehältä veden/eritteet pois ja ajella runsaan karvoituksen elektronien alta pois. AED

– laitetta voi käyttää potilailla, jotka lepäävät märällä pinnalla, pidä elektrodit erillään kosteista ja johtavista pin-

noista kuitenkin. 

Älä koskaan aseta AED-elektroneja sydämentahdistimien päälle—aseta ne kahden senttimetrin päähän tahdisti-

mesta.  (Yleensä arpi solisluun alla ja tunnustellen tuntuu laite). Älä myöskään aseta elektroneja lääkelaastarin 

päälle, siirrä tarvittaessa laastari syrjään. 

 

Kuinka AED-laite kytketään 

Palauta mieleen hoitoympyrä.  

• Tee tilannearvio ja sitten ensiarvio potilaalle. Jos potilas ei reagoi, eikä hengitä normaalisti, tee en-

sin hätäilmoitus tai anna sivustakatsojalle hätäilmoituksen teko ja AED-laitteen hakeminen.  

• Aloite PPE eli painallus-puhalluselvytys.  

• Jos olet yksin ja tiedät mistä lähistöltä löydät AED-laitteen, jatka PPE:tä perin minuutin ajan 

ja hae sitten nopeasti AED-laite 

• 3)        Aseta AED-laite lähelle potilaan korvaa, samalle puolelle kuin auttaja on. 

• Käynnistä AED-laite—noudata laitteen kehotteita tarkasti. 

• Paljasta potilaan rintakehä, ota elektrodit pakkauksesta, poista niiden mahdollinen muovisuojus 

• Aseta ohjeen mukaisesti elektrodit potilaan paljaalle rinnalle (yleensä tarra- tai geelikiinnitys) 

• Yksi elektrodi asetetaan  ylhäälle rintakehän oikealle puolelle solisluun alle ja rintalastan 

viereen 

• Yksi  elektrodi asetetaan vasemman rinnan alapuolelle, nänniviivan vasemmalle puolelle ja 

sen alapuolelle (sydämen alle) 

• AED analysoi potilaan sydämen rytmin.  

• Jos AED neuvoo antamaan sähköiskun, noudata keho-

tusta. Varmista ettei kukaan koske potilaaseen, kun 

laite niin ohjaa. (”Irti potilaasta”). Useissa laitteissa 

tulee paina isku painiketta, jotta laite antaa sähköis-

kun. 

• Jos AED ei neuvo antamaan sähköiskua, jatka välittömästi PPE:tä. 

• AED laite analysoi uudestaan potilaan sydämen rytmin. Jos normaali hengitys puuttuu, voi laite ke-

hottaa sinua antamaan uudelleen sähköiskun. Useimmat laitteet odottavat 2 minuuttia, ennen kuin 

analysoivat potilaan uudelleen. Jatka tänä aikana PPE:tä.  

• Jatka kehotusten mukaan AED-laitteen ohjeilla ja muista väliajoilla aina jatkaa PPE:tä. Jos potilas 

alkaa hengittämään, tue ilmateiden avoimuutta ja jatka hänen tarkkailuaan. Tai jatka kunnes ensi-

hoidon henkilökunta vapauttaa sinut tai et enää fyysisesti kykene jatkamaan. 

 



Suuret verenvuodot 

Haavasta vuotavan veren määrä ja nopeus määrittävät eron pienen ongelman ja suuren verenvuodon välillä. Ihmi-

sen keho sisältää verta noin kuusi litraa. Yhden litran menetys nopeasti on vaarallista ja voi johtaa kuolemaan. 

Verenvuotoja on olemassa kolmenlaisia: 

• Valtimoverenvuoto—haavasta suihkuaa kirkkaanpunaista verta sydämenlyöntien tahtiin. Tämä on 

vakavin verenvuoto, koska verta menetetään hyvin nopeasti. Jos valtimo on poikki, kuolema voi tul-

la minuutin sisällä. 

• Laskimoverenvuoto—haavasta valuu tummanpunaista verta hitaasti ilman rytmikkäitä suihkauksia. 

Vuoto voi olla vaarallinen ja se on saatava hallintaan mahdollisimman pian. 

• Hiusverenvuoto—verta tihkuu hitaasti haavasta. Vuoto voi pysähtyä itsestään  tai se on tyypillisesti 

helppo käsitellä suoraan painamalla. 

 

Verenvuodon tyrehdyttäminen 

Muista pysähtyä, miettiä ja sitten toimia—arvioi tilanne ja tee hätäilmoitus. 

Käytä suojuksia asianmukaisesti. 

Potilaan reagointi tarkastetaan pyytämällä lupa auttaa, jos vastausta ei saada, taputtamalla solisluuta. 

Suorita ensiarvio– muista, että verenvuodon on oltava suuri ollakseen hengenavaarallinen, seuraa potilaan tilaa. 

