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TAVOITE

Toimiessani ensiapupäivystäjänä osaan tyrehdyttää ulkoisen verenvuodon, 
antaa sokin ensiavun ja turvata autettavan peruselintoiminnot. 

Tiedän milloin soittaa lisäapua 112:sta ja osaan raportoida ensihoito-
henkilökunnalle tapahtumatiedot, autettavan tilan ja annetun ensiavun.
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SUUREN VERENVUODON ENSIAPU

Auttaja A 
Ilmoita päivystyksen johtoon olevanne
kohteessa.
Esittele itsesi.

Johda toimintaa, ota kokonaisvastuu. 
Varmista yleinen auttamisturvallisuus.
- Hätäsiirron tarve? Siirretään välittömästi.

Mitä on tapahtunut?
- Tarkista aika.
- Vamma tai sairaus? Havainnoi, kysy, arvio.
- Aloita kirjaaminen.

Suojaa kylmältä. 
Huolehdi sokin oireiden ensiavusta.
- Anna muu tarvittava ensiapu.
- Rauhoita autettavaa.

Auttaja B
Tee tilanneselvitys. 
- Varmista auttamisturvallisuus. 
- Esittele itsesi.

Selvitä, onko henkilö herätettävissä. 
- Puhuttele äänekkäästi-> VASTAA.
-> HEREILLÄ, SUURI VERENVUOTO.

Kartoita selvät henkeä uhkaavat vammat.
Tyrehdytä näkyvä verenvuoto
- Pyydä autettavaa painamaan haavaa,
 mikäli se on mahdollista.
- Laita suojakäsineet.
- Paina haava-aluetta.
- Mikäli mahdollista, nosta vamma-alue 
 sydämen yläpuolelle.

Sido vamma-alue
- Laita paineside tarvittaessa.
- Mikäli vuoto on raajassa ja se ei tyrehdy
 painesiteellä, paina vuotavan raajan
 tyvestä suuria suonia voimakkaasti. 
- Mikäli vamma on raajassa, tue se
 kohoasentoon.

Tarvittaessa siirtäkää autettava selälleen, jalat koholle. 
- Kertokaa, mitä aiotte tehdä.
- Kuiva alusta. Eristäkää alta tuleva kylmyys (makuualusta/avaruuslakana ja huopa/ suojapeite).
- Laskekaa autettava makuulle.
- Varmistakaa riittävä tila ensiavun antamiselle.

Tarkista peruselintoiminnot 5min välein.
- Hengitys (taajuus, hengityksen työläys,
 hengitysäänet).
- Verenkierto (pulssi, rytmi, RR, ihon lämpö, 
 kosteus, väri).
- Tajunta  (SiPuLi). 

Tutki tarvittaessa autettava ensiavun
jatkotoimia varten.
- Kerro, mitä teet.
- Kysy, onko taskuissa teräviä esineitä.
- Tutki huolellisesti, mutta varovaisesti:
 Rintakehä, vatsa, lantio, pää, selkä, raajat.

Kirjaa kaikki tiedot ylös.
Tarkkailu-saatelomake.

Raportoi ensihoitohenkilökunnalle. 
- Anna suullinen ja kirjallinen raportti: 
 Tapahtumatiedot, autettavan tila, siinä
 tapahtuneet muutokset ja annettu ensiapu.

Haastattele autettavaa.
- Sattuuko johonkin?
- Pystytkö liikuttelemaan raajoja? 
- Kehota vetämään jalat koukkuun ja ojentamaan. 
- Muut oireet? 
Selvitä mahdollinen verenvuodon syy.
- Kauanko verenvuoto on kestänyt? 
- Mitä tapahtui ennen verenvuotoa?
- Perussairaudet? Allergiat?
- Käyttääkö lääkkeitä?

Auta vuodon sitomisessa. 
- Laita suojakäsineet.

Soita tarvittaessa 112 ja ilmoita 
päivystyksen johtoon.
- Soita itse.
- Kerro tilanne, aika, paikka.

Esimerkki kuinka auttajat A ja B voivat toimia samanaikaisesti. Tilanteen mukaan he 
vaihtavat työtehtäviä.
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SUURI VERENVUOTO

Taustatietoa

Suurten verenvuotojen taustalla on usein vakava vamma, väkivalta tai tapaturma. Ne 
vaikuttavat verenkiertoon hengenvaarallisesti. Tilastojen mukaan viidesosa vammaperäi-
sistä kuolemista johtuu verenvuodosta. 

Veri voi vuotaa näkyvästi ulos tai verenkierron vaarantava tilanne voi johtua sisäisestä 
verenvuodosta. Runsas verenvuoto johtaa vakavaan verenkierron häiriötilaan, jota kut-
sutaan sokiksi. Aikuisella noin yhden litran verenvuoto voi johtaa sokkiin. Lapsella jo 
huomattavasti pienemmän verimäärän menettäminen aiheuttaa sokin. 

Usein verenvuoto ei ole autettavan ainoa ongelma, vaan tilanteeseen liittyy myös kipua, 
pelkoa, murtumia, ruhjeita, jotka jo itsessään aiheuttavat sokkitilan. Sokissa ihmisen aiv-
ot eivät saa tarpeeksi hapettunutta verta. Aivot alkavat ensimmäisenä kärsiä hapenpuut-
teesta ja vaurioitua jo muutamien minuuttien päästä. 

Henkilö, jolta on vuotanut runsaasti verta, on hätätilapotilas. Hän tarvitsee pikaisesti 
nestekorvaushoitoa ja siis ammatillista ensihoitoa. Hätäilmoitus tuleekin tehdä mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa. Ensiavullisesti on tärkeää pyrkiä tyrehdyttämään henkeä 
uhkaava verenvuoto ja hidastamaan, tai jopa estämään sokkitila. 

VERENVUODON AIHEUTTAJAT 
Verenvuotoa voivat aiheuttaa niin terävät kuin tylpätkin vammat. Sisäiset verenvuodot 
ovat usein tylpän tai erittäin suurienergisen väkivallan seurauksena syntyneitä, erittäin 
vakavia vammoja. Sisäiset vammat ovat salakavalia ja mahdollisesti vaikeasti havaittavia.

Verisuoniston rikkoutuessa jossain kohdassa alkaa verta vuotaa ympäröiviin kudoksiin. 
Jos veri löytää haavan kautta reitin ulos, nähdään ulkoista verenvuotoa. Verisuonisto 
voidaan kuvitella putkistoksi, jossa kukin verisuoni on kuin pieni puutarhaletku. Jos 
letkun pää painetaan tukkoon, ei se enää vuoda. Tämän takia vuotava verisuoni on 
yritettävä painaa tukkoon. 

Sisäisen verenvuodon aiheuttajia, jotka voivat vaarantaa verenkierron: 

• Vatsaan osuneet iskut voivat aiheuttaa sisäelinten vaurioita ja verenvuoto voi olla runsasta 
• Puhjennut vatsahaava
• Kohdun ulkoinen raskaus tai raskasajan komplikaatio esim. istukan irtoaminen
• Suuren valtimon repeäminen
• Murtumat
 - Reiden umpimurtumassa verenvuoto kudokseen voi olla 1-1½litraa verta
 - Säären umpimurtumassa ½litraa
 - Lantionmurtumassa jopa 3 litraa
 - Avomurtumissa verenvuoto on vielä runsaampaa 
• Verenvuototaipumus (hyytymishäiriö tms.) henkilöllä aiheuttaa helposti ongelmia 
 pienissäkin vammoissa.
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HAAVATYYPIT 
Haava määritellään vammaksi, joka on ihon tai limakalvon vaurio, johon voi liittyä myös 
syvempien kudosten tai sisäelinten vammoja. Haavatyyppi ja haavan sijainti keholla 
vaikuttaa verenvuodon määrään ja nopeuteen. Valtimovuodossa veri vuotaa nopeammin 
ja enemmän, kuin esimerkiksi ihon pintasuonien rikkoutuessa. 

VERENKIERTOA UHKAAVAT HAAVATYYPIT

Viiltohaava
Viiltohaava on lasin tai jonkin muun terävän esineen aiheuttama. Syvä viiltohaava vaurio-
ittaa lihaksia, hermoja, verisuonia ja jänteitä ja vuotaa usein runsaasti.

Pistohaava
Pistohaavan voi aiheuttaa tikku, naula, puukko, keppi tai muu terävä esine. Erityisen 
vaarallinen on vartaloon osunut pisto. Tällöin on usein myös sisäistä verenvuotoa.

Ruhjehaava
Ruhjehaavan aiheuttaa yleensä tylppä esine. Vamma-alue on repaleinen ja sen reunoissa 
voi olla tuntopuutoksia. Murskaava ja repivä väkivalta aiheuttaa pahimmat vauriot.

Haavaan voi liittyä jänne-, kudos-, verisuoni-, hermo- ja luuvaurioita. 
Näkyvä verenvuodon määrä vaihtelee ja kudoksiin voi vuotaa verta runsaasti.