Rauhoita potilasta hoitaaksesi verenvuotoa. 

Auta mukavaan asentoon hoitaessasi häntä. 

Muista, että vuotokohdan suora painaminen on ensimmäinen ja tehokkain menetelmä suuren verenvuodon hallin-

nassa. 

Painesiteen käyttö on toinen vaihe verenvuodon hallinnassa. 

 

Kuinka se tehdään 

SUORA PAINE 

 Pyydä lupa auttaa. Arvioi tilanne, tee hätäilmoitus ja varmista, että ilmatiet ovat auki. 

 Aseta suojukset—hanskat ym. tarpeen mukaan. 

 Aseta haavan päälle puhdas kangas tai side ja paina haavaa pitkään ja suoraan. Jos sidettä 

tai kangasta ei ole käytä hanskakättä. 

 Hellitä painetta ajoin ja tarkista, onko vuoto hidastunut tai tyrehtynyt. 

PAINEISDE 

 Samalla kun painat haavaa suoraan, aseta paineside siteen päälle. 

 Jos side kastuu läpimäräksi verestä, aseta toinen puhdas kangas tai side sen päälle ja sido 

paineside paikoilleen 

 Jatka haavan suoraa painamista. 



4.        Älä poista veren kastelemia siteitä, koska siteessä olevat verihyytymät auttavat verenvuo-

don tyrehtymisessä. Lisää tarvittaessa siteitä 

5. Sido varsin tiukasti—vältä verenkieroon estämistä kokonaan (sormien tai varpaiden väri ei 

saa muuttua). 

 

Selkärankavamma 

Selkäydin kytkee aivot muuhun kehoon ja elimiin. Selkäytimen vaurioituminen voi johtaa pysyvään halvaukseen tai 

kuolemaan. Mitä korkeammalla selkärangassa vamma on, sitä todennäköisemmin se aiheuttaa vakavan invalidi-

teetin. Tämän vuoksi on tärkeää suojata päätä, niskaa ja selkärankaa loukkaantuneen potilaan hoidossa. 

ÄLÄ koskaan siirrä potilasta, ellei tämä ole täysin välttämätöntä. 

Epäile selkärankavammaa kaikissa tapauksissa, joihin liittyy putoaminen, voimakas lyönti, törmäys, isku. Epäile 

myös jos potilas valittaa selkä– tai niskakipua tai ei voi liikuttaa käsivartta tai jalkaa.  Myös sähköisku voi aiheuttaa 

selkärangan kompressiomurtuman tai putoamisen.  

Muista ensin aina tilannearvio, onko turvallista lähestyä potilasta.  (pysähdy, mieti ja sitten toimi, tee hätäilmoi-

tus). Tarkista potilaan reagointi kysymällä lupaa auttaa ja jos ei vastausta saada sitten taputtelemalla solisluuhun. 

Jos mahdollista suorita ensiarviointi asennossa, jossa potilas löytyi. Älä siirrä potilasta ellei turvallisuus ole vaaras-

sa. 

Kuinka se tehdään 

Reagoiva potilas, joka hengittää normaalisti 

1. Tue päätä asettamalla käsi kummallekin puolelle liikkeen estämiseksi 

2. Neuvo potilasta pysymään liikkumatta. Rauhoittele ja tarkkaile hänen elintoimintojaan. 

 

Reagoimaton potilas, joka ei hengitä normaalisti 

1. Ilmateiden avaamista, hengityksen arviointia ja PPE:n antamista varten potilaan on oltava selällään 

• Jos potilas on selällään, avaa ilmatiet pään kallistus ja leuan nosto-menetelmällä (siis vain jos ei hen-

gitä normaalisti)  Minimoi pään kokonaisliike, äläkä kallista päätä sivusuunnassa. 

• Jos potilas ei ole selällään, vieritä hänet kuin tukki selkä asentoon. Jos 2 tai 3  on auttamassa ,sen 

paremmin onnistuu kääntäminen  

• Potilas on aina käännettävä, jos hän tarvitsee PPE:tä.  



TOIMINTA SÄHKÖISKUN SATTUESSA  

Ensiapuohjeet 

1. Tee nopea tilannearvio. 
2. Katkaise virta ja irrota loukkaantunut vaarantamatta itseäsi. 

• Katkaise virta kytkimellä, irrottamalla pistotulppa 
tai vastaavalla tavalla. 

• Ellei virtaa saada nopeasti katkaistua, irrota louk-
kaantunut eristävällä välineellä, esim. kuivalla lau-
danpätkällä, narulla tai vaatteella. 

• Älä koskaan käytä irrottamiseen kosteaa tai metal-
lista esinettä. 

• Suurjännitetapaturmissa et voi aloittaa varsinaisia 
pelastustoimia ennen kuin sähköalan ammattihen-
kilö on katkaissut virran. 