Puremahaava
Puremahaava voi olla eläimen tai ihmisen tekemä. Haava-alue on usein repaleinen.  Myös 
kudokseen vuotaa verta ulkoisen verenvuodon lisäksi. 
Tulehdusriski on suuri. Verenvuoto voi olla niukkaa tai runsasta.

Ampumahaava
Ampumahaava on erityisen vaarallinen, jos se on vartalon alueella tai läheltä ammuttu. 
Ampumahaavan koko ja näkö riippuu ampuma-aseen tyypistä (kivääri, pistooli, haulikko), 
ammusten lajista (haulipanos vai luoti), sekä ampumaetäisyydestä. Kun kyse on luodista, 
(pistooli tai kivääri) voi ampumahaavan tunnistaa siitä, että luodin sisäänmenoaukko on 
yleensä pieni ja selvästi pienempi kuin ulostuloaukko. 

Luodin ulostuloaukko voi olla vaikeasti havaittavassa paikassa. Luoti saattaa liikkua var-
talon sisällä pitkänkin matkan eikä sen reitti ole välttämättä arvattavissa. Siksi luodin 
ulostuloaukkoa on syytä aina etsiä. Se voi löytyä esim. korvan takaa, kainalosta tai ni-
vustaipeesta. Aina luoti ei tule ulos, vaan se voi jäädä kudoksiin. 

Irti leikkautuneet ruumiinosat
Raajat, raajan osa tai mikä tahansa kudos voi leikkautua irti tapaturmaisesti. Usein on 
kyseessä liikenneonnettomuus tai tapaturma, jossa aiheuttajana on pyöriviä tai purista-
via koneita. Yleisiä ovat työkoneiden aiheuttamat sormien irtoamiset ja sekä raajojen 
puristumiset kuljetushihnojen tai pyörivien rullien väliin. 
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Irtileikkautumiset ovat vaarallisimpia silloin, kun suuret valtimot katkeavat, kuten raajo-
jen irtileikkautuessa. Esimerkiksi sormissa ei ole isoja valtimoita, eikä yhden sormen tai 
varpaan irtoaminen aiheuta verenkierrollisesti vakavaa tilannetta, varsinkin, mikäli vuo-
toa vähänkään yritetään tyrehdyttää painamalla.

Irtileikkautuneet kudokset, jotka voivat vaarantaa verenkierron:
• Päänahka -> pään ja kasvojen alueella on runsaasti verenvuotoa
• Isot ihokappaleet
• Käsivarret olkapäästä ranteeseen asti
• Jalat reisistä jalkaterään asti
• Sukuelimet
• Hampaat

Mitä tulee tehdä irti leikkautuneille ruumiinosille?
Kaikki irronneet ruumiinosat ja kudokset kannattaa kerätä onnettomuuspaikalta talteen 
ja toimittaa autettavan mukana jatkohoitopaikkaan. Sairaalassa ne voidaan usein liittää 
takaisin omalle paikalleen. 

Kudoskappaleet tulee kuljettaa viileässä. Tämä tarkoittaa, että kudos ei saa likaantua, 
paleltua, lämmetä liikaa tai kastua. Hyvä keino kuljetukseen on laittaa irronnut raajan 
kappale tiiviiseen puhtaaseen muovipussiin, mikä suljetaan. Muovipussi laitetaan asti-
aan, mukiin, kulhoon tms. missä on erittäin kylmää vettä. Veteen voi lisätä muutaman 
jääpalan.

Isommat kappaleet voidaan kietoa muoviin tai kertakäyttölakanaan tms. ja ympärille voi 
laitella kylmäpakkauksia. Raajojen ja kudoskappaleiden viilentämisessä tulee muistaa, 
että kylmäpakkaukset, jää tai muu erittäin kylmä voi aiheuttaa kudokselle paleltumavam-
man olleessaan suorassa kosketuksessa siihen.

Juurineen irronneen hampaan voi kuljettaa jatkohoitoon maidossa (pussiin tai mukiin 
tilkka maitoa), tai kosteaan kankaaseen kiedottuna.

ENSIAVUN PERUSPERIAATTEET
Auttajien omasta turvallisuudesta tulee aina huolehtia. Esimerkiksi väkivaltatilanteessa 
ei auttamaan mennä ennen kuin turvallisuus on varmistettu tarvittaessa poliisin taholta. 
Suositeltavaa on käyttää suojakäsineitä veritartuntavaaran takia. Käsineiden käyttö estää 
myös haavan bakteeri-infektioiden syntymistä. Infektio tarkoittaa tartuntaa/tulehdusta.

Verenvuoto pyritään tyrehdyttämään ja sokin oireet estämään. Autettava laitetaan mak-
uulle, häntä rauhoitetaan ja hänet pidetään lämpimänä. Mikäli verenvuoto on runsasta, 
tehdään hätäilmoitus numeroon 112. Autettavan peruselintoimintojaan tarkkaillaan ja 
tiedot kirjataan ylös. 

VUODON TYREHDYTTÄMINEN
Pääsääntöisesti verenvuoto tyrehdytetään painamalla haavaa esimerkiksi kädellä. Haava 
sidotaan painesiteellä, kun sidostarvikkeita on käytettävissä. Painesiteessä laitetaan 
vuotavaa kohtaa vasten mahdollisimman puhdas/steriili taitos, jonka päälle laitetaan 
painoa (siderulla, napakka taitosnippu, litteä kivi tms.) ja se sidotaan napakasti kiinni. 
Seurataan, että vuoto tyrehtyy. Tarvittaessa painetaan painesiteen päältä. Paineside ei 
saa kiristää.
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Mahdollisia, kohtalaisen puhtaita ja käyttökelpoisia tilapäisvälineitä:
• Vauvojen vaipat, kroonikkovaipat ja kuukautissuojat
• Pyyhkeet, lakanat ja muut liinavaatteet
• Puhtaat vaatteet
• Paineeksi sopivat vihkot, kirjat, kivet, kapulat, lankun kappaleet jne.

Lähteet:
• Castren, Kurola, Lund, Silfast. 2004. Ensihoito-opas. Duodecim.
• Castren, Kinnunen, Paakkonen, Pousi, Seppälä ja Väisänen O. 2002.
 Ensihoidon perusteet. 
 Pelastusopisto, Suomen Punainen Risti.
• Sahi, Castren, Helistö, Kämäräinen. 2002. Ensiapuopas. Duodecim, Suomen Punainen Risti.
• Ari Kinnunen 1999. Ensivaste: Hätäensiapu ja ensiarvio. Sisäasian ministeriö, Poliisiosasto, 
 Helsinki.

Vamma-alue on pidettävä mahdollisimman liikkumattomana. Vierasesineitä ei tule poistaa 
ellei ne aiheuta autettavalle selvää lisävaaraa, esimerkiksi haittaamalla selvästi hengitystä 
kasvojen-, kaulan- tai rintakehän alueella. Tällöin tulee konsultoida lääkäriä ennen vieras-
esineen poistamista.

VUOTO RAAJASSA
Jos haava on raajassa, vähennetään verenvuotoa kohottamalla raaja sydämen tason 
yläpuolelle. Tällöin verenpaine laskee vammakohdassa eikä verta vuoda niin paljon. Mikäli 
verenvuoto jatkuu tyrehdyttämistoimenpiteistä huolimatta, tulee vuotavan raajan tyvestä 
painaa suuria suonia voimakkaasti (alaraajavuodossa nivusesta, yläraajavuodossa kaina-
losta). 

VUOTO KAULALLA
Mikäli vuoto on kaulalla, verenvuoto tyrehdytetään painamalla haavaa sormilla. 
Epäiltäessä haavasta päässeen ilmaa verenkiertoon, tulee autettava kääntää makaamaan 
vasemmalle kyljelle.

VUOTO VARTALOLLA
Verenvuodon ollessa vartalolla esimerkiksi vatsan alueella, tulee sitä painaa molemmin 
käsin vartalon painoa hyväksi käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan autettavan jalat laitetaan 
koukkuun ja koholle. Sisäiset verenvuodot voidaan tyrehdyttää vain leikkauksella.

SIDONNAN PERIAATTEET
Verenvuodon tyrehdyttämiskeinoja tulee harjoitella. Auttajien tulee vähintään hallita 
painesiteen tekeminen kehon eri kohtiin. Heidän on hyvä tutustua käytettävissä oleviin 
sidostarvikkeisiin ja harjoitella niillä sitomista. 

Suurten verenvuotojen ollessa kyseessä tärkeää ei ole oikeaoppisten ja kauniiden 
sidosten tekeminen, vaan tavoitteena on verenvuodon tyrehdyttäminen lähes keinolla 
millä hyvänsä. Sidonnassa kannattaa käyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Sidontaan 
käytetään pääsääntöisesti mahdollisimman puhtaita tarvikkeita, jotta bakteeri- ja virus-
infektioilta vältyttäisiin.  Mikäli saatavilla ei ole muuta, käytetään vaikka vaatetta.