 
3. Tarkista autettavan tila. 

• Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta, selvitä heti, onko hän he-
rätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla. 

 
4. Hälytä apua: 112. 

• Jos loukkaantunut henkilö ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä joku paikalla 
olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112. Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata 
hätäkeskuksen ohjeita. 

 
5. Anna ensiapua. 

• Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys: Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä 
ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Katso liikkuuko rintakehä, 
kuuluuko normaali hengityksen ääni tai tuntuuko poskellasi ilman virtaus. 

• Jos henkilö hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. 
Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka. 

• Jos hengitys ei ole normaalia, aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden kämmenen tyvi kes-
kelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele 30 kertaa käsivarret suorina rintalastaa 
mäntämäisellä liikkeellä painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintakehän painua 
noin 4 - 5 cm. 

• Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa hengitystiet uudestaan. Kohota toisen käden kahdella sor-
mella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Sulje 
sieraimet peukalolla ja etusormella. Paina huulet tiiviisti henkilön suulle ja puhalla 2 kertaa 
ilmaa keuhkoihin, seuraa samalla rintakehän liikkumista. 

• Jatka painelu-puhalluselvytystä vuorottelemalla rytmiä 30 painelua, 2 puhallusta, kunnes vas-
tuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää. 

 
 

Elvytys onnistuu todennäköisemmin, kun sitä on harjoiteltu asiantuntevassa opastuksessa. 
 

 
 



SOKIN ENSIAPU  
 
Sokkivaikutus ilmenee sähkötapaturmassa, jossa virran voimakkuus ylittää 50 mA, mutta kestoaika on 
lyhyempi kuin sydänjakso. Sähkön lisäksi mikä tahansa kehoa rasittava vaurio tai sairaus voi aiheuttaa so-
kin. Sokissa elimistö alkaa kasaamaan verta yhteen tai useampaan elintärkeään elimeen. Se vähentää 
normaalia veren virtausta muihin elimistön kudoksiin, joten solut eivät saa happea. Sokin aikana elimistö 
alkaa sulkea toimintoja. Tämän vuoksi sokki on hengenvaarallinen tila ja sen estäminen on helpompaa 
kuin vaikean sokin hoito. 

Näin annat ensiapua sokissa olevalle: 

• pyri pitämään hänet liikkumatta / älä liikuttele ylimääräisiä, anna potilaan päättää, mikä on 
mukavin asento 

• nosta jalat koholle 15-30 cm, ellei selkäydinvammasta epäilyä 
• sokkipotilas palelee - pidä hänet lämpimänä huovalla, takilla tai lämpöpeitteellä tai suojaa hel-

teeltä 
• esiinny rauhallisesti 

• huolehdi avun hälyttämisestä 
• älä jätä sokissa olevaa yksin, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi avun hankkimiseksi. 

• Tarkkaile elintoimintoja, tila voi muuttua nopeastikin 
 
Sokin oireet kehittyvät nopeasti. Sokin oireita ovat: 

• huimaus 

• jano 
• nopea ja pienenä tuntuva syke (heikko syke) 

• kalpea ja kylmänhikinen iho, mahdollisesti vilunväristyksiä 
• Henkinen sekavuus, ahdistus, levottomuus tai ärtyisyys 

• muuttunut tietoisuuden tila,  
• himmeät silmät, hämmentynyt katse 

• Kevyt, mutta nopea ja työläs hengitys 
• Pahoinvointi—mahdollisesti oksentelu 

 
Ilman ensiapua sokki kehittyy vaikeammaksi ja saattaa johtaa jopa 
tajuttomuuteen. Sokin elimistölle tuomat haitalliset vaikutukset 
estetään oikealla ensiavulla. 

 
SÄHKÖTAPATURMAN PALOVAMMAT 

Sähkötapaturmassa onnettomuuden uhri saa usein palovammoja. Iholla näkyvän pinnallisen palovam-
man lisäksi sähkö aiheuttaa elimistöön sisäisiä palovammoja, jotka voivat olla vaikeita eivätkä ole silmin 
havaittavissa. 
Tavallisen, pinnallisen palovamman ensiapuna on jäähdyttäminen, mutta sähkötapaturmassa palovam-
ma jää toiselle sijalle uhrin elintoimintojen turvaamisen jälkeen. Jos kyseessä on elvytys, palovammalle ei 
ensiavussa tehdä mitään. 
Jos silmät joutuvat alttiiksi voimakkaalle valokaarelle, voi seurauksena olla äkillinen häikäisy. Kostea kyl-
mä kääre lievittää kipua. Tarvittaessa on hakeuduttava jatkohoitoon. 
Ensiavussa tarvitaan hätäkeskuksen, ensiapua antavan auttajan ja ammattiauttajan yhteistyötä. Ylläpidä 
oppimaasi elvytystaitoa! 




